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 GELENEKSEL ARABAŞI GÜNÜ

İKEV Öğrencileri Sevindirdi... KAZIM KARABEKİR
Kültür Merkezi Ziyaretimiz..
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Geleneksel Arabaşı Günlerine bu yılda tüm hızıyla devam ediyoruz. 
 
Yönetim Kurulu olarak, ilk göreve başladığımız dönemde aldığımız karar gereği, 
bu günleri sadece bir yemek organizasyonu olarak görmeyip, Karamanımızın 
yetiştirdiği değerleri anmak amacıyla, Vefa Günleri olarak değerlendiriyor ve 
gururla yaşıyoruz.
 
Bu yıl özelinde, 11 Şubat Pazar günü düzenlediğimiz ilk Arabaşı etkinliğimizi de, 
İstanbul’da kurulan Karaman Derneğimizin ilk Başkanı ve Vakıf İnşaatımızın 
mimari Projesini çizen Hocamız, Profesör Doktor Merhum İbrahim Hulusi Güngör 
adına ve anısına yaptık. Hocamızı hayır dualarıyla andık. Karamanımıza, Dernek ve 
Vakfımıza verdiği hizmetler bir kez daha gözümüzün önünden geçti.
 
Mekanın Cennet olsun Hocam, seni asla unutmayacağız…

Arabaşı çorbası, tulumba talısı ve çay ikram edilen etkinliğe yüzün üzerinde 
hemşerimiz katıldı, boş yerimiz kalmadı. Ayrıca Karaman’dan bugüne özel 
getirtilen etli ekmekte, arzu edenlere paket edilmiş halde satıldı.
 
Bu vesile ile, Arabaşı günümüzü onurlandıran tüm hemşerilerimize ve emeği geçen 
herkese teşekkür eder, 11 Mart’ta düzenlenecek ikinci Arabaşı gününde tekrar 
görüşmeyi dileriz.
 
11 Mart’ta düzenlenecek etkinliğimiz, Yönetim Kurulumuzun aldığı son dakika 
kararı ile, yakın zamanda aramızdan ayrılan, Karamanımızın yetiştirdiği büyük 
değerlerden Merhum Talat Duru adına düzenlenecek olup, etkinliğin tüm masrafları 
Başkan Yardımcımız Adem Kırnaz tarafından karşılanacaktır. Bu vesile ile kendi 
sine Allah’tan rahmet, kederli Duru Ailesi ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.

İKEV YÖNETİM KURULU

ARABAŞI GÜNÜ

Mualla Mezhepoğlu ve Fahri Özpeynirci

Mualla Mezhepoğlu ve Mehmet Kaşıkçı

Çetinkaya Ailesi, Adem Kırnaz, Sevinç Kırnaz, Mehmet Alkan, Hoca Halil Topbaş

Fikret Şengül-Eşi, Faruk Alkan-Eşi, Celalettin Benli-Eşi, Oğlu ve Torunu

Faruk Alkan, Mehmet Alkan, Kadriye Akkülah, Beyhan Özpeynirci

Çetinkaya Ailesi, Hoca Ali Topbaş, Mehmet Alkan, Hasan Kaya, Mehmet Aydemir

Salih Gürsoy, Gülseren Türkben, Hikmet Çetinkaya

Başkan Suat Yıldırım Adem Kırnaz

Mualla Mezhepoğlu ve  Müberra - Ayhan Erdoğdu

Suat Yıldırım, Mehmet Aydemir, Mualla Mezhepoğlu

Aysel Çelebi ve Diğer Hemşerilerimiz

Yaşar Bacak-Eşi, Bekir Yağlıkayış, Nermin Bozkur, Mehmet Kaşıkçı-Eşi

Hasan Şimşek- Eşi ve Karpuzcuoğlu Ailesi

Mualla Mezhepoğlu ve Celalettin Benli

Fikret Şengül-Eşi, Faruk Alkan-Eşi, Recep Büyükbasmacı-Eşi

Hasan Şimşek ve Ailesi
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24 Şubat Cumartesi günü, yeni bursiyer öğrencilerimizle birlikte, Kazım Karabekir 
Kültür Merkezini ziyaret ettik.
 
Kendi deyimiyle Karamanlıların Ablası, öğrencilerimizin Babaannesi Timsal 
Karabekir Hanımefendinin ev sahipliğinde, yakın tarihimizin Kahramanlık 
Destanını bir kez daha yaşama fırsatı bulduk. 
 
Kurtuluş Savaşımızın Baş Komutanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı, Şark Cephesi Kumandanı Karamanlı 
Kazım Karabekir Paşamızla ne kadar gurur duysak az, kendisiyle Hemşeri olmak 
da en büyük şansımızdır.
 
İKEV olarak, her yıl düzenlediğimiz Kazım Karabekir Vakfı ziyaretleri ile, öğren-
cilerimizin Paşamızı ve Ailesini yakinen tanımasını, bu gururu yaşamasını ve çok 
değerli tarihi mirasımızı yeni nesillere aktarmasını hedefliyor ve diliyoruz.
 
Bu konuda büyük emeği olan, Kültür Merkezi ve Müzeyi yaşatıp genç nesillere 
aktaran, Timsal Karabekir Hanımefendiye de, bu vesile ile bir kez daha şükran-
larımızı sunuyoruz.

Sabah saatlerinde toplanan öğrencilerimizle yapılan kısa sohbetin ardından, Timsal 
Hanımın gerçekleştirdiği tarihi sunumu pür dikkat, büyük bir heyecan ve gururla 
dinledik. Göğsümüz de kabardı, gözümüzden yaşlar da süzüldü…
 
Sunum sonrası ikram edilen pideler ve tulumba tatlısının tadı damağımızda kaldı. 
 
Yemek sonrası yapılan Müze gezisi ile de, ziyaretimiz tamamlandı.
 
İstanbul Anadolu yakasında Erenköy’de, Kazım Karabekir sokakta yer alan Kazım 
Karabekir Kültür Merkezini tüm hemşerilerimizin ziyaret etmesini önemle tavsiye 
ederim. Buraya bir çok ilden otobüsler kaldırıp özel ziyaretler yapıldığını biliyor 
muydunuz? Orası bizim, bizim Paşamızın, tüm Karamanlıların evi. Gittiğinizde 
göreceksiniz ki, her daim sizi karşılayacak bir güler yüz ve yudumlayacak sıcak bir 
çay bulabileceksiniz.
 
Teşekkürler Timsal Hanım; Vatan sevginiz, Karaman Sevdanız, enerjiniz ve 
misafirperverliğiniz ile, genç nesillere örnek ve rol model olmaya devam ediyor-
sunuz.
 
Önümüzdeki sene yeni öğrencilerimiz, evlatlarınızla birlikte tekrar ziyaretinize 
geleceğiz. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.

Mehmet BAŞAR.  

KAZIM KARABEKİR KÜLTÜR MERKEZİ ZİYARETİ

ZİYARETİMİZDEN GÖRÜNTÜLER..
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Değerli Hemşerilerim,
Son sayımızdan sonra, Karaman’ımızın yetiştirdiği yeri doldurulamayacak değer 
lerden, kıymetli büyüğümüz Talat Duru’yu ebediyete uğurladık. Celal Yıldırım 
tarafından, Talat Duru’yu anlatan güzel ve bir o kadar da duygusal yazıyı bu 
sayımızda okuyabilirsiniz. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine 
sabırlar diliyorum.

Diğer taraftan, halen sağlık problemi yaşayan, Karaman’ın önder sanayicisi 
Yılmaz Babaoğlu ve Karaman’ın efsane Belediye Başkanı Özcan Genç‘e de acil 
şifalar ve Allah’tan uzun ömürler diliyorum.

11 Şubat 2018 Pazar günü, Vakıf binamızda ilk dernek başkanımız rahmetli 
İbrahim Hulusi Güngör Hocamız anısına Arabaşı Günü düzenledik, salonumuz 
doldu taştı, çorbalar hep birlikte kaşıklandı, sıcak bir ortamda hemşerilerimiz 
hasret giderdi. Etkinlikte emeği geçen tüm Yönetim Kurulu Üyelerine ve katılan 
tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. 

11 Mart 2018 Pazar günü, yine Vakfmızın terasında ikinci Arabaşı günümüz 
gerçekleştirilecektir. Arsamızın tahsisinde bizlere büyük desteği olan, İBB eski 
başkanı hemşerimiz Sayın Ali Müfit Gürtuna’da bu yemeğimize katılacaktır. 
Şimdiden yerler doldu. İlgi gösteren tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz.

Karaman’ın İl olmasında etkin rol oynayan,  Karaman sanayisinin ve şehrin 
gelişmesinde DPT ve Bakanlık dönemlerinde, planlama ve teşvikler yoluyla 
büyük destekler sağlayan, Özal dönemi Devlet Bakanımız, hemşerimiz Sayın Işın 
Çelebi ile birlikte Karaman’a kısa bir seyahat yaptık.

Seyahatimizde; Karamanın Sesi Gazetesi ve KGRT Ailesinin 42. Yıldönümü 
yemeğine iştirak ettik, inşallah 70. yıllarını da hep birlikte kutlarız. Kendilerine, 
sahibi Medeni Yavuzaslan’ın şahsında daha nice başarılı yıllar diliyoruz.

Bakanımızla birlikte, Valilik ve Belediye ye ziyarette bulunduk. Sayın Valimiz 
Fahri Meral makamında bizleri ağırladı, misafirperverlikleri için kendilerine çok 
teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Bu gezi esnasında, Sayın bakanımızla Mevlana konusunda neler yapılabilir 
konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Mevlana’nın aile köklerinin 
Karaman’da olması sebebiyle, gerek turizm açısından Şeb-i Arus turlarına 
Karaman’ında dâhil edilmesi, gerekse Üniversite düzeyinde Mevlana isminin 
önemine nasıl vurgu yapılmalı konularında karşılıklı görüşlerimizi paylaştık.  
Mevlana konulu bir kitabın, ABD de 10.000 adet satıldığını da bu sayede öğren-
miş olduk. İnşallah bu çabalar olumlu sonuç verir ve Karaman turizm ve kültür 
alanında layık olduğu yere en kısa sürede kavuşur.  Bu konuda Valilik, Belediye, 
tüm Dernek, Vakıf ve katkısı olabilecek herkesin destek vermesi gerekiyor. Tabi ki 
bu çok önemli Proje, ancak ve ancak Kalkınma Bakanımız Sayın Lütfü Elvan ‘ın 
himayelerinde başarıya ulaşabilir.

Daha sonra Belediyemizi de ziyaret ettik. Belediye Başkanımız görevi sebebiyle 
şehir dışında olduğu için, Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyelerimiz bizleri 
misafir ettiler, kendilerine teşekkür ediyoruz.  Benzer konular burada da konuşuldu. 
Birlikte davranmanın ne kadar önemli olduğu vurgulandı.

Bu gezi de bizleri otelinde misafir eden eski Belediye Başkanımız Yaşar Evcen’e,  
çokça ikramda bulunan dostlarımıza, Vakfımızın bağışçısı, Karaman’ın köklü 
sanayicileri İhsan ve Emin Duru’ya da ayrıca teşekkür ederiz.

Karaman’da taşımalı eğitim verilen, dağ köylerinde yer alan birkaç okulun öğren-
cilerine, Karamanımızın şehit ve ihtiyaç sahibi çocuklarına, 200 adet mont ve 
kırtasiye malzemesi alarak, Mehmet Kaşıkçı ve Fuat Yıldırım vasıtasıyla bunları 
yerlerine ulaştırdık. 

Bu yardım çalışmamızla ilgili Vakfımıza bağış yapan dostlarımıza, kırtasiye bağışı 
yapan ve bu yardımların nakliyesini üstlenen Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet 
Başar’a ve dağıtım yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Vakfımızın Mali Genel Kurulu yaklaştı. Şartlar bizi zorlasa da, Genel Kurula 
borçsuz girmeyi hedefliyoruz, başaracağız. Eski Kalorifer kazanında sürekli 
arızalar yaşıyorduk, birçok kez tamir ettik ama randımanlı çalışmasını sağlayama-
dık. Sonunda, tasarruflu ve kullanımı kolay olması sebebiyle bütün binada kat 
kaloriferi sistemine geçtik.  Bu ve bunun gibi birçok beklenmeyen masraf ve gider 
leri oldu, Vakfımıza mali külfeti en az olacak şekilde giderildi.

Kurumsal bir yapıya kavuşmak arzusuyla, geçmiş yıllarda Doğan Cüceloğlu 
Hocamız ile birlikte çalışan İlksen Bilge’den destek almaya başladık. Çok kısa 
sürede verimini gördük, bu konuda ilerlemeye devam edeceğiz.

Her yıl yaptığımız üzere, Kazım Karabekir Paşamızın Sevgili kızları Timsal 
Karabekir ‘in daveti üzerine Kazım Karabekir Kültür Merkezi ve müzesini ziyaret 
ettik. Timsal Hanımın leziz ikramları eşliğinde, tarihi paylaşımlarını ve sunumunu 
duygulanarak dinledik. Kendilerine, tüm hemşerilerimiz adına saygı, sevgi ve 
şükranlarımı sunuyor, sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

Karamanımızın yetiştirdiği, şair ve bestekâr Gündoğdu Duran’ı saygıyla anıyoruz. 
Gönlümüzden geçen, en kısa sürede ona yaraşır bir etkinlik yapabilmektir.

Mayıs ayı içinde, hemşerimiz rahmetli Sadi Göncü ve Altan Göncü ablamızın oğlu 
Gürsel Göncü’nün rehberliğinde, Çanakkale şehitlik gezisi yapmayı planlıyoruz. 
İki gün olarak planladığımız bu gezide, savaş alanlarında altı yıl kalarak savaş alanı 
ve tarihi konusunda Türkiye çapında sayılı uzmanlar arasında olan rehberimiz, 
öğrenciler ve katılımcı hemşerilerimizle kaliteli bir gezi yapmayı hedefliyoruz. Bu 
geziye Ankara Derneğimizde katılmayı arzuluyor, umarım hep birlikte tarihi 
dokuyu teneffüs edeceğiz.

Vakfımız; bursiyer öğrencilerimizin ufkunun açılması ve yabancı dillerini geliştir-
meleri amacıyla, geri ödemeli olmak üzere, her yıl sınırlı sayıda öğrencimize 
Work&Travel masrafları ile ilgili destek vermeye başlamıştır. Bu sene özelinde iki 
öğrencimize bu desteği veriyoruz. Öğrenci yaz döneminde ABD’ye gidip iki ay 
çalışıp hem para kazanıyor, hem de kalan bir ay da gezerek bilgi,  görgü ve yabancı 
dilini geliştirmiş oluyor.

Daha önceki sayılarımızda belirttiğimiz üzere, burs yönetmeliğinde büyük katkısı 
olan rahmetli Ahmet Büyükemre ve burs fonunun oluşmasında bağışları ile büyük 
destek sağlayan rahmetli Ali Eğler amcamızın hayal ettikleri sistemi en kısa sürede 
hayata geçireceğiz. Öğrencilerimize burs desteği dışında, onları iş hayatına 
hazırlayacak sertifikalı kurslar düzenleyip, sinema tiyatro ve bunun gibi kültürel 
etkinliklerle, kişisel gelişimlerine de katkı sağlamaya çalışacağız. 

Bu vesile ile Vakfımıza bağış ve katkı yapan bütün bağışçılarımıza tekrar teşekkür 
ediyoruz. Onların isimleri, taahhüt ettiğimiz şekilde, binamızın farklı yerlerinde 
yaşamaktadır. Bu listeyi bu sayımızda tekrar yayınlıyoruz. 

Karaman ve Karamanlı için yararlı bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bizlere, 
bayrağı devralacak ve hizmetleri devam ettirecek gençleri çalışmaya ve yönetimi 
devralmaya davet ediyoruz. 

Saygılarımla 
İKEV YK Adına Başkan Suat Yıldırım

BAŞKANDAN...
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Karaman’da yaşayıp daha sonraları İstanbul’a yerleşen Karamanlı hemşerilerimizin 
kurduğu İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı, Kalaba, Bayır, Akçaalan ve 
Ada köylerinde okuyan ilk ve ortaokul öğrencilerini sevindirdi.

Konuyla ilgili olarak kendisinden bilgi aldığımız İKEV Yönetim Kurulu üyesi 
Mehmet Kaşıkçı, “İKEV Yönetim Kurulumuz almış olduğu bir karar sonunda daha 
önce görüştükleri Ada, Kalaba, Akçaalan ve Bayır köylerinde okuyan 170 civarında 
öğrencinin ihtiyacı olan kırtasiye ve giyecek gereksinimlerini karşıladık. Bu bizim 
için sosyal sorumluluk projesidir. Dağıtım anında yanımızda bulunan Bayır 
Ortaokulu Müdürü Bekir Baynal, öğretmenler Aziz Koçak, Yasemin Çınar, Ebru 
Çam, Necati Çam sağ olsunlar dağıtımda bize yardımcı oldular. Çocukların sevinci 
gözlerinden okunuyordu. Bu gibi sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz ileriki günlerde 
de devam edecek. Ben bir kez daha İKEV yönetiminde bulunan Karamanlı hemşer-
ilerimize teşekkür ederim” dedi.

-A BLOK ERKEK YURDU HALİL ORMAN YERLEŞKESİ
A BLOK 1.KAT :ALİ MÜFİT GÜRTUNA
GÜLŞEN-ZEKİ ÇİMEN namaz odası
A BLOK 2.KAT:Bağışçı bekleniyor…
A BLOK 3.KAT:DR. CELAL METİN
 A BLOK 4.KAT: YILMAZ BABAOĞLU
 ÖMER ALKAN   Katkılarıyla 401 no’lu oda
 NİMET ALKAN  Katkılarıyla 402 no’lu oda
 GÜLSEREN-ALİ OSMAN BİRER  Katkılarıyla 403 no’lu oda
 ZUHAL-NURİ TUNCEL  Katkılarıyla 404 no’lu oda
 GÜNER UÇARKUŞ   Katkılarıyla 405 no’lu oda
 SÜLEYMAN KAHRAMAN Vefadan 406 no’lu oda
 PROF.DR.İ.HULUSİ GÜNGÖR Kütüphane-2  407 no’lu oda
 ALİ GÜLCAN Vefadan 408 no’lu oda
 A BLOK 5.KAT:NECDET BAŞAR Yatakhanesi
KAZIM KARABEKİR  Vefadan 501 no’lu oda
AHMET ŞEN  Vefadan 508 no’lu oda
A BLOK 6.KAT:Bağışçı bekleniyor…

-B BLOK KIZ YURDU MAKBULE ORMAN YERLEŞKESİ
B BLOK 1.KAT:İHSAN-EMİN DURU 
B BLOK 2.KAT:Bağışçı bekleniyor…
B BLOK 3.KAT:AHMET KELEŞOĞLU
B BLOK 4.KAT:BEKİR SITKI ERDOĞAN
DUDU-HÜSEYİN DİKİCİ Katkılarıyla 401 no’lu oda
KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ Katkılarıyla 402 no’lu oda
SÜHEYLA-HAKKI ÖZTOPRAK Katkılarıyla 403 no’lu oda
NEZAHAT-İBRAHİM BÜYÜKEMRE Katkılarıyla 404 no’lu oda
DR. FUAT ZEYNELOĞLU Katkılarıyla 405 no’lu oda
LEYLA VEFKİOĞLU ŞEBER Katkılarıyla 406 no’lu oda
SÜHEYLA-DR. LÜTFİ KAYSERİOĞLU Kütüphane-1  407 no’lu 
oda
ARİF KEREM YAVUZASLAN Vefadan 409 no’lu oda
B BLOK 5.KAT:GÜRSEN BAŞAR Yatakhanesi
MEZHEPOĞLU AİLESİ Katkılarıyla 501 no’lu oda
NECLA-ALİ EĞLER Katkılarıyla 502 no’lu oda
YEŞİLDAŞ AİLESİ Katkılarıyla 503 no’lu oda
MEBRUKE-HALUK TUNCEL Katkılarıyla 504 no’lu oda
MEHMET ALKAN Katkılarıyla 505 no’lu oda
SEVAL ALKAN Katkılarıyla 506 no’lu oda
ALİ KANTÜRK Katkılarıyla 508 no’lu oda 
B BLOK 6.KAT:Bağışçı bekleniyor…

Vakfımıza ait binaların inşaatına bağış yapan destekçilerimizin isimleri Vakıf binamızda önceden taahhüt edildiği şekilde ve yerlerde yaşatılmaktadır. Bağışçılarımızın 
listesi ve isimlerinin yer aldığı alanlar, aşağıda bilginize sunulmuştur. Onlara minnet ve sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsimleri sonsuza dek yaşayacaktır.

Binalarımızın asansörleri DURU BULGUR (İhsan-Emin 
DURU) tarafından yaptırılmıştır.

İKEV ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ..

BAĞIŞÇILARIMIZ..
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Vakıf Yönetim Kurulumuz Kurumsallaşma yolunda profesyonel yardım almaya devam ediyor.
 
Bu doğrultuda; Doğan Cüceloğlu Hocamızla birlikte çalışmış İlksen Bilge’den destek alıyoruz.
 
Kendileri ile belirli periyotlarla bir araya geliyor ve Vakfımız için en doğru yöntemi bulmaya 
gayret ediyoruz.

İKEV YÖNETİM KURULU

UTANMALI  MIYIZ ?

Evet hem de çok utanmalıyız. Bir Kadınlar Günü daha geldi. İnsanın üstüne ister 
istemez bir hüzün çöküyor. 2017 resmi istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl tam 409 
kadın öldürülmüş, 387 çocuk istismara uğramış. Hepimizin dili tutuluyor, gözü 
kararıyor. 

Çoğu kez haberleri izlerken eşime  “ biz ne ara böyle olduk “  diyorum.  Sokak 
ortasında eşler öldürülüyor, hem de çocuklarının gözlerinin önünde. Çevre duyarsız 
ya da korkudan yardımcı olamıyorlar. Dehşetle takip ediyorum.
 
Sonra Karaman’daki çocukluğuma,  gençliğime gidiyorum. O zamanlar çoğu evde 
telefon yok. Akşam komşuya gidilecekse   “kızım koş …… komşuya müsaitlerse 
onlara gideceğiz “ denirdi. Ben korkmadan evden çıkar, çok aydınlık olmayan 
daracık sokaklardan, bucaklardan geçerek sallana sallana komşuya gider gelirdim. 
Korkmazdık, çünkü konu komşunun babası, amcası, oğlu bize yan gözle bakmazdı. 
Onlar da bizim babamız, amcamız, abilerimizdi. 

Sokakta veya evde kıskançlıktan, boşanacağım dediği için öldürülen bir kadın hiç 
mi hiç hatırlamıyorum. Acaba  vardı da biz mi duymuyorduk diyorum, çünkü sosyal 
medya veya medya yok tabii o zamanlar, ama sanmıyorum.  Komşu kavgaları bile 
hemen barıştırılırdı. Polislerin  hepsi bana Hulusi Kentmen gibi gelirdi. Güler 
yüzlü, uzlaştırıcı. Zaten herkes herkesi tanırdı. 

Karşılaşınca selam verilir, hal hatır sorulurdu. Şimdi ne yazık ki  alt katınızda 
oturan komşu asansörde görse kafayı çeviriyor… tabii ki bu eminim Karaman’da 
böyle değildir. Büyük kentlerin sorunudur. 

Erkeklerin eğitimi evde başlamalı. Affınıza sığınarak bana gelen bir mesajı aynen 
paylaşıyorum. “ Sünnet olan çocuğun eline asayı ver ! başına tacı, sırtına pelerini 
tak! Ç…. sayesinde kral oldum sansın. Sonra sor kendine niye bu çocuğun aklı hep 
ç…… “  diye.  Aslında olay bu kadar basit işte. Evde erkek çocuklar hep 
pohpohlanır.  Elini sıcak sudan soğuk suya dokunmaz. Hiç bir işin ucundan tutmaz. 
Sorumluluk almaz. Babasının annesine uyguladığı şiddeti veya psikolojik saldırıları 
görür. Yaşam bu sanır. Kentlerde biraz değişse de bu durum kırsalda hala %90 
böyledir. Çoğunuzun bildiği gibi ben de iki erkek çocuk annesiyim.  Allah’a  şükür 
ediyorum ki çocuklarım kadına saygılı ve değer veren insanlar. Eşlerine destekler, 
yardımcılar. Daha doğrusu çevresindeki tüm kadınlara saygılılar. Ayrımcılık 
yapılmaz. 

Tarihten gelen bir acısı var kadınların. Kız çocuk doğmuş gömülmüş. Eğer ailenin 
maddi durumu kısıtlı ise okuması için eşit çözümler aranması yerine öncelik erkek 
çocuklara verilmiş. Bir an evvel baş-göz edilme yoluna gidilmiş. Çoğu kez kendisi 
de çocuklarıyla birlikte büyümüş.  Yani kızımız baba baskısından çıkmış, koca 
baskısına girmiş.  

Tüm anne babaları çocukları eşit şartlar uygulamaya çağırmak istiyorum. Lütfen 
kızlarınıza gereken değeri verin. Çevrenizde de gözünüz açık olsun. Eşinize, 
dostunuza elinizden geldiğince, diliniz döndüğünce bunları anlatın. Her şey eğitim-
le başlar. 

Hele çocuk istismarları için bir şeyler yazmaya inanın elim klavyeye dokunamıyor. 
Üç yaşında bir bebeğe iç organları parçalanacak şekilde tecavüz etmeye  ne yazılır 
– ne çizilir ? Bir anne olarak çok hırslıyım çok… öz baba kızına, öz amca 
yeğenine… “ biz ne zaman – nasıl böyle olduk”  sorusu işte bu zaman aklımdan 
çıkmıyor. 

Allah ıslah etsin ne diyelim. Dilerim ki bu tecavüzcülere en ağır cezalar gelir. Belki 
biraz caydırıcı olur. 

Biliyorum bu yazım çok iç acıcı keyifli bir yazı olamadı.  Bilirsiniz genelde 
yazılarımın bir köşeciğinde de olsa sizleri gülümsetmeye çalıştım. Ama bu yazı 
öyle olamadı.  Ama ne yazık ki günün ortamı bu.  İyi değil ki iyi yazayım.  
Herkese yüreği sevgi dolu, huzurlu, şiddetten uzak ve en önemişi barış içinde 
geçecek bir 2018 diliyorum. 

Saygılar, sevgiler
NURAN UYAR

0542.422 0242

KURUMSALLAŞMA YOLUNDA..
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IŞIN ÇELEBİ’NİN 6. BASKISI TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜM 
YILLARI KİTABINDAN 165. SAYFASI KARAMAN’IN İL OLMASI 
ADLI YAZISINDAN ALINTI

KARAMAN’IN İL OLMASI 

Parlamentoda Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Programı’nı ele aldığımız günü benim 
için çok önemli olan Karaman’ın il olma meselesini çözmek için de önemli bir fırsat 
olarak görüyordum.1989 yılında Kırıkkale ve Aksaray’da birlikte Konya’nın üç 
ilçesinden birinin il olması gündeme gelmişti. Bu ilçeler Akşehir, Ereğli ve 
Karaman’dı. Ben Bakan olduktan sonra Karaman’ın il olması için çok çaba göster-
miştim. Ali Talip Özdemir de Ereğli konusunda ısrarcıydı.

Karaman, tarihiyle ve Türk kültüründeki yeriyle il olmayı çoktan hak etmişti. Bu 
konuda Turgut Özal’la görüşerek, ısrarcı ve tutarlı yaklaşımımla kendisini ikna 
ettim. Karaman’ın, Anadolu’nun kültürel ve tarihi birikimiyle, gelenekleri ve 
töreleriyle, girişimci gücüyle, büyük bir dinamizmi olan potansiyeli çok yüksek bir 
merkez olduğunu biliyordum.

Kırıkkale, Aksaray ve Karaman’a ilişkin kararı Meclis’te Plan ve Bütçe Ko 
misyonundan geçireceğimiz zaman, bazı Konya milletvekilleri Karaman’ın il 
olmasına şiddetle karşı çıkarak komisyondaki görüşmeleri kilitlemeye çalıştılar. Bu 
engellemeleri aşmak için Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Ziraat Bankası eski 
genel müdürlerinden Kemal Akkaya ve dönemin İçişleri Bakanı Aldülkadir 
Aksu’nun büyük desteğini aldık. Meclis İç Tüzüğü’ne göre komisyonda çoğunluk 
sağlanınca komisyon toplantısı çalışmalar bitene kadar devam ediyor, bir daha 
çoğunluk aranmıyordu. Kalkınma Planı ele alınmaya başlandı ve akşam saat 22.00 
civarında Konya milletvekili olan arkadaşlar komisyon toplantısını takip etmeyi 
bıraktılar. O saatten sonra komisyon başkanı Aksaray, Kırıkkale ve Karaman’ın il 
olmasına ilişkin tasarıyı görüş gündemine aldı. İçişleri Bakanı Aksu’nun saat 
22.00’den sonra toplantıya katılmasıyla üç ilçenin il olması kararı gece yarısına 
doğru komisyondan geçti.

Ertesi gün rahmetli Özal, kendisinden özellikle rica etmem üzerine, talimat vererek 
üç ilçenin il olması kararını öncelikli olarak Meclis Genel Kurulu gündemine 
aldırarak hızla yasalaşmasını sağladı. Bu kararın ne kadar isabetli olduğu bugün 
açıkça görülüyor. Karaman bugün yüz bin nüfuslu, çok yüksek düzeyde ihracat 
yapan bir il konumuna geldi. Bugün Aksaray’da, Karaman’da, Kırıkkale’de il 
olmanın hakkını verdiler.

Aksaray, Kırıkkale ve Karaman il olduktan sonra Ekonomiden Sorumlu Devlet 
Bakanı olarak Planlama’dan, İller Bankası’ndan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
lığı’ndan, Bayındırlık Bakanlığı’ndan ve Sanayi Bakanlığı’ndan birçok uzmanı 
görevlendirerek bu iller için on yıllık bir kent planlaması hazırlattım. 

Daha sonra AK Parti Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı olan Beşir Atalay o 
dönemde Devlet Planlama Teşkilatı’nda Sosyal Planlama Dairesi Başkanı olarak 
çalışıyordu. Onun da koordinasyonuyla ortaya gerçekten iyi bir paket çıktı. Bu 
paket kapsamında Karaman’ın altyapısı tümüyle yenilendi, elektrik, su ve iletişim 
altyapısı yeniden kuruldu, yeni yollar açıldı, baraj yapıldı.

Ayrıca Karaman’da ilk defa tarıma dayalı endüstrinin gelişimi için yatırımlar 
yapıldı. Gıda Organize Sanayi Bölgesi kuruldu. Karaman bisküvi endüstrisinde çok 
gelişti. Daha sonra ikinci kez bakanlık yaptığım dönemde 1989 yılında programa 
alınan, ancak bitirilemeyen projeleri gözden geçirdim. Bu kapsamda eksik kalan 
planlı yatırımlar tamamlandı ve Konya Karaman karayolu gibi yeni projeler de 
geliştirilerek bitirildi.

1991 yılında Deliçay Barajı Karaman’a kazandırılarak 2,8 hm gövde hacmine sahip 
bir tesisle şehrin sulama altyapısı geliştirildi.

Karaman’ın gelecekte Türkiye’nin kalkınmış ilk on ili arasında yer alacağına 
gönülden inanıyorum. Karaman tarihinde ve kültüründe öncü olma özelliğine, 
genlerinde liderlik olan bir karaktere sahip. Karaman’ın il olma sürecinden sonra 
nasıl bir gelişim gösterdiğine ve yaşam standardının nasıl geliştiğine tanık olarak 
bunun doğruluğunu bizzat yaşayarak gördüm.

Gelinen noktada Karaman’ın hak ettiği yatırımların başında bir üniversite 
kurulması yer alıyor. Başarılı milli eğitim bakanlarımızdan rahmetli Avni Ayol’un 
döneminde Karaman, üniversiteler master planı içinde en başlarda yer almıştı. Ne 
yazık ki Selçuk Üniversitesi’nin ciddi engellemeleriyle karşılaştı. Son 15 yeni 
üniversite kurulması çalışmalarında Karaman hep listede bulunurken, çeşitli ayak 
oyunlarıyla elendi. Karaman’da yeni üniversite kurmak yerine Selçuk Üniversite-
si’ne bağlı yüksekokullar ve fakülteler açıldı.

Türkiye’de bazı kesimlerin rekabetin önemine inanmıyor olması başka alanlarda 
olduğu gibi eğitimde de yeni yatırımların önünün tıkanmasına neden oluyor.

Karaman’a üniversite kurulması konusunu dönemin Karaman Valisi Hasan Basri 
Güzeloğlu’yla birlikte dönemin YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’i de ziyaret ederek 
gündeme getirdik. Teziç görüşlerimize katılarak hocası Merhum Prof. Dr. Sıddık 
Sami Onar’ın, Türkiye’de tarihsel öneme sahip bu ilimizde mutlaka üniversite 
kurulması gerektiği görüşünü aktardı. Bu iller Bursa, Edirne ve Karaman’dı. O 
dönem tüm çabalarımıza rağmen Karaman’da üniversite kurulmasını sağlayama-
dık. Daha sonra 2007 yılında 5662 sayılı kanun kapsamında kurulan 17 üniversi 
tenin arasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nin de yer almasıyla 
Karaman hak ettiği üniversiteye kavuşmuş oldu.

KARAMAN DENİLİNCE
Karaman denilince;
Anadolu’nun ortasında buram buram tarih ve kültür kokan, Doğu-Batı ve Kuzey-Güney 
yolların üzerinde bulunan güzel bir yerleşim alanı ve tarihin içinden süzülüp gelen bir kent;
Ortaçağ’ın Anadolu’da kurulan güçlü bir devletin merkezi; Türkçeyi resmi dil olarak ilan 
eden, Moğol mezalimine ve işgali karşısında direnen ve Konya’yı Moğol işgalinden 
kurtaran;
Tarihsel ve kültürel zenginlikleriyle doğa güzelliklerinin iç içe geçmiş olan ve 250 yıldan 
fazla bir süreç içinde tarih ve kültür üreten;
Kent devleti, beylik değil; tarihteki ilk ulus devlet olan Doğu Akdeniz’i ve Doğu Avrupa’yı 
kültürüyle aydınlatan, Şehzadeler Sancağı olan bir yer akıllara gelir…
Karamanoğulları, Anadolu Türkmen Beyliklerinin en mühimi, en büyüğü, en kudretlisi ve 
en devamlısıdır. Karaman Türkmen Beyliği,1250 yıllarından 1487’ye kadar takriben 237 
yıl sürmüştür. Karamanoğlu 24 Oğuz boyundan biri olan, Oğuzların Avşar Boyu Beylerin-
den Ahmet Sadettin Bey’in oğlu Nuri Sofu Bey’den gelen;
Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Kayseri, Ankara, Nevşehir, Mersin, Kırşehir illerinin 
tamamı, Antalya’nın doğu yarısı, Karamanoğullarının nüfuz ve tabiyetinde bulunmuştur. 
Karamanoğulları batıya doğru Antalya,Isparta,Afyon dolaylarında zaman zaman yukarıda-
ki sınırları da aşmışlar, akın mahiyetinde çok daha uzaklara gitmişler ve Bursa’ya da 
gitmişlerdir.Yukarıda gösterilen topraklar 146,000 km  olup, o dönemde bu topraklar 
üzerinde 2 milyon insanın yaşadığı tahmin edilen;

Karaman Kalesi, İmaret, Aktekke Camii, Yunus Emre Camii, Nefise Sultan Medresesi, 
Nuhpaşa Camii, Hacı Beyler Camii, Aktekke (Valide Sultan Camii), Arapzade Camii, 
Çelebi Mescidi, Dikbasan Camii, Ebul Fetih Camii, Emir Musa Medresesi,İbrahim Bey 
İmareti Medresesi,Alaeddin Bey Kümbeti, Karadağ’daki Binbir Kilise,Karaman’daki 
Ortodoks Kilisesi ve Çeşmeli Ermeni Kilisesi, akıllara gelir…
Karaman denilince; Türk ve dünya tarihi ve kültürüne damgasını vurmuş olan: M.Kemal 
Atatürk, Yunus Emre, Şeyh Edebali, Kemal Reis, Şair Avni, Zembilli Ali Efendi, Piri Reis, 
Kazım Karabekir Paşa, Bekir Sıtkı Erdoğan Mevlana ve Annesi Mümine Hatun, kardeşi 
Alaeddin ile amcaları, İlker Başbuğ ve niceleri akıllara gelir…
Karaman denilince; Karamanoğulları Beyliğine başkentliği yapan bir kültür merkezi 
akıllara gelir…  Karaman denilince; Göçmen kuşlarının, ibibiklerin, güvercinlerin, 
sığırcıkların, serçelerin, yaban ördeklerinin ve yaban kazlarının ötüşleri;
Arıların ve kelebeklerin, kiraz dallarında açan beyaz çiçeklere bir konup bir kayboldukları, 
dallar arasında sıçrayan serçeler;
Mor salkım çiçekleri ağaçlarının dal budak saldığı, her türlü çiçeklerin süslediği, yeşiline 
farklı görüntülere büründü bir yerle;
Toprağı örten yeşillikler, ağaç dallarında açan beyazlı pembeli çiçekler, yağmur sonrasında 
oluşan toprak kokusu, yeryüzü cenneti akıllara gelir…
Karaman denilince, Çalışkan, yardımsever, dayanışan-paylaşan, emekleri ve alın teri ile 
kazanan, dürüst, samimi, onurlu ve saygın insanlar, akıllara gelir…                 

 KEMAL UYSALER 
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"Öldün demeye dilim varmıyor, Kapılar ardında durur gibisin”

KARAMAN’A AŞK İLE BAĞLI BİR YAZAR
AHMET TALAT DURU’NUN ARDINDAN

      Talat Duru. 86 yıllık bir ömür, yüzlerce yazı, onlarca kitap ve hiç durmaksızın 
devam eden bir çalışma azmi. Bu güzel insanın ömür kadehi 24 Aralık 2017 günü 
doldu. Oğlu Rıza Duru babasının ardından hislerini şu cümlelerle paylaşmıştı: " 
İnsanın elinin ermediği, gözünün görmediği, dilinin dönmediği zamanlar olur. 
Zifiri ayazda terler, ağustos sıcağında titrer." 24 Aralık 2017 Pazar günü onu seven-
lerin eli ermedi, gözü görmedi, dili dönmedi, zifiri ayazda terledi, ağustos sıcağın-
da titredi. Karaman ve ülkemiz için değeri çok büyük olan bir insanın acı kaybını 
herkes derinden hissetti.

     Cenazesi, 25 Aralıkta aile köklerine uygun olarak Yunus Emre Camii (Eski 
Yunus Tekkesi) önünden omuzlara alınarak, başta ailesi olmak üzere, yakınları, 
sevenleri ve Karaman’ın kadirşinas halkı tarafından ebedi yolculuğuna uğurlandı. 

      Disiplinli Yaşamak Ölçülü Kalmak

     Talat Duru 1931 yılında Yunus Emre Tekkesi’nin yüz metre kuzeyinde, Hacı 
Molla Çıkmazı’ndaki bir evde doğdu. Babası Ziya Duru, Yunus Emre Tekkesi son 
şeyhi Sunullah Efendi’nin oğludur. Öğrenim hayatına 1938 yılında Cumhuriyet 
İlkokulu’nda başlayan Duru, 3.sınıfı Güneş İlkokulu’nda, 4 ve 5.Sınıfı Gazi 
İlkokulu’nda okuduktan sonra devam ettiği Karaman Orta Mektebi’nin son sınıfın-
da hastalandı. Daha sonra okulu terk ederek hayal ettiği ticari yaşama atıldı.

      İlk işi Taşkale köyünde süt kâtipliği oldu. Daha sonra babasının yanında bulgur-
culuğa başladı. Yozgat ve civarından buğday toplayıp bulgur kaynatarak 
Karaman’a getirdi.  Yozgat’ta bir çarşı gezisi sırasında Türk ve dünya klasikleri ile 
tanıştı. Bir sergiden aldığı dünya ve Türk-İslam klasikleri, onun okuma zevkini 
geliştirdi. Bundan sonra hayatının tamamını kapsayan tarihi ve kültürel araştırma-
ların temeli de böylece atılmış oldu.(1)

      Talat Duru 86 yıllık ömrüne pek çok şey sığdırmayı başaran ender insanlardan-
dı. Meslek hayatına manifaturacılık, peynircilik, fırıncılık, esnaflık, kuyumculuk 
gibi pek çok mesleği sığdırdığı gibi; şairlik, yazarlık, araştırmacılık ve tarihçi olma 
vasıflarını da sığdırmasını bilmiştir. O, “otodidakt” diyebileceğimiz  -kendi kendini 
yetiştiren- bir insandır. Hayatı boyunca hem mesleki, hem de yazarlık alanında 
kendini adım adım inşa etmiştir. Bu inşa süreci okul sıralarından başlar, meslek 
hayatının her aşamasında devam eder. Yaşadığı tüm zorluklar onu adeta 
çelikleştirmiş ve mücadele azmini her gün biraz daha arttırmıştır. Talat Duru’nun 
başarısının sırrı şu ilke ile özetlenebilir:  “Disiplinli yaşamak, ölçülü kalmak!” O, 
hep disiplinli yaşamış, ölçülü kalmayı bilmiştir.

         Maşukası Kitap Olan Nev-i Şahsına Münhasır Bir İnsan

      Talat Duru tam bir kitap aşığıydı. Tüm maşukası “kitap, divit ve kalem olanlar” 
zümresindendi. Gençlik yıllarında başlayan kitap okuma tutkusu, ömrü boyunca 
kesintisiz olarak devam etti. Taşkale, Yozgat yıllarında geceler boyu gaz 
lambasının kör ışığında edebi klasikleri birer birer deviren de odur, kuyumcu 
dükkânında bulunan onlarca kitabı okuyan da…  Okumak ve yazmak onun yegâne 
aşklarındandı. Yazmak için çok okunması gerektiğini bilen Talat Duru ilerleyen 
yaşına rağmen okumaktan asla vazgeçmemiştir. Onun şu sıralar müze olacak olan 
dükkânına gidenler göreceklerdir ki masasının üstü her zaman olduğu gibi kitap, 
belge, yazı notları ile doludur. Şu dünyada ömrünün son demlerini kitaba ve 
kaleme ayıran kaç kişi bulabilirsiniz ki? İşte Talat Duru bu yönüyle de nev-i 
şahsına münhasır bir insandı.

     Uzun geceler dedik. Böyle geceler onu sadece yazar yapmadı, aynı zamanda şair 
de yaptı. Şair ruhlu bir insandı Talat Duru. Gençlik dönemlerinde başlayan edebi 
merakı ve şiir tutkusu şiir yazmasına sebep olmuştur. Bugün kayıt altına alınan 11 
şiiri olmasına rağmen yazdıkları bundan kat be kat fazladır.

Sağlığında, yazdığı pek çok şiirini beğenmediğini söyleyip “elimden bir kırık saz 
gelip geçti” dese de  “Aşkın Melâli” şirindeki “ … Mecnun Leyla’sı için dalıp 
gitmiyor çöllere/Leyla’da Mecnun için tutuşmuyor boş yere/Pir-i mugandan ses 
yok meyhane de boşalmış/Tuz katmışlar şaraba eski tadı kalmamış” dizeleri onun 
ne kadar iyi bir şair olduğunu kanıtlamaya yeter de artar bile…

 Yine dükkânına misafir olan yakın dostlarıyla yaptığı sohbetlerde ezberinden 
okuduğu Fuzuli, Baki, Nedim, Yunus Emre dizeleri, nefis hatıralar olarak dinley-
enlerin hafızalarında ebediyen yaşayacaktır.

     Karaman’ın Reşat Ekrem’i

     Şurası bir gerçek ki Talat Duru, yazarlık serüveninde ve hayatında daima karınca 
olmayı tercih etmiştir. Ve asla fil olmamıştır. Yazdıklarında karıca misali gösterdiği 
o emek gözükmektedir. Bilgi ve belgeye dayanmayan hiçbir şeyi kaleme 
almamıştır. Yazmadan önce uzun araştırmalara ve bilgi toplamaya özen göster-
miştir. Yerel halktan kişilerin tanıklıklarını dikkate almış, onların anlatımlarının 
değerini her zaman bilmiştir. Bu sayede yerel kültüre dair pek çok şeyin zamanın 
dipsiz kuyusunda kaybolup gitmesine engel olmuştur. 

      Yazdıklarının önemli bir kısmı Karaman tarihi, kültürü ve Yunus Emre üzerine-
dir. Talat Duru, Karamanlı olduğu için ve Karaman’a aşık olduğu için şehre dair ne 
varsa araştırdı, okudu, yazdı. Özellikle ailesinin kökleri bu yolda yürümesinde çok 
etkili oldu. Yunus Emre Tekkesi’nin son şeyhinin torunu olması Yunus Emre 
araştırmalarının temelini oluştururken, Karaman’a olan bağlılığı da Karaman’ın 
tarihi ve kültürü üzerine yazdıklarının temelini oluşturdu. Yunus Emre’nin tarihi 
kişiliği ve Karamanlılığı hakkında çok hassas olan Talat Duru, yıllar boyunca 
Yunus Emre’nin Karamanlı olmasına gösterilen ilgisizlikten ve yanlış bilgilendir-
melerden büyük üzüntü duymuştur. Yunus hakkında bilgisizce konuşup yazanlara 
asla taviz göstermemiş, böyle yazarları “ak çarşafa kara yazı yazanlar” diye tanım-
lamıştır.

       Kanaatimce Talat Duru için Karaman’ın Reşat Ekrem (Koçu)’i diyebiliriz. 
Nasıl ki Reşat Ekrem Koçu  İstanbul’a olan bağlılığı neticesinde ciltler dolusu 
İstanbul Ansiklopedisi’ni –hem de tek başına- çıkarmaya çalışıp, İstanbul’un her 
köşesini yazmışsa; Talat Duru da Karaman’ın düğününü, bayramını, yaz akşam-
larını, kahveli bahçelerini, çalgılı kahvelerini, helvacılarını, tahinhanelerini, 
aksuvatasını(alışveriş), debbağhanesini, araba imalatçılarını, Kirişçi Mahallesini, 
Karaman Halkevi’ni, Süvari Alayını, Fadime Teyzesini, İbrahim Topak Amcasını, 
Elekçi Hacı Musa’sını, çocukların yağmur duasını, dede şenliğini ve nice 
güzelliklerini gücü yettiğince yazmıştır. Sami Ölçer’in “Herkes mahallesini yazsa, 
bir şehrin tarihi yazılmış olur.” sözü Talat Duru’da tam karşılığını bulmaktadır. O 
tek başına, sade kendi mahallesini değil bir şehrin tarihini ve kültürünü yazmıştır. 
Ve Karaman kültürü konusunda  “Karaman’ın Yakın Tarihteki Kültürü ve 
Gelenekleri” kitabı bugün bile Karaman yerel kültürüne dair temel kitap olma 
özelliğini korumaktadır. Umarım gelecekte Talat Duru’nun gazete ve dergilerdeki 
Karaman’a dair yazdığı tüm yazıları derlenerek kitap haline getirilir. Böylelikle 
bizler Karaman kültürü hakkında daha derin bilgi sahibi oluruz.

    Vefa

     O, karınca misali araştırdı, sordu, bilgi ve belge topladı, yazdı dedik. Bu sayede 
Karaman’a dair pek çok şeyin nisyan bulutu içinde kaybolup gitmesine engel oldu. 
Tüm bunları yaparken kimseden ne bir makam istedi, ne aferin, ne de teşekkür… 
Yaptıklarını Karaman’a bir borç, bir görev bildiği için yaptı. Gönül borcu, vefa 
borcuydu bu. “Yunus Emre Şeyhliği, Karaman’ın Yakın Tarihteki Kültürü ve 
Gelenekleri, Belgelerle Yunus Emre, Karaman Tarihi, Kirişçi Mahallesi, Hadimil-
er, Katran Kazanında Sterilize” kitapları ile yüzlerce yazısı ve makalesi bu vefanın 
sonucudur. O elli yıla varan yazarlık serüveninde bu borcu fazlasıyla ödedi. Fakat 
Karaman’ın da ona bir vefa borcu bulunduğunu unutmamak gerekir. Zaman 
içerisinde Karaman’ın bu vefa borcunu ödeyip ödemeyeceğini hep birlikte 
göreceğiz.



9 ŞUBAT 2018www.ikev.org.tr

    Vefa demişken, onun sağlığında gösterilen bir vefa örneğini burada belirtmeden geçemeyeceğim.  2016 
yılında üç insan (evlatları Rıza Duru, Ziya Duru ile yazar Yusuf Yıldırım) Talat Duru’ya vefa borcunu bir 
parça ödemek için harekete geçti ler. Otuzun üzerinde yazarın katılımıyla ve Yusuf Yıldırım’ın 
editörlüğünde “Talat Duru Armağanı” kitabı hazırlandı. Talat Duru’nun sağlığında çıkan bu kitap onun 
ölümüyle daha da büyük bir değer ve anlam kazanmıştır. Talat Amcayı merak eden insanlar onu yüz yüze 
tanımamış olsalar da bu kitapla birlikte onun hakkında geniş bilgiye sahip olacaklardır.

     Gittin Amma ki

     Ben her yaz tatilinde yanına gittiğimde, onu dükkânında yine belge ve yazıya boğulmuş olarak bulurd-
um. Radyodan Türk sanat müziğinin dokunaklı nağmeleri duyulurdu. Bana hemen  “ne ikram edeyim?” 
diye sorar, çayların söylenmesinin ardından koyu sohbetimiz başlardı. Sohbet bitip veda vakti gelince, 
cebimde onlarca not ve aklımda yüzlerce bilgi ile oradan ayrılırdım.  Son zamanlarda yazı yazma konusun-
da “elim varmaz oldu” dediğini çokça duyar olmuştum. Kalp hastalığının ve yaşının yarattığı bir yorgunluk 
olsa da nezaketi, bilgisi, nüktedanlığı, muhteşem hafızası, en çok da vicdanlı insan olma özelliğinden hiçbir 
şey kaybetmemişti.

   Yine böyle bir sohbet esnasında, Karamanlı Tellal Asım’ın bir ölünün ardından şu sözleri söylediğini 
belirtmişti:  “Dest-i  celladı ecelden ne kavi hâlâs olur ne pir-i zebun/İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” 
Anlamı nedir diye sorduğumda ise: “Ecel celladının elinden ne sağlam delikanlı, ne de elden ayaktan 
düşmüş ihtiyar kurtulur/ Muhakkak Allah’tan geldik yine Allah’a gideceğiz” diye cevap vermişti.

    24 Aralık 2017 günü geldi. Ecel cellâdı onun da kapısını çaldı. Talat Amca ikiletmedi, emr-i Hakk’a 
teslim oldu ve bu dünyadan göçüp, gitti. Gitti ama ardında büyük bir boşluk bıraktı. Bizim gönlümüzde 
yarattığı boşluk Neşati’nin bir beyitinde çok veciz şekilde ifadesini bulur:

“Gittin amma ki kodun hasret ile cânı bile / İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile.”

Evet! Talat Duru’nun ölümü ile Karaman biraz daha çorak; sohbetler ise daha tatsız olacak. Ruhu şâ’d 
olsun!
                                                             
       (*) Ahmet Talat Duru’nun rahmetli babası Ziya Duru’ya yazdığı “Babam’a”  şiirin ilk iki dizesi.

1-Yusuf Yıldırım; “Ahmet Talat Duru’nun Hayatı ve Eserleri”; Talat Duru Armağanı; sayfa: 409 ; Palet 
Yay.Mart 2016 Konya.

Yazan: Celal YILDIRIM  /celalyildirim1981@gmail.com
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ESKİ DEVLET BAKANLARIMIZDAN KARAMAN- GÜNEYYURT DOĞUMLU
Dr. LÜTFİ DOĞAN VEFAT ETTİ. ( 1927-2018 )

Yazımın başlığında önceki Diyanet işleri Başkanlarından ifadesini kullanmadım, zaten 
“Dr. Lütfi DOĞAN “ adı Diyanet Kurumu ile özdeşleşmiş idi.   22.01.2018 Pazartesi günü 
sabaha karşı 02.00 sularında Ankara’da vefat etmiştir. Allah’ın  rahmeti üzerine olsun. 

Günümüz dünya meşgalesinde unutulan ama bizlerin bir hemşehrisi   olarak gurur 
kaynağımız olan, Dr. Lütfi DOĞAN hocamızın konumunun ve hizmetlerinin bilinmesi  ve 
hafızalarda tazelenmesi adına iki yıl önce-kendimi yöre hizmet eden  insanlarına karşı 
sorumlu hissederek – oğlu Ahmet Doğan’ın da katkıları ile  bir çalışma yapmış www. 
medyaermenek internet sitesinde ve  Yeşil Ermenek’te  yayınlamıştık. Dr. Lütfi 
DOĞAN’ın vefat haberini duyunca Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı ‘na olan  
hizmetleri gözümün önünde canlandı,  beni 40-50 yıl öncesi yıllara götürdü.

1970’li yıllarda TRT’de, dini yönden kutsal saydığımız günlerde ve aylarda Dr. Lütfi 
DOĞAN konuşma yapardı. Onun tane tane konuşması, sevecen yüzü, tatlı ve sıcacık sesi, 
ağzından tane tana dökülen kelimelerle  izleyicileri kendine bağlardı. İnsanın ruhunu 
dinlendiren bir sohbeti olurdu.  Onun çok değerli bir din âlimi ve büyük bir üst düzey 
yönetici olduğunu çok sonra kavradık ve öğrendik. 

Gündemin yoğun olduğu ve AFRİN HAREKÂTI’nın yapıldığı şu  günlerde vefat etmiş 
olması nedeniyle medyada hakkettiği yeri bulduğu söylenemez.  

Dr. Lütfi DOĞAN Kimdir?  

Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. Diyanet İşleri Başkanı olan Lütfi DOĞAN 1927 
yılında, Karaman ilinin  Ermenek ilçesinin  Güneyyurt (Gargara ) beldesinde 
doğdu. Babası subay  ( Gazi emekli albay )olmasından dolayı ilk-okulu üçüncü 
sınıfa kadar Hozat ve Pertek’te okumuş. Bilahare İstanbul’a gelmişler, İlkokulu o 
zamanlar numara ile adlandırılan 3 numaralı  Kadırga’daki ilkokulda tamam-
lamış, ortaokulu da  yakınındaki  Kumkapı Ortaokulu’nda okumuş, liseyi ise 
bugün de eğitim öğretim açısından bir numara olarak görülen İstanbul 
Lisesi’nden  mezun olmuştur. 

Dr. Lütfi DOĞAN, küçük yaşta özel olarak Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri  ve 
ileri düzeyde din eğitimi dersleri almıştır. Orta öğretiminden sonra 1946 yılında 
Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Klasik Şark Dilleri ( 
Arapça, Farsça ) Bölüm’ünden mezun olmuştur. Fakültenin önerisi ile Suriye’ye, 
İslam Dini ve Arapça Eğitimi ve master yaplması için gönderilmiş, üç yıl 
Suriye’de eğitim görmüştür. Daha sonar Ankara İlahiyat Fakültesi’nde . Kelam 
asistanlığı yapmış, diğer taraftan da doktora çalışmasını sürdürmüş ve İlahiyat 
Fakültesinde uzun süre hocalık yapmıştır. Bilahare, Diyanet işleri Başkanlığında 
göreve başlamış,  sırası ile Ankara Bölge Vaizliği, Ankara İl Müftülüğü, Din İşleri 
Yüksek Kurulu üyeliği görevinde  bulunduktan sonra 1972 yılında Diyanet İşleri 
Başkanlığına atandı. Bu görevini 1976 yılına kadar sürdürdü. 13 Mart 1975 
yılında, bugün dev bir ekonomi güce sahip olan Türk Diyanet Vakfı’nı yardım-
cıları Dr. Tayyar Altıkulaç, Yakup Üstün ve Özlük  İşleri Müdürü Ahmet Uzunoğ-
lu ile birlikte kurdular. Vakfın kurcu başkanı ve kurcu üyesidir. Diyanet İşleri 
Başkanlığına destek amacı ile kurulan TDV, din hizmetlerin daha geniş kitleler 
ulaştırılması ve din hizmetlerinde görev alacak neslin yetiştirilmesinde bugüne 
kadar önemli görevler üstlenmiştir.  Türk Diyanet Vakfı (TDV ) ülkemiz 
genelinde bugüne kadar 3 bin 421 cami, 25 ülkede de 100’ün üzerinde cami ve din 
eğitimi binası yaptırmıştır. Yine bir kültür abidesi olan 44 ciltlik İslam Ansiklope-
disi TDV tarafından yazdırılıp neşredilmiştir.

Dr. Lütfi DOĞAN, Diyanet İşleri Başkanlığı sırasında Bolu ve Haseki Eğitim 
merkezlerinin açılması ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın kurulmasında öncülük etti. 
Ayrıca Acil Yardım Trafik Vakfı, Polis Vakfı, THK. Vakfı ,Körler Vakfı ,TESAV 
Vakfı gibi  onun üzerinde vakfın kurucu üyeliğini ve başkanlığını yapmıştır.
Türk Hacılarının, Hac görevlerini  düzenli ve rahat gedip  gelmelerini sağlamak 
amacıyla Hac Organizasyonunun kuruluşunda büyük emeği var.

Yayınlanmış birçok kitap, makale ve yazıları vardır. Bir çok gazetelerde köşe 
yazarlığı yapmıştır. TRT ve diğer özel televizyonlarda , İslam dinimizi anlatan ve 
topluma ahlaki değerleri  yüksek/güzel mesajlar vererek insanların  İslamın güzel 
değerlerini öğrenmesi için çok çaba sarf edip çalışmıştır.

Diyanet işleri Başkanlığına bağlı personelin kadrolaşmasında, özlük haklarının 
sağlanmasında çok büyük çabaları oldu. 1977 senesinde, 16. Dönem Malatya 
Milletvekili olarak parlamentoya girmiş,  kurulan iki kabinede de Din İşlerinden 
sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuştur.  Aynur Hanımefendi ile evli 
olan Dr. Lütfi Doğan üç çocuk babası,   Mustafa ( rahmetli), Ahmet adında iki 
oğlu ve Tuba adında bir kızı vardır.       

                             Hasan ŞİMŞEK
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ÇARŞI HELÂLARI

Günümüzde yeraltında yapılan genel tuvaletler, 1950-1960’lı yıllarda yerüstünde 
idi. Zemini, kara beton dediğimiz çimento harcı ile veya mozaikli çimento harcı ile 
kaplıydı. Duvar kaplamaları sıva harcı olup, ortamdaki kokuyu bünyesine alır, taş 
veya tuğla duvarlarına kadar nüfuz ederdi. Memleketin dağlarında mermer var 
mıydı bilen yoktu. Varsa da onu çıkaracak bilgi ve teknoloji yoktu. Duvarını, 
zeminini kaplamak için Anadolu’da henüz mermer icat edilmemişti. Pisuar diye bir 
şeyin varlığı bilinmediğinden, özellikle küçük tuvalet ihtiyacının görüldüğü 
bölümün duvar ve zemini idrardan kaynaklanan tortularla Pamukkale Travertenleri 
gibi dalga dalga görüntü arz ederdi.

Yerini bilmeyenler tuvaletin yerini sormaya gerek duymazlardı. Çünkü, merkezi 
kanalizasyon teşkilatı olmadığından bu yapıların yaydığı koku daha yüz metre kala, 
ben buradayım derdi. Hele dolup da belediye vidanjörü ile çekilip boşaltıldığı 
zaman ise, kokular bin metreden bile gelirdi. Gelirdi ama şehir bu durumdan pek de 
rahatsız olmazdı.

Helâ, tuvalet, abdesthane, memişhane, hacethane, kefere, kenef, ayakyolu, yüznu-
mara, kademhane, wc, sıfır sıfır, ne diyersek diyelim ihtiyaçtı. Ve doğaldı.

Yeri gelmişken: Yine at arabalarını ve faytonları çeken atların serbestçe çıkardığı 
sıvı, katı atıklar ise, cadde ve sokakların doğal görüntüleri idi. Tahtadan kare kasalı 
yine atların çektiği çöp arabası ve çalı süpürgeli çöpçüleri gelinceye kadar Arnavut 
taşlı sokaklar, kesme paket taşlı caddelerin her noktası bu doğallıktan fazlaca 
nasiplenirdi. On yıl önce Büyükada’yı da gördüm. Adanın merkezindeki faytoncu-
lar durağı ve güzergâhları at sidiği ve dışkısı kokuyordu. 50 yıl önce Karaman 
kokuyormuş çok mu..?

Karaman'lıların merakla beklediği hızlı tren projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan 
Binali Yıldırım Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin bu sene başlayacağı 
müjdesini verdi. Başbakan Binali Yıldırım Konya'da yaptığı konuşmada, Konya-Karaman 
hızlı tren hattının 2018'de açılacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, yüksek lojistik merkezinin 
inşaatının bu sene tamamla nacağını, Karaman-Konya hızlı tren hattını bu sene açacaklarını 
belirterek, Karaman'dan Mersin'e hızlı tren inşaatının birinci bölümünün yapımının 
sürdüğünü, ikinci bölüm olan Ulukışla-Mersin arasını da başlatılacağını ifade etti. Projenin 
tamamlanmasıyla Konya-Karaman arası seyahat süresi 1 saat 13 dakikadan 40 dakikaya 
düşecek.

KONYA ANTALYA DEMİRYOLU PROJESİ 

Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya demiryolu projesinin etüt çalışmalarının tamaml-
anmak üzere olduğunu bildiren Yıldırım, bu hattın Konya'nın ve bölgenin ekonomisi için 
önemine değindi.

KONYA'DA HIZLI TRENE BÜYÜK İLGİ 

Konya-Ankara arasındaki seyahatlerin yüzde 80'inin artık hızlı trenle yapıldığını ve bilet bulunamadığını belirten Yıldırım, Bölgeye yakışanın bu olduğunu kaydetti. 
Konya'da 946 km bölünmüş yol yapıldığını ve Konya’nın bin yataklı şehir hastanesinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Kaynak (Alıntı ) : rayhaber.com

Eski çarşı helâları, şehrin Pazar yeri, kasaphanesi, çarşı çevresinde, garaj civarında 
ve köylerden şehre inip de yoğun olarak bulundukları, alışveriş yaptıkları odun 
pazarı bölgesinde idi. Tam adres verecek olursak başlıcaları: İsmet paşa Cadde-
si’ndeki günümüzdeki Belediye İşhanı'nın bulunduğu bugün olmayan eski Sebze 
Pazarı'nın aşağı doğu kapısı girişinde. (1941 yılında yapılmış), yıkılan eski 
Adliye’nin yerine yapılan Kuğulu Park'ın güneyinde Attariye Cami yanında, 
Şamkapı Caddesi Şabaniye cami yanında, Şamkapı’daki Vezirhan yanında ve 
günümüz Belediye karşısında eski Garaj kapısı çıkışında idi.

Günümüzde halen faal olup da bugüne ulaşan yegâne çarşı helâsı, eski adıyla 
Semerciler Sokağı, yeni adıyla Faik Kayserilioğlu Caddesindedir. 1960’lı yıllardaki 
işletmecisi sonradan eski Sebze Pazarı ve Attariye Cami yanındaki helâlarında 
işletmeciliğini yapan, Bozkırlı hamal Hamal Deli Ali Efe lakaplı Hasan Hüseyin 
Gilik amca idi. Garibim, yokluktan kışın başına ne bulursa giyer, giymekle 
kalmayıp ne bulduysa başına-boynuna sarıp iplerle bağlardı. Görünüşünün aksine, 
son derece saygılı, kibar, mahcup ve güleryüzlü bir Anadolu eriydi. Oğlu Yusuf’un 
ifadesine göre, düğünlerde entari giyip zil takıp, zennelik-köçeklik de yaparmış. 
Artık siz düşünün amcanın birde bu hali ahvalini.

Aynı helâ, günümüzde Çataklı devramberci Ahmet Toprak amcanın çocukları 
Abdullah Toprak ve Sami Toprak tarafından yaklaşık 40 yıldır işletilmeye devam 
etmektedir.

Günümüzde genel tuvaletlerin geldiği mermerli, parfümlü, kâğıt peçeteli ve nered-
eyse içinde oturulur hale gelmesi daha dünün meselesi. Her zorluğu bizim kuşaklar 
yaşasa da bundan hiç şikâyetçi olmadık. Bugün, çağın geniş imkânlarının tadını 
çıkarmaya çalışıyoruz.

Ahmet MISIRLIOĞLU

Karaman'da YHT seferleri 2018'de başlayacak



Karaman’dan bir yıldız daha kaydı…

Merhum Talat Duru’yu İKEV Başkanı olduktan sonra yani son 
25-30 yıldır daha yakından tanıma fırsatım oldu. Benim için 
baba ve oğulları (Ziya ve Rıza Duru) ayrı ayrı çok değerli bir 
ailedir. 

Talat Ağabey, Karaman için müsbet düşünceleri, Karamanlılık 
bilinci, Karaman kültürüne hizmetleri, maddi ve manevi 
fedakârlıkları ile örnek ve asil bir insandı. 

Yunus Emre soyundan geldiğini bildiğimiz Duru Ailesi’nin 
Yunus Emre’nin Karaman’da yaşadığına ve mezarının 
Karaman’da olduğuna dair çalışmaların ve bununla ilgili 
ellerinde bulunan değerli arşivin tarihe ışık tutacak nitelikte 
önemli bir hazine olduğunu, bundan sonra oğulları tarafından 
en iyi şekilde değerlendirileceğini düşünüyorum. 

İyi bir yazar olan Merhum’un dört adet Karaman ile ilgili 
yayınlanmış kitabı ve çok sayıda makaleleri vardır. 

Talat Ağabey, her şeyden önce iyi bir dost ve arkadaştı. Kendis-
ine Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve sevenle 
rine başsağlığı ve sabır diliyorum. Karaman’dan ebediyete bir 
yıldız daha kaydı. Kalan yıldızların değerini biliriz inşallah. 

Saygılarımla,
Suat SÖZER

İKEV Kurucu Onursal Başkanı

Rahmetli Muammer Baran’ın oğlu Hasan Baran’ın 
kitabının 2.baskısı yapılmıştır.

Özal döneminde bakanlık görevlerinde bulunan 
hemşerimiz Işın Çelebi’nin yeni çıkan kitabının 
kısa zamanda 2. baskısı bitmiş 3. baskısı çıkmak 
üzeredir. Kendilerini sizler adına tebrik ediyoruz.

Hatice Nur YELGEÇ

Suat YILDIRIM

Mehmet BAŞAR

İSTANBUL KARAMANLILAR EĞİTİM KÜLTÜR ve
SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI ADINA

IRMAK ETİKET MATBAA
Savaş DÜZGÖREN

Gümüşsuyu Cad. Topkapı Odin İş Merkezi
No: 28/393 Zeytinburnu - Topkapı / İSTANBUL

Hemşerimiz, Rahmetli Dr. Talat Demircioğlu’nun eşi,
Avukat Ahmet Tosun’un Ablası, Namık Demircioğlu’nun Annesi

Şekibe Demircioğlu
06.12.2017 tarihinde İstanbul’da

Berrin, Ziya, Rıza Duru’nun Babaları,
Sevim Hanım’ın eşi, Duru Ailesinin Çınarı

Araştırmacı Yazar Talat Duru
24.12.2017 tarihinde Ankara’da

Merhum Mehmet Kızılsu’nun eşi,
Hemşerimiz Hüseyin Kızılsu’nun annesi

Vasfiye Kızılsu

26.08.2017 tarihinde İstanbul’da

Karaman Eşrafından Ali Ceylan’ın Kızı,
Hikmet Çetinkaya’nın Eşi,

Seher Çetinkaya
24.01.2018 tarihinde İstanbul’da

Vakfımız Üyesi, Mustafa Göncü’nün Ablası
Zafer Bozdoğan

18.02.2018 tarihinde İstanbul’da

Vefat Etmişlerdir.
Değerli Hemşerilerimiz, Merhum ve Merhumelere Allah’tan Rahmet, 

Kederli Ailelerine Başsağlığı ve Sabır Dileriz.

AYBETTİĞİMİZ HEMŞERİŞERİMİZK

UTLU HABERLERM

Aliye ASAN

Suat YILDIRIM

Mehmet BAŞAR 

Hayati TENİKECİER

Salih GÜRSOY

Adem KIRNAZ

Faruk ALKAN

İlker BACAK

Salli YEŞİLDAŞ

Vakıf Üyemiz F.Güler & Hüseyin Kızılsu'nun Kıymetli Kızı Gülin KIZILSU ve Eşi Görkem BAŞARAN  İstanbul'da 10/09/2017 Tarihinde Evlendiler.

İKEV Ailesi olarak yeni evlenen çiftimize mutluluklar Diliyoruz.   


