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Köşe Yazısı

HAYATIM
BİR ROMAN-8
Geçen yazımda belirttiğim gibi ulusal bir kanal olan Kanal 6’ya haber
gönderdiğimi ve benim hakkımda
olumlu düşünmüşlerdi. Bu işten para
beklemiyordum amacım sadece beni
tanımalarıydı. Ben çevre yapmak istiyordum. Ancak ben bu işi yaparken
Konya’da kendime rakip arıyordum
çünkü rakip olmazsa amacımı ortaya
koyamaz, haberleri iyi takip edemezdim. Artık ulusal haber ajanslarıyla
da çalışmaya başladım. İlk önce İhlâs
Haber Ajansı’yla çalışmaya başladım.

Ben Ali Ağabeyle çalıştığım için onlara göre daha çok tecrübeliydim. Ali
ağabey işini çok iyi yapıyordu ve ben
de onu örnek aldığım için güzel haberi nasıl bulurum onun telaşındaydım.
Benim motorum vardı ve habere herkesten daha çabuk ulaşma imkânım
vardı. Konya’da ne kadar çok gezersem, mahalleleri ve sokakları gezer
oraları bilirsem benim için o kadar iyi
olacaktı. Pazaryerlerine giderek fotoğraf çekiyordum. Eskiden günde iki
yere Pazar kurulurken şimdi 1 günde
4 ayrı Pazar kuruluyordu bu ise
benim işime geliyordu. Bütün
Pazaryerlerini dolaşarak fotoğraf çekiyordum.
Mesela Cuma günleri Altı yol
yani Ulu ırmak pazarına, Saman pazarına, Özalkent pazarına ve Aşkan pazarına gidiyordum. Buralara giderken değişik
semtleri tanıma fırsatı yakalıyordum. Artık sadece fotoğraf
makinesi değil aynı zamanda
kamera da kullanıyordum ve
bunlar bana hiç de ağır gelmiyordu. Çünkü ben işimi zevkle
yapıyordum ve işime daha çok
bağlanıyordum. Bu durumun
tek dezavantajı hastane önünden uzak kalmamdı.

Çalışma stilleri nasıldı öncelikle bunu
örenmeye çalışıyordum. Ben ücret almayacak onlar da bana kamera kullanımı öğreteceklerdi. Bazen ajansa
sabahları gidiyor, gündemi nasıl takip ettiklerine bakıyordum. İlçelerden
muhabirler haber gönderiyordu. Dün
geceden neler var onlara bakmayı ihmal etmiyordum.
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Bunu çözmem gerekiyordu.
Hemen Ali Akgül ağabeyimin
yanına giderek durumu anlattım, o ise bana frekansları
ayarlanmış bir telsiz almamı
istedi. Ancak ben telsizin neye
yarayacağını ve oradaki konuşmaları
nasıl anlayacağımı merak ediyordum.
Ali Ağabey bu konuda da yardımcı
olacağını söylemişti. Elektronikçileri
dolaşmaya başladım, onlar bana asayiş olaylarını dinleyeceğimden dolayı skaynır telsizin gerekli olduğunu
söylediler.

Zeki Dursun
Zed Haber
Ajansı

O günün parasıyla 20 bin liraya bir
telsiz aldım ve Ali ağabeyin yanına
gittim. Kulaklıkla telsizi dinleyebileceğimi böylelikle motor kullanırken
rahatsız olmayacağımı söyledi. Artık
bu işi öğrenmeye başladığımı belirten Ali Ağabey, birçok kişinin bundan
rahatsız olacağını çünkü benim kadar
azimli insanlar olmadığını söyledi.
Kendisini de habersiz bırakmamam
konusunda sıkı sıkı tembih etti.
Telsiz kulağımda olduğu için haber
konusunda rahatlamıştım ve hastane önünde beklemem gerekmiyordu, çünkü haberi telsizden alır almaz
hastanenin önüne geliyordum. Basındaki gazeteciler hastane önünde
geldiğimde benim boşuna gelmeyeceğimi düşünerek onlar da hazırlıklarını yapıyorlardı. Kameramı ve fotoğraf makinemi hemen hazırladıktan
sonra hastane önündeki olayı çekiyor
hemen fotoğrafçıya gidiyor, çıkan resim ve görüntülerimi yerel kanal ve
gazetelere veriyordum.

Sadece düzenli çalıştım, hiçbir zaman
bu işi yapamam demedim, insanları hep iyi yönünden gördüm, onları
hiçbir zaman küçük görmedim. Bu işi
yaparken çok aşağılandım, kahvelere
tosta gittiğim zaman veya iş yerinde
çay verirken bazen beni küçük görenler oluyordu. Ama yine de yılmadım.
bu arada başımdan geçen bir olayı
sizinle paylaşmak istiyorum.
Bir yağmurlu havada elemanlar çay
demlemişlerdi. 3 demlik çay vardı ve
o gün fazla çay satamamıştık. Ben
de fotoğrafa ve tost satmaya çıkmamıştım. İş yerinde de bir yaşlı amca
çay içiyordu, dışarıdan garson kendi
kendine konuşarak geliyordu. Tam
içeri girdiğinde sordum ne oldu dedim, “Y“ne aynı müşteri usta, yine
çayı beğenmedi. Biz bu adama nasıl
çayı beğendireceğiz.” dedi. İşyerindeki amca ise dünden kalma çayı ısıtıp
adama tekrar vermemizi istedi.
Biz ise bunun uygun olmayacağını
söylememize rağmen “Merak etmeyin daha iyi olur” dedi. Bunun üzerine
ertesi günü dünden kalan iki demlik
çayı ısıtıp çayımızı beğenmeyen müşteriye bir bardak çayı eleman götürdü. Çok kısa bir süre sonra müşteri

Bu durum basının da hoşuna gidiyordu. Çünkü bedava çalışan bir eleman
onlara haber getiriyorlardı. Benimle
bazı kişiler alay etse de bu işi yapmayacağımı söylese de ben bir kere
inat etmiştim ve bu işi başaracaktım.
Onlar bana çayımı, tostumu, çektiğim
fotoğrafları satmamı söyleseler de
ben sesimi çıkarıyor, içimden ben bu
işi başaracağım diyordum.

dünden kalan çayı beğenmiş bir vaziyette az önce götürdüğümüz çaydan
5 çay daha istedi. Bu duruma çok şaşırmıştım ama şunu belirteyim ki “İş
bilenin kılıç kuşananın”dır.
Konya’daki gazeteler, televizyonlar
beni tanımaya başlamıştı benim bir
özelliğim vardı. “Ben bir yerle çalışırsam devamlılığımı isterim.” diyordum.
Bir haberi çekmişsem bütün gazetelere ve TV’lere geçmek istiyordum.
Neden mi böyle düşünüyordum?
Çünkü Zeki Dursun’un bir marka
olmasını istiyordum. Zamanı gelince bunu gösterecektim ama benim
bunu başarabilmem için daha çok
fırın ekmek yemem gerekiyordu. Pazar yerlerini fethetmiştim. Çay, ayran,
tost vererek, onların fotoğrafını çekerek gönüllerini kazanmıştım. Artık
Konya’da ve basında bir yerim olması
lazımdı. Bunun için de ulusal basında
en iyi televizyon ve en iyi gazetede
çalışmak istiyordum. Bu benim için
zor değildi.
Çünkü bu meslek fedakarlık isterdi
ve ben de fedakar biriydim. Gecemi
gündüzümü iyi değerlendirecektim.
Gündüz sadece fotoğraf ve habere

zaman ayırıyordum gecede kahvelere
tost satmaya çıkıyordum. İş yerimde
de elemanlarım çalışıyordu. 4’ü bulan
elemanlarımı çok iyi yetiştirmiştim.
Çaycılığın da bir meslek olduğunu ve
çoğu insanın da bu meslekten ailesini geçindirdiğini söylüyordum. Ancak
hedefiniz varsa onları yapmalarını da
söylüyordum, benim hedefim ise belliydi ve bu hedefi insanlarla paylaşmayı ihmal etmiyordum. Çünkü bir iş
bu düşüncelerle başarıya ulaşabilirdi.
Büyük bir tempoyla gazetecilik mesleğinde çalışırken artık gazeteci Uğur
Özteke ağabeyinin yanına giderek
onlara haber veriyordum. O sıralarda Zafer ve Şenol abi de Uğur abiyle çalışıyordu ve benim getirdiğim
haberler onların isimleriyle gazetede
yayınlanıyordu. Bir gün çok ilginç bir
olay oldu...

Basın işini hemen kavramıştım çünkü insanlarla iletişimim çok iyiydi ve
hemen kaynaşabiliyordum insanlarla.
İnat ettim ve kendime söz verdim.
Konya beni tanımıyordu öncelikle
kendimi bu şehre tanıtmaya kararlıydım. Önce termosla çay sattım küçük
bir makineyle fotoğraf çekiyordum,
arkasından termosu bıraktım seyyar
çaya başladım ve tost satmaya koyuldum. Bunun adına “Azim” diyorlardı, ben yine de yılmadım.

HABERE ATILAN İMZA
www.zedhaber.com
www.zedhaber.tv
wwwzedlife.net
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ZAMAN

Sema KAVAK
Psikolog

Zaman artık kadın erkek
demeden her yaş grubuna
az gelmeye başladı…

İ

şe yetmiyor, çocuğu ile oyun oynamaya yetmiyor, ders çalışmaya yetmiyor, spor yapmaya yetmiyor, dostlarla sohbet etmeye
yetmiyor, yemek yemeye yetmiyor, sanatsal faaliyetlere yetmiyor, hobilere yetmiyor, uyumaya
yetmiyor ve daha nice birçok şeye
yetmiyor…
Peki ‘ZAMAN’ la yaşadığımız bu
sorunu nasıl aşacağız… Yine ‘ZAMAN’la mı? Bana sorarsanız bir
sorunu çözmek isterseniz çözülebilme ihtimalini artırırsınız ancak
insanlar zaman’ı bahane olarak
kullanmayı tercih ediyor ki bahaneler çözümsüzlük sunuyor.
Zaman ve tercihleriniz karşıya karşıya geldiğinde asıl olanın
‘TERCİH’leriniz olduğunu tüm samimiyetinizle göreceksiniz…
Aynı anda her şeye sahip olmanın
hiçbir şeye tam sahip olamama
anlamına geldiğini de göreceksiniz.
Sistemsel olarak önümüze dayatılan her şeye kucak açmanın sonunda bizi kendimizi yok ettiğini
göreceksiniz.
Bundan kurtulmak için de öze,
öz değerlere ve aslında gerçekten ben ne istiyorum kısmına
odaklanmaya başladığınızda nasıl özgürleştiğinizi göreceksiniz…
Böylece zamanı bahane edip ya-

Aralık 2017

pamadığınız tek şeyin kaynağının
kendinizden başka bir şey olmadığını göreceksiniz.
Yaradılış gereği bireysel farklılıklarımızla var olan bizlerin, başkalarıyla aynı olma ihtiyacı nın
nelerden kaynaklandığını oturup
düşünmesi gerekiyor. Böylece
bu ihtiyacı oluşturan unsurlar,
sistemler, kişiler, devletlerin neler kazandığını, bizlerin ise neleri
kaybettiğini sorgulaması ve fark
etmesi gerekmektedir.
Böylece senin için önemli olan iş
ve aile ise bu iki şeyin dengesini
zaman içinde kurabileceğini göreceksin ya da senin için önemli
olan kariyer ve özgür alanlar ise
bunun da sınırını çizebileceksin
ancak sen çizmeye çalıştıkça bunun içine girmeye çalışan düzenini
dengeni bozmak için uğraşan unsurlara karşı dur diyebilecek kudretinin olması gerekir ancak yoksa
bu kudret, sebebin hep ZAMAN
olur…

O yüzden gelin hep beraber
bir gün de olsa bir hafta
da olsa zamanın arkasına
sığınıp yapmadığınız ihmal
ettiğiniz şeyleri geç olmadan yapmak için çaba sarf
edin…
l
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MEVLANA
BUGÜN
YAŞASAYDI

evlana bugün yaşasaydı??
Bugünkü zamanla nasıl tanışır, bugünkü dünyayla nasıl hemhal olurdu? Aynı bakış açısıyla, aynı
kişi olarak, kelimelerine dokunmadan, harfi harfine Mesnevi’yi yazar
mıydı? Konya’ya,insanlığa, dünyaya nerden bakar, nasıl görürdü?
Gördükleri karşısında şaşırır, insanlığa başka reçeteler mi sunardı?
Yoksa her zamana seslenmiş biri
olarak (söyleyeceklerini söylemiş)
sadece izler miydi?
Bugün ellerden düşmeyen sadece
kitapları değildir Mevlana’nın. Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen
güncelliğini koruyan bakış açısıdır.
Gözleri ve mantığındaki usta terazidir. Bakmış, anlamış ve anlatmıştır. Tüm sorumluluğunu yerine
getirmiştir.
Tüm zamanların üstadı, tüm ihtimallerin hesaplayıcısıdır.
Bir yerden değil, her yerden bakmaya davet eden bir çağrıcıdır.
Mantığı, her tür gaflet uykusuna
savaş açarken, ileri görüşlülüğü,
insanları atalet duygusundan kaçınmaya çağırır.

“Kendine gel. Ayağa kalk. Kararlı
ol ” der. “Boş ver” demez.
Asla soyutlaştıran bir tasavvuf
bilgisiyle değil, somutlaştıran ve
insana sorumluluklar yükleyen;
mazeretlere sığınmasına müsaade
etmeyen bir bilgelikle.
Mevlana usta bir marangozdur,
bir çiftçidir, bir kaptandır, çölde
bir kervanbaşıdır, Mesnevi’de bir
şairdir, Selçuklu sarayında bir devlet adamıdır. Ama daha çok Konya
sokaklarında dolaşan bir halk adamıdır. Bir demirciyi izler bazen, bir
kasabın eti terbiye edişini, bir sarrafın altını dövüşünü, bir köpeğin
su çanağını yalayışını, bir ırgatın
yük taşıyışını. Bir atın soluk soluğa
kalışını.
Her kıpırtıda, her seste bir anlam
bulur. Her gölgede ışığı görür.
İNSAN ÜSTADI, GERÇEĞİ GÖREN
GÖZ: MEVLANA
Sadece bir söz üstadı değil, insan
üstadıdır. Modern bir sosyolog,
psikolog ve felsefecidir. İnsanın ruhunu bildiği kadar anatomisini de

Aynı kaderi paylaşır gibi, aynı şehri
paylaşıyoruz. Aynı şehri paylaşmak
aynı kaderi paylaşmaktır bazen.
Dünya telaşında bize nefes aldıran
ve genişliği hatırlatan senin varlığın. Genişlik sabırdandır. ”Hala varlığın besliyor içimizi, bir teselli gibi
duruyor hayatın Konya’da.
Tüm dünyanın kütüphanelerinde
değil, dünya insanlarının hafızalarında varlığın. Ve öğütlediğin şükür
duygusu. “Nimet gaflet verir, şükür
hafifletir. Nimete şükretmek nimetten hoştur.”

N. Yıldız
ERDAL

bilir. Dünyanın kültürlerini hesaba
kattığı kadar bir gezegen olduğunu
da unutmaz. Tıbba, astronomiye,
jeolojiye yabancı değildir.
Bir bilim üstadıdır aynı zamanda.
Tanrının yaratıcılık ilmine hayran
ve müteşekkir bir sanatçıdır. Hayvanları sever, suya düşen ayışığını
sever, yoluna dökülen kuru çınar
yapraklarını sever.
Yaratıcının eserlerini sever.
....
Mevlana bugün yaşasaydı?
Bugünün yolcusu, yol arkadaşı,
yolu, izi olur muydu yine?
Bilmese de “bilmiyorum”diyecek
kadar samimi ve özden olurdu.
Buna şüphe yok.
Modern dünyanın yabancılaşan insanına dokunur: “ey türlü ilimlerin cevherini bilen, kendi cevherini ne zamandır unuttun böyle!”
diye seslenirdi.
Çağlar öncesinden gelerek şehrin
misafiri değil yine ev sahibi olurdu.
Bizlere dahi ev sahibi olmayı öğretirdi. Konya bir şehir değil, bir evdi,
bir müzikti,bir iklim, bir topraktı.

Sıcak bir ekmek kokusu gibi hala davetin: “Gel ne olursan ol yine gel”
Dünyanın mihmandarı. Olmak ya
da olamamak duygusu. Minnettarız
sana. Hemşehrim.

Mevlana bugün yaşasaydı?
Tıpkı Tebrizli Şems’le karşılaştığında, Şems’in sorusuna benzeyen birkaç soru sorardı belki: “13.Yüzyıl mı,
21.yüzyıl mı? Hangisi daha gerçek?
Yoksa değişmez mi aslında insan
her çağda, değişmek bir yanılsama mı? Dünya’yı değiştiren insan
mı, yoksa Dünyanın insana zengin
kaynaklarıyla bahşettiği değiştirme
olasılıkları mı? Yerin derinliklerinde
petrol olmasaydı nasıl bir insanlık
olurdu?
Aslında ne gerekir insana? Ekmek ve
sudan başka??
Yüzümüze bakar ve “Hey! Gafil
olma, ilmini geliştir. Alem ceset,
ilim candır”der.
“Nefsini bilen rabbini bilir. ilimle
bütün dünya insanoğlunun hükmü
altına girer. Bilgini, ilmini geliştir.”
“Süleymanın mührü sende!” der.
Ve hatta bazen sözü uzattığını da
söyler Mesnevi’de.
Doğruyu söyler Mevlana. Hem de
gereği gibi.
Mevlana bugün yaşasaydı?
Belki uzun cübbesi olmazdı üzerin-

8
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de. Modern dünyanın giyim kuşam
geleneğine uyar, başında şapkası,
okuma gözlükleriyle yürürdü caddelerde. Bir izleyici gibi yürürdü, sıradan bir yolcu gibi. Çoğumuz onunla
karşılaşsa da bilmezdi suretini.
Bütün bu kalabalık ve teknolojik
21.yüzyıl dünyasına nasıl bakardı?
Biraz şaşırmazdı dersek yalan olur.
Bu kalabalık. Trafik. Banka kuyrukları. Tramvaylar. Cep telefonları. Notebook’lar... Uçaklar. Hız. Nesneler.
Mevlana’yı da şaşırtırdı mutlaka.
Ancak insan iradesinin gücüne inanan biri olarak daima umudunu korurdu.
“Asıl zafer iradedir” sözünü bir
davranışa dönüştürmek isterdi. “İmtihan içinde imtihan vardır. Derlen
toplan da ufacık bir imtihanda satma kendini” (Mesnevi’den)
21.YÜZYILDA BİR SESLENİŞ...
MEVLANA’YA:
Sevgili Hemşehrim!
Seni seviyor ve varlığını daima bu
şehrin sokaklarında hissediyoruz.
Gezdiğin, yürüdüğün her yerde duruyor ayak seslerin.

SON OLARAK:
Belki tüm bu yazdıklarımıza itiraz
eder, bu çağda bambaşka bir Mevlana olabileceği ihtimalini düşündürtmek isterdi. Bize.
Belki. Hayatı bugünkü şartlarda bizim tahmin etmeyeceğimiz biçimde
algılar: “Bugün yeni bir gün. Ne
kaldıysa dünde kaldı.” diyerek bizi
şaşırtır, bambaşka bir üslupla, başka
araçlarla konuşurdu.
Belki de... Sık sık uçaklarla başka ülkelere gider, dünyaya sekiz bin fit
yükseklikten bakardı. Grand Kanyon’u, Dallol’u, Nevada Çölü’nü, Afrika’yı, Suriye’yi gezer, dünyadaki
cenneti ve cehennemi şaşırarak izlerdi. Hızla eriyen buzullar ve kutup
ayıları, foklar için endişelenir, Cassini’nin yolladığı Satürn fotoğraflarını
gözden geçirirdi.
Ravel’in Bolero’su çalardı, tekrar
tekrar fonda.
Semazenlere seslenir “kendi etrafınızda bu kadar döndünüz kafi,biraz
da dönmeden durun” derdi.
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ÜZÜLME!
DERT ETME
CAN!
Üzülme! Dert etme can!
Görebiliyorsan,
Dokunabiliyorsan,
Nefes alabiliyorsan,
Yürüyebiliyorsan,
Ne mutlu sana!
Elinde olmayanları söyleme bana
Elinde olanlardan bahset can
Üzülme!
Geceler hep kimsesiz mi geçecek?
Gidenler dönmeyecek mi?
Yitirdiğin her ne ise
Bir bakarsın yağmurlu bir gecede
Veya bir bahar sabahında karşına çıkmış
Bil ki Güzellikler de var bu hayatta
Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin?
“Hüzün olgunlaştırır”
“Kaybetmek sabrı öğretir”
Şimdilerde bol bol dua ek
Hasat yakındır can!
Kaderini sev!
Varsa kederini de sev!
Üzülme hastalıklarına
Gör, hangi günahlarına kefaret olacak
Terk edildin diye de üzülme
Demek ki sevebilecek bir yüreğin var
Geçmişi unut, hiç yaşanmamış gibi
davran
Buluttan nem kapma!
Döküver kirpiklerinden sonbaharı
Bir gün ama bir gün mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin
Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları
Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına
Uçacaksın semalara sevdiklerinle
can!
Kim demiş ebemkuşağı yedi renk?
Bakmakla görmek arasındaki farkı
çözdüğünde
Anlayacaksın ne demek istediğimi
can!
Sana tanınan süre üzülmeye değecek
kadar uzun değil
Herkes gibi sende sonsuzluğa gün
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gelip kanat çırpacaksın
Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama
Kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor
Henüz aşılmamış çok yolların var
Hiç mi güzellik yaşamadın?
Ufacık bir hatırımda mı yok yanında?
Hayatın ellerini bırakma! Küsme!
Hadi mavilerini giyin çık dışarı!
Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap!
Yitirdiğin güneş için sevda türküleri
söylemeye devam et!
Ölümlüde olsa hayat, ölümsüz bakışlarla bak!
Kaçmakla kurtulamazsın ki;
Yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan
Ayakta kalman gerek, yaşaman gerek can!
Hayat senide içinde görmek istiyor
Hadi yaklaş!
Unutma ki
“Yapmadıklarının kazası yok!”
Ve yine unutma ki
“Aydınlık geceye hiçbir zaman yenik
düşmedi” can!
Üzülme! Dert Etme Can
Hz. Mevlana Celaleddin-i Rûmi
Mevlana Celaleddin Rumi’ nin bu güzel şiirini sizlerle paylaşmak istedim .
Sanıyorum şiirin üzerine söylenecek
pek bir şey yok gibi. Her şeyi öyle güzel anlatmış ki, insan okuduğunda bir
nebze de olsa rahatlıyor, şiirin huzuruna kapılıyor.
Asıl önemli olan ise; her mısrasında
anlamlar yüklü olan bu güzel şiirin
bize verdiği mesaj .
Olur olmaz şeylere ne kadar da çok
üzüldük, üzülüyoruz … Fani olan bu
dünyanın üzerindekileri ne kadar da
kıymetlendirdik . Fani olduğumuzu
mu unuttuk yoksa? Zaten insanoğlu
fani olduğunu bir an bile unutmasa ;
belki de bu denli üzülmez , kırılmaz ,
kırmaz…

Hürü
EVLİCE

“Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun
değil. “mısrasında ne demek istenildiğinin farkına
vardığımızda ölümlü olan
bu dünyada , bize tanınan
bu kısa sürenin her anında
mutlu olmak için çabalardık.Gariptir insanoğlu farkında olması gerekenlerin
farkına varmaz da hiç olmadık şeyleri kendine dert
edinir.
Görebiliyorsan,
Dokunabiliyorsan,
Nefes alabiliyorsan,
Yürüyebiliyorsan,
Ne mutlu sana!
Gözlerin , ellerin, ayakların vs. bunlar
senin şükür sebeplerin . Eğer ki şükredebiliyorsak ne mutlu bizlere.! Olmayan şeylere üzülüp yakınmaktansa, var olana şükretmek en güzelidir.
Kim bilir belki sende olan başkasının
çok isteyip de ulaşamadıklarındandır.
O yüzden “Elinde olmayanları söyleme bana Elinde olanlardan bahset
can”.
Bu şiirden bir mısra saklayın kendinize. Ve yitirdiğiniz güneş için sevda
türküleri söylemeye devam edin.

l
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KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZE
VE YERLİ ÜRETİMİMİZE
KIYMET VERELİM..
Merhaba öncelikle tüm Zedlife okuyucularına beni okudukları için şükranlarımı
iletmek istiyorum. 18. sayımızda tekrar
beraberiz herkese mutlu günler, iyi işler,
başarılar ve sağlıklar diliyorum. Şeb-i
Aruz törenlerine yönelik Konya’mızda
heyecanlar başladı. Son zamanlarda
Şeb-i Aruz törenleriyle alakalı benzer
gösteriler olması ve bu gösterilere şehir dışlarından insanların katılması bir
zaman sonra kesilir korkusu olsada çok
fazla bir etkisi olduğunu zannetmiyorum. Yani Mevlana ile Konya özleşmiştir.
Konya da bu tür törenler çok güzel bir
şekilde oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızda her sene geldiği gibi inşallah bu
sene de törenlerimize katılır, açıkçası
biz katılmasını istiyoruz. Bu törenlerin
bir alternatif olarak İstanbul, Ankara’da
olmaması ve Konya’da devam etmesi
Konya ile Mevlana’nın dediğimiz gibi
özdeşleşmesindendir. Şeb-i Aruz törenlerinin de Konya’ya yakışır bir şekilde
devam etmesi gerekir.
Piyasalara baktığımız zaman daha öncesinde yani 1-2 yıldır Amerika ile olan
sorunlarımız ve bunun yanında son zamanlardaki vize sorunlarımız var. Bununla birlikte devam eden Amerika da
Rıza Sarraf olayıyla alakalı bazı yazılar
çıkıyor. Türkiye’nin aleyhinde delil teşkil edecek cezalar getireceği yönünde
konuşmalar yapılıyor. Bunlar doların
yükselmesine neden oluyor ancak o kadar olumsuz noktalar olmasına rağmen

12

l

Aralık 2017

Yunus
DEREBAĞ

örneğin; Rusya krizi oldu, arkasından
Avrupa krizi oldu, Orta Doğudaki yanan
ateş hala düzeltilmedi. Devamında Suriye, İran, Irak olayı bizim Suudi Arabistan
ile ilişkilerimizi de etkilemeye başladı.
Katardan ciddi yatırımcılarımız vardı,
yatırımcılarımızın kesilmesine rağmen
yani tüm bu olumsuzluklara rağmen
Türkiye’deki işler hala devam ediyor.
İhracatlar hala varlığını sürdürüyor. Doların yükselmesi ihracatçılar noktasıyla
alakalı, kar marjında bizim insanımız biraz daha fiyatları geri çekerek daha çok
pazara ulaşmasını sağladığından dolayı
ihracatımız biraz daha artıyor. İthalat ile
alakalı tabi ki ithalatçı burada zarar görüyor ama artık bazı şeylerde kendimiz
üretmemiz, kendimiz yapıp ihracat etmemizin ne kadar önemli olduğunu bu
doların yükselmesiyle birlikte daha iyi
bir şekilde anlıyoruz. Bunun için dolarda daha öncesinden merkez bankasının
faiz yükselmekte ki etkisini gördüğümüzü düşünüyoruz. Bundan sonra doların yükseleceğine doğru izler var ama
ekonomimizin bozulması bir söz konusu
değil.

Güney Kore’ye iş seyahati için gittiğimde bir telefon almak istedim ve telefon
mağazasına gittim. Iphone marka telefon istedim, satıcı -Iphone marka telefonumuz var ancak size Samsung marka telefon vermek isterim dedi. Bende
bana satmak istediği telefonun fiyatını
sordum o gün için bana Iphone’dan daha
fazla bir fiyat söyledi. Bende ‘Bu daha
pahalı neden bunu tercih edeyim?’ diye
sordum. Satıcı dedi ki : ‘Bu daha kaliteli
ve özellikli en önemlisi yerli üretimimiz.’
Yani bana ısrarla yerli ürettikleri telefonu satmaya çalıştı. Bizim insanımızın da
bu anlayışta olması lazım. Bence esas
milliyetçilik bu çizgide doğuyor.

Bu noktada yerli imalata destek vermeliyiz. Her şeyi devletten beklememek
gerekir. Milletler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Yani yerli malını tercih
etmeliyiz. Önce yerli mal varsa onu tercih etmemiz lazım. Bu noktada bir anımı
paylaşmak istiyorum:

Beni okuduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum. ‘Yerli malı yurdun malı
herkes onu kullanmalı’ diyerek iyi çalışmalar diliyorum…

Ekonomi biz ithalat konusunda dışarıya
bağlı olduğumuz sürece başka ülkelerin
kontrolündedir. İstedikleri zaman istedikleri şekilde yön verebilirler. Gelecek
nesle iyi bir ekonomi iyi bir Türkiye bırakmak istiyorsak yerli malımıza destek
vermemiz ve önce yerli malı tercih etmemiz lazım. Akıllı bir neslimiz var ancak çok çalışmalıyız. Bunun içinde sanayi
üretimine kuvvetle destek vermeliyiz.

l
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MEME KANSERİNDE
ERKEN TEŞHİŞ
HAYAT KURTARIR

Prof. Dr.
Kamile
MARAKOĞLU

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser olup, kadınlarda kanserden ölüm nedenleri
arasında ilk sırada gelmektedir. Meme kanseri tüm kadın kanserlerinin yaklaşık %23’ünü
oluşturmaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır.

M

eme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir.
Genetik yapıda çeşitli faktörlerin
ve normal yaşlanmanın etkisiyle
ortaya çıkan bozukluklar kansere
neden olur. Ancak meme kanserlerinin sadece % 15-20’lik kısmı ailesel ve genetik geçişlidir. Hem anne
hem baba tarafında, birinci ve ikinci
derecede yakınlarında meme kanseri olması önem arz etmektedir.
Meme kanserlerinin %70-80’inde
diğer nedenler ve risk faktörleri yer
almaktadır.

14
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Menopoz yaşı: Menopoz bilindiği gibi kadının adetten
kesildiği,
doğurganlığının
sona erdiği dönemdir. İleri
yaşta (55 yaş ve üzeri) veya
erken yaşta menopoza girme
(45 yaş ve altı) meme kanseri
riskini arttırmaktadır.

Doğum kontrol hapları: Doğum
kontrol haplarının uzun süre kullanımı meme kanseri gelişim riskini
arttırmaktadır. Bunun yanı sıra en
az beş yıl süreyle bu ilaçların kullanılmasının kalın bağırsak, rahim
ve over (yumurtalık) kanseri riskini azalttığı gösterilmiştir. 10 yıldan
daha uzun süre kullanımlarda ve
özellikle genç yaşta (20 yaş öncesinde) kullanmaya başlamakla
meme kanseri, kalp krizi ve inme
riski artmaktadır. Burada özellikle
belirtilmesi gereken husus doğum
kontrol hapıyla birlikte sigara içiminin ciddi sorunlara yol açabileceğidir. İkisi birlikte kalp hastalıkları
ve inme riskini belirgin arttırmaktadır.
Menopoz sonrası hormon tedavisi: Bu tür ilaçlar genellikle menopoza bağlı şikayetlerin ortadan
kaldırılması veya azaltılması amacıyla kullanılırlar. Bu ilaçlar vücudun üretimini kestiği östrojen ve
progesteron hormonlarını içermektedir. Bu ilaçları 5 yıl ve daha uzun
süre kullanan menopoz sonrası dönem kadınlarda meme kanseri ve
rahim kanseri riski artabilmektedir.

Radyasyon maruziyeti: Çocukluk dönemi ve ergenlik
döneminde radyoterapi almış
olmak ve yüksek doz radyasyona maruz kalmak riski artırmaktadır.
Emzirme: En az bir yıl süreyle emzirmenin koruyucu
etkisinin olduğunu ve emzirme süresi arttıkça korunmanın arttığı çalışmalarla desteklenmektedir.

Boy ve kilo: Uzun boylu kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır.
Bunun nedeni bilinmemektedir.
Menopoz öncesi dönemde aşırı zayıf kadınlarla, menopozdan sonra
idealin üzerinde kilosu olan kadınlarda meme kanseri riski artmaktadır. Menopoz sonrası dönemde aşırı kilolu beden kütle indeksi 30 ve
üzeri olanlarda meme kanseri riski
% 30 artmaktadır.

Risk Faktörleri
Kadın cinsiyet ve yaşlanma meme
kanseri için en önemli risk faktörleridir. Beyaz ırkta sarı ırka ve siyah
ırka göre daha fazla görülür. Siyah
ırkta daha agressif meme kanseri
tipleri görülür ve prognoz daha kötüdür. Bilinen diğer risk faktörleri
aşağıda belirtilmiştir.
İlk doğum yaşı: 30 yaşından sonra
ilk doğumunu yapanlarda,18 yaş
öncesinde ilk doğumunu yapanlara
göre risk artmaktadır.
İlk adet yaşı: İlk adetini erken
yaşlarda görenler (12 yaş ve
altı) veya geç yaşta (16 yaş
ve üzeri) görenlerde risk artmaktadır.

Beslenme: Menopoz sonrası dönemde yağ oranı yüksek gıdalarla
beslenme ile meme kanseri gelişimi arasında ilişki mevcuttur. Sebze
ağırlıklı beslenmenin ise koruyucu
etkisi vardır.
Spor yapmama ve sedanter yaşam:
Meme kanseri riskini artırmaktadır.
Haftada 1,25-2,5 saat tempolu yürümek meme kanseri riskini %18 oranında azaltmaktadır.
Sigara ve Alkol: Sigara kullanımı tüm
kanserlerde olduğu gibi meme kanseri riskini artırmaktadır. Alkol tüketimi kadınlarda östrojen hormonu
düzeylerini arttırdığı için kanser gelişim riskini arttırmaktadır.
Ailede meme kanseri öyküsü olması:
Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız
kardeşinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır.
Sosyoekonomik düzey: Yüksek sosyoekonomik seviyede meme kanseri görülme sıklığı daha yüksektir.
Düşük sosyoekonomik seviyede ise
görülme sıklığı daha düşük olmakla birlikte mortalite (ölümcül olma)
daha yüksektir
Korunma:
Bazı risk faktörleri kadının kontrolü
altındadır. Genel sağlık durumunuzu
koruma amaçlı dengeli beslenme,
zayıflama veya kiloyu koruma, sigara içmeme, alkol kullanmama, düzenli egzersiz gibi faaliyetlerde riski
azaltır ve korur. Stresten uzak durulması ve morali yüksek tutmak hem
kansere yakalanmayı önler hem de
varsa aksi bir durum tedaviyi olumlu yönde etkileyecektir.
Meme Kanserinin Belirtileri: Meme
kanserinin en sık rastlanan belirtisi,
memede ağrısız, zamanla büyüyen
bir kitlenin hissedilmesidir. Ancak,
hastaların çok azında ağrı da belirtilere eşlik edebilir. Daha nadir olarak
memede çekintiler, deride kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve meme ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de dahil
olmak üzere meme ucu belirtileri yer
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almaktadır. Sanıldığının aksine ağrı
ve kanlı akıntı ileri evrelerde ortaya
çıkmaktadır.
Tanı: Erken evrede meme kanserleri
diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi
ileri dönemlere gelene kadar belirgin bir belirti vermeyebilir. Erken
teşhiste en önemli faktör, kişinin bu
konuda bilinçlendirilmesidir. Bu nedenle, meme kanserinin erken tanısı
için önerilen kontrol programlarına
uyulması çok önemlidir. Meme kanserine erken evrede tanı konması,
tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırır.
Erken tanı için üç temel yöntem
uygulanabilir. Bunlar:
Evde kendi kendine yapılan meme
kontrolleri, doktor tarafından yılda
bir yapılan meme muayeneleri ve
mamografi olarak sayılabilir. Kadınların 20 yaşından sonraki dönemde,
her ay memelerini kendi kendilerine
muayene etmeleri gereklidir. Menopoz öncesi dönemde adetin başlangıcından sonraki 7-10. günlerde, menopoz sonrası dönemde ise her ayın
aynı gününde muayene yapılmalıdır.
Meme dokusu içerisinde herhangi
bir şüpheli kitle ele geldiğinde vakit
geçirmeden doktora başvurulmalıdır. 20 yaşından sonra 2 yılda bir, 40
yaşından sonra yılda bir kez doktor
tarafından meme muayenesi yapılması önem arz etmektedir. Bu şekilde takip edilen kadınlarda kanserin
çok erken dönemlerde yakalanabildiği ve meme kanserine bağlı ölümlerde %96 oranında azalma sağlandığı saptanmıştır.
Meme kanseri erken evrede yakalandığında 5 yıllık sağ kalım %100,
Evre I ve II’de %98-%83.6 iken Evre
IV’te %23.4’e düşmektedir
Evreleme:
Meme kanseri oluşumu çok hızlı bir
süreç değildir. Tümör ortalama 5-7
yılda 1 cm büyüklüğe erişir. Yayılımı
öncelikle lenf kanalları yoluyla koltuk altı lenf bezlerine ve daha sonra
kan yoluyla karaciğer ve kemik gibi
uzak organlara olur. Tümörün yayılı-

mını tespit etmek için evreleme yapılıp, tedaviye karar verilir.
Tedavi:
Meme kanseri tedavisi, alanında
uzmanlaşmış bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bu ekibin temel üyeleri
meme cerrahı, tıbbi onkolog ve radyasyon onkoloğudur. Meme kanserinin temel tedavisi cerrahidir. Tercih
edilen cerrahi şekli meme dokusunun tamamen çıkarıldığı mastektomi ameliyatıdır. Ancak, erken evre
küçük tümörlerde meme koruyucu
cerrahi yapılması da uygundur. Cerrahi sonrası gerekiyorsa tamamlayıcı olarak kemoterapi veya hormonoterapiler tıbbi onkologlar tarafından
yapılır. Bazı durumlarda radyoterapi
ve kemoterapi de uygulanması gerekebilir.
Tarama:
Normalde 20 yaşından sonra meme
muayenesi ve yılda bir kez doktorda meme muayenesi yaptırılması
önerilir. Bu nedenle, erken dönemde
hastalığın yakalanması için kadınların bilgi sahibi olması gereklidir. 40
yaşından sonra 2 yılda bir mamografi çekilmesi önerilmektedir. Ulusal
kanser tarama programı önerilerine
göre ülkemizde uygulanan meme
kanseri tarama protokolü aşağıda
yer almaktadır.
20-40 yaş arası; Ayda bir kendi kendine meme muayenesi, iki yılda bir
doktor tarafından klinik meme muayenesi
40-69 yaş arası; Ayda bir kendi
kendine meme muayenesi, yılda bir
klinik meme muayenesi, iki yılda bir
mamografi çekilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde ulusal toplum tabanlı
meme kanseri taramaları Aile Sağlığı
Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri [KETEM] tarafından
yürütülmektedir.
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İHRACATÇININ EN
BÜYÜK, RAKİBİ ÇİN,
İTALYA, ALMANYA VE ABD
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Eğilim Araştırması 2017 3. Çeyrek
Gerçekleşme ve 4. Çeyrek Beklentilerini
açıkladı. İlk defa 3’üncü çeyrekte firmalara en çok hangi ülkelerle rekabet
ettiklerinin sorulduğunu belirten TİM
Başkanı Mehmet Büyükekşi, ‘’Firmaların yüzde 16,9’u küresel pazarlardaki en
büyük rakibinin Çin’dir. Çin’i yüzde 11,8
ile İtalya, yüzde 8,7 ile Almanya, yüzde
6,5 ile Hindistan ve yüzde 4,7 ile ABD
takip ediyor” dedi.
4’üncü çeyrekte firmaların yüzde
79’unun istihdamını artırabileceğini,
yüzde 21’inin de aynı sayıda çalışanla
devam edeceğini belirten Büyükekşi,
“Firmalarımızın verdikleri yanıtlar istihdamın yılın son çeyreğinde daha fazla
artacağını, işsizliğin de tek haneli rakamlara düşeceğini gösteriyor. İhracatçılarımız 2017 yılsonunda doların 3,87;
Euro’nun 4,52 olarak gerçekleşmesini
bekliyor. Döviz kurlarının firmaların 3.
çeyrekte en çok karşılaştıkları sorunun
başında geliyor. Firmaların neredeyse
yarısı kurlardaki oynaklıktan şikayetçi. Kurlarda yaşanan oynaklık da zaten
yüzde 5-7 bandında seyreden kar marjı
üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor. Yapmaları gereken şey, kur riskinden korunmak. Hem Eximbank hem de Merkez Bankası bu ihtiyaca yönelik yeni
hizmetler sunulacağının müjdesini verdiler. Bu hizmetler ihracatçılar için çok
büyük fırsat.” diye konuştu.
En büyük rakiplerden ABD, hedefte
birinci
İhracatçıların
küresel
pazarlardaki
en büyük rakipleri arasında yer alan
ABD’nin ise öncelikli hedef pazarlar
arasında birinci olduğunu belirten Büyükekşi şunları söyledi:
“Birinci çeyrekte firmaların öncelikli hedef pazarları sırasıyla ABD, Almanya ve
Rusya iken; ikinci çeyrekte Rusya, Ka-
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tar ve Almanya olmuştu. Bu çeyrekte
ise ABD’nin yeniden birinci, Rusya ve
Almanya’nın da 2. ve 3. oldu. ABD’ye
ihracat bu yılın ilk 10 ayında 7 milyar
doları aştı. Yıl genelinde yüzde 30 artış
bekliyoruz. Araştırmaya katılan firmaların 3. çeyrekte ortalama 30 yeni istihdam yarattıklarını beyan ettikler. Son
çeyrekte ise firmaların yüzde 79’u istihdamını artırabileceğini, yüzde 21’inin de
aynı sayıda çalışanla devam edeceğini
belirtti. İşsizlik Ağustos 2017 itibariyle
yüzde 10,6 oldu. Ancak bir önceki senenin aynı ayına göre çalışan sayısı 1
milyon 355 bin kişi arttı. Firmalarımızın
verdikleri yanıtlar istihdamın yılın son
çeyreğinde daha fazla artacağını, işsizliğin de tek haneli rakamlara düşeceğini
gösteriyor.”
Firmaların yarısı kurdaki oynaklıktan
şikayetçi
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatçılarımız 2017 yılsonunda doların
3,87; Euro’nun 4,52 olarak gerçekleşmesini bekliyor” dedi. Döviz kurlarının
firmaların 3. Çeyrekte en çok karşılaştıkları sorun olduğunu belirten Büyükekşi şunları söyledi “Firmaların neredeyse yarısı kurlardaki oynaklıktan
şikayetçi. Kurlarda yaşanan oynaklık da
zaten yüzde 5-7 bandında seyreden kar
marjı üzerinde ciddi bir baskı yaratıyor.
Firmalarımıza kur dalgalanmalarından
elde edecekleri gelirin geçici olacağını
her zaman söylüyoruz. Yapmaları gereken şey, kur riskinden korunmak.
İhracatçılar teşvikler için daha fazla
başvuru yapmalı
Kur riskinden korunma konusunda
firmaların yeterli bilgiye sahip olmadığının neredeyse her eğilim araştırmasında görüyoruz. Geçtiğimiz hafta hem
Eximbank hem de Merkez Bankası bu
ihtiyaca yönelik yeni hizmetler sunulacağının müjdesini verdiler. Bu hizmetler

TİM
Başkanı
Mehmet
BÜYÜKEKŞİ

ihracatçılar için çok büyük fırsat. Bu
fırsatı kaçırmamalıyız. Ayrıca Hükümetimiz tarafından son dönemde verilen
destekler ihracatçıların çoğu tarafından
yeterince bilinmiyor. Bu konuda hem
Ekonomi Bakanlığımız çeşitli illerde tek
tek firmalara giderek ihracat ve yatırım
teşviklerini anlatıyor, hem de biz bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Burada görev artık ihracatçılara düşüyor.”
Yeni hedef 156,5 milyar dolar da aşılacak
Araştırmaya katılan firmaların yüzde
80’inin son çeyrekte ihracatlarının en
az önceki çeyrekteki kadar iyi olacağını öngördüğünü aktaran Büyükekşi,
“Ekim ayında tüm zamanların ekim ayı
rekoru kırılmıştı. Biz 2017’yi Atılım Yılı
ilan edip, hedefleri aşacağız demiştik.
Şu ana kadar sergilediğimiz performansla bunu açık bir şekilde ortaya
koyduk. Orta Vadeli Program’da ihracat
hedefimiz güncellendi. Şimdi ise, yeni
hedef olan 156,5 milyar doları da aşacağımızı öngörüyoruz. Üretim ise bir önceki çeyreğe göre arttı. Firmaların oranı
yüzde 59,2’den yüzde 68,6’ya çıktı. 3.
çeyrekte firmaların yüzde 79,2’si ihracat
birim fiyatlarının arttığını veya aynı kaldı. Döviz kurunun ardından karşılaşılan
en büyük problem ise hedef ülkelerle
yaşanan sorunlar. Firmaların yüzde 40’ı
bu sorunun ihracatlarını etkilediğini belirtmiş. Geçtiğimiz çeyreklerde bu oran
çok daha düşüktü. Bu sorunun ardından yüzde 37 ile hammadde ve aramalı
fiyatlarındaki artış geldi. Geçtiğimiz
çeyreklerde bu oran yüzde 30 seviyelerindeydi. Özellikle petrol ve emtia fiyatlarında son dönemde gözlenen artışlar
bu sorunun ana sebebi olarak karşımıza
çıkıyor” dedi.
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Köşe Yazısı

“Âlemden Maksat İnsandır”
ni sorumluluklarınız, ticari hedeflerinizin önüne
geçer. Mesela yaklaşımınız buysa ürüne hammadde demezsiniz, ürün üründür, onu üretene
de tedarikçi demez üretici ortak, dersiniz. Bunun
sonucunda da akılla bezenmiş, insan sevgisiyle
şekillenmiş, ilmin ışığında projelendirilmiş ve erdem ile taçlanmış tesisleriniz, refah ve zenginliğin
yayılmasına vesile olur.

‘‘Akıl sonradan ah çekmek için değil, düşünüp
tedbir almak
içindir” sekiz
asır öncesinden bu
öğüdü veriyor bizlere
Mevlânâ.
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Böyle sesleniyor zamana sığmayan, zamandan
taşan, zamanları aşan felsefesiyle Hazret-i Mevlânâ. O’nun insan sevgisi, ilim, akıl ve erdem ile
örülmüş felsefesi Konya Şeker’de bizim de ilham
kaynağımızdır. Konya Şeker’i, Konya Şeker yapan
budur. Bu değerleri özümseyip, o değerlerin oluşturduğu temel üzerine inşa ettik biz sistemimizi.
Bu anlamda da Konya Şeker sadece bir ticari işletmeler bütünü değildir. Yükselen her sanayi tesisi bir amaca hizmet eder; Konya Şeker de insana, bizim insanlarımıza hizmet eder.
Biz şunu biliriz, Şeker Fabrikası sadece şeker
üretmez, iş üretir, umutları yeşertir, umut üretir, tarlaya atılan tohumdan bereket ve zenginlik
üretir, on binlerce hanenin sofrasında aş üretir.
Tıpkı, Yağ Fabrikasının sadece yağ üretmediği,
Süt Fabrikasının sadece süt üretmediği, Et Fabrikasının sadece et ürünleri üretmediği, Yem Fabrikasının sadece yem üretmediği, Dondurulmuş
Parmak Patates Tesisinin sadece paket patates
üretmediğini bildiğimiz gibi. Sanayileşme ya da
yatırım stratejinizin temeli bu bilinç ve yaklaşım
üzerine inşa edilmişse fabrika veya sanayi tesisinin anlamı şu olur; her tesis insanların, bizim
insanımızın, çiftçimizim daha çok üretmesi, refahı
ve mutluluğu için araçtır. O tesislere de o gözle
bakınca üreticiyle bir gönül bağınız oluşur, vicda-

“Her sebep meydana getirdiği şeyden yücedir”
diyor Mevlânâ. Bizim varlık sebebimiz, amacımız
insan sevgisi, insanların refahı, mutluluğudur.
Ve o amacın bugün için meydana getirdiklerinden daha çok yapacaklarımız var, daha büyük
hayallerimiz var. Çumra Şeker Entegre Tesisleri
o amacın gerçekleşmesi için inşa edilen tesislerden sadece bir tanesidir. O tesislerde üretilen
şeker, daha çok tarlanın ekilmesidir. O tesislerin
inşası ile faaliyete geçen Sıvı Şeker Tesisi, bizim
insanımızın ürünüyle rekabet edenlerle, onun
tarımsal faaliyetini tehdit edenlerle ilmin ışığında mücadelenin ilk kalesidir. Sert şeker, çikolata, bisküvi, kek, gofret, unlu mamuller üretim
tesisleri tarladaki çiftçinin ekonomik sürecin her
aşamasında yer alarak, oluşan katma değer sayesinde artan refahtan daha fazla pay almasının
aracıdır. Dünyanın en büyük Et-Süt Entegre Tesisi dünyanın en gözde ovasının bitkisel üretimin
yanında hayvancılığın da lideri olabilmesi amacıyla bölgeye kazandırılan lokomotiftir. Biyoetanol tesisi pancardan, yani toprağın bereketinden
alternatif ürünler üreterek, tarımsal üretimde
sürekliliğin teminatıdır. Yem Fabrikası, pancar
dışındaki ürünlerin de değerlendirilmesinin hem
teminatı hem de hayvancılığın da gelişimine katkı
vererek bizim insanımızın gelirinin arttırılmasının
bir aracıdır. Serada denenen ürünler, bizim çiftçimizin gelecekte daha çok üretmesine zemin
hazırlayacak çalışmalardır. Seydibey Dondurulmuş Parmak Patates Tesisi bizim topraklarımızın bereketinden bizim insanımızın daha fazla
pay alması için inşa edilen tesislerdir. Altınekin
Tohum İşleme Tesisinin varlık sebebi topraktan
daha fazla ürün alınmasına imkân oluşturarak,
çiftçinin yüzünün gülmesidir. Hamyağ Fabrikası
yağlı tohumlar için dışarıya giden dövizin yönünü
Konya Ovasına döndürmenin ve o dövizin Konya
çiftçisinin geliri olmasının aracıdır. Meyve Suyu
Sirke ve Pekmez tesisleri tarla ve meradan sonra
bağ ve bahçeden de çiftçinin kazanması içindir.

Bulgur Tesisleri ve Un Fabrikası ovada
en çok üretileni hem işleyecek, hem de
çiftçi lehine fiyat regülasyonu işlevini
üstlenecek işletmelerdir.
“Akıl sonradan ah çekmek için değil,
düşünüp tedbir almak içindir” sekiz asır
öncesinden bu öğüdü veriyor bizlere
Mevlânâ. Konya Ovasında susuzluk
yaşanırken, sonradan ah çekmemek
ve kuraklıkla azalan suyun tasarruflu
kullanımı için aklın yol göstericiliğinde
kurulan tesistir Cihanbeyli’deki Damla
Sulama Sistemleri Fabrikası. “Çirkin de
güzel de kendi elinle kazandığındır.” 19
milyon fidanı toprakla buluşturarak çirkinliğin yerine güzelliği yeşertmek istedik Konya Ovasında. Konya Şeker’den
doğaya uzanan bu dost elinin görsel
güzelliğe hizmetin ötesinde başka bir
amacı daha vardı, akılla düşünüp tedbir almak; yani üretici aleyhine bozulan
ekosistemin ve çevre şartlarının düzeltmek. “Eli görmeyen kişi, yazıyı kalem
yazdı sanır” diyor Hazreti Mevlânâ, bugün düne göre Konya Ovasında verim
arttığı için çiftçi daha çok kazanıyorsa
bu o ağaçlar sayesinde oluşan nem
dengesinin ve yine ağaçlar sayesinde
doğal mücadele yoluyla azalan süne
varlığının sonucudur.
Her iki cins arı da aynı yerden gıda alırlar, Fakat birinde zehir, diğerinde bal
hâsıl olur. Her iki cins ceylan da, ot ve
su ile beslenir, Fakat birinde gübre, diğerinde ise saf misk hâsıl olur.Her iki
cins kamış da aynı yerden sulanır, Fakat
biri boş olur, diğeri şeker ile dolar.

Hazret-i Mevlânâ’nın asırlar öncesinden, zamanlarla sınırlanamayan felsefesinin rehberliğinde Konya’daki yaklaşık elli bin pancar Üreticisinin amacı
dün bereketi arttırmaktı, bu amaç bugünümüzün de yarınlarımızın da değişmez amacıdır. O’nun “Bardağımız
küçükse, deryayı suçlamaya hakkımız
olmaz” öğüdü bizim yatırımlarımızın
ilham kaynağıdır. Bizim insanımızın, bizim üreticimizin deryadan daha çok su
alabilmesi için elindeki bardağı büyütmenin aracıdır her yükselen tesis, her
inşa edilen fabrika. O bardak büyüdüğü için sadece 2000 yılında 1187 kişiye
ekmek kapısı olan Konya Şeker bugün
yaklaşık 10.000 kişinin ekmek kapısıdır.
Refah deryasından çiftçi için pay alan
bardak sayıları arttığı içindir ki, dün
sadece üreticisinden şeker pancarı alabilen Konya Şeker, bugün şeker pancarının yanına ayçiçeğini, mısırı, arpayı,
buğdayı, patatesi, üzümü, elmayı, sütü,
besiyi de ekleyebilmiştir. O bardaklar
hem büyüdüğü hem de sayısı arttığı
içindir ki, 2000 yılında üreticisine ürün
bedeli olarak sadece 77 Milyon Dolar
ödeyebilen Konya Şeker bugün yaklaşık 450 Milyon Doları aşkın ürün bedeli
ödemektedir.
“İşle öğüt veren, sözle öğüt verenden
iyidir. Çünkü kulağı duyan da görür
bu öğüdü, duymayan da.” On binlerce
üreticinin Konya Şeker nezdinde ger-

çekleştirdiği tam da budur. Ve bir hayalimiz daha var, yaptıklarımızla başarılabileceğini göstermiş on binler olarak,
başka on binlerin de başarısı. Hazret-i
Mevlânâ’nın dediği gibi “bir mum diğer
bir mumu tutuşturmakla ışığından bir
şey kaybetmez.”
Onun 744 yıl önce fani dünyadan ayrılırken yanık bıraktığı mum asırlar aşarak bizim yolumuzu aydınlattı. O’nun
felsefesinin Konya Şeker’de yaktığı
mum da başka mumları yakarken ışığından bir şey kaybetmeyecek.

Cenazemi gördüğünde “ayrılık” diye
feryat etme, Neden güneşin ve ayın
batışından şikâyetçisin?
Mademki mezara indirilişimi seyrettin
çıkışımı da gör.
Hangi tohum yere döküldü de çıkmadı
gitti?
O’nun yaşadığı topraklarda, O’nun ektiği tohumlardan ilhamını almış olan
Konya Şeker, ölümü düğün olarak gören, vuslat olarak kabul eden Hazret-i
Mevlânâ’nın hem zamanları hem sınırları aşıp insanlığı aydınlatan felsefesinin takipçisi olarak, insanı âlemin maksadı olarak görüp, bizim insanımızın ve
insanlığın refah ve mutluluğu için üretmeye ve çalışmaya devam ediyor, devam edecek.

Bunlar gibi yüz bin misal bulabilirsin
Fakat her iki şey yetmiş yıllık yol kadar
birbirinden farklı ve uzaktır.
Böyle anlatıyor Mevlânâ Celâleddîn’i
Rûmî, yaradılıştan gelen farklılığın sonuçlarını. Biri bereketin kaynağıdır.
Öbürününki kendinden başkasına nimet sunmaz. Aynı görünürler ancak
sebep oldukları sonuç aynı değildir.
Konya Şeker’i herkesten ve her şeyden
farklılaştıran kuruluşundaki “âlemden
maksat, insandır” yaklaşımıdır. Onun
için, kendisi büyüdükçe çevresine yaydığı bereket de daha fazla olmaktadır.
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ALZHEIMER GÜNDÜZ YAŞAM
MERKEZİ ADINI DÜNYAYA DUYURDU

Karatay Belediyesince Konya’ya kazandırılan Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Dünya Sağlık
Örgütü tarafından övgüyle bahsedilerek Örnek Yaşam Merkezi olmaya aday gösterildi.
Sosyal sorumluluk projeleri ile örnek olan Karatay Belediyesi Türkiye’de bir ilke imza atarak
Karatay’a Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni
kazandırdı. Türkiye Alzheimer Derneği Konya
Şubesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin de
desteğiyle alzheimer hastalarına umut oluyor.
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen eğitici programlar, seminerler ve toplantılar
ile hastalar ve hasta yakınları alzheimer hastalığı
hakkında bilgilendiriliyor. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde hastalar uzmanlar tarafından
özel tedavi sürecinden geçirilirken; yapılan boyama, hamur işi, el işi gibi sosyal aktivite çalışmaları
ile de kaliteli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Bu sene
açılan Yüksek Lisans Bölümleriyle birlikte ise alzheimer hastaları emin ellere emanet ediliyor
Kısa sürede büyük başarılara imza atıldı
Tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Dünya
Sağlık Örgütü yetkilileri Karatay Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılan Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi’ni Örnek Yaşam Merkez’liğine
aday gösterdi. Bu kapsamda yetkililer Alzheimer
Gündüz Yaşam Merkezinde inceleme yaptı. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya NEÜ Rektörü Muzaffer Şeker,
Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet
Uzbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahir Yüksek,
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Dernek Başkanı Figen Güney, Türkiye Alzheimer Derneği
Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Kronik
Hastalıklar Yaşlı Hastalığı ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Banu Ekinci, Sağlık Bakanlığı Yetkilileri ve
Dünya Sağlık Örgütü Yetkilileri katıldı.

Bir Dilim Sevgi...
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Yetkililer Yaşam Merkezi’ne hayran kaldı
Sağlık Bakanlığı Konya Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’ni Dünya Sağlık Örgütü Yetkililerine
örnek proje olarak sundu. Almanya, Hollanda,
Danimarka, Portekiz, Hırvatistan, Kazakistan ve
Türkiye tarafından sunulan projeleri tetkik etmek
için ziyaretlerine başlayan yetkililerin ilk durağı
Konya Yaşam Merkezi oldu. Dünya Sağlık Örgütü Yetkilileri alzheimer hastalığı görülme oranının
sıklığına dikkat çekerek bu doğrultuda Türkiye’de
tedavi ve rehabilitasyon noktasında önemli gelişmeler de yaşandığına dikkat çekti. Almanya,
Hollanda, Danimarka, Portekiz, Hırvatistan, Kazakistan ve Türkiye’deki Yaşam Merkezlerini inceleyen yetkililer Avrupa ülkelerinin 20 yılda kat
edemediği mesafeyi Konya Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi’nin 2 yıl gibi kısa bir sürede kat
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ettiğini vurgulayarak Alzheimer Gündüz Yaşam
Merkezi’nden övgüyle bahsettiler. Merkezi gezen yetkililer yapılan çalışmaları çok beğenerek
emeği geçen herkesi tebrik etti.
Figen Güney yetkililere sunum yaptı
NEÜ Meram Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi ve Alzheimer Derneği Konya Şube
Başkanı Prof. Dr. Figen Güney Dünya Sağlık Örgütü Yetkililerinin Dernek incelemesinin ardından
Yaşam Merkezi’nin kuruluşundan itibaren yaptığı
çalışmaları içeren bir sunum yaptı. Dünya Sağlık
Örgütü Yetkililerinin Yaşam Merkezi’ne hayran
kaldığını dile getiren Güney Türkiye’nin adının
artık sağlık alanında güçlü bir şekilde anıldığını
söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Enstütisi Nöroloji Ana Bilim Dalına bağlı
Hemşirelik, Fizyoterapi, Sosyal Hizmet ve Alzheimer bölümlerinde Türkiye’de ilk defa Alzheimer
hastalığına yönelik yüksek lisans bölümleri açıldığını belirten Güney; açılan bölümlerin alzheimer hastalığının tedavisinde çok önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Figen Güney amaçlarının
Alzheimer hastalarının huzurlu ve güvenli bir ortamda kendilerini yalnız hissetmeden kendilerini
yeterli görmelerini sağlayacak fiziksel, zihinsel,
psikomotor aktivitelerle desteklenmesini profesyonel ellerle sağlamak olduğunu vurguladı.
NEÜ Üniversitesi tarafından açılan yüksek lisans
bölümlerinin önemine değinen Güney, “Türkiye’de Alzheimer hastasının bakımını çoğunlukla
aileden biri üstlenmektedir ve bu kişi çoğunlukla
eş ya da kız çocuğu olmaktadır. Alzheimer hastalığının ilerleyen dönemlerinde hastalar sürekli bir
bakım verenin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu nedenle bakım veren aile üyesi de ciddi bir
zorlanma ve bakıcı tükenmişliği yaşamaktadır.
Açılan bu bölümlerle hastalık daha emin ellerin
kontrolü ve gözlem altında tutulacaktır” dedi.

Uzbaş: Doğru bir iş yapıldı
Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediyesi
Başkan Yardımcısı Mehmet Uzbaş, Konya belediyelerinin fiziki çalışmalarını tamamladığını ve
artık sosyal, kültürel ve sağlık belediyeciliği yapar
konuma geldiklerini dile getirerek; Türkiye’de bir
ilk olan bu projenin Karatay ve Konya açısından
önemli bir yatırım olduğunu söyledi. Uzbaş, Dünya Sağlık Örgütü Yetkililerinin Alzheimer Gündüz
Yaşam Merkezi’ni Örnek Proje olmaya aday göstermesinin Belediye olarak ne kadar doğru bir iş
yaptıklarını ortaya koyduğunu kaydetti.
Yaşlılara hak ettiği bakım veriliyor
Türkiye’de ilk olarak üniversite destekli yapılan
Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi’nin Karatay
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli’nin katkılarıyla Konya’ya kazandırıldığını söyleyen Mehmet
Uzbaş, “Kamu kurumlarının görevi insanların
işlerini kolaylaştırmaktır. 160 günde bu proje bitirildi” ifadelerine yer verdi. Türkiye’de ilk olma
özelliği taşıyan tesisin hasta yakınları için moral
olduğunu dile getiren Başkan Yardımcısı Uzbaş
kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak; Yaşam Merkezi’nin Karatay Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği, NEÜ’nün ortak protokolle meyvesini verdiğini söyledi.
Yaşam Merkezi’ni Kurumlar Arası işbirliği yeşertti
Karatay Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet
Uzbaş; Dernek tarafından Başkan Hançerli’ye
gelen teklif üzerine hiç tereddütsüz Alzheimer
Gündüz Yaşam Merkezi’nin Konya’ya kazandırıldığını ifade etti. Kurumlar arası işbirliğinin önemini vurgulayan Mehmet Uzbaş Türkiye Alzheimer
Derneği ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin
Yaşam Merkezi’nin yükseliş serüvenindeki rolünün büyük olduğu açıklamasını yaptı.
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KONYA,
SÖZ SENDE!..
“Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.”
“Kudüs, Filistin’in başkentidir.”
“Son kararıyla tarafsızlığını yitiren
Amerika Birleşik Devletleri, Filistin barış
görüşmelerinden çekilmelidir. “
Tüm bunlar ümmetin ortak düşünceleri olup, bugüne kadar maalesef yüksek
sesle dile getirilememişti.
1.8 milyar İslam dünyası dün derin bir
“oh” çekti. İlk defa düşüncelerine tercüman olunan bir karar çıktı. Bu kararın
altına tüm İslam Devletleri imza attılar.
İlk defa kendi meseleleri ile ilgili, kendi
özelleri ile ilgili, kendi kutsalları ile ilgili
bir kararda ortak ses verdiler.
Hiç şüphesiz ki bu ortak güçlü sesin
mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’dır.
Allah’tan ki, Trump efendinin barışa
çomak sokan kararı, Türkiye’nin İİT’in
başkanlığı dönemine denk geldi. Şükür
ki, başkanı da Recep Tayyip Erdoğan.
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Lafını esirgemeden, hiçbir güçten korkmadan ve hakikati olduğu gibi söyleyen
bir lider... Düne kadar söylemde tüm
İslam Âleminin lider gözüyle bakılan Erdoğan’ın liderliği dünkü tarihi haykırışı
ile resmileşti. O, artık Müslüman halkların da, devletlerin de lideri.
Halifeliğin kaldırılması ile birlikte özlemle beklenen o yüce makamın yeniden
tesis edilmesi hadisesinin ayak seslerini
duyduk dün. İslam dünyası için, kendine
yakışır bir Halifenin olması gerektiğini
dün daha iyi anladık.
Reis, kendinden bekleneni yaptı. Şimdi
sıra ümmette…
Kudüs ümmetin kanayan yarası… Kudüs, milletimizin yitik mirası... Kudüs
Müslümanların haremi…
Herkese görev düşüyor. Sadece konuşmak, sadece ağlamak, sadece dua etmek yetmez.
Kudüs için Cihat vakti. Cihat için resmi
karar tüm İslam Liderlerinin dünkü toplantısıyla verildi.

Nurettin
BAY

Her kimin elinden ne geliyorsa Kudüs
için yapmalı.
Ve ilk emirde yarın yapılacak mitinge
herkes koşarak gelmeli. Cuma namazından sonra Mevlana Meydanında Kudüs Mitingi var.
Ahmet Hakanı mahcup etmek için daha
neyi bekliyoruz? Henüz herhangi bir
kapsamlı miting yapılmamış iken, Ahmet Hakan’ın “Konya Kudüs mitingine
ilgi göstermedi, bir mağazanın indirimli açılış programına daha fazla katılım
oldu” şeklindeki ifadelerine tarihin gördüğü en kalabalık mitingle cevap vermeye ne dersiniz?
Ahmet Hakan’dan da öte yarın Amerika Birleşik Devletlerine, İsrail’e ve tüm
Siyonist eksenle hareket eden her devlet ve herkese görüntümüzle, sesimizle,
gücümüzle kararlılığımızı gösterelim.
Önce Cuma namazı, ardından miting…
Haydi Konya, Kudüs için en gür sedanın buradan verileceğini göstermenin
zamanı…
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Seydişehir Belediyesi

SEYDİŞEHİR’DE

LİTVANYA VE ESTONYA’DAN
GELEN HEYET’DEN
BAŞKAN TUTAL’A ZİYARET

Avrupa
Birliği Erasmus+ Okullar arası iyi
uygulamalar
ve paylaşımlar
projesi çerçevesinde
Litvanya ve
Estonya’ dan
4 öğretmen
ve 7 Öğrenci
Seydişehir’e
geldi

Seydişehir Taraşcı Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu/nun EcoFriendlyActions(Çevre Dostu Hareketler) projesi
kapsamında Litvanya ve Estonya’dan
gelen öğretmen ve öğrenci gurubu
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı makamında ziyaret etti.
Avrupa Birliği Erasmus+ Okullar arası
iyi uygulamalar ve paylaşımlar projesi çerçevesinde Litvanya ve Estonya’
dan 4 öğretmen ve 7 Öğrenci Seydişehir’e geldi. Projede yer alan Taraşçı
Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu’na
gelen Litvanya ve Estonyalı öğretmen
ve öğrenciler Başkan Tutal’ı ziyaret
ederek Seydişehir’i çok temiz ve güzel
bulduklarını ifade ettiler.

24

l

Aralık 2017

Proje hakkında Belediye Başkanı
Mehmet Tutal’a bilgi veren Okul Müdürü Hayrettin Topuz;” Projemiz 2 yıl
devam edecek bir proje. Öğrenme ve
Öğretme aktiviteleri programında Alternatif Enerji, Doğanın Korunması,
Geri Dönüşüm, Ormanlaştırma konularında uygulamalı etkinlikler düzenleyeceğiz. Projemiz 2 yıl süreli bir
proje. Okulumuzda dün sunumlarımızı
yaptık. Seydişehir ‘in tarihi, turistlik ve
doğal güzelliklerini tanıtacağız” dedi.

yaşıyor olsak da bir arada insanca
dünya gezegeni üzerinde yaşamalıyız.
Kendilerine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Ayrıca gelen heyete Seydişehir’in
tanıtımı kültür, ekonomi, sosyo-kültürel yapısı ve genel bilgiler verilerek
videolar Seydişehir Belediyesi tarafından izlettirildi. Başkan Tutal, projede
emeği geçen Okul Müdürü Hayrettin
Topuz ve öğretmenlere teşekkür etti.

Kendilerini ziyaret etmelerinden son
derece mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tutal;” insanoğlu hepimiz kardeşiz. Farklı ülkelerde, farklı ırklarda, farklı milletlerde
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TÜRKİYE’Yİ HIZLA FELAKETE SÜRÜKLEYENLER KİMLER?
Memleketin, hayatın
her alanında süratle
ilerlemesi için ciddi
manada bir vatandaşlık bilincinin oluşturulması elzemdir. Düşünce sistematiğinin
merkezine vatan ve
insan sevgisini almış,
geçmişi, kültürü ve
dini ile barışık, bütün
ideolojik saplantılardan uzak insanlara
her şeyden daha çok
ihtiyaç var.
yalakası, insanlığa faydasız muzırlar, hakkında değil soruşturma veya
tahkikat, mastır-doktora çalışması
yapılsa çözülemeyecek karakteri
bozuklar, makam ve servet düşkünü, nefsini dizginleyemeyen, kendini frenleyemeyen azgınlar, mevki
ve para verilecek olsa, memleketini
kaşla göz arasında düşünmeden
satacak, devran değiştiğinde otobüsten ilk inecek ahlak yoksunu
değersiz yaratıklar, memleketimizi
örnek alınacak, huzurlu, emniyetli,
bilimi esas alan, insana değer veren,
daha yaşanılabilir bir üst seviyeye
çıkaramazlar.
İnsanları yanılgıya düşüren ama
kendini iyi gösteren, iyi görünen,
iyi geçinmeye çalışan, iyilik edebiyatı yapan, fakat yavşaklığı tutum
ve davranışlarıyla her durumda
belli olan, bir yerlerden güç alarak oturduğu koltuğu sadece işgal
eden, hizmet edecek bir başkasının
gelmesini, çalışmasını engelleyen,
salt çıkarından başka hiçbir şeyi
olmayan, memleket yangın yerine
dönse kılı kıpırdamayacak, hatta
bir kibrit de kendi çakacak, eyvallah
etmeyecek, vatan, millet, ümmet
söz konusu olduğunda duyarsızlık
sendromuna giren, katma değersiz,
varlığıyla sıkıntılı varlıklar, insanımızın saf ve ulvi duygularını istismar
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Yasadışı örgütlerin, siyasi partilerin, saplantılı ideolojilerin, mensup olduğu cemiyet ve cemaatler ile kendi
menfaatlerini, memleketin menfaatlerinin üstünde
gören, ülkesi zora düştüğünde sevinen, bombalar
patladığında hazzın doruklarına varan, Batılı ülkelerle
kaos yaşandığında onları haklı bulan, kendi ülkesini
eleştiren pusulası şaşmış mürtekipler, hasta ruhlu,
şizofrenler, bukalemun gibi her ortama uyan, olduğundan farklı görünen embesiller, çıkarı için benimsemediği düşünceyi savunan, asgari ahlaka dahi sahip
olmayan insan müsveddeleri, haramzâdeler, yiyiciler,
at hırsızları, tokatçılar, kul hakkı yiyen namussuzlar,
ateşle oynayan, ahireti unutmuş, nisyan içinde ama
dini bütün gözüken sahtekarlar, din ve devrim yobazları memleketin ilerlemesinin önünde duran en büyük
engel ve birer takozdurlar.
Devlet içinde kümelenmiş, uzun yıllar kök salmış,
hücrelerine kadar sirayet etmiş, vermeye değil sürekli
eden, karanlık dehlizlerde ilerleyen,
fazilet ve dürüstlükten yoksun, estetik ve zerafetten uzak, sanat ve
kültürden beri, maneviyat fukarası,
menfaatçi zümre en az terör kadar
ülke için zararlıdır. Eşantiyoncu, rüşvetçi, dalavereci, bananecimahluklar, çıkarılmadığında sağlığı bozan
bir tümör gibi bünyeyi huzursuz
eden, uyum ve ahengi bozan bu insancıklarla toplum olarak elbirliğiyle
mücadele edilmelidir.
Türkiye ile sorunlu, Cumhuriyetle
kavgalı, İslam tarihi ile problemli, kimi sevdiği, kimi tuttuğu belli
olmayan, her şeye karşı, negatif
enerji yayan, hiçbir şeyi beğenmeyen, sürekli eleştiren, demokrasi,
insan hakları, özgürlükler, zulüm,
hak-hukuk gibi kavramlara uzak,
hiçbir konuda harbi olamayan, sadece menfaatlerini esas alan münafık alçaklar, tescilli düşmandan
daha tehlikelidirler.
Ülkesinin
Cumhurbaşkanı’na,
Başbakan’ına, Meclis Başkanı’na,
muhalefet lideri başkanına, Genel
Kurmay Başkanı’na söven, tahkir
ve tezyif eden, ülkenin istihbarat
teşkilatına düşman, emniyetine
düşman, ordusuna düşman, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı Vatikan’a
benzeten, değer üretene saygı

almaya alışmış, devletin malı deniz yemeyen domuz
düsturunu kendine referans yapmış, derin ve paralel
yapılara, terör örgütlerine karşı dik ve omurgalı bir
duruş sergileyemeyen, tel’in bile edemeyen, konuşulduğunda cephesi belli olmayan hainler, çevresine
güven vermeyen, gördüğü yanlışı düzeltmeyen, emr-i
bil mâruf yapmayan neme lazımcılar, şirazeden çıkmış,
haya perdesini yırtmış asalaklar, kamuda çalışıp solunumu devam eden parazitler devletin birlik ve beraberliğinin önünde duvardırlar.
Ülke için, sadece pranga işlevi dışında, işgal ettikleri
makam ve mevkilere hiçbir şey katmayan, alın teri
dökmediği halde başkasının hak ve emeğini yiyen,
alttakilerin sırtına basarak yükselen, sonra onları tanımayan kravatlı haydutlar, çalışmadan para almaya
alışmış, çalıştığı kurumda üst rütbedekini tanrı, alt rütbedekini ise köle olarak gören kifayetsiz muhterisler,
vizyonsuz, çapsız, liyakatsiz, her devrin adamı, iktidar

duymayan insanlar güruhunun,
bırakın memlekete, insanlığa ne
faydası olabilir?
Üniversitelerde örneğine zaman
zaman rastlanan, ülkenin pırlanta gibi zeki ve çalışkan gençlerinin
önünü kesen, Anadolu’dan gelen
çocukların ilerlemesini engelleyen,
yetenekli ve bilenleri kendine tehlike addeden, basit bahanelerle öğrenciye türlü türlü zorluklar çıkaran,
devletin üniversitesini babasının
çiftliği gibi gören, kurumun sağladığı imkanları sonuna kadar sömüren, rakip gördüğü akademisyenlere çamur atan, eğitim yapmayan,
emir-komuta sistemiyle öğretimi
sürdüren, talebeyi değersiz gören,
adalet terazisinin kefesi bozulmuş,
ilahi adaleti unutmuş illegal yerlerden talimat alan eğitimli eşkiyalar,
Türkiye’yi imar edecek, vatana ve
insanlığa hizmet edecek kaliteli insanlar yetiştiremez. 21. yüzyıl
Türkiye’sinin hedefleri bunlarla yakalanamaz.
Vatan, millet ve hak dava önünde
engel olarak duran, mutasyona
uğramış ne kadar sütü bozuk varsa, kamu kurum ve kuruluşlarından
temizlenmeli, ivedilikle uzaklaştırılmalıdır. FETÖ, PKK, IŞİD, DHKP-C
gibi örgütler kadar, görünmeyen,
fakat varlığı ve tehlikesi toplumun
bir kesimi tarafından bilinen çıkarcı,

kriptolar da görevlerinden el çektirilmeli, çalıştıkları kurumlardan
uzaklaştırılmalıdır. Siyasi parti, sivil
toplum kuruluşu, vakıf, dernek gibi
faydalı kuruluşların içinden de temizlenerek, arındırılmalıdır.
Felaket kapıya dayanmadan tedbirler alınmalı, uyuşmuş beyinler
yeniden uyandırılmalıdır. Devletinin
aldığı önemli kararların arkasında
duran, örf, adet, kültür, anane ve
milli değerlerine bağlı, vatansever,
cengaver, hukuka bağlı, İslam’ı bilen, özümseyen, yaşamına tatbik
eden, Allah korkusu olan, insan
sevgisine sahip, küçüklerini seven,
büyüklerini sayan, dürüst nesiller yetiştirilmelidir. Toplumun her
kesiminde var olan azimli, dirençli,
ahlaklı, namuslu, erdemli ülkesine
hizmet aşkıyla yanan vatan evlatları el üstünde tutulmalıdır. Duyarlı
olan insanlara hassas görevler tevdi edilmelidir. Altın olmak için yola
çıkanla, altın bulmak için yola çıkan
aynı değildir.
Zira toplum olarak kurtuluşumuz
da, ülke olarak kalkınmamız da
buna bağlıdır.
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Etkinlik

“25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE
MÜCADELE GÜNÜ”
FARKINDALIK
ETKİNLİKLERİ

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Çerçevesinde, Konya Aile ve Sosyal Politikalar
İl Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve KADEM Derneği tarafından
Kule Site Alışveriş Merkezinde farkındalık oluşturmak adına etkinlik düzenlendi.

Konya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan’ın da katılımlarıyla
gerçekleştirilen etkinliğe halkın ilgisi
yoğun oldu. Etkinlik sırasında standı ziyaret eden vatandaşlar, ‘Kadına
Karşı Mücadele Günlüğü’ne duygu ve
düşüncelerini yazdılar. Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Konya Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal
Erdoğan, kadına şiddete yönelik her
türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması
için çalışmalara devam edildiğini ifade
ederek, demokrasi ve barışın sağlanmasının önünde ciddi bir engel teşkil
eden kadına yönelik şiddetin, fiziksel
ve ruhsal bütünlüğüne zarar veren bir
halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.
Erdoğan konuşmasına şöyle devam
etti: “Bunun yanı sıra kadının başta özel alan olmak üzere, toplumsal
yaşama daha aktif ve üretken katılımının önüne geçerek sosyal ve ekonomik kalkınmanın önünde de engel
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teşkil etmektedir. Kadınların fiziksel,
cinsel, psikolojik ya da ekonomik zarar görmesine veya acı çekmesine
neden olan şiddet, buna maruz kalan
kadınların yanı sıra, buna tanık olan
çocukları ve bir bütün olarak aileyi de
olumsuz etkilenmektedir” dedi
İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen
Avrupa Konseyi Sözleşmesine uyumlu hazırlanan 6284 Sayılı “Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesine Dair Kanun”nun 2012
yılında hayata geçirildiğini kaydeden
Erdoğan, yasal mevzuat altyapısının
hazırlanmasının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını, asıl
bunların hayata geçirilmesi ve uygulamaya yansımasının anlamlı olacağını, bunun sağlandığı en önemli platformun ise Eylem Planları olduğunu
söyledi.

“Eylem Planları” konusuna da açıklık getiren Erdoğan, konuyla ilgili
tüm tarafların sürece dâhil edilmesi,
önleme-koruma-cezalandırma mekanizmalarında önceliklerin belirlenmesi, ilerleyen süreçte faaliyetlerin
ve projeksiyonların oluşturulması ve
kaynakların öncelikli faaliyetlere aktartılması bakımından büyük önemli
olduğunu ifade etti. Erdoğan, illerde
hazırlanan kadına yönelik şiddet ile
erken yaşta evliliklere yönelik oluşturulan ve Konya Valisi Yakup Canbolat’ın başkanlığını yürüttüğü “Kadına
Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme
Komisyonları” nın oluşturulduğu,
komisyonlarda uygulamaya ilişkin
tecrübeler ve gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi ile çözüm
önerilerinin geliştirildiğini sözlerine
ekledi.
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Sektörel

KONYA’DA TATLININ ADRESİ AYINTAPZADE
GAZİANTEP FISTIKHAN BAKLAVA KÜNEFE

Konya’ya ne zaman geldiniz?
Kasım 2016’da bu şehre geldik. İşe
öncelikle Fıstıkhan markamızın ilk
şubesini açarak başladık. 8 ay sonra
Ayıntapzade markasını oluşturarak
Adakale Caddesi Elmas Kuran Kursu karşında ikinci işletmemizi açtık.
Böylece bir sene içerisinde ikinci şubemizi de açmış bulunduk.

Konya’da tatlı

Kaç çeşit tatlı yapıyorsunuz?
Çok çeşitli baklavalarımız var. A’dan
Z’ye tüm baklava çeşitleri bulunmaktadır. Antep kesimi baklavalar, özel
kare baklavalar, havuç dilimi baklavalar, dürüm baklavalar, cevizli baklava, şöbiyetler, sarma çeşitlerimiz,
billuriye, katmerimiz, künefemiz ve
daha çeşitli tatlılarımız mevcut.

denince akla
gelen Gaziantep
Fıstıkhan Baklava
ve Ayıntapzade
Künefe sahibi
Nebi Hartavi,

Yöresel Tatlılarınız neler?
Her iki şubemizde şu anda günlük
taze billuriye kadayıf, fıstıkzade, künefe çeşitlerimiz, katmerler, fıstıklı
ve burmalı kadayıf ve benzeri tatlılar
çıkmaktadır. Ayrıca sütlü tatlı çeşitlerimiz de mevcuttur.

sektöre girişini ve
hayat hikayesini
ZedLife’a anlattı.
İşini severek
yapan Hartavi,
yaklaşık 50 yıllık
birikimi sayesinde
Fıstıkhan ve
Ayıntapzade adı
altında açtıkları
iki şubelerinde
Konya halkına
en kaliteli hizmeti vermek için
çalışıyor.

30

l

başladım. Ben de Nizipte 68 yılında
bu sektöre girdim. 3 kuşaktır çalışmaktayız. Şimdi de çocuklarımla ve
torunlarımla bu işi devam ettiriyoruz.
Anlayacağınız yaklaşık yarım asırdır
bu işi yapıyoruz

ASKERİYEYİ BIRAKIP
SEKTÖRE DÖNDÜ
Nebi Hartavi, 50 yıllık çalışma hayatını ve hedeflerini
şöyle anlettı :
Gaziantep Nizip ilçesinde
1953 yılında dünyaya geldim. İlkokulu, ortaokulu ve
lise öğrenimini 1971 yılında
Nizip’te tamamlayarak 1972
yılında Kara Harp okulunu
kazandım ancak baba ısrarı
üzerine 1973 yılında 2. sınıfta Kara Harp okulundan
ayrılarak 1968 yılında çalıştırdığımız baklava imalatının başına geçtim. Ustalarla
baklava imalatına devam
ederek baklava sektöründe
çeşitli alanlarda hizmet verdim.

50 YILLIK HİZMET
1977 yılında evlenerek üç
oğlan ve üç kız çocuk sahibi oldum. 1982 yılında ise
baklava sektöründe fıstık
alım satım ticaretine başladım. Hartavi Tarım Ürünleri ve Gıda Ltd Şti kurarak
Türkiye genelinde baklava
ve fıstık ticaretini yürüttüm.
1990 yılında ise hicaza giderek hac farzımızı yerine
getirmeyi yüce Allah’ım nasip etti. Yarım asırdan beri
baklava sektöründe çeşitli
alanlarda hizmet vermiş
birisiyim. Yani kısacası işini seven ve icra etmekten
keyif alan bir yapım var.
Hâlihazırda 64 yaşında biri
olarak çalışma hayatıma
devam etmekteyim.

YENİLİKLERİ TAKİP
EDİYORUZ
50 yıl geçmesine rağmen
yenilikleri takip ederek
kendimizi güncelliyoruz ve
baklavalarımızı damakların
aranan lezzet durağı haline
gelen iki şubemizle hizmet
veriyoruz. Bu iki şubemizle
yola çıkarak baklava sektöründe bir marka olma
yolunda ilerliyoruz, Bu sektörde, bu vizyon doğrultusunda Konya’nın köklü ve
kaliteli müesseseleri haline
gelmelerini hedefliyoruz.
Harvati Zedlife’ın sorularına
ise şu cevapları verdi:
Tatlı sektörüne nasıl başladınız?
Babam ortaklarıyla beraber
Nizip’te 1950 yılında bu işe

Yöresel olarak damak tatları değişiyor mu?
Bizim ürünlerimiz her yörede aynı
lezzeti verir. Gaziantep’teki damak

tatlarını Konya’ya taşımış bulunmaktayız. Konyalı müşterilerimizde bu
tatlılarımızı beğenerek tüketmekte.
Antep’te sattığımız her ürün burada
alıcı buluyor.
Baklavacılıkta dikkat ettiğiniz
önemli hususlar neler?
Gerçek şeker, gerçek fıstık, gerçek tereyağı, birinci kalite un. Gerçek lezzeti
böylece yakalıyoruz. Böylece tatlılarımız damak tadına uygun hale geliyor.
Sizin tatlınızı diğer tatlılardan ayıran neler?
Hakiki malzemeleri kullanarak katkısız ve orijinal bir tatlı elde ediyoruz.
Ürünlerimiz Gaziantep’teki imalathanemizden taze ve günlük olarak vakumlu özel ambalajlarla geliyor. Ağır
olmayan bu yüzdende ağızda eriyen
hoş bir tat bırakan tatlılarımız var.
Hiç kuşkusuz rakiplerimiz var ve biz
tüm Konya’ya toptan ve perakende
satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Konya halkı baklavalarımızı beğenerek
tüketiyor. Yeni gelmiş olmamıza rağmen, satışlarımız yüksek bir seviyede. Konyalıların yükünü hafifletmek
için büyük çabalar gösteriyoruz. Kaliteli baklavalar künefeler ve tatlı çeşitlerini, doğru lezzeti sunmak için bu
işe başlamış olduk.
Konya Halkı sizi nasıl buldu?
Konya halkı bir gelince bir daha ki
sefere daha fazla müşteri ile geliyorlar. En büyük reklamımız tatlımızın
kendisi oluyor. Tatlılarımızı beğene-

rek alıyorlar. Ürünlerimiz de yöresel
olunca doğal olarak talep artıyor.
Künefemizin peyniri özel olarak Hatay’dan (Antakya) künefe telimiz
ve fıstığımız Gaziantep’ten, tereyağımızda Şanlıurfa’dan gelmektedir.
Anlayacağınız ürünlerimizin yüzde
yüz doğal ve yörelerinden temin edilmektedir.
Hedefiniz Nedir?
Konya’da bir numaralı firma haline
gelip en büyük tatlı zincirini oluşturarak Konya’ya kaliteli hizmet sunmak
istiyoruz.
Son olarak söylemek istediğiniz
nelerdir?
Gerçekten çok zor ve meşakkatli bir
mesleğimiz var. Ama ömür boyu insanları kimseye muhtaç olmadan
hem ekonomik hem de sosyal yönden kendisini mutlu edebilecek bir
meslektir. Geleceğinde mesleği daha
erken yaşta tercih etmek isteyen
kişiler olursa, bir baklava ustasının
yanında çocuklarını versinler. Bizler
bu işi severek yapıyoruz. Ve layıkıyla yaptığımıza inanıyoruz. Sizleri de
Antep’ten gelen gerçek baklavanın
tadına varmak için şubelerimize davet ediyoruz. Buna nazaran üretimlerimizin hepsini adeta birer işyerimiz
gibi düşünerek çalışıyoruz. Antep’ten
gelen günlük baklavalarımızla Konya’nın damağında unutulmaz lezzetler bırakmaya devam edeceğiz.

Çok çeşitli baklavalarımız var. A’dan Z’ye
tüm baklava çeşitleri bulunmaktadır. Antep
kesimi baklavalar, özel kare baklavalar,
havuç dilimi baklavalar, dürüm baklavalar,
cevizli baklava, şöbiyetler, sarma çeşitlerimiz, billuriye, katmerimiz, künefemiz ve
daha çeşitli tatlılarımız mevcut
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İNSANSIZ HAVA ARACI YARIŞMASINDA

NEÜ’LÜ MÜHENDİS
ADAYLARI ÖDÜL ALDI
Boeing
Türkiye-Orta
Doğu Teknik
Üniversitesi
(ODTÜ) iş birliğiyle düzenlenen
Dikey İniş-Kalkış
Yapan İHA Yarışması’nda Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ)
Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi öğrencileri arışmadan iki ödülle
döndü. NEÜ
Takımı, çeşitli
üniversitelerden
katılan 10 ekip
arasında en iyi
uçuş performansı
göstererek “Uçuş
Performansı
Kategorisi”nde
birincilik ödülü,
genel sıralamada
da ikincilik ödülü alma başarısı
gösterdi.

32

l

Aralık 2017

Üniversite öğrencilerinin insansız hava
aracı (İHA) ile otonom sistemlere ilgilerini
artırmak ve bu teknolojinin Türkiye’de gelişimini desteklemek amacıyla Boeing Türkiye-Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
iş birliğiyle düzenlenen Dikey İniş-Kalkış
Yapan İHA Yarışması ödül töreni ODTÜ
Uzay ve Havacılık Mühendisliği Fakültesi
Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri de
yarışmadan iki ödülle döndü. 11-12 Kasım
2017 tarihlerinde ODTÜ – BOEİNG Türkiye
işbirliği ile düzenlenen “Dikine Kalkıp İniş
Yapabilen İnsansız Hava Aracı” (DİK-İHA)
yarışmasına Konya NEÜ Havacılık ve Uzay
Bilimleri Fakültesi öğrencileri “Radikal Tasarım Ekibi” olarak katıldı.

NEÜ Takımı, çeşitli üniversitelerden katılan
10 ekip arasında en iyi uçuş performansı
göstererek “Uçuş Performansı Kategorisi”nde birincilik ödülü, genel sıralamada
da ikincilik ödülü alma başarısı gösterdi.
“Radikal Tasarım Ekibi” aldığı ödüllere ek
olarak 2018 yılında Amerika’da yapılacak
olan uluslararası bir kongrede sunmak için
BOEING desteğini almaya hak kazandı.
NEÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Muzaffer
Şeker’i makamında ziyaret etti. Ziyarette
ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahir
Yüksek ile Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın da
hazır bulundu. Gençlerin önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden Şeker; “Daha
mezunlarını vermemiş bir fakültemizin
öğrencilerinin böylesi bir başarı kazanmalarından gurur duyduk. Gençlerimize başarılarının devamını diler, bu başarının diğer
öğrenci arkadaşlarımıza da örnek olasını
temenni ederim.” ifadelerini kullandı.
Burak Dam, Muhammet Mustafa Abay,
Ayşe Ayvacı, Mustafa Furkan Ateş, Kadir
Arslanpınar, Mustafa Tuğberk Çakır, İshak
Taha Balıbey, Recep Safa Duran’dan oluşan
Radikal Tasarım Ekibinin Akademik danışmanlığı Arş. Gör. Enes Günaltılı tarafından
yürütülüyor.
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KONYA UYUŞTURUCU
MADDE BAĞIMLILARINI
UMREYE GÖNDERİYORLAR
Konya’da Gül Madde Bağımlılarını
Kurtarma ve
Gençlik Derneği,
uyuşturucu
bağımlısı gençleri
manevi yönden
desteklemek ve
uyuşturucu madde
bağımlılığından
kurtulmalarını
sağlamak
amacıyla, umreye gönderme
projesi başlattı.
Bu kapsamda
valilik yardımı ile
10 genci umreye
gönderip olumlu
sonuçlar aldıklarını belirten
dernek başkanı
Yakup Öztürk, 35
genci göndermek
için de sponsor
aradıklarını
söyledi.
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Gül Madde Bağımlıları Derneği Başkanı Yakup Öztürk,
gençleri uyuşturucu madde
bağımlılığından kurtulmalarını sağlamak için manevi
desteğin çok önemli olduğunu söyledi. Bu yoldan hareket ederek gençleri umreye
göndermeyi hedeflediklerini
belirten Öztürk, ‘’Bu projemizi 2 yıl önce Valiliğimize
ilettik. Olumlu karşılandı ve
proje kapsamında madde
bağımlılığından kurtulmak
için mücadele eden 10 gencimizi aileleri ile birlikte,
valiliğin desteğiyle manevi
destek olmak için umreye
gönderdik’’ dedi.
UMRE ZİYARETİ
ETKİLİ OLDU
Madde bağımlısı gençlerin
umre ziyaretinden çok olumlu sonuçlar aldıklarını anlatan Öztürk, şunları söyledi:
‘’Gençlerimiz buradan giderken çok heyecanlılardı ve
madde bağımlılığında kurtulmak için can atıyorlardı.
Tabi her şey niyete bağlı.
Umreden gelen madde bağımlısı gençler, orada iken
uyuşturucu krizine girdiklerini ama Kabe’yi gördükleri ve
oranın manevi atmosferinin
de etkisiyle psikolojik olarak
rahatladıklarını anlattı. Oranın manevi ortamından etkilendiklerini dile getirdiler. Bu
ziyaretin ardından gençlerimiz uyuşturucudan tamamen kurtulmuş oldu. Biz de

umreden gelip de madde bağımlılığından kurtulan gençlerimize iş imkanı sağladık.
Tabi şu anda durumları iyi ve
bu da bizi mutlu ediyor.
35 GENCİMİZ DE
GİTMEK İSTİYOR
Dernek ile işbirliği içerisinde
uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak için tedavi gören 18-25 arasındaki
35 genci daha umreye göndermek istediklerini belirten
Öztürk, ‘‘Şimdi umreye göndermek istediğimiz 35 gencimiz daha var. Ama maddi
yönden desteğe ihtiyacımız
var. Gençlerimizin umreye
gitmesi ve konaklaması için
150 ila 200 bin liraya ihtiyacımız var. O nedenle de bu
projenin gerçekleşmesi için
sponsor arıyoruz’’ dedi.
UYUŞTURUCUNUN
ZARARLARI
Uyuşturucunun gençleri, aileleri, nesilleri yok ettiğini,
devlete ve millete de her türlü zarar verdiğini ifade eden
Öztürk, şöyle konuştu:
‘’Uyuşturucu illeti gençlerimizin ölümüne sebep
olmaktadır.
Gençlerimize
sahip çıkmamız, el birliğiyle uyuşturucuyla mücadele
etmemiz ve bağımlı olan
gençleri de topluma kazandırmamız lazım. Biz dernek
olarak yüzlerce gencimizin
uyuşturucudan kurtulmasına vesile olduk. Valilik, Bü-

Yakup
ÖZTÜRK

yükşehir, emniyet ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Bizler
gençlerimizi nasıl kurtarırız
ve uyuşturucuyu bırakması
için nasıl vesile oluruz onun
derdindeyiz.’’
‘ANNE VE BABALARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR
Uyuşturucu ile mücadelede anne ve babalara büyük görevler düştüğünü de
anlatan Öztürk, ‘’Bir anne
veya baba evladının madde
bağımlısı olduğunu hal ve
hareketlerinden anlayabilir.
Eğer çocuğu okuyor ve okul
devamsızlığına başladıysa,
giyim kuşamında değişiklik
yaşanmışsa, arkadaş ortamını değiştirmişse, eve geç
geliyorsa, yeme ve içme alışkanlıkları değişmişse, gözlerinde kızarıklık varsa ve zayıflamaya başlamışsa madde
kullanmaya başladığının işareti olabilir. Bunun için anne
ve babalara büyük görevler
düşüyor. Tüm anne ve babaların mutlaka çocuğum
kimlerle arkadaşlık yapıyor,
kimlerle oturup kalkıyor diye
takip etmesi gerekiyor.Eğer
bunları gerçekleştirirse bir
şekilde tedbir almış olabilir.
Ama takip etmediği ve ilgilenmediği takdirde her türlü
sıkıntı yaşanabilir’’ dedi.
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Köşe Yazısı

SEVGİ
HOŞGÖRÜSÜ
Mevlana’da gezerken görüyorum
ki birçok insan uzaklardan gelmiş
hem de çok uzaklardan. Gerek
Şeb-i Arus törenlerinde gerekse
normal vakitlerde hep bir yoğunluk bulunmakta Mevlana Pirimizin etrafında. Dini, dili, ırkı
farklı olan bunca insanın Müslüman olan Allah aşkı ile yanan bir
zata bu kadar aşk ile bağlanmasının bir sebebi olmalı değil mi!
Mevlana hazretlerimiz insanlara
muhabbeti, tebessümü koşulsuz sevgiyi aşılar. Bu tebessümü
hisseden yüreklerde Hazretin
yakınında bulunma isteği duyar.
Ne kadar kıymetlidir bir yüreği
kazanmak aynı zamanda çok da
zor... Biz eşimizin, annemizin, arkadaşımızın, çocuklarımızın gönlünü yapamıyorken bunca insanı
etrafında pervane yapmak kolay
bir iş midir? İşin sırrı açık gönüllü
olmak tebessümlü gözlerle bakmak değil midir?

Rumeysa
NALBANTOĞLU

Gülümseyiverin, bakın neler değişiyor;

Adam öyle ama öyle minnettar
oldu ki...

Küçük kız, hüzünlü bir yabancıya
gülümsedi.

İki gündür boğazından aşağı lokma geçmemişti.

Bu gülümseme adamın kendisini daha iyi hissetmesine sebep
oldu.

Karnını doyurduktan sonra, bir
apartman bodrumundaki tek göz
odasının yolunu ıslık çalarak tuttu.

Bu hava içinde yakın geçmişte
kendisine yardım eden bir dosta
teşekkür etmediğini hatırladı.
Hemen bir not yazdı, yolladı.
Arkadaşı bu teşekkürden o kadar
keyiflendi ki, her öğlen yemek
yediği lokantada garson kıza
yüklü bir bahşiş bıraktı.
Garson kız ilk defa böyle bir bahşiş alıyordu.
Akşam eve giderken, kazandığı
paranın bir parçasını her zaman
köşe başında oturan fakir adamın
şapkasına bıraktı.

Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreyen köpek yavrusunu kucağına alıverdi.
Küçük köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu için mutluydu.
Sıcak odada bir o yana bir bu
yana koşturup durdu.
Gece yarısından sonra apartmanı
dumanlar sardı. Bir yangın başlıyordu.
Dumanı koklayan köpek öyle bir
havlamaya başladı ki, önce fakir
adam uyandı, sonra bütün apartman halkı...
Anneler babalar dumandan boğulmak üzere olan yavrularını
kucaklayıp, ölümden kurtardılar...
Bütün bunların hepsi, ama hepsi beş kuruşluk bir maliyeti bile
olmayan bir tebessümün sonucuydu.
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SEVGİ ve HOŞGÖRÜ TİMSALİ
HZ.MEVLANA
Konya denildiğinde ilk akla gelen
Mevlana’dır. Dünyaca ünlü Mevlana
Hazretlerinin yaşadığı beldede yaşamak hepimiz için bir onurdur. Kabirleri yanı başımızda olsa da insanlar
oluk oluk Dünyanın öbür ucundan
gelirken bizler ne kadar kıymet biliyoruz tartışılır tabi. Mevlana Hazretlerini de en çok etkileyen sevgi ve
hoşgörünün sınırıdır. Yaradılanı severim yaradandan ötürü düşüncesiyle
hareket etsek aslında tüm insanlığın
barış ve dostluk içerisinde yaşayacağı bir gerçektir.
Toplumsal bunalımların, kavga ve
dövüş ortamının tek ve en güçlü doğuş sebebi sevgi eksikliğidir. Bunun
en doğru tedavi yolu ise SEVGİYİ
aramak, yaşamak ve uygulamaktır.
Hoşgörülü olursanız seversiniz. Severseniz sevilirsiniz. Sevgiye doyan
bir insan mutlu bir insandır ve etrafına da mutluluk verir. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hz. sevgi ve hoşgörü
denildiğinde ilk akla gelen isimdir
şüphesiz.
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Bizlerde kreşteki miniklerimizi zaman
zaman Mevlana Hz. ziyarete götürüyoruz. Oranın manevi huzurunu yaşıyoruz miniklerimiz le beraber. Allaha
dua ediyoruz. Onlar için hem eğlenceli bir gezi hem de manevi bir ortam
oluşuyor.
Konya da yaşayan insanlar olarak
manevi değerimiz olan Mevlana
Hazretlerine sahip çıkmamız kıymetini bilmemiz gerekiyor.
- Sevgi ve hoşgörü üzerine olan yaklaşımını hayat felsefesi edinebilsek
ne de güzel olurdu aslında tüm toplumsal ve bireysel hastalıkların asıl
sebebi sevgi eksikliğidir. Birbirimize
sevgiyle yaklaşıp hoşgörülü davranabilsek aramızdaki tüm problemlerin ortadan kalktığını göreceğiz.

Elif
DOLAPOĞLU

Yazımı Mevlana Hazretlerinin 7 öğüdü ile bitirmek
isterim.
1.Cömertlikte ve yardım
etmede akarsu gibi ol.
2.Şefkat ve merhamette
güneş gibi ol.
3.Başkalarının kusurunu
örtmede gece gibi ol.
4.Hiddet ve asabiyette
ölü gibi ol.
5.Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.
6.Hoşgörülükte
deniz gibi ol.
7.Ya olduğun gibi görün,
ya göründüğün gibi ol.
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Büyükşehir Belediye Başkanı
Tahir AKYÜREK

Mevlana İklİmİnde
Kardeşlİk Vaktİnde
Buluşalım
Hazret-i Mevlâna gönül coğrafyamızın en
yakından ve muhabbetle tanıdığı bir zattır.
O’nun sesi ve sözü,
Konya’dan Semerkant’a, Buhara’ya, Saraybosna’ya ulaşmıştır.
Tarih boyunca O’nun
evlatlarının kurduğu,
sistemleştirdiği Mevlevilik yolunun yolcuları;
Mâveraü’n-nehir’de
şekillenmiş İslam anlayışını, Konya’yı merkez kılarak dört kıtaya
ulaştırmışlardır. Bugün
büyük bir kısmı ayakta
olan ve sayıları 150’yi
bulan Mevlevîhaneler,
asırlarca İslam irfanına, medeniyetine ve
kültürüne hizmet etmişlerdir.
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Dünyada pek az insana nasip olan
bu etkinin, gücün arkasında elbette Hazret-i Mevlâna’yı hepimiz için
bir dost ve rehber kılan tevhid nuru
gizlidir. Tevhid nurunun hakikatinde ise Hazret-i Aişe’nin ‘Yürüyen
Kur’an’ olarak nitelendirdiği Rasul-i
Ekrem’e, Mevlâna’nın duyduğu
muhabbet ve mehabet vardır.
Rasul-i Ekrem’in ilahi buyrukla çağırdığı hakikatin en görülebilir yanı
‘Hepimizin tek bir Allah’ın kulu ve
esasen kardeş olduğumuz ‘ gerçekliği; Mevlâna’nın dilinde şiir ol muş,
hikmet olmuş, ibret ve nasihat olmuştur.
Mevlâna’yı bugün dahi dünya insanlığı için sevgili kılan; son Peygamber’in yolu-yordamı üzere yaşaması ve söylemesidir.
Mesnevi ve Divan-ı Kebir’de insanların ezeli ve ebedi kardeşliğine sık
sık atıf yapan Mevlâna, bütün insanların özlerini suya, dışlarını ise
suyun içine konulduğu çeşitli renkli
kaplara benzetmektedir. Kaplar
kırılıp dağıldığında, bedenler, diller, renkler solduğunda; hepimizi
insan ve kardeş kılan ilahî öz meydana çıkacaktır. Ölümün zorunlu
olarak ortaya çıkaracağı bu durumu; Hazret-i Mevlâna, daha önce
görmemiz ve yaşamamız gerektiği
üzerinde durarak, ahiret yurdunda
bizi ebedi nimete götürecek olanın
bu görüş olduğunu belirtmektedir.
Bu görüş, O’nun özenle üzerine
durduğu ‘insan-ı kâmil’ (olgun insan) olmanın da temelidir. Kendini

kardeşinden, öteki insandan farklı
ve üstün görerek değil; öncelikli
olarak kendini kardeşine ve öteki
insana feda etmeyi göz alarak yola
çıkmalıdır. Bu yolda samimice atılmış hiçbir adım eylemlerimizin ve
hallerimizin sahibi Hazret-i Hakk’ın
nazarından kaçmayacak ve hem bu
dünyada hem de ahiret yurdunda
karşılığı kat kat verilecektir.
Mevlâna’nın tevhid kabulü; Allah’ın
varlığı ve birliğini, Hazret-i Peygamber’in ebedi peygamberliğini, insanlarla kardeş olarak uyum
içinde yaşamakla anlaşılabileceği
yönündedir. O’na göre; Hakk’ın
tevhidine uyanmış gönül; insanlarla uyum ve ahenk de kazanmıştır,
kazanmalıdır.
744. Vuslat Yıldönümü’nde rahmet
ve muhabbetle andığımız Hazret-i
Mevlâna’nın bizi, ezeli kardeşliğimizi ebedî kardeşlikle sonsuza taşımaya çağıran sözlerinin, ülkemiz
ve bölgemiz için ne kadar hayatî
olduğu açıktır.
Konyamızda Mevlâna’nın ikliminde
“Kardeşlik Vakti”nde buluşmak dileğiyle…
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Köşe Yazısı

BAŞARI İÇİN
KÖTÜMSERLİK ŞART

Mehmet
Başkak

Biraz kötümserlik iyidir. Kötümserlik faydalı olabilir
Kötümserlik hayatta tutuyor. Kişisel gelişim kötümserliğe muhtaç
Bardağın yarısını dolu değil boş olarak görme eğiliminde olan insanlar, bu
nedenle, kasvetli ve kederli olarak görülür. Korkmayın; karamsarlığınız size
düşündüğünüzden daha fazla fayda
sağlayabilir. Çünkü belli derecedeki
kötümserlik yararlıdır.
Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoz Uzmanı Mehmet Başkak, kötümserliğin
yararları hakkında şu bilgileri verdi:
SAVUNMACI KARAMSARLIK HAYATTA TUTAR
“Evrene hep pozitif mesajlar göndermenin totemleştirildiği, mutluluğun ve
pozitif titreşimin putlaştırıldığı günümüzde kötümserliğe hiç hayat hakkı
tanınmaması ciddi psikolojik hasarlara yol açabiliyor. Kötümserlik, belli
oranda bizim gerçeklikle temasımızı
sağlıyor, belli oranda güvenli yolları,
tedbirleri alabilmemizi sağlıyor. Yüzde
yüz iyimserlik ve her şeye tamamen
iyimser bir bakış açısıyla bakmak bir
nevi körlük durumudur, dozunda kötümserlik ise gerçeği görmemizin teminatı...
Risk durumlarında bizde oluşan endişe
ya da irkilme ile olası kötü senaryoları
düşünmek, savunmacı karamsarlıktır
ve bizi hayatta tutar. Endişeli hissediyorsanız, sizi bu sıkıntılı durumdan
kurtaracak stratejiler geliştirmeniz gerekir, bu ise en doğal hayatta kalma içgüdümüzdür ve savunmacı karamsarlıkla tetiklenir. Savunmacı karamsarlık,
adımımızı sağlam yere atmamız için
harika bir insani özelliktir ve karamsarlıktan beslenir. Dünyanın en etkili
stratejilerinin temelinde savunmacı
karamsarlık vardır.
Amerikalı araştırmacı, Psikolog Nancy
Cantor tarafından 1980’lerde tanım-
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lanmış olan savunmacı karamsarlığın
kilit noktası, ihtiyaç duyulması halinde,
eylem stratejileri geliştirmek için olası
olumsuz sonuçları, en kötü senaryoları
hayal etmektir.

yuyor ve amaçlara ulaşmalarını sağlayan enerjiyi boşaltıyor; gerçeklikten
ve savunmacı kötümserlikten yoksun
pozitif düşünce, kişileri ciddi bir hayal
kırıklığına sürükleyebiliyor.

İnsanlar savunmacı karamsar olduklarında, bir şekilde geleceğe yönelik
beklentilerini düşük tutarak, endişelerini de kontrol edebiliyor, ek olarak
hayal kırıklığına düşmemiş oluyorlar.
Yanlışlıkla neyin yanlış gidebileceğini somut ve canlı şekilde düşünmek,
kötü sonuçlara götüren güzergahları
zihinde canlandırmak savunmacı karamsarlık için esastır.

İnsanlar, sadece hayal ettikleri takdirde, hayal ettikleri her şeye ulaşacaklarını düşünüyorlar fakat bu sorunlu bir
düşünce şekli ve modern zamanlara
ait bir kişisel gelişim illüzyonudur. Ayrıca, iyimser düşünceler, obezlerin kilo
vermesini ya da tiryakilerin sigarayı bırakmasını daha da zorlaştırabilir.

Bu durum, savunmacı karamsarların
ileriye dönük gerçekçi plan yapmalarını ve gelecekte karşı karşıya kalacakları engellere daha iyi hazırlanmalarını
sağlar.
OLUMLU DÜŞÜNCENİN YAN
ETKİLERİ
İyimserlik, bazen hem kişisel hayatınızda hem de işyerinizde en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayabilir fakat
geleceğe yönelik yüksek umutlarla
yaşamak da zayıf kararlar vermenize
neden olabilir.
Araştırmalara göre, kendileri için sadece parlak bir gelecek hayal etme
eğiliminde olan insanlar, bu senaryoyu
gerçek hayatta daha az gerçekleştirebiliyor.
Geleceğe dair salt olumlu fantezilere
düşkün olmak, hedeflerin başarıyla sonuçlandığını hayal etme eylemi,
amaçları gerçekleştirmek için ihtiyaç
duyulan enerjiden mahrum bırakır.
Pozitif fanteziler, başarıyı teşvik etmek yerine, insanların yoluna taş ko-

KARAMSARLIK “GELİŞMİŞ ÖNLEMLERİN ALINMASI”NI SAĞLAR
Kötümserliğin sağlıklı bir dozu aslında
engellere, olası kötü sonuçlara karşı
koruyucu bir role sahip. Geleceğimizi
etkileyecek adımları tasarlarken dünya güllük gülistanlık bir yer algısıyla,
sadece iyimser düşünmek bizi olası
tehlikelere karşı körleştirir. Dozundaki
kötümserlik ise insanı hayatta tutan
ve güvenli yolların oluşturulmasını
sağlayan bir bilinçaltı özelliktir.
Olası karanlık bir geleceğin algılanması, aynı zamanda yetişkin benliğin de
devrede olması demektir ve gerçekçi,
ayakları yere basan ve gerçekleştirilebilir pozitif stratejilerin oluşturulmasına, gelişmiş önlemlerin alınmasına
katkıda bulunabilir.”
Psikolog Mehmet Başkak, ilişkilerde de
salt iyimserlik sergileyen eşlerin, diğer
bir deyişle, eşleri hakkındaki beklentileri aşırı derecede iyimser olanların,
yapıcı bir problem çözme yaklaşımına
sahip olmadıklarını, zorluklarla baş etmede daha çaresiz kaldıklarını sözlerine ekledi.
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DEDEMAN KONYA’ DA
YENİ ŞEF, YENİ KAHVALTI
Dedeman Hotels &
Resorts International’ın 2006 yılında
hizmete açılan oteli,
Dedeman Konya
Hotel & Convention
Center’a Ahçıbaşı
olarak Hüseyin Yavuz
getirildi. Bolu Mengen doğumlu olan ve
1984 yılından bu yana
çeşitli zincir otellerde
görev yapan, son olarak Sous Chef olarak
görev yapan Hüseyin Yavuz, Dedeman
Konya bünyesinde
Executive Chef olarak
terfi ettirildi.
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Dedeman Konya 150 çeşit zengin içeriğiyle, yöresel mutfak ve yenilenen
sunumlarıyla misafirlerini ağırlamaya
devam ediyor.
Dedeman Konya, haftanın yedi günü
her tür damak zevkine hitap eden açık
büfe kahvaltısında zengin alternatifler
sunuyor. Türkiye’nin en iyi iş otellerinden biri olarak konumlanan Dedeman
Konya, yöresel lezzetlerle zenginleştirdiği açık büfe kahvaltısını daha keyifli
hale getirdi. Dedeman Konya aşçılarının kendi pişirdiği ekmeklerin yanı sıra,
fındık lahmacun ve tırnak pidede sıcak
servis edilmeye başlandı. Türk damak
tadına uygun olarak hazırlanmış börek
ve omlet çeşitleri, sınırsız sıcak ikramlar
ile kahvaltı sofrası, tam bir keyfe dönüşüyor. Limonlu ve salatalıklı su ikramlarıyla da güne daha zinde başlamanıza
yardımcı oluyor.

deman Konya Executive
Chef Hüseyin
Yavuz,
150’
den
fazla
ürün
içeriğiyle hizmet
verdiklerini
ve misafirlerinin zengin
açık büfeden
daha da keyif
alacaklarını
belirtti.
Hafta içi 06:30-10:00 saatleri arasında,
Pazar günleri ise 06.30-12.00 saatleri arasında katılabileceğiniz Dedeman
kahvaltısı misafirlerine eşsiz bir lezzet
sunuyor.

Yemeğin bir sanat olduğunu ve Dedeman Konya mutfak ekibi tarafından
ustalıkla yorumlandığını ifade eden De-
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Özel Gündoğdu Koleji öğretmenleri öğretmenler gününü
Dedeman Otel ve Akrones Otel’de kutlandı.
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Meram Belediyesi

Halk talep ediyor
Meram Belediyesi yapıyor
Meram Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen yatırımlar
hız kesmeden devam ediyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,
Dutlu Koruluğu’ndaki düzenleme çalışmalarının hız kesmeden devam
ettiğini belirtirken Aşkan Spor Kompleksi, Havzan Sosyal Tesisi ve
Çocuk Sokağı, Fahrünnisa Sosyal Tesisi, Yenice Gençlik Merkezi gibi
halkın talepleri doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlarda sona gelindiğinin müjdesini verdi.

DUTLU KORULUĞU MERAM’A NEFES
VERECEK
Dutlu Koruluğu’ndaki çalışmalara yaklaşık 2 yıl önce başladıklarını ve projenin
büyük oranda tamamlandığını belirten
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru,
“Dutlu Koruluğu birçok ilki içerisinde
barındırıyor. Burada çok amaçlı bir alan
oluşturuyoruz. Yaptığımız düzenlemelerle halkımız burada sadece piknik yapmayacak. Aynı zamanda yürüyüş yapıp gezebileceği, sportif ve kültürel etkinlikler
yapabileceği görsel bir alana kavuşmuş
olacak. 2018 yılı Hıdırellez’inde hizmete açmayı planladığımız parkımız, çeşitli
kültürel aktivitelere de ev sahipliği yaparak, çok yönlü bir merkez olacak” dedi.
850 bin metrekarelik geniş bir alanı kapsayan Dutlu Koruluğu’ndaki düzenlemeler, alışılmışın dışında bir görsellik ve
hizmet anlayışı ile sürdürülüyor. Çalışmaların büyük bir kısmını tamamladıklarını belirten Başkan Toru, “Dutlu, vatandaşlarımızın şehrin stresinden kurtulmak
için piknik yapabileceği, dinlenebileceği
bir alan haline getiriliyor. Ayrıca içerisine
birçok spor alanından tesislerin olacağı
park, sportif aktiviteler için de önemli
bir merkez olacak. 100 adet farklı çocuk
oyun gruplarının yer aldığı 40 bin met-
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rekarelik çocuk oyun parkımız, çocukların
da güzel bir vakit geçirmesini sağlayacak.
Parkta yürüyüş yolları Konya’da ilk kez
uygulanan bir konsepti içeriyor. Farklı
türden yürüyüş yolları ile görsel şölen
sunulurken, yine Sporcu Fabrikası, restoran, çim kızağı gibi ilkler park içerisinde
yer alacak.” dedi.
Alan içerisinde 10 bin metrekarelik yapay bir gölet oluşturulduğunu kaydeden
Toru, “Yapılan gölet sürekli olarak suyun
akışını sağlayacak şekilde dizayn edildi.
Göletin rotasına oturan bir restoranımız
var. Gölet ve yaptığımız bu tesisle birlikte
bu alan bir entegre yapı arz ediyor. Yine
çim kızağını yaptık. Bu da Konya’da ilk.
2 parkurlu olan çim kızağımız 150 metre
uzunluğunda. Bayrak Tepemiz var yukarıda. Burada büyük bir Türk Bayrağı başta olmak üzere 16 Türk Devleti bayrağının dalgalanmasını sağladık.” ifadelerini
kullandı.
AŞKAN SPOR KOMPLEKSİ BÖLGENİN
İHTİYACINI KARŞILAYACAK
Halkın ihtiyaçları doğrultusunda farklı
bölgelerdeki yatırımlarını sürdüren Meram Belediyesi, Aşkan Mahallesi’ne de
fonksiyonel bir spor kompleksi kazandırıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma

Toru, “İçinde tenis kortları, badminton,
squash, basketbol sahaları, yürüyüş parkurları, kameriyeler ve sosyal tesis ile birlikte bu bölgenin sportif ihtiyacını büyük
ölçekte karşılayacak olan kompleksimiz
2018 yılının yaz ayıyla birlikte tamamlanacak” dedi.

maya yönelik olarak Konya’da ilk ‘Çocuk
Sokağı’ uygulamamız var. Uygulama ile
birlikte bu sokağımız trafiğe kapatılarak
çocuklarımızın sportif anlamda ve zekâlarını geliştirici olarak her türlü eğitici
oyunları oynamalarına imkân hazırlıyoruz” diye konuştu.
FAHRÜNNİSA SOSYAL TESİSİ TAMAMLANIYOR
Meram Belediyesi tarafından Uluırmak
Ali Hoca Mahallesi’nde yapımı devam
eden ve Hz. Mevlâna’nın müritlerinden
Fahrünnisa Hatun’un isminin verildiği
sosyal tesis inşaatında sona gelindi.
Tesisin fonksiyonel özellikleriyle bölgede önemli bir boşluğu dolduracağını
ifade eden Toru, şunları kaydetti: “Tesisimizde çok amaçlı salonlarımız, fitness
salonu, gençlerimiz ve çocuklarımız için
kütüphane, çok amaçlı derslikler, sohbet salonlarıyla birlikte bu bölgenin ihtiyacı olan, halkımızın sosyal yaşam adına
ihtiyacı olan ve kullanabileceği pek çok
salon ve donatı mevcut. Toplam 2 bin
metrekare alanı olan tesisimiz; bodrum,
zemin + 2 kattan oluşuyor. Bodrum
katta fitness salonlarımız, zemin katta
kütüphane ve derslikler, üst katta çok
amaçlı salonlarla birlikte vatandaşlarımız ve inanç turizmi açısından Konya’yı
tercih eden ziyaretçiler açısından bulunmaz bir alan olacak inşallah.”

YENİCE’DE GENÇLERE FONKSİYONEL
TESİS
Başkan Toru, Yenice Mahallesi’nde yapımı gerçekleştirilen Yenice Gençlik
Merkezinin fonksiyonel olarak hizmet
vereceğini kaydederken, “Burada toplantı salonları, derslikler, kütüphane,
dinlence ve eğlence alanlarıyla beraber
gençliğimizin ihtiyaç duyabileceği; fiziken, sosyal ve zihinsel olarak gelişimlerine katkıda bulunacak tüm donatılar
olacak. Tabii bununla birlikte onların
istişare mekanizmalarını çalıştırmaları,
eğitim almalarına vesile olacak altyapıyı da burada onların hizmetine sunmuş
olacağız. Meram Belediyesi olarak hem
fiziki hem de sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında çocuklarımız ve gençlerimize yaptığımız yatırımlar son hızıyla devam edecek” diye konuştu.
Yaklaşık 1,5 milyon TL’ye mal olan gençlik merkezi; bodrum, zemin ve birinci
kattan oluşuyor. İçerisinde mescit, kantin, kafeterya gibi sosyal alanların dışında, kütüphane ve muhtelif büyüklükte
6 adet derslik bulunuyor. Ayrıca çeşitli
toplantıların gerçekleştirilebileceği sedirli bir oda da, merkezin müştemilatları
arasında yer alıyor.

KONYA’DA İLK ‘ÇOCUK SOKAĞI’ UYGULAMASI
Meram Belediyesi tarafından ilçenin en
kalabalık mahallelerinden biri olan Havzan Mahallesi’nde yapımı devam eden
sosyal tesis inşaatında sona gelindi. Başkan Toru, “Toplumun tüm kesimlerine hitap edecek sosyal tesisimiz ve Konya’da
ilk ‘Çocuk Sokağı’ uygulamamız bölgede büyük bir ihtiyacı karşılamış olacak”
dedi.
Başkan Toru, bin 250 metre inşaat alanına sahip Havzan Sosyal Tesisi ile ilgili şu
bilgileri verdi: “3 kattan oluşan tesisimizde; fitness salonu, derslikler, hanımlarımız, gençlerimiz ve mahallemizin çınarları olan yaşlılarımız için farklı salonlarımız
var. Ve yine toplantı salonlarımız da
mevcut. Toplumun tüm kesimlerine hitap edecek sosyal tesisimiz bu bölgedeki
büyük bir ihtiyacı da karşılamış olacak.
Çocuklarımızın oyun ihtiyacını karşıla-
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Karatay Belediyesi

BAŞKAN HANÇERLİ’DEN
KARATAY’A SİHİRLİ DOKUNUŞ
Karatay Belediyesi, hizmete sunduğu kapalı pazaryerleri ile gerek pazarcı esnafını ve gerekse alış veriş
yapan vatandaşları kışın yağmur ve çamurdan, yazın da
toz ve rüzgardan kurtararak sağlıklı ortamlarda, hijyenik kurallara uygun alış-veriş imkanı sunuyor
Karatay Belediyesi’nin kapalı pazaryeri
projeleri hız kesmeden devam ederken ilçenin farklı bölgelerine ve diğer
ilçelere de kazandırılan modern pazar
marketlerle kesintisiz devam ediyor.
Karatay Belediyesi tarafından İlçeye
kazandırılan kapalı pazar marketlere
bir yenisini de Erler Mahallesi’ne kazandırıyor. Karatay’daki toplam kapalı
pazar market sayısı 16’ya yükseliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ilçe genelinde pazar yerlerinin üzeri
kapatılarak hem estetik bir görünüme
kavuştuğunu hem de vatandaşın daha
rahat alışveriş yapmasına imkan sağlandığını söyledi.
Erler Mahallesi’ne 16. Pazar Market
kazandırılıyor
Başkan Hançerli, Erler Mahallesine kazandırılacak pazar marketin büyük bir
hızla tamamlanabilmesi için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini
vurguladı. Karatay’da pazar yerlerini
cadde ve sokaklarda kurulmaktan
kurtardıklarını belirten Başkan Hançerli; yapımına başlanan Erler Pazar
Market’in yaklaşık 1.250.000,00 TL’ye
mal olacağını ve 3.843 m2 arsa üzerine
toplam 1.867 m2 kapalı alanda yer alacağını söyledi.
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Pazar alış-verişi modern mekanlara
taşındı
Başkan Hançerli pazar marketin çevresinin 1.2 metre yüksekliğinde tuğla
desenli betonarme duvar ve üzerine
şeffaf kaplama ile tamamen kapatılacağını söyleyerek; çatı kaplamasının
çelik konstrüksiyon ve opak kaplama
yapılacağını belirtti. Başkan Hançerli;
kapalı pazar marketin içerisinde mescit, bay-bayan-engelli WC, çay ocağı,
elektrik odası, ve güvenlik odası yer
alacağını söyledi. Başkan Hançerli Karatay’a 2004-2017 yılları arasında kazandırılan Sedirler, Karkent, Çimenlik,
Kumköprü, Uluırmak, Karşehir, Çatalhöyük, İstiklal, Selim Sultan, Keçeciler,
İsmil, Başak, Ovakavağı, Hayıroğlu,
Yarma ve Erler olmak üzere toplam
16 pazar marketin yanı sıra; Derbent,
Ahırlı Pazar Marketlerin yapımının tamamlandığını ve Akşehir Kapalı Pazar
Market inşaatının ise devam ettiğini
belirtti. Başkan Mehmet Hançerli, göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar kapalı pazaryeri yapımına ayrı bir
önem verdiklerini söyledi.
Günlük Yaşama sihirli dokunuşlar yapıyoruz” 16 Kapalı Pazar Marketle büyük
bir başarıya imza attıklarını vurgulayan
Karatay Belediye Başkanı Mehmet

Hançerli, “Vatandaşlarımızın günlük
yaşamını sihirli dokunuşlarla farklılaştırmak bizim birinci önceliğimiz. Kente
kazandırdığımız 16 adet kapalı pazaryeri sayesinde günlük yaşantımızın bir
parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern
mekanlara taşıdık. Şimdi ise kente
16. kapalı pazaryerini kazandırmanın
mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanı
sıra bu tür yerler herhangi bir doğal
afette insanlarımızın toplanabileceği,
sağlık hizmetlerinin sunulabileceği,
yemek hizmetinin verebileceği yerler
olarak da kullanıma uygundur. Amacımız, halkımızın en sağlıklı ortamlarda
alışveriş yapmasını sağlamaktır ‘’ dedi.
Karataylı hizmetin en güzeline layık
Karatay’ın ve Karataylının hizmetin en
güzeline layık olduğunu belirten Başkan Hançerli, vatandaşların olumsuz
hava koşullarından etkilenmeden alış
verişini yapabilmesi için pazar marketlerin büyük öneme sahip olduğunu
dile getirerek; mevsim şartlarına göre
yanları açılır kapanır şekilde dizayn
edilen pazar marketlerin, nişan ve düğün yapılması için de uygun alanlar
sağladığını vurguladı.

l

51

Emekli S.Ü. İlahiyat Fak. Öğrt. ÜyesiDR. SELEHADDİN HİDAYETOĞLU

Doğumu ve Nesebi
Mevlânâ’nın doğum yeri, bugünkü Afganistan’da bulunan, eski büyük Türk
Kültür merkezi Belh’tir. Mevlânâ’nın doğum tarihi ise 30 Eylül 1207 (6 Rebiu’l-evvel, 604) dir.
Asil bir aileye mensup olan Mevlânâ’nın annesi, Belh Emiri Rükneddin’in
kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmşahlar (1157 Doğu Türk Hakanlığı)
hanedanından Türk prensesi, Melike-i Cihan Emetullah Sultan’dır. Babası,
Sultânü’l-Ulema (Alimlerin Sultanı) ünvanı ile tanınmış, Muhammed BahaeddînVeled; büyükbabası, Ahmet Hatibi oğlu Hüseyin Hatibi’dir. Eflâki’ye
göre Hüseyin Hatibi, ilmi deniz gibi engin ve geniş olan bir alim idi. Din ilminin üstadı ve alimlerin büyüklerinden sayılan, güzel şiirler söyleyen Nişaburlu Raziyüddin gibi bir zat da talebelerindendi. Kaynaklar ve Mevlânâ’nın
sevgi yolunda gidenler eserlerinde Sultânü’l-Ulema BahaeddînVeled’in nesebinin, anne cihetiyle on dördüncü göbekte Hazret-i Peygamber (a.s.)’in
torunu Hazret-i Hüseyin’e, baba cihetiyle de onuncu göbekte Peygamber
Aleyhisselam’ın seçilmiş dört dostundan ilki Hazret-i Ebu Bekir Sıddık’a
ulaştığını kaydediyorlar.

HAZRET-İ
MEVLÂNÂ’NIN
HAYATI

Babası BahaeddînVeled Hazretleri’nin Şahsiyeti
BahaeddînVeled, 1150’de Belh’de doğmuş, babası ve dedesinin manevi
ilimleriyle yetişmiş; ayrıca Necmeddîn-i Kübrâ(? - 1221)’dan feyz almıştır.
4BahaeddînVeled bütün ilimlerde eşi olmayan, olgun mana sultanı idi.
İlahi hakikatler ve Rabbani ilimlerden meydana gelen uçsuz bucaksız bir
deniz gibi olan BahaeddînVeled, Horasan Diyarının, en güç fetvaları halletmede, tek üstadı idi ve vakıftan hiçbir şey almazdı; devlet hazinesinden
kendisine tahsis edilen maaşla geçinirdi.5 Kaynakların6 ittifakla rivayetine göre, devrinin alimleri ve ulu müftüleri, Hazreti Muhammed’in manevi
işaretiyle, BaheddinVeled’eSultânü’l- Ulemâünvanını vermişlerdir. Bundan
sonra da BahaeddînVeled bu ünvanlayad edilmiştir. Alimler gibi giyinen
BahaeddînVeled, adeti üzere, sabah namazından sonra, halka ders okutur;
öğle namazından sonra dostlarına sohbette bulunur; pazartesi günleri de
bütün halka va’z ederdi. Va’zı esnasında umumiyetle, Yunan filozoflarının
fikirlerini benimseyenlerin görüşlerini reddeder ve “Semavi (Allah’dan olan
ilahi) kitapları arkalarına atıp, filozofların silik sözlerini önlerine alıp itibar
edenlerin nasıl kurtulma ümidi olur” derdi. Bu arada Yunan felsefesini okutan ve savunan Fahreddîn-i Râzi’ye ve ona uyan Harezmşah’ın aleyhinde
bulunur; onları bidat ehli (dinde, peygamber zamanında olmayan, yeniden
beğenilmeyen şeyleri çıkaranlar) olarak görür ve şöyle derdi: “Muhammed
Mustafa’nın yürüyüşünden dahi iyi yürüyüş, yolundan daha doğru bir yol
görmedim”

Mevlânâ’nın asıl adı Muhammed
Celaleddîn’dir. Mevlânâ ve Rûmî
de, kendisine sonradan verilen
isimlerdendir. Efendimiz manasına gelen Mevlânâ ismi O’na
daha pek genç iken Konya’da ders
okutmaya başladığı tarihlerde verilir. Bu ismi, Şemseddîn-i Tebrîzi
ve Sultan Veled’den itibaren Mevlânâ’yı sevenler kullanmış, adeta
adı yerine sembol olmuştur. Rûmî,

Hazret-i Mevlânâ’nın Babası ile Belh’ten Çıkışları ve Konya’ya gelişleri Esasen tasavvuf ehline iyi gözle bakmayan ve bunların Harezmşah katında
saygı görmelerini çekemeyen Fahreddîn-i Râzi, BahaeddînVeled’in açıkça
kendi aleyhine tavır almasına da çok içerlediğinden onu Harezmşah’a gammazladı. BahaeddînVeled’in de gönlü Harezmşah’tan incindi ve Belh’i terk
etti. Ancak araştırmacılar, BahaeddînVeled’inBelh’ten göç etmesine sebep
olarak, Moğol istilasını gösterirler.

Anadolu demektir. Mevlânâ’nın,
Rûmî diye tanınması, geçmiş
yüzyıllarda Diyâr-ı Rum denilen
Anadolu ülkesinin vilayeti olan

Sultânü’l-Ulema, aile fertleri ve dostlarıyla Belh şehrini 1212-1213 tarihlerinde terk ettikten sonra Hacca gitmeye niyet etmişti. Nişabur’a uğradı.
Göç kervanıyla Bağdat’a yaklaştığında, kendisine hangi kavimden olduklarını ve nereden gelip nereye gittiklerini soran muhafızlara Sultânü’l-Ulema
Şeyh BahaeddînVeled şu manidar cevabı verir: “Allah’dan geldik, Allah’a
gidiyoruz. Allah’dan başka kimsede kuvvet ve kudret yoktur.” Bu söz Şeyh
Şehabeddin-i Sühreverdi (1145-1235)’ye ulaştığında: “Bu sözü BelhliBahaeddînVeled”den başkası söyleyemez” dedi, samimiyetle ve muhabbetle
karşılamaya koştu. Birbirleriyle karşılaşınca SeyhSühreverdi, kadizini öptü,
gönülden hürmetlerini sundu. BahaeddînVeled, Bağdat’ta üç günden fazla

Konya’da uzun müddet oturması,
ömrünün büyük bir kısmının orada geçmesi ve nihayet türbesinin
orada olmasındandır.
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HAZRET-İ MEVLÂNÂ’NIN HAYATI
kalmadı ve Kufe yolundan Kabe’ye hareket
etti. Hac farizasını yerine getirdikten sonra, dönüşte Şam’a uğradı. BahaeddînVeled, yanında biricik oğlu Mevlânâ olduğu
halde, göç kervanıyla Şam’dan Malatya’ya,
oradan Erzincan’a, oradan Karaman’a uğradılar. Karaman’da bir müddet kaldıktan
sonra, nihayet Konya’yı seçip oraya yerleştiler.
Göç Yolunda Hazret-i Mevlânâ’ya Teveccühte Bulunan Mutasavvıflar
Şeyh Attar Hazretleri: Belh’i terk ettikten
sonra Bağdat’a doğru yola çıkan BahaeddînVeled, Nişabur’a vardığında ziyaretine gelen Şeyh Feridüddin-i Attar (11191221;1230) ile görüşüp sohbet eder. Sohbet
esnasında Şeyh Attar, Mevlânâ’nın nasiyesindeki (alnındaki) kemali görür ve ona
Esrar-name adlı eserini hediye eder ve
babasına da; “Çok geçmeyecek ki, bu senin
oğlun alemin yüreği yanıklarının yüreklerine ateşler salacaktır.” der.
Şeyh-i Ekber (Muhyiddinİbn’ül Arabi)
Hazretleri: Sultânü’l-Ulema, Hac farizasını
yerine getirdikten sonra dönüşte Şam’a
uğradı. Orada Şeyh-i Ekber Muhyiddinİbnü’l-Arabi (1165-1240) ile görüştü. Şeyh-i
Ekber, Sultânü’l-Ulema’nın arkasında yürüyen Mevlânâ’ya bakarak: “Sübhanallah!
Bir okyanus bir denizin arkasında gidiyor”
12demiştir.
Hazret-i Mevlânâ’nın Evlenmesi
Karaman’da bulundukları 1225 tarihinde
Mevlânâ, babasının buyruğu ile itibarlı, asil
bir zat olan Semerkantlı Hoca Şerafeddin
Lala’nın, huyu güzel, yüzü güzel kızı Gevher Banu ile evlendi. Mevlânâ dünya evine
girdiğinde onsekiz yaşındadır.
Hazret-i Mevlânâ’nın, Konya’ya Yerleşmeleriyle İlgili Yorumu şöyledir: “Hak Teala’nın
Anadolu halkı hakkında büyük inayeti vardır ve Sıddik-ı Ekber Hazretlerinin duasıyla
da bu halk bütün ümmetin en merhamete
layık olanıdır. En iyi ülke Anadolu ülkesidir;
fakat bu ülkenin insanları mülk sahibi Allah’ın aşk aleminden ve deruni zevkten çok
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habersizlerdir. Sebeplerin hakiki yaratıcısı
Allah, hoş bir lütufta bulundu, sebepsizlik
aleminden bir sebep yaratarak bizi Horasan ülkesinden Anadolu vilayetine çekip
getirdi.

luk vaktinde ebedi alemde göçtü.17 Geriye
Muhammed Celaleddîn gibi bir hayırlı oğul
ile Maarif gibi bir eser bıraktı. Sultânü’l-Ulema, sadece duygu ve düşüncelerini açıkladı şöhret peşinde koşmadı. Etrafındakilerini yetiştirdi ve onları daima aydınlattı.

Haleflerimize de bu temiz toprakta konacak yer verdi ki, ledünni (Allah bilgisine
ve sırlarına ait) iksirimizden (altın yapma
hassamızdan) onların bakır gibi vücutlarına saçalım da onlar tamamıyla kimya
(bakışıyla, baktığı kimseyi manen yücelten
olgun insan); irfan aleminin mahremi ve
dünya ariflerinin hem demi (canciğer arkadaşı) olsunlar.”

Seyyid Burhaneddin Hazretleri
BahaeddînVeled’inirtihâlinde Mevlânâ yirmi dört yaşında idi. Babasının vasiyeti,18
dostlarının ve bütün halkın yalvarmaları ile
babasının makamına geçti, oturdu.19 Mevlânâ, babasından sonra, Seyid Burhaneddin’i buluncaya kadar bir yıl mürşidsiz kaldı. 1232 tarihinde babasının değerli halifesi
SeyyidBurhneddin-i Muhakkık-ı Tirmîzi,
Konya’ya geldi. Mevlânâ onun manevi terbiyesi altına girdi.

Hazret-i Mevlânâ’yı Yetiştiren Mutasavvıflar Sultânü’l-Ulema Şeyh BahaeddînVeled
Hazretleri
Önceki bahislerde şahsiyetini belirtmeye
çalıştığımız BahaeddînVeled, Mevlânâ’nın
ilk mürşididir. Yani Mevlânâ’ya Allah yolunu öğretip, tasavvuf usulünce hakikatleri
ve sırları gösteren tarikat şeyhidir. Bütün
İslam aleminde yüksek itibar ve şöhrete
sahip olan BahaeddînVeled, Selçuklulular’ın Sultanı Alâeddîn Keykubat’tan yakın
alaka ve sonsuz hürmet görür. BahaeddînVeled, 3 Mayıs 1228 tarihinde Selçukluların
baş şehri Konya’yı şereflendirip yerleştikden kısa bir süre sonra, son derece samimi dindar olan Sultan Alâeddîn Keykubat
(saltanat müddesi 1219-1236), sarayında
BahaeddînVeled’in şerefine büyük bir toplantı tertip etti ve bütün ileri gelenleriyle
birlikte onun manevi terbiyesi altına girdi.
Sultaü’l-Ulemaya gönülden bağlı olan Sultan Alâeddîn onu hayranlıkla şöyle över;
“Heybetinden gönlüm tir tir titriyor, yüzüne bakmaktan korkuyorum. Bu eri gördükçe, gerçekliğim, dinim artıyor. Bu alem,
bendem korkup titrerken ben, bu adamdan korkuyorum, ya Rabbi, bu ne hal? İyice
inandım ki o, cihanda nadir bulunan ve eşi
benzeri olmayan bir Allah dostudur.” Dünya sultanına hükmeden, eşsiz Allah dostu
mana ve gönül sultanı BahaeddînVeled,
24 Şubat, 1231 tarihinde Cuma günü kuş-

Seyyid Burhaneddin, mertebesi çok yüksek bir kamilmürşid idi. Maarif adlı eseri irfanının delilidir. Kendisine, daima kalblerde
bulunan sırları bilmesinden dolayı, Seyyid
Sırdan denirdi.21 Seyyid Burhaneddin, ta
çocukluk yıllarında bir lala gibi omuzlarda
taşıyıp dolaştırdığı22 Mevlânâ’ya dedi ki:
“Bilginde eşin yok, seçkinsin. Ama baban
hal (manevi makam) sahibiydi, sen de onu
ara, kalden (sözden) geç. Onun sözlerini iki
eline kavramışsın; fakat benim gibi onun
haliyle de sarhoş ol. Böylece de ona tam
mirasçı kesil; cihana ışık saçmada güneşe
benze. Sen zahiren babanın mirasçısısın;
ama özü ben almışım; bu dosta bak, bana
uy.” Mevlânâ babasının halifesinden bu
sözleri duyunca samimiyetle onun terbiyesine teslim oldu. Mevlânâ candan, samimiyetle, Seyyid Burhaneddin’i babasının
yerine koydu ve gerçek bir mürşid bilerek
gönülden, tam dokuz yıl ona hizmet etti.
Bu zaman zarfında, o kamil mürşidin kılavuzluğu ile mücahede (nefsi yenmek için
gayret sarfederek) ve riyazetle o kamil
arifin feyizli sohbet ve nefesleriyle pişti,
olgunlaştı, baştan ayağa nur oldu; kendinden kurtuldu, mana sultanı oldu. Nitekim,
Mesnevi’sindeki şu iki beyit, piştiğinin, kamil insan mertebesine ulaştığının ifadesidir; “Piş, ol da bozulmaktan kurtul... Yürü,
Burhan-ı Muhakkık gibi nur ol. Kendinden

kurtuldun mu, tamamiyle Burhan olursun.
Kul olup yok oldun mu sultan kesilirsin.”
Hazret-i Mevlânâ’nın Konya Dışına Seyahati Halep ve Şam’a Gidişi
Mevlânâ, yüksek ilimlerde daha çok derinleşmek için, Seyyid Burhaneddin’in izniyle
Haleb’e gitti. Halaviyye Medresesi’nde, fıkıh, tefsir ve usul ilimlerinde üstün bir alim
olan Adim oğlu Kemaleddin’den ders aldı.
Mevlânâ, Halep’teki tahsilini bitirdikten
sonra Şam’a geçti. Burada, ilmi incelemeler yapmak için dört yıl kaldı. Bu zaman
zarfında Şam’daki alimlerle tanışıp, onlarla
sohbet etti.
Şam’da Şems-i Tebrîzi Hazretleri ile Bir Anlık Görüşme
Eflâki’ye göre Mevlânâ, Şam’da Şemseddîn-i Tebrîzi ile görüşmüştür; fakat bu görüşme kısa bir müddettir ve şöyle cereyan
etmiştir. Şemseddîn-i Tebrîzi, bir gün halkın arasında, Mevlânâ’nın elini yakalayıp
öper ve ona “Dünyanın sarrafı beni anla!”
diye hitap eder ve kaybolur. İşte bu sohbet
veya bir anlık görüşme tarihinden takriben
sekiz sene sonra Şems, Konya’ya gelecek
ve Mevlânâ ile içli dışlı sohbet edecektir.
Hazret-i Mevlânâ Kamil Bir Mürşid
Yedi yıl süren Halep ve Şam seyahatinden
sonra Konya’ya dönen Mevlânâ, Seyyid
Burhaneddin’in arzusu üzerine birbiri arkasına, candan istekle ve samimiyetle, üç
çile çıkardı. Yani üç defa kırkar gün (yüzyirmi gün) az yemek, az içmek, az uyumak
ve vaktinin tamamını ibadetle geçirmek
suretiyle nefsini arıttı. Üçüncü çilenin sonunda Seyyid Burhaneddin, Mevlânâ’yı
kucaklayıp öptü; takdir ve tebrikle, “Bütün
ilimlerde eşi benzeri olmayan bir insan,
nebilerin ve velilerin parmakla gösterdiği
bir kişi olmuşsun... Bismillah de yürü, insanların ruhunu taze bir hayat ve ölçülemiyecek bir rahmete boğ; bu suret aleminin ölülerini kendi mana ve aşkınla dirilt.”
28Dedi ve onu irşad ile görevlendirdi. Seyyid Burhaneddin, daha sonra, Mevlânâ’dan
izin alıp Kayseri’ye gitmiş ve orada ebedi
aleme göçmüştür (1241-1242). Türbesi Kayseri’dedir. Mevlânâ Seyyid Burhaneddin’in
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Konya’dan ayrılışından sonra, irşad (Allah Yolunu gösterme) ve tedris (öğretim)
makamına geçti. Babasının ve dedelerinin
usullerine uyarak beş yıl bu vazifeyi başarı
ile yaptı. Rivayete göre dini ilimleri tahsil
eden dört yüz talebesi ve on binden çok
müridi vardı.
Hazret-i Mevlânâ ile Hazret-i Şems’in Buluşmaları
Mevlânâ ile Şems, bu iki kabiliyet, bu iki
nur, bu iki ruh, nihayet buluştular, görüştüler. Bu tarihte Şems, altmış, Mevlânâ,
otuz sekiz yaşında idi. Bu iki ilahi aşık, bir
müddet yalnızca bir köşeye çekilerek kendilerini tamamiyle Hakk’a verdiler ve gönüllerine gelen ilahi ilhamlarla sohbetlere
koyuldular. Sultan Veled der ki: “Ansızın
Şems gelip ona ulaştı; ona maşukluk (sevilen, sevgili olmanın) hallerini anlattı, açıkladı. Böylece de sırrı yücelerden yüceye
vardı. Şems, Mevlânâ’yı şaşılacak bir aleme
çağırdı, öyle bir aleme ki, ne Türk gördü o
alemi ne Arap.”
Hazret-i Mevlânâ ile Şems Hakkında
Mevlânâ, Şems ile Konya’da buluştuğu zaman tamamiyle kemale ermiş bir şahsiyetti. Şems, Mevlânâ’ya ayna oldu. Mevlânâ,
Şems’in aynasında gördüğü kendi eşsiz
güzelliğine aşık oldu. Diğer bir ifadeyle
Mevlânâ, gönlündeki Allah aşkını Şems’te
yaşattı.32 Mevlânâ’nın Şems’e karşı olan
sevgisi, Allah’a olan aşkının miyarıdır (ölçüsüdür). Çünkü Mevlânâ, Şems’te Allah
cemalinin parlak tecellilerini görüyordu.
Mevlânâ açılmak üzere bir güldü. Şems
ona bir nesim oldu. Mevlânâ bir aşk şarabı idi, Şems ona bir kadeh oldu. Mevlânâ
zaten büyüktü, Şems onda bir gidiş, bir
neşve değişikliği yaptı. Şems ile Mevlânâ
üzerine söz tükenmez. Son söz olarak şöyle söyleyelim, Şems, Mevlânâ’yı ateşledi,
ama karşısında öyle bir volkan tutuştu ki,
alevleri içinde kendi de yandı.34
Şems-i Tebrîzi Hazretleri’nin Konya’dan
Ayrılışı
Şems ile buluşan Mevlânâ, artık vaktini Şems’in sohbetine hasretmiş, Şems’in
nurlarına gömülüp gitmiş, bambaşka bir

aleme girmişi. Şems’in cazibesinde yana
yana dönüyor, ilahi aşkla kendinden geçercesine Sema ediyordu. Bu iki ilahi dostun
sohbetlerindeki mukaddes sırrı idrakten
aciz olanlar, ileri geri konuşmaya başladılar. Neticede Şems, incindi ve Mevlânâ’nın
yalvarmalarına rağmen, Konya’dan Şam’a
gitti (14 Mart, 1246 Perşembe).
Hazret-i Şems’in Konya’ya Dönüşü
Şems’in ayrıldığında derin bir ızdıraba düşen Mevlânâ, manzum olarak yazdığı güzel
bir mektubu, Sultan Veled’in başkanlığındaki kafileyle Şam’a, Şems’e gönderdi. Sultan Veled, kafilesiyle Şam’a vardı, Şems’i
buldu ve babasının davet mektubunu, hediyelerle birlikte, saygıyla Şems’e sundu.
Şems, “Muhammedi tavırlı ve ahlaklı Mevlânâ’nın arzusu kafidir. Onun sözünden
ve işaretinden nasıl çıkabilir.” 36 diyerek,
Mevlânâ’nın davetine icabet etti ve 1247
‘de, Sultan Veled’in kafilesiyle, Konya’ya
döndü.
Hazret-i Şems’in Kayboluşu
Şems’in Konya’ya geri gelmesine herkes
sevindi. Mevlânâ da hasretin sıkıntılarından kurtuldu. Artık Şems’in şerefine ziyafetler verildi, Sema meclisleri tertip edildi.
Fakat huzurla, muhabbetle, dostluk içinde
geçen günler pek çok sürmedi, dedikodular ve can sıkısı durumlar yeniden başladı.
Şems, o bahtsız dedikoducu topluluğun
yine kinle dolduğunu, gönüllerinden sevginin uçup gittiğini, akıllarının nefislerine esir
olduğunu anladı ve kendisini ortadan kaldırmaya uğraştıklarını bildi, Sultan Veled’e
dedi ki: “Gördün ya azgınlıkta yine birleştiler. Doğru yolu göstermekte, bilginlikte
eşi olmayan Mevlânâ’nın huzurundan beni
ayırmak, uzaklaştırma, sonra da sevinmek
istiyorlar. Bu sefer öylesine bir gideceğim
ki, hiç kimse benim nerede olduğumu bilmeyecek. Aramaktan herkes acze düşecek,
kimse benden bir nişan bile bulamayacak. Böylece bir çok yıllar geçecek de yine
kimse izimin tozunu bile göremeyecek.”37
İşte Sultan Veled’e böyle yakınan Şems,
1247-1248 tarihinde Konya’dan ansızın
gidip kayboldu. Şems’in kayboluşundan
sonra Mevlânâ, herkesten onun haberini
soruyordu. Kim onun hakkında aslı esa-
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HAZRET-İ MEVLÂNÂ’NIN HAYATI
sı olmayan bir haber bile verse ve Şems’i
falan yerde gördüm dese, bu müjde için
sarığını ve hırkasını vererek şükranelerde
bulunuyordu. Bir gün bir adam, Şems’i
Şam’da gördüm diye haber verdi. Mevlânâ
buna, tarif edilemeyecek şekilde sevindi
ve o adama, üstünde nesi varsa bağışladı.
Dostlarından birisi, bu adamın verdiği haber yalandır, o Şems’i görmemiştir, dediğinde Mevlânâ şu cevabı vermiştir. “Evet,
onun verdiği bu yalan haber içinde üstümde neyim varsa verdim. Eğer, doğru haber
verseydi, canımı verirdim.”
Hazret-i Mevlânâ’nın, Şems-i Tebrîzi Hazretleri’ni Aramak İçin Şam’a Gidişi
Mevlânâ, Şems’i çok aradı. Onun ayrılığıyla, gönülleri yakan, sızlatan, nice şiirler
söyledi. Onu aramak için iki kere Şam’a
gitti. Yine Şems’i bulamadı. Bu son iki seyahatin tarihleri kesin olarak bilinmemekle beraber, büyük bir ihtimalle 1248-1250
yılları arasında olduğu söylenebilir. Sultan
Veled’in ifadesiyle Mevlânâ, Şam’da suret
bakımından Tebrizli Şems’i bulamadı ama,
mana yönünden onu, kendisinde buldu.
Ay gibi kendi varlığında beliren Şems’i,
kendinde gördü ve dedi ki: “Beden bakımından ondan ayrıyım ama, bedensiz ve
cansız ikimiz de bir nuruz. Ey arayan kişi!
İster onu gör, ister beni. Ben O’yum O da
ben.”
Mesnevi’nin Yazılışı
Eflâki, Mesnevi’nin yazılıp tamamlanmasını anlattığı bahiste diyor ki: “Mevlânâ
Hazretleri, asil kişilerin sultanı Çelebi Hüsameddin’in cazibesi ile heyecanlar içerisinde Sema ederken, hamamda otururken, ayakta, sükunet ve hareket halinde
daima Mesnevi’yi söylemeye devam etti.
Bazen öyle olurdu ki, akşamdan başlayarak gün ağarıncaya kadar birbiri arkasından söyler, yazdırırdı. Çelebi Hüsameddin
de bunu sür’atle yazar ve yazdıktan sonra
hepsini yüksek sesle Mevlânâ’ya okurdu.
Cilt tamamlanınca Çelebi Hüsameddin, beyitleri yeniden gözden geçirerek gereken
düzeltmeleri yapıp tekrar okurdu.”41 Bu
şekilde dikkatlice 1259-1261 yılları arasında
yazılmaya başlanılan Mesnevi, 1264-1268
yılları arasında sona erdi.
Hazret-i Mevlânâ’nın Baki Aleme Göçüşü
Mevlânâ, Çelebi Hüsameddin ile tam on
beş sene güzel demler, hoş safalar sürdü.
Bu müddet zarfından bahtsızların fitne ve
hücumundan uzak, huzur ve sürur içinde
yaşadı. Dostları onun cemalinin nuruna
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pervane olmuşlardı. Mevlânâ, artık son
anlarını yaşadığını, özlediği ebedi cemal
alemine kavuşacağını anlamıştı. Ansızın
hastalanıp yatağa düştü. Mevlânâ’nın
hastalık haberi Konya’da yayıldığı zaman
ahali, şifalar dilemeye, gönlünü, duasını
almaya geliyorlardı.
Şeyh Sadreddin(? - 1274) de talebeleriyle
birlikte Mevlânâ’ya geçmiş olsun demeye
geldi ve çok üzüldüğünü beyan edip, “Allah yakın zamanda şifalar versin. Hastalık
ahirette derecenizin yükselmesine sebeptir. Siz alemin canısınız, inşaallah yakın
zamanda tam bir sıhhate kavuşursunuz”
diye temennide bulundu. Bunun üzerine
Mevlânâ: “Bundan sonra Allah sizlere şifa
versin. Aşıkın maşukuna kavuşmasını ve
nurun nura ulaşmasını istemiyor musun?”
dedi. Şeyh Sadreddin, yanındakilerle birlikte ağlayarak kalkıp gitti.
Mevlânâ, dostlarına ve aile efradına, bu
dünyadan göçeceğine üzülmemelerini
söylüyordu, fakat onlar, benden de olsa,
bu ayrılığı kabullenemiyorlar, ağlayıp inliyorlardı. Mevlânâ’nın hanımı, Mevlânâ’ya
hitaben; “Ey alemin nuru, ey ademin canı!
Bizi bırakıp nereye gideceksin?”44 diyerek
ağlıyor ve ilave ediyordu. “Hudavendigar
Hazretlerinin dünyayı hakikat ve manalarla doldurması için üç yüz veya dört yüz yıllık ömrünün olması lazımdı.” Mevlânâ cevaben, “Niçin? Niçin? Biz ne Firavun ve ne
de Nemrud’uz, bizim toprak alemiyle ne
işimiz var, bize bu toprak aleminde huzur
ve karar nasıl olur? Ben insanlara faydam
dokunsun diye dünya zindanında kılmışım, yoksa hapishane nerede ben nerede?
Kimin malını çalmışım? Yakında Allah’ın
sevgili dostunun, Hazret-i Muhammed’in
yanına döneceğimiz umulur” dedi.
Hazret-i Mevlânâ’nın Vasiyeti
“Ben size, gizli ve aleni, Allah’dan korkmanızı, az yemenizi, az uyumanızı, az söylemenizi, günahlardan çekinmenizi, oruç
tutmaya ve namaz kılmaya devam etmenizi, daima şehvetten kaçınmanızı, halkın
eziyet ve cefasına dayanmanızı avam ve
sefihlerle düşüp kalkmaktan uzak bulunmanızı, kerem sahibi olan salih kimselerle
beraber olmanızı vasiyet ederim. İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır.
Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır. Hamd,
yalnız tek olan Allah’a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun.”46 İrfan ve
sevgi güneşi Mevlânâ, 5 Cemaziye’l-ahir, 672 (17 Aralık 1273)

Emekli S.Ü. İlahiyat Fak. Öğrt. ÜyesiDR. SELEHADDİN HİDAYETOĞLU
Pazar günü gurup vakti, bütün parlaklığı
ile, bütün güzellikleriyle gülerek ebediyet
aleminin asumanına doğdu. Mevleviler, o
geceye Şeb-i Arus derler.
Hazret-i Mevlânâ’nın Cenaze Merasimi ve
Cenaze Namazı
Müslüman olan, müslüman olmayan, küçük büyük ne kadar Konyalı varsa hepsi,
Mevlânâ’nın cenaze merasimine katıldı.
Müslümanlar, müslüman olmayanları
sopa ve kılışla savmaya çalışarak onlar:
“Bu merasimin sizinle ne ilgisi vardır? Bu
din sultanı Mevlânâ bizimdir, bizim imamımızdır” diyorlardı. Onlar da şu cevabı
veriyorlardı. “Biz Musa’nın ve bütün peygamberlerin hakikatini onun sözlerinden
anlayıp öğrendik. Kendi kitaplarımızda
okuduğumuz olgun peygamberlerin huy
ve hareketlerini onda gördük. Sizler nasıl onun muhibbi ve müridi iseniz, biz de
onun muhibbiyiz. Mevlânâ Hazretleri’nin
zatı, insanlar üzerinde parlayan ve onlara iyilikte, cömertlikte bulunan hakikatler
güneşidir. Güneşi bütün dünya sever. Bütün evler onun nuruyla aydınlanır. Mevlânâ ekmek gibidir. Hiç kimse ekmeğe
ihtiyaç duymamazlık edemez. Ekmekten
kaçan hiçbir aç gördünüz mü?”
Mevlânâ’nın vasiyeti üzerine Şeyh Sadreddin, Mevlânâ’nın namazını kıldırmak
üzere niyetlendiğinde dayanamayıp baygınlık geçirdi. Bunun üzerine namaza Kadı
Siraceddin imamlık etti.
Hazret-i Mevlânâ’ya Yeşil Kubbe
Mevlânâ’ya Yeşil Kubbe denilen türbe,
Sultan Veled ile Alameddin Kayser’in
gayreti ve Emir Pervane’nin eşi (Sultan
II. GıyaseddinKeyhüsrev’in kızı) Gürcü
Hatun’un yardımıyla Çelebi Hüsameddin
zamanında yapıldı. Türbenin mimarı Tebrizli Bedreddin’dir. Selimoğlu Abdülvahid
adlı bir sanatkar da Mevlânâ’nın kabri
üzerine, Selçuklu oymacılığının şaheseri
olarak kabul edilen, büyük bir ceviz sanduka yaptırmıştır. 51 Bu sanduka bu gün,
Sultan’ül-Ulema BahaeddînVeled’in kabri
üzerindedir.

Hazret-i Mevlânâ’nın Ölüme ve Mezara
Bakışı

“Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı, bende bu cihanın gamı
var, dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum
sanma; bu çeşit şüpheye düşme, bana
ağlama, yazık yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersem işte hayıflanmanın sırası o
zamandır. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık
deme. O vakit benim buluşma ve görüşme
zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca,
sakın elveda elveda deme; zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmayı
gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve
aya batmadan ne ziyan geliyor ki? Sana
batmak görünür, ama o, doğmaktır. Mezar
hapis gibi görünür, ama o, canın kurtuluşudur. Hangi tohum yere ekildi de bitmedi?
Ne diye insan tohumunda şüpheye düşüyorsun? Hangi kova kuyuya salındı da dolu
dolu çıkmadı? Can Yusuf’u ne diye kuyuda
feryadetsin?Bu tarafta ağzını yumdun mu
o tarafta aç. Zira senin hayuhuyun, mekansızlıkaleminin fezasındadır.”
Hazret-i Mevlânâ’nın Ziyaretçilerine Seslenişi
“Kardeş, mezarıma defsiz gelme; çünkü
Allah meclisinde gamlı durmak yaraşmaz.
Hak Teala beni aşk şarabından yaratmıştır.
Ölsem, çürüsem bile, ben yine o aşkım.”
“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde
aramayınız?
Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir.”
Hz. Mevlânâ;
Hazreti Mevlânâ sararmış yüzlü ve ince
vücutlu idi. Bu sararmış ve zayıf bünyesinde öyle bir nur ve hayvet vardı; gözleri o
kadar kesin ve çekici idi ki, kimse dikkatle
bakamazdı.55 Mevlânâ başına, bilginlere
mahsus bir şekilde sarık sarar, taylasan
(sarıktan sarkan uç) bırakırdı. Sırtına da,
bilginlerin giydikleri gibi, bol geniş kollu bir
hırka giyerdi. 56 Şems’in kaybolmasından
kırk gün sonra, ömrünün sonuna kadar,
beyaz sarık yerine duman renkli bir sarık
sardı ve Yemen ve Hint kumaşından yaptığı fereci (göğsü açık uzun kollu cübbe)
giydi.

Hazreti Mevlânâ’nın Tasavvufu, hiç bir zaman bir bilgi sistemi yahut ha-
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yali bir idealizm değildir. Onun tasavvufu
irfan, tahakkuk, aşk ve cezbe aleminde
olgunlaşmadır. Mevlânâ hayattan hiç bir
zaman el etek çekmez, miskinliği reddeder;
hayatı hayatın içinde yaşatır. Onun tasavvufu dünyayı şöyle algılar; “Dünya nedir?
Allah’tan gafil olmaktır. Kumaş, para, ölçüp
tartarak ticaret yapmak ve kadın; dünya
değildir.” “Din yolunda sarf etmek üzere
kazandığın mala Peygamber ne güzel mal
demiştir.” “suyun geminin içinde olması
geminin helakidir. Gemi altındaki su ise gemiye; geminin yürümesine yardımcıdır...”
Hazreti Mevlânâ’nın tasavvufunda gaye,
kulluk ve yokluktur.

başka bir söz naklederse, O nakledenden
de bezmişim ben, bu sözden de bezmişim”
demektedir.
Mevlâna’nın bir kamil mürşit olarak manevi vazifesi, yaratılışın gayesi çevresinde,
insanların hidayetine ve ebedi saadetine
vesile olabilmektir. Bu ilahi gayenin gayreti ve yüklediği manevi vazifenin şuuruyla;
“Biz pergel gibiyiz. Bir ayağımız Şeri’at’de
(ayet, hadis, icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha üzerine kurulmuş olan din kaidelerinde)
sağlamca durur, öteki ayağımız yetmiş iki
milleti dolaşır” demektedir.

Hazreti Mevlânâ’nın tasavvufunda yaratılışın, hayatın manası aşktır. Aşk ise kimseye niyazı, ihtiyacı olmayan Allah’ın vasıflarındandır. Ondan başkasına aşık olmak da
geçici bir hevestir. Yaratılışın sebebi, bütün
hastalıkların tabibi; böbürlenmenin, bencilliğin devası, elemlerin merhemi ilahi aşktır. “Aşk, o şuledir ki parladı mı sevgiliden
başka ne varsa hepsini yakar”
Mevlânâ’nın tasavvufunda esas, gönül
sahibine erişmek ve cevher olmaktır. Hazreti Mevlânâ şöyle buyurur; “Allah ile oturup kalmak isteyen kişi, veliler huzurunda
otursun.” “Velilerin huzurunda kesilirsen,
helak oldun gitti. Çünkü sen külli olmayan
bir cüz’sün”
Hazreti Mevlânâ’nın İslâmiyeti anlayış
tarzı ise şöyledir; Mevlânâ, ‘Muhakkak ki
sizin, Allah’ın yanında en kerim olanınız
Allah’tan çok korkup günah işlemeyeninizdir’61 mealindeki ayetin şuuruyla daima
Kur’ân hükümlerinin adabına riayet ederek
Allah’ın haram kıldığı şeylerden çekinmiş;
hülasa Allah’tan kendisini uzaklaştıracak
şeylerin hepsinden daima sakınmış, gerçek
takva bir şahsiyettir.
Mevlânâ şu rubaisiyle Kur’ân-ı Kerim’e
ve Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi
Vesellem’e bağlılığını apaçık ilan ederek;
“Cânım bedenimde oldukça Kur’an’nın
kuluyum; Seçilmiş Muhammed’in yolunun
toprağıyım. Birisi, sözlerimden, bundan
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HZ. MEVLANA’YI

ÖNCE BIZ ANLAMALIYIZ
Konya; bu yıl 80’incisi yapılacak olan
Hz. Mevlana’nın Vuslat Yıldönümü
Anma Törenleri kısaca Şeb-i Arus ile
yine ülkenin gündeminde olacak.
7-17 Aralık tarihleri arasında yapılan
etkinlikler Konya için bir tanıtım ve
vizyon aracı. Bugün “Konya” ismini
dünyada tanıtan en önemli unsurların
başında Hz. Pir gelmekte. Mevlana,
Konya’nın dışarıdaki en önemli tanıtım aracıdır. Amerikalısından Çinlisine,
Japonundan İranlısına kadar her yıl
binlerce turist sadece Hz. Mevlana’nın
türbesini ziyaret etmekte. Hazret’in
“gel” çağrısına uymakta. Bir derya
deniz olan Mesnevi’den dünya insanı
lıkır lıkır içerken biz ne yapıyoruz.
Elimizdeki, avucumuzdaki bu değerden ne kadar nasiplenmekteyiz. Sadece Türbeönü’nden geçerken durup bir
Fatiha okumakla Mevlana’yı anlayıp
anlatabilecek miyiz?
Bir yabancı ya da ne bileyim Ankaralı, Eskişehirli biri gelse bize “Mevlana
Türbesi” ile ilgili olsun, Hz. Pir’in öğretileriyle ilgili olsun bir şeyler sorsa
hangimiz ne kadar anlatabileceğiz.
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Bu konuda en başta benim olmak üzere sanıyorum hepimizin eksiği vardır.
Hz. Mevlana ile ilgili bildiklerimizi şöyle bir sıralamaya kalksak;
Hz. Mevlana’nın doğumu-ölümü,
Belh’ten Konya’ya gelmesi, “Ne olursan ol, gel” sözü, ona isnat edilen 7
öğüt, Hz. Şems ile olan manevi muhabbeti ve birkaç da kıssa…
Sanki daha fazlasına ihtiyacımız var.
Daha çok okumaya, onu anlatmak için
en önce onu anlamaya ihtiyacımız var
gibi…
“Mevlana ismi Konya için en büyük
markadır” dedik ama bu markayı ne
kadar koruyabildik. Dünden bugüne Mevlana ismi hor kullanılmış, halen de kullanılmakta. Mevlana ismini
börekte gördük, börekçide gördük,
oto tamircisinde gördük, kıyafetçide
gördük. Bununla ilgili belli bir çalışma
yapıldı ama nafile… Şimdilerde de sosyal medyada bazı fake hesaplar “Hz.
Mevlana” ismini kullanmakta. Bunlar
doğru değil, bunlar marka değerine
zarar verir, Hz. Mevlana ismini zedeler.

Gelin önce elimizdeki değerin kıymetini bilelim. Gelin önce Hz. Mevlana’yı
biz anlayalım. Yoksa Kubbe-i Harda
turistik bir mekan, Hz. Mevlana turistik bir obje olmaktan kurtulamaz.
Tekrar Hz. Mevlana’nın 744. Vuslat
Yıldönümü ve Uluslar arası Anma Etkinlikleri’ne dönecek olursak; bu sene
etkinliklerde çeşitliliğin arttığını görmekteyiz. Klasik etkinliklerin yanı sıra
sergiler, bilimsel çalışmalar, atölye etkinlikleri, tiyatro-film gösterileri, imza
günleri ve çadır etkinliği de diyebileceğimiz Türbe Önü Buluşmaları etkinliklere renk katacak.
Konya’nın bir vuslat etkinliğini daha
alnını akıyla tamamlaması, “kardeşlik
vakti” bilinciyle törenlerin hayırlara
vesile olmasını diliyorum.
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“KIZ KARDEŞİM” EĞİTİMLERİNE KATILAN

KATILAN KONYALI KADINLAR
SERTİFİKALARINI ALDI
Türkiye’nin 16 ilinde yaklaşık 2000
kadınla buluşan
‘Kız Kardeşim Projesi’nin Konya’daki
eğitimleri tamamlandı. Konya Ticaret Odası (KTO)
ve TOBB Konya İl
Kadın Girişimciler
Kurulu ev sahipliğinde, Coca-Cola
Türkiye, Anadolu
Vakfı destekleri ve
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu
Eğitim Merkezi
(BÜYEM) işbirliğiyle gerçekleşen
eğitimlere katılan
kadınlar 30 Kasım
Perşembe günü
düzenlenen törenle
sertifikalarını
aldılar.
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Konya Ticaret Odası (KTO) ve
TOBB Konya İl Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde,
Coca-Cola Türkiye ve Anadolu Vakfı destekleri ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam boyu
Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle gerçekleştirilen Kız
Kardeşim Projesi’nin Konya’daki eğitimleri 30 Kasım
Perşembe günü Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen
sertifika töreniyle son buldu.
Konya Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı
Hasan Hüseyin Karapınar,
TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice
Mendi, Coca-Cola Türkiye
Kurumsal İlişkiler Müdürü
Tülin Kara Özger ve Boğaziçi
Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Projeleri Direktörü Dr. Işıl Keskin Şahan’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte eğitimleri tamamlayan 113
kadın sertifikasını aldı.
Sertifika töreninde konuşan
Konya Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karapınar, “Konya Ticaret Odası olarak kadın

ve genç girişimciler kurullarımızla çalışmalar yapıyoruz.
Ayrıca yapılan projelere katkı
ve destek sağlayarak veya
bu projelerde aktif olarak
yer alarak bu alandaki sosyal
sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bu
projelerden birisi de Kız Kardeşim Projesi. Kız Kardeşim
Projesi’nin geniş ve kapsamlı
bir proje olduğunu biliyoruz.
Bu projeye katkı sağlayan,
öncülük eden, eğitim veren
tüm kurum ve kuruluşları
içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Kız Kardeşim Projesi’ne
katılan ve bugün sertifikalarını alacak olan kardeşlerimizi
kutluyorum. Aldığınız eğitim
ve sertifikalar ile gelecekte
ülkemizde istihdam sağlayan, ihracat yapan, katma
değer sağlayan önemli projelere imza atmanızı temenni
ediyorum.” dedi.
TOBB Konya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice
Mendi ise, “2008 yılından
beri hâlihazırda çalışmayan
ancak kendi işini kurmak isteyen kadınlara farklı projelerle ve programlarla destek
olduk. Onları tanıdığımıza
memnunuz ve katkımız olduğunu düşünüyoruz. Kız Kardeşim Projesi de bu düşünce
ile içinde olduğumuz bir projeydi. Bize bu imkânı veren
tüm katılımcılara teşekkür
ederiz. Yeni projelerde de
birlikte olacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde
yepyeni bir proje ile Konya’da
500 kadına eğitim vereceğiz. Bu yönde çalışmalarımız
devam ediyor. Sertifikalarını

alan kadınlarımızı kutluyor ve
onlara iş hayatlarında başarılar diliyorum.” dedi.
Coca-Cola Türkiye, Kurumsal
İlişkiler Müdürü Tülin Kara
Özger ise “Coca-Cola ailesi
olarak bugün burada sizlerle
olmaktan dolayı çok mutlu
olduğumuzu belirtmek isterim. Coca-Cola olarak, 2020
yılına kadar tüm dünyada 5
milyon kadının ekonomik ve
toplumsal hayattaki varlığını güçlendirmek için pek çok
çalışma yürütüyoruz. “Kız
Kardeşim” projesi de bu çalışmaların içinde en değerlilerinden bir tanesi. Projenin
adını kadınlarımızdan ilham
alarak belirledik. Kadınlar
arasındaki dayanışma kavramından yola çıkarak “Kız Kardeşim” dedik.” dedi.
18-55 yaşları arasındaki
okuryazar tüm kadınlara açık
olan Kız Kardeşim eğitimleri kapsamında verilen eğitimler, kadınların sosyal ve
ekonomik hayata daha fazla
katılımını hedefleyen kişisel
gelişim eğitimleri ile iletişim,
bireysel motivasyon ve etkili
konuşma konularını içeriyor.
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NE
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Bilim İnsanı Destek Programları
Başkanlığına (BİDEB) bağlı Yarışmalar Grubu tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak
düzenlenen 2238 Girişimcilik ve
Yenilikçilik Yarışması, 2241 Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme
Tezleri Yarışması ve 2242 Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri
Yarışması’nda ödül töreni gerçekleştirildi. 2238 Girişimcilik ve
Yenilikçilik Yarışması Sosyal Girişimcilik Kategorisi kapsamında,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölüm

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Eldem’in
doktora tezi çerçevesinde, danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Fatih Başçiftçi’nin
yaptığı, görme engellilerin istedikleri
metni Braille harflerine dönüştürerek
okumasını sağlayan “Üçüncü Göz” cihazı da birincilik ödülü aldı.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Şahin Gök, 3.Ana Jet Üs ve
Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Bayram Sade, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer
Şeker, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş,
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ve
Prof. Dr. Mehmet Okka, TÜBİTAK Bilim
İnsanı Destek Programları Başkan Yardımcısı Nursel Üstündağ, bilim insanları, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Şahin Gök, törenin açılışında yaptığı konuşmada, yarışmaya
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ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr.
Mustafa Şahin’e teşekkür etti. 5’incisini
düzenledikleri yarışmanın, ilk defa Ankara dışında gerçekleştirildiğini ifade
eden Yrd. Doç. Dr. Gök, “Bilimsel bilginin sadece üretmemiz yeterli değil,
üniversitelerimizde ürettiğimiz bilginin geliştirilmesi, yenilikçi ve girişimci
bir şekilde kullanılması, yeni fikirlerin
dünya ile aynı anda hızla yaygınlaştırılması da gerekmektedir. Bu hedefimizi
gerçekleştirirken sahip olduğumuz en
değerli kaynağımızsa hiç şüphesiz ki
genç ve yenilikçi beyinlerimizdir. Sizlerin tasarladığı projeler sayesinde üretilen teorik bilgiyi katma değer yüksek
ürünlere dönüştürerek ihracatımızda
yüksek teknoloji ürünlerinin konumunu artırmak en temel hedefimizdir.
Yeni ve güçlü Türkiye, gayretli, fedakar,
üretken, milletini seven, yenilikçi gençler sayesinde hayat bulacaktır” dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin, programın düzenlenmesinde paydaş olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu anlamda TÜBİTAK’a teşekkür etti. Bilim
ve araştırmanın Türkiye’nin geleceği
açısından önemli bir konu olduğunu
aktaran Prof. Dr. Şahin, “Gençlerimiz,
araştırmacı öğrencilerimiz ülkemizin
geleceğidir. Bu açıdan en büyük takdiri

ve alkışı sizler hak ediyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Geçmişten gelen birikimlerimizle devlet geleneğimizle millet
olma vasfımızla ve damarlarımızdaki o
asil kanla biz bunların hepsinin üstesinden gelebilecek güce sahibiz. Bu çalışmalar son derece önemli. Aklı başında,
üretime yönelik çalışmalar yapmalıyız.
Bıkmadan, usanmadan, yılmadan çalışmak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından, 2238
Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması,
2241 Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme
Tezleri Yarışması ve 2242 Üniversite
Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması’nda çeşitli kategorilerde derece giren
proje sahiplerine, protokol üyelerince
ödülleri takdim edildi. Ödül töreninde,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Eldem’in doktora tezi kapsamında, danışmanlığını Selçuk Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih
Başçiftçi’nin yaptığı, görme engellilerin
istedikleri metni Braille harflerine dönüştürerek okumasını sağlayan “Üçüncü Göz” cihazı da 2238 Girişimcilik ve
Yenilikçilik Yarışması Sosyal Girişimcilik
Kategorisi’nde birincilik ödülü aldı.
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İYİ Kİ VARSIN
İYİ Kİ DOĞDUN

DOĞUM GÜNÜN
KULU OLSUN
KIZIM SÜMEYYE
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 744
VUSLAT ETKİNLİKLERİNE HAZIR
Selçuk Üniversitesi
tarafından Hz. Mevlâna’nın 744. Vuslat
Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri
çerçevesinde düzenlenecek olan programlar
belirlendi.

Şeb-i Arûs Etkinlikleri kapsamında “Harflerin Dili” sergisi,
“Hz. Mevlâna ve İslam Dünyasında Kardeşlik” konulu IV.
Uluslararası Mevlana Sempozyumu yapıldı. Ayrıca belirlenen fakültelerde “Mevlâna ve
Mevlevîlik Konferansları”, orta
öğretim kurumlarında “Genç
Gönüllerde Hz. Mevlâna Konferansları” ve geleneksel hale
gelen “Gönlümüzdeki Mevlâna
Söyleşileri-VIII” söyleşileri gerçekleştirildi. Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı tek perdelik bir tiyatro ve İran Araş-

tırmaları Merkezi (İRAM) ile birlikte
“Türk-Tacik Ortak Kültüründe Mevlâna
ve Öğretileri” isimli Atölye Çalışması da

bu yıl etkinlikler kapsamında ilgililerle
buluştu. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü tarafından da Hz. Mevlâna’nın
eserlerinin yazma nüshalarından örneklerin tuval üzerine basılı hallerini
içeren “Harflerin Dili” başlıklı sergi açıldı.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mustafa Şahin, üniversitenin 1980’li
yıllardan bu yana etkinliklere aralıksız
katkı sağladığını söyledi. Selçuk Üniversitesi olarak büyük fikir insanı Hz.
Mevlâna ile ilgili yapılan her türlü faaliyete ve bilimsel etkinliğe katkı sağlamak için hazır olduklarını dile getiren
Şahin şunları şöyle dedi:

zanmaktadır. Dileğimiz odur ki bütün
insanlık bu sevgi ve kardeşlik atmosferinde birlikte yaşamayı amaç edinsinler.
Bizler de Üniversite olarak bu yıl çok
geniş bir program planlaması ile Şeb-i
Arûs Etkinlikleri’ni gerçekleştireceğiz.
Dikkat edilecektir ki bu programlarda
öne çıkan vurgu “Kardeşlik”, “Birlik”,

ve “Beraberlik” temalarıdır. Özellikle
8-9 Aralık tarihinde yapılacak olan
uluslararası sempozyumda dünyanın
farklı ülkelerinden gelen bilim insanları “Kardeşlik” ve “İslam Birliği” üzerine konuşmalar yapacaklardır. Yine
sempozyumun açılış oturumunda ülkemizin tanınmış simaları savaşlar ve
barış yolları hakkında düşüncelerini
paylaşacaklardır.’’

Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali TEMİZEL ise tüm
etkinlikler için gerekli hazırlıkları titizlikle tamamladıklarını belirtirken, her
yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlâna
ile ilgili bilimsel ve sosyal etkinlikler
gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi.
Temizel, tüm üniversite personeli ile
öğrencileri etkinliklere davet etti.

‘’Hz. Mevlâna ve düşüncesi, bu kadar
savaşın ve kargaşanın yaşandığı günümüz dünyasında her geçen gün barıştan, sevgiden, hoşgörüden ve birlikte
yaşamadan yana daha da önem ka-
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Şehrin sosyal
yaşama yön
veren ve yaptığı
birçok etkinlikler ve konserle
adından sıkça
söz ettiren Rixos
Otel Konya’da
Sanatçı Rüzgârı
esti. Konsere
gelen misafirler
doyasıya eğlendiler.
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RİXOS KONYA’DA
SANATÇI RÜZGÂRI ESTİ
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NOVOTEL VE İBİS OTEL 2. YILINI KUTLADI
Novotel ve ibis Otel Konya,
iş dünyasını düzenlediği
gala gecesinde buluşturdu.
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ovotel- ibis Hotel Konya Genel
Müdürü Berati Tuncer, “2 senede şimdiye kadar 340bin misafire
hizmet etmek bizleri oldukça mutlu etti.
Novotel Konya, en iyi toplantı oteli ödülüne sahip olmuştur” dedi
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KONYA KULE SİTE AVM DE TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYI ‘AYLA’ FİLMİNİN
SÖYLEYİŞİ VE ŞAFAK SEZER VE KETENPERE FİLMİNİN OYUNCULARININ
KATILIMIYLA AVM DE HAYRANLARIYLA BULUŞTURDU
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KONYA
İŞ KADINLARI
DERNEĞİ
10. YILINI
NOVOTEL’DE
KUTLADI

Konya İş Kadınları Derneği 10. Yılını
muhteşem bir yemekle Novotel’de kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı gecede unutulmaz anlar yaşanırken dernek üyelerine plaket verildi.
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