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Yıl: 4

Sayı: 21

Akkisemiz bundan
sonra göç vermesin
Akkisenin bundan sonra göç vermemesi için Akkiseden Konya’ya veya
bir başka şehre asgari ücret karşılığı
çalışmaya gidip zor
şartlarda hayatlarını idame ettirmek yerine köyümüzde kalarak iki adet büyükbaş
sağılır inek alsalar dışarda asgari ücretle
geçinmekten daha kolay olacaktır.
Haberi sayfa 9’da

Konyalı artık lahmacuna
yönelmeye başladı

Konyalı artık lahmacuna
yönelmeye başladı. Etli ekmeğin yerini tutmasa da ekonomik olmasından dolayı tercih
edilen yiyecekler arasına girmeye başladı, dönere alternatif olaraktan
Haberi sayfa 9’da
tercih edilmektedir.

GAZETESİ

Kurban
olabilmek

Yaklaşan
Kurban
Bayramı’nın
tüm İslam
Alemine,
memleketimize ve Akkiseli hemşerilerimize
sağlık, mutluluk huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan (c.c.) niyaz
ederim.
Yorumu sayfa 2’de

Hepimiz elimizi taşın
altına koyalım
Bugün Ankara’da çok güzel yerlerde görev yapan hemşerilerimiz
var, getirelim ve onları meclise gönderelim be kardeşim. Bu konuda ne
gerekiyorsa hepimiz elimizi taşın

altına koyup birlik ve beraberliğimizi gösterelim. Birbirimizin arkasından kuyusunu kazmayla, onun
bunun ayağını çekiştirmeyle bir
yere varılmaz, bir yere gidilmez.
Haberi sayfa 8’de

Akkise bizim ata yurdumuz

Seyit Ali CANDAN

Hayatta hiçbir şey için
geç kalınmış sayılmaz. Ama
kasabadan kurtulan, artık
ben buradan çıktım, bir daha
benim burayla işim olmaz
düşüncesiyle bakarsa çok
yanlış bir tutum olur. Çünkü
orası bizim memleketimiz, ata
yurdumuz.

Haberi sayfa 7’de

Tahsin ÖZ

DUYURU
Nedim SELEK
Dernek Başkanı

Dernek Sekreterimiz Musa Uyar'dan
aldığımız bilgiye göre, Akkise
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin
almış olduğu karar neticesinde
Bayramın 4. günü saat: 14:00'da dernek
binasında bayramlaşma yapılacaktır.
Tüm hemşerilerimiz davetlidir.

[ AKKİSE ]
Gazetesi

2

Y

(0537) 332 56 55

AKKİSE GAZETESİ adına
Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Mehmet AKGÜN
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Durmuş Ali ÖLMEZ
Grafik Tasarım
Mehmet KÜÇÜK
Fotoğraf Editörü
Mustafa AKGÜN
Basım Yeri
Erman Ofset Ltd.Şti
Matbaacılar Sit. 6. Blok No:14 Konya
Tel&Fax: 0332 342 01 55
İdare Yeri
M. Muzaffer Cad. Aşık Ömer Sk. No: 2/C
Terziler İşhanı Altı KONYA/TÜRKİYE
Tel&Fax: 0332 351 69 58
e-posta: akkisegazetesikonya@gmail.com
Basım Tarihi: Ağustos - Eylül 2017
Yayın türü: Yerel Süreli Yayın.
Yayın içeriği: Yerel, yöresel, siyasi, ekonomi ve
sektörel haberler.
Abone Şartları:
Posta ücreti dahil yurt içi yıllık: 30 TL
Abone ücretlerini yatırabileceğiniz hesap numarası:
PTT Hesap No: 8334565
Bu Gazete Basın Meslek İlkelerine Uyar.
www.akkisegazetesi.com

KURBAN OLABİLMEK

aklaşan Kurban Bayramı’nın tüm İslam Alemine,
memleketimize ve Akkiseli hemşerilerimize sağlık, mutluluk huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan (c.c.)
niyaz ederim.
Kurban kulun Allah’a yaklaşmasına bir vesiledir.
İlahi emir geldiğinde Hz. İbrahim olup gözünün nuru
evladı İsmail’i tereddütsüz kurban etmektir. Rabbim
keseceğimiz kurbanları izzeti dergahında kabul ve
makbul kılsın. (Amin)
17. Akkise Bahar Şenliklerimizin coşkusu hala katılanların dillerinde. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Dileklerini bizlerin aracılığıyla dernek yönetimine,
Ahırlı Belediye Başkanı ve çalışanlarına iletilmek üzere
bizlerle paylaşan birçok hemşerilerimiz oldu.
Son günlerde Türkiye’de oynanan oyunların dozu
gittikçe artıyor. Zaman zaman roller değişse de planları
iktidardaki AK Parti gitsin de memleket yanarsa yansın
mantığı şimdi de Almanya üzerinden ülkemizi baskı
altına almaya çalışıyorlar. ABD ise Suriye’de PYD üzerinden binlerce tır silahı yığınak yapıyor. Tabi ki bunları babasının hayrına yapmıyor. Bu coğrafya üzerindeki
planlarını içimizdeki satılmış itlerine kendi ülkelerinde
sığınma hakkı vererek Türkiye aleyhinde propaganda
yaptırıp kendilerince delil oluşturup uluslararası platformlarda ülkemizi mahkum etmek. Ne yaparsanız yapın bizleri bu vatanı bölemeyeceksiniz. Kardeşi kardeşe

kırdıramayacaksınız. Bu toprakların her bir karışı şehit
kanları ile sulanmıştır.
Şunu iyi anlasınlar ki, Türkiye eski Türkiye değil.
Otur deyince oturacak, kalk deyince kalkacak.
Bu yazımı hamaset olsun diye yazmıyorum. 15
Temmuz’da ve sonrası yaşanan olayları özellikle İstanbul, Ankara ve Konya’da yaşanan olayları insanlarımızın vatanı için tankların, topların, mermilerin önünde
tereddüt etmeden canlarını ortaya koymalarını hiçbir
ulusun yapamayacağı işlerdir.
Bizler millet olarak, içimizde hep bir yangınlar
oluşmuş. Babalarımız Adnan Menderese sahip çıkmadıkları için bizim nesil Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu,
Eşref Bitlis, Bahtiyar Aydın, Uğur Mumcu ve birçoğu
gibi (Allah hepsine rahmet eylesin.) Sahip çıkamadık.
Ama asımın nesli Cumhurbaşkanı’na (Recep Tayyip Erdoğan) sahip çıktı. İte köpeğe yem etmeyeceğiz
diye kıyama kalktı.
Hak şerleri hayr eyler
Zan etme ki ğayr eyler
Ârif ânı seyr eyler
Mevlâ görelim neyler
Neylerse güzel eyler...

Perla Medya'ya hayırlı olsun ziyaretleri

K

onya'da reklam sektörüne yeni bir boyut kazandıran Perla Medya hizmete başladı. Reklam, Tasarım, Sosyal Medya ve Dergi sektörlerinde
faaliyet gösterecek olan Perla Medya'yı kuran Sami
Gediz'i Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, Akkise
Dernek Başkanı Nedim Selek, Yönetimden Bahattin

Düzgün ve Dernek Sekreteri Musa Uyar ziyaret etti.
Konya'da reklam ve medya sektöründe önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade eden Sami Gediz,
“Reklam ve medya sektöründe özellikle teknoloji
çağına uygun İşler yaparak, müşterileri hedef kitlesiyle daha kolay buluşturacağız” dedi.
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Akkise bizim
ata yurdumuz
Hayatta hiçbir şey için geç kalınmış
sayılmaz. Ama kasabadan kurtulan, artık
ben buradan çıktım, bir daha benim burayla
işim olmaz düşüncesiyle bakarsa çok
yanlış bir tutum olur. Çünkü orası bizim
memleketimiz, ata yurdumuz.

B

en Süleyman Çavuşöl sülalesinden Mehmet
Candan’ın oğlu Seyit Ali Candan. Öğretmenim meslekte 32. yılımız. Hasbelkader bizde bu
yolda vatanımıza, milletimize ve hemşerilerimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Hemşerilerime
saygı ve sevgilerimi iletirim. Vatanımıza, kasabamıza bir çivi dahi olsa çakmalarını ve halkımızı
yalnız bırakmamak adına elbircek onların yanlarında olalım.
Hayatta hiçbir şey için geç kalınmış sayılmaz. Ama kasabadan kurtulan, artık ben buradan çıktım, bir daha benim burayla işim olmaz
düşüncesiyle bakarsa çok yanlış bir tutum olur.
Çünkü orası bizim memleketimiz, ata yurdumuz.
Sağ olsunlar kasabamızın ileri gelenleri, dernek yönetimi, belediye başkanı birlikte beraber
şenlik yaptılar. Bu bir vesiledir, bunun gibi toplantıları, şenlikleri ve aktiviteleri artırırsak ve birbirimize tutunarak birbirimize destek verirsek,
kasabadan çıkanlarımız kasabaya yönlerini dönüp geçmişlerinin hatırına ben köyüme ne yapabilirim diye bir bakarsa hem eksik gördüklerimiz
giderilmiş olur hem de gönül rahatlığı ile bende
üzerime düşeni yaptım diyebilmeli.
Bizler elimizden geleni ve üzerimize düşeni
yaparsak, siyasi ve bürokrasi hizmetleri kendiliğinden gelir. Çünkü halk olarak güçlü ve birlik
beraberliği özümsemiş toplumlara hizmet etmek
için herkes yarış içinde olur. “İyilik için yardıma
herkes koşar”. Lakin kendi aralarında anlaşamayan, kendi içinde bile ayrılığa düşmüş bir millete
el uzatan olmadığı gibi, uzanan eller bile zamanla
o toplumun üzerinden ellerini çekeceklerdir.
Bizde eğitimci olarak çocuklarımızı geleceğe

hazırlarken onlara ahlaki ve kültürel değerlerini
unutmamaları yönünde örnek davranışlar sergiler ve çocuklarımıza o yönde telkinlerde bulunarak eğitirsek eminim ki onlarında gelecek nesillere güzel şeyler bırakacaklardır.
Konya’da İMK ve Zübeyde Hanım Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesinde Müdür vekilliği
yaptım bir dönem. Şu anda da müdür yardımcılığı yapmaktayım.
Herkes kendi işi paralelinde üzerine düşeni
yaparsa, yakın bir zamanda istediğimiz hedefe
ulaşırız.
Şu anda dernek olsun, belediye olsun ve sizler üzerinize düşeni layıkı ile yapmaya çalışıyorsunuz. Allah onlardan da sizlerden de razı olsun.
Ama yeterli değil. Kasaba sakinlerimizin, yerel
idarecilerimizin, eğitimcilerimizin, derneğimizin, belediyemizin, sizlerin ve bizlerin yöremizi
tanıtıcı bir takım şeylerin ön plana çıkarılması ve
markalaşması için çalışmalar yapmalıyız. Ben geçenlerde Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Gaziantep,
Adana Yumurtalık o hatlar üzerinden gezdim
geldim. Her yörenin kendine has sanatsal işlevlerini gösterir, o yöreyi tanıtıcı turistik ürünlerini
gördüm. Bir anahtarlık, bir biblo gibi ürünler bile
birer tanıtıcı unsurlar olabiliyor.
Bizde kasabamıza ve Bozkır havalesine yönelik bu tür sanatsal faaliyetleri çoğaltırsak kasabamızın tanıtımına daha da faydalı olacaktır.
Birde şunu ilave etmekte fayda vardır düşüncesiyle sizlerin zamanınızı alacağım. Oda şu;
şimdi hemşerilerimiz çok güzel daireler yapmışlar ama yanına da iki inek, iki dana koymuş, pisliğini de dışarı çıkarmış tabi ki buda pek şık ve

hijyenikte olmuyor. Her şeyi de devletten, belediyeden ya da dernekten beklememek lazım. Hayvancılık üzerine kasabanın değişik bir bölgesine,
ayrıca hayvancılık teşkilatı muhafazası güvenliği
içerisinde olan güzel bir ahır projesi olabilir büyükbaş için. Bunun yanında da Akkise markalı
peynirimizi, sütümüzü ve tereyağımızı üretip piyasaya sürebiliriz. Torku’da böyle büyüdü, böyle
gelişti. Üç beş kişiyle başlayan küçük bir kuruluşken, şu anda Türkiye’de sayılı şirketler arasına girdi. Biz Akkise’de neden yapmayalım böyle
bir girişimi. O nedenle büyüklerimizden şunu
rica ediyoruz. Biz üzerimize düşeni yapmaya
her zaman hazırız, kasabamızın değişik bir bölgesine bir hayvancılık ağılı kurmamız gerekiyor.
Ben Kıbrıs Lefkoşa’da çalıştım, orada gördüm ki
Lefkoşa’nın dışında çok güzel ağıllar yapılmış
büyükbaş hayvancılığı üzerinden süt üreticiliği
yapıyorlar. Sadece bir pancar ekimiyle kalmayalım Suğla’da. Orada da kışlık meyve ve sebzeler
üretebiliriz. Mesela; ıspanak, pırasa gibi ikinci bir
ürün yetiştirebiliriz, arpa, buğday ve nohut gibi
hububat ürünlerini kaldırdıktan sonra. El sanatlarını geliştirebiliriz. Ama olmazsa olmazımız
hayvancılık. Çünkü hayvancılık bütün yapacağımız işlerin ham maddesi gibi bir şeydir. Hayvancılıktan vazgeçilmesi demek yıkımın ve bitişin
başlaması demektir. Ben yumurtayı kasabamızda
yetişmiş tavuklarımızdan, sütü, peyniri, tereyağını, sucuk ve kıymayı kasabamızda yetişen hayvanların etinden ve sütünden yemek isterdim.
Sayacak örnek çokta, önemli olan saymak değil
icraattır. Bizde potansiyel var, ancak bu potansiyeli harekete geçirecek güç yok.

[ AKKİSE ]
Gazetesi

5

Verim: "Akkiseliler olarak
siyasi yönden çok yetersiziz"
Akkiseliler olarak siyasi yönden çok yetersiziz,
Akkiseli olarak çok kalabalık bir toplumuz. Fakat
meclise gönderebileceğimiz cesur yürekli bir aday
bulamıyoruz. Neden bir Akkiselinin bu ülkeyi
yönetenlerden veyahut ta mecliste bizleri temsil
edenlerden biri olmasın.

Y

anıklar sülalesinden İsmail Verim’in oğlu Muammer Verim Konya Hurdacılar Oda Başkanı
olarak görev yapmaktayım. Akkiseliler olarak siyasi
yönden çok yetersiziz, Akkiseli olarak çok kalabalık
bir toplumuz. Fakat meclise gönderebileceğimiz cesur yürekli bir aday bulamıyoruz. Neden bir Akkiselinin bu ülkeyi yönetenlerden veyahut ta mecliste
bizleri temsil edenlerden biri olmasın.
Pekala Muammer Bey siyasetin tepesinde olmak istiyoruz diyorsunuz da, var mı böyle gözden
geçirdiğiniz birisi veyahut ta bu kulvarda görmek
istediğiniz birisi bir isim?
Bildiğim kadarıyla Ankara’da bu işlerde kendi-

ni değerlendirebileceğimiz hemşerilerimiz,
büyüklerimiz var. Konya’mızda bu yolda
değerlendirebileceğimiz büyüklerimiz var,
neden onlara bu fırsatları vermeyelim.
Tek yapmamız gereken onları cesaretlendirmek, maddi ve manevi desteğimizin
yanlarında olduğunu hissettirmek. İsim
vermeyelim ama hepsi birbirinden değerli kardeşlerimiz ve seçilmesiyle bu ülkenin geleceğinde
önemli kararlar alacağına inandığımız şahsiyetler
var. Bizden birinin ben varım demesi yetecektir.
Tüm Akkiselilerin ve dostlarımızın da desteklerinin yanlarında olacağından hiç şüphem yok.

Bizler bekliyoruz, sizlerin de bu konu üzerinde
durarak destekleyici unsurları harekete geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Muammer VERİM
(Hurdacılar Odası Başkanı)
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Selçuklu Oto Cam Ali ERDAL:

Hem siyasette
hem de bürokraside
daha aktif olmalıyız

K

öyümüzden neden bürokraside etkin kişiler
çıkmıyor konusunda benim şahsi kanaatim
eğitim yetersizliği ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Bir diğer noktada bizlerin eğitimde sivil
toplum örgütleriyle yeterli kaynaşmada bulunmadığımızdan kaynaklandığını düşünüyorum.
Bizler dağlık yörelerden geldiğimiz için
önce karnımızın doymasına öncelik vermişiz,
o yüzden Konya’da ve başka illerde birçok esnaf
hemşerimiz var. Ancak bundan sonraki kuşakların hem siyasette hem de bürokraside daha aktif
olacaklarını bunun içinde derneğimiz olsun, belediyemiz olsun ve hatta sizler olun bu konuda
çocuklarımıza öncülük yapmalı ve gerektiğinde
yardımcı olmalıdır
Bu söylediğim sözlerin şu anda bir ehemmiyeti olmayabilir fakat 15-20 sene sonra göre-

ceksiniz ki yapılan hizmetin karşılığını en iyi şekilde alacağınızdan kuşkunuz olmasın. Yıllarca
meclise gönderebilecek bir milletvekili adayı ya
da milletvekili çıkaramadık. Halbuki bizim nüfus sayımızdan daha az olan yerlerin milletvekili
çıkardıklarını görmekteyiz.
Derneğimiz ön çalışma yaparak herkesin de
kabullenebileceği birini milletvekili adayı olarak hazırlasalar, gerekli maddi ve manevi destek garantisi de verilerek neden bir hemşerimizi
meclise göndermeyelim ya da o yolda bizde varız demeyelim. Araştırılsa çevremizdeki milletvekillerinin milletvekili olabilme serüveni Sivil
Toplum Kuruluşlarının ve bölge halkının kişi
üzerinde yoğunlaşmasıyla kararlar verilmiş ve
seçmenin önüne gidilmiştir.
Ali ERDAL (Selçuklu Oto Cam)

Hemşerilerimin Bayramını kutlarım

B

en kör Mustafa’nın Seyit Mehmet’in torunuyum, Aziz Alp’inde oğluyum. Tüp
ve su bayisiyim, 92’den beri bu işi yapıyorum. Konya Tüpçüler Odası Başkanıyım.
Doğalgazdan dolayı tüp satışları baya bir
düştü ama su satışlarımız fena değil, Allah
bereket versin, olup gidiyor ve şu anda geçimimizi bu şekilde sağlayıp gidiyoruz.
Konya yolunun açılmasında öncülük yapmış ve ilk kazmayı vuranlardan biri
olarak biliyoruz rahmetli dedemiz Seyit
Mehmet ALP’i. Hatta birkaç kişiyle birlikte
Ankara’ya gitmiş köyümüzün yolunun açılması ve daha kullanışlı olabilmesi için. Hatta
bu yolun açılmasında Abdullah tenekecinin
baya bir emeği ve gayretinin olduğunu söylerdi rahmetli dedem. Son olarak tüm hemşerilerime sağlık ve esenlikler içinde bir Kurban Bayramı geçirmelerini dilerim.

Osman ALP
(Konya Tüpçüler Odası Başkanı)

Ali ERDAL

Bundan sonraki kuşakların hem
siyasette hem de bürokraside daha
aktif olacaklarını bunun içinde derneğimiz olsun, belediyemiz olsun ve
hatta sizler olun bu konuda çocuklarımıza öncülük yapmalı ve gerektiğinde yardımcı olmalıdır.

Akiseliler olarak
birbirimize destek olalım
C

engiz Yılmaz; Cingözöl’ün İsmet’in oğlu,
daha öncede kendisiyle yapmış olduğumuz
röportajda kendisini detaylı olarak
tanıttığımız için
bu sayıda sadece
görüş ve düşünceleriyle sizleri buluşturacağız.
Benim hemşerilerime
söylemek istediğim
mesajlar şunlar;
bir olalım, beraber
olalım. gerçekten
başkanımın
da
dediği gibi birbirimizin dedikodusunu yapmak, ayağından çekmek
yerine destek ve dayanışma ile çok farklı yerlerde
olabileceğimizi düşünüyorum.
Cengiz YILMAZ
(Konya Pazarcılar Odası 2. Başkanı)

Halkımız, taşına
toprağına sahip
çıkması lazım
B

en Davutlar sülalesinden Nuh çalışkan,
Davut Çalışkan’ın oğluyum. Bu gün 17.sini
kutladığımız bahar şenliklerimize katılmak için
ailemizin tüm fertlerini de alarak buralara geldik. Buranın temiz havasını solumak, eski günleri yad etmek ve köydeki tanıdıklarımızı görüp
onlarla hasbihal etmek için bize verilmiş olan en
büyük fırsatlardan bir tanesi. İnsanlar ya cenazede ya düğünde bir araya gelebiliyorlar genel
anlamda ise şenlikler ve bayramlar bulunmaz
bir fırsattır. İnsanların bir araya gelmesi, kendi
kültürlerini yaşatması, kendi insanlarını daha
yakından tanınması ve kendi memleketlerine
olan özlemlerinin giderilmesi için aslında çok
önemli bir etkinliktir. Bu etkinliklerin oluşumunda payı olan Akkise dernek başkanı Nedim
Bey’e ve yönetimine çok teşekkür eder, bu etkinliklerin devam etmesini de Çalışkan ailesi olarak
istirham ediyoruz.
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Şenliğimiz bu yıl
daha güzel oldu
B
Nuh ÇALIŞKAN

Aslında halkımızdan bir isteğim var, oda
şu; taşına, toprağına ve ağacına sahip çıkılması
lazım. Bir yere gittiğimiz zaman oranın bizim
sorumluluğumuzda olduğunu düşünerek etrafımızı güzelleştirmek ve işgal ettiğimiz yeri daha
düzenli bırakmamızda fayda vardır. Son birkaç
yıldan beri ağaçların çok daha iyi geliştiğini görmekteyiz. Demek ki dikkat edilirse her konuda
daha düzenli olabileceğimiz bir aşikar. Birde
çöplerimizi dağınık bir şekilde bırakmasak çok
iyi olacak. Geçen yıl bazı özverili hemşerilerimizin gayretleriyle şenlik alanına getirilen suyun
ne kadar kıymetli olduğunu bu şenliklerde gördük. Burada bizim yapmamız gereken bu suyu
daha tasarruflu kullanmamız olacaktır.
Şenliklerimiz zaman ilerledikçe istenilen istikamete gelmeye başladı. Halkımızın ve bizlerin
artık birbirine yakınlaşması ve güven içerisinde
kenetlenmesi gerektiğini düşünüyorum.

en Selçuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar
öğrencisiyim. 3. Sınıfa
geçtim yaz tatili dolayısı ile kendi işyerimiz
olan TEZELLER ROT
BALANS’ta
çalışıyorum. Bu yıl şenliklerimizin daha güzel olduğunu düşünüyorum.
Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, özellikle okuyan nüfusun ve gençler olarak bir araya gelmemiz ve projeler üzerinde
kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum.

Şenlik alanı daha
tertipli olsun
B

en İrca Örekli; Sofunun Halil İbrahim’in torunuyum.
Bu şenlik yapmış olduğumuz
alanın daha tertip ve düzenli
yapılmasını istiyoruz. Başkanımıza da çalışmalarından dolayı
çok teşekkür ederim.
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Hepimiz elimizi taşın
altına koyalım

B

en Tahsin Öz, Gıcıröl sülalesinden, Gıcırın Hüseyin’in oğluyum,
pazarcılık yapıyorum, şu anda da
Konya Pazarcılar Odası Başkanlığını
yapmaktayım. 12 senedir pazarcılar odasının başkanlığını yapıyoruz,
hemşerilerime saygılarımı sunuyorum.
Hemşerilerime özellikle şunu
söylemek istiyorum; toplantılarımızda da ara ara bunları hep gündeme
getiriyoruz. “Yani Akkise’de o kadar
nüfusun kalabalık olduğu bir köyde
meclise bir tane adam bile gönderemiyoruz. Bizim için çok acı bir ortam,
acı bir gerçek yani. Bizde okumuş
yazmış insanlar var, bugün Ankara’da
görev alan insanlar var, hiç ayırdım
etmeden bu insanlardan o makama
gelmiş insanlardan birisini meclise
göndermemiz lazım.
Artık Akkiselilerin bu duruma gelmesi ve kendi içlerinden birini meclise göndermesi lazım. Ben
hemşerilerimle konuştuğum zaman

bu şeyleri konuşuyorum; neden bizim nüfusumuzun üçte biri olmayan yerlerden milletvekili meclise ve
hatta bakanlığa kadar gidebiliyor da
Bozkır’ın veyahut ta Ahırlı’nın en büyük köyü olan Akkise’den neden meclise bir adam gönderemiyoruz? Biz cahil miyiz? Yani Akkise’liler cahil mi?
Bugün Ankara’da çok güzel yerlerde
görev yapan hemşerilerimiz var, getirelim ve onları meclise gönderelim be
kardeşim. Bu konuda ne gerekiyorsa
hepimiz elimizi taşın altına koyup
birlik ve beraberliğimizi gösterelim.
Birbirimizin arkasından kuyusunu
kazmayla, onun bunun ayağını çekiştirmeyle bir yere varılmaz, bir yere gidilmez. Şu anda Akkiseli olarak birlik
beraberliği sağlamamız lazım ki artık
bizde ülkenin yönetimine talip olduğumuzu herkese göstermemiz lazım.”
Bu duygularla hemşerilerime tekrar
saygı ve sevgilerimi sunarım.
Tahsin ÖZ
Konya Pazarcılar Odası Başkanı

Tahsin ÖZ

Bu yıl şenliğimiz çok güzel geçti

A

kkiseli olarak şenliğimiz tertip eden
belediye başkanımız ve
dernek
başkanımızdan
Allah razı olsun bu işi en
iyi şekilde düzenliyorlar.
Birlik ve beraberliğimizin
daha güçlü olması için
halk olarak birbirimizle
tokalaşmalıyız ve tanışmalıyız. Bu şenlik programını
bayram havasında yaşamalı ve

gelecek nesillere daha güçlü bir
Akkise bırakmalıyız.
Adem DİLEKLİ’nin misafirleri; biz 17 senedir Akkiselilerin içlerindeyiz yani
şenliklerin başlangıcıyla
başlayan tanışıklığımız daha da kaynaşarak devam
etmektedir. Bu zaman zarfı
içinde tanıdığım Akkiselilerin iyi insanlar olduğunu
gördük ve tanıdık.

Şenlik, bizi birbirimize bağlıyor

S

ülale olarak sağır Durmuşöl sülalesindeniz. Rahmetli babama gır Ekrem derlerdi,
beşkardeşiz. Bu şenlikler bizim bir araya gelmemize vesile oluyor. En önemlisi sıla-i rahim
yapmış oluyoruz. Yıllardır görmediğimiz eşimizi,
dostumuzu, köylülerimizi
görüyoruz. Tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz.
Davet aldığımız veya duyduğumuz zaman kendimizi gelmek zorunda olduğumuzu hissediyoruz.
Bununda en büyük sebebi şenliklerimizin birlik
ve beraberliğimize vesile olduğu için.
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Akkisemiz
bundan sonra
göç vermesin

D

Süleyman AY

Konyalı artık lahmacuna
yönelmeye başladı

Özgür GÜRBÜZ

B

en küt Hese’nin İsmail’in oğlu
polis emeklisi İsa Gürbüz’ün
oğluyum.
Konyalı artık lahmacuna
yönelmeye başladı. Etli ekmeğin yerini tutmasa da ekonomik
olmasından dolayı tercih edilen
yiyecekler arasına girmeye başladı, dönere alternatif olaraktan
tercih edilmektedir. Arz ve talep
ne yönde olursa bizde o yönde
müşteriye hizmet vermek zorundayız. Vatandaşın öncelikli ter-

cihi ekonomiden yana olması ve
düşüncesinin de karın doyurmak
olduğunu belirtenlerin sayısı gittikçe artmaktadır.

Şenlik için kalıcı çözümler üretilsin
B
en Mustafa ALTUNSOY; topalın Mehmet Ali'nin
oğluyum. Bugün ki
şenliklerimiz hakkında düşüncelerim
ve yapılmasını istediklerim şunlardır;
Birincisi, şenlik
ve eğlence için geldiğimiz bu alanda
toz ve topraktan üstümüz başımız battı.
Gidip geleceğimiz
yerler çakıllanarak ya da asfaltlanarak giderilebilirdi. Tuvaletlere
kalıcı bir çözüm getirilip bay ve
bayan girişleri farklı yönlerden
verilebilirdi. Tabi bunlar zamanla
olabilecek şeyler ama artık bizim
için zaman diye bir şey yok. Çün-

kü 17 yıldır bu eksikleri görüyor
ve biliyoruz. Artık kalıcı çözüm
diyoruz. Birde bir iki yere daha
mescit yapılırsa iyi olur. Yolun
karşı tarafında mescit var fakat
hem yeterli değil hem de bazı yerlere çok uzak mesafede.

oğup büyüdüğümüz gençliğimizin geçmiş olduğu Akkise elbette
bizim için ayrı bir değerdir. Bu değere
değer katmak bizlerin ve Akkise sevdalısı herkesin görevidir. Akkisenin
bundan sonra göç vermemesi için Akkiseden Konya’ya veya bir başka şehre
asgari ücret karşılığı çalışmaya gidip
zor şartlarda hayatlarını idame ettirmek yerine köyümüzde kalarak iki adet
büyükbaş sağılır inek alsalar dışarda
asgari ücretle geçinmekten daha kolay
olacaktır. Çünkü şu anda büyükşehirlerde oturulabilecek en ucuz ev kirası
750-800 TL’den başlamaktadır. Geriye
kalır 700 TL, peki bu adam hiç mi yiyip içmeyecek? Hesap ortada. Onun
için diyorum ki kendi topraklarımızı
işletip hayvancılıkla da iştigal olurlarsa
eminim daha iyi yaşam standartlarıyla
hayatımızı idame ettirebiliriz.

Bir başka durum ise şu; ilçelik
statüsünü kullanarak münasip bir
yere Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
kurdurulup bölgenin gelişmesinde
katkısı olur diye düşünüyorum. Tabi
ki bu devlet kanallarını kullanarak
yapılabilecek bir şey olduğu için ne
kadar gerçekleşir ne kadar gerçekleşmez onu ben bilemem. Ama bölgemizin ve bölge halkının kalkınması için
gerekli yollar zorlanmalıdır. Tabi ki
bu söylediklerim tamamen bir fikirden ibarettir. Çünkü bizim herhangi
bir yaptırım gücümüz yok, lakin iş
adamlarımızın, bürokrasilerimizin
ve siyasilerimizin bu konuda yapabilecekleri çok şey vardır diye düşünüyorum. Takdir büyüklerimizin. Ama
bizde elimizden ne geliyorsa banane
demeden elimizi taşın altına koyabilmeliyiz.
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HALKIMIZIN ŞENLİKLE
İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Abdullah ALTUNBAŞ
Ben Pantırlar sülalesinden
Pantırın Abdullah’ın Aygah’ın
oğlu Abdullah Altunbaş, şenlik alanında bulunan ağaçların fazla budakları kesilerek
daha kullanışlı hale getirilebilir. Manzara kendini gösterir
ve ağaçların arasında kaybolan hemşerilerimiz
meydana çıkar ve katılımın ne kadar fazla olduğu
ortaya çıkar.
Bekir YAKAR
Ben Bacağöl sülalesinden
Bekir Yakar, Akkise’de ikamet
etmekteyim. Akkise’nin bahar
şenlikleri her zaman bölgede
ses getiren şenlikler olmuştur.
Bu şenlikleri yaparak Akkiselileri ve Akkise dostlarını bir araya getiren herkesten Allah razı olsun.
Beytullah ERTEKİN
Ben Beytullah Ertekin
AYD’de çalışıyorum. Tonbalağölün Çakır (Mehmet
Ertekin)’in oğluyum. Her yıl
düzenlenen Akkise Bahar Şenliklerine tüm aile fertlerim ve
misafirlerimle birlikte iştirak ettik. Tavsiyelerimiz ve telkinlerimizle eşimiz dostumuz meraklanıyor ve bizimle gelmek istediklerini bu anlattığınız heyecanı bizde yaşamak istiyoruz diyorlar
bizde kendilerine ev sahipliği yaparak davette
bulunuyoruz ve bu şekilde gelmek isteyenleri
de şenliğimize getiriyoruz. Eksik olarak gördüğümüz bazı şeyler var, onlarda şunlar; “mesela
belirli yerlere çöp bidonları konsa, çöplerimizi
oralara toplayıp atsak daha iyi olur.
Beytullah Erteki’nin Misafiri
Mehmet TOPUZ
Ben Mehmet Topuz, aslen
Hadim’liyim Konya’da ikamet
ediyorum, Beytullah abinin
misafiriyim. Ben ilk defa geldim, yalnız yapılan organizasyonun çok güzel.
Damat Selman ZORLU
Bende promosyon işiyle
uğraşıyorum, biz Akkiselileri
birbirlerine tutkun insanlar
olarak biliyorduk, içlerine girdik gerçekten de öyle olduklarını tanıdık, gördük.
Emir Ali ÜREN
Ben Emrali Üren Karabiberöl sülalesinden Karabiberin
Hancı Kamil’in oğluyum. 17
senedir yapılan şenliklerimize
düzenli olarak katılıyoruz. Bu
bizim için bir adet haline geldi, katılmasak kendimizde bir
eksiklik hissediyoruz. Bundan
sonra alanımızın daha düzenli
hale getirilmesini ve vatandaş olarak ta üzerimize düşen titizliği göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ormanlarımız bizim oksijenimizdir,
oksijenimize sahip çıkalım.

Galip YILMAZ
Ben Galip Yılmaz, Cingözöl sülalesinden Cingözlerin
İsmet’in oğluyum, şenliğimiz
diğer yıllara bakınca daha görkemli, daha anlamlı, daha canlı ve daha iyi oldu. Yani her yıl
üstüne bir şeyler katarak ilerliyor ve güzelleşiyor. Yemeklerimiz çok güzeldi ve
bola derin herkes karnını kaşıya kaşıya karnını
doyurdu.
Hacı Mehmet ERTEKİN
Ben tek kelime söyleyeceğim, oda şu; “Akkisenin birlik
ve beraberliğini tüm Türkiye
ye buradan göstermiş olduk.”
Hacı ÖZBAKIR
Ben Hacı Özbakır (Tüpcü
Hacı) Gasalağın İsmail’in oğluyum. Akkise’yi
ve Akkiselileri çok seviyorum.
Konyada ki hemşerilerimi
daha da çok seviyorum. İyi ki
onlar var iyi ki Akkiselilerin
bir araya gelmeleri için çaba
sarf ediyorlar, Allah onlardan
ve emeği geçen herkesten razı
olsun. Ben bizim şenliğin dünyada bir tane olduğunu düşünüyorum.
Hasan Hüseyin BAKAN
Ben Cıkcının dedenin Osman’ın torunuyum.
Cıkcının dedenin Mehmet Bakan (Aruduru)’ın oğluyum,
İsmim Hasan Bakan. Biz Akkiseli olarak şenliklerimizden
oldukça memnunuz, bütün
şenliklere katılamazsak ta çoğunluğuna katıldık. Ömrümüz
olduğu sürece bundan sonraki şenliklere de katılırız İnşallah. Şenlik vesilesiyle eski dostlarımızı
görüyor, onlarla geçmişi yad ediyoruz, yaylanın
temiz havasını teneffüs ettik. Akkiseye hiç gelmeyen dostlarımız vardı, akrabalarımız vardı,
hemşerilerimiz vardı, komşularımız vardı onları
getirdik. Böyle olunca da ayrı bir kaynaşma oldu.
Emeği geçenlere sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Şenlik alanını gezdik, protokol alanını gezdik, halkın ihtiyaç duyabileceği
her şeyin yapıldığını gördük.
15-20 bin kişinin katıldığı bir
organizasyona cevap verebilmek kolay değil, buna rağmen
yine de çok güzel.
Hasan Hüseyin
Bakanın Misafiri
Çok güzel bir organizasyon olmuş, misafir
olarak çok beğendik.
İsa TOKMAK
Ben Tokmaklar sülalesinden İsa Tokmak,
gördüğüm kadarıyla bu yıl katılım az gibi, bürokratlarımız yoktu, eskiden
bürokratlarımız ve siyasilerimizde baya bir katılım olurdu
fakat bu yıl pek fazla bir katılım olmadığını gördük. Birde
protokol alanına giden yolların
sulamasını çok geç yaptılar,

bununda ortalığı toz duman yaptığını vatandaşı
baya bi rahatsız ettiğini gördük, bunların dışında
bir sıkıntı yok, vatandaşın katılımı da iyi.
Kamil ÜREN
Ben Karabiberin Hancı
Kamil’in Emralinin oğluyum.
Adım Kamil dedemin adı;
buradan tüm hemşerilerimin
şenliklerini kutluyorum. Şenliklerimiz her sene üzerine
bir şeyler katarak ilerlemekte,
daha da güzelleşmekte, emeği geçen herkese teşekkür ederim.
Kerim DENİZ
Ben Baloğun Kerimin
Hacı Mehmet’in oğlu Kerim
Deniz, Konya’da Karamercanlar Evden Eve, İlden ile taşımacılık işi yapmaktayız. 17 yıldır
yapılan Akkise Bahar Şenliklerine fırsat buldukça katılmaya çalışıyoruz. Bu
sene yapaılan şenlik daha da güzel geçti, sularda
gelmiş çeşmeler akıyor, insan rahatlıkla tuvaletini giderip temizlenebiliyor, abdestini alıp namazını daha rahat bir şekilde kılabiliyor.
Muhammet DENİZ
Bende Hacı Mehmet
Deniz’in oğluyum. Her sene
şenliklerin yapılması çok güzel, halkımız bir araya geliyor,
sohbet muhabbet yapılarak
eski günler yâd ediliyor buda
bizler için çok güzel bir şey.
Suların gelmesi, caminin yapılmış olması ayrı bir
değer katmış. Sebep olanlardan Allah razı olsun.
Nihat ASAN
Ben Nihat Asan, İmamların Alinin oğluyum. Suğla
arazisinin bir yarısının baraj
olması sebebiyle Akkise halkının yarıdan fazlası dışarıya göç
etmiştir. Bu şenlikler sayesinde
halkımız bir araya gelip sıla-i rahim yapmakta özlem gidermektedirler. Şenlikler sayesin de
Konya’da bulunan iş adamlarımızın ve büyüklerimizin köyümüze olan ilgisi artmaktadır, bu da
köyümüz adına iyi bir gelişmedir.

Veysel KURT ve Ali TEZEL
Şenliklerimiz gerçekten çok verimli ve düzenli geçti, yalnız şunu da belirtmek isterim, eğer
illaki bir eksiklik görmek istersek mutlaka eksik
olan bir şeyler vardır. Ancak böyle bir organizasyonunda dört dörtlük olması beklenemez. Var
olan bir eksiklik varsa da bizler kendimiz bu eksikliği gidermeye çalışırsak ne mutlu bize. Hani
derler ya “her şeyi de devletten beklememek lazım.”
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“Birlik ve beraberliğimizi bozmayalım”

B

en Adnan Erdal Avadanların
Halil İbrahim Erdal’ın oğluyum.
Camcılıkla uğraşıyoruz, sağlığımız,
sıhhatimiz, işimiz gücümüz yerinde,
karnımız doyuyor yaratana binlerce
şükürler olsun.
Hemşerilerimize mesajım “birlik
ve beraberliğimizi bozmayalım, birlik

ve beraberliğimize devam edelim.”
Bu sayımız da şenliklerimiz hakkında
konuşmak istiyorum.
Bu yıl şenliklerimiz 13. Bahar
şenliklerinden sonra olan en güzel
şenliklerden biriydi. Nedim başkana
ve ekibine bu konuda teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla başkan
bir şeyler yapmaya ve bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor. Birde Allah izin
verirde başkanlığı biraz daha kendi
adına güçlendirirse daha iyi olacağına ve daha güzel olacağına inanıyorum. Buradan bütün hemşerilerimi
selamların en güzeli ile selamlıyor,
Allah herkesin işini gücünü rast getirsin diyerek bizleri de hemşerilerimizle buluşturduğunuz için sizlere de
teşekkür ediyorum, Allah’a emanet
olun.
Adnan ERDAL
(Erdallar Nazar Oto Cam)

Hemşerilerimize
buradan selam
olsun...
H

emşerilerimize buradan sizlerin
aracılığınızla çok selam söylüyoruz, kendilerine iyi bakmalarını ve canlarının sağlığını istiyoruz. Başka istediğimiz hiçbir şey yok, teşekkür ederim.

Aziz Mahmut ALP

Siyaset üstü olunmalıdır

Muammer KURT

D

erneğimizin çalışmaları gayet güzel, yetersizliği olabilir
fakat orada bulunan arkadaşlarımın canla başla çalıştıklarını yapılması gerekenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ben biliyorum.
Çünkü bende bir zamanlar dernek
yönetiminde bulundum ve oradaki arkadaşlarımın harcamaları
hep ceplerinden yaptıklarını biliyorum, bazen duyuyorum haksız
eleştirilere muhatap olduklarını.
Tamam eleştirelimde bilinçli eleştirelim, sırf laf olsun diye eleştirmek boş insanların işidir. "Adam
bir lira verir bin liralık konuşur,
bin lira verir bir liralık konuşmaz"
böyle bir hayat içinde yaşıyoruz

maalesef. Yapacak bir şey yok. İnsanları bir bütün olarak memnun
edemezsin. Onun için gönül insanı, söylenenlere bakmadan hizmet için yoluna devam eder.
Dernekçilik çok farklı bir sosyal alan bu alanda siyaset değil,
siyaset üstü olunmalıdır. Derneği
siyasetin kulvarında değil, siyaseti
derneğin kulvarında değerlendirmek daha verimli ve kalıcı olacaktır. Dernek bütün siyasetçilere
eşit mesafede olmalıdır. Biz bunu
becerebilmiş değiliz. İnşallah arkadaşlarımız bunun bilinciyle
hareket ederlerde ortada dolaşan
dedikodulara fırsat vermemiş
olurlar.
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ARAMIZDAN AYRILAN HEMŞERİLERİMİZ
Hayatlarını Kaybeden Tüm Hemşerilerimize Allah'tan
Rahmet, Yakınlarına ve Sevenlerine Başsağlığı Dileriz.
Fatma’nın Halil İbrahim’in oğlu
öğretmen emeklisi Kemal Erdinç
17Ağustos 2017
tarihinde elim bir
kaza sonucu hayatını kaybetmiştir.
Cenazesi Konya Harmancık mezarlığına defnedilmiştir.
Mula Abdullağöl sülalesinden Ümmü Erbil 12 Ağustos 2017
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi
Akkise’de defnedilmiştir.
Bayramlar sülalesinden bayramların Hacı Ahmet Sağlam 03
Ağustos 2017 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkise’de defnedilmiştir.
Berberler sülalesinden fırıncı
Mehmet’in oğlu
Kerim Sarı 30
Temmuz 2017 tarihinde geçirmiş
olduğu kalp kri-

zi sonucu vefat etmiştir. Cenazesi
Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
Eyuböl sülalesinden Eyüb’ün
Hasanın eşi Haynise Danışan 12
Temmuz
2017
tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi
Akkise’de defnedilmiştir.
Akkise Kasabamızın manevi
mimarlarından çok değerli hocamız Bilal UÇAR 10 Temmuz 2017
tarihinde Hakk'ın
rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Konya Üçler
Mezarlığı'na defnedilmiştir.
Adil'in Ramazan'ın kızı Hatice
Tezel (Patenin Hacca) 06 Temmuz
2017 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.

Misafir Gözüyle
Akkise Bahar Şenlikleri
B

en Akkiseli değilim ama dostlarımızın daveti üzerine geldiğimiz
şenliklerinizi olumlu bulduk.
Kaynaşmayı, dayanışmayı iyi
gördüm. Yalnız şur da bir camiye gittim caminin etrafında bir iki eksiklikler var onlarda giderilirse çok daha

güzel olacaktır diye düşünüyorum.
En önemli sorunun tuvaletler
olduğunu gördüm. Yine de her şeye
rağmen iyi.
Kolay değil bu kadar kişiye istenilen şekilde hizmet etmek, emeği
geçenleri alkışlamak lazım.
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Potansiyelimizi iyi değerlendirmeliyiz
Derneğimiz ya da büyüklerimiz buradaki insan potansiyelini ve mevcut iş alanlarına hakim olanları bir araya getirerek ufkun ve yelpazenin büyümesinde katkı sunabilirler. Farklı görüş ve düşüncelerden
faydalanıp en iyiyi yapabileceğimiz alanda kenetlenebiliriz.

Aytaç KAYA:
kkiseliler olarak bürokraside ve siyasette çok
az olduğumuzu düşünüyorum. Bu nedenle
okuyan kesime daha çok destek çıkarsak eminim ki
gelecekte Akkise ve Akkiseli olarak devletin her kademesinde söz sahibi olabiliriz. Tekrar söylüyorum
buda okuyan kesime daha destek vermekten geçer.
İnşallah var olan potansiyelimizi iyi değerlendiririz.
Konya da ciddi anlamda Akkiseli var. Derneğimiz ya da büyüklerimiz buradaki insan potansiyelini ve mevcut iş alanlarına hakim olanları bir

A

araya getirerek ufkun ve yelpazenin büyümesinde
katkı sunabilirler. Farklı görüş ve düşüncelerden
faydalanıp en iyiyi yapabileceğimiz alanda kenetlenebiliriz mesela. Sadece şenlik zamanları değil de
şenlik öncesi de insanların farklı zamanlarda bir
araya gelerek derneğin bizden talepleri nelerdir? Ya
da bizim yönetici abilerimizden taleplerimizin olup
olmadığını sorulmamasının halen bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız ve yapacağımız
her hizmetin gidişatından ve sonucundan sorumluyuz. Ben prensipte “istişareye” çok önem veren
biriyim. Onun için istişare yapılmadan ben yaptım
oldu tezine karşı olduğumu belirtmek isterim. Tüm
hemşerilerime saygı ve sevgilerimle, Allah’a emanet
olun.
Sertaç KAYA:
Ben nebilerin topal Abdullah’ın Mehmet’in
oğlu Halil KAYA’nın en küçük oğluyum. Toptancılar sanayinde Asu Kozmetik’in sahibiyim. Elhamdülillah 2007’nin on birinci ayında açmış olduğumuz firmamızda o günden bu yana hizmet vermeye

Şenliklerden memnun kaldık

B

en Orta Karaören’den Eyüp ÇÜRÜK; Akkise şenlikleri çok güzel, her sene yapıyorlar, memnunuz. Gerçekten bölgede Akkiseliler
bu işi aşmış vaziyetteler. Allah emeği geçenlerden razı olsun. Sizin aracılığınızla da tüm
Karaörenlilere selamlarımı sunarım. Sizlere de
teşekkür ederim.

Eyüp ÇÜRÜK

devam ediyoruz. Halimize hesapsız şükür diyen
hemşerimiz Sertaç Kaya sizleri gördük daha mutlu olduk diyerek Akkiselileri ticaret anlamında her
yerde görüyoruz, nere gidiyorsak karşımıza bir Akkiseli çıkıyor buda bizi memnun ediyor. Hemşerilerimle gurur duyuyorum. Allah işlerini rast getirsin.
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Şenliğimizle ilgili bayan
kardeşlerimizin önerileri...

Y

emek çadırlarının kurulduğu
alanda kadınların bulunduğu bölümlere kurulan masaların
duble masa olmasının daha uygun
olacağını düşünmekteyiz. Çünkü
bayanlar masalara çocuklarıyla birlikte oturmak zorunda kalıyorlar.
Çocukların da bakımlarını üstlenen
bayanlara tolerans tanınmalı ki onlarda şenliğin tadına varabilsinler.
Yoksa şenlik bayanlar için bir şenlik
olmaktan öte işkenceye dönüşmektedir.
Beyler kafalarına göre program
yaparlarken bayanlar ise çocuklarıyla vakit geçirebilmenin onlara
göz kulak olabilmenin telaşı içinde
günlerini harap etmektedirler. Buradan beylerimize de çağrıda bulunarak hanımlarınıza katkıda bulunup onlarla hayatı paylaşırsanız,
eminim ki hayat her ikiniz içinde
daha kolay olacaktır.
Başka bir konu ise bu yıl baybayan tuvalet girişlerinin yan yana
olması çok çirkin olmuş, bir dahaki

şenliklere bu problemin de çözülmesini umut ederek gelecek yılki
şenliklerimizi dört gözle beklediğimizi söylemek istiyoruz.
Gün geçtikçe organizasyonlarımızın daha da güzelleştiği, halkımızın katılımının daha da arttığı
görülmektedir. Emeği geçen tüm
hemşerilerimize, dernek yönetimine ve Ahırlı Belediye Başkanı İsa
Akgül Bey’e de teşekkür ederiz.
Başka bir konu da şu; bunu
belirtmemiz ne kadar doğru olur
bilmem ama yine de aklımızdan geçeni belirtelim. Şenlik alanına gelen
esnafların düzenli bir şekilde ürünlerini açmalarını ve cüzide olsa bir
işgaliye ücreti talep edilmelidir diye
düşünmekteyiz.
Şenlik alanında bulunduğumuz
ortamları temiz tutar ve çöplerimizi poşetleyerek alanda bırakmadan
giderken yol kenarlarında bulunan
çöp bidonlarına bırakırsak insanlık
vazifemizi layıkı ile yerine getirmiş
oluruz.

Ahırlı İlçesi Belediye Başkanı
Sayın İsa Akgül Bey'e çağrımdır

Sözde değil, özde milliyetçilik

M

illiyetçilik noktasında gerçekten çok zayıfız, sözde milliyetçi
olduğumuz yerde özde yokuz. Hatta
çok üzüldüğüm bir olayı nakletmeye
çalışayım. “İsmi mevzu bahis değil,
ancak bizlerden biri. Bir arkadaşımızla bize kadar gelmişler sefa gelmişler hoş gelmişler. Ancak aramızda
küçük bir ücret farkı olduğundan dolayı yaptıracağı işi bana yaptırmaktan
vazgeçti. Bende dedim ki filanca yere
yaptırmada nere yaptırırsan yaptır
çünkü o kişiler hainlik yapmaktalar,
teröre destek vermekteler dedim. Bunun üzerine bana şu cümleyi kurdu
ve gerçekten çok üzüldüm “Ben hesabıma kitabıma bakarım arkadaş, kimin nereyi desteklediği beni alakadar
etmez” diyerek milliyetçiliği ve vatanseverliği sorgulanacak konuşmalar
yaptı. Gerçekten ülkenin kaymağını
yiyen böyle adamların bu ülkeye katkısı nedir merak ediyorum.
Ben Yaptım Oldu Düşüncesini
Kafamızdan Atmalıyız. Herkesin

Hakkına Saygı Duymalıyız.
Yaylalara yapılan evlerin planlamasının ve projelendirilmesinin çok
gelişi güzel yapıldığını görmekteyiz.
Ne yayla gibi nede yerleşim bölgesi
gibi.
Herkes kafasına göre yer belirleyip duvar çekmekte yaylaların yayla
olma özelliğini kaybettiğini görmekteyiz. Yerel yöneticilerin bu hoyratça
yapılan yerleşim düzenine dur demeleri gerektiğini, yoksa önüne geçilemeyecek problemlerle karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olacaktır.
Kesinlikle ve kesinlikle herkese eşit
şartlarda yerleşim standardı getirilmelidir. Hayvancılık ve gerçek manada yaylacılık yapanlar hariç diğer
konaklamacılara 300 metrekare ise
300metrekare, 500 metrekare ise 500
metrekare, 1000 metrekare ise 1000
metrekare olarak herkese eşit konaklama alanları belirlenmelidir. Yoksa
bu gidişle ileride olabileceklerden
kimse kendini paklayamaz.

Y

apmış olduğu güzel çalışmalarından dolayı öncelikle kendisine şahsım adına teşekkür ederim.
Köyüm ve ilçem için yaptıklarınızı
taktir ediyor ve izliyorum.
Yeni yapılan kapalı pazar yeri Akkise’mize yakışmış, çok da güzel olmuş,
elinize sağlık.
Fakat benim sizden yapmanızı isteyeceğim Akkise’mize de yakışacağını
düşündüğüm bir proje var, onu da hayata geçirirseniz gerçekten ben ve hemşerilerimin size minnettar kalacağından
emin olabilirsiniz.
Yeni pazar yeri ile Saray başı yolu
arasında kalan boşluğu tribünlü futbol
sahası ve çok amaçlı spor kompleksi
olarak düzenlemenizi şahsım ve köyüm
adına sizden istirham ediyorum.
Sayın Başkanım, siz de taktir edersiniz ki spor aktiviteleri köyümüzde oldukça zayıfladı, hatta bitti dileyebiliriz.
Bunun da en büyük sebeplerinden biri
spor alanlarımızın merkezden uzak-

larda olması ve gençlerimizin ilgilerinin azalmasından kaynaklanmaktadır.
Akkise'mizin bu sorunu elbette hepimizin sorunu. Ancak bu sorunu gidermek devlet gücüyle olacağı için bu işi
çözmek siz değerli büyüklerimizin el
atmasıyla gerçekleşecektir. Buraya yapılacak futbol sahası ve spor kompleksi
gençlerimizi bazı kötü alışkanlıklardan
alıkoyacaktır. Arz ve talep bizden, uygulama siz değerli büyüklerimizin takdirindedir.
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Akkise, sevgi ve kardeşliğin sembolü olmalı
T

ürkiye'nin her yerinde olduğu gibi Akkise'de
de halkımız siyasal iradesini bizzat kendisi değil temsilci (Muhtar, Başkan) yoluyla belli ederek
siyasetini göstermektedir. Seçmiş olduğu kimseleri
bizzat kendi iradesiyle seçin halkımız Yeminliyim
kullanımını özgürlüğü Barış'ı ve sevgiyi kardeşliği
ve eşitliği en Adil şekilde uygulamaları için bütün
yetkileri ile temsilcilerine EMANET ederler.
Elzem olan şudur ki insanlar seçim yaparken
duygularına göre hareket ediyorlar Akkise’de halkımız seçim yaparken duygularına göre değil de Siyasette yol gösterici olan iki önemli faktörü ön plana
alırlarsa sağlıklı bir seçim yaptıklarının garantisi
olabilir bu iki önemli faktör ilim ve ahlaktır. Ahlakı
ön planda tutacak olan kimseler HALK'tır. Ancak
hem ilim hem de ahlakı bünyesinde bulundurması
gerekenler ise SİYASETÇİLER'dir.
Çocukluğumdan beri hep yakinen takip ettiğim
Akkise seçimleri heyecanlı ateşli ve atraksiyonlu bir
şekilde geçmektedir ki bunlar siyasetin olmazsa olmazı heyecan ve Tutku Akkise seçimlerinde hat safhada yaşanmaktadır. Bu da ayrı bir mutluluk ayrı bir
güzellik göstermektedir ancak bu heyecan ve Tutku
kimseyi Küstürmeden kimseyi kırmadan kavgasız
gürültüsüz barış içinde sevgi ve kardeşliğin sembolünde birliğin dairesinde içerisinde olmalıdır.
İki şeyden bahsetmek isterim ki bunlar önemli
ve öncelikli olmalıdır;
A- halkımızın siyasi tercihleri nasıl olmalıdır
B-siyasiler nasıl olmalı nelere dikkat etmelidir
1) halkımızın siyasi tercihleri nasıl olmalıdır.
Halkın Tercihi: Halk, siyasetle uğraşanları çok
iyi tanıyıp, ona göre oy vermelidir. Eğer halk aldanır
ve seçimini doğru bir biçimde yapmazsa, doğacak
sıkıntılara katlanmak zorunda kalır. Halk aldanmamalıdır. Halk, doğru, dürüst, adil ve çalışkan insanları seçmelidir. Halk, kasabasını ve ülkesini kalkındırma duygusu içinde olanları seçmelidir.
Akkisenin’nin kalkınmasına değer sağlayacak;
ülkesini seven, adil olan, dinine bağlı, hizmeti esas
alan, ahde vefalı, millî ve manevi değerlerine sahip
çıkan insanları esas almalılar.
Akkise seçim yapacağı kendisine temsilci olarak
seçeceği kişi de iki şeye bakmalıdır Bunlar İlim ve
ahlak olmalıdır kendilerine temsilci olarak seçtikleri
kimseyi önde yürüyen değil onlara yol gösterici birini seçmelidirler. Akkise'ye ve halka hizmet edecek
hizmet İçin çalışacak nerede olduğunu ne olduğunu
neyi temsil ettiğini bilen birini seçmelidirler. Halkımız bu tercihini yaparken şahsi olarak kâr amacı
gütmeden kendi menfaatini ön plana almadan hareket etmelidir.
Seçtikleri kimseye ben eksenli düşünmemelidirler seçtikleri kimseye verdikleri temsil yetkisini Akkise menfaatleri doğrultusunda çalışacak

Akkise'ye hizmet etmek konusunda tutku duyacak
taraf gözetmeksizin aşk ile çalışmayı kendine şiar
edinecek Akkise milliyetçilerini tercih etmelidirler.

Halkı halk ile yönetecek ve her daim istişarelere
açık gönül sofrası geniş olacak birine teslim etmelidirler o temsil yetki makamını.
Asla seçtikleri o kimseleri kendilerinin seçtiklerini de unutmayarak "sen öl ben yaşayayım" zihniyeti ile hareket etmemelidirler. Ve Rasulullah Efendimizin şu hadisi şerifini asla unutmamalıyız "siz
nasıl yaşarsanız öyle yönetilirsiniz..."
2) Siyasiler nelere dikkat etmeli
Nasıl olmalıdırlar.
Siyasetçi Her şeyden önce Hz Ali'nin de buyurduğu gibi "siyasetin ölçüsü Adalettir." sözüyle
siyasetçi adil olur herkese eşit davranmalıdır. Aldığı
ve alacağı kararları istişareler doğrultusunda
almalı eksilerini ve artılarını her şeyi ile düşünmelidir.
Her şeye ve herkese
yapamayacağı
sözleri vermemeli belli
bir kitleye değil halkın
tamamını temsile bürünüp kucaklamalıdır
Akkise’nin milli ve manevi değerlerine (örf ve
adetlerine) sahip çıkmalıdır.
Halkın düşüncelerinin tamamını dikkate
alıp almalı ve sorunlara
çözüm odaklı olmalıdır
hiçbir şartta ve şekilde
yalan söylememeli ahlaki olmayan şeylerden
uzak durmalı ve ahlaki
olmayan hiçbir çıkar
peşinde koşmamalıdır.
Sözlerine ve cümlele-

rine gayet dikkat etmeli düşünceleri açık şeffaf olmalıdır şahsi çıkarlarına yönelik hiçbir faaliyette
bulunmamalıdır.
Siyasetçi Dili başka kalbi başka değil de Hz
Mevlana'nın da dediği gibi ya olduğu gibi görünmeli
ya da göründüğü gibi olmalıdır...
1991 yılında Akkise kasabasında doğdum, ilkokulu ve ortaokulu Akkise Fatih İlköğretim Okulunda okudum. Liseyi Konya Muhittin Güzelkılınç
Lisesi'nde bitirdim. Lisansı Gazi Üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünü
bitirdim. Şuan Selçuk Üniversitesi iktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinde Siyaset Bilimi üzerine yüksek
lisans yapıyorum. 2012 yılında Ankara'da Ak Parti
İl Gençlik Kolları üniversiteler komisyonunda siyasete başladım ve bunun yanında birçok Dernek
ve STK’ların da görevlerde bulundum. Ankara’da
Girişimci Liderler Topluluğunu kurarak 2 yıl başkanlığını yürüttüm. 1,5 yıl iktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesinde Vekil Olarak Öğrenci konsey Başkanlığını yürüttüm. TOBB Genç Girişimciler Kuruluyla
birçok ortak çalışmalarda bulunduk. Şuan Konya
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu
üyesi olarak siyasette aktif olarak devam etmekteyim. Son olarak Akkiseli genç kardeşlerimizin aktif,
canlı, kanlı ve heyecanlı bir şekilde gerek siyasi gerek ticari her daim bir uğraş içinde olmalarını arzu
ediyorum ve bunun için şahsım adına ne gerekiyorsa yapmaya hazırım...
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Artık bazı şeylerin değişme zamanı geldi

B

en 1963 Akkise doğumlu İsmail Kurt; Mümin
çavuşun Muhittin’in oğluyum. Konya’da ikamet
etmekteyim ve züccaciye işi ile uğraşıyorum.
Hemşerilerime 17. Bahar Şenliklerinde göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum. Akkise için çalışan herkese, derneğimize
ve belediye başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum.
Allah onlara selamet versin. Akkisemiz için yapılan
her güzel şey iyidir. Bunu da kimin yaptığı önemli
değil neye hizmet ettiği çok önemlidir. Bu anlamda
belediye başkanımızdan daha çok hizmet bekliyorum, kendisini de çok seviyorum.
Köyümüz çok geri kaldı, çevre düzeni ile yeşilliği ile neden daha iyi yerde olmayalım. Köyümüzün
içinde ahırlar var, ahır olmasın demiyorum olsun
olsun ama hayvancılık üretimini belli bir bölgeye
kaldırır köy içinde hayvan pisliklerini kaldırırsak
köyümüzün de gelişmesine fırsat tanımış oluruz.
Yoksa bir tarafta beton harme evler bir tarafta tezek
olursa ne kadar abes bir durum olmaz mı? Geçim
kaynağımız diye yanlış giden ve halkı rahatsız eden
bir konuya doğru diyecek halimiz yok. Hayvancılık üretiminin köyün dışına çıkarılması lazım. Artık köyün içinde hayvan pisliği olmamalı. Burada
yanlış anlaşılma olmasın, biz şunu demiyoruz kimse hayvanlarını satsın veya hayvancılık yapmasın
demiyoruz. Dediğimiz tek şey artık hayvancılık
üretimini köyün dışına taşıyalım diyorum. Bunun
içinde belediye başkanımız gerekli alt yapı çalışmalarını yapar da halkın hizmetine açarsa halk da

ne yapacağını bilerek hareket eder diyorum. 5km
10km köyün dışında hayvancılık yapsak ne kaybederiz? Belki daha çok kazanacağız. Dışarıdan misafir geliyor burnunu tıkıyor yahu İsmail Bey Akkise

bu çağda bu zamanda halen bu koku ve bu görüntü
Akkise’ye yakışmamış diyerek bize sitemde bulunuyor. Bir Akkiseli olarak bu durumdan ben mustaribim, ben hayatımda iki şeyden korkarım; “bir
yokluktan, iki cehaletten”. İki şeyden de korkmam;
“Varlıklı insandan ve akıllı insandan korkmam”
niye bunlardan insana fayda gelir, zarar gelmez.
Temiz olmanın, temiz kalmanın kime ne zararı
olabilir soruyorum size? Daha halen tuvaleti adam
gibi kullanmasını bilmeyen insanlar var. Belediyemizden Allah razı olsun çok güzel tuvaletler yap-

mış. Ama halen hizmete sahiplenmeyip gelişi güzel
kullananlar var. Ayıp yahu orası küçük bir yerleşim
merkezi, göçebe alan bir yer değil ki neyi düğü belirsiz, nerden geldiği belirsiz insanların yaşadığı
bir yer değil. Az çok hepimiz bir birimizi biliyor
ve tanıyoruz. Birbirimizi uyarmalıyız, yanlışı takdir etmek yerine tenkit etmeliyiz ki herkes haddini
bilmeli.
Edep çok önemli, kim olduğumuza değil ne
olduğumuza bakmamız lazım. Adam yetmiş yaşında ağzında koca koca küfürler, çocuk yedi yaşında
ağzında koca koca küfürler. Artık bazı şeylerin değişmesi lazım, böyle gelmiş böyle gidecek diye bir
kural yoktur. Herkes toplumsal kaidelere uymak
zorundadır. Ben köyümü kınamıyor yadırgamıyorum ancak değişime de ayak uydurmalıyız. 60’lar
80’ler Türkiye’sinde de takılı kalmamalıyız. Teknolojik çağda teknik imkanları da en iyi şekilde kullanmalıyız.
Torku köyümüze yatırım yapmış onunda değerini bilip köyümüzde devamlılığını sağlamamız
lazım. Bize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Cenazelerde taziye çadırları
kuruluyor, çok güzel hizmetler bunlar.
Bizler, derneğimize ve derneğimizdeki kardeşlerimize sahip çıkalım, belediye başkanımıza sahip
çıkalım, Akkise gazetemize ve çalışanlarına sahip
çıkalım. Çünkü onların her birinin yaptıkları çalışma Akkise’mizin menfaatinedir. Dolayısı ile tüm
Akkiselilerin menfaatinedir.

