Suğla; bölgenin can damarı Akkiseliler Bayramlaştı
Akkise Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği bayramlaşma programında buluştu. Birlik ve beraberlik
mesajlarının verildiği bayramlaşma programına dernek üyeleri ve
hemşerilerimiz katıldı. Akkise
Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve Akkiseliler bayramlaşma programında biraraya geldi.

Uğrunda canların yandığı, gelinlik kızların hayali olan, damatlık gençlerin
umudu olan kimine göre dert, kimine
göre bulunmaz nimet. Kimisi bıkmıştır hayatından
güneşin altında yorulmaktan ve yanmaktan, kimisi
geleceğine yönelik hayaller
kurmuştur bu topraklar
üzerinden. Haberi sayfa 15’de

Haberi sayfa 3’de
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Mehmet AKGÜN

İçimiz de
dışımız da
yanıyor

Evet, içi yanıyor şu cennet vatanımızda Müslüman halkımızın. Bir
nebze olsun yüzümüzün gülmesini
istemeyen kökü dışarıda, maşaları içerde olan insan görünümlü
kanla beslenen hainler, kansızlığa
dayanamadılar ve Hatay’da altmışa
yakın insanımızı katlettiler doymaYorumu sayfa 2’de
dılar.

Toplumsal
duyarlılığımızı
yitirdik
Kasabamızda inşaat vesilesiyle
yaklaşık iki ay kaldım bu zaman
zarfı içinde iki arazi, birde ev yangınıyla karşılaştım. Üçünde de
tablo aynı. Nasıl mı? İzah edeyim.

Haberi sayfa 14’de

GAZETESİ

Vehbi ÖZALP

Üzüntülü haber

Belediye Başkanı Ceylan Arslan’ın üvey
abisi Cengiz Şimşek ve oğlu Kemal Şimşek
Akkise’nin Darıgölcü mevkiindeki gölette
boğularak can verdi. Serinlemek için suya
giren Kemal Şimşek aniden gölette kaybolunca baba Cengiz Şimşek’te suya girerek
evladını kurtarmak istedi fakat gölet ikisine de mezar oldu. Başkan Arslan ve Şimşek ailesine başsağlığı dileriz.

Konuk’tan müjdeli haberler
Pankobirliğin seçimleri öncesi kasabamıza gıda
market açma sözü veren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, bu sözünü yerine getirmek için
Akkise’yi ziyaret ederek yer talebinde bulundu.
Haberi sayfa 6’da

13. Akkise Bahar Şenlikleri
coşkuyla kutlandı
13. Akkise Bahar
Şenlikleri coşkuyla
Akkise han alanında
gerçekleştirildi. Mehteran takımı eşliğinde
şenlik alanına giren
protokol üyeleri yerini
aldı. İstiklal marşının
okunmasının ardından Kuranı Kerim
tilaveti okundu.
Konuşmacıların birlik
ve beraberlik üzerinde
yapmış oldukları vurgulu konuşmalar halk
tarafından alkışlanarak destek gördü.

Çalışanlar
grevde
Devlet Su İşleri’nin Suğla
Arazisi’nde beton sulama
kanallarının yapımında
açmış olduğu ihaleyi alan
Özerdoğanlar İnşaatı’nın
çalışanları grevde.

Haberi sayfa 16’da

Haberi sayfa 4-5’de
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İçimiz de dışımız da yanıyor

(0332) 351 69 58
(0541) 536 19 68
(0537) 379 69 09
(0544) 217 09 55
web : www.akkisegazetesi.com
e-mail : akkisegazetesi@hotmail.com
e-mail : akkisegazetesikonya@gmail.com
facebook: akkisegazetesi@hotmail.com

Evet, içi yanıyor şu cennet vatanımızda Müslüman
halkımızın. Bir nebze olsun yüzümüzün gülmesini istemeyen kökü dışarıda, maşaları içerde olan insan görünümlü kanla beslenen hainler, kansızlığa dayanamadılar
ve Hatay’da altmışa yakın insanımızı katlettiler doymadılar. Bir bardak suda fırtınalar kopartmak için Gezi olayları diyerek büyükşehirlerde nereden peydahlandıkları
belli olmayan gruplar halinde aylarca eylem adı altında
yağma yaptılar. Kamu bina ve araçlarını yaktılar yıktılar,
esnafların camlarını kırdılar. Her gün bazı televizyon kanallarında irtibatlı haberler yapıldı, televizyon kanalları
saatlerce naklen yayın yaptı. Neydi bunların dertleri?
Parkta kesilen veya yerinden sökülerek nakledilen ağaçlarımıydı? Milleti buna inanacak kadar aptal mı zannettiniz? Kaldı ki sizleri koçlar gibi destekleyenler binlerce
ağacı keserken nerdeydiniz? Bunları kimse yutmuyor.
Ama maşalarınızın şirretliği ve edepsizliğinden suskunlumuz. Sanmayın ki korkumuzdandır. Suskunlumuz asaletimizdendir. Önce laflarına (olaylarına) bakarım sonra
söyleyenlere (eylemlerde yakanlara yıkanlara)…
Bunlara Anadolu’da ‘yedikleri kaba pisleyenler’ denir. Yok öyle bu ülkenin havasını soluyacaksın, ekmeğini
yiyeceksin, suyunu içeceksin sonra döneceksin her türlü
hakareti edeceksin. Değerlerine söveceksin sonrada bizden gibi görüneceksin. Yemezler! Bu millet gözünü açtı
sizin gibileri sevmiyor. Sizin ne mal olduğunuzu biliyor.
Zaten olur olmaz yerde sağa sola saldırmanız bundandır.
Ağızlarındaki baklayı çıkardıklarında ise; 2. boğaz
boğaz köprüsü yapılmasın ki ağababalarının gemileri
sorgusuz sualsiz boğazdan geçsin. Yapılırsa geçişlerinden
hem para alınacak hem de ne taşıdığı sorgulanabilecek.
İstanbul’a yapılacak olan havalimanı yapılmasın çünkü
Almanya’da bulunan havalimanının işlevi kalmayacak.
Almanya değil Türkiye kazanacak. Başka termik santraller yapılmasın diyorlar. Gelişmiş ülkeler yıllardır enerjilerini santrallerden karşılıyorlar. Hatırlarsanız eskiden
plakçalarlar vardı meşhur; markası da ‘Sahibinin Sesi Köpek Marka’ bu plaklar hala bitpazarında antikacılarda var.
Allah polisimizin, askerimizin ve devletimizin yardımcısı olsun. Bunları yazarken aklıma bir fıkra geldi:
Fıkra bu ya, bir generalin askerlik çağına gelmiş oğlunu,
general kendi birliğinde yanına alır. Delikanlı generalin
oğlu olmanın ferahlığıyla askerliğe başlar. Bir gün general
emir eri olan oğlunu yanına çağırarak sözlü olarak, tabur
komutanına bu gece nöbetlerin 1 saat tutulması, akşam
saat 21.00’de askerin yatırılması, sabah 06.00 kaldırılması
ve 07.30 spor yapılması gibi talimatlar verip oğlunu tabur komutanının yanına gönderir. Oğlan rahat ya tabur
komutanının kapısını çalmış girmiş içeri. Babam şunları
şunları söyledi diye başlamış anlatmaya. Generalin oğlu

olduğunu bilmeyen komutan karşısında babasının talimatlarını sıralayan askere hiddetlenerek, ulan bunları
baban söyledi anan ne söyledi demiş.
Rabbim içimizdeki beyinsizler yüzünden bizleri helak etme (âmin).
Evet, dışımızda yanıyor Mısır, Irak, Suriye. Müslüman coğrafyasında hep kan, hep gözyaşı. Hiç dinmemişti
kimi kurşunla kimi bombalanarak kimi zamanda kimyasal silahlarla toplu patlamalar yapılıyor çoluk çocuk kadın
yaşlı demeden Müslümanlara toplu katliamlar yapılıyor.
Bunlar bizlerin gözü önünde olan olaylar, bunların perde
arkasını iyi okumak tahlil etmek gerekir. Bu coğrafyada
her zaman her türlü ayak oyunları oynanmıştır. Emperyalist ülkeler; (ABD-İngiltere-İsrail-Fransa-Almanya
vb) buraları kendilerine ait vaat edilmiş topraklar olarak
görüyor, buranın yer altı zenginliklerinin kendilerinin
olduğunu, bir damla petrol için bir damla kanı dökebileceklerini her yerde dillendiriyorlar. Ama şunu hiç kimse
unutmasın onların bir planları varsa Cenabı Allah’ın da
bir planının olduğu unutulmasın.
Her firavuna bir Musa (as) firavunun kendi elleriyle yetiştirdiği Musa (as) firavunun tacını tahtını yerle bir
edi verir. Yeter ki Müslümanlar Ahmet’e Mehmet’e değil
yeri göğü yaratan kimsesizlerin kimsesi yüce yaratıcıya
güvensin yardımı ondan istesin vesselam.

TEŞEKKÜR
Tayini çıkan Kaymakamımız Sayın Remzi
Kattaş Bey’e Akkise ve Akkiseliler için yaptıkları
hizmetten dolayı Akkiseli hemşerilerimiz adına
gazetemiz aracılıyla teşekkürlerimizi iletiriz. Sayın
Kattaş’a yeni görevinde başarılarının devamını dileriz.
Gerçekten yakınen takip ettiğimiz Kaymakam
Bey’in eğitim için canla başla çalıştığını, çocukların
okulları için aileleriyle birebir görüştüğünü, bu ailelere yardımcı olduğunu biliyoruz. En iyi yatırımın
insana olduğu düsturuyla hareket etmiştir Sayın
Kaymakamımız güle güle Akkise’yi unutmayın, Akkise de sizi unutmayacak, Akkise Gazetesi de.
Yeni göreve başlayan Kaymakamımız Sayın
Taner Bolat Bey’e de görevinde başarılar diler,
Akkise’ye güzel hizmetlerinin olacağını bekliyor,
bu hizmetleri gazetemiz aracılığıyla her sayımızda
paylaşacağımızı taahhüt ediyoruz.
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Bu şarkı sözlerinden de anlaşılacağı gibi ara ara çekip gittiler yurtlarından, yuvalarından. Rızıkları ve görevleri uğruna.
Doğup büyüdükleri memleketlerini terk etmek zorunda kalan gençlerimiz yine de her fırsatta yurtlarına
gelmenin ve geride bıraktıklarının ziyaretlerinde bulunmanın haklı gururunu yaşayarak diyorlar ki; “Orada
bir köy var uzakta, gitmesek te, gelmesek te o köy bizim
köyümüz’’ sloganı tam da bizim köyümüzün gençlerine
yakışır bir özellik.
Çünkü Akkise insanı yurduna, milletine ve Akkise
sine âşıktır. Onun için bir araya gelebilecekleri ve özlem

giderebilecekleri tek yerin Akkise olduğunu, yurdun
her bir köşesi bizim için değerlidir. Ancak Akkise daha
da değerlidir diyerek memleketlerine olan sevdalarını,
sevgilerini dile getirdiler. Akkisemiz için daha iyi neler
yapabiliriz münakaşasına giren gençler en önemli sorunun işsizlik, akabinde de ekonomik sıkıntılar olduğununu söylediler.
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Akkiseliler Bayramlaştı
Akkise Kalkındırma ve
Yardımlaşma Derneği
bayramlaşma programında buluştu. Birlik ve
beraberlik mesajlarının
verildiği bayramlaşma
programına dernek
üyeleri ve hemşerilerimiz katıldı.

Akkise Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve Akkiseliler bayramlaşma programında biraraya
geldi.
Farklı meslek gruplarından birçok Akkiselinin katıldığı bayramlaşma programında hasret giderildi. Programda konuşan Dernek Başkanı Vehbi Özalp, ‘‘Bu bayram günlerinde küslerin barışması, insanların birbirinin
gönlünü kazanması gerekiyor. Bizler Akkiseli olarak
hep birlik ve beraberlik için çaba harcıyoruz. İçimizde
bölünmek yerine bir bütün olmak her zaman Akkise’yi
güçlendirir. Siz değerli hemşerilerimiz bayramlaşma
programımıza gelerek bizleri onure ettiniz’’ dedi.
Konuşmanın ardından tanışma gerçekleştirildi.
Farklı meslek gruplarından olan Akkiseli vatandaşlar
birbirleriyle tanışarak sohbet etti.

Vehbi ÖZALP

Akkise
halkının
birlik,
beraberlik
çağrısı
02 Haziran 2013 tarihinde
yapmış olduğumuz Akkise Bahar
Şenlikleri iyisiyle kötüsüyle geride
kaldı.
Ancak yine de bu şenliğimizde
ötekileri aratmayacak kadar güzeldi diyen Akkiseliler, “Gönül isterdi ki derneğimizle, belediyemizle,
diğer kurum ve kuruluşlarımızla
hep beraber bu şenliklerimizin yapılmasını aynı
duygu ve düşünce içerisinde görelim. Ama her
ne hikmetse Akkise ve Akkiseliler olarak bunu
bir türlü beceremedik. Bu gidişle de bir araya
gelip aynı duygu ve düşünceleri paylaşabileceğimiz bir ortam bulmak zor görünüyor” dediler.
“Bizlerin yetkililerden istek ve arzusu şudur” diyen Akkiseliler, ‘’Akkise’yi seviyorsak ge-

lin Akkise için siyaseti ve bireysel çıkarlarımızı
bir tarafa bırakalım. El birliğiyle Akkise’nin geleceğini ve menfaatlerini projelendirelim’’ açıklaması yaptı.
“Biz bütün hemşerilerimizi seviyoruz” diyen Akkise Kasaba halkı sakinleri, “Konya’da
yaşayanını, Konya dışında olanını da, yurt dışında yaşam mücadelesi veren tüm hemşerilerimize olan gönül bağımızı buradan gazetemiz

aracılığıyla dillendirmek ve onlarla olan bağımızın ilelebet devam etmesi dileğiyle hepsine
selamlarımızı sunar, saygı, sevgi ve hürmetlerimizi belirtiriz.
Ayrıca üç ayların sonunda rahmetiyle, bereketiyle gelen ve Müslümanları birbirine kenetleyen Müslümanların bayramı olan mübarek
Ramazan Bayramlarını kutlar sağlık ve esenlikler dileriz” dediler.
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13. Akkise Bahar Şenlikleri
COŞKUYLA KUTLANDI

Mehteran takımı eşliğinde şenlik
alanına giren protokol üyeleri yerini aldı. İstiklal marşının okunmasının ardından Kuranı Kerim tilaveti
okundu. Konuşmacıların birlik ve
beraberlik üzerinde yapmış oldukları
vurgulu konuşmalar halk tarafından
alkışlanarak destek gördü. Daha sonra sanatçı Başkal’ın, Konyalı Edanın
ve özgün müzik sanatçısı Mustafa
Yıldızdoğanın sahne almasıyla canlanan, halkında sanatçılara eşlik etmesiyle ve Anadolu Folklor ekibinin
gösterileriyle coşkulu bir şenlik kutlaması yapıldı.

[ AKKİSE ]
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Kozanaylar Deva Yemek Fabrikasının
vermiş olduğu şenlik yemeğinde küçük
çaplı olumsuzlukların yaşanması dikkatlerden kaçmazken, hemşerilerimizden Celal
Duman’a da tekerlekli sandalye verilmesi
halkın takdirini topladı. MHP Milletvekilleri Mustafa Kalaycının ve Faruk Bal’ın yapmış oldukları konuşmalarda da birlik beraberlik çağrılarında bulunuldu. Daha sonra
katılan protokol üyelerine plaket verilerek
katkılarından dolayı teşekkür eden Akki-

se Belediye Başkanı Ceylan Arslan gelecek
şenlikleri üç güne çıkarmak istediklerini
bunun birinci gününü köyde ve mezarlıklar
ziyaretiyle ikici ve üçüncü gününü ise yine
her zaman olduğu gibi Han alanın da devam
ettireceklerini belirtti.
Daha sonra ağalık seçimine geçildi. On
kişinin yarıştığı ağalık seçiminde Mevlana
Oto Cam sahibi İhsan Erdal’ın oğlu Zafer Oto Cam’ın sahibi Halil İbrahim Erdal
15.000 TL ile seçilerek bu yılın ağalık unvanının sahibi oldu.
Hemşerilerimizden Dündar Tünenin
kurduğu, kardeşi Ömer Tünenin yönettiği “Dündar Özel Güvenlik”in görev aldığı
şenlik alanında herhangi bir sorunla karşılaşılmadan 13.Akkise Bahar Şenlikleri de
tamamlanmış oldu.
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Konuk’tan Akkise’ye
müjdeli haberler
Pankobirliğin seçimleri öncesi kasabamıza gıda market
açma sözü veren Pankobirlik
Genel Başkanı Recep Konuk,
bu sözünü yerine getirmek
için Akkise’yi ziyaret ederek
yer talebinde bulundu.
Belediye Başkanı Ceylan Arslan’ın da hazır
bulunduğu toplantıda Pankobirlik Başkanı Recep
Konuk Akkise’ye olan sevgisini ve övgülerini şöyle
sıraladı:
“Sizin birlik ve beraberliğinize Konya’nın ihtiyacı var. Türkiye’nin ihtiyacı var. Benim ihtiyacım
var benim. Burası bizim için çok önemli. Burası
inanın Konya’nın garantisidir, emniyetidir. Bunu
bilenler bilir. Bilmeyenlerde eninde sonun da öğrenecekler. Akkise’nin gelişmesi için Bismillah diyor
ve mağazayla başlıyoruz.”

Mağazaya ilave yapılacak bir şey var mıdır diye
halkın görüşlerini alan Konuk, talepleri dinledi.
“Burada hayvancılık çok olduğu için süt toplama merkezlerinin kurulmasını istiyoruz” diyen halkın taleplerini yardımcılarına not aldırarak üzerinde durulmasını isteyen Konuk, “Anadolu insanının
sırtından geçiniyorlar. Biz çalışıyoruz, üretiyoruz,
kazanıyoruz fakat katma değerini başkaları yiyor.
Biz şimdi diyoruz ki ürettiğimizin de katma değe-

rini ürettiğimiz yerde bırakalım. Biz kazanıyoruz,
üretiyoruz ama katma değerini birileri alıp götürüyor. Eylül ayı itibariyle süt, 1 Ocak itibariyle de et
alımı devam edecek. Bizim ürünümüzü kendimiz
değerlendiremezsek ürettiğimiz ürün ayağa düşer.
Biz kazanamayız, kazandırmazlar
bize” diyen Konuk, “Bu kuracağımız entegre tesisle hayvancılıkta
para kazanacaksınız. Bunu daha
önceki konuşmamda meydanda
söyledim. Ancak o seçime dayalı
bir süreçte konuşulduğu için iyi algılanmadığını düşünüyorum. Şimdi
tekrarlıyorum. Günlük 4 bin 200
hayvan keseceğiz biz orada. Bunun
3 bin tanesi küçükbaş, bin 200 tanesi büyükbaş olacak” diyen Başkan
Konuk, konuşmasına şu cümlelerle
devam etti:
“2 bin ton süt işlenecek. Onun
için siz de hayvancılığa
ehemmiyet vereceksiniz,
biz de destekleyeceğiz. Siz
hayvancılıkta para kazanacaksınız. Hayvancılık Türkiye için önemli ve biz çok
önemsiyoruz. Biz diyoruz ki bizim için
sütü kimin aldığı önemli değil. Önemli
olan sütün değerinde alınması, üreticinin bu konuda mağdur olmaması. Biz süt
toplayan arkadaşları yok etmek için var
değiliz. Onlarda var olacak, onlarda rızıklarının peşinde dönecekler. Ama bizim
karşı durduğumuz konu şu; 1’e alıp 5’e satıp 4 kazanırken üreticiye
de hakkını vermiyorsa biz
buna karşıyız. Ürettiğinin
para etmesinin yolu entegre tesisi kurmaktan geçer. Biz de
bunu en kısa zamanda inşallah faaliyete geçireceğiz.”
“Akkise’de şöyle bir şey yapabilir miyiz” diyen Konuk, “Akkise’nin
bütün tarlalarını 10 seneliğine Şeker
Fabrikası’na kiralayalım. Kimin kaç
metre tarlası varsa icar yazalım ne
kadar icar. Burada icar ne kadarsa
onun bir fazlasını yazalım ve tama-

mını Konya Şeker’e kiralayalım. Tarlaları birleştirip
sürelim. Ekelim kaldıralım. Ben 1 lira gelir istemiyorum. Gelirden ne çıktıysa da tamamını Akkise’ye
geri dağıtalım” açıklaması yaptı. Başkan Konuk’un
bu konuşması halktan büyük alkış aldı.
Başkan Konuk daha sonra konuşmasını şöyle
sürdürdü:
“Eğer kafanıza yatarsa burayı pilot bölge ilan
edelim. Bu projeyle arazi toplu işlenmiş olup parça
parça ekip dikmekten bir kere kurtulacağız ve yakıttan kar edeceğiz. Tabi şimdi aklımıza vesveseler
gelebilir. Tabii ki toprak bizim için önemlidir. Baba
yadigârıdır. Kimse tarlasını bir yerden bir yere taşımak istemez. Biz de kimsenin tarlasını bir yerden
başka bir yere taşıma düşüncesinde falan değiliz.
Herkesin tarlası yine aynı durduğu yerde duracak.
Biz sadece sürerken aralardaki sınırları kaldıracağız. Parça parça değil de tek seferde bir uçtan bir
uca sürüp gideceğiz. 10 senenin sonunda anlaşılırsa
bu ekip biçme böyle devam eder gider. Yok; ben is-

temiyorum denirse herkesin tarlası yine eskisi gibi
sınırları belirlenir ve bireysel ekip biçmeye devam
edersin. Eğer bu proje aklınıza yattıysa Akkise’nin
bütün arazisini; nerde ne varsa tamamını Konya
Şeker’e kiralayalım. Bir icar yazalım. 1- Bu icarı bir
kere kesin ödeyelim. 2- Bu toplu işlemeden dolayı bir avantaj, kazanç olacak ya o kazancı da herkese tarlası oranında geri dağıtalım. Bunu yapın
Türkiye’ye model olsun. Bunda sadece iyi niyet lazım, samimiyet lazım, öncü kuvvet lazım, dirayet-
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li şirket lazım. Dirayetli şirket var, para pulda var
bunu yapacak imkânımız da var, teknolojide var o
zaman geriye ne kaldı iyi niyet ve samimiyet. Eğer
öyleysek hemen yapalım. Bu konuyu düşünün taşının eğer kafanıza yatarsa bunu değerlendirelim.
Gördüğümüz kadarıyla Akkise’nin birçok arazisi
kullanılmıyor. Gelin oraları da değerlendirelim. Kuralım bir heyet bunu çalıştıralım en kötüsü bile bugün kazanılandan daha iyi olacaktır. Bunu yaparken
de dışarıdan bir tane vatandaş girmesin. İşlemede
de tamamen Akkise’nin insanı çalışsın. Şimdi A kişisinin traktörü var o arkadaşımız boşta kalmasın
ne yapacağız onunda traktörünü çalıştıralım parasını da verelim.”
Konuşmasından sonra Akkise Belediye Baş-

kanı Ceylan Arslan’a dönerek; “Değerli başkanım eğer
Akkise’ye böyle bir şey yaparsak bu Akkisemiz’e çok yakışır, Türkiye’ye bir model olur.
Akkisemiz’e de çok iyi bir gelir olur. Bunu yaparsanız aynı
yer üzerine kreşi de kuralım,
hayvanları da getirelim. İçine
hayvanlarımızı koyalım. Çocuklarımız hayvanlara baksın.
Araziyi işletelim, gelirlerini
de Akkise’den 1 lira dışarı çıkarmadan tamamını da aynı
herkesin tarlası oranın da dağıtalım. Siz karar verin bismillah deyin
yapalım” diyen Başkan
Konuk, “Bu güzel proje ve sunum burada
sözde kalmasın. Konya Şeker bütün kararları genel kuruldan çıkarır, hükümetten de
izini çıkarırız her şey bana ait. Yeter ki siz
evet deyin” diyerek burada bulunan Akkiselilerden “Bu iş olmaz diyen var mı?” diye
teyit isteyen Başkan Konuk; soru karşısında
olumlu cevap alınca “Bu olmuştur” diyerek
‘’Akkise A.Ş. hayırlı olsun” dedi.
“Bu benim yıllardır bir düşümdü bunu
Akkise’de gerçekleştirmekten gurur duyu-

VEFAT EDEN HEMŞEHRİLERİMİZ
İNNA LİLLAHİ VE İNNA İLEYHİ RACİUN...
• Çerkezler sülalesinden Çerkezoğlunun
Mustafanın oğlu Ali Ertekin (Gece Bekçisi
Ali) 15.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Akkisede defnedilmiştir.
• Hacı Hüseyinler sülalesinden camızcı Mehmet’in Niyazinin oğlu Ahmet Keleş
14.07.2013 tarihinde Bursada çalıştığı işyerinde geçirmiş olduğu kaza sonucu hayatını
kaybetmiştir. Cenazesi ailesinin isteği doğrultusunda Akkiseye getirtilerek Akkisede
defnedilmiştir.
• Gurudirinin Hüseyinin eşi, eski pazarcılar odası başkanı Abdurahman Gaymaz’ın
annesi Meryem Gaymaz 14.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
• Beyliğin Hacı Mehmet’in eşi Fatma
Kaplan 12.07.2013 tarihinde vefat etmiştir.
Cenazesi Konya Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
• Garayenin Durmuş Alinin Mustafanın
Kadirin oğlu 10.07.2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi Konya Uluırmak mezarlığına defnedilmiştir.

• Kalaycı Osmanın oğlu Mehmet Palazın
eşi Güldane Palaz 27.06.2013 tarihinde vefat
etmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına
defnedilmiştir.
• Taslağın Mehmet’in oğlu Osman Kozanayın eşi Ayşe Kozanay 23.06.2013 tarihinde
vefat etmiştir. Cenazesi Konya Uluırmak mezarlığına defnedilmiştir.
• Bakkallar sülalesinden Bakkalın Koca
Efenin oğlu Osman İvgen 10.06.2013 tarihinde vefat etmiştir. Cenazesi KonyaÜçler mezarlığına defnedilmiştir.
• Kör İsmailin Ahmet Aydemir 08.05.
2013 tarihinde vefat etiştir. Cenazesi Konya
Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
• Hatıplar sülalesinden Hayrettin Özelin
eşi 16.04.2013 vefat etmiştir. Cenazesi Konya
Üçler mezarlığına defnedilmiştir.
• Akkise Kasabası sakinlerinden Ömer
EVER’in (Arzının Ömer)’in oğlu (Güven
Oto Tamir) İşletmecisi Muammer EVER geçirmiş olduğu bir kaza sonucu hayatını kaybetmiştir. Cenazesi Konya Üçler mezarlığına
defnedilmiştir.
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yorum” diyerek duygularını dile getiren Başkan Recep Konuk, “İnşallah hayırlı olur. Ben şahsım adına
hayırlı olacağına inanıyorum. Bu konuda da Akkiseyi ve Akkiselileri utandırmayacağım inşallah”
diye konuştu.
Daha sonra gıda marketin açılacağı yerleri gezen Konuk; belediye başkanlığının göstermiş olduğu yerleri gezdi. Üç arazi üzerinde yapılan çalışmalardan sonra uygun olanı üzerinde karar verilmek
üzere halkla vedalaşan Recep Konuk kasabadan
ayrıldı.

Belediyemizden
sinekle mücade

Akkise Belediyesi sinekle mücadele kapsamında belde de günde iki kez ilaçlama yapıyor.
Sabah saatlerinde sivrisinek ilaçlaması yapan görevliler akşam üzeri de karasinekle mücadele için hizmeti sürdürüyor.
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İlçemizden, belde ve köylere
ziyaret ve denetim düzenlendi
Kaymakam Remzi KATTAŞ ve beraberinde daire amirleri ve protokol üyeleri, ilçe belde
ve köylerine ziyaret, denetim amaçlı program
düzenledi.
Programa İlçe Müftüsü Hasan MERT, İlçe
Jandarma Komutanı Ercan DUMAN, İlçe Milli
Eğitim Müdürü Abdullah DÖNMEZ, İlçe Yazı
İşleri Müdür V. Faruk YİĞİT, İlçe Özel İdare Müdür V. Osman ŞENCAN, İlçe Emniyet
Amiri Sedat AKDEMİR, İlçe Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdür V. Eyüp ÖNCÜ, İlçe Sağlık Müdürü Burhan AYDIN, İlçe Halk Eğitimi
Merkezi Müdürü Asil CANDAN ve İlçe Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında görevli
Sosyal İncelemeciler Eyüp ÖNCÜ ile Abdullah
DEMİR’de katıldı.
Program çerçevesinde, Kuruçay, Karacakuyu, Kayacık, Çiftlik ve Erdoğan köylerine,
Bademli, Küçüköz, Büyüköz ve Aliçerçi köylerine ve son olarak ise Balıklava Köyü ile Akkise
Beldesine ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde belde ve köylerde yapılan
içme suyu, yol, park gibi yatırımlar denetlendi. Ayrıca, taşımalı eğitim durumu, tarım ve
hayvancılıkla ilgili çiftçinin durumu ve halkın
diğer talep ve istekleri dinlenerek bilgiler kaydedildi.

Bu arada, dezavantajlı vatandaşların çocukların yaz dönemlerini iyi değerlendirmeleri
bakımından, yaz tatil kitabı, Çanakkale Destanı Çizgi Romanı, tarihimizde önemli olan
kişilerin çocukluklarıyla ilgili hikâye kitapları,
resim ve boyama defter ve kitapları, oyuncak
bebek ve araba gibi çeşitli hediyeler Kaymakamımız Remzi KATTAŞ ve beraberindeki heyetçe çocuklarımıza ve ailelerine takdim edildi.
Genel olarak, belde ve köylerimizde vatandaşlarımızın yapılan yatırımlar ve faaliyetlerden memnun oldukları, istek ve taleplerinin genel olarak yerine getirilmesinden dolayı
memnun kaldıkları gözlendi.

[ AKKİSE ]
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Suğla arazisi her zamanki
cazibesini koruyor
Akkisenin ve bölgedeki köy ve
kasabaların yegane geçim kaynağı
olan suğla arazisi bir ana timsali bağrında yetiştirdiği tarımsal ürünleri,
çevresinde yerleşik düzende bulunan ekim ve dikimle uğraşan herkese
sunmaya hazırlanmakta arpa buğday

ken sırası gelen köylülerde traktörlerini biçer dövere yanaş tırarak hasılatlarını temin etmenin gayretleriyle
toprak ananın verdiği nimetlerden
faydalanmanın en iyi yöntemlerini
ve teknolojiyi kullanarak eski harmanların pabucunu dama attıkları
artık eskilerden neredeyse hiçbir
usül ve adetin kalmadığı görüldü.
Daha öncelerden üç, dört ay
süren harman zamanı şimdilerde
ise sadece bir günde bitirilerek tarımın ne kadar kolaylaştığını gözler önüne serdi.

zamanı arpasını ve buğdayını, pancar
ve bostan zamanı pancarını, bostanını insanların hizmetine sunmaktadır.
Suğla arazisi Akkise bölgesine
inen 6 adet biçer döver ekinleri biçer-

Kaynarca mevkiinde “Dere ıslah”ı
çalışmaları devam ediyor

Akkise Belediye Başkanlığının proje
olarak sunduğu ve DSİ (Devlet Su İşlerinin)
etütler sonrası uygun bularak ihaleye verdiği
“Çelikler İnşaat Grubu”na vererek “dere ıslahı” projesinin çalışmalarına başlamıştır.
Burada çalışan elli kadar işçinin yaklaşık
yirmi beş tanesini kasabamız sakinleri oluşturmakta ve böylece hem çevre düzenlemesine hem de kasabamızdan iş istihdamı sağlanan gençlerimiz adına memnuniyet verici bir
durum olduğu gözlenmektedir. Bu dere ıslahı
çalışmalarının kasabamızda bazı sorunları
çözeceğini söyleyen Belediye başkanı Sayın
Ceylan Arslan şunları ifade etti.
Bu çalışmanın derelere bırakılan lağam
atıklarının çevreye yayılmadan direk akıntısını sağlamak ve çevreye dağılan pis kokuyu
önlemek olduğunu belirtti. Kaynarca mevkiinin çalışmaları bittikten sonra Dereyol mev-

kiinde dere ıslahı çalışmalarına başlanacaktır
dedi.
Ayrıca bu şantiyede çalışan işçilerin yemek organizasyonunu yapanların da birer Akkiseli olması sevindirici bir durumdur. Kadir
Geçer’in aşçılığını, Kemal Sekmen’in servisçiliğini, Muammer Sarıtaşın tertip ve düzen
sorumluluğunu üstlendiği ve Halil Çelik’inde
şantiye bürosunda santral memurluğu ve çay
işlerini yaptığı bu şantiyede daha birçok gencimize iş imkânları sağladıkları görülmüştür.
Bölgemizde bu tür çalışmaların yapılması ve
insanlığın faydasına olan her alanda hizmet
sahibinin kim olduğuna bakılmaksızın tebrik
ve teşekkür etmek lazım geldiğini düşünerek.
Bizde gazetemiz adına Akkise Belediye Başkanı Sayın Ceylan Arslan Bey’e teşekkür eder
ve hizmetlerinin devamını bekliyoruz.

[ AKKİSE ]
Gazetesi
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Bedler mevkiinden çıkarılan
tatlı su dağıtımı son aşamasında
Özlemle beklenen ve son aşamasına gelinen
tatlı su şebekesinin tüm çalışmalarının bitirildiğini belirten Akkise Belediye Başkanı Ceylan Arslan
konuyla ilgili şunları söyledi:
“Kasabamızda yıllardır sertlik derecesi düşük
ve kaliteli suyun özlemini çekmekteydik. Ancak
bunu da Bedler mevkiinde yapmış olduğumuz tatlı
su arama çalışmalarında elde ettik. Yoğun çalışmaların neticesinde burada çıkan tatlı ve kaliteli suyu
kasaba halkının hizmetine sunmamıza çok az bir
zaman kaldı. Su ikmal hattı tamamlanan su şebekesinin elektrik geçiş hattı yapıldı. Abonelikler alınıp, testler yapılacak ve en kısa zamanda sularımız
şebeke hatlarına verilerek halkımızın hizmetine
sunulacaktır.”

Hane ziyaretleri sürüyor
Kaymakamımız Remzi KATTAŞ’ın daha önceki hane ziyaretlerinde engelli konumda bulanan
Celal DUMAN’ın yerde uzanmış
vaziyette hayatını devam ettirdiği
müşahede edilmişti. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için vakit
geçirdiği odasında daha rahat bir
ortamda hayatına devam etmesi için
Ahırlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca alınan ayarlanabilir
televizyon koltuğu Kaymakamımız
tarafından kendisine takdim edildi.
Ayrıca, İlçe Sağlık Müdürlüğü
ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yatağından
kalkamayacak derecede olduğu tespit edilen, Erdoğan Köyünde ikamet
eden Ayşe ÜNAL, Kayacık Köyünde
ikamet eden Hatice ESENKAYA ve
Akkise Kasabası Hengeme Mahallesinde ikamet eden Kazım ATAKUL
isimli şahıslar ziyaret edilerek kendilerine havalı hasta yatağı hediye
edildi.

[ AKKİSE ]
Gazetesi
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Yolumuz bir
komşuya düştü

Yeni Kaymakamımız Taner Bolat Bey’in
ziyaretinden dönerken bindiğimiz arabada
oluşan arızadan dolayı kasabamızda 12-13
yıldır ustalık yapan otomobil tamir ustası Muammer Usta’nın Balıklava köyünden olması
nedeniyle yolumuzu o istikamete çevirdik.
Burada Balıklavalı hemşerilerimizin göstermiş
oldukları misafirperverlik ve cana yakınlıkları
dikkatimi çekti. Bu vesileyle bize ilgilerini ve
alakalarını esirgemeyen bu mütevazı insanlara
ve tüm Balıklava halkına sonsuz teşekkür ediyoruz.
Burada Akkise Dernek Başkanı Sayın Vehbi Özalp ve Akkise Tarım Kooperatif Başkanı
Hayati Teber ve Akkise Dernek Genel Sekreteri Musa Uyar ile yapmış olduğumuz başka

bir ziyarette; yıllarca kasabamızda hizmet yapmış ve Akkise’ye olan
sevdası hiç bitmemiş
olan namı diğer ‘’Kadir
Hoca’’ Emmi’ye ziyarette bulunduk.
Yıllar
geçmesine
rağmen değerli hocamızda Akkise sevgisinin hiç bitmediğini,
Akkise’ye ve Akkiseliye
olan kardeşlik bağlarının gün geçtikçe arttığını gördüğümüz değerli
hocamızın, Akkise’yi
ve Akkiselileri anarken
gözlerinin nemlenmesi
ve cümlelerin ağzında
boğulması Akkise sevdasının ne kadar doruklarda olduğunu bizlere göstermiş oldu.
1936 doğumlu olduğunu belirten Kadir
Hoca, on yıllık bir talebelik sürecinden sonra
tüm hafız olduğunu ve Kuranı
Kerimi 7 saatte
hatmettiğini ifade etti. Değerli
büyüğümüz 35
yıllık
imamlık
hayatının
15-16 senesini
Akkise’de, diğer
kalan zamanını
da muhtelif yerlerde tamamladığını söyledi. Kendilerinden helallik alarak
ayrılmış olduğumuz hoca emminin son sözleri
bizleri bir kez daha duygulandırdı;
‘’Tüm Akkise’ye selamlarımı iletin’’ diyen
hocamızın selamına önce biz Akkise Gazetesi
olarak, ‘’Aleyküm Selam‘’ diyor ve Kadir Hoca’mızın bu isteğini de gazetemiz aracılığı ile
siz değerli hemşerilerimizle paylaşmayı kendimize görev addediyoruz.

“Akkise Kasabası Koruma
Başkanlığından şikâyetçiyim”

Akkise kasabası koruma
başkanlığından şikâyetçiyim.
Çünkü harman vakti tüm köylülerin ekinleri biçerler le biçilirken. Benim ekinim tarlada
kaldı. Böyle bir ayrımcılığın
yapılması beni çok üzdü. Şimdi sizin aracılığınızla koruma
başkanlığından bunun sebebini
öğrenmek istiyorum. Sayın koruma reisimiz böyle bir uygulamanın sebebi nedir ki

herkesin mahsulü tarladan alınırken benim mahsulüm tarlada kaldı. Yoksa ben bu köyün
vatandaşı değil miyim. Bende
herkes gibi bütçe parasını yatıran vergisini ödeyen biriyim.
Çok şükür kimseye de borcum
yok. Lütfen ben bu ayrımcılığın
sebebini öğrenmek istiyorum.
Mevlüt BAŞARAN
Akkise Kasabası sakinlerinden

Kültür Ateşeleri
AKKİSE’de

Konya’dan kasabamıza gezmeye gelen Konya Fotoğrafçılar Derneğinin üyeleri kasabamızın güzide yerlerini
fotoğraflayarak Kule sitedeki açacakları sergide yayınlamak için fotoğraf makinelerin deklanşörüne bastılar
Akkisemiz’in yetiştirdiği güzide işadamlarımızdan
Aydınlar A.Ş.’nin sponsorluğunda yapılan bölgesel geziler programı içine alınan Akkisemiz’in tanıtımı kültürümüze ve geçmişimize sahip çıkmamızı daha pekiştirecektir. Aralarında bizlerinde tanıdığı bulunan fotoğraf
sanatçıları Akkisemiz’in havasıyla, suyuyla, coğrafi dokusuyla çok güzel bir yer olduğunu, tarihi geçmişinin
de çok eskilere dayandığını belirten sanatçılar; buradan
çok güzel fotoğraflar yakaladık. İnşallah sergimizde de
iyi bir beğeni kazanacaktır. Onun için bizim buraya gelmemize vesile olan Aydınlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı sayın Harun Aydın Bey’e de teşekkür ederiz dediler.
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Aslan yattığı
yerden belli olur
Kasabamızda kalmış olduğum zaman içinde
birçok şeyi yerinde görme ve inceleme fırsatı buldum. Evet, Akkise eski Akkise değil birçok değişiklikler, birçok yenilikler olmasına rağmen halen bazı
konularda eksikliklerimiz devam etmekte ve düzen
ve görüntüyü ziyadesiyle bozmaktadır. Nedir bunlar derseniz hemen hemen hepimizin malumu şu
tezek alışkanlığımızdan bir türlü vazgeçemeyip
yapmış olduğumuz tezekleri birde kendi avlumuzun dışına taşırarak görselliği ve kaliteyi bozmamız
yok mu tam bir can sıkıcı durumla karşı karşıyayız.
Hatta belediyenin bu konuda yapmış olduğu uyarılara ve anonslara rağmen bu çevre kirliliğini yapmaya devam ediyoruz ya buda ayrı bir muamma.
Diğer taraftan evlerimizden poşetle attığımız çöp
poşetlerini atmaları için küçük çocukların eline

veriyoruz onlarda çöp konteynırlarına boyları yetişemediği için çöp poşetlerini çöp konteynırlarının
yanına bırakıp gitmeleri sonucu ortada kalan çöp
poşetlerini kedi ve köpeklerin yırtmaları, içindeki
çöplerin ortalığa dağılması çevre kirliliğine ayrı bir
ivme kazandırmaktadır.
Onun için buradan ebeveynlere seslenerek diyorum ki değerli hemşerilerim eğer “Aslan yattığı
yerden belli olur veya Temizlik imandandır” diyorsak gelin yaşadığımız bölgeyi, çevreyi ve ticaret
alanlarımızı temiz tutalım ki inanca verdiğimiz
değer, insanlığa ve insana verdiğimiz değer artsın.
Çöplerimizi çocuklarımıza değil de bilakis kendimiz çöp konteynırlarına atarsak daha temiz, daha
sağlıklı bir çevre edinmiş oluruz.

Daha öncede belirttim özellikle bazı esnaflarımız tertip ve düzene hiç dikkat etmedikleri gibi
temizliğe de özen göstermedikleri görülmektedir.
Bu esnaflarımızın hem kendi sağlığı hem de bölge
insanının sağlığı için yapmış olduğu işi yasaların
kendilerine yön verdiği titizlikle üzerinde durmaları elzemdir. Her şeyden önce insanlık gereğidir.

Akkise Tarım Kooperatif
Başkanı Hayati Teber’in
değerlendirmeleri

Kasabamıza kazandırılan arpa, buğday ezme
makinemiz tarım kooperatifi bahçesi üzerinde
kurularak halkımızın hizmetine sunuldu. Seksene yakın kooperatif üyemize ihbar tebligatı göndermeme rağmen üyelerimiz kooperatifimize
geri dönüş yapmadı. Böyle bir durum karşısında
kooperatifimizin yönetimi ve üyeliği noktasında sıkıntılar vermektedir. Bu üyelerimizin hem
kooperatife üye olmaları,
hem de kooperatifin tüzüğüne aykırı davranmaları kendi üyeliklerine de
zarar vermektedir. Kooperatifimize yapılmasını
düşündüğümüz projeler;
bulgur çekme makinası,
yem deposu ve toplantı
salonu yapma planlarımız

gündemimizde bulunmaktadır. İmkânların olduğu yerde yapılmayacak hiçbir şeyin olmadığını
belirterek diyorum ki; yeter ki halkımız kooperatifimize sahip çıksın ve desteklerini esirgemesin.
TARIM KOOPERATİFİ TÜM AKKİSENİN MALIDIR. HERKES MALINA NASIL SAHİP ÇIKIYORSA KOOPERATİFEDE
ÖYLE SAHİP ÇIKMALIDIR.
Akkise Tarım Kooperatifi adına Kooperatif Başkanı Hayati Diyor ki; ‘’ Biz halkımıza
hizmet etmeyi kendimize bir borç bilmekteyiz.’’ Tarım Kooperatifi
benim babamın malı
değil, bizler bugün varız, yarın yokuz. Ama

Akkise var olduğu sürece Akkise Tarım Kooperatifi de var olmaya devam edecektir. Çünkü
burası Akkisenin ve Akkiselilerin malıdır. Benim Akkiselilerden isteğim kooperatiflerine sahip çıkmaları ve buranın değerinin bilinmesidir.
Asıl üzerinde durulmasını istediğim konu ise
kooperatifimizin siyasete karıştırılmamasıdır. Bu
temennilerimin ardından tüm Akkiseli hemşerilerimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan bayramını kutlar sağlık ve esenlikler dilerim.
Hayati TEBER
Akkise Tarım Kooperatifi Başkanı
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Kasabamız da her yıl yeni
gariban yüzler görmekteyiz
Daha önceleri de yapmış olduğumuz haberlerde köyümüzde yaşayan kimsesiz ve garibanların haberlerini yapmıştık. Dereli Abdulkadir amca, Süleyman gibi. Şimdilerde ise
her yıl ramazan ayı içerisinde kasabamıza gelerek hayırsever vatandaşlarımızın yapmış olduğu yardımlarla hem hayatını devam ettiren,
hem de köyündeki ailesine yapılan yardımları

ulaştıran Karacaardıçlı Mustafa amca hem
sempatik davranışlarıyla, hem de gariban haliyle tüm Akkiselilerin gönlünü kazanmış.
Köylülerin fitre ve yardımlarıyla geçimini
sağlayan bir gariban. Rabbim tüm Akkiselilerin yapmış oldukları yardımları dergahında
kabul etsin. Gariban ve mecnun insanlarımıza da rabbim yardım etsin.

İLGİLİLERİN “Bayramımız bayram ola”
DİKKATİNE!

Daçya doğal özelliğini mi yitiriyor yoksa
elde olan kaynakları beldenin değişim ve gelişimine mi kullanıyoruz.
Objektiflerimize yansıyan görüntülerin
hizmet maksatlı olduğu kesin. Ancak gözlerimizin alıştığı “DAÇYA” mevkiinin doğal yapısının bozulması bize bu hizmetlerin bile gerekliliğini unutturacak olması doğaya ve doğallığa
verdiğimiz önemi göstermektedir. Onun içindir
ki yetkililerden isteğimiz buradan faydalanılacak kaynağı temin etikten sonra bu bölgeyi
ağaçlandırarak buranın böğrüne açılmış olunan
yarayı kapatmak ve tekrar doğal görünümünü
sağlayarak insanlığın gözüne hoş gelecek bir görünümle hizmete sunulmasıdır.

Millet olarak Milli birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu güzel günlerde İslam Âlemi olarak idrak edeceğimiz
Mübarek Ramazan Bayramınızın tüm insanlığa
İslam Âlemine ve Necip Türk Milletine hayırlar
getirmesini yüce Mevla dan niyaz ederim.
Değerli hemşerilerim dünyanın, Türkiye’nin
veya Konya’nın neresinde olursak olalım içimizde
hayallerimizde süsleyip büyüttüğümüz Akkisemizi
gerçekte de yaşanabilir istenilir, özlenilir bir güzellikte olması çabamızı sizlerin sayesinde gerçekleştirdik. Şöyle ki alt yapısıyla, üst yapısıyla caddesi,
sokağı, parklarıyla, dağı, kırı, bayırıyla, sosyal etkinlikleriyle beş beşlik olmasa da dört dörtlük bir
Akkise sunmakta gurur duyuyoruz. Çevresinde,
bölgesinde artık güzellikleriyle, gelişmişliğiyle,
birlik beraberliğiyle velhasıl her hasret kendinden
bahsettiren bir Akkisemiz var artık. Bizler kuru
slogan olarak değil gönlümüz, göğsümüz kabararak alnımız açık olarak ‘’ELHAMDÜLİLLAH
Müslümanız, Ne Mutlu Türk’üz çünkü biz Akkiseliyiz’’ diyoruz. Bizi biz eden maddi ve manevi unsurlarımıza sahip çıkıyoruz.
Bu hasletlerimizi geçmişimizden, tarihimiz-

den alıyoruz. Allah’ın izniyle bizler ve gelecek nesillerimiz Atiye taşıyacaktır. Hep beraber el ele,
gönül gönüle kutlayacağımız daha nice mübarek
milli ve manevi bayramlarda buluşmak dileği ile.
Tüm hemşerilerimize selam, saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunar, Mevlaya emanet olmalarını niyaz eder, herkesin evinde, işinde, başarılar dilerim.
Ceylan ARSLAN
		
Akkise Belediye Başkanı

Tüm İslam Aleminin ve Akkise halkının mübarek
ramazan bayramlarını kutlar. Sağlık, sıhhat ve esenlikler dilerim.
Yaşar ÖZBAKIR
AKP Ahırlı ilçesi İl Genel Meclis Üyesi
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Toplusal duyarlılığımızı
yitirdik
Kasabamızda inşaat vesilesiyle yaklaşık iki ay
kaldım bu zaman zarfı içinde iki arazi, birde ev
yangınıyla karşılaştım. Üçünde de tablo aynı. Nasıl
mı? İzah edeyim.
Ya bir dengesizin, ya da kendini bilmez, kendinden başkasını düşünmeyen egoist kafalı birilerinin yakmış olduğu ateşlerin büyümesiyle arazilerde
yaşayan börtü, böceğin yok oluşuna toplum olarak
da seyirci kalmaktayız. Daha köye ilk vardığım

günler Saray köyü yakınlarında bir yangın çıkmış
kasaba belediyesinden duyuru yapılmasına rağmen
hiç kimsenin yangın söndürmeye katılmadığı. Sadece Ahırlı ve Yalıhüyük karakol komutanlığının
ve Akkise belediyesinin itfaiyeleri, iş makineleri ve

belediye personelinin katıldığını onun haricinde
kimsenin bu yangına katılmadığını duyduk ve çok
üzüldük. Ama yine de iyimser davranarak ‘’Hasat
zamanı belki milletin haberi yoktur’’ diyerek kendimizi teselli ederken. Aradan fazla bir zaman geçmedi. 15-20 günlük bir zaman içinde kendi arazilerimiz üzerinde İğdeli öz ve Ayrık özü mevkiinde bir
yangın aha çıktı. Yine belediye anonsundan duyuru
yapıldı. Bu duyuru sonrası bende gittim. Fakat bu
sefer kendi gözlerimle gördüm. Yine hiç kimse yok
sadece belediye personeli, itfaiyeleri ve iş makineleri, birde birkaç köylü vardı. Muhtemelen onlarında
bu yangında zarar görecek bir şeyleri vardı ki onun
önlemini almak için gitmiş olabilirler. Ama yine de
kendilerine teşekkür ediyorum. Hiç gelmeyip her
şeyi hep devletten bekleyenlerde de olabilirlerdi.

Daha sonrada kasaba sakinlerinden rahmetli
Zeynel amcanın evinde yangın çıktı. Tabii bu yangın köyün içinde ve bir evde çıktı. Yine belediye
anonsundan duyuru yapıldı ve en kısa zamanda
yangı yerine kasaba halkı akın etti. Bende âcizane
fotoğraf makinemi alarak yangın yerine gittim.
Gördüm ki halk toplanmış itfaiyeler yangına müdahale yapıyor. Birileri bir şeyler söylüyor. Ama
iş yine belediye personelinin ve birkaç delikanlını
üzerinde. Yanan evin yakınları ve yakınlarına bulunan evlerin sahipleri gayretle yangını söndürmeye geride kalanların sadece izlemeye geldikleri
gözlerimden kaçmayan bir gerçekti. Ne oluyordu
bize? Neden kendimizde bir tehlike yokken sadece
seyirci kalmayı tercih ediyoruz? Yoksa bu zamanın
insanlığı bunu mu gerektiriyor?

Hayatın içinden

Yaşanacak zaman varsa ömrümüz içerisinde.
Değer bulacak ve değer katacak bir şeylerde olmalı yaşamımızda, yaşantımızda.
Toplumsal olarak sosyal yaşamımızda her
zaman ortak bir şeyler mutlaka olur ve olması
da muhtemeldir. Önemli olan bu muhtemel oluşumları hayatımızda nasıl olurda cazip hale getirir ve renklendiririz. İşte bayramlarımız, şenliklerimiz, düğünlerimiz ve cenazelerimiz bu sosyal
aktivitelerden bazılarıdır.
Bayramlar ve Şenlikler: Eğer yeterli ilgi,
alaka ve yardımlaşma olmazsa yapılan bütün
emek ve gayretler cılız kalır, sönük olur. İstenilen
sevinç ve hoşgörü bulunmaz.
Hele birde ayrımcılık, ikilik
varsa işin içinde yapılan her
şeyin bir tarafı eksik kalır adeta.
Düğünlerimiz:
Konu,
komşu, hısım, akrabayla şenlenen ve katılımın fazla olmasıyla değer kazanan bir organizasyondur hayatımızda.
Nesillerin varlığını oluşturan,
insanların birbirlerine olan sevgisinin tezahürü-

dür. Hayatın içinde var olan ve var olması
mutlak olan bir durumdur.
Cenazelerimiz: İnsan ömrünün son
bulması sonucu sevinç içermeyen ve hüznü, ayrılığı beraberinde getiren ancak hayatın içinde mutlaka ama mutlaka olması
gereken bir olgudur. Kaçınılmaz son. Bu
da insanların katılımıyla, acı ve kederin
paylaşılmasıyla cenaze sahibine verilen
toplumsal desteğin vukuu bulmasıyla
toplumsal bir harekettir. Bayram sabahları mezarlara gidip geçmişlerimizi yâd
etmek, onlara hayır dualar okumak bizlerdeki en güzel hasletlerden biri değil
midir? Böyle güzellikler başka hangi dinin örf ve adetlerinde vardır.
İşte gerçek; yukarıda saydığımız toplumsal paylaşımlar; bölgede yaşanan, sevincin ve hüznün beraberce paylaşılmasıyla daha
hoş izler bıraktığı kaçınılmaz bir gerçektir.
Akkise halkı düğünlerde ve cenazelerde olduğu gibi şenliklerde de aynı
duygu ve düşünceleri taşıyarak birlik ve beraberlik içerisinde olmayı bugüne kadar
göstermiştir. Bundan böyle
daha da kenetlenerek şu üç
günlük fani dünyanın heba
ve heveslerine kapılmadan
insanlığa örnek olacak şekilde
toplumsal duyarlılığa önem
verecekleri kuşku götürmez bir gerçektir.

Bu sosyal aktivitelerde hiç kimse kendisine
pay çıkarmadan toplumun huzurunu oluşturacak her adımda sırt sırta, omuz omuza vererek en
iyiyi, en güzeli nasıl ortaya koruz yarışında birlik
olmalıyız. Ben yaptım güzel oldu, biz yoktuk hiç
de hoş olmadı cümlelerini kullanarak ayrıştırmak yerine biz yaptık hep beraber yaptık. İyisi
de, kötüsü de bizim, hepimizin diyebilmeliyiz.
Diyebilmeliyiz ki
ortada suçlu ve
akil arama durumumuz olmasın.
Çünkü toplumsal
olaylar hepimizi
ilgilendirir. Dünyayı ilgilendiren,
dünya insanlarını,
vatanı ilgilendiren
olaylar, o vatanda yaşayan insanları, vilayeti ilgilendiren olaylar, vilayette yaşayan insanları. Kısaca olay nerede yaşanıyor ve gerçekleşiyorsa o
olayın iyisi de, kötüsü de önce o bölgede yaşayan
kişileri ilgilendirir.
Bu yıl şenliklerimiz belediye tarafından organize edildi. Güzel de oldu. Allah emeği geçen
herkesten razı olsun. Burada önemli olan birlik,
beraberlik ve bütünlüğün bozulmamasıdır. Buda
öncelikle kurum başında bulunan insanların
olumlu tutum ve davranışlarına bağlıdır. Bizlerinde isteği bu yöndedir.
Durmuş Ali ÖLMEZ
Akkise Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
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Suğla; bölgenin
can damarı
Uğrunda canların yandığı,
gelinlik kızların hayali olan,
damatlık gençlerin umudu
olan kimine göre dert, kimine
göre bulunmaz nimet. Kimisi
bıkmıştır hayatından güneşin
altında yorulmaktan ve yanmaktan, kimisi geleceğine
yönelik hayaller kurmuştur
bu topraklar üzerinden.
Şimdi bu topraklar devletinde dikkatini çekmiş
olmalı ki önceden bölge insanının kendi imkanlarıyla kazdırtmış olduğu toprak kanalların yerine

şimdilerde DSİ (Devlet Su İşlerinin) el atarak ara
bölgelere ana kanallar açarak yanlamasına da küçük beton kanallar açmak için yapmış olduğu ihaleyi kazanan “Özdoğrular İnşaat A.Ş.” çalışmalarına
başlamış ve her 150 mt arasına sulama kanalları yaparak suyun daha kullanılır ve boşa akıp gitmemesi
için kanalları betonlaştırmaktadır. Bu proje hem bu
toprakların daha verimli olmasını, hem de bölge
insanının daha avantajlı olması düşünülerek yapılmaktadır. Bu inşaat alanında şu anda seksene yakın
çalışmakta bunların yirmi beş tanesi de Akkiseli
hemşerilerimizden oluşmaktadır. Bilgisine başvurduğumuz inşaat teknikeri Hikmet Altıner, formen
Rıza Yurtsever ve topograf Hacı Ali Bey’in anlatımları devletin bölgeye vermiş olduğu önemi gözler
önüne serdi. Mehmet Sekmen Atölye Kaynakçısı,
İsmail Şimşek laborant, Ali Altunbaş arazide beton
santral oparatörü olarak çalışmakta. Diğer hemşerilerimizde arazide çalışmaktalar.

Bana geçmişimi hatırlattı Bayram tatilini fırsat bilenler

Evet;
tarlalardan
mahsul kalktı ve kimisi
daha kaldırır kaldırmaz
mahsulünü satarak borcunu ödedi. Kalanıyla
da kışlık hazırlıklarını
tamamlayarak kışa rahat
girmenin tatlı telaşı içindeydi. Bunlardan biride
harman sonrası genelde
kadınlarımızın yapmış
olduğu bulgur kaynatma
işi objektiflerimize takılan resimde erkeklerinde bu iş de baya bir
hayli hamarat oldukları görüldü.
Kasaba sakinlerinden Mehmet Ertekinin eşinin yapmış ol-

duğu bulgur kaynatma faslına
oğulları Beytullah Ertekin, Hacı
Mehmet Ertekin ve komşuları
Mustafa gündüzünde yardımcı
olmaları dikkatlerimizden kaçmadı. Kısa bir söyleşi yaptığımız Beytullah kardeşimiz
şunları söyledi: Biz her sene
bulgur kaynatılacağın da
gelir ve annemize bulgur
taşımada ve yanmaması
için karıştırmada yardımcı
oluruz dedi. Köyde yaşadığımız dönemler bizlerinde
ailelerimize yardım ettiğimiz günler aklıma geldi.

Bayramlara tatil
için genelde insanlar
memleketlerini seçerler. Hem yakınlarını görmek hem de
bayramlaşmak için.
Aynı zamanda sıla-i
rahim yapıp özlemlerini gidermek için.
Bu arada zamanlarını
yakınlarıyla
geçiren
gurbetçiler kendilerine sosyal aktivi-

teler oluşturarak zamanı
en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırlar. Kimisi
yakınlarıyla piknik yapmaya, kimisi kolu, komşuya ziyarete, kimisi de
bulundukları bölgede gölet ya da akar sularda balık tutmaya giderek tatilin
böylelikle tadını çıkarmaya çalışırlar.
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Çalışanlar grevde
Devlet Su İşleri’nin Suğla
Arazisi’nde beton sulama kanallarının yapımında açmış olduğu ihaleyi alan Özerdoğanlar İnşaatı’nın
çalışanları grevde.
İki aydır maaşlarını alamadıklarını ve çalışma saatlerinin
çok uzun olduğunu belirten işçiler; bizim evde çoluğumuz
çocuğumuz aç.
Biz buradan alacağımız maaşlarla geçinen kişileriz, biz
kimseden fazlasını istemiyoruz, bizim aylıklarımızı versinler
isterlerse ondan sonra bizi kovsunlar diyen 62 yaşındaki Ali
Özcan artık yeter; 62 yaşında bir insan halen il işinde çalışıyorsa ihtiyacı olduğundan çalışır. Yoksa kimse zevkinden
burada çalışmaz dedi.

Yeni görevinizde
başarılar dileriz
Ahırlı kaymakamı Remzi
Kattaş’ın tayini çıkması sonucu üç yıldır
kaymakamlık
yaptığı yerden ayrılarak
Dicle kaymakamlığına
atandı.

Yerine Konya Ereğli doğumlu olan ve
daha önceki görev yeri Ordu Mesudiye de
görev yapan Taner Bolat Ahırlı kaymakamlığına atanarak görevine başladı. Hayırlı olsun

temennisinde bulunmak için randevu talep
eden Akkise yardımlaşma Derneği Başkanı
Sayın Vehbi Özalp ve Akkise Tarım Kooperatifi Başkanı Sayın Hayati Teber; bu ziyarette Akkise Gazetesinin de yanlarında olmasını talep ettiler.
Bu ziyarete bizde katılarak İlçemize yeni
atanan Kaymakam Taner Bolat’ı makamında

ziyaret ettik ve hayırlı olsun temennisinde
bulunan dernek başkanı ve kooperatif başkanı kaymakam Taner Bolat’a hayırlı olsun
temennisinde bulunurlarken yaptırmış oldukları çiçekleri de takdim ettiler.
Bu arada Konya Tarım İl Müdürü Seyfettin Baydar; kaymakam beyin ziyaretine geldi. Derin bir konuşma sürecine giren ziyaret
ülke meseleleriyle gündeme oturdu. Bir çok
konuda bilgi aktaran tarım İl Müdürü Sayın
Seyfettin Baydar toplulaştırmanın önemine
değinerek topraklarımızın verimini artırmalıyız ve bu konuda projeler üretmeliyiz dedi.

Zeynel Yılmaz’ın
evi yandı

Akkisede çıkan yangında Zeynel Yılmazın evi büyük hasar gördü. Yan tarafında bulunan komşusunun
evine sıçrayan yangın belediye personelinin ve Akkiseli
gençlerin gayretleriyle denetim altına alınırken. Çevreden çağrılan itfayelerin de yardımıyla yangın tamamen
söndürüldü. Alınan bilgiye göre Zeynel Yılmazın evinde
torunlarının yakmış oldukları ateşin tamamen söndürmeden bırakmaları sonucu yangının çıktığı belirtildi.

