Sayfa 3’te

Sayfa 2’de
Tarihe Mal Olmuş
Değerlerimize
Sahip Çıkmak!

SOHBET

Ahmet YILDIZ

Sayfa 5’te
Anadolu'nun
parlayan yıldızı. . .
Çumra şeker
Fabrikası

Köyde Nüfus
Tutulabilirse

diYORUMki

Sayfa 7’de

ÇOLAK’ÇA

Recep ÖĞÜTÇÜ

M.Yavuz ÇOLAK

Bir Türkü ve
Kahramanları

DEVRAN

Anuş GÖKÇE

Gündüzler
Ahmet GÜNDÜZ ve Oğulları
İnşaat: Ahmet GÜNDÜZ
İzzetbey Mah. Sedef Sk.
No:10
Tel: 447 67 44
Sarrafiye: Ömer GÜNDÜZ
BAĞKUR Çarşısı No:27/35

2

Beyaz Eşya: Ramazan GÜNDÜZ

www.cumra26haziran.com

13 OCAK 2021 ÇARŞAMBA

25 Krş (KDV Dahil)

HAFTALIK YEREL SİYASİ SÜRELİ GAZETE

25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk:

“GERÇEĞE SADIK GAZETECİLER

İstiklal Caddesi, Petrol
Karşısı Tel: 0 543 347 7977
ÇUMRA

BELEDİYEDEN
ESNAFA KİRA
DESTEĞİ

EN BÜYÜK TEMİNATIMIZ”
“D

ünün dünyasında toplumu birbirinden ve
hadiselerden haberdar eden gazetecilerin
mesuliyetleri arasına, iletişim çağında yani
bugünün her klavyenin doğru yanlış haber
ürettiği, üretebildiği, gerçeklerin yanlış, yalan ve
yönlendirme paylaşımlar içinden cımbızla
ayıklanabildiği bir çağda yeni bir mesuliyet eklenmiştir;
doğruları ve gerçekleri parlatıp görünür kılabilmek.
Doğruların yanlışları hükümsüz kılması,
manipülasyonlarlatoplumsal savrulmalar yaşamamak
için gerçeğe sadık, ilkeli gazetecilere hem muhtacız hem
de mesleğine sadık gazeteciler en büyük teminatımız”
diyen PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk,
gazetecilerin günümüz dünyasında önemi tartışılmaz ve
işlevsel açıdan en etkin ancak çok zor ve meşakkatli bir
görevi yerine getirdiğini vurguladığı 10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında,
çalışan gazetecilerin gününü kutladı.
4’te

ESNAFTAN TALEP GELDİ,

Kural'a Plaket

Orhan Erdem'den
Çumra'ya Ziyaret

BELEDİYE HEMEN
HAREKETE GEÇTİ

5’te

Ç

umra Sanayi ve Galericiler Sitesi yolu
aydınlatması, olası kazaların önüne
geçilmesi sonucu Çumra Belediyesi'nin
girişimleri ile güçlendirildi. Çumra Belediye
Başkanı Recep Candan bu aydınlatma ile
yolun güvenliğinin iki katına çıktığını belirtti.
2’de

3’te

Kasım Baş, Gazetemizi
Ziyaret Etti
Çumra Sanayi ve
Galericiler Sitesi
yolu

AK

Parti Konya Milletvekili Orhan
Erdem, Çumra ilçesini ziyaret
ederek yatırımlar hakkında
Bilgi aldı.
5’te

ÇUMRA'DA ''ÇOCUK GÖZÜYLE PANDEMİDE RESİM” YARIŞMASI
umra Belediyesi çocuklar için, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgını sürecinde insanların değişen yaşam tarzlarının,
alışkanlıklarının, iletişim biçimlerinin görsel sanatlar yoluyla
ifade edileceği " Çocuk Gözüyle Pandemide Resim " konulu
resim yarışması düzenledi.

Ç

Çumra'da pandemi döneminin etkileri
çocukların hayal dünyasından çizimler
ile yansıyacak. İlçede çocukların
gözünden pandemide resim yarışması
düzenlediğini sosyal medyada yaptığı
açıklama ile duyuran Çumra

Belediyesi, Çumra İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen
çalışmada çocukların hayal gücünü
sanatsal faaliyetler ile aktarması,
yaratıcı yeteneklerin belirlenmesi ve
desteklenmesini amaçlıyor.
5’te

2’de

Candan'dan Ensari'ye
3’te
Tebrik Ziyareti
Candan, Sanayi Esnafını
3’te
Ziyaret Etti
Zemin, maça tesir etti

7’de

Tokat'a tepki

7’de
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B

azı çokbilmiş amcalar düne ait ne
varsa yıkmaktadırlar. Diye yazıma
başlayınca liseli yıllarda severek
okuduğum Yahya Kemal Beyatlı'nın “Kör
Kazma” makalesini çağrıştırdı. Yahya
Kemal Evladı Fatihandır. Osmanlı
Devletinin son döneminde Üsküp'te doğan
ilk eğitimini Üsküp'te yapan daha sonra
Paris'te eğitimine devam eden orada
tanıdığı Albert Sorel'in etkisyle Türk
Tarihi ile ilgilenmeye başlar. Türk
Milliyetçiliğine Fransa'da okuduğu
Fransızca kitaptan varmış olması Yahya
Kemal'e ironik (hedeften sapma)
gözükmez, onu büyüleyen gerçekte
Türklük olgusu değil , Fransa'dır.
Fransa'nın büyüleyici yanı ise şairin
bundan böyle yazı ve sohbetlerinde sık sık
anacağı Camille Jlian'ın Fransız toprağı
bin yılda Fransız halkını yarattı. Sözünde
gizlidir.
Türklerin aksine, Batılılar kendi
kendilerinin bilincindedir. Milli Hayatlarını
bu bilinçle yaşamış ve tarihlerini kayda
geçirerek kendilerini kendilerine
anlatmışlardır. Bunu resim, nesir yoluyla
olmuştur. Türk Kültürü ise Yahya Kemal'e
göre resimsiz ve nesirsiz olmak gibi , eski
şehirlerimiz yapılarımız ve kıyafetlerimiz
hakkında bir fikir edinmemizi engelleyen
iki feci noksana sahiptir. Bundan böyle
şair bu noksanlığın kötü sonuçlarını
ortadan kaldırmaya çalışacak ve ırkının
olmayan özbilincini yaratmaya girişip bizi
bize anlatacaktır.
Kör Kazma makalesi;
“Dün Küçüksu'da Selîm-i Sâlis (III.

Selim)
Ben, Haydarpaşa
hatıralarından
Garı'ndan
Tarihe Mal Olmuş
olan karakolu,
bahsediyor
Değerlerimize
enkazından
sandım.
Sahip Çıkmak!
kimbilir ne
«Son senelerde
deposu yapmak
yeni yapıldı»
için yıkıyorlardı.
dedim.
SOHBET
Ahmet YILDIZ
Kör kazma
Yüzüme hayretle
Türk
baktı «Hayır o
İstanbul'un bir
müstekreh
uzvunu daha
(tinkindirici)
kırıyor,
ambarı
pencereleri
kasdetmiyorum,
çaprast
şu dört köşe
(çapraz) demir
kuleli bina güzel»
kafesli, sarı
dedi ve Selimiye
badanalı
Kışlasını
Nizâm-ı Cedîd
gösterdi..
neferlerinin ilk
Bütün Türkler bu
karargâhı olan
şehirde herhangi
bu binalardan
bir binayı
köşede bucakta
kışladan fazla
birkaç tane
beğenir, çünkü
daha var. Bu
beyinleri «yeni»
dedikleri
binalar ki,
Üsküdar'da
mikropla
Selimiye
aşılanmış bir
Kışlası'nın
neslin
yavrularıdır;
çocuklarıdır
bize bir asır
onlar.
evvel yeni bir hayata girdiğimizi
hatırlatır…
Bu illet, bu «yeni» sar'asıyle son
Dört sene evvel bir ecnebi mimarla
asır Türkleri, kör kazmayı kaptılar,
Haydarpaşa vapurunda idim, vapur
yıkılmadık ne resmî daire kaldı ne
denize açıldıktan sonra Anadolu sahili
konak; dağılmadık ne eşya kaldı ne de
görünür görünmez bu ecnebi mimar «ne döşeme; bereket versin frenklerden
güzel mimari!» dedi.
her şeyi bir şebek zekâsıyle
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kaptığımız gibi son zamanlarda da eski
şark eşyasının, silahlarının, halılarının
zevkini kaptık, belki bu münasebetle
bir gün kendi eşyamızı sevmeğe
alışırız!.
Onları yıkan kör kazma, kaza ve
kaderin değil, bizim elimizdedir..
…….
O günlerde Yahya Kemal'in içini
yakmış olan o kör kazma bugün hala
yıkıp doğramaya devam ediyor. Ben
aylardır şehrimiz tarihi değeri olan
sokak adlarının rakamlarının
değiştirilmesini tarihi bilinci yok
etmek olacağını ifade ederken bazı
çokbilmişler Toronto'dan,
navigasyondan örnek veriyor. Bir
diğeri rakamın birden başlaşın
diyerek kehanet gösteriyorlar.
Unutmayın halka rağmen allameliğiniz
tutmaz!
Bunun yanında illa rakam durmak
zorunda ise eski sokak adlarını da
yanında eklenemez mi?
"Medeniyet; beton ezbere konuşma ve
diploma değildir. Medeniyet
Medeniyet değerleri koruma, düşünce
ve bilinç düzeyidir.(Aygün Akyol)
Evet, çok hayranı olduğunuz
Avrupa'da Oxford şehrinin Oxford
1810 ile Oxford 2015 tarihleri
arasında köklü değişiklik olmadığını
görüyorsunuz.
Bu gerçekler ışığında düşünmemiz
gerekir değil mi?

ESNAFTAN TALEP GELDİ,
Haftalık Yerel Siyasi Süreli Gazete

Kuruluş Tarihi: 1996
13 Ocak 2021 Çarşamba

Yıl: 25 Sayı: 4129

Sahibi
Atila TAŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Abdulkerim ŞEN
Yayın Türü
Yerel Süreli
Baskı
TAŞ OFSET MATBAACILIK
ÇUMRA
İdare Yeri
TAŞ OFSET MATBAACILIK
Hükümet Cd. No:26
Tel & Fax: 447 18 14
ÇUMRA

Öğrenci Zayi İlanı
: 15 TL (+ KDV)
Diğer Zayi İlanlar
: 15 TL (+ KDV)
Vefat Başsağlığı (1/2 Sayfa : 125 TL (+ KDV)
Özel İlanlar Pazarlığa tabidir.

Gazetemizde Yayınlanan Köşe Yazılarının Hukuki Sorumluluğu Yazarlarına Aittir
AYLIK : 7,5 TL YILLIK: 90 TL

Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine
Uymaya Söz Vermiştir.

BELEDİYE HEMEN HAREKETE GEÇTİ
Çumra Sanayi ve
Galericiler Sitesi
yolunda yer alan
ışıkların, esnaftan
gelen yoğun talepler
sonrasında
aydınlatması
güçlendirildi. Yol
güvenliğinin
arttırılması ve olası
kazaların önüne
geçmek adına esnaftan
gelen taleplerin hızlı
bir şekilde yerine
getirilmesi için konu
ile ilgili girişimde
bulunduklarını dile

getiren Çumra
Belediye Başkanı
Recep Candan; “Yolun
aydınlatılması
gerekiyordu. Sanayi ve
Galericiler Sitesi
esnafımızdan bu
konuda yoğun talep
geldi. Ziyaretimizin
üzerinden çok
geçmeden hemen
harekete geçtik ve
MEDAŞ yetkililerine
bu hizmet için konuyu
gündeme getirdik.
Girişimlerimiz sonucu
aydınlatma işini

yatırım programına
alındı ve yolun gereken
aydınlatması yapıldı.
Lambalarının
aydınlatma gücü 250
watta çıkarıldı. Yapılan
aydınlatmanın ne denli
ihtiyaç olduğu görüle
cektir. Trafik güvenliği
de bu aydınlatma ile
daha üst seviyeye
çıkacak. İşte bu yatırım
ların yapılmasını
sağlayan uyum kültürü
sayesinde Çumra örnek
gösteriliyor”
dedi.(S.YAVUZ)

Kasım Baş, Gazetemizi Ziyaret Etti
Saadet Partisi Çumra İlçe
Başkanı Kasım Baş, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü
dolayısıyla gazetemizi
ziyaret etti.
Parti Yönetim Kurulu Üyesi
Avşar Akyol ve M.Ali
Kuyucu ile gazetemize gelen
Baş, Gazetemizin Sahibi
Atila Taş ve Gazetemizin
Editörü Abdullah Sucu ile
sohbet etti. Gazeteciler
gününü kutlayan Baş,

gazetecilik sektörü ile ilgili
düşüncelerini dile getirdi.
"Zor ve zahmetli bir bir
görevi yerine getiriyorsunuz.
Toplum adına üstlenmiş
olduğunuz bu görevden
dolayı sizleri tebrik ediyor,
Gazeteciler Gününüzü
kutluyor, sağlık, kolaylık ve
başarılar diliyorum." Dedi.
Basının özgür ve tarafsız
olması gerektiğine vurgu
yapan Baş, “Günümüzde

kullanılan siyasi dil
toplumumuzu
kamplaştırmaktadır. Daha
dikkatli, birleştirici bir dil
kullanılması gerekir.Eskiden
parti liderleri de parti
tabanları da farklı görüşlere
sahip olmalarına rağmen bi
araya gelirdi., ama şimdi
maalesef o tabloları
özledik." şeklinde konuştu.
Ülke ve ilçe gündemi ile
ilgili yapılan istişarelerin

ardından konuşan Atila Taş,
ziyaretten duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Taş,"Bizim açımızdan önemli
olan bu anlamlı gün
vesilesiyle
gerçekleştirdiğiniz
ziyaretinizden dolayı
teşekkür ederim. Bizler de
sizlere siyasi
çalışmalarınızda kolaylık ve
başarılar dileriz."
Dedi.(S.YAVUZ)
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Candan, Sanayi Esnafını
Ziyaret Etti

Çumra Belediye Başkanı
Av. Recep Candan Çumra
Sanayi esnafını ziyaret
ederek istişarelerde
bulundu, talepleri dinledi.
"Darlıklar, güneşli günler,
hepsi bizim için. Çalışmak,
şükretmek lazım.Çayımızı
yan yana içmek,
esnafımızla Kucaklaşmak..
Hepsini çok özledik ama

biraz daha sabır..."
şeklinde konuşan Candan'a
AK Parti Çumra İlçe
Başkanı Osman ŞAHİN,
MHP Çumra İlçe Başkanı
Recep YILDIRIM, Çumra
Ticaret ve Sanayi Odası
Başkanı Metin KURAL,
Meclis üyeleri ve parti
yönetimi eşlik etti.
(S.YAVUZ)

Candan'dan Ensari'ye
Tebrik Ziyareti

Candan, Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından
düzenlenen hafızlık
sınavını kazanan Ensari'ye
tebrik ziyaretinde bulundu.
Doğu Türkistanlı 7 çocuk
annesi Rukiye Ensari,
katıldığı sınavda 100 tam
puan alarak büyük bir
başarı elde etti.
"Hayatımızda tüm
zorluklara rağmen ders
niteliğinde başarı

öykülerine şahit oluruz
zaman zaman . Ensari
kardeşimizin başarısı da
bunlardan biri" diyen
Candan, "İlçemizde yeni
hafızlar yetişmesine de
vesile olan 7 çocuk Annesi
Doğu Türkistanlı Rukiye
Ensari kardeşimizi
başarılarından dolayı
tebrik ettik. " Dedi.
(S.YAVUZ)

Candan, Gazeteciler
Günü'nü Kutladı
Çumra Belediye Başkanı Av.
Recep Candan, sanal medya
hesabından yaptığı
kutlamada:"Amacı sadece
doğru haber vermek olan ve
bu uğurda gerektiğinde
canını ortaya koyan tüm
gazetecilerin 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü'nü
kutluyorum." ifadelerine yer
verdi.(S.YAVUZ)
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ltmışlı yıllara kadar
dönüşü devlet teşvik
nüfusun yüzde
etmeli, şehirden köye
sekseni köylerde
dönenlere imkanlar
Köyde Nüfus
yaşarken, bugün nüfusun
Tutulabilirse
sağlanmalı, hibeler
yüzde sekseni şehirlerde
verilmeli, faizsiz krediler
yaşar oldu. Yani son kırk
açılmalı, böylece şehirlerin
senede nüfusta büyük bir
yükü azaltılmalı,
diYORUMki
Recep ÖĞÜTÇÜ
hareket ve değişim
köylerdeki tarımsal üretim
yaşandı, köyler boşaldı,
yeniden başlamalı,
köylerden büyük kopuş ve göçler oldu. Bu göçün
patlamalı.
birçok sebebi var: Bunların başında ülkenin
Bugün köye dönüş için birçok sebep
sanayileşmesi ve eğitimdeki gelişme var.
oluşmuştur: Köylerin birçoğu Büyükşehir
İnsanlar geçimini sağlamak, daha konforlu bir
yasasıyla birlikte mahalleye dönüştüğünden,
hayat sürmek ve düzenli bir gelir kaynağına
şehirdeki bütün fiziki, kültürel ve sosyal
sahip olmak ve sonun da da emeklilik hakkını
imkanlar köylerde de vardır. Köy yolları
kazanmak için sanayi bölgelerine, fabrika
asfalttır, sular çeşmelerden akmaktadır.
çevrelerine göç etti ve buralarda işçi oldu.
Taşımalı sistemle köy çocukları liseye kadar
Ayrıca altmışlı yıllardan itibaren Avrupa'ya işçi
okuyabilmektedir. Sağlık hizmetleri ayağa
olarak giden insanlar, yatırımını şehre yaptı,
gelmekte, devletin sosyal yardımları sayesinde
şehirden arsa, ev ve dükkan almak suretiyle
fakir köylüler rahatça geçimini sağlamaktadır.
ailesini şehre taşıdı. Kimileri de evladını okutup
Köyde her evin bir şekilde maaşı vardır.
memur yapmak için evini şehre taşıdı ve kendisi
Ayrıca tarım önem kazanmakta ve tarımsal
de şehirde esnaf, pazarcı veya seyyar satıcı
ürünler para etmektedir. Köylünün her
oldu. Hülasa şehirlere göçün iktisadi, kültürel,
ürettiğinin pazarı vardır. Özellikle organik
sosyal ve psikolojik sebepleri var. Göçenlerin
tarım öne çıkmıştır. Köyler havasıyla, suyuyla,
kimi umduğunu buldu, zenginleşti, büyük esnaf
komşuluk ilişkileriyle huzur ortamlarıdır.
oldu, sanayici oldu, çocuğu okudu, devlet
Köyüne dönenler pişman değildir. Ama şehirde
kademelerinde-kadrolarında görev aldı. Çok
yaşayanların çoğu pişmandır, geçim sıkıntısı
insan şehrin kültürel, sosyal ve iktisadi
çekmektedir ve şehirlerde gelir dağılımında
imkanlarından istifade etti. Göçenlerin kimi de
büyük uçurumlar vardır. Şehir hayatında
bin pişman oldu, ailesi dağıldı, geçim derdine
çalışanların hiç boş zamanı yoktur, ama köy
düştü.
hayatında kış ayları dinlenme aylarıdır. Köylü
Evet, bugün şehirler doldu taştı, belediyeler
kendi işinin patronundur, her bir köylü
hizmete yetişemez oldu, borç batağına
patrondur, hürdür. Ama fabrika işçiliği bir
sürüklendi. Şehir hayatı artık insanları sıkmaya
nevi modern köleliktir.
başladı, trafik çekilmez oldu, kültürel yozlaşma
Evet, nüfus köylerde tutulabilirse,
başladı, sokak çocukları, yurtsuz- yuvasızlar
şehirlerden köylere dönüş sağlanabilirse,
çoğaldı ve kadın cinayetleri ve boşanmalar arttı.
başta üretim patlayacak, tarımsal ve
Şehirlerde güvenlik sorunları baş gösterdi,
hayvansal ürünlerde bolluk yaşanacak. İkinci
gecenin geç saatlerinde insanlar sokaklarda
olarak, şehirlerin ve belediyelerin yükü
yürüyemez hale geldi. Güvenlik sorununu en aza
azalacak, güvenli ve düzenli şehirler oluşacak.
indirmek için her köşeye kameralar takıldı,
Üçünü olarak, ahlaki yozlaşmanın önüne
bekçiler kondu ama yine de şehirde güvensizlik
geçilecek, gelenek ve göreneklerimiz
devam etti.
yaşayacak, geçmişle gelecek arasında köprüler
Son yıllarda köyden şehre göç durma
kurulacak, bağlar güçlenecek. Köylerde ruhsal
noktasına geldi, hatta emekliler arasında
ve bedensel olarak daha sağlıklı nesiller
şehirden köye göçler, dönüşler başladı. Bu
yetişecek.

BELEDİYEDEN ESNAFA KİRA DESTEĞİ
Yeni tip Koronavirüs
salgının yayılmasını
önlemek için ilçede ciddi
tedbirler alan Çumra
Belediyesi'nden salgın
sürecinde olumsuz
etkilenmemeleri için
ticari tesislerini işleten
esnafa kira desteği geldi.
Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan,
koronavirüs salgınıyla
mücadele sürecinde
ekonomik destek
sağlamak amacıyla
salgınla mücadele
kapsamında belediyeye
ait iş yerlerinden
bakanlıkların
yayımlamış olduğu
genelgeyle faaliyetleri
durdurulan kiracıların
kapalı kaldıkları süre

boyunca kira bedeli
alınmayacağını söyledi.
“BU ZORLU
SINAVDAN
BİRLİKTE
BAŞARIYLA
ÇIKACAĞIZ”
Başkan Candan konuya
ilişkin yaptığı açıklama
da; “ Bu zor günleri hep

bu zor günlerinde güçlü
bir destek verelim
istedik. Bütün kiracıları
mızın salgın müddetince
1/04/2020 tarihinden
başlayarak salgın devam
ettiği müddetçe
30/06/2021 tarihine
kadar uygulanmasına
kiracılarımızın
etkilenme oranlarına
göre 1. Guruptan %50,
2. Gruptan %25, 3.
Gruptan %10 oranında
birlikte aşacağız.
kiralardan
eksiltme
Belediye olarak salgının
yapılacaktır.
Bu süre
yayılmasını önlemek için
zarfında
kira
bedeli
ilçemizde bütün
önlemleri aldık, alıyoruz. ödeyen kiracılarımızın
bedelleri gelecek
Bu zorlu sınavdan
dönemlerde tahakkuk
birlikte başarıyla
çıkacağız. Bugüne kadar edilen bedellerden
mahsup edilecektir.”
her zaman yanlarında
dedi.
(S.YAVUZ)
olduğumuz esnafımıza
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TARİH ECZANE TELEFON
13.01.2021
14.01.2021
15.01.2021
16.01.2021
17.01.2021
18.01.2021
19.01.2021

YENİDOĞAN
MERKEZ
NEVİN
YENİ
OKÇU
DEVA
YENİDOĞAN

SATILIK ŞANTİYE
Kullanılabilir Alan:25000 m² Açıklama : Yatırımcıların dikkatine devlet yatırım teşvikli çiftlik
ihtiyaçtan dolayı satılıktır toplam alan 25.000 metre kare ve çok
amaçlı kullanılabilir içinde pre fabrik evleri santral ve su kuyusu
bulunmaktadır. kaçırılmayacak fırsat acilen satılıktır.

447 13 33
447 12 05
447 51 15
447 10 73
447 51 48
447 19 11
447 13 33

Sarraf

AVDANLI HACI
Alış
Satış
Dolar
7,438 7,468
Euro
9,027 9,077
22 ayar
405,500 445,000
Çeyrek
721,630 783,000
Yarım 1.439,250 1.566,000
Tam
2.878,500 3.132,000

Tel. : 0.332.447 83 95 - Yılmazlar Çarşısı No.22-ÇUMRA

SATILIK HİSSE
Dündarlar Yapı Kooperatifindeki
Hissem Satılıktır.
Tel: 0 546 212 0594

SATILIK DÜKKAN
Hastane Yanında 1 Adet Dükkan Sahibinden
Satılıktır. Tel: 0 332 447 1098

SATILIK BİNA VE ARSA
350 m² içinde 4 Katlı Bina ve 550 m² Arsa
Sahibinden Satılıktır.
Tel: 0 554 753 82 04
Bakkalbaşı Mahallesi Menekşe
Caddesi/ÇUMRA

KİRALIK DÜKKAN

Konya Yolu Üzerinde, 477 m²,
E Şeklinde Vitrinli Dükkan Kiralıktır.
Tel: 0542 412 4242
ADRES: Mustafa Kemal Bulvarı,
N0:107/A

SATILIK DAİRE (BÜRO)
2+1, 118 m², 4. Kat Yeni Bina,
Çarşı Merkezinde,
Türk Telekom Karşısı
İrtibat Tel: 0 542 624 48 89

4

İrtibat : Abdurrahman GÜRBÜZ : 0542 245 75 08-0553 207 79 04
Mal değeri karşılığı takas yapılır
Yer : Alemdar yolu üzeri Eski Kanalet Fabrikası Arkası/ ÇUMRA
Y.B.T.22/09/2017
05/07/2012

GERÇEĞE SADIK GAZETECİLER

EN BÜYÜK TEMİNATIMIZ
10 Ocak Çalışan
Gazeteciler Günü
dolayısıyla yayınladığı
mesajında, iletişim
araçlarının çeşitlendiği ve
çoğaldığı günümüzde
gazetecilerin ve
gazeteciliğin öneminin
azalması bir yana
gazetecilerin ve
gazeteciliğin daha da
önemli hale geldiğini
belirten 25. ve 26. Dönem
AK Parti Karaman
Milletvekili ve
PANKOBİRLİK Genel
Başkanı Recep Konuk,
“günümüzde iletişim
çeşitlendi. Haber ve
bilgiye erişim kolaylaştı,
hızlandı. Toplum hayatı
açısından bunun hem
faydalı hem mahsurlu
yönleri var. Bilgi ve
haber hızlı yayılıyor,
ancak manipülasyon
amaçlı, kaos amaçlı yalan
haberler, sansasyonel
kurgu haberler de hızlı
yayılıyor. Toplumsal
tepkiler hızlı
geçekleşiyor, kanaatler
hızlı oluşuyor, hükümler
hızlı veriliyor, fikirler,
kanaatler çabuk
şekilleniyor. Yanlış bilgi,
haber dakikalar içinde
zihinleri işgal ediyor,
doğrunun sis perdesini
yırtıp kendisini
göstermesi için günler,
haftalar yetmiyor.
Kurumların, kişilerin,
toplum kesimlerinin,
şirketlerin, markaların
itibarı, hakları, onurları
etkileşim çılgınlığına feda
edilebiliyor. Hızlı
yaşanan bu iletişim
çağında yanlışların
arasından doğruları
parlatabilmek, gerçekleri
görünür kılabilmek ve
toplumu, milletimizi
aydınlatmak için yegâne
gücümüz ilkeli ve
doğruların yanında olan
gazetecilerdir. Bu açıdan
günümüz dünyasında
gazetecilerin
sorumluluğunun üstüne
bir sorumluluk daha
eklenmiştir; yalan, kurgu
haberler ile itibar
suikastlarına sebep olan
ve modern çağın

medyatik virüslerine de
panzehir olmak” dedi.
“Dünün dünyasında
toplumu birbirinden ve
hadiselerden haberdar
eden gazetecilerin
mesuliyetleri arasına,
iletişim çağında yani
bugünün her klavyenin
doğru yanlış haber
ürettiği, üretebildiği,
gerçeklerin yanlış, yalan
ve yönlendirme
paylaşımlar içinden
cımbızla ayıklanabildiği
bir çağda yeni bir
mesuliyet eklenmiştir;
doğruları ve gerçekleri
parlatıp görünür
kılabilmek. Doğruların
yanlışları hükümsüz
kılması,
manipülasyonlarla
toplumsal savrulmalar
yaşamamak için gerçeğe
sadık, ilkeli gazetecilere
hem muhtacız hem de
mesleğine sadık
gazeteciler en büyük
teminatımız” diyen
Başkan Konuk,
haberleriyle topluma ayna
olan, yaşanan olayları,
hal ve tavırları ortak bir
zemine taşıyan, insanları
birbirinden ve olaylardan
haberdar eden
gazetecilerin, toplumların
gelecek inşasında da
önemli bir role sahip
olduğunu hatırlatarak,
“devlet ve millet
hayatının can damarlarını
haber, araştırma, yazı ve
yorumlarıyla sürekli açık
tutan, damarların çift
taraflı çalışmasını
sağlayan gazeteciler; zor,
meşakkatli, mesuliyeti
yüksek ancak bir o kadar
onurlu, bir o kadar kutsal
bir mesleğin
mensuplarıdır. Çünkü bu
meslek, üstlendiği işlev
itibarıyla zorluklar ve
yokluklar karşısında
yıkılmaz, eğilmez bir
irade, hak terazisinden
sapmayan bir vicdan,
yüksek bir karakter
gerektirir” ifadelerini
kullandı.
Bir ülkenin
kalkınmasında, üretimin
artırılmasında, toplumun
doğruya ve güzele

yönlendirilmesinde,
iyiliklerin ve güzelliklerin
yaygınlaştırılmasında,
yeni nesillerin milli ve
ahlaki değerler ile
donanımlı yetişmesi
kadar ülkenin dört bir
tarafında üreten, refahı
Anadolu'nun dört bir
yanına yaymaya gayreti
içinde olanlar açısından
dagazetecilerin önemli bir
görev üslendiğine dikkat
çeken Recep Konuk,
mesajında şunları söyledi;
“Türkiye bir değişim
sürecinde. Gücün
merkezden Anadolu'ya
yayıldığı, Anadolu'nun
ayağa kalktığı bir
dönemdeyiz. Bugün
Anadolu sermayesi düne
göre daha güçlüdür.
Bugün Anadolu
ekonomik olarak daha
güçlüdür. Bugün Anadolu
düne göre sanayide
üretimde daha büyüktür.
Bugün Anadolu,
Türkiye'nin dört bir
tarafına, dünyanın dört
bir ucuna engelsiz
ulaşmaktadır. Birbiriyle
irtibatlanan, artık ayağa
kalkan, sesi daha gür
çıkan Anadolu'nun
medyası da düne göre
daha güçlü daha etkindir.
Meslek hayatlarını
Anadolu'nun dört bir
köşesinde sürdüren
gazetecilerimizin sesi de
daha gürdür. Gönlümüz
Anadolu'dan yükselen bu
sesin daha üst perdeden
yükselmesinden,
Anadolu'nun gündem
belirlemede etkinliğinin
ve etkisinin daha da
artmasından yanadır.
Bunun için yaptıklarımız
var, yapacaklarımız var.
Çünkü biz biliyoruz ki,
Anadolu'nun sesinin
desibelindeki her artış,
Anadolu'nun gündeminin
ülke ve dünya
gündeminde aştığı her
basamak, Anadolu'nun
ekonomide, ticarette
mesafe alması,
kalkınmanın
nimetlerinden daha fazla
faydalanmasının hem
göstergesi hem de bu
gelişimin ön şartıdır.

Anadolu yükselecek ki,
Türkiye yükselecek.
Anadolu büyüyecek ki,
Türkiye büyüyecek.
Anadolu güçlenecek ki
Türkiye güçlenecek. Bu
mücadelede en büyük rol,
yükü en ağır mesuliyet
ulusal ve yerelde
kamuoyuna rehberlik
yapan, topluma yol çizen,
karanlıkları aydınlatan
gazetecilerimizindir. Bu
meslek öyle bir meslektir
ki, yokluk yıldırmaz,
yıldırmamalı, zorluk
bezdirmez, bezdirmemeli.
Zorluklara ve yokluklara
rağmen gazeteci
kimlikleri ile ayakta
durma kararlılığından
asla taviz vermeyen
gazetecilerimizin;
kalemlerine ve mesleki
haslet ve özelliklerine
kıskançlıkla sahip
çıktıklarını, asla gazeteci
kimliklerinden taviz
vermediklerini, meslek
büyüklerinden
devraldıkları miras
gereğince görevlerini
amme hizmeti
motivasyonuyla devam
ettirdiklerini görmekten,
bilmekten mutluluk
duyuyoruz. Çünkü biz
biliyoruz ki, vicdanı ve
kalemi hür gazetecilerin
varlığı, başta tarım ve
gıda sektörü olmak üzere,
kalkınma ve üretim için
bir motivasyon
kaynağıdır, gazeteciler
milletimizin en çok da
tarlada, bağda, bahçede,
merada yaylada alın teri
döken gözden ırak
olanların duyan kulağı,
gören gözü, konuşan
ağzı, hal tercümesini
yazan elidir.
Bu duygu ve
düşüncelerle, zor ancak,
son derece önemli bir
görevi fedakârca ifa eden;
milletimizin duyan
kulağı, gören gözü,
konuşan dili, yazan eli ve
hak terazisinden
sapmayan vicdanı olan
tüm gazetecilerimizin
Çalışan Gazeteciler
Günü'nü kutluyor, meslek
hayatlarında başarılar
diliyorum.”(S.YAVUZ)
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ÇUMRA'DA ''ÇOCUK GÖZÜYLE
PANDEMİDE RESİM” YARIŞMASI
Konu ile ilgili
açıklamalarda bulunan
Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan, insanların
sosyal hayatlarındaki
olanaklarının kısıtlandığı
pandemi sürecinin
olumsuz etkilerini, sanatın
iyileştirici ve bütünleştirici
gücünü kullanarak
giderebilmeyi
hedeflediklerini belirtti.
“KÜLTÜR VE SANAT
FAALİYETLERİMİZ
PANDEMİYE RAĞMEN
DEVAM EDECEK”
Çumra'da pandemi
dönemine rağmen sanat ve
kültürel etkinliklerin
önünü açıcı faaliyetler
üretmeye devam
edeceklerini kaydeden
Çumra Belediye Başkanı
Recep Candan; “Çumra
Belediyesi olarak salgın
dönemi içinde açık hava
sineması, fotoğraf
yarışması ve spor alanında
birçok yarışma ve turnuva
düzenledik ve
düzenlemeye de devam
edeceğiz. Sanatın ve
kültürel yaşamın tarımla
birlikte 9 bin yıl önce
şekillendiği bu topraklarda
çocuklarımızın hayal
gücüne inanıyor onlardan
güzel resimler
bekliyorum.Salgın nedeni

ile evde kalan
çocuklarımıza motivasyon
olması hem de onların
Çumra'yı pandemi
döneminde en güzel
şekilde yansıtacakları
dileği ile resim yarışmamız
hayırlı uğurlu olsun.” dedi.
Yarışmanın şartnamesi:
ŞARTNAME
Çocuk Gözüyle
Pandemide Resim konulu
yarışmamız Çumra
Belediyesi ve Çumra Milli
Eğitim Müdürlüğü
işbirliğiyle
düzenlenmektedir.
1. Yarışmanın konusu
''Çocuk
GözüylePandemide
Resim'' şeklinde tertip
edilmiştir.
2. Yarışma08.01.2021 12.03.2021 tarihleri
arasında yapılacaktır.
3. Komisyon
değerlendirmesi ve
kazananların açıklanması
ilgili kurumların uygun
bulduğu bir zaman
diliminde ilan edilecektir.
4. Yarışmaya katılacak
olan öğrencilerin bir
defaya mahsus olmak
üzere resim malzemeleri
(boya, kağıt vb.) Çumra
Belediyesi tarafından
ücretsiz verilecektir.
5. Yarışmayı

değerlendirecek komisyon
Çumra Milli Eğitim
Müdürlüğümüz tarafından
belirlenecektir.
6. Yarışmaya Çumra da
ikamet eden 4.-5.-6.sınıflar katılabilecektir.
7. Yarışmaya katılacak
adaylar okullarını ve
sınıflarını bildirmek
zorundadırlar.
8. Katılımcılar resimlerini
şahsen Çumra Belediyesi
Halkla İlişkiler birimine
elden teslim edecektir.
9. Katılımcı tarafından
yapılan resim,komisyonun
gerekli görmesi halinde,
katılımcıdan anlatması
istenecektir.
10. Yarışmaya katılan
adayların resimleri geri
verilmeyecektir.
11. Dereceye giren ilk 3
resim ödüllendirilecektir.
Sıralamada dereceye giren
7 resme mansiyon ödülü
verilecektir.
12. Her yarışmacı sadece
bir resimle katılım
sağlayabilir.
13. Resimler 35x50
ebadında kâğıtlara
yapılmalıdır.
14. Yarışmacılar boya araç
ve gereçlerinde (kuru,
sulu, pastel boya vb.)
istedikleri teknikle
çalışabilirler.(S.YAVUZ)

Orhan Erdem'den
Çumra'ya Ziyaret
AK Parti Konya
Milletvekili
Orhan Erdem,
Çumra Belediye
Başkanı Recep
Candan'ı ve AK
Parti Çumra İlçe
Başkanı Osman
Şahin'i ziyaret
ederek, ilçede
yapımı devam
eden ve
yapılması
planlanan
yatırımlar hakkında görüş
alışverişinde bulundu.
Ziyarette, ilçenin eğitim
yatırımları noktasındaki
ihtiyaçları, belediyenin
diğer yatırımları ve alınan
yeni tip korona virüs
(KOVİD-19) tedbirleri

konuşuldu.
Çumra'ya yapılması
planlanan eğitim
yatırımları hususunda
destek vereceğini belirten
ERDEM, Şu ana kadar
Çumra Belediye
Başkanımızın ilçeye
yaptığı yatırımların

ŞENGÜL ve
DEĞİRMANCI, Kurumlar
İlçe Emniyet Müdürü Barış arası dayanışmaya vermiş
ŞENGÜL ve İlçe Jandarma olduğu önemden dolayı
Komutanı İlhan
Metin KURAL' a plaket
DEGİRMANCI, Çumra
takdiminde bulundular.
Ticaret ve Sanayi Odası
Yapmış oldukları bu ince
Başkanı Metin KURAL'ı davranış ve ziyaretten
makamında ziyaret ettiler. duyduğu memnuniyeti dile

Kural'a Plaket

brifingini
aldık.
Yapacakların
ı ve beraber
yanında
olacağımız
konuları
konuştuk.
Hem Çumra
ilçemizden
olan Konyalı
hemşerilerim
iz Sağlık
Bakanımız,
Çevre Bakanımız, 10
Milletvekilimiz, Genel
Başkan Yardımcımız ve İl
Başkanımız hep beraber
Çumra'nın arkasında
olduğumuzu yine tekrar
ettik.” ifadelerini kullandı.
(S.YAVUZ)

getiren ÇTSO Başkanı
Metin Kural, İlçe Emniyet
Müdürü Barış ŞENGÜL ve
İlçe Jandarma Komutanız
İlhan DEGİRMANCI 'ya
teşekkürlerini sundu.
Ziyaret hatıra fotoğrafı ile
son buldu.
(S.YAVUZ)
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tartışmasız en büyük Çiftçi
Birliği olan kurumunu şaha
Anadolu'nun parlayan
kaldıran Recep Başkanım için
yıldızı. . .
bende bir Türkiye sevdalısı
Çumra şeker
olarak, bir Çumra insanı olarak
Fabrikası
onunla gurur duyuyor,
çiftçilerimiz önderini bulmuştur
ÇOLAK’ÇA
M. Yavuz ÇOLAK diyorum. O'nun kıymeti
bilinmeli, başarıları
vada ilk meşaleyi
kıskanılmamalı; daha nice akıl almaz
tutuşturduğunda; bugün
başarılara ve projelere imza atacağı
gerçekleşmiş düşleri senin
unutulmamalı. “Ayinesi iştir kişinin
deyiminle ' ovalı bakışı ' ile çoğumuz
hayal bile edemedik belki amma belli lafa bakılmaz” deyişinin fikirlerimin
dayanak noktası olduğunun
ki bir heyecan fırtınası esmiş
içimizde. Aşağıda tam 17 sene önce
bilinmesini istiyorum. Dünyanın en
dile gelmiş duygu ve düşüncelerimi
modern, Türkiye'mizin en büyük
paylaşmıştım. Bugüne bakarak da
şeker fabrikasını Anadolu'nun tam
anonim bir tespitle o duygu ve
düşüncelerimi pekiştirmek istiyorum. ortasına diken; üstelik tek kuruş
"Toprakta değil, marifet taşta kayada destek almadan tamamen özkaynak
kullanarak, bütün rekorları altüst
su çıkarmak, ağaç bitirmektir. Düz
yolda yürümek kolay, hüner
ederek akıllara zarar bir sürede yani
uçurumları aşıp maksuda ermektir."
bir yılda bitirilip hizmete sokulması
---------------------------------------------- hangi sözlerle ifade edilebilir ki?
-------------Başkanın bu işe başkoyduğundan
27 Eylül 2003... Çoban Yıldızı'mızın
itibaren verdiği mücadeleyi, ilettiği
doğumunda, yani hayalin toprağa
mesajları; halkın içinde, medya da ve
düştüğü günde oradaydım. 25 Eylül
kendi yayınlarından dikkatle takip
2004... Hayalin gerçeğe dönüştüğü
edenlerdenim. Tatlandırıcılara karşı,
günde de oradaydım.
kotalara ve dayatmalara karşı direne
Coşkumuzun sele döndüğü, ellibin
direne verilen mücadelenin sonunda
yüreğin bir olup attığı o kutlu günde,
bugün, şekerde Dünya devleriyle boy
çiftçilerimizin finaline tanıklık

O

edenlerdenim. Çoban Yıldızımız
bugün bir yaşına basmak üzere ve
bir kere daha 2 Ağustos günü
oradaydım; Çiftçimiz, Bölgemiz ve
Ülkemiz için ne ifade ettiğini
“bence” bir anlatımla duygu ve
düşüncelerimi paylaşmak için.
Yiğidin hakkı teslim edilmeli.
öncelikle Sayın Başkanım Recep
Konuk'tan, onurunu paylaştığımız
başarılarından ve mücadelesinden
başlamalıyım. Onu bütün Türkiye
tanıyor hatta Dünya tanıyor
artık.Hem kelam ve hem de kalem
üstadı Başkanımın eline su bile
dökemeyiz biliyorum ama,
hoşgörüsünden de emin olarak
duygularımı okuyucularım için ifade
etmek istiyorum. Liderci bir Millet
oluşumuz en karakteristik
özelliklerimizden biridir. Tarihte
örnekleri çok. Atılımlar yapıp
mucizeler yarattığımız, başımız dara
düştüğünde zoru başardığımız her
devirde, önderlerimiz en belirleyici
unsur olmuştur. İşte Ülkemizin

ölçüşebilecek rekabete hazır bir
üretici birliği meydana getirilmişse,
bütün teknolojilerin harman edildiği
bir gurur abidesi fabrika Ülkemize
kazandırılmışsa, bu mücadele iyi
incelenmeli. Bu, bir çiftçi
kuruluşunun Dünya'da tek örneği
olan çıkışıdır, Anadolu Çiftçisinin
duruşudur.AB kapılarına dayanan
Ülkemizin müzakere sürecinde tarımı
en büyük kamburumuz olarak
görmeye ve göstermeye çalışanlara
karşı bu duruş, elimizi güçlendiren en
önemli kart olacaktır
düşüncesindeyim.Yeter ki şartlar
eşit olsun.Bugün Ülkemizde planlı
tarımın öncüsü olarak, üreticisini
yanıltmayan ve üretimini planlayarak
çiftçisine zarar ettirmeyen, en
önemlisi de sürdürülebilir tarıma ve
kalkınmaya hep önayak olan
Pankobirliğimizin bu şahlanışının
karşısında saygıyla
eğiliyorum.Ülkemiz için üretenler,
taşı taş üstüne koyanlar başımızın
tacıdır...

ZAYİ: 99194313492 No’lu Geçici Kimlik Belgemi Kaybettim. Hükümsüzdür.
Ahmed Beraat ELMOHAMED
ZAYİ: Konya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yaptığım ödemeyle ilgili
2583 Alındı, 18927100 Tahsilat Kayıt No’lu makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.
Mustafa SEZGİN
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Kültür-Sanat-Edebiyat
HAFTANIN ÇİVİSİ
Düşünce, bir meydan okuyuşa
idrakimizin verdiği cevaptır.
(Cemil Meriç)

TÜRKÇE

YABANCI

Kontrol Etmek
Geri Bildirim
Eşgüdüm

Check Etmek
Feed Back
Koordinasyon

GONYALICA’SI
Seğirtmek Tehne
Tığteber Tosbağa
(Koşmak) (Tenha) (Bomboş) (Kaplumbağa)

Dağda keçilerini otlatan bir çoban, öğle sıcağında, bir ağacın altında
D
uyuyakalmış. Uyandığında keçilerin otladığı yerde bulunmadığını görmüş.
Aramış, aramış, keçilerini bir türlü bulamamış. Kendi kendine, "Şimdi keçilerin
E
sahibine ne söyleyeceğim? Ağa beni döve döve öldürür, koca sürü nereye
kaybolur?" demiş. Çoban, sağa sola koştururken, "Çobanlık görevimi
yapamadım, keçileri kaçırdım." diye yakınırmış. Önüne gelene, "Keçileri
Y
kaçırdım, şimdi ben ne yapacağım?" diye sormaya ve anlamlı anlamsız
konuşmaya başlamış. Köylüler de merak edip keçileri aramaya başlamışlar.
İ
M L E R İ M İ Z - Keçileri Kaçırmak

Mesnevi’den...

Ağza Kaçan Yılan -10

ŞİİR

YENİ NESİLE...
Çamurdan bilye yapıp gazoz kapağı
oynardık
Giydiğimiz kara lastiğe kum koyup
kamyon yapardık
Şimdi ise hısım akraba bağını
kopardık
Yokluğu görmeyen nesil ne bilsin
*
Yok idi ayakta sağlam bir çift çorap
Evler yıkık dökük o kadar da harap
Anne baba işten gelirdi yorgun bitap
Yokluğu görmeyen nesil ne bilsin
*
Evlerde soba yanardı sofralar yerdeydi
O zamanlar internet telefonlar
nerdeydi
Evlerin camında her yer çiçekli
perdeydi
Yokluğu görmeyen nesil ne bilsin
*
Çoğunun durumu yok pantolonları
yamalı
Herkes emeğini yerdi yok idi baba
malı
Emrah der ki samimiyet eskisi gibi
olmalı
Yokluğu görmeyen nesil ne bilsin

Emrah SAYGIN

Bu sözü bir daha
söyleme!" Calinus, "
bana bir deli baktı. Bir
müddet güzelce yüzümü
seyretti. Bana göz kırptı,
sonra yenimi yakamı
yırttı. Eğer benim,
onunla bir münasebetim
olmasaydı o çirkin
suratlı nasıl olur da bana
yüz çevirirdi?
Eğer bende kendisiyle
bir cinsiyet, bir
münasebet görmeseydi
nasıl olur da bana gelip
çatardı? Nasıl olur da
kendi cinsinden
olmayana musallat
olurdu? İki kişi
birbiriyle uzlaştı.,
birbirine sataştı mı, hiç

şüphe yok, aralarında bir
kadr'i müşterek vardır.
Kuş ancak kendi
cinsinden olan kuşlarla
uçar. Kendi cinsinden
olmayanla sohbet adeta
mezara girmedir" diye
cevap verdi.
Bir hakim dedi ki " Yazıda
bir kargayla bir leyleğin
beraberce koşup uçmakta
olduğunu gördüm. Hayret
ettim, bakalım aralarında
ki kadr-i müştereke ait
emare bulabilir miyim
diye hallerini araştırmaya
koyuldum. Hayretle
yanlarına yaklaşınca
gördüm ki ikisi de topal!"
hele arşa mensup bir
doğanla ferşin malı olan

kaçıyorsun ama bu
nefretin gülistanın
kemaline delalet eder.
Benim gayretim, senin
başına dikilmiş bir
yasakçıdır.
Ey bayağı mahluk,
buradan uzak ol" gül
bokböceğine şöyle
bağırmaktadır: " Ey
aşağılık mahluk, sen
benimle ihtilat edersen
benim madenimdesin diye
bir şüphe hasıl olabilir.
Bülbüllere çayı, çimen
yaraşır. Bokböceğine
vatan da pisliktir. Allah,
beni pislikten
murdarlıktan arıttı.
(Sürecek)

EŞEĞİN GÖLGESİ!

!!!

Atina'da
önemli bir
soruna
çözüm aranırken kürsüye
fikrini söylemek için
filozof Demostenes çıkar.
Ancak, kekeme
olduğundan sözünü
dinletemez.İnsanlar
sürekli kendi aralarında
konuşmakta, filozofu
dinlememektedir. Bunun
üzerine Demostenes,
"size bir hikaye anlatıp
ineceğim” diye bağırır ve
sessizlik olunca
anlatmaya başlar.
"Bir yolcu Atina'dan
Megara'ya gitmek için bir
eşek kiralamış.O eşeğin
üzerinde, kiralayan
eşeğin sahibi de yayan
olarak yanlarında beraber
yola çıkmışlar.Derken

bir yarasa nasıl
olur da beraber bulunur?
Biri İlliyin'in güneşi
öbürü Siccin'in yarasası.
Biri her ayıptan arınmış
tertemiz bir nur, öbürü her
kapıdan dilencisi bir kör.
Biri Pervin burcuna ziya
veren bir ay , öbürü
fışkıda debelenen bir kurt.
Biri Yusuf yüzlü, İsa
nefesli öbürü bir kurt,
yahut çıngıraklı bir eşek.
Biri la mekan aleminde
uçmakta. Öbürü köpekler
gibi samanlıkta
kalakalmış! Gül, hal
diliyle bokböceğine şu
sözleri söyleyip
durmaktadır: " Ey koltuğu
kokmuş, Gül bahçesinden

öğle sıcağı bastırmış,
biraz dinlenmek ve öğle
yemeği yemek için
durmuşlar ama, hiç
gölgelik yokmuş.Eşeğin
sahibi hemen eşeğinin
gölgesine sığınmış. Eşeği

kiralayan, 'Sen çekil
gölgede benim oturmam
gerek' demiş.Eşeğin
sahibi itiraz etmiş:
'Tabi ki ben oturacağım,
çünkü eşek benim.
Yolcu; 'ama eşeği

kiraladım' deyince de,
'Ben sana eşeği kiraladım
gölgesini değil' cevabını
almış ve tabi sonunda
aralarında kavga çıkmış."
Hikayeyi dinleyen herkes
dikkat kesilmiş ve hikaye
nin sonunu bekliyormuş
ama, Demostenes bu nok
tada kürsüden inmiş ve
uzaklaşmaya başlamış.
Dinleyiciler," Hey ne oldu
sonunda?""Hikayenin so nunu anlat” diye bağrışma
ya başlayınca Demostenes
kürsüye dönmüş ve demiş
ki;"-Ben sizin için çok
önemli bir konuda bir şey
ler anlatmaya çalışıyorum
ama, siz eşeğin gölgesini
merak ediyorsunuz.Artık
ne fikrimi söyleyeceğim,
ne de öykünün sonunu” ve
yürüyüp gitmiş.

Sayfa

13 Ocak 2021 Çarşamba

7

"Bu koşullarda daha az hata yapanın
kazandığı bir maç oldu"
İttifak Holding Konyaspor
Yardımcı Antrenörü
Osman Zeki Korkmaz,
olumsuz saha koşulları
altında oynanan maçta
daha az hata yapan
takımın kazandığını
söyledi.

2-1 kaybedilen Fatih
Karagümrük maçının
ardından açıklamalarda
bulunan Yardımcı
Antrenör Osman Zeki
Korkmaz, “Her ne kadar
hafta boyunca
hazırlansak da maçtan

Zemin, maça tesir etti

önce başlayan ve
aralıksız devam
eden yağmur, önce
saha zeminini
ardından da iki
takımın planlarını
bozdu. Maçın ilk
yarısında pozisyon
bulan, nasıl oynanması
gerekiyorsa öyle oynayan
ve mücadele eden bir
Konyaspor vardı. İkinci
yarı öncesinde soyunma
odasında gerekli
uyarıları yaptık. Ama
Guilherme'nin
Süper Lig'in 18. Haftasında
temsilcimiz İttifak Holding
Konyaspor ile Fatih
Karagümrük Kocaeli'de
karşı karşıya geldi. Maça
ise yağmur tesir etti. Günün
erken saatlerinde başlayan
yağmur karşılaşma
boyunca etkisini hiç
dindirmedi. Ağırlaşan
zeminde iki takım
futbolcuları da pas
yapmakta zorlanırken, hem
Konyaspor hem de

sakatlanmasıyla 10 kişi
kaldığımız an da
rakibimiz bu
eksikliğimizi iyi
değerlendirip öne geçti.
Ardından 2.gol geldi.
Gollere tepki verdik ve 21'i de yakaladık. Ama
beraberliği
sağlayamadık. Üzgünüz.
Artık yoğun maç
temposunun olduğu
yolumuza iyi sonuçlar
alarak devam etmek
istiyoruz” diye konuştu.
Karagümrük uzun toplarla
atak gerçekleştirdi. Saha
zeminin kötü olmasının
yanı sıra yağmurun da
etkisiyle iyice ağırlaşan
zeminde Karagümrük'ün
golü de Marko Jevtovic'in
pasının kısa kalmasıyla
geldi. Futbolcular ayakta
durmakta zorlanırken,
maçın kaderini adeta hava
şartları ve bunun
doğrultusunda zemin
belirledi.

Konyaspor'dan hakem Serkan Tokat'a tepki
İttifak Holding Konyaspor Sportif Direktörü
Adnan Erkan, sezon başından beri skora
direkt etki eden hakem hataları nedeniyle
puan kayıpları yaşadıklarını ileri sürdü. Kulüp
sportif direktörü Adnan Erkan: “Ne yazık ki
dün yüzde yüz penaltımıza, önceki gün bire bir
örneği yaşanmasına rağmen devam kararı
çıktı. Şu unutulmamalı ki sahaya çıkan ya da
VAR'ın başında duran tüm hakemler, skoru
etkileyen her kararda vebal altındadır ve bu
vebal Konyaspor adına giderek
çoğalmaktadır" dedi
Erkan, açıklamada, Süper
Lig'in 18. haftasında
deplasmanda 2-1
kaybettikleri Fatih
Karagümrük maçının
birçok açıdan
değerlendirmeye muhtaç
olduğunu savundu.
Hakem hataları nedeniyle
puan kayıpları
yaşadıklarını söyleyen
Erkan, "Dün oynadığımız
Fatih Karagümrük
müsabakasının hemen
başında Balkovec'in ceza
sahası içinde
Shengelia'ya yaptığı
hareket, bir gün önce
Hes Kablo KayserisporYeni Malatyaspor

maçında Semih Kaya'nın
Alibec'e yaptığı ve
penaltı kararının çıktığı
hareketin bire bir
kopyasıdır. Pozisyonun
tek farkı, VAR
marifetiyle o pozisyona
penaltı kararı çıktı biz de
ise oyun devam etti."
diye konuştu.
Erkan, artık bu tür
kararlarda bir standart
oluşması gerektiğini,
aynı pozisyonlara
verilen farklı kararları
hakem yorumu olarak
izah etmenin mümkün
olmadığını belirtti.
Dünkü maçta hakem
Serkan Tokat'ın topa

Ahmet Çalık cezalı duruma düştü
İttifak Holding
Konyaspor'un Fatih
Karagümrük ile
oynadığı karşılaşmada
sarı kart gören Ahmet
Çalık, gelecek hafta
oynanancak olan
Göztepe
karşılaşmasında cezalı
duruma düştü. 26 yaşındaki stoper, son haftalarda
başarılı bir performans göstererek adeta formayı kaparak
ilk 11'in değişilmezi arasına girmişti. Karagümrük
karşılaşmasının 88. Dakikasında rakip takım futbolcusu
Badou N'diaye ile didişen Ahmet Çalık sarı kart ile
cezalandırılarak bu sezonki 4.sarı kartını gördü ve cezalı
duruma düştü. Deneyimli isim, daha öncesinde Yeni
Malatyaspor, Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında
sarı kart görmüştü.

Guilerme de sakatlandı!
İttifak Holding
Konyaspor'da
sakatlık kabusu
devam ediyor. Bu
sezon gerek
hastalıklardan
gerekse de
sakatlıklardan çok
çeken Anadolu
Kartalı, Karagümrük maçında da tek sol beki Guilerme
Sitya'yı sakatlığa kurban verdi. Maçın 67. Dakikasında
sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan başarılı
sol bekin yerine kalan dakikalarda Ömer Ali Şahiner
forma giydi daha öncesinde Sivasspor karşılaşmasında
Alper Uludağ'ı kaybeden Yeşil-Beyazlılarda elde kalan
tek sol bek Guilerme'nin de sakatlanmasıyla birlikte
Konyaspor sol beksiz kaldı. Çarşamba günü oynanacak
olan Gaziantep FK maçı öncesi gelen bu haber moral
bozukluğu yarattı.

Zymer Bytyqi'den ilk maçında ilk asist
temas yokken,
'Topa müdahale' şeklinde
hareket yaparak, oyunu
devam ettirmesinin kabul
edilemez olduğunu
vurgulayan Erkan,
şunları kaydetti:
"Dün VAR hakemi ve
yardımcıları bu
pozisyonu sanki
saniyelerle yarışırcasına
inceledi.
Oysa son haftalarda
Hatay'da 25 saniye
önceye gidildi,
dakikalarca izlendi.
MKE Ankaragücü,
Kayseri maçlarında
yaşadıklarımız ortada.
Galatasaray maçında

zorlama bir penaltıyla
skor eşitlendi.
Örneklerini
çoğaltmak mümkün ama
ne yazık ki dün yüzde
yüz penaltımıza,
önceki gün bire bir
örneği yaşanmasına
rağmen devam kararı
çıktı.
Şu unutulmamalı ki
sahaya çıkan ya da
VAR'ın başında duran
tüm hakemler,
Skoru etkileyen her
kararda vebal altındadır
ve bu vebal Konyaspor
adına giderek
çoğalmaktadır."

İttifak Holding
Konyaspor'un yeni
transferi Zymer
Bytyqi, Fatih
Karagümrük ile
oynanan karşılaşmada
ilk kez yeşil-Beyazlı
formayı giyme şansı
buldu. Kosovalı
futbolcu karşılaşmanın 75.dakikasında Deni
Milosevic'in yerine oyuna dahil olurken, ayağının
tozuyla da ilk asistini yaptı. Maçın 83. dakikasında önce
köşe vuruşu ile topu ceza alanına gönderen Bytyqi'nin
topunun Fatih Karagümrük savunması karşıladı. Dönen
topa hareketlenen Kosovalı futbolcu bir kez daha topu
ceza alanına havalandırırken, topa hareketlenen Marko
Jevtovic kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. İlk
maçında ilk asistini yapan Zymer Bytyqi 20 dakika
kaldığı sahada başarılı bir performans sergiledi. Sol
kanatta görev alan ve iyi bir performans sergileyen
Kosovalı futbolcunun performansı Yeşil-Beyazlı
taraftarların da beğenisini kazandı.

sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya stoperde başlayan Sırp futbolcu
ilk yarıda başarılı bir oyun sergilerken karşılaşmanın 81. Dakika
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligin
sında zeminin azizliğine uğradı ve Jevtovic'in pası kısa düştü.
18.haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-1
Araya giren Badou N'diaye Karagümrük'ü 2-0 öne geçirirken,
mağlup olurken karşılaşmaya Marko Jevtovic damga vurdu.
Marko Jevtovic, maçın 84. Dakikasında şık bir kafa vuruşu
Yeşil-Beyazlılarda hafta içinde Uğur Demirok ile yolların
yaparak farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 Fatih Karagümrük'
ayrılması, Galatasaray karşılaşmasında Abdülkerim Bardakçı'nın
ün üstünlüğüyle sona erdi. Attığı gol ile hatasını telafi eden
sarı kart görerek cezalı duruma düşmesi ve Adil Demirbağ'ın
Marko Jevtovic, bu sezonki üçüncü golüne ulaştı. (K.Yenigün)

Jevtovic'ten hem hata, hem gol
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Bir Türkü ve
Kahramanları

DEVRAN

Anuş GÖKÇE

ürkülerimiz…
Dinlerken sevinç duyduğumuz,
eşliğinde halaylar çektiğimiz
Türkülerimiz… Her biri bir
diyardan gelerek bizi hasretle,
gözyaşıyla yoğuran ezgilerimiz.
Nereden gelirseniz gelin, Türk'ün
dünyasına, yüreğine hoş geldiniz,
sefalar getirdiniz.
Ben çocukluğumdan beri türkü ile
haşır neşir olmuş bir insanım. Bir
hayli türkü, sözü ezgisi ile beraber
hafızamda yer etmiştir.
Bu sütunlarımızda Türkülerin çıkış
yerlerini, mecralarını araştıracağız
ve bize verdiği coşkuyu, sevinci,
hüznü, elemi kederi bazen bir ağıt

T

bazen bir koşma bazen bir oyun
havası tarzında hislerimize
tercüman olan dizeleri, beyitleri ve
dörtlükleri sizlerle paylaşacağız.
Beni pek çok sanatçı etkilemiştir.
Türk ve Türkü aşığı bir kişiyim.
Beni en çok etkileyen sanatçılar en
Bediha Akartürk, Nuri Sesigüzel,
İzzet Altınmeşe, Selahaddin Alpay,
Süreyya Davulcuoğlu, Rüstem Avcı,
Nefise Özdemir, yine Rumeli
türkülerini çok güzel icra eden
Havva Karakaş, Belkıs Akkale, Kamil
Sönmez, İsmail Türüt, Nezahat
Bayram, Turan Engin, Ülkü Beşgül,
Muazzez Türüt, Neşet Ertaş,
Mükerrem Kemertaş, Nursaç
Doğanışık, “Yolcular” cd'inde yer
alan sanatçılar, Mehmet Özbek,
Abdurrahman Kızılay ve Tebrizli
sanatçı HuşengAzeroğlu
olmuştur.Bir gün televizyonu
açtığımda “Size Selam Getirmişem”
türküsünü Huşeng Azeroğlu elinde
defi ile seslendiriyor ve kızı da
sahnede oynuyordu. Çok hoşuma
gitti. Zaten Azeri Türkülerini çok
seviyordum. Bu münasebetle
Azeroğlu'nun “Size Selam
Getirmişim” türküsünü sizlere
kahramanları ile birlikle tanıtmaya
çalışacağım.
“Serin sulu bulaklardan bulaklardan
Yeşil yaprak budaklardan budaklardan

Lale renkli yanaklardan
Bal süzülen dudaklardan
Size selam size selam getirmişem
Katar katarturnalardan
Yeşilbaşlı sunalardan
Azerbaycan diyarından
Köroğlu'nun Nigar'ından
Size selam size selam getirmişem
Koç Nebinin hecerinden
Setter Han'ın hünerinden
Şehriyarın şeherinden
Ay yıldızlı seherinden
Size selam size selam getirmişem
Katar katarturnalardan
Yeşilbaşlı sunalardan
Azerbaycan diyarından
Köroğlunun Nigar'ından
Size selam size selam getirmişem.”
Türküde sözü geçen Settar Han,
hem Azerbaycan için bağımsızlık
mücadelesi veren tarihi bir şahsiyet
hem bir destan kahramanıdır. 1867
yılında Güney Azerbaycan'ın
Karadağ şehrinde dünyaya gelen
Settar Han, 1908 'de İran'da
meşrutiyet idaresi fesh eden
Muhammed Ali Şah'a karşı
mücahitlerin safında yer almıştır.
1908'de meclisi fesheden ve şaha
bağlı Kazak Tugayları tarafından
Milli meclisin bombalanması üzerine
Tebriz halkı meclisin

bombalanmasına karşı çıkmış ve
şahın zorbalığını kabul
etmemişlerdir. Settar Han ve
yardımcısı Bağer Han bu direnişte
önemli rol oynamışlar ve Şah
taraflarına karşı ciddi üstünlük
sağlamışlardır.Şehri Şahın uzun
süre kuşatmasından sonra halkta
açlık bas göstermesi ve ölümlerin
armasını bahane eden Rusya, erzak
getirmek ve şehirdeki Avrupalı
vatandaşlarını kurtarmak
bahanesiyle 29 Nisan 1909'da
Tebriz'i işgal etmişti. İşgalden
sonra İkinci Meşrutiyetin ilanına
kadar Osmanlı Şehbenderliğinde
sığınan Settar ve Bağer Hanlar,
genel af ilan edilmesinden dolayı
tekrar memleketlerine döndüler.9
Eylül 1909'da Erbil'e Vali olarak
atanan Settar Han bu görevde daha
fazla kalmadı ve Tebriz'e geri
döndü. Rusların ve İngilizlerin
baskılarıyla Tebriz'de yaşamalarına
izin verilmeyen Settar ve Bager
Hanlar Tahran'a gitti.
Meşrutiyetin tekrar ilan
edilmesinden sonra Tahran içinde iki
önemli Meşrutiyetçi gurup olan
Mücahitlerin oluşturduğu İtidalyum
ile Ermenilerden oluşan demokratlar
ve onlara destek veren Bahtiyar
aşireti arasında güç mücadelesi
başladı.
(Sürecek)

KUTLAMA
Doğru, tarafsız, kalemini hak,
hakikat ve adaletten ayırmayan
bütün gazetecilerin 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü
kutlu olsun.

Saadet Partisi
Çumra İlçe Başkanlığı
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