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Konya’nın Ödül Gecesi, Konya’nın eksikliğini dolduran bir gece… 
Geçen sene Konya Vizyon Ödül Gecesi ilk adımdı, seneye yine buluşmak üzere 
demiştik ve o gün geldi. Konya’nın marka değerini oluşturmaya başlayan bu gece-
nin gelecek yıllarda ne kadar önemli ve etkin olduğunun yansımalarını hep birlikte 
göreceğiz. Konya kabına sığmayan bir şehir, müteşebbisiyle, kültürüyle, tarihiyle 
bu ve benzeri gecelerin çok daha fazlasını hak eden bir şehir. Bir çok büyükşehirde 
olan Cemiyet hayatının Konya açısından önemini biliyor ve önemsiyoruz. 
Geçen yıl düzenlenen geceden sonra iktisatcı bir hocam: "Bu gecede insanların 
ekonomiye yapmış olduğu katkı analiz edilmeli ve araştırılmalı", demişti. Bu söz çok 
anlamlı, bizler için çok değerliydi. Geceye başlamamızdaki amaç ve araç doğrul-
tusunda ne kadar doğru kararlar verdiğimizin ve geç kalınmış bir proje olduğunun 
kanıtıydı. Şehrimize değer katmak için, ülkemize hizmet etmek için, çok çalışma-
mız gerekiyor. Yapılan her iş, atılan her adım ve düşünülen her projeye destek 
vermekten gurur duyduk. Konya Vizyon Dergisinin, şehrin tam kalbinden doğan, 
herkesi kucaklayan bir dergi olması için uğraştık ve yolumuzda emin adımlarla iler-
lemekteyiz. Konya Vizyon Dergisinde herkesin bir imzası olmasına özen göster-
dik. Geniş katılımlı bir dergi isteğimiz doğrultusunda yayın kurulumuzda deneyimli 
hemşehrilerimize yer açtık. Hiçbir zaman yazdıklarına karışmadık, yön vermedik, 
yönlendirmedik. Konya Vizyon Dergisini bölgesel bir dergi olma yolunda ilerlete-
ceğimizi söyledik, hedefimize az kaldı. Konya’nın gücünü göstermeye az kaldı.
 
Tarihe ve kültüre neden bu kadar çok yer ayırdığımız merak uyandırıyor bazen. Bu 
soruları çok sık duyuyorum. Tarihin, medeniyetlerin başkenti şehrimizde henüz  
denizde bir kum tanesini anlatmadık. Daha gidilecek çok yolumuz, çıkacak çok 
sayımız, anlatacak çok tarihimiz ve kültürümüz var. 

Konya’nın ödül gecesinde ödül alan tüm kişi kurum ve kuruluşları kutluyorum. 
Adayların hepsini ve Konya ekonomisine katma değer sağlayan herkesi canı gönül-
den kutluyor ve şehrimizin tüm güzel gecelerinde buluşmak üzere diyorum.

Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın...

Ahmet ÇAKIR
ahmet@medyafgroup.org
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FARABİ HASTANESİ’NDE 
“EBRU” LU GÜNLER BAŞLADI
Özel Konya Farabi Hastanesi, Türk sa-
natını yaşatma adına her yıl farklı sanat 
dallarında yapılan çalışmaları hastane 
ortamında sergileme alışkanlığını bu yıl 
“Ebru Sanatı”yla sürdürdü. 70 ebrunun 
görücüye çıktığı sergide, uygulamalı 
olarak yapılan “ebru”, sanatseverlerin 
beğenisini topladı. 
İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Küçükkendirici, kurdele 
töreninden önce yaptığı konuşmada, “Geçmiş yıllarda 
Özel Konya Farabi Hastanesi’nde, resim sergisi gezmiş-
tik. Bu yıl birbirinden farklı ebru sergisini geziyoruz. Belki 
yıl önümüzdeki yıl hat sanatı ele alınır. Hastanelerimizin 
bu tür faliyetleri hem hastalarımızı mutlu ediyor, hem de 
kültürümüze ait değerleri yaşatmamızı sağlıyor” dedi. 
Birbirinden farklı ebrulara imzalarını atan sanatçılar 
Betül Göçer ve Ayşegül Keserzeybek’e teşşekür eden 
Özel Konya Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ce-
vat Özpınar ise, “Sağlık Bakanlığı’mızın yapmış olduğu 
Sağlık’ta Dönüşüm Projesi’yle hastanelerimizde büyük bir 
değişim başladı. Hastanenin kapısından içeri girdiğinizde 
sizi hostesler karşılıyor ve işlemlerinizde yardımcı oluyor. 
İşlemlerinizden kalan boş vakitlerinizde ise sergi gezebili-
yorsunuz. Bu şekilde, hastalarımız hem işlerini hızlı çözebi-
liyor hem de hastane psikolojisinden uzaklaşıyor” şeklinde 
konuştu. Cumartesi gününe açık kalacak serginin yanı 
sıra ebru işlemeli eşarp, seramik vazo ve kitap ayracı da 
izleyenler tarafından görülebilecek. 70 ebrunun bulun-
duğu sergideki eserler satışa da sunuluyor. 

HAYIRSEVER AHMET KELEŞOĞLU SÜ İLAHİYAT 
FAKÜLTESİ'Nİ YAPTIRIYOR
Selçuk Üniversitesi bünyesinde 33 üni-
versiteden büyük Eğitim Fakültesi'ni 
inşa ettiren hayırsever Ahmet Kele-
şoğlu, bu kez de İlahiyat Fakültesi'ni 
yıkarak yerine 5 katlı, 30 derslikli, Sel-
çuklu mimarisini yansıtan modern bir 
bina yaptırma kararı aldı.
Fakültenin yapımına ilişkin protokol, Konya Valisi 
Aydın Nezih Doğan, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Süleyman Okudan ve hayırsever Ahmet 
Keleşoğlu tarafından imzalandı. Yeni binanın te-
melinin en kısa sürede atılacağının müjdesini veren 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman 
Okudan, “Değerli iş adamı Ahmet Keleşoğlu önce eğitim fakültemizi yaptırarak öğrenci ve öğretim üyele-
rimizi modern bir eğitim yuvasına kavuşturdu. Şimdi de İlahiyat Fakültesi'ni yaptırma kararı aldı. Hayırsever 
Keleşoğlu'na yürekten teşekkür ederim” dedi. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Meram Yeniyol'da 
bulunan kampüs sahasına yaptırılacak yeni binanın modern şekilde dizayn edileceğini ve binada Selçuklu 
mimarisinin kullanılacağını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Okudan, “Öğretim üyeleri ve öğrencilerimizin ken-
dilerine ve üniversitemize yakışır modern binalarda eğitim görmelerini istiyoruz. 5 katlı olacak binamız, 14 bin 
910 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Fakültemizin bünyesinde 30 derslik, 84 öğretim elemanı odası, 2 
adet amfi, 1 adet çok amaçlı salon, 1 adet kütüphane, 12 adet seminer odası, 2 adet etkinlik salonu, 8 adet 
atölye ve 2 adet de bilgisayar laboratuvarı bulunacak. Binanın iç donanımı ve bahçe düzenlemesini ise üniversi-
temiz kaynakları ile yaptırılacak” diye konuştu. Rektör Okudan, binanın yapımı sırasında eğitim-öğretimin 
aksamayacağını, yeni binanın tamamlanmasının ardından eski binanın yıkılacağını da sözlerine ekledi.

KONYA'DA AK PARTİLİ İLÇE BAŞKANLARI TOPLANDI
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) Konya İl Teşkilatı, İlçe Baş-
kanları Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
AK Parti Konya İl Başkanlığı'ndaki toplantıya İl 
Başkanı Ahmet Sorgun'un yanı sıra, il başkan 
yardımcıları, ilçe koordinatörleri ve 31 ilçenin 
teşkilat başkanları katıldı. İnsan odaklı hizmet 
için devletin sosyal devlet anlayışının her daim 
göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret 
eden Başkan Sorgun, önümüzdeki sürece dair 
teşkilat mensuplarının uyması gereken prensip-
lere dair bir dizi uyarılarda bulundu. Bu tür hizmetlerde kişilerin değil, hizmetteki sürekliliğin esas alınması 
gerektiğine dikkat çeken Başkan Sorgun, mazeret üretmek için hiçbir sebebin olamayacağını, daha fazla 
gayret ve özveri ile tüm engellerin kolaylıkla aşılabileceğini ifade etti. Başkan Sorgun; “Bu toplantımızı, 
ilçe danışma meclisi toplantılarımızın hemen ardından yapmak istedik. Danışma meclislerinde görüştüğümüz 
konular, projeler ve çalışmaları daha derinlemesine bir kez daha ele almak, teşkilatlarımızın son durumlarını ilçe 
başkanlarımız ile masaya yatırmak ve birlikte fikir alışverişinde bulunmak için bir aradayız. Şunu hemen ifade 
etmek istiyorum; danışma meclisi toplantılarımızda da gördük ki tüm teşkilatlarımız her zamanki gibi göreve 
hazır. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da özverili ve gayretli bir şekilde sizden destek bekliyoruz” dedi.

MEVLANA VE TURİZM 
ŞEHRİ'NİN İLK BUTİK 
OTELİ AÇILIYOR
Konya'nın turizm potansiyeliy-
le doğru orantılı olarak artan 
turistlik tesis sayısına bir yeni-
si daha ekleniyor. 
Paşapark, butik otel olarak turizm sektö-
rüne getirdiği yeniliğin yanında 40 stan-
dart, 4 suit, 1 teras suit, 2 deluxe olmak 
üzere toplam 47 odası,  gameclub’da ki oyun alanları, içerisinde düğün nişan gibi organizasyonların yanı 
sıra şirket toplantılarınızı yapılabileceğiniz Paşahan ve Paşabey organizasyon salonları, isteyenin Türk 
ve dünya mutfağından farklı lezzetleri bulabileceği Paşa Mutfağı Restaurantı isteyeninse ferah terasında 
sohbet ederken birşeyler atıştırabilceği Paşabahçe restaurantı,  istediğiniz zaman spor yapabileceğiniz 
fitness center salonu, tüm bunların yanı sıra saunası, Türk hamamı ve buhar odası ile Paşapark Hotel'in 
Konya turizm sektöründe fark yaratması bekleniyor.Sunduğu konfor ve çeşitliliğin yanı sıra Atatürk 
Havalimanına 12 km, Konya Otogarına 10km Mevlana müzesine ise yürüme mesafesinde olması ise 
Paşapark Hotel' in başka bir cezbedici özelliğini oluşturuyor. 8 Ekim de resmi açılışı yapılacak olan 
Konya' nın bu ilk ve tek butik hoteli kendinizi özel hissetmeniz için sizi bekliyor.
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KONYA ŞEKER'DEN AVANS DESTEĞİ
Konya Şeker A.Ş.'nin, üreti-
ciye pancar alım kampanya-
sı öncesinde 25,5 milyon lira 
tutarında söküm avansı da-
ğıtmaya başladığı bildirildi.
Konya Şeker A.Ş., pancar teslimi ön-
cesi dağıtımına başlanan ve söküm 
öncesi 25,5 milyon liralık nakdi avans 
ile birlikte bu kampanya döneminde 
61.5 milyon lirası gübre, tohum, zirai 
ilaç, şeker ve yaş küspe, 124.5 mil-
yon lirası da motorin ve nakdi avans olmak üzere, üreticilere toplamda 186 milyon 
liralık ekonomik destek sağladı. Ayni ve nakdi avanslarla birlikte yeni kampanya 
döneminde üreticiden alınacak pancar bedelinin yaklaşık yarısının parasının öden-
diği kaydedildi. Üreticilere sağlanan ekonomik destek ve dağıtılan avanslarla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya Şeker 
olarak kooperatif  üyesi çiftçilere sahip çıktıklarını, şartlar ne olursa olsun verilebi-
lecek azami desteği verdiklerini vurguladı. Çiftçilerin ekonomik anlamda mağdur 
olmamaları için tüm gayreti göstermeye devam edeceklerine değinen Konuk, “Bun-
lardan biri de bizim ısrarla uyguladığımız ve artık bir standardı olan avans uygulamasıdır. 
Çiftçinin pancarını fabrikaya teslim etmeden alacağı bedelin yaklaşık yarısından fazlası-
nı, artık düzenli maaş gibi ödüyoruz. Yani bizim çiftçimiz ne zaman ve ne kadar avans 
alacağını bilir hale geldi. Ayni ve nakdi avans desteğiyle de kalmayarak, çiftçilerimizin 
diğer tarımsal faaliyetlerini de destekliyoruz. Pancarın münavebe ürünleri olan arpa, 
buğday, patates, mısır gibi ürünleri onlara ektiriyor ve bizim diğer tesislerimizde işlenme-
sini sağlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız çiftçilerimizin lehine olan çalışmalardır” dedi.

KOMBASSAN “YAPKUR” ÇALIŞTAYI 
MUĞLA'DA YAPILDI
Kombassan Grubu'nun yapı ve inşaat sektöründe faaliyet 
gösteren firmalarınca oluşturulan Yapı Sektörü Pazarla-
ma İletişim Kurulu (YAPKUR), Kommersan A.Ş. MUĞLA 
Mermer Tesisleri'nde bir çalıştay gerçekleştirdi.
Çalıştaya Kombassan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ay-
demir, YAPKUR Başkanı Mehmet Akteke, Kommersan A.Ş. Genel 
Müdürü Murat Özbakış ve YAPKUR üyesi firmaların temsilcileri 
katıldılar. Kombassan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Ay-
demir yaptığı açıklamada; “YAPKUR Kombassan Grubu'nun yapı ve 
inşaat sektöründe faaliyet gösteren Adaçal Endüstriyel Minerellar A.Ş, 
Bauplast A.Ş, Divapan A.Ş, Hisar Madencilik A.Ş, Kompen A.Ş, Kom-
yapı A.Ş, Kommersan Muğla ve Meram Mermer A.Ş. ve MPG Makine 
A.Ş. şirketlerimizin bir araya gelerek oluşturdukları bir çatı kuruluşu-
dur. Pazarlama ve hizmette bilgi paylaşımı, iletişim, yardımlaşma ve 
koordinasyonu sağlamak ve geliştirmek amacıyla oluşturulan YAPKUR, 
müşteri memnuniyetinin en yüksek seviyeye çıkarılmasını hedeflemek-
tedir. Ülkemizin yapı sektöründeki gelişimini de göz önüne alarak 'Ya-
pıda Komple Çözüm' felsefesiyle YAPKUR'u oluşturduk. Ayrıca müş-
terilerimiz bilmeli ki, bu şirketlerimizin herhangi birinden ürün veya 
hizmet talep edilmesi halinde, sadece bir şirketimizden değil, yapı 
sektörünün neredeyse her alanında faaliyet gösteren YAPKUR çatısı 
altındaki tüm şirketlerimizin güçlü bir yapılanma, tecrübe ve hizmet 
desteği avantajlarından yararlanacaklardır” dedi. YAPKUR Başkanı 
Mehmet Akteke de; YAPKUR firmaları arasında gerçekleşen etkili 
iletişimle, daha geniş bir sahada hizmet imkanı bulabildiklerini, bu 
yapılanma ile YAPKUR firmaları müşterilerinin Kombassan Gru-
bu içerisinde hizmet veren yapı sektörü firmalarını tanımalarının 
önemli bir avantaj sağladığını belirtti.

KONYA ŞEHİDİNİ KALBİNE GÖMDÜ
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Başçavuş İbra-
him Geçer'in cenazesi, Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.
Akşehir Devlet Hastanesi morgundan alınan Geçer'in cenazesi, konvoy eşliğinde 
ilçeye bağlı Yazla beldesindeki baba evine getirildi. Törende ilk olarak Şehit İbrahim 
Geçer'in özgeçmişi okundu. Daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma 
yapan Konya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cengiz Akçay "Acı-
mız çok büyük. Ancak açıkça söylüyorum ki hainler asla kazanamayacaklar, kendi 
kanlarında boğulacaklar" dedi. Törene katılan vatandaşlar 'Şehitler Ölmez, Vatan 
Bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Şehidim Hakkını Helal Et Bize' şeklinde sloganlar attı.

ANADOLU ATEŞİ CEMO’DA
Türkiye’nin en iyi gösteri ekibi Anadolu Ateşi Selçuklu Uluslararası 
Spor Salonu ve Kongre Binasında yapmış olduğu müthiş gösteri ile 
izleyicilerden büyük alkş aldı. Anadolu Ateşinin gösteri sonunda tüm 
ekip olarak Cemo Selçuklu şubesinde yemek yiyerek yorgunluk attı. 
Gösteri sonrasında yorgun düşen dansçılar Konya’nın geleneksel lez-
zetlerini tadarak enerji topladılar. Cemo Selçuklu şubesinde 60 kişilik 
ekiple gelen Anadolu Ateşi Grubu dansçıları yemekten çok büyük ke-
yif  aldıklarını, etliekmeğin dilden dile söylenen lezzetini burda tattıkla-
rını söylediler. Yemek sonunda Gökhan Karamercen’a teşekkürlerini 
sunan ekip günün anısına fotoğraf  çektirdi.
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SELÇUKLU'DA YAZIR SPOR SALONU HİZMETE AÇILDI
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Bele-
diyesi tarafından yaptırılan Yazır Spor 
Salonunun açılışı törenle yapıldı.
Selçuklu Belediyesi'nin Yazır Mahallesinde yaptırdı-
ğı spor salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Törene, AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlika-
ya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Selçuklu 
Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Selçuklu Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı 
Serdar Kalaycı, AK Parti il ve ilçe yöneticileri katıldı. 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sos-
yal ve kültürel hayatın gelişmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek, “Selçuklu'da yaşayan hemşerilerimizin 
her alanda ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte tesis yapma sorumluluğu bulunan belediyemiz; 5 ayrı mer-
kezde spor ve rekreasyon merkezi yapıyor. Ayrıca 10 okulumuza da spor salonu yapacağız. Hemşehrilerimize 
her alanda hizmet üretmeye ve yatırım yapmaya gayret edeceğiz” dedi. Spor çalışmaları ve yatırımları ile 
ilgili bilgi veren Başkan Altay, “Yazır Spor Salonu 2 bin metrekarelik inşaat alanı, bin 150 metrekarelik spor 
alanı, aynı anda 30 kişinin yararlanabileceği kondisyon merkezi ve diğer sosyal alanlarına sahip. Tesisimiz böl-
gemizin ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. Spor salonu hentbol ve basketbol karşılaşmalarının oynanabileceği 
ölçüdedir. Yapımı 150 günde tamamlanan salon 1 milyon 100 bin TL'ye mal edilmiştir” diye konuştu.

KAYMAKAM BAĞCI’DAN 
PROJE TOPLANTISI
Konya’nın Ereğli ilçesinde, tarım sektö-
rünün söz sahibi olabilmesi adına İlçe 
Kaymakamlığı tarafından desteklenen ve 
Mevlana Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla 
yürütülecek tarımsal projelerin görüşüldü-
ğü toplantı gerçekleştirildi. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ndeki toplantıda 
İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan proje ekibi yaptığı ve 
bundan sonra yapılması düşünülen çalışmaları Ereğli Kay-
makamı Hasan Bağcı’ya sundu. Projelerin esas amacının 
Ereğli tarım ve hayvancılığını mevcut durumdan daha da 
iyi duruma gelmesi olduğunun altını çizen Kaymakam Ha-
san Bağcı, uygulanması planlanan projelerin üreticiye yol 
gösterir ve Ereğli tarımına ışık tutar nitelikte olmasını ar-
zuladığını belirtti. Bu projelerin yürütülmesi için her türlü 
desteği vereceklerini söyleyen Bağcı, bu konuda gerek-
tiği zaman Ziraat Odası, Süt Üreticileri Birliği, Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifleri gibi sivil toplum örgütlerine ve 
gönüllü üreticilere de büyük görevlerin düşeceğini dile 
getirdi. Kaymakam Bağcı, Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 
desteklemelerinden proje sunarak yararlanmasını istedi.
Ereğli’de mevcut tarımsal potansiyel düşünüldüğünde ya-
pılacak çok işlerinin bulunduğunu kaydeden Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İlçe Müdürü Özkan Özgüven ise, bütün 
kurumları birlikte hareket etmeye çağırdı.

EN ZENGİN KASABA
Konya'nın Cihanbeyli ilçesine bağlı Yeni-
ceoba kasabasında yıllık kişi başına düşen 
milli gelirin 22 bin dolardan fazla olduğu 
tahmin ediliyor. Mobese ile korunan kasa-
bada villalar, bankalar, alışveriş merkezi ve 
sarraflar dikkat çekiyor. 
Kasabanın 30 yıl öncesine kadar sadece tarıma dayalı 
ekonomiyle yaşantısını sürdürdüğünü belirten Yeni-
ceoba Belediye Başkanı İlyas Kara, "Konya'nın belki de 
Türkiye'nin en geniş ve verimli arazilerine biz sahibiz. 30 
yıldır tarımın yanı sıra yurt dışında çalışan işçilerimizin 
gönderdiği dövizlerle ticaret çok hareketlendi, canlandı. 
Kasabamızın ekonomisine büyük katkı sağladı. Nüfusu-
muzun ciddi bir kısmı özellikle Danimarka'da yaşıyor. 
Bunun yanı sıra İsveç, Norveç, Hollanda, Almanya ve 
İsviçre'de de çok sayıda kasabalı vatandaşımız çalışıyor. 
Hatta Danimarka'da bizim bir kardeş şehrimiz var, dü-
zenli olarak karşılıklı ziyaretlerimiz oluyor" dedi. 

MERAM'DA KONYA ANKARA ARASI KADAR YOL AÇILDI
Konya'nın merkez Meram İlçe Beledi-
yesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede tra-
fik akışını rahatlatmak için yeni yollar 
açarken, bir yandan da mevcut yollarda 
genişletme çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalarla ilgili bilgi veren Meram Belediye Baş-
kanı Serdar Kalaycı, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 
tarafından Dörtokka Caddesi'ndeki yol genişletme 
çalışmaları tamamlanarak asfaltlanmıştır. Yapılan 
çalışma ile söz konusu caddenin yaklaşık bin metre 
uzunluğundaki bölümünün genişliği 3 metreden 10 metreye çıkarılmıştır. Yorgancı ve Durunday mahalleleri 
arasında geçişi sağlayan bu cadde, bölgedeki trafik akışında önemli bir rahatlama sağlayacaktır. Meram 
Köprüsü istikametinden Anasultan Mezarlığı'na gidecek vatandaşlarımız rahatlıkla bu caddeyi kullanabi-
lecekler. Bu caddedeki yol düzenleme çalışmalarının yanı sıra Yorgancı mahallemizdeki asfalt ihtiyacı olan 
tüm sokaklar da asfaltlanmıştır. Yine bu mahalledeki açık kanallar da ıslah edilmiştir" dedi. İki yıl içinde 
yaklaşık 250 kilometrelik yol açtıklarını kaydeden Başkan Kalaycı, "Ankara - Konya arası mesafe kadar 
yol açtık. Bunu düz ve boş bir alanda yapmadık. Vatandaşlarımızla anlaşarak; bahçe duvarlarını, garajlarını 
ve zaman zaman da evlerini yıkıp yenisini yapmak suretiyle gerçekleştirdik. Bize güvenerek yol genişletme 
çalışmalarımıza büyük katkı sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

SAĞLIKLI NESİL GÜVENLİ TOPLUM PROJESİ BAŞLADI
Konya polisi tarafından hazırlanan, "Sağlıklı Nesil, Güvenli Toplum" projesi kap-
samında Konyaspor A2 Takımı ile Karatay Lisesi'nin karşılaştığı maçı Süper Lig 
hakemlerinden Deniz Çoban yönetti.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak-
laşa düzenlenen, Mevlana Kalkınma Ajansı ile Valilik tarafından desteklenen "Sağlıklı Nesil Güvenli 
Toplum" projesi hayata geçirildi. Karatay Lisesi'nde başlayan programa İl Emniyet Müdürü Hüseyin 
Namal, İl Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Ak-
man, emniyet personeli ile lise öğrencileri katıldı. Emniyet Müdürü Namal, madde bağımlılığı ile 
ilgili kendilerine düşen her türlü mücadeleyi yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. 
Proje kapsamında Konyaspor A2 Takımı ile Karatay Lisesi futbol takımları ellerinde "Madde bağım-
lılığına hayır" yazılı pankartla sahaya çıktı. Konya Narkotik polisinin yetiştirdiği Irmak ve Ares isimli 
köpekler futbol sahasına çıktı. Tribünde yer alan öğrencilerden iki kişi kutuların boş olduğunu 
kontrol ettikten sonra bir tanesinin içerisine uyuşturucu madde koydular. Narkotik köpekleri 20 
saniyede içinde uyuşturucu maddenin bulunduğu kutuyu tespit etti. 
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CEMO SELÇUKLU AÇILDI
CEMO 3. ŞUBESİ İLE KONYALILARIN HİZMETİNDE
Yıllardır etliekmek denilince ilk 
akla gelen mekânlardan olan 
Cemo Nalçacı ve Meram’dan 
sonra yeni mekânı ile Selçuk-
luda. Turkuaz iş merkezindeki 
yeni mekânı ile sevenlerine hiz-
met vermeye başlayan Cemo 
gördüğü ilgiden memnun. 
1500 metrekareye oturan te-
sis açık kapalı ve vip salonuyla 
gelen misafirlerinden tam not alıyor. Etliekmeğe ayrı bir keyf  veren 
mekanda Konya'nın meşhur yemeklerinide bulmak mümkün. Tirit, 
fırın kebabı, bamya çorbası gibi Konya'ya özgü yemekler de Cemo 
kalitesiyle buluşmuş. Bu keyfi yaşamak için firma yetkilisi Gökhan 
Karamercan tüm Konyalıları CEMO Selçuklu'ya çağırıyor.

HAYIRSEVER İŞ ADAMINDAN BEYŞEHİR'E ENGELLİLER 
ÖZEL EĞİTİM OKULU
Akkanat Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardım-
cısı ve Konyaspor Kulübü Asbaşkanı iş adamı Kamil 
Akkanat'ın Konya'nın Beyşehir ilçesine engelliler özel 
eğitim okulu yaptıracağı bildirildi.
Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Taşdelen, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, hayırsever iş adamının arsa sorununun çözülmesi halin-
de ilçe merkezine 4 katlı engelliler özel eğitim okulunun kazandırıl-
masının taahhütünü verdiğini söyledi. Bunun üzerine okul binasının 
yapılacağı yerin arayışına girdiklerini ve Şamlar köyü yolu üzerindeki 
Atatürk Ormanı karşısında yer alan bir orman arazisini yer olarak be-
lirlediklerini belirten Taşdelen, "Burada 26 bin metrekarelik Fen Lisesi 
hizmet binasının da yapılmasının planladığı ormana tahsisli geniş bir boş 
arazi var. Bu arazinin Orman Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na 
tahsisi için Orman Genel Müdürlüğü'ne bir yazı gönderildi. Bakanlığımızdan bununla ilgili cevap bekleniyor; 
yer tahsisi ile ilgili prosedürlerin çözülmesi halinde hayırsever işadamımız Kamil Akkanat, burada projesi hazır 
olan 4 katlı özel bir eğitim okulunun yapımına kış mevsimine girilmeden başlanması için bekliyor" dedi.

EREĞLİ'DE TARIMSAL ÜRÜN 
YELPAZESİ GENİŞLİYOR
Konya'nın Ereğli ilçesinde tarımsal 
ürün yelpazesi genişliyor.
İklim ve toprak koşulları bakımından birçok ta-
rımsal ürünün yetiştirilebildiği Ereğli'de özellikle 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü koor-
dinesinde çiftçiler alternatif  ürün konusunda yeni 
arayışlara başladı. Kuzukuyusu köyü çiftçilerin-
den Mahmut Yazgaç bu üretim sezonunda üret-
tiği ve dekara yaklaşık 4 ton ürün aldığı kırmızı 
pancarlar ile birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
İlçe Müdürlüğü'ne gelerek İlçe Müdürü Özkan 
Özgüven'i ziyaret etti. Tarım ve Hayvancılık İlçe 
Müdürü Özkan Özgüven, “Anavatanı Akdeniz 
Bölgesi olan kırmızı pancarın ilçemizde de üretil-
meye başlanması, çiftçilerimizin alternatif  ürünler 
yetiştirmesi, hem Ereğli'yi tarım sektöründe daha 
ileri taşıyacak, hem de kendilerine yeni maddi gir-
di imkanları sağlayacak. Ülkemizde şeker pancarı 
üretimi oldukça fazla, pancar çeşitlerinden kırmızı 
pancar daha çok şifa bitkisi olma özelliğiyle ön pla-
na çıkmaktadır. Kırmızı pancar da siyah havuçla 
benzer özellikler göstermekte olup, kırmızı rengini 
veren antosiyanin maddesi kansere karşı savaşta 
etkili bir sebze olmasını sağlıyor” dedi.
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SELÇUK İLETİŞİM'DE ORYANTASYON EĞİTİMİ
Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim 
Fakültesi'ni kazanan birinci sınıf öğ-
rencileri için 2011 - 2012 eğitim öğre-
tim yılının başlaması nedeniyle Sü-
leyman Demirel Kültür Merkezi'nde 
oryantasyon toplantısı düzenledi.
Toplantıya, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalen-
der, Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Kadir Canöz 
ve Yrd. Doç. Dr. Şükrü Balcı, bölüm başkanları, öğ-
retim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Toplantı Selçuk 
Üniversitesi ve İletişim Fakültesi'nin barkovizyon 
gösterisiyle başladı. Fakülte Dekanı, Halkla İlişkiler 
ve Tanıtım Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kalen-
der, öğrencilere fakültenin tanıtımına ilişkin genel 
bilgi verdikten sonra, “Geleneksel hale getirdiğimiz 
oryantasyon toplantısından daha önceki yıllarda verim aldığımız için her yıl tekrarlıyoruz. Bu 
yıl 476 yeni öğrencimiz 4 bölüme kayıt yaptırdı. İki yıllık bölümlerin dikey geçişleri ile birlikte 
bu sayı 516'ya çıktı. Öğrencilerimizin üniversite, fakülte ve kazandığı bölümleri tanıması ve 
kısa sürede adapte olması eğitim hayatına ve başarısına da pozitif  etki yapmaktadır. Bu 
nedenle oryantasyon toplantılarımızı önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz” dedi.

ULUSLARARASI RUMİ BEDENSEL 
ENGELLİLER OTURARAK VOLEYBOL 
TURNUVASI BAŞLADI
Konya Valiliği, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Fede-
rasyonu ile Konya Engelliler Spor Kulübü tarafından 
organize edilen Uluslararası Rumi Bedensel Engelli-
ler Oturarak Voleybol Turnuvası törenle başladı. 
100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın açılış sere-
monisine Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ve eşi Hatice Doğan, da-
ire müdürleri, mülki erkan, sporcular, davetliler ve öğrenciler katıldı. 
Turnuvaya katılan takımların geçiş töreninin ardından Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibi Konya yö-
resine ait oyunları sergiledi. Konuşmaların ardından Türkiye, Bosna-
Hersek, İran ve Irak takımlarından oluşan özel takımlar arasında tek 
setlik bir gösteri maçı düzenlendi. Oldukça kıran kırana geçen maçta 
her iki taraf  maçı kazanmak için ter döktü. Gösteri maçının ardından 
ise maçlar Türkiye-Bosna-Hersek maçıyla devam etti. 5 gün sürecek 
turnuva 30 Eylül günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AK PARTİLİ YERLİKAYA'DAN 
GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ
AK Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, tarımsal 
üretimde yapılan yatırımlarla birlikte tarımsal üre-
tim yapan ülkeler arasında Türkiye'nin dünyada 11. 
sıradan 6. sıraya geldiğini söyledi.
AK Parti Konya İl Başkanlığı'nda İl Başkan Yardımcıları Mustafa Yazlık 
ve Hasan Hüseyin Karapınar'la birlikte bir basın toplantısı düzenleyen 
İlhan Yerlikaya, Konya ve Türkiye gündemini değerlendirdi. Son gün-
lerde yaşanan terör olaylarına değinen İlhan Yerlikaya, Konya'nın bir 
evladını daha vatan uğruna şehit verdiğini belirterek, "Ancak terör ko-
nusunda geldiğimiz noktaya bakacak olursanız, terörün hem askeri, hem 
siyasi bakımdan bir kıskaca alındığını görebilirsiniz. Biz hükümet olarak 
terörün karşısında olduğumuz kadar insanlarımızın da özgürlüklerinin ya-
nındayız. Bizim yapmamız gereken ise iktidarı ve muhalefetiyle el birliğiy-
le bu sorunun üzerine gitmek ve çözmek" dedi. Milli Eğitim konusunda 
da AK Parti olarak önemli icraatlara imza attıklarını dile getiren Yer-
likaya, "Eskiden öğrenciler 60-70 kişilik sınıflarda eğitim görürdü. Bugün 
bu sayıyı 30'lara kadar düşürmeyi başardık. Bir sonraki hedefimiz bütün 
öğrencilerin tablet pc'lerle ve akıllı tahtalarla derslere girebilmesi. Ayrıca 
katsayı adaletsizliği de bu yıl ortadan kalkıyor. Artık meslek okullarının 
önü açılacak ve sanayicimizin en büyük sorunu olan ara eleman ihtiyacı 
da zamanla çözülmüş olacak." şeklinde konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI ŞAHİN KONYA'DA
İçişleri Bakanı İdris Naim 
Şahin, Türkiye'nin olağan 
dışı durumunu devlet ve 
millet olarak el birliğiyle 
düzelteceklerini söyledi.
Bakan Şahin, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı kapsamında 
hazırlanan Türkiye'de Yerel Yö-
netim Reformu Uygulamasının 
Devamına Destek Projesi Konya 
Bölge Çalıştayı'na katılmak üzere 
Konya'ya geldi. Hilton Garden Inn Hotel'de düzenlenen çalıştaya Bakan Şahin'in yanı 
sıra Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, Karaman Va-
lisi Süleyman Kahraman, Nevşehir Valisi Abdurrahman Savaş, Niğde Vali Yardımcısı 
Hanlar İden, belediye başkanları, kurum temsilcileri ile davetliler katıldı. Toplantıda bir 
konuşma yapan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, yerel yönetimlerin modernleşen dün-
yada giderek öneminin arttığını belirterek, "Günümüzün küreselleşen dünyasında, yöne-
tim alanında yerinde yönetimin güçlendirilmesi, vatandaşın yönetime katılımının sağlaması, 
yönetimde açıklık ve hesap verme, etkin bir sivil toplumun oluşması yönetimin olmazsa 
olman ilkeleri haline gelmiştir. Biz de bugün burada bunun sağlanabilmesi için toplandık 
ve görüş alışverişlerinde bulunduk" dedi. Bakan Şahin buradaki konuşmasının ardından 
Konya Valiliği'ne geçerek Vali Aydın Nezih Doğan'ı makamında ziyaret etti.

EREĞLİ ŞEKER'DE KAMPANYA DÖNEMİ BAŞLADI
Konya'nın Ereğli Şeker 
Fabrikası 2011-2012 yılı 
pancar alım kampanya 
dönemine başladı.
Ereğli Şeker Fabrikası'nda düzen-
lenen törende konuşan Fabrika 
Müdürü Mustafa Yaylacı, 2011-
2012 yılı pancar alım kampanya 
dönemde Ereğli merkez, Kara-
pınar ve Karaman bölgelerinde 
8 adet alım merkezinin pancar 
tesellümü gerçekleştireceğini söyledi. Yaylacı, “Fabrikamıza bağlı 3 bölge, 96 köyde, 7 
bin 200 pancar üreticisi ile üretim sözleşmesi yaptık. 152 bin dekar sahada pancar ekimi 
sağlanmıştır. Pancar üreticisine bugüne kadar ayni ve nakdi avans olarak 31 milyon TL ödeme 
yapıldı. Bedelsiz olarak verilecek olan yaş küspe miktarı ise 176 bin tondur. 110 gün sürecek 
kampanya döneminde 880 bin ton pancar işlenerek, 120 bin ton kristal şeker, 36 bin ton me-
las ve 220 bin ton yaş küspe elde edilecektir” dedi. Ereğli Kaymakamı Hasan Bağcı da, kam-
panya döneminin hayırlı olmasın dileyerek, ilk pancar getiren üreticiye hediyesini verdi. 
Fabrikaya pancar getiren üreticilere hediyelerin verilmesinin ardından kurban kesilerek, 
dua edildi ve fabrikanın 2011-2012 kampanya döneminin startını verildi.
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ÇİFTÇİNİN YENİ UMUDU 
ÇEKİRDEKLİK KABAK
Konya’nın Beyşehir ilçesinde çekirdek-
lik kabak ekimi yapılan tarlalarda ürü-
nün hasadına başlandı.
Beyşehir Ziraat Odası Başkanı Adem Metli, hasat 
yapılan bir tarlada incelemede bulunurken, ürü-
nün bölgede yaygınlaşmasının çiftçinin menfaatine 
olacağını söyledi. Çekirdeklik kabak üretiminin 
Beyşehir Gölü Havzası’nda hububata alternatif  
bir ürün olabileceğini ve çiftçinin diğer ürünlere 
göre daha iyi bir gelir elde edebileceğine dikkat 
çeken Metli, “Geçen yıl Türkiye genelinde ekimi çok 
olduğu için fiyatı biraz düşen çekirdeklik kabağın bu 
sene tam aksine fiyatı çok yüksek. Para edeceğine 
inanıyorum, hububat üretimine göre ekim yapan çift-
çimizin daha çok gelir elde edeceğini düşünüyorum” 
dedi. İlçede çiftçinin büyük bölümünün hububat 
ürünü ektiğini, alternatif  ürünlerin iyi geliri olma-
sına rağmen yörede bir türlü benimsenemediğini 
dile getiren Metli, çekirdeklik kabak üretimini iyi 
gelir getirmesi nedeniyle tavsiye ettiklerini söy-
ledi. Metli, uzun yıllardır hububat ürünü ekimiyle 
yorulan tarlaların çekirdeklik kabak üretimine ge-
çilmesiyle bir nebze de olsa dinlendirilebileceğini 
ve hastalıklarından arındırılabileceğine vurguladı. 

KARATAY'DA İMAR 
GELİŞİMİ SÜRÜYOR
Konya'nın merkez Karatay İlçe Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, hak 
sahiplerinin kendi rızaları ile kamu-
laştırma yaptıklarını söyledi.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, hal-
kın daha nezih ve ferah bir ilçede yaşaması için 
kamulaştırmaya yönelik satın alma veya trampa 
ile vatandaşı mağdur etmeden 18. Madde uygu-
lamaları gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplu konut 
ve kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdik-
lerini hatırlatan Başkan Hançerli, “Kamulaştırma 
ve 18. Madde uygulamalarında mülk sahipleri ile 
bire bir görüşülerek, hak sahiplerinin evinden en 
küçük müştemilatlarına varana kadar kendi rızaları 
doğrultusunda kamulaştırma çalışmaları yapıyo-
ruz. Modern kent yönünde hızlı adımlarla ilerleyen 
Karatay'ın trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni 
imar yolları açılmaya ve gerekli yol genişletme ça-
lışmalarına devam ediyoruz. Fetih Caddesi ile Çev-
reyolu arasındaki Karakayış Caddesinde yaklaşık 2 
kilometrelik alanda yol genişletme çalışması yaptık. 
Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesinde ve Fevzi 
Çakmak Mahallesi Uzunkent Sokak'ta yol genişlet-
me çalışmaları devam ediyor” dedi.

2. ULUSLARARASI 
SADREDDİN KONEVİ 
SEMPOZYUMU BAŞLIYOR
Konya’nın Meram İlçe Belediyesi tara-
fından düzenlenen 2. Uluslararası Sad-
reddin Konevi Sempozyumu başlıyor.
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, İl Müf-
tüsü Şükrü Özbuğday, Selçuk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan ve 
sempozyuma katkıda bulunanlarla birlikte düzen-
lediği basın toplantısında sempozyum hakkında 
bilgi verdi.İlki geçen yıl Meram Belediyesi Konevi 
Araştırma Merkezi’nin organizesinde gerçekleşen 
programla Konya’nın manevi mimarlarını, düşün-
ce köşe taşlarını anmaya ve anlamaya dönük faa-
liyetlerin sürdüğünü anlatan Başkan Kalaycı, “Bu 
manevi mimarlar içerisinde Sadreddin Konevi’nin 
özel bir yeri vardır. Konevi, tasavvufi düşünceye ka-
zandırdığı yeni boyutlarla daha sonraki dönemlerde 
İslam düşüncesinin gelişimini derinden etkilemiştir. 
Bir kültür ve bilim insanı olarak öne çıkmıştır“ dedi.
Başkan Kalaycı, "Bu sempozyum Konevi’nin ya-
şadığı çağdaki Konya'nın ilim ve kültür hayatının 
tanınmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca sempoz-
yumda 13. yüzyılın kültür ve medeniyet yapısı ile 
tarihi arka planı da ele alınacaktır. " diye konuştu.
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ÖZBAĞ VE CAN AİLELERİNİN MUTLU GÜNÜ   
Büşra ve Hüseyin çifti yapılan bir düğün ile mutluluğa “evet” dediler.   
Netiş Yangın Sistemleri ve Modü-
ler Su Depoları Şirketi Yönetim 
Kurulu Başkanı ve şehrimizin ta-
nınmış ailelerinden Hacer ve İbra-
him Özbağ çiftinin oğulları Hüse-
yin ile ilimizin tanınmış ailelerinden 
Hanife ve Yılmaz Can çiftinin kızla-
rı Büşra, Çınaraltı Restoran’da ya-
pılan bir düğünle evlendiler. Nikâh 
töreni, Konya iş çevresi ve çiftin 
yakınlarından oluşan yaklaşık 8 bin 
kişinin katıldığı kalabalık bir davetli 
gurubu huzurunda gerçekleşti. 
Dualar eşliğinde kıyılan nikâhın ar-
dından, konuklara geleneksel Konya düğün pilavı ikram edildi. Büşra ve Hüseyin çifti ile ebevenyleri mutlu 
günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan misafirleriyle tek tek ilgilenerek tebrikleri kabul ettiler. Konya Vizyon 
Dergisi olarak genç çifte ömür boyu mutluluklar diler, Özbağ ve Can ailelerini kutlarız. 

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ÜZÜLMEZ’DEN İLÇELERE ZİYARET
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kon-
ya Milletvekili Hüseyin Üzülmez, il teşki-
latı yöneticileri ile birlikte bazı ilçelerde 
ziyaretlerde bulundu. 
AK Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez, 
Konya’nın Çumra, Ilgın, Sarayönü ve Kadınhanı ilçe-
lerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İl başkan yar-
dımcısı Necip Çimen, il yönetim kurulu üyesi Mus-
tafa Kemal Avcıoğlu ve AK Parti Çumra İlçe Başkanı 
Kemal Çolak’ın da eşlik ettiği Hüseyin Üzülmez, ilk 
olarak Çumra merkez ve köylerini ziyaret etti, bura-
da vatandaşları dinledi. AK Parti Konya Milletvekili Üzülmez, “12 Haziran bize bir kez daha gösterdi ki, 
milletimiz AK Parti’den ve hükümetimizin yaptığı hizmetlerden gayet memnun. Milletimiz görüyor, 10 yıldır 
yapılanlar ortada. Daha önce hayal olarak kabul edilen yüzlerce proje ve hizmetin gerçekleştiğini gören va-
tandaşımız, bize daha çok destek vermeye başladı. Herkese şükran borçluyuz. Ancak daha yapacağımız çok 
şey var. Hizmet bizim işimiz. Bizler, milletimizle büyüğüz ve milletimizle büyüyoruz. Büyüdükçe de Türkiye’nin 
gücü yalnızca bölgede değil tüm dünyada hissedilmeye devam edilecek. Ekonomisi ile diplomasisi ile ve insanı 
ile Türkiye, yakın bir gelecekte tüm dünyanın gıpta ile bakacağı bir ülke haline gelecek” dedi.

MÜSİAD'DA YUNANİSTAN'DAKİ İŞ FIRSATLARI KONUŞULDU
Yunanistan'la derinleşen ve birçok 
Avrupa ülkesini etkisi altına alan 
ekonomik kriz, MÜSİAD Konya 
Şubesi'nde değerlendirildi. 
Avrupa'da krizin başlangıç noktası Yunanistan'la 
ilgili bilgilendirme toplantısında konuşan MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Aslan Korkmaz, 
"Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeleri ya-
kından takip eden MÜSİAD Konya Şubesi, 
yakın zamanda Yunanistan'a bir iş gezisi plan-
lamaktadır. Bu gezi öncesi Yunanistan'da yaka-
layabileceğimiz iş fırsatlarını bugün Atina Büyü-
kelçimiz Sayın Kerim Uras bey ile konuşmayı 
arzu ettik. Amacımız Avrupa'daki krizi Konyalı iş adamlarının nasıl fırsata çevirebileceği. Ülkemizin ekonomik 
olarak krize dayanıklı olması, bizlere Avrupa'da fırsatlar oluşturabilir. Ekonomik sorunları olan Yunanistan'da 
yapılabilecek yatırımlar Türk firmalarımızın Avrupa Birliği ülkelerine yaptıkları ticareti de kolaylaştıracaktır. 
Yunanistan'daki ekonomik darboğaz birçok yatırım, ortaklık, know how, patent alımı fırsatları sağlamaktadır. 
Birçok ülke ile iş yapan Konyalı iş adamlarımız Yunanistan'daki iş fırsatlarını değerlendirmek istemektedirler" 
şeklinde konuştu.  Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Kerim Uras ise, Yunanistan ekonomisi hakkında bilgi verdi. 
Uras, "Yunan ekonomisi, yapısal zaaflarından kaynaklanan bütçe açığı ve kamu borçlarının yüksekliği, sosyal gü-
venlik reformunun ve devlete ait şirketlerin bütçeye getirdiği yük, kamu sektörünün hacmi, piyasaların düşük rekabet 
gücü, yabancıların yatırım azlığı gibi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır" dedi. Türk firmalarının Yunanistan'da 
çeşitli yatırımlarının olduğunu belirten Uras, "Yunanistan, Türk firmalarının Avrupa'ya açılması için bir fırsat 
olabilir. Bu zamana kadar özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalarımız Yunanistan'a yatırım 
yaptılar. Ziraat Bankası'nın da ülkede en çok güvenilen yabancı banka olması büyük avantaj sağlıyor. Yatırım 
olanakları iyi incelenirse çeşitli fırsatlar yakalanabilir" şeklinde konuştu.

BOŞNAK MÜFTÜLERDEN 
VALİ DOĞAN'A ZİYARET
Ziyaret için Türkiye'ye gelen Bosna-
Hersekli müftüler, Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan'ı makamında ziyaret etti.
Bosna-Hersek Reis-ül-Uleması Dr. Mustafa 
Efendi Ceriç başkanlığında Bosna-Hersek'ten 
gelen müftülerin oluşturduğu heyeti makamında 
kabul etmekten büyük mutluluk duyduğunu be-
lirten Vali Aydın Nezih Doğan, Bosna-Hersek ile 
Türkiye arasında siyasiden çok kültürel ve tarihi 
bir ilişki olduğunu belirterek, "Konya'nın iki önemli 
özelliği vardır. Birisi Selçuklu Devleti'nin başkentliği-
ni yapmış olması, diğeri ise Hz. Mevlana'nın öğreti-
lerinin dünyaya yayıldığı yer olması. Sizler de Bal-
kanlar gibi hassas ve zor bir coğrafyada barışı tesis 
etmek için çaba sarf  ediyorsunuz. Bunlar gerçekten 
takdire şayan çabalar. Sizin gibi barışı yaymak için 
uğraşan insanları, barış ve kardeşliğin şehrinde ağır-
lamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

HACI ADAYLARI 
KONYA'DAN UĞURLANDI
Konya'dan, Diyanet İşleri Başkanlığı 
2011 yılı hac organizasyonu kapsamın-
da kutsal topraklara gidecek olan hacı 
adayı kafilesi dualarla uğurlandı.
Konya Havaalanı'ndaki uğurlama törenine hacı 
adayları, yakınları, Konya Müftüsü Şükrü Özbuğ-
day ve görevliler katıldı. Kur'an-ı kerim tilavetinin 
ardından Müftü Şükrü Özbuğday, hacı adaylarına 
hitaben bir konuşma yaptı ve dua etti. Hacı aday-
ları da yakınlarıyla vedalaşarak pasaport işlemleri 
için havaalanına giriş yaptı. 2011 yılı hac organizas-
yonu ile ilgili bilgi veren Müftü Şükrü Özbuğday, 
Konya'dan 43 bin civarında müracaat olduğunu 
belirterek, "Bu kardeşlerimiz ya ön kayıt yaptırmış 
veya kayıt yenilemiş. Çekilen kura sonucunda yakla-
şık 4 bin kardeşimiz bu yıl kutsal topraklara gidecek. 
Konya'dan 13 diyanet kafilesi, 7 de acente kafilesi 
olmak üzere toplam 20 kafilemiz kutsal topraklara 
gidiyor. Kafileler peyderpey hareket ediyor. İnşallah 
bundan sonraki kafilelerimiz ayın 15'inde ve 30'unda 
hareket edecek. Ben bütün hacı adaylarımıza kolay-
lıklar, hayırlı yolculuklar diliyorum. Yapacakları hacla-
rının Allah katında makbul olmasını Cenab-ı Allah'tan 
niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.
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BEYŞEHİR'E MÜZE KURULUYOR
Beyşehir ilçesine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
Etnografya ve Şehircilik Müzesi kurulacağı bildirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 
ilçede düzenlenen 1. Uluslararası Turizm ve Otelcilik Sempozyumu'na 
katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Özgür Özarslan'ın kent 
merkezine bir etnografya ve şehir müzesi kurulması konusunda ilgi-
lilere talimat verdiğini bildirdi. Taşcı, kendisinden ilçe için önemli bir 
söz aldıklarını belirterek, "Müsteşarımız Beyşehir'e bir müze kurulması 
konusunda genel müdürü aradı ve talimat verdi. Eşrefoğlu Cami çevresinde 
bedesten ve İsmail Ağa Medresesi, kapalı mekan olarak bir müze haline 
getirilecek. İsmail Ağa Medresesi belki açık alan olarak da kullanılabilecek. 
İsmail Ağa Medresesi'nde şehir müzesi kuracağız. Zaten burada kurulacak 
müze için de Erdoğanlar'da bir değil, birçok müzeyi kurabilecek düzeyde 
eser var. Beyşehir'in şu anki ihtiyacı müzenin kurulma iradesinin ortaya konulmasıydı. Müsteşarımıza Ankara 
ziyaretimizde müzenin kurulması ile ilgili dosyayı da takdim edeceğim. Bu konudaki talimatın verilmesinin ardın-
dan sanıyorum en kısa zamanda Beyşehir'i bir müzeye kavuşturmuş olacağız” dedi.

SÜ REKTOR ADAYI TUNÇ'TAN YENİ MODEL TÜRK 
ÜNİVERSİTELERİ PROJESİ
Selçuk Üniversitesi Rektör adaylarından Prof. Dr. Re-
cep Tunç, hazırladığı yeni model Türk Üniversiteleri 
projesini tanıttı.
Konya Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen 
Prof. Dr. Recep Tunç, geçmişte sırf  üniversite mezunu olsun diye 
insanların üniversitelere alındığını ve mezun edildiğini belirterek, 
"Üniversiteye girişi, yanlışlıkla, en önemli hedef  olarak algıladık. Okul-
larımızda eğitim programlarının yerine, yanlışlıkla, öğretim programla-
rına ağırlık verdik. Ezberci bir gençlik yetiştirdik. Bu durum toplumu-
muzu ahlaki yönden olumsuz etkiledi. Bu nedenle Yeni Model Türk 
Üniversiteleri projesini hazırladım. Yeni Model Türk Üniversiteleri, daha 
özel ve spesifik konularda öğretim ve araştırma yapan kurumlar haline 
getirilmelidir. Mesela Eğitim, İnsan Sağlığı, Mühendislik ve Hukuk Üni-
versiteleri gibi. Meslek ahlakını artırmak ve insani ilişkileri üst düzeye 
çıkarabilmek için yeni model üniversitelerde çıraklık sınıfları oluşturulmalıdır. Tıp Üniversitelerinde Hasta 
Bakıcılığı, Hukuk Üniversitelerinde ise Hapishane Çıraklık Sınıfları oluşturulmalıdır" dedi.

KARATAY BELEDİYESİ 
KEÇECİLER SOSYAL 
TESİSLERİ HİZMETE GİRDİ
Konya'nın merkez Karatay İlçe Bele-
diyesi tarafından yaptırılan Keçeciler 
Sosyal Tesisleri, düzenlenen törenle 
hizmete açıldı.
Düzenlenen açılış törenine Konya Milletvekili 
Hüseyin Üzülmez, Konya Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Memiş Kütükçü, Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Baş-
kanı Mehmet Hançerli ile davetliler ve vatandaşlar 
katıldı. Törende konuşan Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, belediye olarak her hafta bir 
tesisin açılışını ya da temel atmasını gerçekleştir-
diklerini belirterek, "Bu hafta da Keçeciler Mahallesi 
ve çevresine hizmet verecek sosyal tesislerin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. 3 bin 500 metrekarelik bir alan 
üzerine kurulu Keçeciler Sosyal Tesisleri, bir bakıma kır 
düğünü yapılabilecek şekilde dizayn edilmiş durumda. 
Keçeciler Mahallesi ve civarına yapılan yatırımlar sade-
ce düğün salonu ve sosyal tesisle sınırlı değil. Yol geniş-
letmeleri, asfalt ve tretuvar çalışmaları ile gerekli imar 
düzenlemelerini yaptık. Hz. Mevlana, Konya ve Kara-
tay için bulunmaz bir değer. Onun bulunduğu beldeye 
hizmet etmek bizim için bir onur vesilesidir" dedi.
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KONYA'DA BUDİST AYİNİ
Konya'da 8. Mistik Müzik Festivali kap-
samında Budist rahipleri tarafından 
ayin gerçekleştirildi. 
Festival kapsamında Tibet'ten gelen Tashi Lhunpo 
Manastırı rahipleri, Mevlana Kültür Merkezi Sultan 
Veled Salonu'nda Budist ayini gerçekleştirdi. Gele-
neksel kıyafetleri ve müzik aletleriyle dikkat çeken 
rahipler, ayin kapsamında değişik maskeler giyerek, 
dans ettiler. Yangling, Kangling, Niga, Damaru adı 
verilen müzikal aletlerle gerçekleştirdikleri müzik-
ler ve geleneksel kıyafet ve maskelerle yaptıkları 
danslarla ilgi çeken Budist rahipler, dikkatle izlendi.

MAHALLİ AT YARIŞLARINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
Konya'da düzenlenen 19. Geleneksel Mahalli At 
Yarışları'nda ilginç görüntüler yaşandı. 3 jokeyin at 
üzerinden düştüğü yarışta, jokeyi üzerinden düşen 
bir at pistte 5 tur attı. 
Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Konya Yarış Atı Sa-
hipleri Derneği ile Konya Rahvan Atları Binicilik ve Yarışçılık İhtisas 
Kulübü tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Mahalli At Yarışları 
ilginç görüntülere sahne oldu. Yarışların ilk günü 4 koşu gerçekleş-
tirildi. 1800 metre Valilik Kupası, 1600 metre Büyükşehir Belediye 
Kupası, 1800 metre Garnizon Komutanlığı Kupası ve 1600 metre 
Türkiye Jokey Kulübü Kupası olarak gerçekleştirilen koşularda atlar 
birinci gelebilmek için ter döktü. İkinci yarış olan 1600 metre Büyük-
şehir Belediye Kupası koşusunda yakınlarına ait atın birinci gelmesine 
sevinen bazı vatandaşlar piste çıktı. Önüne aniden çıkan vatandaşa 
çarpmamak için manevra yapan jokey Ümit Bilen, bu sırada dengesini kaybederek attan düştü. Bir süre 
yerde baygın vaziyette kalan Ümit Bilen'e ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Bilincini yitiren Ümit 
Bilen, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 

MERAM'DA KAŞINHANI SPOR TESİSLERİ'NİN TEMELİ ATILDI
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi 
tarafından Kaşınhanı Mahallesi'nde ya-
pılacak spor tesislerinin temeli düzenle-
nen törenle atıldı.
Kaşınhanı Yeni Mahalle'deki temel atma törenine 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman 
Okka, Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti Konya İl 
Başkan Vekili Mehmet Akif  Göksu, davetliler ve ma-
halle sakinleri katıldı. Meram Belediye Başkanı Serdar 
Kalaycı, "Meram'ın her yerinde hizmet" prensibiyle hareket ettiklerini belirterek, "Kaşınhanı, belediyemize 
bağlandıktan sonra gerek fen işleri çalışmaları, gerekse diğer belediyecilik hizmetleri noktasında güzel yatırımlar 
yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın en büyük et ve süt entegre tesisi de Kaşınhanı'nda yapılmaktadır. Bugün temelini 
atacağımız spor tesisini de 3 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

KASAPLARGİL AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ
Ölçü Konya Ofset Yönetim Kurulu Başkanı 
Metin Kasaplargil’in oğlu Bahaddin Kasap-
largil, Fatma ve Adem Susam’ın kızı Merve 
Susam ile hayatını birleştirdi.
Çiftin nişan, nikâh ve düğün töreni Yaka Park Restoran’da 
gerçekleştirildi. Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreni 
sonrasında misafirlere geleneksel düğün pilavı ikram edildi. 
Öte yandan Kasaplargil Ailesi’nden Tuğba-Kazım Kasaplargil, 
Halime- Mustafa Kasaplargil ve Hatice-Fatih Akman’ın evlatları 
Metin Mert, Metin Buğra, Efe ve Ahmetcan ise gerçekleştirilen 
sünnet düğünüyle erkekliğe ilk adımı attılar. Evli çift Merve ve 
Bahaddin’e bir ömür boyu mutluluklar, çocuklarını sünnet etti-
ren Kasaplargil Ailesine de hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz.

KONYA SMMMO'DA TARIM 
MUHASEBESİ KONULU 
EĞİTİM SEMİNERİ
Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşa-
virler Odası (SMMMO) tarafından dü-
zenlenen eğitim seminerleri Tarım Mu-
hasebesi konulu seminerle devam etti.
Oda binasında düzenlenen seminerde konuşan 
Konya SMMMO Başkanı İsmail Turan, oda olarak 
eğitim seminerlerine ara vermeden devam ettik-
lerini belirterek, "Bugünkü konumuz, özellikle bizim 
bölgemizi ilgilendiren bir konu. Konya, son zamanlar-
da tarım ve hayvancılık konusunda önemli yatırımlara 
ev sahipliği yapıyor. Bu konudaki mevzuat bilgileri-
mizin üzerine yeni bilgiler eklemek için bu semineri 
düzenledik. Bu tür yatırımların arttığı şu dönemde 
mükelleflerimize daha iyi hizmet verebilmemiz için bu 
konudaki bilgilerimizi güncellememiz gerek. Özellikle 
Mavi Tünel'in 17 Aralık'ta su vermeye başlamasıyla 
bölgemizde tarım ve hayvancılık konusunda önemli 
gelişmeler olacak. Büyük firmaların bölgede fizibilite 
çalışmaları yaptığını biliyoruz. Bu konuda en hazır ol-
ması gerekenler biziz. Bu nedenle bu seminerin hepi-
miz için çok faydalı geçeceğine inanıyorum" dedi. Ko-
nuşmaların ardından Yeminli Mali Müşavir Mehmet 
Gökçe tarafından Tarım Muhasebesi ile ilgili mev-
zuat bilgileri ve prosedürlerle ilgili bilgiler verildi.



43

KISA HABERLER

KONYA'NIN EN MODERN 
FİDANLIĞI AÇILDI
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Bele-
diyesi tarafından yaptırılan Konya'nın 
en modern fidanlığı düzenlenen tö-
renle hizmete açıldı.
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
vatandaşlarla yapılan anketler sonucunda en çok 
talebin park ve yeşil alan konusunda geldiğini be-
lirterek, hizmet planlamasını buna göre yaptıkla-
rını söyledi. Başkan Altay, “73 bin 500 metrekare 
alana kurulan, yeşil alan ve park çalışmalarında 
kullanılan peyzaj malzemelerinin yer aldığı fidanlık; 
farklı özelliklere sahip. 350 çeşit kaplı fidan bulunan 
fidanlığımızda, 40 bin adet boylu, 100 bin adet çalı 
ve süs bitkisi bulunuyor. Altyapısında jüt (yabani otla 
mücadele amaçlı) kullanılan fidanlıkta, damlama su-
lama sistemi ile su tasarrufu sağlanıyor. Tüm fidan-
ların tam otomatik olarak sulanacağı alanda yapılan 
gölgelendirme ile fidanları korumayı amaçlıyoruz. 
Fidanların yapraklarını üstten yıkamak için ayrı bir 
sistemin kullanılmasıyla işgücü gereksinimi de mini-
mum seviyeye indirmiş olacağız. Fidanlığımızda ye-
tiştireceğimiz fidanların yanı sıra bakım ve rehabilite 
çalışmaları ile bölgemizin yeşil alan ve fidan ihtiyaç-
larını karşılayacağız” dedi.

MERAM’DA ÖĞRENCİLERE 
75 BİN KİTAP DAĞITILIYOR
Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye-
si tarafından, “Türkiye Okuyor, Meram 
Okuyor” projesi kapsamında ilköğre-
tim öğrencilerine yönelik bastırılan 75 
bin kitabın dağıtımına başlandı.
Meram’daki her ilköğretim öğrencisine birer 
kitabın verileceği kampanya, Niyaz Usta ve 
Yaylapınar İlköğretim Okullarında düzenlenen 
programlarla başlatıldı. Programa Meram Be-
lediye Başkanı Dr. Serdar Kalaycı, Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdür Vekili Zübeyir Yavuz, kitap-
ların yazarı Duran Çetin ve okul müdürleri ka-
tıldı. “Türkiye Okuyor, Meram Okuyor” sloganıyla 
3 farklı kitap olmak üzere toplam 75 bin kitap 
bastırdıklarını belirten Meram Belediye Başkanı 
Serdar Kalaycı, “Eğitimci yazar Duran Çetin’in 
kaleme aldığı bu eserler ilköğretim öğrencilerine 
hitap etmektedir. ‘Macera Peşinde’ adlı kitap 2. 
ve 3. sınıflara, ‘Bir Yudum Şehir’ adlı eser 4. ve 
5. sınıflara, ‘Bekleyiş’ adlı kitabımız ise 6., 7. ve 
8. sınıflara yöneliktir. Geleceğimizin teminatı olan 
değerli öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıkla-
rını geliştirmeye bizimde katkılarımızın olması için 
böyle bir kampanya başlattık” dedi.

KARATAY BELEDİYESİ'NDEN 
YENİ AÇILIŞLAR
Konya'nın merkez Karatay İlçe Beledi-
yesi tarafından Karakulak Mahallesi'nde 
yapılan Çevre Parkı, Ticaret Merkezi ve 
Düğün Salonu törenle açıldı.
Ticaret Merkezi önünde düzenlenen açılış töreni-
ne AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Kabakcı 
ve Gülay Samancı, AK Parti Konya İl Başkan Vekili 
Bestami İnan, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ah-
met Apalı, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, birlik 
ve beraberliğin önemine değinerek, "Karatay'a ka-
zandırılan hizmetlerde belediye personelinden teşkilat 
mensuplarına, belediye meclis üyelerinden milletvekil-
lerine kadar herkesin emeği var. Karatay, metropol bir 
şehir olma yolunda hızla ilerliyor. 10 bin 500 metre-
kare arsa üzerine yapılan Çevre Parkı içerisinde 2 adet 
kuru havuz, 1 kafeterya, 2 adet spor sahası, 1 adet 
çocuk oyun grubu, 1 adet fitness alanı, 40 adet ka-
melya, 4 adet çeşme var. Ticaret Merkezi ve Düğün 
Salonu ise bin 120 metrekare alan üzerinde kuruldu. 
Çevre Parkı, Ticaret Alanı ve Düğün Salonu, Karaku-
lak Mahallesi, civar mahalleler ve Akköprü Konutları 
sakinlerine hizmet edecek" dedi.
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TARİH

OSMANLI DÖNEMİNDE 
MEVLEVİLİĞİN 
SAFEVİLİĞE KARŞI 
YENİDEN ÖRGÜTLENMESİ

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Mevleviliğin bir tarikat olarak kurulmasının Mevlânâ Celaleddin-i Rumi (Ö. 1273)’den sonra 
olduğu ileri sürülür. Şüphesiz Mevlânâ’nın eserlerinde ortaya koyduğu fikirler üzerine bina 
edilen Mevleviliğin zaman içinde başka tasavvufi akımların kurallarından da alınarak tari-
kata dönüştürüldüğü görülmektedir. Özellikle XV. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı 
tasavvuf hayatını derinden sarsan Safeviliğe karşı, Sünni çizgide kalması için Mevlevilik iki 
ayrı kültür merkezinde Osmanlı Devleti’nce âdeta yeniden yapılandırılmıştır. Aşağıda Mev-
leviliğin örgütlendiği merkezler ve bu işte rol oynayan kişiler incelenecektir.

Mevleviliğin Nakşibendilikle 
İşbirliğine Gitmesi
Fatih’in sağlığında İstanbul’a giren ve Osmanlı 
aydınları üzerinde derin etkiler yapan Nakşi-
bendilik ile merkezi Konya’da bulunan Mevle-
viliğin yakınlaştırılması çalışması, XV. yüzyılın 
son çeyreğinde, II. Bayezid (1481–1512)’in 
padişahlığı sırasında meydana gelmiş; Mevle-
vilik Nakşibendilikle içli dışlı hale getirilmeye 
çalışılmıştır. İstanbul’da Mevleviliğin ilk temsil-
cisi, Mevlânâ’nın soyundan gelen Âbid Çelebi 
(Ö. 1496–1497) olup babası, bu sırada Konya 
Mevlânâ Dergâhı’nda postnişin olan Cemaled-
din Çelebi (Ö.1509)’dir. Fatih döneminde sad-
razamlık yapan meşhur âlim, şair ve mutasav-
vıf  Sinan Paşa (Ö. 1486) ise Âbid Çelebi’nin 
kayınpederidir. İstanbul kadısıyken emekliye 
ayrılmış, kendisini tasavvufa vermiştir.
 
Konya Mevlânâ Dergâhı
Fatih’in vefatından sonra Anadolu’da Safevi 
müritlerinin propagandalarını yoğunlaştırma-
sından rahatsız olan ve memleketi Simav’ı terk 
ederek İstanbul’a gelen, bir süre burada kalan 
Şeyh Abdullah-ı İlahi (Ö. 1491), yurt içinde ve 
yurt dışında uzun süre medrese ve tasavvuf  eği-
timi almış bir âlim ve mutasavvıftı. İstanbul’da 
Zeyrek Medresesi’nde öğrenci iken Mevlânâ 
Tusi (Ö. 1482) İstanbul’u terk ederek İran ta-
rafına göç edince, onun arkasından Abdullah-ı 
İlahi de gitmiş ve Kirman kentinde Tusi’ye 
yetişerek onda öğrenimine devam etmiştir. 
Bir süre sonra Semerkand’a giden Şeyh İlahi, 
burada Hâce Ubeydullah Semerkandi’den ta-

savvuf  eğitimi almaya başlamış; bir ara şeyhinin 
tavsiyesi üzerine Buhara’ya varıp Hâce Bahaed-
din Nakşbend’in kabrini ziyaret ettikten sonra 
Semerkand’a dönmüş, burada tasavvuf  eğiti-
mini tamamlamıştır. Şeyhi Hâce Ubeydullah’ın 
emriyle Osmanlı topraklarına dönen Abdullah-ı 
İlahi, yolu üzerindeki Herat’a uğrayarak Şeyh 
Abdurrahman Cami (Ö. 1492) başta olmak 
üzere Horasan şeyhleriyle görüşüp onlarla fi-
kir alışverişinde bulunmuştur. Oradan Tebriz’e 
de giden Şeyh Abdullah-ı İlahi, burada Mevlânâ 
Tusi ile tekrar bir araya geldikten sonra doğum 
yeri olan Simav’a dönmüştür. 
Molla İlahi’nin Osmanlı Devleti’nde Safevilik ko-
nusunda uzmanlık derecesinde bilgiye sahip ol-
duğu söylenebilir. Safevi karşıtlığıyla bilinen Molla 
Cami ile de görüşen Abdullah İlahi’nin İstanbul’a 
gelmesinin temelinde Şah İsmail’in Safevi propa-
gandacıları yüzünden Anadolu’da ortaya çıkan 
sıkıntıdan Osmanlı Devleti’ni kurtarmaya yöne-
lik bir amacının bulunduğu düşünülebilir. Onun 
İstanbul’daki Mevlevilik ve Halvetilik’le ilgili faali-
yetleri de bunu göstermektedir.
Yukarıda kısaca biyografisi verilen Âbid Çelebi’nin 
Abdullah-ı İlahi’ye eşi Sitti Hatun ile birlikte in-
tisap edip Fatih semtinde inşa ettirdiği tekkeyi 
perşembe günleri Mevlevilere, cuma günleri ise 
Nakşibendilere tahsis etmesi, Mevleviliğin Sünni 
kurallar çerçevesinde yeniden yapılandırılma yö-
nüne gidildiğini göstermesi bakımından önemlidir. 
Nakşibendilikle ilişkinin Safeviliğin Anadolu’da et-
kili olduğu döneme rastlaması, Mevlevilik’teki bu 
revizyonun bir zorunluluk sonucu ortaya çıktığı-
na işaret kabul edilebilir.

Mevleviliğin merkez tekkesi 
olan Mevlânâ Dergâhı’nın 
Konya’da bulunması, Os-
manlı hükümdarları ile dev-
let adamlarının burayla ya-
kından ilgilenmesine sebep 
olmuş, özellikle Safeviliğin 
Anadolu’da etkili olmaya 
başlamasından sonra daha 
da önem kazanmıştır. 
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Divane Mehmed Çelebi 
Divane Mehmed Çelebi, Germi-
yanoğlu Süleyman (1361–1387)’la 
evlenen Sultan Veled’in kızı Mu-
tahhare Hatun’un soyundan gel-
mektedir. Afyon’da Mevleviler 
arasında yetişen Divane Mehmed 
Çelebi’nin meşrebi konusu araş-
tırmacılarca incelenmiş, onun 
Sünni inanca aykırı davranışları 
Mevleviliğin kendi temellerinde 
ve geleneklerinde aranmış; bu 
yüzden Safevilikle ilişkileri üzerin-
de durulmamıştır. Oysa Osmanlı 
Devleti’nin izlediği Safevi siyaseti 
çerçevesinde onda meydana ge-
len değişikliğin ortaya konması 
Mevlevilik tarihi için önem arz 
etmektedir. Divane Mehmed 
Çelebi’nin tasavvufî fikirleri ve 
buna bağlı olarak davranışları, 
Çaldıran Zaferi’nden (1514) önce 
ve sonra olmak üzere iki döneme 
ayrılarak incelenebilir: 

Çaldıran Zaferi’nden Önce 
Divane Mehmed Çelebi 
Gençlik yıllarında Divane 
Mehmed Çelebi, Abdülba-
ki Gölpınarlı’nın Mevlânâ’dan 
Sonra Mevlevîlik adlı eserinde 
yer yer işaret ettiği üzere Alevi 
meşrep bir Mevlevidir. Bununla 
birlikte II. Bayezid’in ilk yıllarında 
onun tasavvufa dair görüş ve dü-
şünceleri, Osmanlı devlet siya-
setine aykırı olmasına rağmen o 

sırada henüz Safevi tehlikesi tam 
olarak belirginleşmediğinden 
normal karşılanmış, hatta kendi-
sine devlet adamlarınca destek 
bile verilmiştir. Kalenderane dav-
ranışlarıyla dikkat çeken Divan 
Mehmed Çelebi, II. Bayezid’e 
Kalenderiler’in suikast düzen-
lemesinden sonra İstanbul’a 
çağrılmış, muhtemelen Mevlevi 
olduğunu ispat ederek cezalandı-
rılmaktan kurtulmuştur. Divane 
Mehmed Çelebi, Ayvansarayi’nin 
işaret ettiği üzere İstanbul’a “fu-
karasıyla” yani kendisine bağlı 
dervişleriyle gelmiş; Galata’da, 
sonradan Mevlevihane yapılan 
mahalde bir süre kalmış; İsken-
der Paşa (Ö. 1515), daha sonra 
bu yere Galata Mevlevihanesi 
olarak şöhret bulan Mevlevi tek-
kesini 1491’de inşa ettirmiştir. 
Bu Mevlevihanenin ilk postnişin-
liğine getirilen Divane Mehmed 
Çelebi’nin görevi uzun sürme-
miş, buradan Konya’ya gitmiştir.
İstanbul’dan sonra Divane Meh-
med Çelebi’nin Safevilere sem-
pati duyduğu, bu nedenle Şah 
İsmail’le görüşüp Şiilerce kutsal 
sayılan mekânları ziyaret ettiği, 
Mevlevilerle Bektaşileri de Şah 
İsmail’le temas ettirmeğe çalıştığı 
görülmektedir. Bu çerçevede ilk 
seyahatini hac farizasını yerine ge-
tirmek maksadıyla Hicaz bölgesi-
ne 900/1495’de yapmıştır. İkinci 

seyahatini 911 (1505)’de İran’a 
yapan Divane Mehmed Çelebi, 
burada Şah İsmail’le görüşmüş-
tür. Onun ‘‘Acem diyarına Hz. 
Mevlânâ’nın Dîvân-ı Kebir’in ge-
türme’’ amacıyla gittiğini çevreye 
yayarak Safevi Devleti’ni yeni 
kuran Safevi şeyhiyle görüşme-
sini meşru göstermeye çalışmış 
olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü 
bu sırada Osmanlı toprakların-
dan normal yolla Şah İsmail’le 
gidip görüşmek mümkün değildi. 
Divane Mehmed Çelebi İran’a 
giderken Konya ve Hacı Bektaş’a 
da uğramış; 40’ar Mevlevi ve 
Bektaşi dervişini yanında götürüp 
bunları Şah İsmail’le görüştürmüş 
ve arkasından Bağdat, Necef  ve 
Kerbelâ’yı ziyaret ettirmiştir. Os-
manlı Devleti’nin Safeviliğe karşı 
takındığı tavırdan sonra Divane 
Mehmed Çelebi’nin Şah İsmail’i 
değişik tarikatların müritleriyle 
ziyareti, onun Safevi sempatiza-
ni olduğunu göstermez mi? Hele 
Halep şehrine uğrayıp burada 
ikamet eden Tâcül’l-Ârifîn Ebü’l-
Vefâ-i Bağdadi (Ö. 1107)’nin so-
yundan ve Vefaiyye Tarikatı’ndan 
Şeyh Ebu Bekr-i Vefâi (D. 1471) 
ile görüşüp kendi fikirleri doğ-
rultusunda onu yönlendirmesi 
onun Osmanlı çizgisinde bir ta-
rikat anlayışına sahip olmadığına 
işaret kabul edilebilir.
Bu sırada Safevi taraftarları, Şah 
İsmail’in Yavuz’u hezimete uğra-
tıp Anadolu topraklarını ele ge-
çireceği kanaatinde idiler. Divane 
Mehmet Çelebi’nin de bunlar-
dan biri olduğu hal ve hareket-
lerinden anlaşılmaktadır. Nite-
kim Divane Mehmed Çelebi’nin 
Anadolu’da Sünni karşıtı görüşle-
rini açıkça savunduğu ve özellikle 
Mevleviler arasında yaydığı, kay-
naklarda verilen bilgilerden anla-

şılmaktadır. Dönemin kaynakları-
na göre Divane Mehmed Çelebi 
Sultan Selim devrinde Çaldıran 
Seferi’nden önce Konya’da ika-
met ederken zühd yolunu terk 
ederek çevresine topladığı 400–
500 müritle gece gündüz şarap 
içmiş; kendisiyle görüşenlere şa-
rap ikram etmiştir. 

Çaldıran Zaferi’nden Sonra 
Divane Mehmed Çelebi 
Safevilik tarihinde Çaldıran Za-
feri bir dönüm noktasıdır. Çün-
kü müritleri tarafından yenilmez 
güce sahip olduğu kabul edilen 
Şah İsmail, Osmanlı ordusunun 
karşısında perişan olmuş, savaş 
meydanından kaçarak canını 
kurtarmıştır. Kuşkusuz bu durum 
karşısında Anadolu’daki Safevi 
müritleri sukutuhayale uğraya-
rak farklı şekillerde Osmanlı’yla 
mücadeleye devam etmişler; 
Safevi sempatizanlar ise Osmanlı 
Devleti’nin istediği şekilde kendi-
lerine çeki düzen vermek zorun-
da kalmışlardır. Divane Mehmed 
Çelebi de Safevi sempatizanı 
olarak Şah İsmail’den yüz çevir-
miş olmalıdır. Kaynaklarda yer 
alan Divane Mehmed Çelebi ile 
ilgili bilgiler, onun 1514’ten sonra 
Osmanlı taraftarı olduğunu gös-
termektedir. Mürşidü’t-Tâlibîn 
Sinan Dede’de vefatından önce 
tövbe ettiğine dair bir kaydın 
bulunması, onun daha sonra Os-
manlı çizgisinde tasavvuf  anlayışı-
na geldiğini göstermektedir.
Gerçekten Çaldıran Zaferi’nden 
sonra Safeviliğe karşı izlenen 
Osmanlı siyasetini benimseyen 
Divane Mehmed Çelebi, artık 
Şah İsmail yanlısı mutasavvıflar-
la oturup kalkmayı terketmiş, 
Yavuz Sultan Selim ve Osmanlı 
taraftarı olanlarla görüşmeye 

Konya’da Mevleviliği
Kontrol Altına Alma Çalışmaları

Mevleviliğin merkez tekkesi olan Mevlânâ 
Dergâhı’nın Konya’da bulunması, Osmanlı hü-
kümdarları ile devlet adamlarının burayla yakın-
dan ilgilenmesine sebep olmuş, özellikle Safe-
viliğin Anadolu’da etkili olmaya başlamasından 
sonra daha da önem kazanmıştır. Bektaşilik ve 
Halvetilik gibi popüler tarikatlar, halk tabaka-
sının Safeviliğe meylini önlemek amacıyla Os-
manlı Devleti tarafından XV. yüzyıl sonlarıyla 
XVI. yüzyıl başlarında yeniden düzenlenmiştir. 
Mevlevilik ise, Osmanlı aydın ve elitlerini kont-
rol altına almak ve Safeviliğin bu güçlü tarikatı 
elde edip kendi emellerini gerçekleştirmede 
kullanmasına engel olmak amacıyla II. Bayezid 
ve I. Selim döneminde organize edilmiştir. Bu 
dönemde zıt görüşlü iki Mevlevi liderinin öne 
çıktığı görülmektedir. Bunlar: Divane Mehmed 
Çelebi (Ö. 1544) ve Sinan Dede’dir.
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başlamıştır. Bunu yaparken Os-
manlı padişahlarına Safeviliğe 
karşı izledikleri siyasette destek 
bile verdiği anlaşılmaktadır. Sa-
feviye karşıtı görüşlerinden do-
layı Azerbaycan’dan Kahire’ye 
göç edip yerleşen Halvetiliğin 
bir kolu olan Gülşeniye’nin ku-
rucusu İbrahim Gülşeni (Ö. 
1534), muhtemelen Osman-
lı taraftarı olduğu için Memlük 
sultanınca hapsedilmiştir. Bu 
sırada Karahisar-ı Sahip’te otu-
ran Divane Mehmed Çelebi, 
922 (1516)’da deniz yoluyla 
Kahire’ye gitmiş; Memlük sulta-
nıyla görüşüp Gülşeni’yi hapisten 
kurtarmıştır. Misyonunu tamam-
layıp kara yoluyla Anadolu’ya 
dönerken Mısır Seferi’ne çıkan 
I. Selim’le karşılaşmış, Memlük 
Devleti’ni ortadan kaldırması için 
onu teşvik etmiştir. Yolda Yavuz 
Sultan Selim’le görüşmesi tesa-
düf  olmayıp, Divane Mehmed 
Çelebi’yi Kahire’ye muhtemelen 
savaş öncesinde Mısır halkının 
Memlüklerle ilişkisine yönelik 
bilgi toplamak için padişah gön-
dermiş; Divane Mehmed Çelebi 
sayesinde Mısır hakkında önemli 
haberler elde etmiş olmalıdır. 
Yavuz’un ondan çok memnun ol-
duğuna dair bilgilerin kaynaklarda 
yer alması bunu göstermektedir. 
Divane Mehmed Çelebi’yle Os-
manlı padişahları arasındaki mü-
nasebetlerin bundan sonra daha 
da geliştiği çok sık İstanbul’a da-
vet edilerek onunla görüşme ya-
pıldığından anlaşılmaktadır. 
Divane Mehmed Çelebi’nin 
İstanbul’a gittği zamanlarda Sünni 
ulema ve meşâyihle görüşmeler 
yaptığı bilinmektedir. Halifeler 
arasından Hz. Ali’yi üstün gör-
mesine rağmen teberrâda ileri 

gitmemesi, artık onun Safevilikle 
ilgisinin kalmadığını, kendisinin de 
Osmanlının savunduğu Sünni çiz-
gide yer aldığını göstermektedir.

Sinan Dede’nin Konya’ya 
Gönderilerek Divane Meh-
med Çelebi’nin Bertaraf Et-
tirilmesi ve Mevleviliğe Ye-
niden Düzen Verdirilmesi
Safevilerin etkisi altında kaldığı 
anlaşılan Divane Mehmed Çe-
lebi ile müritleri, Konya Mevlânâ 
Dergâhı’nda ‘‘Âyin-i Revâfiz İhya’’ 
ederek geleneksel Mevlevi dü-
zenini bozmuşlar, bunun üzerine 
Osmanlı merkezî idaresi Sinan 
Dede’yi Konya’ya göndererek 
Osmanlı siyaseti çerçevesinde 
Mevleviliğe yeniden şekil verme 
yönüne gitmiştir.
Sinan Dede, Konya yakınlarında 
Karahüyük Mahallesi’nde oturan 
İlyas Sûfî’nin oğludur. Babası İlyas 
Sûfi Mevlevi müridi, annesi ise İb-
nülvefa (Ö. 1491)’nın müridesiy-
di. 17–18 yaşlarında Konya’dan 
İstanbul’a gidip İbnülvefa ile 
görüştükten sonra Edirne’ye 
yerleşti. II. Bayezid döneminde 
Koron ve Mudon seferlerine 300 
leventle katıldı (1500). Bu kale-

lerin fethinden sonra İstanbul’a 
gelen donanmadan bir gemi-
yi kaçırarak Tunus’a Barbaros 
Hayreddin Paşa (Ö. 1546)’nın 
yanına gitti ve korsanlık yapmaya 
başladı. II. Bayezid’in zorlama-
sı üzerine Selanik yakınında bir 
yere gemileri demirleyip Rume-
li tarafında karaya çıktı. Tekrar 
Edirne’ye döndükten sonra Şeyh 
Abdi Halife’ye intisap etti. Bir 
süre sonra Sinan Dede’ye Mev-
levi hilafet beratı verildi. Sinan 
Dede Edirne’de Mevlevi şeyhliği 
yapmaya başlayınca birçok dev-
let adamı da onunla görüşüyor-
du. Özellikle vezir Piri Mehmed 
Paşa (Ö. 1532), ona çok hürmet 
ediyorlardı. Özellikle padişah Sul-
tan Selim’in yanında bir dediği iki 
olmuyordu. Oradaki bu önemli 
konumuna rağmen Edirne’den 
Konya’ya gelip yerleşti.
Yukarıda kısaca değinildiği üzere 
Sinan Dede, Konya’da Rafızi fi-
kirleri savunan Divane Mehmed 
Çelebi’nin müritleriyle mücade-
le etmeye başladı. Yavuz Sultan 
Selim’e Çaldıran Seferi’nde ma-
nevi destek verdi. Yavuz’un za-
ferle dönmesi, Sinan Dede’nin 
başta Konya olmak üzere tüm 
Mevleviler arasında gücünü ar-
tırdı. Konya’da inisiyatif  hemen 
her yönden Sinan Dede’nin eline 
geçti. Onun talebi üzerine Kon-
ya Mevlânâ Dergâhı’nda yeniden 
yapılanmaya gidildi. Sinan Dede, 
kendisinden bir isteği olup olma-
dığını sorduran padişaha: “Asıl 
muksûd bana bir emr-i şerîf  
virsinler ki, bu âsitânede benim 
dilediğim kimesneler tursunlar. 
Âhar kimesne turmasun ve hem 
şehirde her kim olursa bana muîn 
olsun’’ deyince bu isteği yerine 

getirilerek kendisine bir emr-i 
şerif  verildi. Bundan sonra Sinan 
Dede’nin Mevlânâ Dergâhı’nda 
hatta Konya’da Sünni olmayan 
unsurları temizlediği ve Mevlevi-
liği yeniden yapılandırma yönüne 
gittiği söylenebilir.
Sinan Dede’ye devlet adamları da 
destek vermiştir. Veziriazam Piri 
Mehmed Paşa, Konya’da Mevlânâ 
Dergâhı yakınında, Divane Meh-
med Çelebi ve müritlerinin şarap 
deposu olarak kullandıkları Siya-
vuş Türbesi’nin bitişiğinde, Mev-
leviler için 1524’te mescit, türbe, 
hamam, mektep, şeyh evi ve ima-
retten meydana gelen büyük bir 
tekke inşa ettirerek zengin vakıf-
lar tahsis etmiş; Sinan Dede’yi bu-
raya şeyh olarak tayin ettirmiştir.
 
Konya’da Piri Mehmed 
Paşa Zaviyesi
Sinan Dede, Konya Mevlânâ 
Dergâhı’nda mesnevihan olmuş 
ve “vahdet-i vücûd” felsefesini 
çevresindekilere anlatmaya çalış-
mış; en önemlisi Mevleviliği Safe-
viliğin etkisinden kurtarmıştır. 

Sonuç
Mevlevilik, silsilesi Hz. Ali’ye da-
yanmakla birlikte Şiilikle ilgisi olma-
yan bir tarikattı. Bu özelliğini XV. 
yüzyılın sonlarına kadar korumuş, 
Konya Osmanlı topraklarına ilhak 
edildikten (1466) sonra Divane 
Mehmed Çelebi’nin XVI. yüzyıl 
başlarında Şah İsmail taraftarı ol-
masına kadar sürmüştür. Osmanlı 
Devleti, XVI. yüzyıl başlarında di-
ğer Safeviliğe meyilli tarikatlar gibi 
Mevleviliği de Sünnilik anlayışı doğ-
rultusunda Safeviliğe karşı yeniden 
örgütlemiş; bunun için Edirne 
Mevlevihanesi şeyhi Sinan Dede 
Konya’ya gönderilmiştir. Divane 
Mehmed Çelebi’nin Safevi yanlısı 
müritlerini bertaraf eden Sinan 
Dede, Mevlânâ Dergâhı’nda Os-
manlı anlayışını hakim kılmıştır.
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KONYA SELÇUKLU 
BAŞKENTİ:  
UNESCO DÜNYA MİRAS 
GEÇİCİ LİSTESİNDE
Uluslararası önem taşıyan ve bu nedenle takdire ve korunma-
ya değer doğal oluşumlara, anıtlara ve sitlere “Dünya Mirası” 
statüsü tanınmaktadır. 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültü-
rel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme”’nin kabulü 
sonrasında üye devletlerin UNESCO’ya başvurusuyla başlayan 
ve Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslara-
rası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzman-
larının başvuruları değerlendirmesi sonunda tamamlanan bir 
işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin 
kararı doğrultusunda bu statüyü kazanmaktadır.

UNESCO ''Dünya Miras Komitesi'' tarafından belirlenen ve uluslararası dü-
zeyde önemli değerler taşıdığı kabul edilerek, bulundukları ülkenin devleti 
tarafından korunması garanti edilen doğal ve kültürel varlıkların yer aldığı 
''Dünya Miras Listesi''nde, Türkiye'ye ait 10 varlık yer alıyor. 
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Her yıl gerçekleşen Dünya Miras 
Komitesi toplantıları ile bu sayı 
artmaktadır.   Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü çalışmalar neticesinde 
bugün kadar Ülkemizden, UNES-
CO Dünya Miras Listesi’ne kay-
dedilen varlıklarımız şunlardır:
Kültürel varlıklar;
• İstanbul’un Tarihi Alanları, 
• Safranbolu Şehri (Karabük), 
• Hattuşa (Boğazköy)-Hitit Başkenti 
(Çorum), 
• Nemrut Dağı (Adıyaman-Kahta), 
• Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla), 
• Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 
(Sivas), 
• Truva Antik Kenti (Çanakkale),
• Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi 
(Edirne)

Karma varlıklar 
(Hem kültürel, hem doğal)
• Pamukkale-Hierapolis (Denizli)
• Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 
(Nevşehir) 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 
kültürel ve doğal zenginliklerinden 
10 varlığın bulunduğu ''UNESCO 
Dünya Miras Listesi''nde yer alan 
alanlarımızın sayısının arttırılmasına 
yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
kaydedilmesi uygun görülen varlık-
larımızın yer aldığı ve en son 2011 
yılında güncellenen Geçici Listemiz-
de, 26 adet varlık bulunmaktadır. 
Kültürel varlıklar:
• Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar 
Taşları (Bitlis)

• Alahan Manastırı (Mersin)
• Alanya (Antalya)
• Afrodisias Antik Kenti (Aydın)
• Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı 
Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri (Bursa)
• Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya)

Doğu ve batı olmak üzere iki hö-
yükten oluşan Çatalhöyük Neo-
litik Kenti, insanlığın gelişiminde 
önemli bir dönem olan yerleşik 
bir toplumsal yaşama geçişle 
birlikte tarımın başlangıcı, av-
cılık gibi pek çok önemli sosyal 
değişim ve gelişime tanıklık et-
miştir. Ayrıca, iki höyük 2000 
yıllık bir dönemi temsil etmekte 
ve bu süreç içerisinde kesinti-
siz bir yerleşim görülmektedir. 
Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin 
Neolitik Dönem’deki büyüklü-
ğü, toplumun nüfus yoğunluğu, 
güçlü sanatsal ve kültürel gele-
nekler ve zaman içindeki sürek-
liliği nedeniyle olağanüstüdür. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Çatalhöyük Kazı Başkanlığı’nca 
eşgüdüm içerisinde hazırla-
nan Çatalhöyük Neolitik Kenti 
adaylık dosyası 2011 yılı Ocak 
ayında UNESCO Dünya Miras 
Merkezi’ne iletilmiş olup; 19-29 
Haziran 2011 tarihleri arasında 
düzenlenen 35. Dönem Dünya 
Miras Komitesi toplantısında 
adaylık dosyasının bir sonraki 
yıl yapılacak toplantıda değer-
lendirilmesine karar verilmiştir. 
Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin 
Dünya Miras Listesi’ne alınma-
sına ilişkin konu 2012 yılı Ha-
ziran ayında St. Petersburg’da 
düzenlenecek 36. Dönem Dün-
ya Miras Komitesi toplantısında 
karara bağlanacaktır.  
• Diyarbakır Kalesi ve Surları (Diyarbakır)
• Efes (İzmir)
• Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri 
(Şanlıurfa)
• İshakpaşa Sarayı (Ağrı)
• Karain Mağarası (Antalya)
• Konya Selçuklu Başkenti (Konya)
Konya Kalesi, Alaaddin Camii, 
Sırçalı Medrese, Horozlu Han 
ve birçok irili ufaklı camii ve tür-
be Konya’daki Selçuklu anıtla-
rının örnekleridir. Bu topraklar 
Selçuklu Başkentliği dönemin-
de baştanbaşa sayısız mekteb-
medrese, hastane, imarethane, 
cami, mescid ve kervansaraylarla 
donatılmış, ilim-irfanı, zenginliği 
ile o günden bu güne tüm dünya 
alimlerine feyiz vermiştir.

2011 yılı sonu itibariyle Dünya genelinde 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kayıtlı 
936 kültürel ve doğal varlık bulunmakta 
olup bunların 725 tanesi kültürel, 183 ta-
nesi doğal, 28 tanesi ise karma (kültürel/
doğal) varlıktır. 
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Konya halen yaşayan bir kent 
olarak Selçuklu mimarisi, uygar-
lığı ve kültürel geleneklerinin var 
olduğu tek şehirdir. 
• Likya Uygarlığı Antik Kentleri (An-
talya ve Muğla)
• Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin)
• Perge Antik Kenti (Antalya)
• Sagalassos Antik Kenti (Burdur)
• Selçuklu Kervansarayları Denizli-
Doğubayazıt Güzergâhı
• St. Nicholas Kilisesi (Antalya)
• St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve 
Çevresi (Mersin)
• Sümela Manastırı (Trabzon)
• Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya)
Eşrefoğlu Camii, Anadolu'daki 
ahşap direkli camilerin en bü-
yüğü ve ozgünüdür. Konya'nın 
Beyşehir ilçesinde yer alır. Cami, 
Selçuklu Sultanı I. Alâeddin 
Keykubad’ın kurduğu kentte 
1243’ten sonra beylik kurmuş 
olan Eşrefoğlu Süleyman Bey 
tarafından 1299’da yaptırılmış-
tır. Orta Asya'da Semerkant, 
Buhara gibi eski Türkistan şe-
hirlerinde yer alan ağaç direkli 
camilerin ülkemizdeki bir örneği 
olan Eşrefoğlu Camii, çok sayıda 
ahşap sütun üzerinde yükselir. 
Eser Türk taş ve ahşap işçiliğinin 
en güzel örneklerindendir. Zen-
gin taş ve çini süslemelerin yanı 
sıra ahşap destek ve tavan sis-
temindeki işleme ve nakışlarıyla 
görenleri büyüleyen eser, sadece 
Anadolu’nun değil, İslam mima-
risinin de nadide örneklerinden. 

Caminin en önemli özelliklerin-
den biri, gölgeli nakış tekniğinin 
uygulandığı ilk eser olmasıdır.
• Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay)
• Bergama (İzmir)
• Göbeklitepe Arkeolojik Alanı 
(Şanlıurfa)
Karma varlıklar;
• Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı 
(Antalya)
• Kekova (Antalya)

Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne 
dahil edilmesinde göz önüne alınan 
ve Dünya Miras Komitesi tarafın-
dan belirlenen belli kriterler vardır. 
Alanın, istisnai evrensel değerini 
ölçen bu 10 kriterden en az birini 
karşılaması gerekmektedir. 
Bu kriterler şöyle sıralanmıştır: 
1. İnsanın yaratıcı dehasının üst 
düzeyde bir temsilcisi olması,
2. Dünyanın bir kültür bölgesin-

de veya bir dönemde mimarlık 
veya teknoloji, anıtsal sanatlar, 
kent planlama veya peyzaj tasarı-
mı alanlarında önemli gelişmele-
re ilişkin insani değer alışverişle-
rine tanıklık etmesi,
3. Yaşayan veya yok olan bir kül-
tür geleneğinin veya uygarlığın 
ünik veya istisnai, ender rastla-
nan bir temsilcisi olması,
4. İnsanlık tarihinin önemli bir 
aşamasını veya aşamalarını göste-
ren bir yapı tipinin, mimari veya 
teknolojik bütünün veya peyzajın 
istisnai bir örneği olması,
5. Özellikle geri dönülmez bir 
değişimin etkisi altında hassaslaş-
mış olan çevre ile insan etkileşi-
minin veya bir kültürün/kültür-
lerin temsilcisi olan, geleneksel 
insan yerleşimi, arazi kullanımı 

veya deniz kullanımının istisnai 
bir örneği olması,
6. İstisnai evrensel önem taşıyan 
sanatsal veya edebi eserler, inanç-
lar, fikirler, yaşayan gelenekler ve 
olaylarla doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgili olması, (Komite bu 
kriterin tercihen diğer kriterler 
ile birlikte kullanılması gerektiğini 
kabul etmektedir)
7. Üstün doğal görüngelere veya 
eşsiz doğal güzelliklere ve estetik 
öneme sahip alanları içermesi,
8. Yaşamın kaydı, yer şekillerinin 
oluşumunda devam eden önemli 
jeolojik süreçler veya önemli je-
omorfik veya fizyografik özellik-
ler dahil dünya tarihinin önemli 
aşamalarını temsil eden istisnai 
örnekler olması,
9. Kara, tatlı su, kıyı ve deniz 
ekosistemleri ve hayvan ve bitki 
topluluklarının evrim ve gelişi-
minde devam eden önemli eko-
lojik ve biyolojik süreçleri sunan 
istisnai örnekler olması,
10. Bilim veya koruma açısından 
istisnai evrensel değere sahip tehli-
ke altındaki türleri içeren yerler de 
dahil, biyolojik çeşitliliğin yerinde 
korunması için en önemli ve dikkat 
çeken doğal habitatları içermesi.

Kaynak: 
www.kulturvarliklari.gov.tr
whc.unesco.org
Hazırlayan: Seycan Çakır
Fotoğraf : Oğuzhan Pehlivan

12. ve 13. yy. da Selçuklu Türklerinin başkenti olan Kon-
ya, Selçukluların Orta Asya’dan getirdiği sanatsal öğe-
lerin ve taş işçiliğinin en görkemli eserlerinin yanı sıra 
Türk kültürünün yüzyıllar öncesine ait izlerini taşır.
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MEVLANA 
ANISINA 

MİSTİK BİR 
HAFTA

Konya 8. Uluslararası 
Mistik Müzik Festivali 
Konyalıların yoğun ilgisi 
altında gerçekleştirildi.  
9 gün boyunca süren 
mistik şölene  Konya 
Türk Tasavvuf Müziği 
topluluğunun yanı sıra 
7 ülkenin önde gelen 
müzisyenleri katıldı.

TİBET TİBET
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Konya'nın dünya çapında 
bir şehir olması yolunda en 
önemli tanıtıcı etkinliklerden 
biri olan ve 2008 yılından bu 
güne kadar Hz. Mevlana’nın 
doğum günü olan 30 Ekim'de 
son bulan festivale bu yıl ilgi 
beklenenden yoğun oldu. Bu 
sene 8.si düzenlenen mistik 
festivali Türkiye çapından 
ve yurt dışından birçok tu-
rist eşliğinde gerçekleştiril-
di. Yurtdışından gelen basın 
mensuplarının da gün gün 
izlediği festival de en çok al-
kışı Türkiye'den Konya Türk 
Tasavvuf Müziği Topluluğu-
nun yanı sıra İran'ın Fars Kla-
sik Müziği temsilcileri aldı. 

TACİKİSTAN

TACİKİSTAN

FAS
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Gine’nin en ünlü ritimcileri, müzisyenleri ve 
dansçıları tarafından kurulmuş olan Guinée 
Percussions ile başlayan festival, her gün ar-
tan bir ilgi ile devam etti. Geleneksel çalgıla-
rı ile festivalin açılışını yapan Gineli topluluk 
seyircilerden de büyük ilgi gördü. Festiva-
lin 2. gününde seyirci karşısına çıkan Fas'ın 
Maâlem Hamid el Kasri topluluğu Gnawa 
Ayinini gerçekleştirdi. Ayini büyük bir dik-
katle izleyen seyirciler sergilenen performan-
sı program sonunda alkışlarıyla taçlandırdı.
Mistik bir şehir olan Konya’nın en büyük sim-
gesi olan ve dünyada ki en büyük alimlerden 
biri olan Mevlana anısına yapan festivalin 3. 
günün de Hindistan'ın Hindustânî Klâsik Mü-
ziği  temsilcisi Pandit Hari Prasad Chaurasia 
seyirci karşısına çıktı.

HİNDİSTAN

HİNDİSTAN

GİNE
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Budist ayinine ilgi şaşırttı
Uluslararası platformda önemli bir 
yere sahip olan Konya Mistik Festivali-
ne bu sene ilk kez katılan ABD’nin ‘en 
iyi geleneksel gospel kaydı’ dalında 
Grammy ödüllü grubu Afroamerikan 
Geleneksel Müziği ile seyirci karşısına 
çıkan The Fairfield Four grubu festiva-
lin 4.gününde sahne aldı. Festivalin en 
dikkat çeken yerlerinden biri 6. Gün 
gerçekleşen Budist Ayini oldu. Mistik 
yönü ağır basa Konya’da gerçekleşen 
ayine ilgi beklenenden yüksek oldu. 
Gerek Tibetli Tashi Lhunpo Manastı-
rı Rahiplerinin yaptıkları ayin gerekse 
sahne aldıkları geleneksel kıyafetleri 
ile dikkat çeken Budist gecesi beğeni 
toplayan gecelerden biri oldu. 

GİNE

AMERİKA

AMERİKA

GİNE GİNE
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İran ayakta alkışlandı
Festivalin 8.günü seyirci kar-
şısına çıkan İran’ın Fars Kla-
sik Müziği temsilcilerinden 
olan ve 3 kişiden oluşan Pa-
rissa topluluğu, ayakta alkış-
lanan grup oldu. Festivalin 
o güne kadar görülen en ka-
labalık gecesi olan İran ge-
cesinde sahne alan Parissa 
grubu sahneye çıkar çıkmaz 
ayakta alkışlandı. Sanatçıla-
rın ilgiden memnun olduğu 
gece sonunda topluluk ayak-
ta alkışlanarak uğurlandı.

Yazı: Oğuzhan Pehlivan
Fotoğraf: Serdar Aydemir, 

Ahmet Çakır, Oğuzhan Pehlivan

İRAN

İRAN

KIRGIZİSTAN
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu, Kırsal 
Turizm yatırımcılarına hibe 
desteği sağlamakta. Bu hibe 
desteği hangi şartlar ve ko-
şullarda verilmekte?
Konuyu tüm detayları ile in-
celemeye aldık bu sayımız-
da. Yapılan bir araştırmaya 
göre Konya il genelinde otel 
ve konaklama tesisleri açığı 
bulunmakta, TKDK’nın bu 
alanda vermiş olduğu hibe 
yeni yatırımcılar ve mevcut 
işletmelerin modernizasyo-
nu için ciddi bir destek. 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme, 
(Kurumu)  Kırsal Turizm yatırımcılarına 
hibe desteği sağlamakta. Bu hibe deste-
ği hangi şartlar ve koşullarda verilmekte? 
Konuyu tüm detayları ile incelemeye al-
dık bu sayımızda. Yapılan bir araştırmaya 
göre Konya il genelinde otel ve konakla-
ma tesisleri açığı bulunmakta, TKDK’nın 
bu alanda vermiş olduğu hibe yeni yatı-
rımcılar ve mevcut işletmelerin moderni-
zasyonu için ciddi bir destek. Birkaç yıldır 
devam eden Konya’nın tanıtımı ve kültür 
turizmi çalışmalarının sonuçlarını özel-
likle bu yıl hissetmeye başlayan şehrimiz 
ve ilçeleri yerli ve yabancı pek çok turisti 
ağırlamakta. Bu ilginin artarak devamlılı-
ğını sağlayabilmek konaklama tesislerinin 
arttırılmasını gerektirmekte. 
TKDK özellikle kırsal alanlarda var olan 
işletmelerin modernizasyonu, yeni tesis 

kurulumu ve mevcut tesise yeni üniteler 
kurulmasını desteklemekte. Kısaca uy-
gun yatırımların neler olabileceğini açar-
sak: En fazla 15 yatak kapasiteli pansiyon 
veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin 
kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, 
mevcut yapıların yatak ve kahvaltı odala-
rının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık 
alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon 
alanları) konaklama tesislerinin ve bina-
larının inşası, kırsal alanda turizm amaçlı 
olmak şartıyla yeme-içme tesisleri ya da 
çiftlik ürünleri için tanıtım stantları kurul-
ması, At biniciliği, iç sularda özellikle spor 
ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ 
bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri 
gibi turistik açık alan aktivitelerinin orga-
nizasyonuna yönelik altyapı yatırımları ve 
yukarda bahsedilen altyapılar için gerekli 
makine ekipman da desteklenmektedir.

TKDK’DAN
KIRSAL TURİZME
DESTEK

Hazırlayan: Seycan ÇAKIR
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Kimler bu destekten
faydalanabilir?
Kamu tüzel kişileri ve Kamu hissesi % 25 ‘den 
fazla olan kişiler başvuru için uygun değildir. 
Ulusal kanunlarca tanınan gerçek ve tüzel kişi-
ler, Kırsal Turizm hibe programına başvurabilir.  
Başvuru esnasında istenen belgeler: Başvuru 
formu ve ekleri, iş planı ve teknik proje. Baş-
vuru paketinin hazırlanması konusunda İl Ko-
ordinatörlüklerinden ve TKDK resmi internet 
sitesinden yardım ve bilgi alınabilir. (www.tkdk.
gov.tr)Başvuru sahibinin sağlaması gereken ko-
şullar: Başvuru işlemleri ve destek almaya hak 
kazanılması halinde TKDK ile yapılacak işlem-
ler, Gerçek kişilerde başvuru sahibinin kendisi, 
Tüzel kişilerde ise Tüzel kişilik tarafından yet-
kilendirilmiş yönetim kademesinde çalışan bir 
yönetici tarafından yürütülmelidir.

Ne kadar destek sağlanacak?
Kırsal Turizm Yatırımcısı olarak, Uygun Har-
camalar Toplamının yarısını destek olarak 
almaktasınız. Kırsal Turizm alt tedbiri kapsa-
mında bir yatırımın toplam harcamaları için 
bir destek aralığı bulunmakta: En az 15.000 
AVRO, en fazla 400.000 AVRO 

Uygun Harcama nedir?
Yatırım kapsamında makine ekipman alımı, 
yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük har-
camaları destek tutarının belirlenmesine esas 
olacak uygun harcamalardır.

Yatırım bütçesinin hesaplanma-
sına esas teşkil edecek maliyetler
10.000 Avro ve altındaki harcamalar için 
mutlaka en az bir potansiyel tedarikçiden 
alınan bir geçerli teklif, 10.000 Avro üstün-
deki harcamalar için en az üç farklı potansi-
yel tedarikçiden alınan üç geçerli teklif  dik-
kate alınarak saptanmalıdır.

Adım adım başvuru süreci
Başvurular, Başvuru Çağrı İlanında belirlenen 
tarihler arasında, yatırımın yapılacağı il’de ki 
TKDK İl Koordinatörlüğüne şahsen ve elden 
teslim edilecektir.

1.Adım: Başvuru Sahipleri, Başvuru paketi-
ni, yatırımın yapılacağı yerde ki İl Koordina-
törlüklerine teslim eder.

2.Adım: TKDK İl Koordinatörlüğünde tüm 
başvurulara ‘Başvuru Kayıt Numarası’ verilir. 

3.Adım: İl Koordinatörlüğünde başvuru 
paketlerinin ön değerlendirmeleri gerçek-
leştirilir ve uygun bulunan başvurular TKDK 
Merkezine gönderilir.

4.Adım: TKDK Merkezine gelen başvurular 
ikinci bir değerlendirmeye tabi tutulur.

Destek ne zaman alınacaktır?
Yatırımın uygulama süresi, başvuru çağrı ila-
nında belirtilen süreye (sözleşme tarihinden 
itibaren 24 ay) aykırı olmamak kaydıyla baş-
vuru sahibi belirlenmiş limitlere göre desteği 
taksitlendirebileceği gibi yatırımın sonunda 
tamamını tek seferde de talep edebilir.
Başvuru Şartları 
Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal 
minimum standartlara uygun olmalıdır
Bu tedbir kapsamında Kırsal Turizm alanına 
yatırım yapacak mevcut işletmeler:
- Halk sağlığı ve gıda hijyeni
- İş güvenliği
- Çevre koruma 
İle ilgili ulusal minimum standartları karşılamalı 
ve bu durumu belirten belgeler sunmalıdır.

Kırsal alan nedir?
Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma 
Programı ( IPARD) kapsamında kırsal alan 
olarak tanımlanan yerler, nüfusu 20.000’den 
az olan yerleşim merkezleridir.
Alt tedbir kapsamında desteklenen yatırımlar
Mikro işletme: 10 kişiden az yıllık çalışan 
istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı(ciro) ya 
da mali bilançosu 1 milyon TL’yi aşmayan çok 
küçük ölçekli işletmeler. Yeni tesis: Halihazır-
da bu tedbir kapsamında yer alan bir yatırım için 
gerekli bina, makine- ekipman ile faaliyet, üretim 
ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip olmayan, ancak 
tedbir kapsamında yer alan bir yatırım alanında 
faaliyet gösterecek başvuru için gerekli belgeleri 
sağlayabilen ve ilgili vergi sınıflarından herhangi 
birine dahil olan işletmelerdir. Mevcut te-
sis: Halihazırda bu tedbir kapsamında belirtilen 
yatırım alanlarında faaliyet gösteren, üretim ve 
faaliyet ile ilgili kayıt ve sertifikalara sahip işlet-
melerdir. Kırsal turizm destek paketi hakkında 
detaylı bilgi almak için İl Koordinatörlüklerine 
başvurabilir veya TKDK resmi internet sitesini 
(www.tkdk.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz.
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TÜRK ÇİÇEĞİ: 
Hollanda'dan 
150 Yıl Sonra 
Gelen İtiraf: 

Lalenin Anavatanı 
Türkiye

Her yıl milyarlarca Euro para kazandığı lale-
nin anavatanının Türkiye olduğunu sonunda 

kabul eden Hollanda, bunu önümüzdeki yıl 
Venlo'da düzenlenecek EXPO'da açıklayacak.
Hollanda'nın Venlo kentinde 5 Nisan-7 Kasım 

2012 tarihleri arasında düzenlenecek Floriade 
Botanik EXPO etkinlikleri çerçevesinde lalenin 

150 yıl önce Türkiye'den gidişi birebir sembo-
lize edilecek. Şubat ayında Antalya'dan 13 atın 
çekeceği faytona laleler yüklenecek. Yaklaşık 2 

ay sürecek bir yolculuk sonucu laleler, 150 yıl 
önceki güzergâhından Rotterdam'a ulaşacak. 
Zaman'ın haberine göre, buradan da iki ülke-

nin üst düzey yetkililerinin de katılacağı EXPO 
açılışı için Venlo'ya getirilecek.

Fotoğraf: Mehmet Koru

13.yy Selçuklu Mozaik Çini Tekniği Örneği 
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Hollanda’nın tarihteki bu lale çılgınlığına 
bir göz atalım:
17. yüzyılın ilk çeyreğinde Hollanda'yı lale çılgınlığı sardı. Nadir 
bulunan laleler inanılmaz fiyatlara satılıyordu. 1629'da bir lale 
Amsterdam'da bir malikânenin fiyatına 12 bin guldene satı-
lınca herkesin gözü bu çiçeğe çevrildi. Fakir insanlar bile lale 
yetiştirmeye başladı. Yetiştirilen laleler satılınca, daha pahalı 
lale soğanlar alınıyor ve ticareti ülkenin her tarafını sarıyordu. 
1636 sonbaharında çılgınlık hat safhaya vardı ve lale ticareti 
kumara dönüştü. Laleler, bar ve batakhanelerde kendisinin 
yerine kime ait olduğunu belirten kâğıtlarla alınıp satılıyor, bir 
lale bir günde 10 kez el değiştiriyordu. Bu yüzden sıradan la-
leler bile inanılmaz fiyatlara ulaştı. Laleler açtığında fiyatların 
inanılmaz yüksekliği yüzünden tüccarlarda laleyi alacak para 
yoktu. Hollandalılar, artık lale almak yerine satmaya başladılar. 
Fiyatlar bir haftada yüzde 95 düştü. Büyük paralar kazananla-
rın yanı sıra battıkları için Amsterdam kanallarına atlayarak in-
tihar edenler bile oldu. 1637'de devlet bu duruma el koyarak 
yeni bir düzenleme yapıp, lale ticaretini daha küçük ölçekli ve 
kontrol edilebilir bir duruma getirdi.

Lale’nin ilginç hikâyesi
1562'de lale Avrupa topraklarına çok ilginç bir şekilde 
ayakbastı. İstanbul'dan kumaş getiren bir gemi Anvers 
limanına yanaştığında şehrin tüccarlarından birine gelen 
kumaş balyaları arasında lale soğanları da vardı. Anvers-
li tüccar, kumaşların yanındaki lale soğanlarını Osmanlı 
soğanı zannetti. Soğanların çoğunu kızartıp, zeytinyağı 
ve sirke dökerek yedi. Kalanlarını da bahçesindeki laha-
na ve kabakların yanına ekti. 1563'te bahar geldiğinde 
bahçedeki sebzelerin arasında göz alıcı laleler fışkırmıştı. 
Lale'nin ilginç hikâyesi Mike Dash'ın Lale Çılgınlığı isimli 
kitabından teferruatlı olarak öğrenilebilir.

Asırlar öncesi lale:
Lalenin tarihçesine baktığımızda evveliyatı Selçuklu 
Türklerine ve ilk yerleşim yerleri Konya’ya dayanmakta. 
Romalılar ve Bizans döneminde lale tanınmıyordu. Bu 
döneme ait paralar, abideler ve eşyalar üzerinde hiçbir 
lale motifi bulunamamıştır. Lale, Orta Asya’dan Batıya 
göç eden kavimlerin beraberinde getirdiği bir değer ol-

muştur. Dünya’ya Anadolu’dan yayılan lale’nin, tarihte-
ki tüm verilerin de gösterdiği gibi, anavatanı Türkiye’dir. 
Osmanlılar kadar olmasa da, Lale motifini eserlerinde 
ilk kullananlar Selçuklular olmuştur. Örneğin Alaeddin 
Keykubat’ın sarayda lale motiflerini kullandığı bilin-
mektedir. Anadolu'da laleyi şiirlerinde kullanan ilk kişi 
ünlü düşünür Mevlana Celaleddin-i Rumi (1207-1273) 
olmuştur. Bu şairin Divan'i ve Rubaileri'nde lale ile ilgili 
pek çok mısra bulunmaktadır. Rubailerden birkaç ör-
nek vermek gerekirse:
"Bir göz ki, bakışı o güle ve laleye donmuştur" 
"Can, hep o lale bahçesinden söz açmaktadır" 
"Ey lale gel de şen yanağımdan renk at"

Lale hakkında bilgi veren ilk Avrupalı yazar P. Belon bir 
Fransız hekimidir. 1546 yılında Yakındoğu ülkelerine bir 
araştırma gezisi yapmış ve bir sure İstanbul’da kalmıştır. 
Hatıratında laleyi "Lils rouges" (Kırmızı zambak) ismiy-
le anlatmakta ve birçok yabancının, çiçek soğanları al-
mak için, gemilerle İstanbul’a geldiğini kaydetmektedir.
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Macaristan İmparatoru’nun Sultan Süleyman nezdinde 
ki büyükelçisi O. G. Busbecq'in İstanbul’dan Avrupa'ya 
götürdüğü bitkiler arasında lale soğanlarının da bulun-
duğu sanılmaktadır. Busbecq, hayatında ilk defa karşı-
laştığı, bir çiçeğin (lale) Edirne ile İstanbul arasındaki 
yolun kenarındaki tarlalarda yetiştirildiğini, 1554 ilk-
baharında bu yoldan geçerken gördüğünü hatıratında 
kaydetmektedir. Aynı yoldan 1673 yılında geçen Fran-
sız elçilik memuru A. Galland da 15 Mayıs 1673 Pazar-
tesi günü Lüleburgaz civarında lale tarlaları gördüğünü 
hatıratında belirtmektedir:
Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde İstanbul da bo-
ğaz çevresindeki evlerin bahçelerinde lale yetiştirici-
liğinden bahseder. Haliç kıyısında, Kayıkhanedeki ça-
yırlıklarda lalenin güzelliğinin adamı sarhoş ettiğinden 
bahseder. Kefeden gelen “Kefe” isimli lalenin bilindiğini 
söylemektedir. Sultan IV. Murat ‘ın çok nadir olan lale-
ler yetiştirdiği, hatta bunlardan bir kaçına sadece ken-
disinin sahip olduğu bilinmektedir. Bu dönemde dikkat 
çekici bir şekilde çeşitlerin sayısı arttırıldı. Islah edilen 
lale çeşidi tescil edecek  “Encumen-i danış-ı suhufe” 
adında bir meclis oluşturuldu. Yeni elde edilen çeşitler 
"Ser şukufedyan-i Hassa" başkanlığında bir uzmanlar 
topluluğu (Çiçek Encümen-i Danışı) tarafından ince-
lenir, getirilen çiçek hatasız ve mükemmel görülür ise 
isimlendirilir, ismi, özellikleri ve soğanın sahibi listeye 
kaydedilirdi. Lale çeşitlerine verilen isimler genellikle 
Arapça veya Farsçadır.
Hollanda'da 17. yüzyıl başlarında yaşanan lale çılgınlığı 
yaklaşık bir asır sonra İstanbul'da canlanıp, bir döneme 
adını verdi. Lale, Osmanlı imparatorluğu döneminde, 
bilhassa XVI - XVII. Yüzyıllar arasında, süs bitkisi ve süs-
leme motifi olarak çok büyük bir önem kazanmıştır. Sul-
tan Üçüncü Ahmed tam bir lale tutkunuydu saltanatının 

son yıllarında, bu ilgi doruk noktasına çıkmış ve bu 
dönem bazı tarihçiler tarafından "Lale Devri" olarak 
isimlendirilmişti.
Lale Devri'nde süslü bahçeler ön plana çıktı. Bu 
devirde bahçecilikle ilgili bilgiler bir sır gibi sak-
lanmasına karşın yine bu dönemde lale hakkında 
birçok kitap yazıldı. Şairler, yeni ortaya çıkan lale-
leri methederken, lale yetiştirme bir hastalık hali-
ne gelmişti. Laleye talebin aşırı artması fiyatları da 
yükseltti. Bunun üzerine devlet lalelerin türlerine 
göre fiyatlarını belirledi.
Bugün Avrupa ülkelerinde lale için kullanılan Tu-
lipe veya Tulipe (Latince: Tulipa) kelimesinin aslı 
O. G. Busbecq'in hatıratına dayanmaktadır. O. G. 
Busbecq hatıratında Türklerin bu bitkiye "Tulipan" 
ismini verdiklerini yazmıştır. S. W. Murray bu is-
min Türklerin başlarına sardıkları "Tülbent" ile ilgili 
olduğunu, O. G. Busbecq ile tercümanı arasında 
meydana gelen bir yanlışlık sonucu ortaya çıktığını 
kaydetmektedir.

Kaynakça: Yrd. Doç. Dr. Şevket Alp
Ziraat Mühendisi Ülker Altay
ÇEY Şube Müdürü İsmail Kaya
Tekniker Cumhur Altun
gizlenentarihimiz.blogspot.com

Hazırlayan: Seycan Çakır

Fotoğraf: Mehmet Koru

Fotoğraf: Mehmet Koru
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Fire of Anatolia
EFSANELERİN DANSI ANADOLU ATEŞİ

“Halk danslarını bale, modern 
dans ve dansın diğer disiplin-
leri ile sentezleyerek 14 Ekim 

akşamı Selçuklu Belediyesi 
Uluslar Arası Spor Salonu ve 
Kongre Merkezi’nde sanatse-

verlere kültürel bir şölen sundu. 
Kaynağını Anadolu’nun bin-

lerce yıllık mitolojik ve kültürel 
tarihinden alan Anadolu  Ateşi 
hemen hemen her yöreden der-
lenmiş birçok halk dans figürü 
ve halk müziğini içinde barın-

dıran özgün bir proje.”

Dünyanın en başarılı dans 
grupları arasında gösterilen 

Anadolu Ateşi ülkemizden ve 
yurtdışından 93 ödül topla-

mış. Ayrıca ilklere imza atan 
bir dans topluluğu olma özel-

liğini de taşıyor. Karadeniz 
Ereğli’sinde 400 bin kişi tara-
fından ayakta izlenen ve tek 
görkemli şölen olma özelliği 

ile Guinness Rekorlar Kitabı-
na aday gösterilen Anadolu 

Ateşi, 2300 yıl sonra Bodrum 
Antik Tiyatrosu’nda sahne 

alan ilk dans topluluğu.
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Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan 
proje, Anadolu’nun binlerce yıllık 
kültür ve tarih mozaiğinin barışla 
harmanlanan ateşini tüm dünya-
ya tanıtmayı hedefliyor. 3 Mayıs 
2001 tarihinden bu yana yurtiçi 
ve yurtdışında yaklaşık 20 milyo-
nu bulan izleyiciye ulaştı. Olduk-
ça başarılı olan dans topluluğu 
tempolu çalışmanın meyveleri 
topluyor yıllardır. Bu meyveler-
den birisini de Konya turnesinde 
aldı Anadolu Ateşi. 
“Önce Ateş vardı Ölümsüzlük da-
ğında, Nemrut’ta tanrıların katın-
da  Ateşe kutsandı önce her şey, 
tüm varoluş... Bedenin o kutsal 
diliyle ateşe banılıp güneşe sunul-
du. Doğunun ve batının ilk kucak-
laştığı yerde dünyadaki ilk barış 
anıtında, ateş dağında Anadolu bir 
Prometius ateşi ulaştırdı insanlara. 
Işık ırmakları gibi aktılar yeryüzü-
ne çoğaldılar. Hayat oldular…”  Ve 
sahne açıldı. Anadolu Ateşi Müthiş 
şovuna böylece başlamış oldu.
Dansçıların kostümleri, makyaj-
ları, koreografileri ve müzikler ve 
ritmik dans hareketleri ile izleyen-
leri sahneye kilitledi. Dansçıların 
birbirleriyle uyumları sahnedeki 
ışık oyunlarıyla da etkilieyiciydi.  

Dansçılar oldukça profesyonel 
ve tecrübeliler. Dans ederken bir 
yandan da seyircilerle göz tema-
sında bulunuyorlar. Davul şovları 
hem müzik hem görsel anlamda 
çok iyiydi. Büyük bir beğeniyle 
gösteri sonunda ayakta uzunca 
bir süre alkış aldı Anadolu Ateşi. 
“Bir gökkuşağıdır Anadolu. Bütün 
renkleri içinde barındıran, suyu de-
rin, toprağı sert, dağı yüksek, ovası 
kavurucu bir gökkuşağı. Artık bü-
tün renklerin barışı, dansı vardır 

suda, toprakta. O renkler ki nasıl 
savaşın acısını yaşadılarsa yürekle-
rinde, şimdi de barışın coşkusunu 
yaşarlar danslarında.”
Anadolu turnesi kapsamında 60 
kişilik ekiple 14 Ekimdeki durağı 
Konya olan Anadolu Ateşi esin-
lendiği motifler ve danslarıyla 
unutulmaz bir görsel şölen sun-
du. “Anadolu Ateşi” kültürümü-
zü doğru bir şekilde tanımamız 
ve tanıtmamız için izlenmesi ge-
reken bir şov. 

HAZIRLAYAN: Funda Çakır   FOTOĞRAF: Volkan Çakır
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Konya son yıllarda sağlık ala-
nında önemli atılımlara ön-
cülük ederken sağlık üssü 
olma yolunda emin adımlar-
la ilerlemekte ve İç Anadolu 
bölgesinin merkezi haline 
dönüşmektedir. Hastaneler-
den semt polikliniklerine, ko-
ruyucu sağlık hizmetleri uy-
gulamalarından, evde sağlık 
hizmetlerine kadar geniş bir 
yelpazede gözle görülür bir 
yenilenme ve dönüşüm ger-
çekleşerek sağlık hizmetle-
rinde farklı bir dönem başla-
mıştır. Konya Vizyon Dergisi 
olarak İl Sağlık Müdürü Dr. 
Hasan Küçükkendirci’yle ya-
kın zamanda Konya’ya ka-
zandırılan Psikiyatri Kliniğini 
ziyaret ettik.

KONYA EĞİTİM VE 
ARAŞTIRMA HASTANESİ 

PSİKİYATRİ 
KLİNİĞİ

Fotoğraf: Ahmet Çakır
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Neyle karşılaşacağımızı bilmeden 
biraz tedirgin, biraz merak dolu 
ve heyecanla yola koyulduk. Has-
taneye ulaştığımızda beklentileri-
mizin aksine, dinginliği ile huzur 
veren bir yapı ve kliniğin güler 
yüzlü şefi Doç. Dr. İbrahim Eren 
karşıladı bizi. İl Sağlık Müdürü-
müz ve klinik şefinin refakatinde 
hastanenin pek çok birimini ziya-
ret etme fırsatı bulduk.
Beyhekim Psikiyatri Kliniği, 
Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne bağlı olarak hizmet 
vermekte olup 200 yataklı inşa 
edilen klinik, 29.500 m² kapalı 
olmak üzere toplamda 75.776 
m² alan üzerine kurulu. Klinik; 
her biri 25 yataklı olmak üzere 2 
Adet kadın, 2 Adet erkek servis-

lerinden oluşmakta ve kliniklerde 
her türlü psikiyatrik rahatsızlık 
tedavi edilebilmekte.
Kliniğe yaptığımız ziyarette en 
dikkat çekici ayrıntılardan biri 
hastaların konforu için her şeyin 
en ince noktasına kadar düşü-
nülmüş olmasıydı, hastaların iki-
şer kişilik her türlü imkâna sahip 
odalarının yanı sıra geniş oturma 
salonları, yemekhaneleri, sos-
yal etkinlik alanları mevcut. Bu 
sosyal alanlar sayesinde kliniğe 
gelen hastaların boş vakitlerini, 
becerileri dâhilinde en iyi şekilde 
değerlendirmeleri için bütün ola-
naklar sağlanmış. Örneğin klinik-
te bulunan ebru atölyesi, resim 
atölyesi, keçe atölyesi uzman 
öğretmenler eşliğinde hastalara 

hizmet veriyor. Hastaların yaptı-
ğı çalışmalar inanın bizi öylesine 
etkiledi ki insana yapılan yatırı-
mın her halükarda güzel geri dö-
nüşleri olduğunu düşünmeden 
edemedik. Tam ziyaretimize son 
noktayı koyduğumuzu düşünür-
ken hastane binasının hemen ya-
nına yapılmış olan ve hastaların 
kullanımına sunulan kapalı spor 
salonu mevcut beğenimizin daha 
da yükselmesine neden oldu. 
Ayrıca yine bahçede yer alan 
kapalı serada hastaların yetiştir-
dikleri altın çilekten, domatese 
kadar her türlü bitkiyi görmemiz 
ancak böyle bir sağlık hizmetinin 
Konya’ya yakışacağı kanaatini 
edinmemize vesile oldu.
Hastaneye ayaktan tedavi için 
başvuran hastalar için yakında 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hiz-
mete girecek ayrıca psikiyatri acil 
servisinin açılması içinde çalışma-
lar şimdiden başlamış. 
Başta da belirttiğim gibi tedirgin 

başladığımız gezimizi keyifle ta-
mamladık. Konya’da sağlık ala-
nında gelinen nokta bizi memnun 
etti, anladık ki Konyalı hemşerile-
rimiz hastalarını gönül rahatlığıyla 
bu kliniğe teslim edebilir, tedavi-
lerini yaptırabilirler.

Beyhekim psikiyatri kliniği şefi Doç. Dr. İbrahim 
Eren’den aldığımız bilgilere göre 200 yatak kapasiteli 
hastanenin şimdilik 100 yatağı kullanılıyor bu da çift 
kişilik 47 oda ve tek kişilik 6 odaya tekabül ediyor.
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"ÖYLE BİR HEYKEL 
YAPMALIYIM Kİ 
İÇİNDE KENDİMİ 
GÖRMELİYİM"

Anar Eyni, Konya’mıza ve kül-
türüne hayran bir heykel sa-
natçısı. Aynı zamanda Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesinde Öğretim Görev-
lisi olan Anar Bey ile heykel, 
tarih ve kültür üçlüsünün da-
yanışması üzerine konuştuk. 
Bu sohbetimiz sizlerin de etra-
fınızdaki nesnelere bakış açı-
nızı değiştirecektir.

Anar Eyni kimdir?
1973 yılında Azerbaycan’da doğdum Azerbay-
can Türk’üyüm 9 yıldan bu yana Konya’dayım 
Selçuk Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakül-
tesinde Öğretim Görevlisiyim.

Konya’ya ne zaman, niçin geldiniz?
Heykel bölümünü kurmak için görevlendirildim 
o dönem imkân olmadı. Bölümün kurulması 
esnasında şu anda Selçuk Üniversitesi girişin-
deki Alaattin Keykubat heykelini yaptım. Daha 
sonra heykel bölümünü açtık. Bölüm açılalı 6 yıl 
oldu ama 4 yıldan bu yana faal. Bu sene ilk me-
zunlarımızı vereceğiz, 10 mezunumuz olacak.

Mezun sayısı az değil mi? 
Çok kişiyle verimli olmak çok zor bir iştir.  
Amaç az öğrenci yetiştirip daha verimli sa-
natçılar oluşturabilmek. Bazen heykel sanatı 
diyince ürkütücü gelebiliyor insanlara, bu Av-
rupalıların yapmış olduğu heykelleri göz önü-
ne alırsak tabi, ama Selçukluların, Osmanlıla-
rın yapmış olduğu üç boyutlu çalışmalar birer 
heykeldir. Camiler, medreseler, Mevlevi, Bek-
taşi, eski Osmanlı mezar taşları, Selçuklu me-
zar taşları bunların hepsi soyut heykel örnek-
leri. Heykel sanatçıları aynı zamanda iyi birer 
desinatör olarak mezun oluyorlar. Hanlarımız 
kervansaraylarımızın restorasyonunda çok 
önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. 
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Bir heykeli nasıl yapı-
yorsunuz?
Size bir örnek veriyim Konya’ya 
geldiğim zaman Selçuk Üniver-
sitesi tarafından Alaattin Key-
kubat heykeli yapmam istendi, 
bu heykeli yapmam için Alaattin 
Keykubat’ın hayatını araştırmam 
gerekiyordu. Önce bununla il-
gili kitaplar okudum. Bana en 
çok yardımcı olan kitap Selçuklu 
Tarihçisi İbn-i Bibi’nin Selçuk-

name eseri oldu, orda Alaattin 
Keykubat’ın yüz hatlarıyla ilgili, 
‘kartal burunlu ela gözlü’  şek-
linde bir tasvir vardı çok işime 
yaradı. Sonrasında Çini Eserle-
ri Müzesini,  Karatay Müzesini 
gezdim. Keykubatla ilgili ipucu 
araştırdım savaş meraklısı mı? Bi-
lime destek vermiş mi? Alim mi? 
Sanata değer vermiş mi? Yoksa 
zalim mi? Adaletli mi?  Bunların 
hepsini araştırdıktan sonra orta-

ya hayalimde bir Alaattin Keyku-
bat portresi çıktı. Son olarak 12. 
Yüzyılla ilgili elbise araştırması 
yaptım. Artık heykeli yapmaya 
hazırdım, büyük bir heykel… 
Önce resmi çizilir sonra küçük 
bir maket yapılır. Son rötuşlar atı-
lır. Büyük heykel için önce büyük 
bina yapılır gibi karkas oluşturu-
ruz, metallerin üzerini çamurlar-
la kaplarız. Ve 6 ay gibi bir sürede 
heykeli ortaya çıkardık. 

Heykel bir şehir için ne 
ifade eder veya etmeli?
Bir heykel bir şehrin kişiliğini 
kimliğini yansıtan bir unsurdur, 
Eiffel Kulesini düşünün bir hey-
keldir. Milyonlarca insan Eiffel 
Kulesi heykelini görmeye gidiyor. 
Bu heykel şehirle özdeşleşmiş 
durumdadır. Şehre ve ülkeye ka-
zandırdıkları tartışılamaz. Sohbe-
timin başında söylediğim gibi üç 
boyutlu olan her şey heykeldir. 
Etrafında gezebileceğin, bakabi-
leceğin, dokunabileceğin her şey 
bir heykel olarak görülmeli. 

Heykeli göz önüne al-
dığımızda, Türkiye ve 
Dünya olarak bakarsak 
Konya ne durumda?
Konya zamanında başkent olmuş 
bir şehir, çok büyük sanatsal bi-
rikimi taşıyan bir şehir. Yapıtlar-
dan ve müzedeki eserlerden bu 
belli ve Konya heykele yabancı 
değil. Şimdi Avrupa’ya bakarsak 
onlar çıplaklıktan keyif  alıyorlar. 
Bu sanatı böyle çıplak olarak ele 
almışlar resim ve heykel olarak 
söylüyorum bunu. Oysa bizim 
kültürümüzde soyut üzerine ge-
liştirilmiş bir sanat var. Minyatür 
sanatımız, taş yontma sanatımız 

Yaptığınız sa-
nat çok güzel 
ve bir o kadar-
da keyifli, bu 
sanatın zor-
lukları neler?
Heykel sanatı bir 
süreç bir abide yaptığı-
nızda veya küçük bir 
heykel yaptığınızda bu-
nun yapım aşamasın-
dan önce bir düşünme 
süreci var. Beyninizde 
tasarlamanız lazım, 
o tasarım süreci bir 
fiziksel yorgunluk 
hissetmenizde zorlu 
bir süreç, daha sonrası 
fiziksel bir emeğe da-
yalı, bu zor tarafı değil, 
tasarlama ve düşün-
mesi zorlu olan kısmı.
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soyut kavramlar üzerine geliş-
miş, bizler bu doğrultuda resim 
ve heykel yaptığımızda kendi öz 
kültürümüzü daha iyi ifade ede-
bileceğimize inanıyorum. Çok 
güzel bir Mevlevi taşına bakın 
hayatı, süsü, yaşı, mücadelesi 
bunun hakkında bilgi sahibi ola-
bilirsiniz. Bunlar birer heykel, so-
yut heykel örnekleri. Heykele bu 
açıdan, kendi kültürümüz çerçe-
vesinde, baktığımızda çok güzel. 
Avrupa’nın yaptığına baktığımız-
da böyle bir kültür olmadığı için 
bize ürkütücü gelebilir ama on-
ların kültürü de bu. 15. Yüzyıldan 
bu yana bunu yapıyorlar. Bu ni-
yetle ilgili, bakmayla ilgili.

Bugüne kadar kaç adet 
heykel yaptınız?
Anıt ve abide olarak 64 büyük 
heykelim var. Küçük heykellerde 
600’e yakın. 

Bu 64 heykel arasında 
size en çok keyif veren, 
sizi en çok etkileyen 
heykel hangisiydi?

Zafer meydanına yapmış oldu-
ğum heykel. Selçuklu imparator-
luğu ve Anadolu Selçuklu Dev-
letinin kurucusu Kutalmışoğlu 
Süleyman Şah anıtı veya bir baş-
ka adıyla Zafer Anıtı. Üç at kafası 
üzerinde bir kitabe kısa ve net 
bir mesaj vermeye çalıştık orda, 
‘bizler Anadolu’ya vahşet ve bar-
barlık değil koca bir kültür getir-
dik’. At sırtında gelen Türk’ler 
olarak verdiği mesajla, ben bu 
heykelimi daha çok seviyorum. 
Ve bu heykelin tamamlanma sü-
resi 1 yıldı bunu da belirtiyim.

Konya’da kaç heykeliniz 
var?
Zafer Anıtı, Alaattin Keykubat, 
başta olmak üzere 7 adet heyke-
lim var.

Genelde heykel talebi 
kurumlardan mı geli-
yor kişi olarak insanla-
rımızın bunu talep etti-
ği oluyor mu?
Tabi bu teklifler geliyor. Kişi 
kendi yüzünü birde sanatçının 

gözünden görmek istiyor. Böyle 
çalışmalar ortaya çıkıyor. Bu bir 
kibir veya kendini beğenmişlik 
değildir bunu söylemekte fayda 
var. Bir insan kendi duyguları-
nı sanatçının gözünde görmek 
istemesidir. O kendini çok şef-
katli görüyor olabilir ama belki 
içinde bir zalimlik var. Bunu bir 
sanatçı görür ve yansıtır. Çünkü 
tüm insanlar kendilerini görmek 
istediği gibi görür, bazen yüzü-
müzü iyi bir gözlemcinin eline 
bırakmamız lazım. İnsanın kendi 
yüzünde görmediği duyguları bir 
sanatçı yansıtabilir. 

Şu anda büyük bir hey-
kel projeniz var yapım 
aşamasında bundan 
bahsedebilir misiniz?
Yüksek tepeye konacak bir hey-
kel bu. Alaattin Keykubat Kam-
püsü için yapıyoruz 14 metrelik 
atlı bir figür, Atatürk heykeli. 
Cumhuriyet’in kazanılmasında 
verilen savaşları anlatan, bilime 
eğitime katkısı olan bir süreci 
kapsayan bir heykel, anıt yapı-
yoruz. Siz bunun karkasını gör-
dünüz. 4 aydan beri çalışıyoruz 
ve 8- 9 ay gibi bir sürede bitecek 
diye düşünüyorum.

Bir heykel kaç aşama-
dan geçer ve kaç grup 
heykelcilik var günü-
müzde? 
Bir heykelin tamamlanması 5 aşa-
madan oluşur. Mermer ve ahşap 
heykelcilik dışında günümüz dün-
yasında buzdan, sudan, camdan, 
metalden heykeller yapılır. Eski-
den üç heykel malzemesi vardı, 
mermer, ahşap ve bronz.

Bu sanattaki en büyük 
hayaliniz ne?
Kendimi heykel yaparak tanı-
mak istiyorum, öyle bir heykel 
yapmalıyım ki içinde kendimi 
görmeliyim. İnsanlar belki başka 
şeyler görebilir estetik tarafına 
bakabilir. Ama önemli olan be-
nim kendimi görmem. Mimar 
Sinan’ı düşünüyorum çok güzel 
eserler yapmış ve sanki kendini 
de katmış bunların içine.

Konya heykel ve hey-
kel sanatçısı olarak 
zengin mi yoksa fakir 
bir şehir mi?
İzmir’e bakarsak Konya fakir 
sayılabilir. Ama bir şehre çok 
heykel yapmak gerekiyor mu? 
Bu tartışılır. Bence az ve öz ol-
ması gerekir diye düşünüyorum. 
Heykel yapmaktan daha önemli 
olan elimizde ki mevcut abidele-
rimizi, heykellerimizi, anıtlarımı-
zı, korumaktır.

Sizin yaptığınız hey-
kellere baktığımız za-
man kültürümüzü an-
latan heykeller bunlar 
değil mi?
Bir turist şehrimize geldiğinde 
bir türbeyi ziyaret edecek, diğer 
tarafta başka bir camiye, türbeye 
bakacak, Eşrefoğluna gidecek, 
Beyşehir’e, Akşehir’e gidecek.   5 
saat içinde bölgede bulunan tüm 
bu eserleri ziyaret edip görmesi 
mümkün değil, ama öyle bir hey-
kel yaparsınız ki tüm şehri tek bir 
anıtta anlatabilirisiniz.
Evet, zengin bir kültürümüz 
var ve bunları bir abidenin 
içinde anlatabiliriz.

Röportaj: Ahmet Çakır
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KONYA AMERİKAN 
HIRİSTİYAN 
HASTAHANESİ
YRD. DOÇ. DR. GALİP ALÇITEPE

Talas Amerikan Hastanesi doktorlarından Dr. William S. 
DODD ile Wilfred POST 1911’de Konya Amerikan Hıristi-
yan Hastahanesi’ni kurdular. İlk yıllarda bugünkü Meram 
Halk Eğitim Müdürlüğü binasında hizmet veren hastane, 
Konya’da yayınlanan Babalık Gazetesi’nin şiddetli muha-
lefeti ile karşılaştı. Gazetede bu konuda değişik zamanlar-
da yazılar çıkmış, mevcut durum protesto edilmiştir.

Hastanenin 1912-1913 yılı haziran ayı sonuna kadar yap-
tığı çalışmalar; "Medical Missionary Work: Report of The 
American Christian Hospital at Konia, Asia Minor, June 
30, 1913" adlı bir kitapçıkta yayınlanmıştır. Adı geçen 
kitapçık toplam yirmi sayfa olup 212x140 mm ebadın-
dadır, on altıncı sayfasındaki ifadelerden anlaşıldığına 
göre yayına hazırlayan William S. DOOD’dur.

William S. DODD, Konya’daki doktorluk çalışmalarının 
yanı sıra bir tür istihbarat elemanı olarak da çalışmıştır. 
Merkezi A.B.D.’de olan Gomidas Institute’deki bazı bel-
geler bunu doğrular niteliktedir. 8 Eylül 1915’de A.B.D. 
Büyükelçisi Henry MORGENTHAU’ya yazdığı yazı buna 
bir örnektir. Henry MORGENTHAU'da, ilgili yazıyı 16 
Eylül’de A.B.D. Başkanlığı Sekreteri’ne göndermiştir. Bu 
belgelerde Ermenilerle ilgili saha araştırmalarının so-
nuçları hakkında bilgilere rastlanmaktadır. Öte yandan 
merkezi A.B.D.’de bulunan Board Misyonerlik Örgütü 
1914 yılında Dr. William S. DODD’a salt misyonerlik faali-
yetlerinde kullanılması amacı ile 2.500.000 $ göndermiş-
tir. Bir yıl sonra yapılan istatistiklerde Konya’daki Pro-
testan Ermenilerin sayısının 254’e ulaştığı saptanmıştır.

Çalışmamıza konu olan Konya Amerikan Hıristiyan 
Hastanesi Yönetimi,şu isimlerden oluşmaktadır:
Başkan: Allison DODD
Başkan Yardımcısı: Samuel T.CARTER,Jr
Veznedar: James M.SPEERS
Sekreter: Charles E.MANİERRE
Mütevelli Heyeti:
1913: Orville REED, D.D.- Charles E.MANİERRE
1914: Samuel T.CARTER, Jr. William R.BROUGHTON,M.D.
1915: Alexander M.HUDNUT, Allison DODD
1916: James M.SPEERS, Levi W.HALSEY,M.D.
İdare Memuru: Miss Emma D.CUSHMAN

Hastanenin adı geçen dönemdeki çalışmalarının 
istatistiksel dökümü şöyledir:



111

KONYA TARİHİ

New-York Bilançosu 698.79 $

Konya Bilançosu 6.626.79 $

Misyonerler İçin Kira Ücreti vb. 1.043.15 $

Eczane Geliri 1.786.18 $

Rumlar İçin Eğitim Ödeneği 220.00 $

Yatan Hastadan Gelen 2.396.1 $

Ayakta Tedavi Gören Hastadan Gelen 1.893.29 $

New-York’dan Bağışta Bulunulan Meblağ 6.031.06 $

Konya’dan Bağışta Bulunulan Meblağ 2.461.54 $

TOPLAM 23.156.97 $

ERKEK 158

KADIN 83

TOPLAM 241

ERKEK 1.211

KADIN 885

TOPLAM 2.096

CERRAHİ TEDAVİ 206

İLAÇLA TEDAVİ 35

TOPLAM 241

ÜCRETLİ 988

ÜCRETSİZ 1.108

TOPLAM 2.096

5 $’DAN AZ ÜCRET ÖDEYENLER 39

5 $’DAN FAZLA ÜCRET ÖDEYENLER 148

ÜCRETSİZ TEDAVİ 54

TOPLAM 241

Hemşire Ücretleri, Hizmetli vb. 1.207.49 $

Ev Harcamaları(Yiyecek vb.) 2.207.35 $

Yakıt 342.63 $

Koğuş ve İlaç Masrafları 279.18 $

Cerrahi Masraflar 185.90 $

Yerli Doktor ve Asistan Harcamaları 59.62 $

Posta, Telgraf, Yayın vb. Masraflar 199.55 $

Sigorta ve Vergiler 482.64 $

Faiz Giderleri vb. 31.77 $

Mefruşat Giderleri 642.09 $

Zemin Etüdü ve İnşaat Giderleri 198.44 $

Mesleki Yayın Giderleri 56.41 $

Dispanser İnşaası 7.463.19 $

Hastane İnşaası İle İlgili Giderler 213.71 $

Eczane Giderleri ve İlaçlar 1.419.44 $

Eczanede Çalışan Personel İçin 220.74 $

Misyonerlerin Gezi Giderleri 708.71 $

Dil Dersleri 13.99 $

Muhtelif 108.04 $

1 Haziran 1913 New-York Bilançosu 2.424.50 $

1 Haziran 1913 Konya Bilançosu 1.444.54 $

TOPLAM 23.156.97 $

TÜRK 1.419

ÇERKES 10

KÜRT 16

TÜRKMEN 8

ARAP 1

TATAR 1

YÖRÜK 2

ARNAVUT 2

ERMENİ 350

RUM 275

AMERİKAN 1

ALMAN 5

AVUSTURYALI 2

İSPANYOL 1

FRANSIZ 1

SÜRYANİ 2

TÜRK 141

ÇERKES 4

KÜRT 3

ARNAVUT 3

TATAR 2

BOŞNAK 1

YAHUDİ 1

ERMENİ 61

RUM 20

AMERİKAN 2

İSVEÇLİ 2

ALMAN 1

MÜSLÜMAN 154

ORTODOKS 16

GREGORYEN 53

KATOLİK 3

PROTESTAN 14

YAHUDİ 1

HASILAT: f-Dini Dağılım:

b- Ödeme Şekli:

c- Etnik Dağılım:

MASRAFLAR:

HASTAHANE İSTATİSTİKLERİ:
A-YATAK SAYISI: 20
B-YATAN HASTALARLA İLGİLİ BİLGİLER:

a-Cinsiyetine Göre Dağılım:

g-Günlük Çalışma Saati: 23
h-Yıl Süresince Çalışılan Gün Sayısı: 290
ı-Yapılan Cerrahi Müdahale Sayısı: 205
i-Yatan Hastalardan Taburcu Olan: 176
j-Yatan Hastalardan Tedavisi Süren: 48
k-Tedavisi Mümkün Olmayan: 9
l-Yatan Hastalardan Ölen: 8

C-AYAKTA TEDAVİ GÖREN HASTALARLA 
İLGİLİ BİLGİLER:

a- Cinsiyetine Göre Dağılım:

d-Eski Hasta: 3.677
e-Eski Hastalardan Dönem İçinde Tedavisi Biten: 1.951

SONUÇ: 1915 Ermeni Tehciri sonunda Konya’da hitap edeceği 
kitleyi kaybeden Amerikan Hıristiyan Hastanesi hızla etkisini 
yitirmeye başlamış, 1922’de sessiz-sedasız şekilde kapanmış-
tır. Hastane kapandıktan sonra bina, Ali Rıza YEL tarafından 
bir ara Alâeddin Oteli, lokanta ve kıraathane olarak kullanılmış, 
daha sonra ise, 5. Kolordu’ya tahsis edilmiştir.

T.C.C.B.Ü. Fen/ Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, T.C.Tarihi ABD. Manisa.

b-Tedavi Usullerine Göre Dağılım:

c-Ödeme Şekli:

d-Etnik Dağılım:
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BEYZA  ÇOKTOSUN

AYDINLATMADA ESTETİK VE SAĞLIK

Işık sadece çevredeki objeleri görüp algılamamıza değil, ruh ve beden sağlığımız üzerinde de 
önemli bir güce sahip. Bu nedenle yaşadığımız mekânların; evimizin, iş yerimizin ve hatta sokak-
ların doğru aydınlatılması gerekiyor.

Peki, doğru aydınlatma nasıl olmalı?
Rahatça hareket edebilmemizi ve psikolojik ola-
rak kendimizi rahat hissetmemizi sağlayan ışığın, 
doğru yerde ve doğru şekilde kullanılmadığı tak-
dirde, uzun vadede önemli zararlara neden ola-
bileceği çoğu zaman düşünülmez. Evimizin hoş 
bir dekorasyona sahip olması yönündeki çaba-
larımızda ışığın rolü her nedense unutulur. Peki, 
evimize nasıl bir aydınlatma sistemi yaptırmalıyız 
ki, estetik görünümden ödün vermeden ruh ve 
beden sağlığımızı koruyabilelim?

ESTETİK ÖNEMLİDİR, SAĞLIK DA..
Evlerimizin iç mimarisinde sadece nesneleri 
görmemizi sağlayacak biçimde düzenlenmiş bir 
aydınlanma sistemi, hem estetik hem de teknik 
yönden doğru bulunmuyor. Bu nedenle her oda-
da, hatta odalar içindeki değişik bölgelerde farklı 
aydınlatma elemanlarının kullanılması gerekiyor.

ANTRE
Evin girişinde yer alan antrelerimizde, genel aydın-
latmanın yanı sıra duvara yönlendirilmiş bir aydın-
latma düzeni istediğiniz etki ve sıcaklığı sağlar.

KORİDOR 
Işık kaynaklarını koridor boyunca dizmek uygun 
olur. Yarı-şeffaf  aplikler koridor boyunca kulla-
nılabilir. Koridor ile odalar arasında çok fazla ışık 
farkı olmamasına dikkat edilmesi gerekir.

YEMEK KÖŞESİ 
Tüm aile bireylerinin bir arada bulunduğu yemek 
odalarında bölgesel aydınlatma kullanılabilir. Bu-
nun için, bir ya da iki tane avizenin masa üzerine 
sarkıtılması hoş bir ortam yaratır. Bu aydınlatma 
ile amaç, masa üzerindeki nesnelerin net bir bi-
çimde görünmesini sağlamaktır. 

MUTFAK 
Tezgâh üstünün bölgesel olarak aydınlatılması 
gerekir. Dolap içlerinin ve çevrenin iyi algıla-
nabilmesi için tavanda geniş yüzeyli ışık yayıcı 
aygıtlar kullanılabilir.

YATAK ODALARI 
Başucu aydınlatması duvardan apliklerle ya da 
komodinler üzerine konan lambalarla yapılabi-
lir. Kullanılan lambanın ışığının ayarlanabilmesi 
ve doğrudan göze gelmesinin önlenmesi önem 
taşır. Tuvalet masaları için yine bölgesel olarak 
ayna önü aydınlatması yapılması özellikle gerekir. 
Bu aydınlatma ışığı aynanın iki yanına gelecek bi-
çimde olması gerekir. Kendimizi iyi görebilmemiz 
ve gözümüzün kamaşmaması gerekir.

ÇOCUK ODALARI 
Çocuklar küçükse, onların doğru ve kolay al-
gılamaları sağlayabilmek için aydınlatma büyük 
önem taşır. Renklerin doğru algılanabilmesi için, 
tüm renkleri gün ışığında olduğu gibi gösteren 
lambaları tercih edin. Okul çağındaki çocukların 
göz sağlığını korumak ve yorulmadan uzun süre 
çalışmalarına imkan tanımak için ise, çalışma ma-
salarının aydınlık olmasına ve ışığın yansıma yap-
mamasına önemlidir.

TV ODASI
Göz sağlığımız için televizyonların izlenmesi sı-
rasındaki aydınlık da büyük önem taşır. TV’nin 
karanlıkta izlenmemesi gerekir. Çünkü TV ekranı 
çok ışıklı, çevre karanlık olduğu zaman göz yoru-
lur. Bu nedenle, TV’nin arkasındaki duvarın açık 
renkli olması, hatta belirli oranda aydınlatılması 
görsel konfor yönünden uygun olur, bu odanın 
da yeteri kadar aydınlatılması gerekir.
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TELEVİZYON

BEN ANADOLUYUM 
PROGRAMI KONYADAYDI
TRT Müzik kanalında yayınlanan ‘Ben Anadoluyum’ Programı çekimleri Sille'de yapıldı. Sille’de 
Selçuklu Belediyesine ait Kültür Evinde çekimleri gerçekleştirilen programa Konya’mızın çok değerli 
sanatçıları konuk olarak katıldı. Program ekibi Anadoludaki kültüre odaklı kentleri dolaşarak o yöre-
ye ait gelenek, görenek ve unutulmaya yüz tutmuş yöre türkülerini bizlere hatırlatmakta.

Yazı: Seycan Çakır  Fotoğraf: Oğuzhan Pehlivan
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Keyifli söyleşiler ve türküler eşli-
ğinde gerçekleşen programa bu 
yıl 78. Yaşını kutlayan üstatları-
mızdan Rıza Konyalı İzmir’den, 
Mustafa Konyalı Konya’dan ko-
nuk oldu. Program konukları 
arasında Türkiye’nin önde ge-
len bağlama virtüözlerinden ve 
birçok sanatçının albümlerinde 
müzik yönetmeni imzası bulunan 
önemli değerlerimizden Hasan 
Genç, yine Konya’mızın çok de-
ğerli sanatçılarından Ahmet Alıcı, 
ud sanatçısı ve yorumcu Rama-
zan Koyuncu, bağlama sanatçısı 
ve yorumcu Zekeriya Civelek, 
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakül-
tesi Müzik Eğitim Öğretmenliği 
Bölümünde Öğretim Görevlisi 
ve aynı zamanda bağlama sa-
natçısı Atilla Özdek’in yanı sıra 
Beyşehir’in sevilen udi sanatçı-
larından Kosad programın ko-
nukları arasında yer aldılar. Yö-
netmenliğini Nevzat Üçyıldızın 
yapmış olduğu ‘Ben Anadolu-

yum’ Programının Müzik Danış-
manlığını TRT Ankara Radyosu 
ses sanatçısı Muzaffer Ertürk 
yapmaktadır.
Anadolu’da türküler kültür mo-
zaiğinin can alıcı parçaları olarak 
yüzyıllardır zamana meydan oku-
yarak günümüze kadar gönülden 
gönüle, dilden dile söylenerek 
gelmişlerdir. Program çekiminde 
pek çok sevilen türküyü seslen-
diren sanatçılarımız Anadolu’nun 
unutulmaya yüz tutan sayısız 
eserlerinden birkaç tanesinin ka-
yıt altına alınmasını sağlamış oldu. 
Bu programı hazırlayan TRT Mü-
zik Kanalı ve emeği geçen tüm 
arkadaşlara, gelecek kuşaklara 
miras kalacak bu değerli çalışma-
yı gerçekleştirdikleri için Konya 
adına, Anadolu adına teşekkürle-
rimizi sunuyoruz. Türküler gele-
nek ve göreneklerimizin bir yan-
sıması ve en önemli halkasıdır. 
Türkülerimize, geleneklerimize, 
özümüze sahip çıkalım…

Sille’nin tarihi atmosferinde, tarihi bir konakta 
gerçekleştirilen çekim, söylenen türkülerle bizle-
ri zamanın öncesine alıp götürdü. Kültürümüzün 
pek çok değerini bir araya getiren program sa-
yesinde yitirdiklerimiz, sahipsiz bıraktıklarımız 
veya sahip çıkamadıklarımız hayallerde canlandı 
ve yok oluşlarının acısını yüreğimizde hissettik.
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Sigara yasağı yetişkinleri koruyor, 
kolalı içecek ve cips yasağı ise gele-
cek nesilleri... Bugün Amerika’nın 
en büyük problemlerinden biri 
kilo. Hamburger ve kolayla büyü-
yen 3 kuşak sonrasında Amerika 
obez bir ülke oldu. İngiltere ve 
kıta Avrupa’sıyla birlikte Türkiye 
de giderek şişmanlıyor. İşte iki ku-
şak sonra obez Türkiye olmama-
mız için hükümetin aldığı bu karar 
en az sigara yasağı kadar önemli. 
Kantinciler, “İşlerimiz kötüleşti, 
çocuklar dışarıdan zaten alırlar bu 
ürünleri” diye savunma yapıyorlar. 
Okul kantininde her ders zili ara-
sında bu ürünlerin çocukların eli-
nin altında olması ayrı, dışarıya çı-
kıp alması ayrı. Zaten çoğu okulda 
ders aralarında öğrencilerin okul 
sınırları dışına çıkması yasak. 

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için 
geleceğimizin teminatı olan ço-
cuklarımızın yeterli, dengeli bes-
lenmesi ve bu beslenme şeklini 
bir davranış biçimine dönüştür-
mesi kaçınılmazdır. Çocuklarımız 
ve gençlerimiz günün büyük bir 
kısmını okullarında geçirmek-
tedirler. Bundan dolayıdır ki; 
Çocuklarımızın eğitim hayatları 
akışı içinde de doğru beslenme 
davranışını sürdürmeleri ve siz 
değerli eğitimcilerinde bu dav-
ranışı desteklemeleri onların 
gelişimleri açısından son derece 
önemlidir. Yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki öğrencilerimizin 
sağlıklı beslenme konusunda ye-
terli bilgi sahibi olmamaları okul 
başarılarını olumsuz yönde et-
kilemekle kalmayıp çeşitli sağlık 

sorunlarına davetiye çıkarmak-
tadır. Bu sebeple bizler de halk 
sağlığı çerçevesinde beslenme 
konusunda hassasiyet gösteren, 
eğitim çalışmalarını bütüncül bir 
çerçeveden değerlendiren okul-
larımıza “Beslenme Dostu Okul 
Projesi” ile destek olduğumuzu 
belirtmek istiyorum.
“Beslenme Dostu Okul Projesi”  ile 
koruyucu sağlık hizmetleri kapsa-
mında okulların sağlıklı beslenme 
ve hareketli yaşam konularına 
teşvik edilmesi, okullarda sağlıklı 
beslenme, obezitenin önlenmesi 
ve bu konuda yapılan iyi uygula-
maların desteklenmesi ile okul 
sağlığının daha iyi düzeylere çıka-
rılması hedeflenmektedir.
“Beslenme Dostu Okul Projesi” 
Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 

içerisinde okulların, belirlenen kri-
terler doğrultusunda “Beslenme 
Dostu Okullar Değerlendirme For-
mu” ile denetlenmesi, 100 puan 
üzerinden 90 ve üzeri puan alan 
okulların “Beslenme Dostu Okul” 
sertifikası ile ödüllendirilmesi aşa-
malarını içermektedir. İlimizde 19 
okul Beslenme Dostu Okul Pro-
jesi kapsamında başvuru yapmış, 
ancak bu okullar içerisinde Milli 
Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü perso-
neli tarafından oluşturulan komis-
yonca yapılan değerlendirmede 3 
okulumuz (Özel Gündoğdu İlköğre-
tim Okulu, Özel Konya Bahçeşehir 
İlköğretim Okulu, Özel İdeal Koleji) 
“Beslenme Dostu Okul Sertifikası” 
almaya hak kazanmıştır.

Sizlerinde huzurunda 
“Beslenme Dostu Okul” 
unvanını alan okullarımı-
zı, değerli idareci ve öğret-
menlerini, öğrencilerimi-
zin gelişimine ve sağlığına 
gösterdikleri hassasiyet-
ten dolayı tebrik ederim. 
Ayrıca, bu projede hizmet 
veren Müdürlüğümüz ve 
Milli Eğitim Müdürlüğü 
çalışanlarını da kutluyor, 
daha sağlıklı günlerde be-
raber olmak dileğiyle say-
gılarımı sunuyorum.

BESLENME
DOSTU

OKUL
PROJESİ

Bu eğitim yılında bir ilk yaşanıyor ve yaşana-
cak. Okul kantinlerinde gazlı içecek, enerji 
içeceği, kolalı içecek, cips ve kızartmaların 
satılmadığı ilk eğitim yılı olarak tarihe geçe-
cek. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlı-
ğı Temmuz 2011’de bu kararı aldı ve hemen 
yürürlüğe koydu. Sigara yasağı kadar önemli 
bir karar bu, hatta daha da önemli.

Dr. Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ | İL SAĞLIK MÜDÜRÜ
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YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN KONYA

İÇİN ÖNEMİ
Ülkemizde sanayileşmenin hızlı gelişiminin yanı sıra, teknoloji alanında yaşa-
nan gelişmelerin üretim alanına uygulanması sonucunda,  çok yüksek seviye-
de üretim kapasitesine sahip makineler ortaya çıkmıştır. Tüketim alışkanlığı 
değişmekte olan insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla büyük çapta 
üretim yapan bu makinelerin kullanımıyla birlikte her geçen gün enerjiye du-
yulan ihtiyaç artmaktadır. Dünya genelinde ve ülkemizde geleneksel olarak 
ihtiyaç duyulan enerjinin çok büyük bir kısmı fosil yakıt olarak adlandırdığı-
mız kömür, petrol, doğalgaz ve benzeri kaynaklardan sağlanmaktadır. 
Ancak enerjiye olan ihtiyacın her geçen gün artmasına karşılık fosil kay-
nakların sınırlı oluşu ve bu kaynakların çevreye vermiş oldukları zarar-
lar yeni enerji kaynaklarına ciddi bir yönelim başlatmıştır. Geçtiğimiz 
yıl Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı ve yakın zamanda Japonya’da 
yaşanan nükleer kriz benzeri felaketler yenilenebilir enerji kaynaklarını 
değerlendirecek politikaların önemini dünya genelinde arttırmıştır.

Sanayi gelişmesini ve bü-
yümesini hızla sürdüren 
Türkiye’de enerji kapasi-
tesinin artırılması, tüm 
dünyada olduğu gibi en 
önemli ve stratejik konu-
lardan biridir.
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Son yıllarda Türkiye’de uygulanan teşvikler 
ve yeni yasalar sayesinde yenilenebilir ener-
ji kaynaklarının değerlendirilmesinde ciddi 
artışlar olmuştur. Sayın Başbakana “Su akar, 
Türk yapar” dedirten hidroelektrik santral 
yatırımlarının yanı sıra Türkiye rüzgâr ener-
jisi santrallerinin en hızlı büyüdüğü ülkeler 
sıralamasında dünya birincisidir ve bu alan-
daki potansiyelin şimdiye kadar yalnızca % 
15’i kullanılmıştır. 
Bununla birlikte kısa süre önce Konya’yı 
yakından ilgilendiren 2 mevzuat değişikliği 
gerçekleşmiştir. Bunların ilki 21 Temmuz 
2011 tarihinde yürürlüğe giren yönetme-
liktir. Bu yönetmelik sayesinde kurulu gücü 
azami 500 kW olan yenilenebilir enerji 
kaynaklarına dayalı üretim tesislerinde 
lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğü 
kalkmış bulunmaktadır. Özellikle rüzgâr 
türbinleri kullanarak kendi elektriğini ken-
di üretmek isteyen yatırımcılar için bu 
çok güzel bir fırsattır. Konya’mız döküm 
ve metal işleme sanayisiyle bu türbinlerin 
üretimi için çok elverişlidir ve tam bu nok-
tada üstün Alman mühendisliğinin neticesi 
olan türbin üretim lisansına sahip AYETEK 
Wind şirketimiz faaliyet gösterecektir. 
İkinci bir mevzuat değişikliği ise güneş 
enerjisi alanındadır. 11 Ağustos 2011 ta-
rihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim 
tesisi kurmak için yapılacak lisans başvu-
ruları kapsamında, 31 Aralık 2013'e kadar 
güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinin 
bağlanabileceği trafo merkezleri ve bağ-
lantı kapasitelerini belirlemiştir. Buna göre 
Konya’mız için toplam 13 trafo merkezi-
ne dağıtılmış olarak 92 MW kapasite ay-

rılmıştır. Bundan sonraki süreçte EPDK 
tarafından yayımlanacak Ölçüm Tebliği 
çerçevesinde, yatırım yapmayı planlayan 
özel şirketler, açıklanan trafo merkezle-
rinin kapasitelerini de dikkate alarak ilgi-
lendikleri bölgelere yönelik belli bir süre 
güneş ölçümleri yaparak sonuçları ile bir-
likte EPDK'ya başvurmaları gerekecek. Bu 
güneş ölçüm hizmetleri ve bununla birlikte 
EPDK’ya yapılacak olan başvurular şirketi-
miz AYETEK Enerji tarafından uluslararası 
standartlarda sağlanmaktadır. Bununla 
birlikte Konya Valisi Aydın Nezih Doğan 
ve Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in açık-
lamış oldukları ve benim “Konya’nın çılgın 
güneş projesi” olarak adlandırdığım yıllık 
600 milyon Avro katkı sağlaması bekle-
nen proje dikkate alınmalıdır. Proje özetle 
Konya’da endüstri bölgesi bünyesinde ku-
rulacak olan güneş enerjisinden elektrik 
üretim alanları (güneş enerji santralleri), 
başta güneş olmak üzere tüm enerji kol-
larına hitap edecek mamullerin üretileceği 
enerji teknolojileri ihtisas organize sanayi 
bölgesi ve araştırma-geliştirme merkezi-
nin gerçekleşmesini kapsamaktadır. 
Kısacası, Konya rüzgâr ve güneş enerjisi ala-
nında lider olmaya taliptir. Hadi hayırlısı…

Özellikle enerji ihtiyacı-
nın büyük bir kısmını ithal 
eden ve bu ithalattan dola-
yı cari açıkla karşı karşıya 
kalan ülkemizde yenilene-
bilir enerji kaynaklarını en 
verimli ve etkin şekilde de-
ğerlendirmek politik gün-
demde en üst sıralarda yer 
almalıdır ve almaktadır. 

Ayetek Wind Ekrem Karaçalı - Abdullah Özel

Wind Technic Nord Şirketinden
Tobias Wippich 

Yazı: Abdullah Özel
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DEĞİŞEN VE 
DEĞİŞTİREN 
YÜZÜYLE 
SELÇUK

Değişen ve gelişen yü-
züyle Konya’nın önemli 
simgeleri arasında yer 
alan Selçuk Üniversite-
si, kurulduğu tarihten 
bu yana verdiği mezun-
lar ile Türkiye’nin gidi-
şinde etkin rol oynadı. 
1975 yılından beri öğ-
renci sayısı hızla artan 
Selçuk Üniversitesi, bu-
gün Türkiye’nin en bü-
yük üniversiteleri ara-
sında ki yerini aldı.

Dünya kenti olma yolunda hızla ilerleyen ve ge-
lişen bir şehir olan Konya’nın girişinde yer alan 
Selçuk Üniversitesi, büyüklüğü ve ihtişamı ile 
Konya’ya gelenlere ilk ‘Hoşgeldiniz’ diyen yer 
oluyor. Üniversite girişine yapılan ve Selçuklu 
motifleri ile süslenen ‘üniversite üst geçidinin’ 
gece çevreye verdiği ışık yansıması ile farklı bir 
şehir olduğunu gösteriyor ziyaretçilerine.
 Konya ovasının çorak arazilerinin ardından 
başlayan sıralı apartmanları ile birlikte varlığını 

sürdüren üniversite, Konya’nın simgeleri ara-
sında gösterilen bir yapı olma özelliğine sahip. 
İçinde bulundurduğu alışveriş merkezi, eğlen-
ce merkezleri, spor kompleksleri, öğrencilere 
daha iyi bilgi verebilmek için düzenlenmiş ve 
Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden birini 
içinde barındıran Selçuk Üniversitesi Alaeddin 
Keykubat Kampüsünde yer alan Bilgisayar mer-
kezi (BİLMER) ile de öğrencilerini hızlı bilgiye 
ulaşmaya teşvik ediyor. 
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Türkiye’de sayılı üniversite de bulunan ‘Üniversite Televizyonu’ 
ile hizmet veren Selçuk Üniversitesi, İletişim fakültesi öğrencile-
rine verdiği pratik destekler ile hayata hazırlıyor. Mesleki bilgileri 
sadece teori de değil, uygulamalı olarak da öğretmeyi prensip 
edinen Selçuk Üniversitesi bünyesinde bulunan ÜNTV ve Rad-
yo Üniversite ile 7/24 öğrencileri ile yayın yapıyor.

Üniversiteler şehri olma yolunda ilk adımını Selçuk Üniversitesi 
ile atan ve başarılı eğitimi ile de kendisinden çokça söz ettiren 
bir şehir olma yolunda Konya’ya da yeni bir vizyon ekledi. Derin 
tarihi ve kültürü ile turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Konya, 
Selçuk Üniversitesi ile ‘öğrenci şehri’ olma yolunda ilerliyor. 

Esnafın göz bebeği
Üniversite, kurulduğu tarihten bu yana, eğitim verdiği öğrenci-
leri ile de Konya’nın kalkınmasında büyük rol oynuyor. Konya 
esnafının ‘pırlantası’ olan üniversiteli öğrenciler, yaptıkları alış-
verişler ile zor günler geçiren esnafın imdadına koşuyor.

Yazı: Oğuzhan PEHLİVAN  Fotoğraf: Oğuzhan PEHLİVAN
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TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 

JAPON PARKI
Konya'nın en dikkat çekici mekânlarından 
biri. Doğallığı, mimarisi, taş ve ahşaptan 
yapılmış köprüleri, peyzaj düzenlemele-
ri, bambu su oyunları... Daha neler ne-
ler... Kısa ve keyifli bir park gezintisine 
çıkmaya ne dersiniz? Buyurun hadi.

30 bin m2 alanıyla Türkiye'nin en büyük Japon Parkı unvanına sahip 
İstanbul yolundaki Kyoto Japon Parkı. Farklı bir yer arayanlar, yoğun 
iş temposundan sıyrılıp biraz da olsa alışılmışın dışına çıkmak isteyen-
ler için vazgeçilmez bir mekân. İçinde daha önce adını hiç duymadı-
ğınız veya görmediğiniz 200 tür bitki çeşidi barındırıyor. Mimarisinin 
yanı sıra botaniği ile de göz dolduran Kyoto Parkında farklı türlerde 
bitkinin bulunması parka; doğal ve mistik bir hava katmış. Her nefes 
alışınızda farklı hava soluduğunuzu hissedecek, şehrin içinde ciğerle-
rinize oksijen dolu bir mola verdireceksiniz. "Estetik ve değişik kareler 
yakalamak istiyorum. Fotoğraf  makinem de var ama vizörüme alaca-
ğım, ölümsüzleştirmek istediğim kareler bulamıyorum" diyenler. Hiç 
beklemeyin derim bu mekân hayallerinize hitap etmeyi başaracak. 
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Konyalıların, yerli ve yabancı tu-
ristlerin uğrak yeri olan; 7'den 
70'e herkesin ilgisini çeken Kyoto 
Parkı, farklı mimarisi ve görselliği 
ile ziyaretçilerine hoş vakit geçir-
me fırsatı sunuyor.
Japon Mimarisi ile merak uyan-
dıran kafeteryada keyifli bir kah-
valtı edebilir, isterseniz Japon 
Mutfağı'nın geleneksel lezzetleri 
olan suşi, noodle (erişte), wai (pi-
rinç) ve ramen (sulu makarna)'i 
tadabilirsiniz veya dostlarınızla Ja-
pon çayı içebilirsiniz. Japon Parkı 
çocukların gözdesi. Özellikle için-
de yüzlerce balık bulunan 4 bin 
metrekarelik göletteki balıkları 
beslemek oldukça keyifli.

Sabahın erken saatlerinde açılan 
parka spor ve kahvaltı yapmaya 
gidebilir, kahve çay saatlerinizi bu-
rada geçirebilirsiniz. Emin olun ki, 
Uzakdoğu'da geziyormuş hissine 
kapılacaksınız. Şehrin merkezinden 
çok da uzak olmayan fakat havası 
ile şehirden çok farklı olan Japon 
Parkı; Konya'nın sessizliğini dinle-
mek, sevdiğiniz bir kitabı okumak 
veya sevdiklerinizle piknik yapmak 
için bulunmaz bir mekân. Parka gir-
diğiniz anda aldığınız nefes hava içi-
nize doluyor, size kıpır kıpır, muhte-
şem bir enerji katıyor. Çocuklarını 
sürekli alışverişe, oyun parklarına, 
sinemaya götürmekten sıkılan çift-
lerin akınına uğruyor park. 

Sizde "Sıkıldım artık sürekli aynı yerlere gitmekten, farklı bir ortam arı-
yorum." gibi cümleleri aklınızdan geçiriyorsanız, ilk fırsatınızda ziyaret 
etmeyi unutmayın.

Yazı: Fadimeana TANACI  Fotoğraf: Ahmet Çakır
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KAZIM ÖZTOKLU

Ilgın Kaplıcaları şifa kaynağıdır.
Özellikle bahar ve yaz aylarında 
ülkenin ve dünyanın dört bir ya-
nından gelen ziyaretçilerle görül-
meye değer bir özellik sergiler. 
Tesislerin doluluğu yaz ayların-
da yüzde 100 doluluğa ulaşıyor. 
Turistik değeri zengin doğal ya-
pısından, işlek bir ticaret yolu 
üzerinde bulunmasından kay-
naklanmaktadır. Ilgın kaplıcaları, 
ormanları, göl ve göletleri ile her 
türlü turizme açıktır ayrıca eski 
tarihi değeri olan eserleri ile de 
yerli ve yabancı turistlerin dikka-
tini çekmektedir.
Ilgın, Konya’nın diğer ilçelerine 
göre yer altından çıkan şifalı 
su ile termal turizm yönünden 
avantajlı konumdadır. 42 derece 
sıcaklığında yer altından çıkan ve 
her hangi bir karışım yapılmadan 
havuzlara verilen su sağlık açısın-
danda çok şifalı bir konumdadır.
Bu şekilde dünyada sadece üç 
yerde yeraltından su çıkmakta 
olup,ileriye yönelik Ilgın’ın en 
büyük avantajı kaplıcalardır.
Ilgın kaplıcaları şifa kaynağı ola-
rak bilinir. Her yıl otel ve mo-
teller hastalıklarını iyileştirmek 
isteyen insanlarla dolup taşıyor 
tabiri caizce kaplıcalara baston-
la gelip yürüyerek gidenlerin 
olduğunu duymuşuzdur. Suyu 
hamam dağı eteklerinde güney-
den kuzeye doğru uzanan aliv-
yum tabakası ile örtülü bir kırık 
üzerindedir,su yöresel olarak 
söylenen hamam dağının etek-
lerinden çıkar.
Ayrıca su az miktar da tuz ihtiva 
etmesi ile dünyanın tanınmış su-
larına benzediği bilinmektedir.

Bu özelliklerinden dolayı şu has-
talıklara şifa verdiği bilinmektedir. 
Bunlar Göz Hastalıkları, Ekzama, 
Cüzzam, Felç hastalıkları, bers 
(Abraş) Hastalıkları, Sinir Has-
talıkları, Akciger iltihaplanmaları, 
Böbrek ve idrar yolları hastalıkla-
rı, Kadın hastalıkları, her türlü ilti-
haplanma ve yara iyileşmelerine, 
deri ve cilt hastalıklarına, roma-
tizmal gibi hastalıklardır.
Ilgının değerlerini profosyonel 
sektör yöneticileri ile araştırıp 
öne çıkarılır, bir vizyon ve misyo-
na büründürülürse Ilgın kaplıca 
turizminde daha da ön planda 
olacaktır. Böylece bu uyuyan dev 
ticari, sosyal ve kültürel anlamda 
pastadan daha da çok faydalana-
caktır. Bu yüzden kaplıca turizmi-
ne daha geniş bir  perspektiften 
ve çok uzun vadeli bakmak ge-
rekmektedir.
2006 yılı sonunda termal turizm 
alanı ilan edilen, kısa süre önce de 
master planı hazırlanan Ilgın kap-
lıcaları, zengin su rezerviyle yeni 
yatırımcılar bekliyor. Ilgın'ın da 
gerek su sıcaklığı gerekse mineral 

özellikleri açısından çok zengin 
jeotermal yataklarına sahip. 
11 yıldır geleneksel olarak ya-
pılan kaplıca festivali bu yıl yedi 
gün devam etti. Her gün değişik 
bir etkinlikle devam eden festi-
valde, halk oyunları yarışması, 
sünnet şöleni, kitap fuarı, fo-
toğraf  sergisi, yemek yarışması 
ve mahalli at yarışları gibi birçok 
etkinlik yapıldı. Geçmişte Kur-
ban kesilmediği takdirde Kaplıca 
suyunun çekileceğine inanılırmış 
ve her yıl Kaplıcaya kurban kesi-
lirmiş. Unutulmaya yüz tutmuş 
bu gelenek bu yıl yeniden can-
landırılmış ve Kaplıcanın şehire 
verdiği zenginliklere ve şifaya 
şükür amaçlı kurban kesilmiş.
İlçenin değerlerini, potansiyelle-
rini, tabi ve doğal güzelliklerini 
ulusal ve uluslararası fuarlarda 

ILGIN KAPLICALARI 
KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR
Şirin ilçemiz llgın ismini kışın karda sadece bir gün boyunca açan bir 
çiçek'ten almış.İl merkezinin 87 km. kuzey batısındadır.Toplam 75,681 nü-
fusa sahip olan ilçenin merkez nüfusu 26,698 olup, 41 adet köy ve kasaba 
bulunmaktadır. Sağlık turizmine yönelik Roma devrinden kalan kaplıca 
ve içmelerin bulunduğu ilçede, tarihi camiiler ve bedesten vardır

Ilgın'da çıkan sıcak su-
yun en büyük özelliği, 
hiç bir soğutmaya tabi 
tutulmadan kullanıma 
sunulmasıdır. Uzmanlar 
yaptıkları incelemeler 
sonucunda 42 derece 
ısıya sahip olan bu su-
yun minerallerinin, hiç-
bir işlemden geçmeden 
doğrudan kullanılması 
nedeniyle azalmadığını 
tespit etmiş. Bu nedenle 
Ilgın kaplıcaları, sadece 
Türkiye'de değil, dünya-
da da en yüksek su kali-
tesine sahip kaplıcalar 
arasında yer alıyor.
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ve workshop’lar da tanıtarak, 
ilçenin cazibe merkezi haline 
gelmesi için çalışılmalıdır. İlçenin 
modern bir tesis ve altın değe-
rinde şifalı sular bulunmasına 
karşın, özlenen kalkınma hamlesi 
gerçekleşememiştir. Ilgın yeterli 
ilgi ve desteği başta Konya’dan 
alırsa Termal Turizmde marka 
ilçe hedefine koşar.

Şifalı sular konusunda en zen-
gin yerler arasında yer alan 
Ilgın,Türkiye'nin termal turizm 
üssü olmalı. Son yıllarda hızla 
gelişen sağlık turizmi, termal ya-
tırımları da hızlandırdı. Şimdiye 
kadar daha çok deniz turizmine 
ağırlık veren girişimciler, rotasını 
termal turizme çevirmeye baş-
ladı.Termal yatırımlar, daha çok 

şifalı su kaynakları bakımından 
zengin olan Afyonkarahisar'da 
yoğunlaşıyor. Bölgedeki 5 bin 
olan yatak sayısı, yeni yatırımlarla 
birlikte 10 bine çıkacak. Akdeniz 
Bölgesi'nde özellikle Antalya'da 
turizm yatırımları doyum noktası-
na ulaştı. Antalya kıyılarında otel 
yapacak yer bulmak neredeyse 
imkânsız hale geldi. Bu sebeple 

Kültür ve Turizm Bakanlığı,son 
dönemlerdeki tahsislerde termal 
bölgelerine ağırlık veriyor. Turizm 
yatırımcılarını ilçeye cazip koşullar 
ile çekerek, istihdam kapıları aç-
mak ve ilçenin turizm vizyonunu 
daha genişletmek gerekmektedir.
Ilgın için olmazsa olmaz bir 
turizm misyonu ve vizyonu 
olmalı;
Kaliteli, yenilikçi ve çağdaş hizmet 
anlayışıyla, misafir memnuniyeti-
ni temel ilke edinmiş, hizmette 
kaliteyi esas alan, sektörde öncü 
ve örnek gösterilen, güler yüzlü 
ve aile sıcaklığında hizmet sunan, 
kaliteden ve etik değerlerden 
ödün vermeden, misafirlerine 
karşı sorumluluklarını yerine ge-
tiren, sürekli kendini yenileyen 
ve geliştiren, sektördeki gelişim-
leri ve değişimleri yakından takip 
ederek çağa ayak uyduran bir 
marka ilçe olmak olmalıdır.

Görülmesi Gereken Yerler,
Kaplıcalar, Ilgın (Sahip Ata) kaplıcası, 
Ilgın (Sahip Ata) Hanı, Handevi Kande-
vi Zâviyesi ve Türbesi, Şeyh Bedreddin 
(Sadeddin İsa) Türbesi, Pir Hüseyin Bey 
(Çukur) Camii, Sungur Bey Türbesi, Lala 
Mustafa Paşa Külliyesi, Redif Taburu 
Merkez Konağı (Eski Askerlik Şubesi)
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SANAT

GÜNÜMÜZ 
TÜRK RESMİNDE 
GELENEKSEL 
SANATLARIN 
YERİ
Yeryüzünden gelip geçen toplumların tarihi gelişimi incelendiğinde, 
hiçbirinin diğerlerinin etkisinde kalmadan, salt kendi değerleri içeri-
sinde varlık buldukları görülmez. Bütün toplumlar, ister istemez birbir-
lerini etkilemişler, birbirlerinden kültür alış verişinde bulunmuşlardır. 
Onların sanat hayatına da yansıyan bu etkileşim sürecinde gelenekler, 
çoğu zaman kaybolup yerini modern olarak adlandırılan yeni anlayış-
lara bırakmıştır. Her toplumun tarihinde karşımıza çıkabilen bu tür 
değişimlerinse, Türk toplumunda diğer toplumlara nazaran daha faz-
la olduğu söylemek mümkündür. Özellikle, Orta Asya’dan Anadolu’ya 
yapılan göç ve Anadolu'nun jeopolitik konumu ile İslamiyet'i sonradan 
kabul etmesi bu değişimi zorunlu kılan en büyük etkenlerdir. Ancak 
hiçbir değişimin, Türk toplumunu XVIII. yüzyıl ortalarında başlayan 
ve günümüzde de hala devam eden Batı kültürü ağırlıklı değişim ka-
dar derinden etkilediğini söylemek doğru olmaz.

DOÇ.DR. HÜSEYİN ELMAS
h.elmas@konyavizyon.org

Batı ile kültürel temasa geçildikten sonra, geleneksel Türk resminin yerini alan ve bugün "Çağ-
daş Türk Resmi" yada "Batı Anlayışına Dönük Türk Resmi" olarak adlandırılan anlayış doğrultu-
sunda, 1940’lı yıllara kadar, resim alanında görülen uygulamalar hep Batıdan ithal edilmiştir. 
Batı'dan alınan bir kısım sanat anlayışları da, nedense hep Batı da modası geçtikten sonra 
Türk sanatçılar tarafından benimsenmiş ve yoğun bir uygulamaya tabi tutulmuştur. Ne sanat-
çılar ne de düşünürler, sanatsal üslup ve akımlar üzerinde fazla araştırıcı olmamışlar, bunların 
çıkış ve uygulama nedenlerini incelemeden gelişi güzel ithal edip durmuşlardır.  
Ancak, köklü bir geleneği olmayan  her sanatın, kendine örnek aldığı modelleri taklit etmekle 
başlayan  ilk tedirginlik dönemlerinden sonra, bir kimlik arayışına girme ilkesi, Türk resim 
sanatında da kendini göstermiş, 1940’lı yıllarda Batı aktarmacılığına karşı  kendi geleneksel 
değerlerimizin  kaynak olarak kullanılması bilinci aydın kesim ve sanatçılar tarafından ile-
ri sürülmeye başlanmıştır. Günümüze değin geleneksel sanatlarımızdan yola çıkarak kendi 
sanat üsluplarını oluşturan pek çok sanatçı, Orta Asya'dan bu güne taşıdığımız, halı, kilim, 
oya, yazma, çorap, cam altı resimleri, Karagöz motifleri, minyatür, hat ve mimari öğelerden 
esinlenmişlerdir. Bu sanatçılar arasında, Çağdaş Türk resminin geleneksel sanatlardan yola 
çıkarak evrensel değerlere ulaşabileceği görüşünü özverili bir şekilde dile getiren Bedri Rah-
mi Eyüboğlu başta gelir. Geleneksel sanatlara duyulan bu ilginin Türkiye'nin ortak bir kültür 
çevresi olarak, yeni bir bütünlük aşamasına ulaşmasında da önemli bir etken olduğunu söyle-
mek yerinde olacaktır. Ayrıca, sanatçılarımızın kendi toprağı üzerinde, kendi halkının sanatını 
keşfetmiş olması onların, memleket sevdasını dile getirmelerine vesile olduğu kadar, bireysel 
bir ritim, bir üslup oluşturmalarında da yardımcı olmuştur.
1940'lardan bugüne, yalnız sanatçıları değil, düşünürleri ve yazarları da yakından ilgilendiren 
konunun, temel kültür sorunları olduğu anlaşılmaktadır. Ulusallaşma her şeyden önce kül-
türde ve sanatta tutulması gereken yolu, yani ulusal bilincin ne anlama geldiğini uzun uzun 

Günümüze değin geleneksel 
sanatlarımızdan yola çıkarak 
kendi sanat üsluplarını oluş-
turan pek çok sanatçı, Orta 
Asya'dan bu güne taşıdığımız, 
halı, kilim, oya, yazma, çorap, 
cam altı resimleri, Karagöz mo-
tifleri, minyatür, hat ve mimari 
öğelerden esinlenmişlerdir.
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düşündürmüş, bu yolda farklı se-
çeneklerin belirmesine ortam ha-
zırlamıştır. Ulusal bir senteze ulaş-
makla çağdaş değerler ortamında 
yer alınabileceğini kanıtlayan gö-
rüşler, böyle bir ortamın ürünüdür. 
Bu noktada, geleneksel kültürün 
ve sanatın kendinden çok, çağdaş 
ve bilinçli yorumları söz konusudur 
kuşkusuz. Doğu ve Batı kavramla-
rının iki karşıt dünyayı oluşturduğu-
nu sananlar, çağdaş soyutçuluğun 
günümüzde ulaştığı aşamaları ve 
duyarlılık birikimlerini gördükçe, 
geleneksel sanatlarımıza daha bir 
alıcı gözle yaklaşmak gerektiğini 
görmüşlerdir. Halk sanatlarının 
anonim değerleri, halılar, kilimler, 
yazmalar, çoraplar kadar saray 
çevresinde gelişen iki boyutlu ge-
leneksel minyatür ve hat sanatı 
da ulusallık adına yüz yıllardır saklı 
durdukları depolardan çıkartılarak 
yeni ve çağdaş yorumlarıyla tuval-
lere yansımaya başlamıştır.
Günümüzde ise, genç sanatçılar 
batılı anlayışları kabul etmekle bir-
likte kendi kişiliklerini geliştirmeye 
özen göstermektedirler. Burada 
dikkat edilmesi gereken iki nokta 
belirmektedir. Birincisi, geçmiş ku-
şak sanatçılarının birikimlerinden 
faydalanılması gerektiğinin unutul-
maması. İkincisi ise, Türk resminin 
Dünya sanatından bağımsız bir 
olgu olarak varlık bulma-
sının imkânsızlığı. Hele 
hele iletişimin bu kadar 
güçlendiği 21. yüzyılda 
hiçbir ülkenin ya da sa-
natçının diğer ülkelerin 
sanatından tamamıyla 

bağımsız bir gelişme göstermesi imkânsız bir şey olsa gerek. Bu 
nedenle geleneksel sanatlarımızla kurulacak bir ilişkide çağdaşlık 
kavramına yaklaşılacaksa bu günümüzün sanat anlayışı paralelinde 
olmalıdır. Geleneksel sanatlarımızın yüzyılların birikimi ve deneyimi 
sonucunda oluşturduğu kendine özgü kurallar iyice özümsenmeli 
ve çağımızın verileriyle kaynaştırılmalıdır. Bu da sanırım sağlam bir 
eğitim, bilgi birikimi ve çağdaş bir yorumla gerçekleşebilir.
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TİYATRO

SEVENLERİNİN 
DİLİNDEN 

Çınar Sanat Atölyesi 2001 yılında filiz-
lenmiş yıllar içerisinde fidan olmuş, dal-
lanmış ve 10. yılında adı gibi koca bir 
çınar olmuş. Her dalında ayrı bir anısı 
her yaprağında ayrı bir sima ile koskoca 
bir sevgi çınarı. On yılı geride bırakan 
dernek her yıl yeni tiyatroseverleri çatı-
sı altına toplamakta. Çınar Sanat Atöl-
yesi tüm dostlarının hayatında bir renk 
olmuş, anılarına değerli anlar katmıştır. 
Yıllar içerisinde bir dernek, okul kimli-
ğinden çok geniş bir sanatsever aile ol-
muştur. Her katılımcının hayatında farklı 
etki yaratan bu sımsıcak atölyeyi bir de 
aile bireylerinden dinleyelim. 

Ben İsmet Özses Meram Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Çınar Sanat Atölyesi'nde 4.yılım. Tiyatro'ya karşı duy-
duğum ilgi nedeniyle buradayım. Devlet Tiyatrosunda gördüğüm ilan sayesinde Dernek başkanımız Adnan 
Alkan ve Drama hocamız Ferhat Üstün'e ulaştım. Çınar Sanat Atölyesi'ne katılınca derneğin amatör ruha sahip 
tiyatroseverlerin büyük özverilerine şahit oldum. Dernekte aldığım drama ve diksiyon eğitiminin ardından der-
nekte devam ederek yeni arkadaşlarımıza bilgi aktarımı yolunu seçtim. Çınar Sanat Atölyesi 2001 yılında Kültür 
Müdürlüğü'nün açmış olduğu kurstan sonra kurulmuş bir dernek. 2005 yılında Çınar Sanat Atölyesi Derneği 
ismiyle kurumsallaşmasını gerçekleştirdi. Bu süre zarfında dernek binasında ki Cep sahnesi, Konya Devlet Ti-
yatrosu, SDKM gibi mekânlarda 10 yılda sergilediği 15'den fazla oyunla 5000 kişiye ulaştık. Konya Cezaevi ve 
Meram Anadolu Lisesi gibi kurumlarda da sosyal sorumluluğumuzu yerine getirerek oyunlar sergiledik. Amacı 
tiyatro bilinirliğini artırmak ve toplum bilinci yaratmak olan derneğimiz, şehrimize getirdiği tiyatro oyunlarıyla 
da ilgi çekti. Ticari yapısı olmayan ve gönüllülük esasıyla hareket eden derneğimizde cüzi bir aidat sistemimiz 
var. Bizimle zamanı paylaşmak isteyen tiyatroseverleri bekliyoruz. Bu sezon Salaklar Sofrası, Ayı, Bir Evlenme 
Teklifi, Oğlum Bir Kadınla Evleniyor isimli oyunlarımızla sahne alıyoruz. Şimdiden yerinizi ayırtın!

M. Fatih ARSLAN

İsmim M.Fatih Arslan, Sigortacılık yapıyorum. ‘Ne işim olur benim tiyatro ve dramayla’, diye 
düşünürken arkadaşlarımın yanında misafir olarak gelmiştim Çınar Sanat Atölyesine. ' En azından 
diksiyon derslerine katıl' önerisi üzerine 1-2 ders katılmaya karar verdim. Buradaki yöneticilerin 
sıcaklığı, hayata bakışları, hiç bir menfaat olmaksızın sanat adına topluma faydalı işler yapma gay-
retleri ve katılımcıların sanat sevgileri beni derinden etkiledi. Ve Çınar Sanatın sadık bir müdavimi 
oldum. Geçen dönem drama ve diksiyon derslerini tamamladım. Şu an ( Mor Çiçekli Tarla) adlı 
oyunu sahneye koymak için çalışmalara katılıyorum. Çınar Sanat Atölyesi hayatımda vazgeçilmez 
bir yere oturdu bundan dolayı da çok mutluyum. Saygılarımla…

İsmet ÖZSES
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2 yıldır Konya'da yaşıyorum, çalışma hayatının yoğun tempo-
sundan sıkıldığım  bir zamanda Çınar Sanat'ın varlığını duydum. 
Çınar Sanat'ta haftada iki gün süren çalışmalar boyunca stres 
atmanın yanı sıra yeni insanları tanımanın, öğrenmenin ve eğlen-
menin tadını yaşıyorum. Çınar Sanat, Türkçeyi doğru konuşma, 
sanat yoluyla hayatı yorumlama ve gözlemleme fırsatı sağladığı 
için iyi ki var diyorum. Başta atölye çalışanları olmak üzere katı-
lımcıların samimi ve içten davranışları bulunduğum ortamın ni-
teliğini ortaya koyuyor. "sanatı" seven herkese tavsiye ederim.

KLS-Kardil Language School kurucusu ve bir İngilizce öğret-
meni olarak Çınar Sanat Atölyesine büyük bir haz alarak ka-
tılıyorum. Sanat ve dostlukların tesis edildiği bu tür ortamlara 
özellikle Konya'da nasıl da bir ihtiyaç var? İşte bu sorunun ce-
vabını oluşturacak duygunun tarifi gerçekten imkânsız. Çınar 
Sanat Atölyesi bu bağlamda inanılmaz bir boşluğu dolduruyor 
diye düşünüyorum. Burada statü yok, mesleki kimlik yok, hi-
yerarşi zaten yok; var olan işe samimiyet, içtenlik ve olduğun 
gibilikten başka bir şey değil... Bu toplulukta birisi bir yerde 
genel müdür, hemen yanındaki Lisesinde birinci sınıf  öğrencisi, 
diğeri Fakültesinde Yrd. Doç ve diğeri avukat, öğretmen vs… 
Böylesi çalışmalar, bizim gibi yoğun iş temposu olan kişiler için 
entelektüel ve komün bir sosyalleşme ve kendin olmaktan haz 
alma gibi insanları topluma bağlayacak ve herhangi sıradan bir 
ortamda sağlanamayacak koşulları oluşturuyor. Bu tür çalış-
malar bizleri özümüze döndüren ve toplumda yaşadığımızı 
hatırlatan nadide faaliyetlerdir. Bütün amatör ruhlu katılımcı 
dostlarım ve bizlere böylesi sıcak bir ortam sağladıkları için 
değerli atölye emektarlarına candan teşekkürler. Pazar'a gö-
rüşmek üzere dostlar... Kalın sağlıcakla.

Adım Nuriye Birinci. Çınar ağacının son 
yapraklarındanım ben. Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi mezunuyum, çiçeği 
burnunda avukatım aynı zamanda. İngiliz-
ce kursunda hocam Hasan Ali Erdoğan 
oyunlarını izleyip methetmişti atölyeyi 
bizlere. Hep birlikte gidelim, diye de bir 
öneride bulundu, biz de geldik. 
Mesleki açıdan diksiyon çok önemli be-
nim için. Etkili konuşmak, hatta kendin-
den emin bir duruş bile davayı lehine 
çevirmene yardımcı olabilir. Drama işe 
biraz eğlence katacak sanırım. Fakültede 
en çok sevilen hocalar 'resmen sahnede 
gösteri yapar gibi' ders anlatabilenlerdir( 
Erdal Onar hocama saygılarımla) Ayrıca 
bilenler bilir Hukuk Fakültesinde okuyan-
lardan edebiyatla, tiyatroyla, sanatla ilgile-
nenler çok, hukukçu ise az çıkar. Ben de 
elimden geldiğince mesleğime ve sanata 
katkıda bulunmaya, takipçisi olmaya ça-
lışacağım. Buna gergin, mükemmeliyetçi, 
can sıkıcı bir ortamın olmadığı bir yerde 
Çınar Sanat Atölyesi'nde başlamaktan 
beklediğimden daha memnunum diye-
bilirim. Malum, işe yarayacağına dair bir 
güvensizlikle girdiğim bu küçük apartman 
dairesi, içeriden dışarıda göründüğün-
den çok daha büyük, içinizi ferahlatan bir 
mekân sunuyor size. Kimseye ait olmayan, 
içerisinde “rol” almak isteyen herkese ait 
bir yer. Zorunluluk değil, sorumluluk alıp 
devam etmeyi isteyeceğin bir yer. Haya-
tınla ilgili bir şeyler yapmak zorundasın 
mutlaka, yoksa başkalarının çizdiği siyah 
çizgilerle sınırlanıyorsun. Bir renk seç, bir 
de fırça. “Atölye”ler de acemiler içindir 
zaten. Yoluna ister acemice ister ustala-
şarak devam edersin. Ama ilk cesaret et-
tiğin an çok kıymetli olacak senin için ve 
burası ilk adım için çok doğru bir seçim.”

Tiyatro diğer sanatlardan ayrı değerlendirilmesi gereken bir alan ben-
ce. Her sanat alanının kendine göre belli bir zorluğu vardır elbette. 
Fakat tiyatro için verilen emeğin diğerlerine göre daha fazla olduğuna 
inanıyorum. Çünkü sahnelenen bir oyunda her izleyiciye tanıdık gelen 
samimi, sıcak ve canlı bir görüntü vardır. Kişi oyuncunun canlandırdığı 
rolü aynı anda onunla birlikte yaşar, hisseder. Oyun bitişi oyuncula-
rın alkışlanması bambaşka bir durum… Onları alkışlarken alkışlanan 
kişinin hissettiklerin düşünmek, onu yaşamak; alkışlarken alkışlanan 
olmak tiyatronun en özel en sevdiğim yanı… İşte bu yüzden Çınar 
Sanat Atölyesi ailesinin arasına katıldım. Tiyatroyu daha yakından ta-
nımak, anlamak ve sadece seyirci kalmamak için…

Drama; tiyatro, sinema, dans gibi kişiyi aktif  kılan bir alan-
dır. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoş-
görülü olmaya ve üretken bir kişilik kazanmaya yöneltir. 
Drama derslerimizin atölye çalışmalarında; ısınma, tanışma 
oyunları, ayna, heykel, salyangoz, müzikli ve ritimli oyunlar, 
doğaçlama, kukla oynatma... Gibi eğlenceli faaliyetler yapı-
yoruz.  Çınar çocuk drama dersleri hem eğlenceli, hem de 
öğrencilerin kişilik gelişimi adına verimli geçiyor.

Özden EKİNCİ

Hasan Ali ERDOĞAN

Nuriye BİRİNCİ

Nur GÜNAYDIN

Melike CAVUŞLAR
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENİ
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BİLİYOR MUYDUNUZ

KONYA'NIN 
EN'LERİ VE 
İLK'LERİ

Geçmişten günümüze Türkiye'nin en 
dikkat çekici şehirlerinden biri olmuştur 
Konya. Bir dönem Selçuklu Devleti'ne baş-
kentlik etmesiyle, Mevlana Müzesi’yle, 
manevi havasıyla gözler hep Konya'nın 
üstünde olmuş, olmaya da devam ediyor. 
Bakalım başka neleriyle dikkat çekmiş, 
Konya’mız...

• Türkiye'nin en büyük, dünyanın 
en modern şeker fabrikası Konya 
Çumra'da bulunmakta.

• Yaklaşık 1250 metre uzunluğunda 
olan Alaeddin Kavşağı, dünyanın en 
büyük dönel kavşağı olarak biliniyor.

• Türkiye'nin en büyük, dünyanın 
üçüncü büyük alüminyum fabrikası 
Konya Seydişehir’de.
• Dünyanın ilk tarım anıtı olan İvriz 
Kaya Kabartması Konya'da.
• Konya Ovası Projesi, GAP'tan 
sonraki, en büyük sulama projesi.
• Zafer Meydanı'na yaptırılan, 20 flo-

resan lambanın kullanıldığı, 4 metre ça-
pındaki Türkiye’nin en büyük yer saati 
olarak nitelendirilen saat Konya'da.

• Türkiye ve dünyanın en önemli 
havzaları arasında yer alan Konya 
Kapalı Havzası, ülke yer altı suyu-
nun yüzde 40'ını barındırıyor.
• Mevlana Müzesi, Türkiye'nin en 
fazla ziyaret edilen müzelerinin ba-
şında geliyor.
• Dünyanın en eski yerleşim bi-
rimleri arasında gösterilen, ilk ev 
mimarisi ve ilk kutsal yapılara ait 
özgün buluntular ile yazının bulun-
masından önceki insanlık tarihine 
ışık tutan Çatalhöyük, Konya'nın 
Çumra ilçesinde bulunmakta.

• Türkiye'de öğrenci sayısı en fazla 
olan Selçuk Üniversitesi Konya'da.
• Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü 
olan Beyşehir Gölü ile ikinci büyük gölü 
olan Tuz Gölü Konya’da bulunmakta.
• Anadolu'nun ilk ticaret borsası 
ve şu anda en büyük ticaret borsası 
Konya'da.
• Türkiye'nin köy sayısı en fazla ve köy 
yolu ağı en uzun olan şehri Konya.
• 38 bin 257 kilometrekare yüz öl-
çümüyle Türkiye'nin arazi bakımın-
dan en büyük ili Konya.

• İlk elektrik, 1924 yılında Alaed-
din Tepesi civarında ufak bir binada 
üretilmeye başlanmış, ciddi olarak 
1929 yılında Meram Dere boğa-
zında bir şirket tarafından kurulan 
santralde üretime başlanmış ve 
uzun seneler Konya'nın elektrik ih-
tiyacını karşılamıştır.

• Konya'ya ilk defa sessiz ola-
rak 1915 yılında gelen sinema, ilk 
gösterimine ise; Sanayi Mektebi 
Salonları'nda başlanmıştır.

• Konya'ya ilk tren 1895 yılında 
Anadolu - Bağdat demiryolunun 
ulaşmasıyla gelmiştir, 1896 yılında 
fiilen sefere başlanmıştır.
• Konya'da ilk matbaa 1869 yılında 
Konya Valisi Ahmet Tevfik Paşa'nın 
zamanında, Aslanlı Kışla civarında ku-
rulmuştur. 1870'de de "Konya" isimli 
vilayet gazetesi bu matbaada Fransız-
ca ve Türkçe olarak basılmıştır.
• Türkiye'nin en uzun karayolu ağı-
na Konya sahiptir.

Hazırlayan: Fadimeana Tanacı
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MAKALE

ŞEMS-İ TEBRİZİ’NİN 
ERZURUM’DA OKUL 
MÜDÜRLÜĞÜ YAPMASI 

Araştırmacı-Yazar
Melâhat KIYAK ÜRKMEZ

Rabbim, kimdir bu ince sırrı işitmeye layık olan?
Her yere şahit oldu o; ama asla göstermedi yüzünü.

Hâfız

Şems-i Tebrizî’nin konuşmalarını, vaazlarını dinleyenlerin tuttukları notların 
toplanarak kitaplaştırıldığı Makâlât’ta öğretenlik anılarını şöyle anlatır;
“Öğretmenlik yapıyordum. Bana çılgın bir çocuk getirdiler. Şehrin 
hükümdarı ona bir şey söylese ona da taş atar söverdi. Yüz kişiyi 
öldürmüş gibi lâubali idi Gözleri kan kırmızı, sanki kan çanağına dön-
müştü. İçeriye girdi, ‘Selâm üstad! Ben ezan okurum ve sesim hoştur, 
sizin yardımcınız da olabilirim’ dedi ve bir yere oturdu. Babası ve an-
nesiyle anlaştım ve onlara dedim ki, ‘Eğer çocuk kolu kırık eve gelirse 
beni suçlamayınız.’ Bu koşulumu kabul ettiler ve ‘Biz acıdığımız için ona 
dayak atamıyoruz. Siz böyle bir ceza verseniz de biz karışmayacağız. 
Hatta size bir belge bile imzalayabiliriz. Zira bu çocuk bizi zıvanadan 
çıkartmıştır.’ dediler.”
Şems-i Tebrizî Makâlât’ta varlıklı bir ailenin tek çocuğu olan bu asî, 
ele avuca sığmaz, küstah, çevresine zarar veren şımarık öğrencisini 
eğitmek için neler yaptığın anlatır. Neticede çocuk canı yanmış ol-
masına rağmen Şems-i Tebrizî için; “O benim efendim ve hocamdır. 
Allah bilir ya bana neler olacaktı da o kurtardı. Belki de darağacında 
can verip kuruyacaktım. Bana doğru yolu gösterdi.” diyerek,  anne ve 
babasına kendisini okula getirdikleri için dualar eder, onlar da Şems-i 
Tebrizî’ye dualar ederler. Şems-i Tebrizî çocuğa kısa zamanda bütün 
Kur‘an-ı Kerim’i hatmettirir. Ezanı en güzel sesiyle okutturur ve kendisine 
yardımcı yapar. Daha önce iki yılda sadece bir cüzü öğrenebilen çocuk, 
toplantıda Kur‘an-ı Kerim okumaya başlayınca babası şaşkına döner ve 
ona, “Sen gerçekten benim oğlum musun?” diye sorar. O da, “Evet! Öy-
leyim.” dediği zaman. Babası, ”Bırak da sana iyice bakayım” der. Bir za-
manlar kendisi köle iken şimdi yanında on kölesi kendisine refakat eden 
annesi hayretten ve sevinçten baygınlık geçirir. 

Şems-i Tebrizî Şam, Halep, Bağdat gibi büyük şehirlerde eğitim alıp, pekçok dergâh ve 
tekkede olgunlaştıktan sonra diyâr diyâr dolaşarak kendisine bir Hakk dostu ararken yolu 
Erzincan’dan, Erzurum’dan da geçmiştir. Fürûzanfer’in aktardığına göre, İran Maarifi’nin fo-
toğraflı nüshasında (S.58, 61) Şems-İ Tebrizî’nin Erzurum’da Okul Müdürlüğü görülmektedir.
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Şems-i Tebrizî öğrencilerin birile-
rine güvenip derslerini aksatma-
ması için bazı yöntemler kullan-
dığını Makâlât’ta şöyle anlatır;
“Başöğretmeni gizlice çağırdım 
zira onunla bir gizli anlaşmamız 
vardı. Çocuğu kurtarmaya geldi, 
ricalarda bulundu ama ben aldırış 
etmedim. Başöğretmene bile al-
dırış etmediğimi gördü. Başöğret-
mene dedim, ‘Niye geldin?’ O da, 
‘Seni özlemiştim, bir göreyim diye 
geldim’ dedi.”
Öğrencilerine sevgi ve öğüt ver-
me yolunu tercih eden Tebrizî, 
mecbur kalınca ağır sözler de söy-
lediğini, onlarla farklı bir iletişim 
yolu kurduğunu şöyle anlatır; 
“Bir alay öğrencim vardı, onlara 
sevgi ve öğüt verme yolu ile ağır 
sözler söylüyordum. O zaman biz 
onun çocuklarıyız. O size sövmüyor 
ama belki de sevdalıdır diyorlardı. 
Benim de onlara karşı beslediğim 
sevgi azalıyordu. Çok kuvvetli bir 
ihtimalle, Tanrı’nın has kulları on-
lardı. Çünkü kerametleri gizlidir. 
Herkese açıklanmaz, nasıl ki on-
lar da gizlenmişlerdi. Bazı şeyler 
var ki, söyleyemem. Bunların üçte 
birini söylesem işi büyütür, falan 
adam hep lütuftur, safi lütuftur, 
derler. Sanırlar ki, kemâl mertebesi 
hep lütuf halinde olmaktır. Hâlbuki 
iş öyle değildir. Hep lütuftan ibaret 
olan kimse eksiktir. Hatta Tanrı 
hakkında da safî lütuftur demek 
yaraşmaz. Çünkü ondan ‘Kahir’ sı-
fatını kaldırmış olursun. Belki hem 
‘lütuf ’ gerekir hem ‘Kahir’, işte bu 
sıfatlar tam yerli yerinde olmalı.”
Yukarıdaki parağraflarda da gö-
rüldüğü gibi Şems-i Tebrizî’nin 
konuşmalarını not tutanlar dü-
zenli tutmamışlardır. Konu tam 
anlaşılmadan ya da bitirilmeden, 
başka bir konuya geçilmiştir. 
Buna rağmen elimizde bulunan 
en önemli kaynaklardan ilkidir.

Şu noktaya da değinmek gerekir; 
günümüzdeki eğitim sisteminde öğ-
renciye şiddet uygulamak ya da kötü 
söz söylemek, hakaret etmek kesin-
likle yoktur. Şems-i Tebrizî’nin eğitim 
sistemi şiddetle eleştirilebilir. Ancak o 
devrin yâni sekiz asır öncesinin hâkim 
olduğu anlayış, şartlar, düşünce göz 
önüne alınarak değerlendirilmelidir. 
Yine Makalât’da şöyle der;
“Öğretmenlik yapıyordum. Vezirlerden 
birini de işinden atmışlardı; o da öğ-
retmenlik yapıyordu. Padişaha haber 
verdiler. Eteğimden yakaladı ve sordu.’ 
Nuh Peygamber çağında dünya bayın-
dırlaşmıştı öyle ki, bir şehirden bir şehre 
gitmek için bir günden daha az yol yü-
rürlerdi. Eğer bu yol uzunluğu bir gün-
den fazla sürseydi, çok hayret ederlerdi, 
çok uzaktır derlerdi. Nuh Peygamber, kavmini bin yıldan elli yıl eksik bir süre 
içinde, imana davet ederdi; her gün birkaç semti dolaşırdı. Bu nasıl olur?’ 
diyorlardı.” 
Yukarıda Şems’in eğitim ve öğretim alanındaki başarılarından bahsetttik. 
Bununla beraber kendisinin eğitimciliği öğrencilerine ders vermekten öteye 
geçerek halkın ve çevresindeki diğer öğretmenlerin de sorularını cevapla-
dığını görüyoruz. Zira o, çeşitli ortamlarda verdiği vaazlarla insanlara doğ-
ru yolu göstermişir. Rivâyetlere ve filozofların sözlerine değindikten sonra 
kendi görüşlerini açıkladığını görüyoruz. Ona göre vaaz vermek zordur. Ve 
Şems-i Tebrizî, çoğu zaman vaazını dinleyen topluluktan şikâyet eder, bir 
vaazı hakkında şöyle der;
“Yarın vaaz etmek gerekiyor. Bu zordur ama bir kapı açılmıştır. Çare yoktur. 
Bu kapıyı kapadın mı feryatlar, şikâyetler, ayıplamalar başlar. Keşki bunun on-
lara bir faydası da olsa. Söylenmesi gerekli bütün sözler söylenmiştir. Açık ve 
kapalı anlatılmıştır. Ama sanki hiç öğüt dinlememiş gibi davranırlar. Ne sözün 
açık anlamını kavrayabilirler, ne de maksat ve mânâsını anlarlar. Mademki 
anlayamıyorlar bu konuda nasıl konuşulabilinir? Bilgiye dayanmayan âmelin 
sonu sapkınlıktır. Bunlar acaba girdikleri çilelerden ne elde ediyorlar? Orada 
ne yaparlar? ‘Allah’tan başka ilâh yoktur, ancak Allah vardır,’ yolundaki sözler, 
dil işi değil muamele işidir.” der.
Bu sözlerinden de anlıyoruz ki Şems-i Tebrizî halkı eğitme, doğruya gö-
türme yoluna gitmiştir ve yine anlıyoruz ki, insan her çağda aynıdır. Sekiz 
asır önce de şimdi olduğu gibi vaaz edenler, sözlerinin kapıdan çıkınca 
unutulduğundan şikâyet etmişlerdir…

VİZYON Dergisi’nin gelecek sayısında, “Şems-i Tebrizî Zâviyesi/Gerçek-
te mezarı nerededir/Başka eserleri var mıdır?” 
konularında buluşmak niyâzıyla… 
Eyvallah Yâ! Hû!
Aşkınız Cemâl olsun
Gönlünüz o aşkla dolsun
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İslamiyet de selamlaşmak önemli bir kuraldır. Selam veren için sünnet se-
lamı alması gereken için ise farzı kifaye dir. Selam alıp vermek sadece Müs-
lüman olanlar için esas olan bir hadise değildir. Her insan için selamlaşmak 
birbirlerine samimi davranmak kırıcı ve yoz davranmamak selamlaşmanın 
olmasa olmazıdır. Hangi inançta olursa olsun kadın erkek çocuk hangi yaşta 
olursa olsun insanlar arasında selamlaşmak gerekir. İnsanlar ve insanların 
oluşturduğu toplumlar arasında saygı sıcak ilişkiler dostane davranışlar ve 
barışın tesisi gereği önemlidir. Kutsal kitabimiz Kuran-ı Kerim de HAŞR su-
resi 23. ayette Allah’ın isimlerinden birisi olarak geçerken 32 yerde selam 
kelimesi yer alır. Selam bir nezaket ve incelik kuralıdır. Allah kullarını cehen-
nem azabından selamet kılıp koruyacağı ismi sıfatına uygun olarak kullarına 
verilen selam gibi algılanmalıdır. FURKAN suresi 75 ayette mealen esenlik ve 
selamla karşılanırlar diyor. Allah cennetine kabul ettiği kullarını sözlü selamla 
karşılanacağını Kuran-ı Kerim’in YASİN suresi 58. ayettin de açıkça bildiriyor. 
Hepimizin bildiği gibi namazda bile selam vardır. Nedir o SALATÜ SELAM: 

Selam insanlar arasında sıcak ve samimi ilişki kurmanın başlangı-
cıdır. Karşımızdaki kişi veya kişilere güler yüzle yaklaşmaktır. Çok 
zaman kullandığımız merhaba sözcüğü ile de eş anlamlı sayılabilir. 
Merhabalaşmakta bir nevi selamlaşmaktır. Selam vermek karşısın-
dakine emniyet duygusu vermektir. Selamet ve sağlık dilemektir. 
Rahatlık ve güven vermektir. Huzurlu olmasını istemektir. Dost ve 
barışçıl olduğunu göstermektir. Düşünürsek bir nevi duadır selam-
laşmak. İyi günler dilemek hayırlı sabahlar temenni etmek, iyi ge-
celerde bulunmak da selamlaşmak gibidir. İnsanların emniyette ve 
sağ salim olmaları için dua hükmündedir. DURMUŞ KARABAĞLI

SELAM
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Kuran da salât namazdır. Namaz 
selamda Allah’ın adını zikir ede-
rek güvenilir kişi olmaya çalıştığı-
mızın işaretidir. Dünya ve ahret 
selameti dilemektir. Allah’ın rah-
meti ve himayesini istemektir. 
Selamlaşmada mevki makam, 
zenginlik fakirlik, erkek, kadın, 
çocuk, yetişkin ve Müslüman 
olup olmadığına bakılmaksızın 
alınıp verilmelidir. Zaten selamı 
mevki makam sahibi, zengin, bü-
yükler, baba ve anne, fakirlere ve 
çocuklara, ayaktakiler oturanlara, 
binekte olanlar yayalara öncelik-
le selam vermeleri gerekir. Onlar 
büyüklüklerini gösterip güvenirli-

liğini ön görürken selamı alanlar 
da onurlandırılmış olurlar. Hasta 
ziyaretinde bulunanlar hastalara, 
gençler yaşlılara öncelikle selam 
vermelidir. Mektup veya telefon 
gibi iletişim vasıtaları ile gelen se-
lamlar da mutlaka alınmalıdır.
Dinimizce en uygun selam ver-
mek SELAMÜN ALEYKÜM VEYA 
ESSELAMÜN ALEYKÜM deme 
dir. Selam alan için en uygun cevap 
ise ALEYKÜM SELAM demektir.
Şu hal ve durumlarda selam ve-
rilmez. Ezan okuyana, Hutbe 
okuyana, namaz kılana, yemek 
yiyene ve kuran okuyana. Eğer 
bu durumda iken selam verilmiş 

ise karşısındakinden selam alın-
masını beklememek lazım gelir. 
Çok önemli bir konuda selam 
verip alırken rüku da gibi eğilip 
bükülmek doğru değildir. İmanı 
zayıflatan bir davranış şeklidir. 
İnsanlar arasında selamlaşmak 
bazı kendine has deyimlerinde 
oluşmasını sağlamıştır. Bunlardan 
bazıları şöyledir. Selam alıp ver-
mek, Esenleşmek, Merhabalaş-
mak, nezaket gösterisi yapmak, 
selam durmak, selam yollamak 
vs. Yazımı Yunus Emre’nin dize-
leri ile sonlandırmak istiyorum.
Allah'ın selamı üzerimizden 
eksik olmasın.

Bu dünyadan gider olduk 
Kalanlara selam olsun 
Bizim için hayır dua 
Kılanlara selam olsun 

Ecel büke belimizi 
Söyletmeye dilimizi 
Hasta iken halimizi 
Soranlara selam olsun 

Tenim ortaya açıla 
Yakasız gömlek biçile 
Bizi bir asân vechile 
Yuyanlara selam olsun 

Azrail alır canımız
Kurur damarda kanımız 
Yuyacağın kefenimiz
Saranlara selam olsun
Selam verile kastımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun.

Dünyaya gelenler gider 
Herkes gelmez yola gider 
Bizim halimizden haber
Soranlara selam olsun.

Miskin yunus söyler sözün 
Yaş doldurmuş iki gözün 
Bizi bilmeyen ne bilsin
Bilenlere selam olsun

YUNUS EMRE

KALANLARA 
SELAM 
OLSUN
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ÜNİVERSİTE

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
REKTÖR ADAYLARI
YARIŞIYOR

Prof. Dr. Recai GÜRBÜZ ile Söyleşi
REKTÖR ADAYI

Öncelikle şahsım adına KONYA-
VİZYON ailesini bu anlamlı çalış-
masından dolayı tebrik eder, sos-
yal sorumluluğun gereğini yerine 
getirme bilincinden dolayı da te-
şekkürlerimi sunarım. Bu sürecin 
çetin ve meşakkatli olduğunu ka-
bul etmek gerekir. Lakin biz haya-
tımızı hep zor şartlarda idrak ettik. 
Bir Anadolu köyünden her türlü 
fiziki, maddi ve diğer engelleri ge-
çerek bu konuma ulaştık.  Şimdiki 
duruma dişimizle tırnağımızla pek 
çok engeli aşarak geldik. Örneğin 
profesörlük kadrosuna atanmam 
yaklaşık beş yıl geciktirildi. Bizden 
sonraki nesillerin istikbali, huzuru 
için büyük bir birikimle üniversite-
yi yönetmeye talibiz. 

Öncelikle BİZ NE BİR KRAL NE 
DE İMPARTOR SEÇİYORUZ. Bu 
görüşü tüm öğretim üyesi arka-
daşlarımla paylaşıyorum. 28 yılı 
aşkın bir zamandan beri hatta ku-
ruluşundan beri görev yapmakta 
olduğum Selçuk Üniversitesi’nin 
kuruluş amacını, geçirmiş olduğu 
evreleri, tüm yönetimi, ekipleri-
ni ve bunlarla birlikte yaşadığım 

süreci idrak etmiş bir kişi olarak 
tüm zorlukların nasıl aşıldığını ve 
bu seviyede hangi sorunlarla kar-
şılaştığımızı yakinen bilmekteyim. 
Değerli büyüğümüz Prof. Dr. 
Erol GÜNGÖR felsefesinin pek 
çok sorunu çözeceğinin farkında-
yız. Bu nedenle şu anda en büyük 
sorun olan genel huzursuzluk, 
yetersiz temsiliyet ve öğretim 
üyelerinin özlük hakları ile ilgili ve 
eğitim-öğretimle ilgili çok ciddi so-
runları algılamış ve bunları çözmek 
için karar vermiş durumdayız. Bu 
birikimimizi hem yurt içindeki hem 
de yurt dışındaki geniş tecrübe ve 
bilgiyle ülkemizin 2023 vizyonuna 
uygun olarak, üniversitemizi de 
hepimizin arzu ettiği aydınlık, say-
gın, etkin ve örnek gösterilen bir 
düzeye taşıyacağız.

Neden böyle bir ayrımcılık ya-
pıldığını ve hangi amaçla bazı 
öğretim üyelerinin ödüllendirilip 
bazılarının da cezalandırıldığını 
bildiğimizden daha başlangıçta 
bu sorunu kökünden halletmek 
için mevcut yönetmelikler ve ku-
rul kararları adaletli bir şekilde 
uygulanarak sorunu çözeceğiz. 
Maddi kazanım amacıyla yapılan 
ders dağılımı sorununu öğretim 

Sayın hocam yönetim 
oldukça zor, sıkıntılı ve 
yorucu bir süreç. Buna 
rağmen neden bu göre-
ve talip oldunuz?

Bu görev için yeterli de-
neyime ve birikime sahip 
olduğunuzu düşünüyor 
musunuz?

Üniversitelerde ders da-
ğılımında ayrıcalık ya-
pıldığı ve bazı öğretim 
üyelerinin mağdur edil-
diği bilinmektedir. Siz bu 
konuda nasıl bir yol izle-
yeceksiniz?

Fotoğraf: Volkan Çakır



147

üyelerinin maddi kazanımını da 
en üst düzeyde sağlayarak bu 
amaçla yapılan haksızlığı gidere-
ceğiz. Şeffaf  yönetim, tam katı-
lım ve insan odaklı değil insanla 
birlikte çözüm felsefemiz bu so-
runu tamamen çözecek güçtedir.

Yeri gelmişken belirtmek isterim. 
Biz DÖRT YILLIK BİR DÖNEM 
İÇİN ADAYIZ. Bu değişik prob-
lemlerin temel kaynağı rektörle-
rin 8 yıl görevde kalmak istem-
lerinden kaynaklanmış olmasıdır. 
Ayrıca üniversitemize özel lokal 
sorunlar olabilir. Sistemle ilgili 
sorunları en üst düzeydeki kurul-
lara ileterek bunların çözümünü 
sağlamada takipçi olacağız. Kendi 
üniversitemizle ilgili sorunun özel-
liğine göre çözümü de farklı özel-
lik arz eder. En önemli sorunları 
huzursuzluk, güvensizlik, özlük 
haklarıyla ilgili ve eğitim – öğre-
tim haklarıyla ilgili ve ekonomik 
haklarla ilgili sorunları bütün öğ-
retim üyelerini ve diğer birimleri 
bilgilendirerek şeffaf  bir şekilde 
onların onayına sunarak, serbest 
kürsüler kurarak çözeceğiz.

Yabancı dil eğitimini daha hazır-
lık sınıfından itibaren kaliteli ve 
etkin hale getireceğiz. Doktora 
öğrencisi olduğunda yabancı dil 
sorununun halledilmesi gerek-
mektedir. Yabancı dil okullarını 
eğitim programı eğitim süresi 
öğretim kadrosu bakımından 
yeniden düzenlenerek temel 
eğitimden sonra uygulama için 
yurt dışında görevlendirerek 
onları kendine yeter bilgi biri-
kimini aktaracak ve öğrenecek 
düzeyde ve çalışmalarını takdim 
edecek düzeyde yabancı dil sa-
hibi olmasını sağlayacağız. En az 
altı ay yurtdışında kalmaları des-
teklenecek ve özendirilecektir.

Biz üniversiteyi öğretim üyele-
riyle beraber yöneteceğiz. Ken-
di yakınımızda bulunan rektör 
yardımcısından, enstitü müdü-
ründen, dekandan diğer eği-
tim ve öğretim kadrolarından 
başlayarak en alt birime kadar 
hiç kimsenin üstüne başka bir 
bölümden kimsenin sevmediği, 
güvenmediği şimdiye kadarki tu-
tumuyla da insanlara güven ver-
meyen bir yönetici atanmaya-
caktır. Bütün öğretim üyelerine 

her ünitede kurulacak serbest 
kürsüler aracılığıyla katkı eleş-
tiri aksiyon ve proje açıklama 
hakkı vereceğiz. Açık iletişim, 
etkin bilgilendirme ve ihalelerin 
ÜNTV’den canlı yayını vb. uygu-
lamalarımız bunları bitirecektir.

Rektör geniş yetkileri olmasına 
rağmen üniversiteyi yönetmeye 
kalkan bir imparator ve ya kral 
değildir. Rektöre bu ünvanları 
kazandırmak isteyen çeşitli art fi-
kirli çeteler olabilir, daha başlan-
gıçta rektörün bunu önleyerek, 
bundan öncekilerden ibret ala-
rak yakınında görevlendirilecek 
kişileri çok titiz seçmelidir.

Üniversitelerde değişik 
problemlerle sürekli kar-
şılaşılmaktadır. Bunları 
çözmeye yönelik planla-
rınız nelerdir?

Genç akademisyenlerin 
en büyük problemi yaban-
cı dildir. Genç akademis-
yenlerin önlerini açmak 
için bu konuda ne yapma-
yı düşünüyorsunuz?

Her toplumda sayıları az 
da olsa dedikodu yapan 
kişiler bulunur. Bu tür 
davranışlar prim yapma-
ya başlarsa dedikoducu-
ların sayısı da artmaya 
başlar. O zaman o top-
lumda ilkeler temayüller 
değil, günü birlik fevri uy-
gulamalar işlerlik kazanır. 
Yanlış yönlenen idareciler 
hata üstüne hata yapar-
lar, bunu nasıl önlersiniz?

Rektörlerin geniş yetkileri 
dolayısı ile kimi zaman bi-
lerek kimi zaman farkında 
olmadan (çevrenin etkisi 
ile) bazı haksız usulsüz 
uygulamalar yaptıkları bi-
linmektedir. Bunun önüne 
nasıl geçersiniz?
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Her şeyden önce kanunlarla ve 
yönetmeliklerle sağlanan temel 
haklar ve savunma hakları ve 
bunların nasıl yapılacağı uygula-
ması öğretim üyeleri tarafından 
iyi bilinmelidir. Maalesef  çoğu 
öğretim üyesi kendilerine sağ-
lanan bu haklardan habersizdir. 
Bu bakımdan önce bilgilendirme 
ve haklarının kendileri tarafından 
savunmaları gerektiği hatırlatı-
larak ve yinede her türlü baskı 
yıldırma sindirme ve mahrum 
bırakılma haklarını önlemek için 
her ünitede gizli tarafsız gerekir-
se kamerayla izlenebilen önleme 
ve caydırma tedbirleri alacağız.

Öğretim üyesinin saygınlığını tem-
sil hakkını akademik özgürlüğünü 

eğitim ve öğretimde öncü olma-
sını sağlayan kaynak ve birikimini 
temin etmede karşılaştığı zorluk-
ları ortadan kaldırırsanız, öğretim 
üyesi kendini gönüllü olarak sa-
dece görevini yapma idealine ka-
vuşur. Biz öğretim üyesinin hem 
üniversite içindeki fiziksel ve çev-
resel şartlarını düzenleyerek, hem 
de üniversite dışındaki hayatında 
rahat edeceği şartları sağlamaya 
yardımcı olarak bu işi başaracağız. 
Hiç evi olmayan için TOKİ konut-
ları sevindirici olabilir. Bir öğretim 
üyesinin küçükte olsa çocuklarıyla 
oynayacağı küçük bir hobi bahçe-
si küçük bir havuzu ve küçük bir 
villası olmalıdır, bunu sağlamak 
günümüz şartlarında zor değildir.

Bu konuyla ilgili yüzlerce öğre-
tim üyesinden yakınmalar hisse-
dilmiştir. Çözüm yollarıyla ilgili 
birikimlerimizi paylaşarak başta 
temsil hakkını sağlayarak idari 
kademede en üst düzeyde temsil 
edilmeleri sağlayarak ve mevcut 
sosyal bilimlerle ilgili fakültelerin 
öğretim üyesi ve diğer kadroları-
nın güçlendirerek eğitim alanları-
nı fiziksel mekânlarını yeterli hale 

getirerek Avrupa standartlarında 
sosyal bilimler enstitüleri, misafir 
öğretim üyesi ve rotasyon siste-
miyle birleşerek ortak çalışma-
larla bu eksiklikleri gidereceğiz.

Biz bu konudaki bilgi aktarımını ve 
bilgi kazanımını sağlamak için ortak 
projeler üretiyoruz. Mevcut yurt 
dışı bağlantılı üniversitelerle ilgili 
protokoller yetersizdir. Hem bun-
ların sayısını arttırarak hemde süre-
sini uzatarak, kaynaklarımızı da bu 
konuda aktif hale getireceğiz. Bunu 
sağlamak için uluslar arası toplantı-
ların yapılabileceği yeterli kapasite-
de bir fuar, sergi ve kongre merkezi 
kuracağız. Bu kongrelere dünya-
nın en meşhur, yurt dışı bağlantılı 
(Mehmet öz vs.). öğretim üyelerine 
kurslar, seminerler ve bilimsel top-
lantılar düzenleyeceğiz.

Yeterli miktarda spor sahası te-
nis sahası yüzme havuzu yürüyüş 
parkurları ve yeşil alanlar ve din-
lenme ve piknik alanları üniversi-
temizin olduğu sahada mümkün 
görülmektedir. Meram Kampu-
sünde de aynı şekilde düzenle-
meler yapmayı ve bu tesisleri 
hizmete açmaya kararlıyız.

Selçuk üniversitesinin rektörü 
bir imparator ve ya kral değil-
dir. Herkes onun makamına bir 
aile yakınına ulaşır gibi rahatlıkla 
ulaşabilmelidir. Yada o herkesin 
ayağına gidebilmelidir. Bu rektö-
rün saygınlığını arttırır. Rektörün 
şahsını aramaya gerek kalmadan 
yetkisini aynen paylaştığı güveni-
len ve sevilen adaletli diğer yöne-
ticiler rektörün bu yükünü azaltır. 

Selçuk üniversitesinin bütün men-
supları öğrencileri, idari kadrola-
rı, doktora öğrencileri, yardımcı 
doçentleri bayan öğretim üyeleri 
ve Selçuk üniversitesini özünden 
çok seven bütün öğretim üyeleri 
biz kendimize bir kral ve ya im-
parator seçmiyoruz. Bize bizim 
hakkımız olanı sağlayacak, bize 
kendi ailesi gibi şefkatle merha-
metle muamele edecek her an 
yanımızda hissedebileceğimiz 
ekibiyle birlikte bizi temsil eden 
bu yuvamızı birlikte yalnız dört 
yıllık süre için yöneteceğimiz 
bizim yüz akımız aydınlık yarını-
mız saygın ve etkin temsilcimiz 
olacak bir kişi seçiyoruz. Bunları 
sağlayacak herkesle beraberiz.  
Yepyeni bir ruhla BÜYÜK SEL-
ÇUK ÜNİVERSİTESİ’Nİ gele-
ceğe taşımak istiyoruz. İnşallah 
bu seçimler hepimizin gönülden 
arzu ettiği huzuru barışı güveni 
istikrarı sevgi ve saygıyı sağlar ve 
hayırlı bir sonuca ulaşırız. En kal-
bi dileklerimle bu yolda çaba sarf  
eden herkese selamlar sevgiler 
ve başarılar diliyorum.

Hiyerarşik yapılanmanın 
geçerli olduğu kurumlar-
da üst kurumlarda bulu-
nanların alt konumlarda-
kileri baskı ve kuşatma 
alıp sıkıntı vermeleri yani 
psikolojik şiddet uygu-
lamaları (mobbing) gü-
nümüzde sıkça görülen 
yıldırma ve kaçırma yön-
temidir. Bu uygulamanın 
önüne geçecek misiniz?

Selçuk Üniversitesinin 
Rektörü çarşıda fakülte-
lerden uzakta bir binada 
oturmakta, bununda yö-
netim zayifeti ve hizmetle-
rin aksamasına sebep ol-
duğu bilinmektedir. Siz bu 
konuda ne yapacaksınız?

Öğretim üyesi kendisi 
içinde özerk insandır. Bü-
rokrat gibi muamele gör-
mesi onun performansı 
nı düşürür. Siz bu konuda 
öğretim üyelerini rahat-
latacak çalışma ortamını 
nasıl değiştirirsiniz?

Günümüzde sosyal bi-
limlere fazla değer veril-
mediğini görüyoruz. Av-
rupa Birliği'ne tam üye 
konumundaki Türkiye'nin 
Batı'da olduğu gibi sosyal 
bilimlere değer vermesi 
gerekmez mi? Bu konuda 
neler yapılması gerekir?

Öğretim üyelerinin yurt 
dışı tecrübelerini artırmak 
için ne yapacaksınız?

Sonuç olarak ne söyle-
mek istersiniz?

Üniversitenin sosyal tesis 
ve hizmetlerini geliştirmek 
için bir projeniz var mı?
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SES
Doğadaki hareket eden her canlı ses çıkarabilir. İnanları 
hayvanlardan ayıran en önemli özellik ise insanların çı-
kardıkları sesler ile anlaşabilmeleri, diyalog kurabilme-
leri yani konuşabilmeleridir. 

Konuşabilmek için sesimizi kullanırız. Ses tüm ruh durumumuzu yansıtan 
özelliklere sahiptir. Yalan söyleyen kişinin sesi titrer. Telefonla arkadaşımız ile 
konuşurken hiç görmesek bile sesinden ruh durumunu anlayabiliriz. “Sesin 
çok kötü geliyor bir derdin mi var ?” sorusu hiç de az duyduğumuz bir söz 
değildir. Korku, sevinç, hastalık, heyecan, gurur hepsi için bir ses tonumuz var 
ve biz istemesek de bizi ele veren özelliğimizdir. Belki farkında değiliz ama ses 
çıkarabilmek ve bu sesi konuşmaya çevirebilmek için oldukça kompleks bir 
dizi olayın gerçekleşmesi gerekir. Sesimizin yegâne enerjisi nefestir. Öncelikle 
nefesi akciğerimize depolar, ses tellerimizi arada bir açıklık kalmayacak şekli-
de bir araya getirir ve akciğerimizdeki havayı ses tellerimizin arasından itmeye 
başlarız. Bu havanın ses telleri arasından geçmesi esnasında aynı bir gitarın te-
line vurulmuş gibi bir “buzz” sesi çıkar. Çıkan bu sese ağız boşluğu, burun ve 
sinüsler ile rezonans katarak güçlendiririz. Bu sesi biz yumuşak damak, dil ve 
dudaklarımızı kullanarak şekillendirir ve konuşmayı gerçekleştiririz. Bunların 
hepsinin otomatik kumanda sistemi ise beyindedir. Bu kompleks işlemlerin 
herhangi bir basamağında ortaya çıkan problemlerden dolayı ses ve konuşma 
hastalıkları ortaya çıkar.
Temel olarak kız ve erkek gırtlağı ve sesi hemen hemen çocukluk döneminde 
birbirine benzerdir. Buluğ çağına geldiğimizde erkek gırtlağı hızlı bir değişim 
gösterir. Erkek ses teli kadına göre daha uzun ve kalın hale gelir. Ses teli gi-
tarın teline benzetilebilir. Nasıl kalın bir tele vurduğumuzda ses kalın, daha 
gergin ve ince olan tele vurduğumuzda ses ince çıkıyorsa insan sesi de aynıdır. 
Bu da kadın ve erkek sesinin temel ayırımıdır. Ses ve konuşma bozukluklarını 
kabaca yapısal ve fonksiyonel bozukluklar olarak ikiye ayırabiliriz. 

EN ESKİ İLETİŞİM 
ARACIMIZ

Yazı: Doç.Dr. Kayhan Öztürk
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Fonksiyonel bozukluk olarak isimlendirilen 
hastalıklarda, hastanın akciğer, gırtlak, ses tel-
leri, yumuşak damak, ağız boşluğu, burun ve 
dudak gibi ses ve konuşmayı oluşturan yapı-
larında herhangi bir anatomik bozukluk yok-
tur. Aynı bir enstrümanı kullanmayı bilmeyen 
birisi gibi bu organlarını yanlış kullanır ve ses 
bozuklukları ortaya çıkar. Yapısal bozukluk-
lar olarak isimlendirilen hastalıklar doğuştan 
olabildiği gibi daha sonradan da ortaya çı-
kabilir. Yapısal bozukluklar ise bu bahsetti-
ğimiz organlarda organın normal çalışmasını 
engelleyecek bir hastalığın olmasıdır. Ses 
problemi olan bir hastayı değerlendirirken 
öncelikle hastanın ses bozukluğunun hasta-
yı ne kadar etkilediğini hastanın kendisinin 
doldurduğu, hazır sorular içeren formlar ile 
anlamaya çalışırız. Profesyonel ses kullanıcı-
sı olarak isimlendirdiğimiz yani sesi ile para 
kazanan kişiler için (ses sanatçısı, spiker, 
oyuncu, imam, müezzin, avukat, öğretmen, 
doktor v.b.) sesinde en küçük bir değişiklik 
bile çok önemli olurken bir ev hanımı ya da 
bir çiftçi için bu problem onlar kadar önem-
li olmayabilir. Ses tabii olarak kişiden kişiye 
değişiklik gösterir ve kadın, çocuk ve erkek 
sesi farklıdır ancak bu farklılıklara rağmen 
sesi analiz eden özel programlar mevcuttur. 
Bu objektif  analiz sistemleri ses titreşim-
lerinin frekansını, uyum, ahenk ve gürültü 
oranlarını, hava akımını, ses basıncını ana-
liz ederek cinsiyetten bağımsız ölçülebilir 
sonuçlar verir. Aynı zamanda ses örnekleri 
dijital olarak kaydedilerek tedavi öncesi ve 
sonrası sonuçları analiz edebilmemize imkân 

sağlar (Resim 1-2). Normalde ses tellerinin 
titreşimlerini (erkekte 1 saniyede 140-180, 
kadında 200-240) gözümüz ile görmemiz 
mümkün değildir. Videolarengostroboskopi 
olarak isimlendirilen ve sadece özel merkez-
lerde bulunan ses tellerinin yapısını inceleye-
bilmek için özel olarak geliştirilmiş cihazlar 
ile gırtlağımız ve ses tellerinin titreşimleri 
göz ile görülebilir hale getirilerek dijital orta-
ma kaydedilebilir (Resim 3). Bu yöntemlerin 
hepsi değerlendirilerek ses telleri ve gırtlağı-
mız üzerindeki tüm yapısal veya fonksiyonel 
problemlerin tanısı konabilir. En sık gördü-
ğümüz hastalıklar reflüye bağlı ses bozukluk-
ları, şarkıcı nodülü olarak bilinen kord vokal 
nodülü, kistler, papillomlar, polipler, ses teli 
felçleri ve ne yazık ki sigara içimi ile direk 
alakalı olan gırtlak kanserleridir. Gırtlak kan-
seri gibi baş boyun bölgesinin en sık görülen 
tümörünü bir sonraki yazımızda ayrıntılı ola-
rak ele alalım. 
İyi huylu gırtlak hastalıklarının tanısı konul-
duktan sonra hastalığa göre tedavi aşama-
sına geçilir. Bu aşamalardan en önemlisi ses 
terapisidir. Ses terapisini hastanın yanlış kul-
landığı enstrümanını nasıl kullanacağını öğ-
retmek olarak tanımlayabiliriz. Ses teli cer-
rahileri ise mikroskobik ya da endoskopik 
olarak yapılan oldukça hassas cerrahilerdir. 
Ses teli cerrahisinde yapılan en küçük bir 
hata hastada kalıcı ses bozukluklarına yol 
açabilir. Ses bozukluğu olan hastalara bu-
radan birkaç öneride bulunabilirim. Önce-
likle ses kısıklığı iki haftadan fazla sürüyorsa 
mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına 

başvurması gerekmektedir. Sigara içimi, aşırı 
çay ve kahve içilmesi, aşırı alkol tüketilme-
si, geç saatlerde yemek yenmesi, gürültülü 
ortamlarda bağırarak konuşulması, telefon 
ile konuşma, bağırma veya çığlık atma sesin 
kötü kullanımına ve gırtlağın yükünün art-
masına yol açar. Suyun bol içilmesi, yaşam 
ortamının nemlendirilmesi, az az ve sık sık 
yemek yemek, sesin saat başı dinlendirilme-
si, telefon görüşmelerinin azaltılması, yavaş 
konuşma sesimiz için oldukça faydalıdır. Son 
söz olarak sesinize ve kendinize iyi bakın, 
sesinizin kıymetini bilin diyorum. 
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Biz ise dört nala koşturulur, önü-
ne çıkan gölgelerle yarışır, başka-
larının hayallerine sürülür “Ne-
den?” diye sormadan sürekli en 
iyisi olmaya çalışırız. Tüm bunlar 
içinse, içlerinde hemen hemen 
aynı şey yazan bireysel gelişim 
kitaplarına gömülür, hayatla-
rı boyunca hiç hata yapmamış 
danışman koltuklarında hayat 
amacımızı ararız. Ama bilmeyiz 
ki hayat amacımızı bize bizden 
başkası söyleyemez. Hayat ama-
cınız nedir? Kaç kişi sormuştur bu 
soruyu kendisine…  

Amacını bilmeyen rüzgarı alır ar-
kasına rüzgar nereye eserse ora-
ya savrulur durur ömrü boyunca. 
Dünyada kaç kişi varsa o kadar 
hayat amacı vardır ve kimse size 
hayat amacınız söyleyemez, bunu 
ancak siz bilebilirsiniz. Amacın 
yoksa eğer hayata dair hangi yol-
dan gideceğinin ne önemi vardır 
ki. Hayat amacını sormayanlar, 
sonunda vardıkları yerde “be-
nim burda ne işim var” derler 
ve bu sorunun ardından yıllarca 
boşuna kürek çektiklerinin far-
kına varırlar. Etrafınıza dönüp 
bir bakın iş arkadaşınıza, eşinize, 
okul arkadaşınıza ya da aynaya 
bakın, gözlerinize bakın gözleriniz 
ışıldıyor mu? Hayat amacınız varsa 
bulunduğunuz yer olmak istediği-
niz yerdir. Kaç kişinin gözlerinde o 
ışığı görebilirsiniz ki…
Hayalleriniz de olmalı, ama tüm 
hayalleriniz gerçekleşecek diye 
bir şey yok bence. Adı üstünde 
“hayal”. Ama hayaliniz de olma-
lıdır ki karanlıkta yolunuzu bula-
bilin. Hayal kurmadan nasıl yaşar 

insan. Bir filmde çocuk babasına 
şu soruyu soruyor “Baba, in-
sanlar büyüdükçe hayalleri 
küçülür mü?”. Hayat skalasını 
ters üçgen şeklinde düşünebiliriz, 
evet yaşadıkça, büyüdükçe sona 
yaklaşıyoruz ama neden hayalle-
rimizi de bu şekilde düşünelim 
ki. Aslında sona yaklaştıkça daha 
da büyümeli hayaller. Çocukken 
ne çok hayal kurardınız hatırla-
sanıza. Hiç kimsenin hayalleriniz 
hakkında ne düşüneceğini umur-
samadan hayal etmek. Kendiniz 
bile ne kadar saçma bir şey bu 
demeden hayal kurmak. 
Herkesin hayatında başına olum-
suzluklar gelmiştir mutlaka. İste-
diğiniz okula puanınız yetmemiş-
tir, sevgiliniz size haksızlık etmiştir, 
iş görüşmeniz berbat geçmiştir, 
istediğiniz arabayı almaya güçü-
nüz yetmemiştir mesela. Müca-
dele etmeyi bilmiyorsanız eğer, 
hayata  hep küfreder, kendinizi 
işe yaramaz biri olarak görür ve 
kendi talihsizliğinize isyan eder, 
bunu artık kaderiniz olarak ka-

bullenirsiniz. Daha da kötüsü ya-
şamaktan vazgeçersiniz. Hayata 
dair bir amacınız yoksa, size yol 
gösteren hayal baloncuklarınızın 
içi boşsa, mücadele ruhuna da 
ihtiyacınız yoktur nereye gide-
ceğinizi bilmiyorsunuzdur çünkü. 
Bence, hayatta başarılı olabilmek 
için bunlar olmalı evet ama, kişili-
ğiniz yoksa sadece amacınıza ula-
şırsınız, üstüne basıp geçtiğiniz 
insanlarla doludur maziniz. Başa-
rılı olmak herkesin hoşuna gider 
tabiki ama bunu nasıl yaptığınız-
da önemlidir. Doğru, güvenilir, 
dürüst olarak amaca ulaşmaktır 
mühim olan bence, yoksa ama-
cınıza ulaştığınızda aynadaki yüz 
yabancılaşır size.

AYŞE BALABAN

HER ŞEY 
AVUÇLARIMIZIN 
ARASINDA

Hayatımız boyunca he-
pimiz bir şeyleri başar-
mak, aile ve arkadaşla-
rımızın gözünde değer 
bulmak, olanın en başa-
rılısı, yapılanın en iyisi-
ni yapmak için uğraşır 
dururuz. Bunlar içinde 
bize Amerikan filmleri, 
ideoloji pompalayıcısı 
reklamlar, her yıl ye-
nisi bulunan ve piya-
saya sürülen başarılı iş 
adamları destek olur. 
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ÜNİVERSİTE

İyi bir üniversite eğitimi alma hedefiyle yıl bo-
yunca sıkı bir çalışma temposunu geride bı-
rakan milyonlarca genç, üniversite tercihleri 
ile kariyer basamaklarının ilk adımını atmaya 
hazırlanıyor. Türkiye’nin lider insan kaynak-
ları platformu Kariyer.net, gençlerin hayata 
adım attıkları bu en önemli kararda üniversite 
eğitimini bir anketle sorguladı. Kariyer.net’in 
web sitesinden düzenlenen ve yaklaşık 30 
bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştır-

ma, gençlerin aldıkları üniversite eğitiminden 
memnun olmadıklarını işaret ediyor. Üniver-
site seçiminden memnun olmayan gençle-
rin büyük çoğunluğu iş dünyasının ihtiyaçları 
doğrultusunda mesleki alanlarda eğitim almak 
istediklerini belirtiyor. Kariyer.net’in “üniversi-
te seçiminizden memnun musunuz?” sorusuna 
katılımcıların yüzde 60’ı “Hayır” yanıtını verir-
ken; yüzde 40’lık kesim “Evet, üniversite eğiti-
minden memnunum” şeklinde yanıtladı. Üni-

versite eğitimi ile mesleki eğitimi kıyaslamaları 
istenen katılımcıların yüzde 65’’i mühendislik 
tercihini mesleki eğitimden yana kullanırken; 
yüzde 35’’lik kesim üniversite eğitimi almak 
istediğini belirtti. Üniversite eğitiminden bek-
lentileri sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 
71’i, iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun, güncel 
eğitimden yana oldukları yanıtını verdi. Mezun 
olunca yüksek ücretli iş imkanı isteyen adayla-
rın oranı ise yüzde 29 olarak gerçekleşti.

ÜNİVERSİTE SEÇİMİNDEN 
MEMNUN OLMAYAN GENÇLER 
MESLEKİ EĞİTİM ALMAK İSTİYOR

Kariyer.net’in 30 bin adaya sorduğu “Üniversite seçiminizden memnun musunuz?” sorusuna, katı-
lımcıların yüzde 60’ı “Hayır” yanıtı verdi. Üniversite eğitimi ile mesleki eğitimi kıyaslamaları iste-
nen katılımcıların yüzde 65’’i tercihini mesleki eğitimden yana kullandı. Gençlerin yüzde 71’i ise iş 
dünyasının ihtiyaçlarına uygun eğitim almak istiyor. Ankette üniversiteden beklentisi mezun olduk-
tan sonra yüksek ücretli iş imkânı olan adayların oranı ise yüzde 29.
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Tercih yaparken iş fırsatlarını 
gözden geçirilmeli
Anket sonuçlarını yorumlayan Kariyer.net Ge-
nel Müdürü Yusuf Azoz, ülkemizde üniversite 
eğitiminin beklentilerle örtüşmesi için daha 
atılması gereken adımlar olduğunu belirterek, 
“Üniversiteli işsizlerin oranının oldukça yüksek 
olduğu ülkemizde, üniversite seçimlerine büyük 
özenle yaklaşmak gerekli” dedi. Azoz, mesleki 
uzmanlık sağlayan bölümlerin kariyer anlamın-
da giderek öneminin arttığını vurgulayarak, 
üniversite tercihi yapacak gençlerin mutlaka 
bölümün sunduğu iş fırsatlarını araştırmaları 
gerektiğinin altını çizdi.

Uzmanlık gerektiren alanlar
değerleniyor
Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf  Azoz; “Son 
yıllarda personel talebinde en çok artış gösteren 
belli başlı alanlar ülkemizdeki ekonomik trend-
lerle paralellik gösteriyor. Bu alanlarda alınacak 
her türlü eğitim, kariyer anlamında emin adım-
lar içeriyor. Bu alanların başında ise dijital rek-
lamcılık ve e-ticaret gibi internet alanları, enerji 
ve tarım hayvancılık geliyor. “

Dijital reklamcılık ve e-ticaret
“İnternetin bir reklam mecrası olarak diğer mecraları giderek geride bırakması, iş gücü açısından 
da önemli bir hareketliliğe işaret ediyor” diyen Azoz, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Sadece ülkemizde beş yıl içinde 10 bin kalifiye elemana ihtiyaç duyacağı belirtilen sektör; web 
uygulama uzmanı, yazılım ve multimedya uzmanı, arama motoru pazarlama uzmanı, kampanya 
yönetimi uzmanı, dijital medya planlama uzmanı, interaktif  sanat yönetmeni gibi farklı profillere 
iş imkânı sağlamaya başladı. E-ticaret ve internet de ilk 6 ayın ilan sayısı en çok artan alanlarına 
bakıldığında yüzde 200’e varan bir oranla listenin başında yer alıyor. Ülkemizde yıllardır başarılı 
örneklerini gördüğümüz e-ticaret, günden güne hacmini artırıyor ve başlı başına bir sektör olma 
yolunda hızla ilerliyor. İnternet kullanımının yaygınlaşması ve tüketicilerin internetten alışverişe her 
geçen gün daha fazla güven duymasına paralel olarak bu alandaki girişimlerin sayısı da hızla 
artıyor. Bunda, tüketicinin işini kolaylaştıran yaratıcı uygulamaların da önemli payı bulunuyor. Bu 
alanda en çok aranan pozisyonlar ise yönetici, satış temsilcisi, yazılım uzmanı, muhasebe elemanı, 
sistem yöneticisi ve danışman olarak sıralanıyor. Ve bu tablo sektörün kurumsallaşma sürecini doğ-
ruluyor. En çok aranan pozisyonların yönetici ve satış temsilcisi olması, yazılım uzmanı ve sistem 
yöneticisinin bunlardan sonra gelmesi, sektörün artık altyapısını tamamlayıp yapılanma süreçlerine 
ağırlık vermeye başladığını gösteriyor.”
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Yeşil enerji
Yusuf  Azoz, enerji sektöründeki dönüşümle 
birlikte hem enerji sektörünün genel perso-
nel ihtiyacının arttığını hem de çevre dostu 
uygulamaların gündeme gelmesiyle “yeşil 
yaka” olarak adlandırılan çalışanlara büyük 
ihtiyaç doğduğunu belirtiyor. Azoz, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Mühendislerden hukuk-
çulara geniş bir çerçevede yer alan yeşil yakalar, 
önümüzdeki dönemde koşullar bakımından da 
en avantajlı grup içinde olacak.”

Mühendise iş çok
“Kariyer.net verilerine dayanarak, bazı meslek-
lerdeki iş fırsatlarının, diğer mesleklere göre her 
zaman daha fazla olduğunu söyleyebiliriz” diye 
konuşan Azoz, bu alanlara yönelmenin yeni 
mezunların iş bulma şansını önemli ölçüde ar-
tıracağını belirtiyor. Kariyer.net Genel Müdürü 
Yusuf Azoz şunları söylüyor:
“Kariyer.net’te son yıllarda en çok yayınlanan iş 
ilanları, her zaman açık ara farkla satış ve mü-
hendislik pozisyonlarına yönelik. Krizde bile hız 
kesmeyen, hatta oransal olarak artış gösteren 
satış pozisyonu ilanları, bu alanda kariyer yap-
mak isteyenlere bol fırsat sunuyor. 2010 yılının 
toplam iş ilanlarında satış pozisyonlarını geride 
bırakarak birinci sıraya yerleşen mühendislik po-
zisyonları, 2011’in ilk 5 ayında da bir önceki yılın 
aynı dönemine göre yüzde 9’luk bir artış gösterdi. 
Bu dönem içinde Kariyer.net’teki toplam mühen-
dis arayışı, 4 bin 126 iş ilanıyla yaklaşık 12 bin 
500 kişi olarak gerçekleşti. Özellikle son aylarda 
inşaat, tekstil ve üretim sektörlerindeki yükseliş 
trendine paralel olarak gelişen bu talep, sadece 
mühendislerin hızlı iş bulabilecekleri bir döneme 
değil, aynı zamanda ülkemiz sanayisinin geliştiği-
ne de işaret ediyor. Eğitim olarak bakıldığında en 
çok talep, makine ve inşaat mühendislerine yö-
nelik gerçekleşiyor. Ancak mühendislerin en çok 
talep edildikleri alanların satış, servis ve bakım 
mühendisliği olduğu, özellikle makine mühen-
dislerinin bu görevler için tercih edildiği göze çar-
pıyor. Eğitim olarak bakıldığında diğer en fazla 
talep edilen mühendislikler ise tasarım, elektrik-
elektronik, endüstri, yazılım, gıda ve çevre mü-
hendisliği olarak sıralanıyor.”

Tarım ve hayvancılık önem kazanıyor
Azoz, tarım sektörü gelecek on yıl içinde en büyük teknolojik gelişimlere sahne olabileceğini 
söylüyor ve şu yorumları yapıyor:  “Özellikle susuz tarım ve organik tarım teknikleri, giderek 
azalan doğal kaynakları daha verimli şekilde kullanabilmemizi sağlayacak. Tarım ve hayvancılık 
sektöründe yaşanan canlanma, 2011’in ilk yarısında sitemizdeki verilere de yansıdı. 2011’in ilk 
yarısında, su ve deniz ürünleri de dahil olmak üzere bu alandan gelen iş ilanlarının sayısı, yüzde 
250’lere varan çok dikkat çekici bir artış sergiliyor. Gıda sektörüyle yakından bağlı olan bu alan, 
veterinerden ziraat mühendisine, çok geniş bir yelpazede iş imkanı sunuyor.” 
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ARENA GYM İLE 
ZİNDE VE SAĞLIKLI 
BİR YAŞAM 

Arena GYM modern spor 
kulübü ile Konyalı sporse-
verlerin beğenisini kazan-
maya devam ediyor. Kulüp-
te birçok branşın programı 
mevcut olup tecrübeli eğit-
menler eşliğinde size uygun 
saatlerinizde spor yaparak 
stres atabilirsiniz. 
Arena Gym Spor Kulübünde 
spor hedef ve sonuç odaklı 
faaliyetler olarak düzenlenir, 
düzenli kontroller ve geli-
şim periyotları takip edilir, 
böylece kişinin kendine olan 
güveni ve motivasyonu da 
yenilenmiş olur. Vücut geliş-
tirme, fitness, aikido, pilates, 
aerobic ve step branşlarında 
gün içerisinde farklı saatler-
de ev hanımlarına, çalışan 
kadınlara, öğrenci, memur, 
bürokrat ve iş adamlarına ol-
mak üzere çok geniş bir kit-
leye hitap etmekte. 

Fotoğraf: Ahmet Çakır
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İnsanlar genellikle kilo kontrolü ya da zinde 
ve sağlıklı kalmak amacı ile spor yaparlar 
ama bilinçsiz ve yanlış yapılan uygulamalar 
sakatlanma, yaralanmalara sebep olabilir. 
Uzman ve deneyimli eğitmenler eşliğinde 
spor yapmak, hedeflediğiniz ideal vücut öl-
çülerine ulaşmanızı ve yanlış uygulamalar-
dan kaynaklanan burkulma, incinme gibi 
spor kazalarını engellemiş olur.

Özellikle kadınların yoğun ilgi 
gösterdiği aerobik step, müzik 
eşliğinde koreografilerle kol ve 
bacakların hareket kombinas-
yonunu sağlayan, kilo verme ve 
dayanıklılığı geliştirmeyi amaç-
layan eğlenceli bir spor dalıdır. 
Aerobik-step egzersizinin kalori 
yakmak ve kilo kaybını gerçek-
leştirmek dışında kalbi güçlen-
dirmek, uzun süreli çalışmalarda 
kas kitlesini artırmak, vücut ya-
ğını kontrol altına almak ve vü-
cudun direncini artırarak daha 
zinde bir yaşama sahip olmayı 

sağlamaktır. Pilates ise; kont-
roloji adı verilen doğru nefesle 
yapılan ve vücudu dengeli şekil-
de biçimlendiren bir metottur 
ve günümüzde sevilerek yapılan 
popüler bir spor faaliyetidir.
Arena Gym Spor Kulübü'nde 
amaç kişinin hedefine en kısa 
zamanda en sağlıklı ve kalıcı şe-
kilde ulaşabilmesini  sağlamak 
ayrıca sporu insan hayatına bir 
yaşam tarzı olarak dahil ederek 
daha sağlıklı bir toplum ve nesil 
yetişmesine katkıda bulunmak-
tır. Çok çeşitli gün ve saatlerde 

aerobik, step, pilates, stretching  
vücut geliştirme ve fitness prog-
ramları ile her zevk ve her yaş 
grubuna ortalama 1-1,5saatlik 
egzersiz programları ile yönlen-
dirme yapılmaktadır. Bu seans 
ve programların  amacı; kasların 
esnekliğini artırmak, solunum ve 
dolaşım sistemini geliştirmek, 
duruş bozukluklarını düzeltmek, 
eklem hareketlerini artırmak, bel 
ve sırt ağrılarının oluşmasını ön-
lemek ve fazla enerjinizin tüketi-
mine yardımcı olarak bölgesel in-
celme ve şekillenmeyi sağlamak, 
kısaca sizi ideallerinize bir adım 
daha yaklaştırmaktır.
Spor bir yaşam tarzıdır ve fiziksel 
olarak da ideallerinize ulaşmanın 
en sağlıklı yoludur.
Arena GYM Spor Kulübü, sizde 
daha sağlıklı bir yaşam ve ideal 
vücut ölçülerinize ulaşma imka-

nı sunuyor. Tercihiniz uzman ve 
deneyimli kadrosu ile ARENA 
GYM SPOR KULÜBÜ...

www.arenagym.com.tr 
0 332 249 47 66 
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MAKALE

ZAMAN DAHİ DURSA,
HAYAT DEVAM EDER
“Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır; zaman insanları 
değil, armutları olgunlaştırır.”   Peyami Safa

Hayat denilen, yalnız başlanan ve yalnız tamamlanacak olan bu engebeli yolculukta, ya-
şanılacak nice günler bizleri bekliyor… Kapanmadığı müddetçe aralık bırakılan; kapan-
dığı müddetçe aralanmayı bekleyen kapılar var önümüzde. Ya uçurumun hududundaki 
kapı; ya da kapının hududundaki uçurum… Önemli olan hüzünleri, acıları, sevinçleri, 
umutları hayattan hangi elimizle aldığımız değil; alırken elimizden geldiğince hayata ne 
verdiğimizdir. Gözümüz ne renk olursa olsun, hayata hangi renkle baktığımızdır onu de-
ğerli kılan. Ne yazık ki, yaşla yaşanılanlar beraber büyümüyor… Bazı mutlulukları geç, 
bazı yıkıntıları erken tatmak insanı hayata gücendirebiliyor. İster bir asır devirelim, ister 
yolun başında olalım yaşadıklarımızı yaşımızın üstüne biçemiyoruz. Anılmak istenmeyen 
anılar göz pınarlarımızda donuyor. Çoğu zamansa hissizleşiyor yüreğimiz. Ama bunların 
hiçbiri zamanla beraber akıp gitmiyor. Bizleri zaman değil, yaşadıklarımızın farkındalığı 
büyütüyor. Yaşlanmak, görmüş geçirmişlik olarak tanımlanır çoğu zaman. Ama bomboş 
yaşayan biri de elbet bir gün yaşlanacak; acılarla büyüyen biri de. Bence yaşlılık, tendeki 
kırışıklıktan, bedendeki dermansızlıktan, gözlere sinen buğulu ferden ve akların saçlarla 
buluşmasından ibarettir… Tecrübe, yaşadıklarımızı boğazımıza düğümleyip, sözlerimizi 
âcizliğin kapanından sıyırmak ve hayatın bize sunduklarını, yine hayatın bağrına bir ok 
gibi saplayabilmektir… Tekrarlanmaması gereken hatalardır. Olgunluk ise; ciddi gülüşlerden, yarınlardan ibarettir. Hayata karşı güçlü durma gayretini 
sergileyebilmektir. Gülen bir göze, yaşlı gözlerle gülmek değil de; yaşlı bir göze, gülen gözlerle teselli vermektir…  
Hayat; geçmişe gülüp, geleceğe kahkaha atmaktır. Çünkü artık, geçmiş bir adım arkamızda; gelecek ise dünlerimiz kadar yakınımızda…

BUGÜN…
Geçmiş, zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret.
Gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi.
Ne geleceğimizi bilebilir, ne geçmişimizi değiştirebiliriz…
                                                                          - Şems-i Tebrîzi-

Geçmişe çekilen perde ve geleceğe açılan hayal perdesi… Perdenin ardındaki gizem... 
O gizemi, perdenin ardındaki dünyayı bilemeyiz elbette; fakat ileriye doğru adım atabil-
mek için geçmişi düşünmeden bugünü yaşamalıyız en güzel şekilde. Açılacak olan perde-
ye yaşadıklarımızdan ibret alarak ışık tutmalıyız. Hani derler ya; ‘Her gününü son günün-
müş gibi yaşayacaksın’ diye. Kapanmış perdeleri kurcalamayı bırakıp bugünü oynamalıyız 
hayat denen sahnede. Kaderi bir oyun metnine benzetecek olursak ve bu metnin sadece 
yaşadığımız kadarını yarı ezber biliyorsak eğer, geleceğe en güzel doğaçlamalarla başla-
malıyız. Metnin ne olduğundan çok, role neler katabildiğimiz değil midir asıl olan? Yaşamı 
erteliyoruz farkında olmadan… Yaşadıklarımızla avutuyoruz kendimizi. Her şeyi ertele-
diğimiz o geleceğin gelmeme ihtimalini hesaba katmıyoruz çoğumuz. Zaman ellerimiz-
den akıp gidiyor biz farkında olmadan…  Her anın kıymetini bilmeli, olabildiğince doya 
doya yaşamalıyız her anımızı. Mutlu olmalı, mutlu etmeli, hiç değilse gülücüklerimizle 
hayat vermeliyiz bugüne. Geçmişe takılıp kalmadığımız gibi gelecek kaygısıyla hayatı ken-
dimize zehir etmekten kaçınmalı, mesaj verme kaygısından uzak olduğumuz gibi hisset-
tiğimiz şekilde yaşayabilmeliyiz... Hep bir şeyler için ertelenmiştir bu hayat. Bazen anne, 
baba, çocuklar, bazen iş kariyer… En çok da gelecek kaygısı için. Hani derler ya “Serveti 
kazanmak için sağlığı kaybettik, şimdi sağlığı geri kazanmak için serveti harcıyoruz; ama 
yetmiyor.” diye... Ertelediğimiz şeyleri zamanı geçtikten sonra yaşamak için birçok şeyden fedakârlık yapsak dahi bilmeliyiz ki tadında olmayacaktır. 
Keşke dememek istiyorsak eğer, bugün son şansımız olabilir. Haykıracak sevgimiz, yaşanacak mutluluklarımız varsa yarın hiç olmayabilir…

ELİF AYDEMİR | e.aydemir@konyavizyon.org

ZEYNEP AYDEMİR | z.aydemir@konyavizyon.org

İKİZ KÖŞE
TÜRKİYE'NİN EN GENÇ YAZARLARI
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VİZYON TREND

KONYA TREND
Her sayısı ile yenilenen ve gelişen dergimize yeni bir köşe 
ekliyoruz; yaşadığımız şehirde trendleri, yeni açılan, po-
püler mekânları, Konyalıların beğenisini kazanmış yerleri 
sizlere tanıtmayı şehrin marka değerine katkıda bulunan 
firmalara destek olmayı amaçlıyoruz.

Hazbahçe Botanik Aile Dinlenme Tesisi
Otantik mekânı ve botaniği ile Hazbahçe sizi yorucu şehir hayatından alıp çok uzaklara 
götürecektir. Tesisin farklı tarzlarda dekore edilmiş birçok mekânının yanı sıra çocuklar 
için oyun alanları da bulunmakta. Kahvaltıdan çay saatine, akşam yemeğinden toplu 
organizasyonlarınıza varana kadar çok geniş bir hizmet ağına sahip Hazbahçe Botanik 
Aile Dinlenme Tesisinde size kalan sadece mekânınızı seçmek. Doğal bir ortamda 
nargile keyfi, sıcacık şömine başında bir kahvaltı veya sadece size ait olan bir ortamda 
ailece yenilecek bir akşam yemeği. Hazbahçede bu keyfe geç kalmayın…
Nerede: Karahüyük mh. Hatıp Cad. Meram

Sille Nargile Cafe
Tarihi dokusu ile Türkiye’nin sit alanlarından olan Sille’nin girişinde açılmış olan Sille 
Nargile Cafe, siz ve misafirlerinizin hoş vakit geçirebileceği nezih bir mekân. Sille Evi, 
şehrin kalabalığından sıyrılıp sakin dakikalar geçirmek isteyenlerin gözde mola yeri ol-
maya aday. Restore edilmiş tarihi Sille evinde, doğa ve tarihin iç içe olduğu bir antik 
kentin atmosferinde keyifle bir çay içmeye ne dersiniz?
Nerede: Sille girişinde tarihi Sille Hamamı karşısı

Yazı: Seycan Çakır Fotoğraf: Ahmet Çakır
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Fesleğen Restaurant
Akdeniz mutfağını sevenlerin vazgeçilmez mekânlarından olan Fesleğen Restaurant 
zeytinyağlı sebzeleri, soslu bonfilesi ve bir birinden lezzetli yemekleri ile Konya’da farklı 
lezzet arayanların mekânı. Özel günlerinizde hoş bir atmosferde, romantik bir yemek 
yiyebileceğiniz nadide mekânlardan olan Fesleğen Restaurant,  şık sunumu, güler yüz-
lü servisi ve damağınızda hoş tatlar bırakacak yemekleri ile kesinlikle vazgeçilmeziniz 
olacak. Fesleğen’in güler yüzlü sahibesi Ayşe Hanımın özel tarifi ile hazırlanan zeytin-
yağlılarını tatmadan ayrılmayın. " Lezzeti Bilen Damaklar İçin..." 
Nerede: İstasyon Ferit Paşa Caddesinde, Toplu Taşıma Hızlı Tren İstasyon'dan (50 metre) 
Stadyuma doğru gelirken sağ kolda.

Meram Yeni Yol Köftecisi
Köfteyi sevmeyenimiz var mı ki? Eminim herkesin sevdiği sık sık uğradığı bir köftecisi 
vardır. Köfte severlere bu sayımızda Meram Yeni Yol Köftecisini denemelerini tavsiye 
ediyoruz. Sadece köfte deyip geçmemek lazım köftenin yanı sıra ustalar masanızı do-
natıp sizin için tam bir ziyafet sunmakta. Köftenin tadı damağınızda, sunumdaki şölen 
zihninizde yer edecek. Meram Yeni Yol Köftecisinde köftenin yanı sıra pek çok menü 
ilginizi çekecek. Sabah saatlerinde çorba ve en az annenizin su böreği kadar lezzetli 
böreği ile güne başlayan Meram Yeni Yol Köftecisi, mantı’dan tutun da içli köfteye, 
kuzu şişten, ciğer ve adana kebaba geniş bir menü ye sahip. Son uğrak yeriniz olmaya 
aday bir mekân Meram Yeni Yol Köftecisi.
Nerede: Meram Yeni Yol üzeri Meram Gaz yanı
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ŞEHİR

Yıllarca Selçuklu Devletine Başkentliği yap-
mış, Osmanlı Devleti için önemli bir şehir 
olan, Hz. Mevlana diyarını, Şems-i Tebrizi’nin 
rüyalarında gördüğü şehir olan Konya’yı in-
sanlar ne kadar tanıyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesinin geçtiğim ay-
lar da hizmet vermeye başlayan, Konyalıya 
ve Konya’yı tanımaya gelen turistlere şehrin 
mistik havasının yanında tarihi havasını da so-
lutmayı amaçlayan ücretsiz şehir turuna ilgi 
her geçen gün artıyor.
Konya’nın tarihi yapısını öğrenmek, mistik 
havasını solumak isteyenler için düzenlenen 
ücretsiz şehir turu artan ilgi ile devam ediyor. 
Üstü açık otobüs ile Mevlana Türbesi önün-
den başlayan ve yine aynı yerde son bulan tur, 
katılımcıların güzel zaman geçirmesini aynı 
zaman da şehri tanımasını sağlıyor. Konya’nın 
farklı semtlerinde değişik eserleri rehber 

eşliğin de katılımcılara tanıtılıyor. Tarihi ya-
pıların tüm özelliklerini anlatan rehber eşli-
ğinde yapılan şehir turu sonunda katılımcılar 
Konya’nın farklı yerlerinde ki 30’un üzerinde 
eseri ve yapıyı gezmiş ve tanımış oluyorlar.
Mevlana Türbesi önün de başlayan şehir turu 
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yap-
tırılana Şehitlik Abidesinden, Selçuklu Dev-
leti eseri olan İplikçi camiine, Kadınlar Paza-
rından Fransız Katolik Kilisesine kadar birçok 
yeri tanıtıyor ve katılımcılara Akyokuş’ta 
Konya’nın eşsiz manzarası huzurunda çay yu-
dumlama fırsatı sunuyor. Yaz tatilin de gün de 
2-3 sefer ile şehri turistlere ve Konyalıya tanı-
tan otobüs, okulların açılması ile birlikte her 
gün saat 13: 45’te Mevlana Türbesi önünden 
hareket ediyor. Yaklaşık 1,5 saat süren şehir 
turu sonunda katılımcılar otobüsten Konya’yı 
daha iyi tanıyarak ayrılıyor.

KONYA’DA YAŞAMAK, 
KONYA’YI YAŞAMAK
Bir şehrin varlığını bilmek ya 
da yıllarca o şehir de var olmak 
onu tanımak anlamına gel-
mez. Yıllarca Konya’da ikamet 
etmiş, bu tarih kokan şehir de 
doğmuş ve doymuş birçok kişi 
Konya’yı ne kadar tanıyor.

Yazı ve Fotoğraf: Oğuzhan PEHLİVAN
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TEV 2011 – 2012 Öğretim Yılında 9000 
Gence Burs Verecek.
Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2011 arası.

Türkiye’nin liderlerini yetiştirmeyi hedef  edinen TEV 
(Türk Eğitim Vakfı), 2011 - 2012 öğretim döneminde 
9.000 öğrenciye daha ihtiyaç bursu verecek. Burs başvu-
ruları 1-31 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.
TEV 2011-2012 öğretim döneminde de yurt içinde, ba-
şarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan teknik ve endüstri 
meslek lisesi, meslek yüksek okulu, yüksek okul, üniver-
site, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ihtiyaç bur-
su verecek. İhtiyaç sahibi ve başarılı gençlere verilecek, 
TEV ihtiyaç burslarının başvuru süreci başladı. Öğrenciler, 
1-31 Ekim tarihleri arasında başvuru yapabilecek.
TEV, 2011 - 2012 öğretim döneminde, yurt içinde 9.000 
başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan meslek lisesi öğ-
rencilerine aylık 130 TL, üniversite öğrencilerine aylık 340 
TL, master öğrencilerine 630 TL, doktora öğrencilerine 
950 TL burs verecek.
TEV’in ihtiyaç burslarından yararlanmak isteyen öğren-
cilerin 1-31 Ekim 2011 tarihleri arasında www.tev.org.tr 
web adresinden form doldurup, çıktısını öğretim kurum-
larına teslim etmeleri gerekiyor. Kesin sonuçlar TEV Ge-
nel Müdürlüğünce burs kazanan öğrencilere yazı ile duyu-
rulacak, ayrıca TEV'in web adresinden takip edilebilecek.
Türk Eğitim Vakfı, 2011 – 2012 öğretim döneminde, öğ-
retim kurumlarınca seçilenlerin yanı sıra, engelli ve yetiş-
tirme yurdunda barınarak yüksek öğrenim görmeye hak 
kazanan öğrenciler ile doğal afetlerden zarar gören ailele-
rin öğrenim gören çocuklarına da burs verecek.
TEV, bursiyerlerine parasal destek sağlamanın yanı sıra, 
sosyal yönden de gelişmelerini sağlamak için faaliyetlerde 
bulunuyor. Bursiyerler bu amaçla; öğretim dönemi içe-
risinde, Osmanbey-İstanbul'daki Türk Amerikan Üniver-
siteliler Derneği'nin İngilizce kursundan ücretsiz faydala-
nabilecekler. TEV, bursiyerleri için ayrıca staj yeri temin 
ediyor, dizi toplantılar yaparak, bursiyerlere rehberlik ve 
danışmanlık hizmeti veriyor, teknik, moral ve kültür ge-
zileri düzenliyor, ücretsiz sinema, tiyatro, konser ve fuar 
davetiyesi sağlıyor. Türkiye’nin en köklü vakıflarından biri 
olan TEV, kuruluşundan bu yana geçen 44 yıl içinde 185 
bin gence eğitim desteği sağladı. Gelecek nesillerin ülke-
mize her alanda katkı sağlamasının eğitim ile gerçekleşe-
ceğini savunan vakıf, bu yıl yurt içinde 9.000, yurt dışında 
da 155 gencin eğitimine destek olacak.

www.tev.org.tr

TEV 
İHTİYAÇ BURSU 
BAŞVURULARI BAŞLADI
TEV (Türk Eğitim Vakfı) Hakkında:
TEV, 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum 
Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül 
vermiş 205 Türk aydını tarafından kurul-
muştur. Misyonu; başarılı, fakat maddi 
desteğe ihtiyacı olan, ülkemize ve insan-
lığa katkılar sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecek-
leri eğitim sistemini desteklemektir.

Türk Eğitim Vakfı kuruluşundan bugüne kadar, yurt içinde Atatürk İlke ve Dev-
rimlerine bağlı, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan 185,000, yurt dışında 
ise yüksek lisans öğrenimi için 1.309 üstün başarılı gence yüksek lisans ve üst 
ihtisas eğitimi için burs vermiş, ayrıca 23 eğitim kurumu yaptırarak Türk Milli 
Eğitiminin hizmetine sunmuştur. Sadece 2010-2011 öğretim yılında yurt içinde 
9000, yurt dışında ise 155 gence yüksek lisans bursu vermektedir.
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2011 
SONBAHAR

KIŞ MODASI 

TREND 

RENKLERİ

Sonbahar, yazı uğur-lamaya fırsat bırak-madan geldi çattı. Yazın sıcağını bir an önce unutturmak ister gibi yağmur-larını döktü üzeri-mize. Sektöre yön veren trendsetterlar ve modacılar işlerini çok önceden bitir-miş sezonun popüler renklerini aylar ön-cesinden belirlemiş-lerdi. Ve yavaş yavaş şehirlerin vitrinleri bu renklere bürün-meye başladı.

Yeni sezonun moda renkleri 
ve sokakların bürüneceği 
tonlara bir göz atalım. Bu 
sezon ve önümüzdeki sezon 
da dahil olmak üzere en çok 
göze çarpanlar, bahar ve yaz 
aylarında da olduğu gibi, pastel 
tonlar olacaktır. Özellikle koyu 
kırmızı, mürdüm ve koyu yeşil 
tonlarının yanı sıra haki, bordo 
renkleri vitrinler de ki yerlerini 
almaya başladı bile. 
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MODA

Kahve tonları ve siyahın dışın-
da, sezon ve kış boyunca vizon, 
camel, bordo,yeşil, haki, mür-
düm, beyaz, krem, sarı, yavruağzı, 
mercan renklerini vitrinlerde sık 
sık görmeye hazır olun.

Bordo, mürdüm ve şarap renkleri hemen 
hemen herkese yakışır. Bu sezonun en 
gözde renklerinden olan bordo zenginliğin 
ve ihtişamın rengidir. Ağır havası ile asaleti 
sezonda hayatımıza geri getirecektir.

Trendsetterlar moda olan 
renkleri hangi tonlarla 
kombin yapabileceğimizi de 
belirlemiş durumda. Beyaz, 
siyah, bej ve gri sezonun 
kombin renkleri olarak 
göze çarpmakta. Bu renkler 
aynı zamanda modacıların 
en çok kullandıkları nötr 
renkler olarak bilinmekte. 
Nötr renkler tüm renkler-
le birlikte kullanılabilir ve 
kombinlerde sırıtmazlar.

Bordo ve koyu yeşil moda olur da parıltı eksik olur 
mu? Dediğim gibi asaletin renklerine bürüneceğimiz 
şık bir sezonda parıltı da kıyafetlerimizden eksik 
olmayacak. Zira bu iki renk sim işlemeleri en iyi 
gösteren renklerdir. Saten kumaşlar, sim işlemeli 
motifler, payetler, koyu renk kıyafetlerimizin 
üzerinde şık detaylar olarak göz kamaştıracaktır.

Yazı: Seycan Çakır
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FATİH SULTAN
MEHMET

KOÇ BURCU
Doğumu 29 Mart 1432. Burcunun 
en önemli özeliği ağırkanlılara sabır 
göstermesi, cesur ve cüretkar ol-
ması.... Başkalarından, kendisinden 
bile önde olmak ister. Merih’in et-
kisindeki Koç, kendine has fikirler 
ve yaratıcı enejiyle dikkat çeker. 
İhtiraslı, soğukkanlıdır.

II. BAYEZİT (YILDIRIM)
YAY BURCU: 3 Aralık 1447 yılında doğmuştur. Cesur ve atılgandı. Ama halim 
selimdi. Şiir yazardı. Jüpiter’in etkisinde dine yönelik duyguları ağır bastı. Seya-
hatten, iletişimden hoşlanırdı. Çok güzel konuşurdu. Yay erkekleri gibi o da 
insanların dış görünüşlerinin ötesinden bakıp sadece gerçek değerleri arardı...

YAVUZ SULTAN SELİM
TERAZİ BURCU: 10 Ekim 1470 yılında doğdu. Çok 
sert biriydi. Muharebeyi sever, kaba olmaktan nefret 
ederdi. Adeta segi, güzellik ve güçten oluşmuştu. Bu 
burç erkekleri, yaptıklarına kendileri bile şaşar. Yavuz, 
2500 kilometrelik yol gidip Tebriz’i aldı. Terazinin gam-

zeli, çekici özellikleri Selim’de de vardır.

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
BOĞA BURCU: 27 Nisan 1495 yılında doğdu. Venüsün etkisindedir. Çok hırslı, 
çalışkan ve sabırlı. Boğa başarmak ister. İyi bir aşıktır. Hürrem Sultan’la yaşadığı 
aşk kanıtı. Kanuni acele etmez, geniş düşünür, geri adım atmazdı. Kanuni den-
mesinin nedeni de adalete inancından kaynaklanıyor....

II. SELİM
İKİZLER BURCU: 28 Mayıs 1524 yılında doğdu. Duygulu, zeki, espirili idi. İkiz-
ler erkeğinde bazen iki kişilik görülür. İkizlerin ince ve duygulu özelliğini taşıyan 
Selim, bir taraftan seferlere çıkarken, bir taraftan da muhteşem Selimiye’yi yap-
tırmıştır. Biraz dağınıktır. Konuşmaktan ve öğrenmekten hoşlanırdı.
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IV. MURAT
ASLAN BURCU
27 Temmuz 1612 yılında doğdu. Güçlü biriydi. 
Burcunun liderlik özelliğinin yoğun grubunda 
doğdu. Pohpohlanmayı seven, şık giyinen, eleş-
tiriye kapalı ve titizdi. 1633’te tütün, 1634’te içki 
yasağı koydu. Hata kabul etmezdi. Mükemmeli-
yetçiydi. Sefayı çok severdi.

III. MURAT
YENGEÇ BURCU: 4 Temmuz 1546 yılında doğdu. Hatıralara önem ve-
rirdi. Annesi Nurbanu sultan’a düşkündü. Mars ve Pluton etkisinde diğer 
yengeçlere göre daha kararlıydı. Sahip olduğu şeyi bırakmazdı. Örneğin, 
Tiflis mudafasında bir avuç askerle kedi bile yedi fakat burayı bırakmadı.

V. MURAT
BAŞAK BURCU: 12 Eylül 1840 yılında doğdu. Başak burcunun bize 
göre belki de en kötü örneği... 35’inde tahta çıktı. Ancak taht ona 
yaramadı. Muvazenesini yitirdi. Bunun üzerine tahttan indirilerek Çı-
rağan sarayında sürgüne gönderildi. 93 gün padişahlık yaptı.

II. OSMAN (GENÇ OSMAN)
AKREP BURCU: 3 Kasım 1604 yılında doğdu. Annesi yetişmesinde 
çok titiz davrandı. Zekası, keskin bakışlarıyla tipik bir akrepti. Mer-
hametli, hayal dünyası genişti. İkinci Fatih olabilirdi. Tahtta iken güneş 
tutuldu. Boğaz’da deniz tutuldu. 1622 yılında boğularak öldürüldü.

II. AHMET
BALIK BURCU: 25 Şubat 1643 yılında doğdu. Tipik bir balık burcudur. 
Aşka aşıktı. İçe kapanıktı. Devamlı düşünceliydi. Şairdi. Yazı yetene-
ği devleti yönetme yeteneğine göre inanılmazdı. İstanbul yangını ve 
Belgratta’ki onbin insanın ölümü duygusal Padişah’ı yıktı. Yenilgiyi sin-
diremedi. Hastalanıp vefat etti.

VI. MEHMET VAHDETTİN
KOVA BURCU: 2 Şubat 1861 yılında doğdu. Son Osmanlı Padişah’ıdır. 
Kararsız biridir. Mondros ve Sevr onun dönemde yapıldı. Tahttan indiril-
di. Avrupa’yı dolaştı. İtalya’da San Remo’da oturma kararı verdi. 1926’da 
65 yaşında vefat ettiğinde, borcu yüzünden tabutuna haciz konuldu.

III. MEHMET
İKİZLER BURCU: 26 Mayıs 1566 yılında doğdu. İlme çok önem verdi. 
Tasavvufa meraklıydı. Merkür’ün etkisindeki padişah, Sadrazam Koca 
Sinan’ın başarsızlığını görüp, Haçova Meydan Savaşı’nı kazandı. Ancak 
sonradan yaşadığı üzüntülere yüreği dayanamadı. 1603 yılında vefat etti.

II. MAHMUT
YENGEÇ BURCU: 20 Temmuz 1758 yılında doğdu. Duygusal, cesur 
ve sabırlıydı. Vakayı Hayatiye onun döneminde oldu. Unkapanı köp-
rüsünü o yaptı. Mescidi Aksa onnu döneminde onarıldı. İstanbul’da 
bir çok yeni okul açtırdı. Tüm yengeçlerde olduğu gibi o da eski eser-
lere, eski değerlere çok sadıktı.

II. ABDÜLHAMİT
BAŞAK BURCU: 21 Ey-
lül 1843 yılında doğdu. 
Bir teorisyendi. Alman 
Prensi Bismark; Onun 
için, “100 gram aklın 90’ı 
Abdülhamit’te, 5 gramı 
bende, 5 gramı da diğer 

siyasetçilerde.” dedi. Ceza ve ticaret usulü kanu-
nunu çıkardı. Yıldız Çini, Çubuklu Cam Fabrikası, 
Guraba ve Etfal hastaneleri ile Darülaceze’yi yaptı.

III. AHMET
OĞLAK BURCU: 31 Aralık 1673 yılında doğdu. Müzisyendi. İnce zevkliydi. 
İçki ve kumara hayli düşkündü. Dış görüntüsüne özen gösterirdi. Lale Dev-
ri sefasını da o sürdü... 1721 yılında ilk matbaanın açılmasına da o izin verdi. 
Fakat, patlayan Patrona Halil İsayani ile 27 yıl oturduğu tahttan indirildi...
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SULTAN İBRAHİM
AKREP BURCU: 5 Kasım 1616 yılında doğdu. Deli değil, hayalperest ve zekiydi. 4. Murat 
öldürülmesini emretse de Kösem Sultan sayesinde kurtuldu. Tahta geçti.

IV. MEHMET
OĞLAK BURCU: 2 Ocak 1642 yılında doğdu. Avcı, edebiyatçıydı. Rus sefe-
rine çıktı. Viyana’yı kuşattı. Tahttan indirildi. Edirne’ye gönderildi. Bu grup 
diğer oğlaklardan daha dikkatli, kararlıdır.

I. MUSTAFA
İKİZLER BURCU: 5 Haziran 1644 yılında doğdu. Şair, hattat, tatlı dilliydi. 
Taht öncesi “Zevk, sefahat ve rahatı kendimize haram eyledik.” Diyordu. 
Zenta Bozgunu’nu yaşadı. Diplomasiyle çok ilgiliydi.

I. AHMET
KOÇ BURCU: 18 Nisan 1590 yılında doğdu. Tıpkı Fatih gibi gayretliydi. 14 
yaşında tahta geçti. Koçun duygu yüklü tarafını yazdığı şiirler gösteriyor. 
Devlet işleriyle bizzat ilgilenen bir padişahtı. Yay burcu ve Jüpiter’in etkisin-
de olduğu için sosyal çalışmaları çok severdi.

II. SÜLEYMAN
KOÇ BURCU: 15 Nisan 1642 yılında doğdu. Hayli şişmandı. Dış görünümü 
halim, selim, hatta davranışları entellektüeldi. Sosyal bir kişilik izlenimi veri-
yordu. Güzel konuşuyordu. Merhametliydi. Sabırsızdı.

I. ABDÜLHAMİT
BALIK BURCU: 
20 Mart 1725 yı-
lında doğdu. Ok-
Yay konusunda 
iddialı, iyi bir hat-
tat ve duygusaldı. 
Gizemli bilimlere 
çok meraklıydı. 
Almanlara karşı 
kazandığı önemli 
zaferlere sevine-
medi. Çünkü Özi 
Faciasında 25 bin 
sivil ve askerin 

öldüğünü duyunca felç geçirdi. 64 yaşında öldü.

III. MUSTAFA
KOVA BURCU: 28 Ocak 1717 yılında doğdu. Heybetli bir vucuda sahipti. 
Hazineyi altınla doldurdu. Yeni deneyimlere meraklıydı. Kara ve Deniz mü-
hendishanelerini ilk o kurdu. Kova burcu uyumu reddeder. Ama o 1774’de 
Kaynarca Antlaşmasını imzaladı. Rus Savaşı’nı kaybedince öldü.

III. OSMAN
OĞLAK BURCU: 2 Ocak 1699 yılında doğdu. Cömertti. asabi ve sabırsızdı. Saraydaki ka-
dınlar padişahın ayak seslerini duyduklarında odalarına kaçarlardı. Tahta 56 yaşında çıktı.

V. MEHMET REŞAT
AKREP BURCU
2 Kasım 1884 yılında doğdu. Belleği güçlüy-
dü. Fakire, hastaya yardım ederdi. Ruh hali 
bu gruba giren bir akrep olması nedeniyle 
gel-gide sahipti.

I. MAHMUT
ASLAN BURCU: 2 Ağustos 
1697 yılında doğdu. Azimli 
ve sebatkardı. Patrona Halil 
isyanı’nı bastırdı. Belgrat’ı aldı. 
Deprem bile onun cesaretini 
kırmadı. Döneminde onarım-
lar bitirildi. İstanbul rahat bir 
nefes aldı. Yanan dükkan ve 
evlerin zararını kendisi karşı-

ladı. Büyük projelere imza attı. Kaynak: ensonhaber.com
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ANADOLU’DA
SAĞLIK SEKTÖRÜNE 
YAPILAN YATIRIMLAR, 
İSTİHDAMA 
HIZ KAZANDIRIYOR

Türkiye’nin en büyük in-
san kaynakları platformu 
Kariyer.net tarafından açık-
lanan geçtiğimiz ağustos 
ayı istihdam endeksi veri-
lerine göre, yeni iş ilanları 
sayısında bir önceki aya 
kıyasla yüzde 3’lük artış 
yaşanırken, toplam 12 bin 
164 yeni iş ilanı yayınlan-
dı. Yaklaşık 40 bin kişiye 
yeni iş fırsatının doğdu-
ğu ağustos ayında, sağlık 
sektörü yüzde 26’ya varan 
artış oranları ile istihdamı 
en hızlı artan sektör oldu. 
Tekstil de ağustos ayın-
da en çok iş fırsatı sunan 
sektör oldu.

Sağlık ve tekstil zirvede yer aldı
Ağustos ayında en çok eleman talebi 
gelen sektörler ve aranan kişi sayıları 
şöyle sıralanıyor:
Tekstil 5000, İnşaat 4600, Bilişim 3300, Sağlık 
2800, Otomotiv 2500, Gıda 2300, Üretim 2000, 
Turizm 1600, Telekom 1500, Finans 800.

Sağlık sektörü, yeni yatırımlarla 
istihdamda rekora koşuyor
Sağlık sektöründeki yeni iş ilanı sayılarında 
son beş yılda yaşanan istikrarlı yükseliş eği-
limi devam ediyor. Kariyer.net’in istihdam 
endeksi verilerine göre özel sağlık sektörü-
nün, personel talebinde 2008’e göre yüzde 
143; 2009’a göre yüzde 117; 2010’a göre 
yüzde 60 artış yaşandığı görülüyor. 
Özellikle ülke geneline yayılan özel hastane 
yatırımları, mobil sağlık ve evde bakım hiz-
metleri gibi yeni uygulamaların sağlık sektö-
rünü istihdam açısından lokomotif  sektörler-

den biri haline getirdiğini belirten Kariyer.net 
Genel Müdürü Yusuf Azoz, “Sağlık sektörü 
son dönemde insan kaynağı politikalarındaki 
yeni düzenlemelerle gündemde. Bunun yanı 
sıra sağlık turizmi açısından Türkiye çok büyük 
bir potansiyele sahip. Gelecek 5 yıllık dönemde 
sağlık sektörünün istihdam hacminin büyük ar-
tışlar sergileyeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Personel talebi katlanarak artı-
yor, deneyim değerleniyor
Sağlığın en çok artış gösteren sektörler içinde 
yer aldığını belirten Azoz, “Özel sağlık sektörü, 
son dört yıldır çok büyük bir atılım içinde. Yabancı 
hastane zincirlerinin yatırımları, Anadolu’da hızla 
artan özel hastaneler ve sağlık turizmiyle destek-
lenen bu trend sayesinde sektör istihdam hacmini 
sürekli artırıyor. Bunun sonucu olarak sektörde-
ki nitelikli personel sıkıntısı da kendini daha net 
bir şekilde göstermeye başladı. Önceleri teknik 
personel, fizyoterapist gibi uzmanlıklarda kendini 
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gösteren bu sıkıntı, son yıllarda özel-
likle Anadolu’da doktor ve hemşire 
pozisyonlarında da göze çarpıyor” di-
yor. Kariyer.net veri tabanında özel 
sağlık sektöründen gelen iş ilan-
larında en sık tekrarlanan kriterin 
“deneyim” olması dikkat çekiyor. 
Azoz, sektörde işgücü pazarının da 
bir denge bulma sürecinde oldu-
ğunu belirtiyor. Yetişmiş personel 
sıkıntısının özellikle Anadolu’da bazı 
pozisyonların çok değerlenmesine 
neden olduğunu söyleyen Azoz, 
sektörün, çeşitli eğitim kurumlarıyla 
işbirliğine giderek açığı kapatacak 
personeli yetiştirmek için projeler 
geliştirdiğini belirtiyor.

En çok hemşire aranıyor
Kariyer.net istihdam endeksi 
verilerine göre verilerine sağ-
lık sektöründe en çok aranan 
pozisyonlar şöyle sıralanıyor: 
“Hemşire, uzman doktor, hasta 
danışmanı, teknisyen, fizyotera-
pist, muhasebe uzmanı / yöneti-
cisi, sekreter / asistan, İK uzmanı 
/ yöneticisi, bilgi işlem uzmanı/yö-
neticisi ve hastabakıcı” Sağlık sek-
töründe en çok aranan pozisyon 
olarak hemşirelik öne çıkıyor. 
Başhemşirelik gibi yönetici pozis-
yonların yanında en çok ameliyat 
hemşiresi, yoğun bakım hemşi-
resi, yenidoğan hemşiresi, diyaliz 
hemşiresi, kemoterapi hemşiresi 
ve tüp bebek hemşiresi gibi alan-
larda talep yoğunlaşıyor.
Kariyer.net verilerine doktorlar-
da en çok talep edilen uzmanlık 
alanları ise sırasıyla pratisyen, 
diş hekimi, çocuk sağlığı ve has-
talıkları, kadın doğum, anestezi 
ve reanimasyon, göz hastalıkları, 
ortopedi, kardiyoloji, nöroloji, 
genel cerrahi, plastik cerrahi ve 
üroloji olarak sıralanıyor.  

Kurumsallaşma sektö-
rün gündeminde 
Sektörden gelen iş ilanları için-
de insan kaynakları ve bilişim 
alanlarının ilk 10'da yer alması, 
kurumsallaşma yönünde önemli 
adımların atıldığına işaret ediyor. 
Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf  
Azoz: "Hızlı büyüyen birçok sektör 
gibi sağlık da kurumsallaşma yolun-
daki adımlarını hızla atıyor. Birçok 
özel hastane profesyonel yönetici-
lerle çalışmayı tercih ediyor. İnsan 

kaynağının birinci derecede önem 
taşıdığı sektörde, birçok kurum İK 
departmanlarını kuruyor ve bu de-
partman sayesinde eğitim ihtiyaçla-
rını ve çalışanların performanslarını 
etkin bir şekilde takip ediyor. Bir 
yönüyle teknolojiyle de iç içe olan 
sağlık sektörünün süreçlerini bilişim 
uygulamalarıyla standartlaştırdığını, 
daha hızlı ve daha verimli yönettiği-
ni görüyoruz. Tüm bunlar ülkemiz-
deki sağlık hizmetlerinin kalitesini 
de artırıyor. Ayrıca sektör sağlık 
personelinin yanında muhasebe, 
sekreterlik gibi pozisyonlara olan 
talebiyle de istihdamda lokomotif 
rolünü sürdürüyor” diye konuştu.

Sektöre özel meslekler 
değerleniyor
Kariyer.net’te yayınlanan ilanlar 
incelendiğinde, sağlık personeli-
nin yanı sıra sektöre özel uzman-
lıklara da yoğun talep görülüyor. 
Hasta ilişkileri sorumlusu, medi-
kal danışman, tıbbi sekreter gibi 
pozisyonların yanı sıra medikal 
muhasebe uzmanlığı için yoğun 
talep bulunuyor. Yusuf  Azoz, bu 
alanlarda kendini geliştiren pro-
fesyonellerin giderek daha da 
değerli hale geldiğini ve gelecekte 
de iyi koşullarla istihdam olanak-
ları bulabileceklerini belirtiyor.   

Anadolu’da da istihdam 
artıyor
2011’in ilk 8 ayında Kariyer.net 
veritabanında sağlık sektörü ile 
ilgili yayınlanan ilanlara bakıldığın-
da, en çok eleman talebi gelen 
iller sıralamasında İstanbul ilk sıra-
da yer alıyor. Diğer iller ise şöyle 

sıralanıyor: Ankara, İzmir, Bursa, 
Diyarbakır Adana, Van, Antal-
ya, Elazığ ve Malatya. Kariyer.net 
Genel Müdürü Yusuf Azoz, sağlık 
sektöründeki yatırımlar sürdükçe 
Anadolu’daki istihdamın da aynı 
hızda artacağını belirtiyor.

Kriz beklentisi istihda-
mı etkilemedi
Ekonomi gündeminde önemli 
yer tutan global krizin sinyal-
lerine, ülkemizdeki istihdam 
rakamlarında rastlamadıkları-
nı belirten Kariyer.net Genel 
Müdürü Yusuf  Azoz, genel 
tabloyu şöyle değerlendirdi: 

“Daha önceki ekonomik krizlerin 
istihdama yansımasını istihdam 
endeksimizden çok net bir şekil-
de görebildik. 2008’deki krizde iş 
ilanların sayısında önce bir durak-
lama, ardından da hızlı bir düşüş 
meydana geldi. Ancak şu an istih-
dam, mevsimsel trendlere uygun 
şekilde, hızlı olmasa da yükselişini 
sürdürüyor. Yıllık kıyaslamalarda 
Ağustos 2011’deki yeni iş ilanları 
sayısı Ağustos 2010’a göre yüzde 
26, Ağustos 2009’a göre ise yüzde 
86 artış sergiliyor. Ancak istihdam 
trendini gelecek aylarda da dik-
katle gözlemlemek gerekiyor.”
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MİNİK SIRALARDA 
BÜYÜK HEYECANIM

Geçtiğimiz ay hepimiz için yoğun bir dönemin başlangıcı idi. Yeni eğitim-öğretim 
dönemi bütün hızıyla başladı. Otuz beş yaşımda tekrar ilkokul birinci sınıfa baş-
lamanın heyecanı ile doluydum. Bu sefer heyecanım daha fazla ve daha farklıy-
dı. Bir eğitimci ve anne olarak kızımın birinci sınıfa başlamasının heyecanını ya-
şadım. Kitap ve kırtasiye kokusundan hiçbir zaman uzaklaşmamış biri de olsam 
minik sıralar beni yıllar öncesine götürdü. Şu anda kendimi tecrübeli bir birinci 
sınıf öğrencisi olarak görüyorum. Şanslıyım ki kendimi hem küçük öğrencimin 
yerine, hem de küçük öğrencimin öğretmeninin yerine koyabiliyorum, bu da 
bana bu önemli başlangıçta yardımcı olacak diye düşünüyorum.

GÜLSÜM  YARTAŞ

Çocuklarımıza bu önemli baş-
langıçlarında güven verelim ki 
hayata kararlı ve kendilerinden 
emin olarak başlasınlar. Daha 
doğrusu kendilerine olan güven-
lerini zedelemeyelim. Çocuklar 
aslında hayata kendilerine gü-
venli ve cesaretli olarak doğarlar, 
biz büyükler kullandığımız yanlış 
kelimeler,  yaptığımız yanlış ha-
reket ve tutumlarla onlardaki bu 
güveni zedelemeye, cesaretlerini 
kırmaya başlarız. 
Onları davranışlarıyla, yargılamadan 
önce şunu bir düşünmek gerekir; 
yaptıkları gerçekten hata mı yoksa 
toplumun kabul görmüş gerçekleri 
olarak bilinen yanlışlarımı aslında.
Çocuklarımız için mümkün ol-
mayan, gerçekleştirilemeyecek, 
bir şey yok. Onlar “hayır”ı ya da 
“olmaz”ı kabul etmezler. Çocuk-
larımız için gerçek,  hayal edile-
biliyorsa, gerçekleştirilebilirdir. 

Olumsuzluklar biz büyükler için 
vardır, bu yüzden de onlara “ha-
yır” “olmaz” “yapamazsın” diye-
rek hayallerine ulaşmalarını biz-
ler engelliyoruz. Çocuklarımızın 
dünyasından bizlere doğru bakıl-
dığında,  robotlaşmış, sıkıcı, kor-
kak, saçma kuralları olan bireyler 
olarak göründüğümüzü düşünü-
yorum. Eminim ki içlerinden bü-
yükleri için “ne kadar da korkak, 
saçmalıyor yine, neden olmasın 
ki, ben yapayım da görün” dü-
şüncelerini geçiriyorlardır.
Astronot mu olmak istiyor des-
tekleyin, belki yıldızlara dokunma-
yı hayal ederek bu amacı edinmiş-
tir. Dünyayı yeniden keşfetmek 
bile istese eminim bu düşüncesi-
nin arkasında bizim aklımıza haya-
limize gelemeyecek kadar büyük 
bir geçek vardır. Güvenin onlara.
Elimize bir fırsat verseler hayata 
yeniden başlamak için, neleri daha 

farklı yapardık diye bir düşüne-
lim. Çocuklarımız bizim için yeni 
bir başlangıçtır aslında. Tertemiz 
ruhları ve tertemiz defterleri ile. 
Kalemi ellerine alıp bu defte-
ri doldurmaya başlarken onlara 
olumlu olalım.  Olmazları kaldıra-
lım, olumsuz düşünce başarısızlık 

getirir. Çocuklarımızın cesaretiyle 
cesaretlenip, onlarla el ele vererek 
bu hayata yeniden başlayabiliriz. 
Bütün ailelere ve çocuklarımıza 
yeni okul döneminde, yeni baş-
langıçlarında, tüm hayatları bo-
yunca: mutluluk, pozitif  enerji ve 
başarılar dilerim.
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SIRT 
ÇANTASI 
BEL AĞRILARINI 
TETİKLİYOR
Sırt çantasındaki ağırlık öğrencinin 
ağırlığının yüzde 15'inden az olmalı

Sırt çantasının, okul çağında bel ağrısının en sık nedenleri arasında 
olduğuna dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm uzmanları, 
bel ağrısının gelişmiş toplumlarda en sık karşılaşılan ve insanın hare-
ketlerini kısıtlayarak sakat bırakan bir sorun olduğunu belirtti.
Günümüzde bel ağrıları yetişkinlerin olduğu kadar çocukların ve 
gençlerin de önemli bir sorunu haline geldi. Son yıllarda yapılan 
araştırmalara göre okul çağındaki çocuklar ve gençlerde bel ağrısı 
sıklığı arttı. Çocuklarda bel ağrısı, aktiviteleri kısıtlayarak sakatlan-
malara yol açar. Ayrıca duruş bozukluğu ve omurga eğriliği ile solu-
num sistemini de olumsuz etkiler. Bu nedenle gençlerin ve öğrenci-
lerin sağlıklı bir bel, kas ve iskelet sistemine sahip olabilmesi için okul 
çağından itibaren korunması gerekmektedir.
Bel ağrılarında fiziksel nedenler önemli bir etkendir. Uygun olmayan sırt 
çantasının kullanımı, uzun süreli ve uygun olmayan pozisyonda bilgisayar 
kullanımı, okuldaki masa, sandalye gibi araç gerecin yüksekliğinin çocu-
ğa uygun olmaması, kambur, yanlış pozisyonda oturma gibi etkenler bel 
ağrısının başlıca nedenleridir. Yalnızlık, aile ve yakınları ile olan sorunlar, 
iletişimde güçlük gibi psikososyal nedenler de bel ağırlarına yol açar.

Bel ağrısından korunmak için duruş ve vücudu iyi kullanma alışkanlığının 
gençlere kazandırılması gerekir. Uygun sırt çantası kullanımı, taşınılan yü-
kün azlığı, masa ve sandalyenin yüksekliğinin iyi ayarlanması, teneffüsler-
de fiziksel aktiviteler, bel ağrılarının önüne geçmekte etkili olacaktır.
Özellikle okul çocuklarında yapılan çalışmalarda bel ağrısı ve sırt 
çantası arasındaki ilişkinin önemli olduğu ortaya konuldu. Okula gi-
den çocuklarda sırt çantaları ergonomik olarak tasarlanıp, doğru ve 
uygun şekilde kullanılırsa yararlıdır. Aksi durumda sırt çantası okul 
çağında bel ağrısının en sık nedenleri arasında sayılmaktadır. Sırt 
çantaları hem doğrudan yol açtıkları mekanik yüklenme ile hem de 
duruşu bozarak bel ağrısına neden olur. Duruş bozukluğu sonucu or-
taya çıkan omurga eğriliğinin solunum sistemi ve kalp-damar sistemi 
üzerinde de olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir.
Sırt çantasındaki ağırlığın, öğrencinin ağırlığının yüzde 15'inden az ol-
ması gerekir. Sırt çantasının içinde ağırlık eşit dağıtılmalı, ağır eşyalar 
bele daha yakın olmalıdır. Sırt çantaları uzun süre taşınmamalıdır. Sırt 
çantasının geniş ve destekli omuz askıları, bel desteği, bel kemeri ve 
çeşitli bölümleri bulunmalıdır. Sırt çantası her iki omuzdan asılarak 
düzgün şekilde taşınmalıdır. Çantanın taşınma düzeyi kalça veya bel 
kemeri bölgesinde olmalı, fazla aşağı sarkmamalıdır.

Fotoğraf: Seycan Çakır
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ÇOCUKLARINIZ 
UYGUNSUZ 
İÇERİĞE MARUZ 
KALMASIN

Bu araştırma, dünya çapındaki 
internet kullanıcılarının, çocuk-
ların online dünyada karşılaştık-
ları potansiyel tehlikelerin bü-
yük oranda farkında olduklarını 
ortaya koydu. ESET tarafından 
uluslararası araştırma kuruluşla-
rı Insites Consulting ve United 
Consultants firmalarına yaptı-
rılan global araştırmadan elde 
edilen bulgulara göre internet 
kullanıcılarının yüzde 53.7’si, ço-
cukların uygunsuz içeriğe maruz 
kalmasını büyük bir tehdit olarak 
değerlendirdi. Yüzde 53,7’nin 
ayrıntısına bakıldığında bunların 
yüzde 25,9’u, uygunsuz içerik-
leri “en büyük tehdit”, yüzde 
14,6’sı “çok büyük tehdit” ve 
yüzde 13,2’si “oldukça büyük 
bir tehdit” olarak nitelendirdi.
Arjantin’de Buenos Aires ESET 
merkezinin Farkındalık ve Araştır-
ma Koordinatörü Sebastian Bortnik 
göre çocukların internette gezinir-
ken tehlikelerden uzak kalmasını 
sağlamak için ebeveynlerin ve ço-
cukların aklından çıkarmaması ge-
reken bir kaç basit güvenlik kuralı 

var. Bortnik, yardımcı olabilecek 
10 kuralı şöyle sıraladı: 
Çocuğunuza bir kullanıcı adı açın: 
Çocuklarınızın bilgisayarlarında 
kendi kullanıcı adlarıyla kendi he-
sapları olmalı. Sistem yöneticisi-
nin bir yetişkin olduğuna dikkat 
etmelisiniz. Antivirüs yazılımınızı 
güncel tutun.
Gezinme kayıtlarını izleyin: Eğer si-
lindiklerini fark ederseniz, bu sizin 
çocuğunuzla oturup konuşmanızı 
gerektiren bir işaret olacaktır.
Gözünüz web kamerasında ol-
sun: Kullanılmadığında kapalı ol-
duğundan emin olun.
Çocuklarınızın sosyal ağlardaki 
ayarlarını kontrol edin: Herhan-
gi bir kısıt olmadan herkese açık 
bir facebook duvarı çocukları-
nızın güvenliği için ciddi bir risk 
oluşturur.
Ebeveyn kontrol araçları kulla-
nın: Bu araçlar ebeveynler için 
ciddi avantajdır. Hem internet 
browserlarında hem de antivi-
rüs yazılımlarında bulunur. 
Gizli bilgilerinizi internet üzerin-
den göndermeyin: Önemli bilgi-

leriniz asla mail ile ya da online 
sohbet üzerinden istenmez. Da-
hası bankalar asla hesap bilgileri-
nizi ve şifrenizi istemez. Bu bilgiyi 
çocuklarınıza da öğretmeniz gü-
venlik açısından çok önemlidir. 
Rahatsız edici mesajları cevap-
lamayın: Çocuklarınız internet 
üzerinden rahatsız edici mesaj-
lar aldığında bu mesajlara karşı-
lık vermemeleri üzerine onları 
eğitmelisiniz. Genelde saldırgan 
mesajına cevap aldığında, ço-
cuklara zarar verme isteği daha 
da artacaktır. Bu tür durumlarda 
ebeveynler devreye girmeli ve 
tekrarında gerekirse kanuni yol-
lara başvurulmalıdır. 
Online dünyadaki her şey gerçek 
değildir: Güvenilir bir kaynaktan 
gelse bile internette yer alan her 
şeyin gerçek olmadığı çocuklara 
iyice anlatılmalıdır. Bugünlerde 
internette herhangi bir görüşü 
yayınlamak oldukça kolay bir 
hale gelmiştir. Bu da insanların 
internetteki bir bilgiye inanması 
konusunda ne kadar dikkatli ol-
ması gerektiğini gösterir.

Açık İletişim: Çocuklarınızla açık 
bir şekilde iletişim kurmanız on-
ların güvenliği açısından hayati 
bir öneme sahiptir. Korkuları-
nı ve ilgi alanları paylaşmalarını 
cesaretlendiren bir politika izle-
mek onları cezayla baskı altına 
almaktan her zaman daha iyidir. 
Açık bir aile ortamı ve hem in-
ternette hem de yüz yüze açık 
iletişimde çocuğunuzun siber 
güvenliğini artırmak için son de-
rece önemlidir.

Dünyanın en büyük 
antivirüs yazılım ku-
ruluşlarından ESET’in 

ebeveynlerle ilgili yaptırdığı global 
araştırmaya göre internet kullanıcıla-
rının %53.7’si, yani yarısından fazlası 
“çocukların uygunsuz içeriğe maruz 
kalmasını” büyük bir tehdit olarak de-
ğerlendiriyor.
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İç Hastalıkları Bölüm uzmanları, her 4 kişiden birinde ağız kokusu prob-
lemine rastlandığını ve pek çok insan da ağız kokusu olmamasına rağ-
men ağzının koktuğu endişesi ile yaşadığına dikkat çekti.
Ağız kokusu bireysel bir sorundan ziyade toplumsal bir problemdir. 
Ağzı kokan bir kişi, kendi ağız kokusunu algılayamadığı için kokunun 
farkında olmaz. Ancak bundan rahatsız olan insanlar rahatsızlıklarını 
belli etmenin tedirginliği ile kişiye pek yaklaşmak istemezler. Ağız ko-
kusu olan veya olduğunu sanan kişiler ile yakınları arasında sosyal dav-
ranış bozuklukları ortaya çıkmakta, hatta bu nedenle boşanmalar bile 
görülmektedir. Ağız kokusu özellikle oksijensiz ortamlarda yaşamayı 
seven bakterilerin çıkardığı gazlardan kaynaklanmaktadır. Ağız kokusu 
genellikle ağız kuruluğu, açlık, kötü ağız ve diş bakımı, burun, sinüs ve 
boğaz problemlerinden kaynaklanmakta, sanıldığının aksine çok sey-
rek olarak da yemek borusu, mide hastalıkları, siroz, şeker, böbrek 
ve bazı akciğer hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Sigara, 
alkol, soğan ve sarımsak gibi içecek ve yiyeceklerin tüketilmesinden 
sonra da kana geçen bu kokular, nefes ile 24-48 saat devam edebilir.

Uzmanlar, sabahları ağız ko-
kusu olabileceğini ancak ko-
kunun gün boyunca devam 
etmesinin normal olmadığını 
ifade ederek, dahiliye uzma-
nına başvurmalarını önerdi.

Ağzınızı her yemekten 
sonra temizleyin
Ağız kokusunun yüzde 95’i yeterli 
diş bakımı, ağız ve boğaz temizliği 
yapılmamasından kaynaklanmak-
tadır. Toplumda her dört kişiden 

biri ağız kokusu problemi yaşıyor 
ve ağız kokusunun yüzde 95’i ye-
terli diş bakımı, ağız ve dil kökü 
temizliği yapılmamasından kay-
naklanmaktadır.
Ağız kokusu genellikle ağız, dilin 
arka kısmı ve boğazda kalan gıda 
artıklarında mikropların üremesiy-
le oluşmaktadır. Diş çürükleri de 
bu şekilde gelişerek kokunun de-
vamlı olmasına sebep olmaktadır. 
Yeterli diş ve boğaz temizliği ya-
pıldığında koku giderilebilinir. Ağız 
kokusunun en büyük nedeni dilin 
arka kısmı üzerinde biriken bakte-
rilerdir. Halk arasında dil kökü te-
mizliği yeterince bilinmemektedir. 
Sabah ve akşam olmak üzere gün-
de en az iki kere dişlerin fırçalan-
ması, yemeklerden sonra ağzın ve 
boğazın bol su ile gargara yapılarak 
çalkalanması gerekmektedir. 
Uzmanlar, ağız kokusunun ya-
şanmaması için ağzın nemli ol-
ması gerektiğine de işaret ede-
rek, “Sıvı azlığı, ağız kokusuna 
neden olabiliyor. Aşırı diyet ya-
panlar da yeterli sıvı almadıkları 
için ağız kuruluğu nedeniyle ağız 

kokusu yaşayabiliyorlar” dedi. 
Tükürük ağız temizliği açısından 
çok önemlidir. Tükürük birta-
kım zararlı maddeleri yok eder 
ve gıda artıklarını ortamdan yı-
kayarak uzaklaştırır.
Ağızda sürekli bir tükürük sa-
lınımı olur ve bu yutkunularak 
sindirim sistemine gönderilir. Bu 
esnada da ağız temizliği sağlanır. 
Ancak bu salınım yeterli olma-
dığında, ağız içindeki girintili 
yerlerde gıda artıkları kalır ve 
bakteriler çoğalarak ağız kokusu 
oluşur. Bu nedenle özellikle aç-
lık dönemlerinde ağız ve boğa-
zın su ile çalkalanması, şekersiz 
sakız çiğnenmesi kokunun gide-
rilmesi için yararlı olur. Ağız ku-
ruluğuna alkol alımı, fazla kahve 
içilmesi, antiallerjik ve idrar sök-
türücü gibi ilaçlar da neden olur. 
Ağızda kalan et, yumurta deniz 
ürünleri gibi yüksek protein içe-
ren gıdalar ağız kokusu gelişimi-
ni arttırır. Yoğurt, maydanoz, 
tarçın, karanfil ve yeşil çay gibi 
bazı gıdalar ağız kokusunun gi-
derilmesinde yardımcı olur.

Ağız kokusu sosyal davranış bozukluklarına 
neden olabiliyor

AĞIZ 
KOKUSUNU 
ÖNEMSEYİN
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CEM DEMİR/Diş Hekimi

Halk arasındaki yaygın ve yanlış olan inanış 
hekim tarafından yapılan diştaşı temizliğinin 
dişlere zarar verdiği yönündedir. Oysa dişler 
üzerinde bulunmaması gereken diştaşlarının 
temizlenmemesiyle birlikte, ileri dişeti hastalık-
ları ve kemik yıkımıyla birlikte, dişlerin kaybıyla 
sonuçlanan dramatik tablo oluşmaktadır.
Diştaşı, tükrükteki  minerallerle sertleşen diş 
plağından gelişir ve diş fırçasıyla temizlenmeye-
cek kadar sertleşir.
Diş plağı; yemeklerden sonra diş üzerinde 
oluşan ve eğer fiziksel olarak diş üzerinden 
uzaklaştırılmadığı(fırçalama) takdirde diş üze-
rinde organize olmaya başlayan şeffaf  bir ta-
bakadır. Diş plağı içerisindeki bakteriler ve 
mikroorganizmalar diş çürüğü ve diş eti hasta-
lıklarının sebebidir.
Dişeti hastalıkları dişi çevreleyen dokuların ilti-
haplanmasıyla oluşur. Sadece dişetini ilgilendi-
riyorsa ve hafif  seyrediyorsa “gingivitis“ adını 
alır. Daha ilerler ve derin dokuları ve kemiğide 
içine alırsa “periodontitis“ adını alır ve tedavisi 
güç ve uzun sürelidir.
Şiş, kızarık ve kanayan dişetleri gingivitis işareti-
dir. Çoğu zaman diştaşı temizliği ve ağız hijyeni-
nin sağlanmasıyla dişetleri sağlıklarına kavuşur.

Dişeti hastalıklarının nedenleri

Lokal Nedenler:
• Diştaşı  
• Hatalı Dolgular                                          
• Çarpık dişler                                              
• Plak birikimine yatkın ağızlar
   
Genel Nedenler:
• Sigara
• Şeker hastalığı(Diabet)
• Kan kanseri(Lösemi)
• Aids(HIV)
• Hamilelikteki hormonel değişimler
• Stres
• Sosyoekonomik faktörler

DİŞTAŞI 
(TARTAR)
Diş yüzeyindeki  sert bir tortudur.  Çoğunlukla oluştuğu bölgeler alt kesici 
dişlerin iç(dil) tarafı ve üst büyük azı dişlerin yanak tarafı olmakla birlikte, 
ağız içi bakımı kötü olan hastaların tüm diş yüzeylerinde oluşabilir.

Ne yapılmalı?
• Dişler günde en az iki kere floridli bir diş macunu ile fırçalanmalı
• Sigara bırakılmalı yada azaltılmalı
• Altı ayda bir dişhekimi kontrolü yaptırılmalı
• Sistemik hastalıklar yönünden check-up’lar yaptırılmalı



185

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ EKİM 2011186

İNŞAAT DEKORASYON

POD.UZM.ECZ. REYYAN  ŞALVARCI

REFLEKSOLOJİ 
NASIL 
UYGULANIR?
Bu yönteme göre ellerimiz ve 
ayak tabanlarımızda vücu-
dumuzun son bulduğu sinir 
noktaları mevcuttur. Bir baş-
ka deyişle her organın el ve 
ayak tabanında yansıdığı bir 
nokta vardır. Örneğin; ayak-
taki karaciğer noktasına ya-
pılan refleksoloji uygulaması 
karaciğeri uyarır.
Çoğu zaman özel tasarlanmış 
koltukta gerçekleşen seans-
lar 10 dakikadan 45 dakikaya 
varan sürede gerçekleşir. Ta-
biki küçük bebekler yada en-
gelliler için çoğu zaman farklı 
bir uygulama vardır genelde 
bu tip vakalarda yumuşak bir 
minder yada hastaların anne 
tarafından kucağa alınması-
nı tavsiye ederiz. Bu arada 
çoğu zaman karşılaştığımız 
bir soruyu da burada cevap-
landırmış olalım refleksoloji 
etkisi yaşa, hastalığın seviye-
sine hastanın psikolojisi hat-
ta hasta yakınlarının psiko-
lojisine bağlı olarak değişir.

Bazen sadece denemek için 
bize gelen kişilerin içindeki 
kuvvetli şüphenin terapinin 
verimini düşürdüğünü söy-
lememiz gerekir. yada tam 
tersi olduğunda refleksoloji 
tekniğini mantıklı ve bilimsel 
bulan pozitif  bakış açısına 
sahip kişilerin iyileşme sü-
reçlerinin daha hızlı olduğu-
nu söyleyebiliriz.

UYGULAMA 
SIKLIĞI NEDİR?
En kısa tedavi 4 ay ile 6 ay 
arasında değişebilir. Engelli-
lerde bu süre 6 aydan 1 se-
neye kadar uzayabilir.Tedavi 
süresi hastanın yaşına, konu-
muna ve hatta psikolojik du-
rumuna göre bile değişebilir. 
Ama genel olarak otistik ço-
cuklar ve spastik çocuklarda 
ilk altı seansta mutlaka olum-
lu etkisi görülür.Haftada 1 
seans olmak üzere en az 6 ay 
sürer.Bel fıtığında 8 - 16 Se-
ans Migrende 8 - 20 Seans, 
Eklem Ağrılarında 8 - 16 
Seans depresyon ve Panik 
Atakta 16 Seans yapılır.

UYGULAMA 
ALANLARI 
NELERDİR?
• Stres ve anksiyete 
(kaygı - bunaltı) 

• Panik atak 
• Sınav stresi 
• Depresyon 
• Bel, boyun fıtığı, mide reflüsü 
• Eklem ağrıları 
• Dikkat eksikliği 
• Otizm Spastik Özürlü 
(CP SEREBRAL PALSY) 

• Motor gerilik (yürüme bozukluğu) 

• Kas rahatsızlıkları ve 
kireçlenme 
• Migren 
• Hormon sorunları 
• Astım 
• Alt ıslatma 
• Uykusuzluk - hazımsızlık 
• Konuşma bozukluğu

REFLEKSOLOJİ NEDİR?
Refleksoloji, bugün destekle-
yici ya da tamamlayıcı tedavi 
dediğimiz tedaviler arasında 
yer almaktadır. Refleksoloji 
sinir noktalarını belirli tek-
niklerle uyarmanın ortaya 
elektrokimyasal mesajları çı-
kardığını bununda nöronların 
yardımı ile ilgili organı uyar-
dığını savunur. Bunun yanısı-
ra psikolojide özellikle panik 
atak ve depresyon hastalığı-
nın tedavisinde destekleyici 
olarak uygulanmakta olup, 
başta Rusya ve Amerika'daki 
engelliler üzerinde özellikle 
otistik ve spastik engelli ço-
cuklar ile felçli hastalar olmak 
üzere birçok engel grubun-
da ciddi gelişmelerin orta-
ya çıkması sebep olmuştur.
Ayak ve el refleksolojisi belli 
noktaların manuel uyarılarak 
vücuttaki sinirlerin ve kan 
dolaşımının uyarılmasıdır. En 
yaygın uygulanan ise ayak 
refleksolojisidir.

REFLEKSOLOJİ
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Özel Konya Farabi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hayati ARIK

Bulaşıcı olabilir, salgınlara dikkat!
Gözlerin kızarık ve çapaklanmasıyla kendisini gösteren 
kırmızı göz, bir hafta on günlük bir süreçle iyileşir. Ancak 
bazı durumlarda aksine daha şiddetli seyreder ve olduk-
ça bulaşıcıdır. Bulaşıcı olan kırmızı göz, genellikle kreşler, 
okullar, hastaneler ve toplu taşım araçlarında hızla yayılır. 
Bu hastalığın ortaya çıkmasında virüslerin ve bakterilerin 
en büyük rolü oynadığı unutulmamalıdır. Sulanma, kızarık-
lık, çapaklanma, kapaklarda şişlik, yanma, batma, kaşıntı, 
ışıktan rahatsızlık en çok görülen belirtilerdir.

Ellerinizi sık yıkayın, sürekli tokalaşmaktan kaçının
Hastalık süresince yapılması gerekenler, belirtilere göre 
yön değiştirir. Hastalığın bulaşmasını engellemek için el-
ler sık yıkanmalı, kırmızı gözü olan kişilerle tokalaşmak 
ve öpüşmekten kaçınılmalıdır. Bu göz enfeksiyonuna ya-
kalanmış kişilerle, aynı havlu ve makyaj malzemeleri kul-
lanılmamalıdır. Bulaşıcı olan kırmızı göz hastalarında en-
feksiyon gözün kornea tabakasının da tutulmasına neden 
olmakta ve görmeyi azaltabilmektedir.

Havaların soğumasıyla bir-
likte alerjik göz hastalıkları 
yerini mikrobik göz hasta-
lıklarına bırakmaya başladı. 
Bunun temel nedeninin ise 
insanların daha sık kapalı 
ve kalabalık ortamlarda bu-
lunmaları olarak gösterebi-
liriz. Halk arasında “kırmı-
zı göz” olarak adlandırılan 
hastalık, gözde kanlanma 
ve yanmayla kendisini gös-
teriyor. Kırmızı göz, bazı 
durumlarda bulaşıcı olabil-
diği gibi gerekli önlemler 
alınmadığında gözün görme 
özelliğini azaltabiliyor.

HAVALAR SOĞUDU 
GÖZLER YİNE KIZARACAK
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Karlı ve rüzgarlı havalarda 
gözlük takmayı unutmayın!
Soğuk ve rüzgarlı havalarda göz 
yaşı kanalı tıkanıklığı olan daha 
çok inşaat, metal ve ağaç işleri 
yapan kişilerde bu sorun daha 
çok ortaya çıkmaktadır. hastala-
rın şikayetlerinde de artış olur. 
Göz yaşı kanal tıkanıklığı, gözde 
sulanmaya neden olur ve de-
vamlı bir hal aldığında ise ame-
liyatla tedavi edilecek kadar ileri 
bir boyuta gelebilmektedir. Vücut 
direncinin düşük olduğu kansız-
lık, diyabet, ileri zayıflık halinde 
kırmızı göz hastalığına yakalan-
ma riski artıyor.

Bilinçsiz göz damlası 
kullanmayın
Tedavide duruma göre antibi-
yotikli damlalar ve merhemler, 
suni gözyaşı damlaları, antialer-
jik damlalar, gerekli durumlarda 
kortizonlu damlalar, bazen siste-
mik ilaçlar kullanılmaktadır. An-
cak bilinçsiz ilaç kullanımından 
kaynaklanan sorunlar kesinlikle 
göz ardı edilmemelidir.

Nasıl korunmalı?
• Ortak makyaj malzemesi 
kullanmayın
• Yakın temastan kaçının
• Gözlerinizi ellerinizle 
ovuşturmayın
• Temel hijyen kurallarına 
dikkat edin.
• Lens kullanımınızda hijyene 
dikkat edin
• Uyurken lensleriniz 
gözünüzde olmasın
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Özel Konya Farabi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet DADACI

İşi gereği ellerini en üst düzeyde kullanan işçilerimiz, 
önlemler alınsa da küçük bir dalgınlıkla ellerini, par-
maklarını yaralayarak ya da kaybederek hem kendisini, 
hem ailesini, hem de işverenini üzebiliyor.  Bu tür yara-
ların en az hasarla onarılmasında biz hekimlere “mik-
roskop altında yapılan ameliyat” anlamına gelen “mikro 
cerrahi” yöntemi büyük kolaylık sağlıyor. 

El Yaralanması Olmuşsa İlk Ne Yapacağız? 
Soğukkanlılığınızı kaybetmeden olay yerinden uzaklaşıp yardım is-
teyin. Elinizi ya da parmağınızı, yaralandığı veya koptuğu bölgeden 
sıkıp kanamayı azaltın, oraya temiz bir bezi hafifçe ıslatın ve sarın. 
Diğer elinizle o bölgeyi kanamayı azaltacak şekilde sıkmaya devam 
edin. Kopan parmağınızı yine çok ıslak olmayan nemli bir beze sarın. 
Bu bezi poşetin içine koyun. O poşeti de buzlu bir poşetin içine bıra-
kın. Yani buzla kopan uzuvun temasını engelleyin. Kopan parmakla 
birlikte mikro cerrahi yöntemini kullanılan merkeze başvurun.

İŞ KAZALARI SONUCU 
YARALANAN EL VE PARMAKLAR 
MİKRO CERRAHİ YÖNTEMİ İLE 
HAYAT BULUYOR
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Bunlar Kesinlikle 
Unutmayın!
Kopan uzuvu (el, parmak, 
kol, ayak) direkt buzla ve 
suyla temas ettirmeyin. Has-
tayla kopan uzuvu hastaneye 
getirmeyi unutmayın. 

Hastaneye Geldikten 
Sonra…
Uzman hekimlerimizle duru-
mu değerlendirdikten sonra, 
hastamızı bir an önce ameli-
yata alırız. Ameliyatta mikro 
cerrahi yöntemini kullanırız. 

Ameliyattan Sonra…
Yaralanan ya da kopan uzuv 
yerine dikildikten sonra, 
hastamızın organının işlev-
selliğini hızlandırmak için 
fizik tedavi ve rehabilitasyon 
kliniğimize yönlendiririz.

Mikro Cerrahi Hangi Yaralanmalarda Kullanılıyor?
Baskı, balata, press marangoz, soğuk demir ve tüm imalat sanayilerinde meydana gelen 
her türlü el yaralanmaları, ezilmeleri, kopmaları, damar - sinir - tendon yaralanmaları, 
plastik, kimyasal malzeme üretiminde veya elektrikle meydana gelen yanıklar, iş kazaları 
nedeniyle oluşan yüz kemik kırıkları ve yüz yaralanmalarında kullanılıyor. 
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GÜZEL VE 
ÇİRKİN
(Bir Güzel ile Bir Hayvan)
Müzikal Çocuk Oyunu
Oyun: 2 Perde

Yazan: Jan Aust • Çeviren: Hale Kuntay • Rejisör: Bengisu Gürbüzer Doğru • Yrd.Rejisör: Doğan Doğru • Reji Asistanları: Hasan Ta-
nılmış, Mustafa Uzman, Yaşar Özboz • Kostüm: Ceren Karahan • Dekor: Aytuğ Dereli • Işık: Hakan Özdemir • Müzik: Can Atilla • Dans 
Düzeni: Yener Turan • Müzik Çalıştırıcıları: Korhan Koyuncuoğlu, Mehmet Ali Öztürk

Evvel zaman içinde, çok uzak bir ülkede…
Işıltılı şatoda yaşayan bir prens varmış.

Prens istediği her şeye sahip olduğu halde…
Son derece şımarık bencil ve acımasızmış.

Ama sonra bir kış gecesi şatoya yaşlı bir dilenci kadın gelerek…
Dondurucu soğukta sığınacak bir yer karşılığında…

Prense tek bir gül teklif  etmiş. Kadının görünüşünden…
Hoşlanmayan prens bu hediyeye burun kıvırmış ve yaşlı kadını…

Şatoya kabul etmemiş. Ama yaşlı kadın onun görünüşüne bakarak…
Aldanmaması konusunda uyarmış. Çünkü güzellik içtedir demiş.

Ama prens onu yine reddedince kadının çirkinliği aniden yok olmuş…
Ve ortaya çok güzel bir kız çıkmış. Prens özür dilemeye çalışmış…

Ama artık çok geçmiş. Çünkü kız kalbinde sevgi olmadığını anlamış…
Ve ceza olarak onu çirkin bir yaratığa çevirerek şatoya…

Ve içinde yaşayanlara çok güçlü bir büyü yapmış.
Korkunç görünüşünden utanan prens herkesten uzaklaşıp..
Şatonun içine kapanmış. Dış dünyayla yegane bağlantısı…

Sihirli bir aynaymış.
Kadının verdiği gül aslında sihirli bir gülmüş ve prens 25 yaşına…

Gelene kadar tazeliğini koruyacakmış.
Son yaprağı dökülene kadar birini sevip…

Kız da onu severse o zaman büyü de bozulacakmış.
Sevmezse hayatının sonuna kadar çirkin bir yaratık olarak kalacakmış.

Yıllar geçtikçe prens ümitsizliğe kapılıp tüm umudunu yitirmiş.
Çünkü kim böylesine çirkin bir yaratığı sevmek isteye bilir ki?
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TİYATRO

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ

1 SALI

2 ÇARŞAMBA

3 PERŞEMBE 19:30 DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ   *

4 CUMA 19:30 DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ

5 CUMARTESİ 14:00 DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ

5 CUMARTESİ 19:30 DÖNÜLMEZ AKŞAMIN UFKUNDAYIZ

6 PAZAR KURBAN BAYRAMI

7 PAZARTESİ

8 SALI

9 ÇARŞAMBA

10 PERŞEMBE 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

11 CUMA 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

12 CUMARTESİ 14:00 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

12 CUMARTESİ 19:30 SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

13 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

14 PAZARTESİ

15 SALI

16 ÇARŞAMBA

17 PERŞEMBE 19:30 SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI   **

18 CUMA 19:30 SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI

19 CUMARTESİ 14:00 SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI

19 CUMARTESİ 19:30 SERSEM KOCANIN KURNAZ KARISI

20 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

21 PAZARTESİ

22 SALI

23 ÇARŞAMBA

24 PERŞEMBE 19:30 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’NIN SİLAHLARI

25 CUMA 19:30 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’NIN SİLAHLARI

26 CUMARTESİ 14:00 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’NIN SİLAHLARI

26 CUMARTESİ 19:30 KULAKTAN KULAĞA-CARRAR ANA’NIN SİLAHLARI

27 PAZAR 14:00 GÜZEL VE ÇİRKİN (MÜZİKAL Ç.O.) • (BİR GÜZEL İLE BİR HAYVAN)

28 PAZARTESİ

29 SALI

30 ÇARŞAMBA

TİYATRO ADI KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU KASIM / 2011 AYLIK OYUN DÜZENİ

Genel Müdürlük gerektiğinde oyun düzeninde değişiklik yapabilir.
  *   Turne Oyunu (Ankara DT.)
**   Turne Oyunu (Ankara DT.)
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İTİRAF
Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi “Bir Zamanlar Anadolu’daki Recep İve-
dik benzeri karakterin başlattığı “metinlerarası gönderme” tartışması 
şu anki içeriği itibariyle, yani Şahan Gökbakar ile Ceylan, ‘acaba bilinçli 
bir biçimde kişisel anlamda birbirlerini iğnelediler mi?’ sorusu etrafında 
döndüğü sürece ciddiye alınabilir bir tartışma olmayabilir. Çünkü sanat 
yapıtı üreticilerinin kendinden daha önce üretilmiş eserlere, o eserlerdeki 
karakterlere yaptıkları atıflar, sanat tarihi göz önüne alındığında, sanıldı-
ğından çok daha fazla ve yaygındır. Başka bir deyişle yapıtların kendi ara-
larında konuşması sanatın tarihsel yolculuğu içinde tali değil aslidir.CENK TAŞBAŞLI

“Yeşilçam hissiyatının karşı cephesinde 
yer alan bir duyuş ve algılayış biçimi”. 
Bu argümanı açıklamaya 90’lardan 
itibaren medyada belirleyici olan ana 
akım anlatı formlarının kendilerini dizi 
ve gerçek veyahut “psuedo”(sahte)  
gerçek kişilerin sorunlarına çözüm 
bulunmaya çalışılan, genellikle sabah 
ve öğlen kuşağında yayınlanan “reality 
show”lar biçiminde ifade ettiğini öne 
sürerek başlamak istiyorum. Bu iki 
formun 90’ların ve giderek günümü-
zün ideolojik atmosferi çerçevesinde 
içeriği yapılandırma tarzı kamerayı, ya 
varlıklı insanların yaşadığı mekânlara, 
onların bakış açısından hayatı göste-
recek biçimde yerleştirmek ya da alt 
sınıfların yanına değil de karşısına koy-
mak oldu. Pekiyi ya sonra?
Kırılma noktası da burası oldu zaten. 
80 öncesi onların bakış açısından on-
ların hayallerini araştıran kamera bu 

Bu anlamda Türkiye’nin son 30 yılda yaşadığı toplumsal değişim ve bunun en ge-
niş anlamda medyaya yansıması göz önüne alındığında Recep İvedik-3 ‘te Ceylan’ın 
“Uzak” filmine yapıldığına hükmedilen gönderme ile “Bir Zamanlar Anadolu” da 
ki İvedik’e benzediğine hükmedilen karakter, halihazırda, sanıldığından daha uzun 
süredir devam eden bir “aynı ham malzemeyi işleme” yöntem ve amaç farklılığının 
tezahürlerinden herhangi biri olma dışında fazla bir anlam taşımamaktadır.
Şöyle ki: 1980’lerden itibaren dünyada ve Türkiye’de yaşanan sosyo- politik ve sos-
yo- ekonomik değişimler ve bunun medyadaki yansımaları kameranın yeri ve açı-
sının değişmesi anlamında hayli köklü değişikliklere neden oldu. Başka bir deyişle,   
alt sınıfların, köşeye sıkışmışların, hayatla bir kavgası, ondan bir alacağı olduğu-
nu düşünenlerin, durum, umut ve hayallerini iyi-kötü, kaliteli-kalitesiz, elit-avam, 
ama bir şekilde onların bakış açısından gösteren filmler belirleyiciliğini yitirdi. 
Bu da “Yeşilçam hissiyatı” biçiminde ifade edilebilecek bir ‘haleti ruhiye’nin kaybo-
lup, yerini,  bu hissiyatın tam da karşı cephesinde yer aldığını iddia etmekte tereddüt 
etmeyeceğim bir duyuş ve algılayış biçimine terk etmesine neden oldu. Hem izleyici 
profilinin hem de anlatı form ve tekniklerinin değişmesiyle birlikte kuşkusuz.
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sefer, alt sınıfların veyahut zor 
durumdaki insanların  “şimdi ve 
burada” ki gerçeklerini araştır-
maya, hatta bu gerçekleri ağız-
larından söküp almak için uğ-
raşmaya başladı. Sanırım birinci 
tarz için  “Asmalı Konak” dizisi 
ikinci tarz için ise 20 senedir ka-
nallarda yayınlanan ve insanların 
evden kaçan eşlerini, çocuklarını 
bulmayı veya örneğin iki düşman 
aileyi barıştırmayı taahhüt eden 
tekmil “reality show”ları örnek 
gösterebiliriz. Kulağa çok  “in-
dirgemeci” gelebilir ama ekran 
zavallıların nedamet getirmele-
rinden acizlerin itiraflarından ge-

çilmez oldu. Anlaşılan bu durum 
80 sonrası yeniden şekillenen 
daha az hayal kuran daha statü-
kocu daha az “rahatsız” izleyici 
profiline de iyi geldi.
“İtiraf!”. Tam da burada durup dü-
şünmek ve gözlerimizi ana akım-
dan çekip çok başka bir yere, Yeni 
Türkiye Sineması başlığı altında 
isimleri anılabilecek (Demirkubuz, 
Ceylan, Zaim, Ustaoğlu), izleyici 
için değil kendi dertlerini kendileri-
ne has bir şekilde ifade etmek için 
film yapmaya çalışan yönetmenle-
rin (kimilerine göre “auteur” kimi-
ne göre de “entel”lerin) dünyasına 
çevirmek gerekiyor.

Bu yönetmenler de bana kalırsa,  
yaygın klişenin aksine, gözlerini 
kendi iç dünyalarının fildişi kule-
lerine değil de tam da ana akım 
medyanın teveccüh gösterdiği 
mekân ve durumlara çevirdiler. 
Varlıklı insanların, tuzu kurula-
rın refahını değil de gerilimlerini 
anlatmayı, halı altına süpürdük-
leri pisliklerin üzerinde durmayı 
tercih ettiler. Ancak bu tip film-
lerin hem sayısı hem de etkisi 
görece az oldu. Asıl, yoksulların 
ve bir köşeye sıkıştırılmışların 
hikâyelerini anlatırken belki bi-
linçli belki de bilinçsiz kendile-
rini yukarıda sözünü ettiğim 90 
sonrası ana akım medyanın tam 
karşısında konumlandıklarını, en 
azından bana düşündürten, bir 
şey yapmış oldular:  
İTİRAF kavramının kendisini 
sorguladılar
Özellikle Demirkubuz’un tüm 
külliyatı ve Ceylan’ın “konulu” 
filmleri, yani ‘Uzak’, ‘Üç May-
mun’ ve son filmi “ Bir Zaman-
lar Anadolu’da” incelendiğinde 
görülür ki (belki de gördüm ki 
demeliydim) gazetelerin 3. sayfa-
larında okuduğumuz ya da yuka-
rıda sözü edilen reality showlar-
da izlediğimiz hikâyelerin birebir 
aynıları veyahut benzerleri konu 
edilmektedir. Aslında ham ma-
teryal aynıdır. Ancak…
Ancak bu yönetmenler ham 
materyale ters açıdan yaklaşıp 
‘itiraf ’ın imkânsızlığını, mümkün 
olduğu durumlarda anlamsızlığı-
nı, bir anlamı var ise bile işlevsizli-
ğini göstermeyi tercih ettiler. Hiç 
birinin bunu bilerek, ellerinde 
Brecht kitapları bir bilinç tamlığı 
içinde yaptığını iddia etmiyorum 
kuşkusuz. Ancak moda tabirle 
‘büyük resme’ baktığımızda gö-
rülen manzara bence bu. Film-
lerinde (bana kalırsa) bu tema 
yeniden ve yeniden kendini üret-

mekte ve birçok başka özelliğin 
yanı sıra, onları (aynı kategoriye 
girebilecek başka yönetmenleri 
de şüphesiz) farklı kılmaktadır. 
Bu ‘fark’ın olumlu mu, olumsuz 
mu, yoksa nötr mü olduğunu 
tartışmayacağım.  Şurası kesin 
ki bu konuda çok oylumlu bir 
külliyat birikti ve hacmi artmaya 
devam etmekte.
Belki de, birkaç kişinin neden 
“bol ödüllü az seyircili” filmler 
yaptığı değil de çok sayıda insanın 
neden başkalarının acısına bak-
maktansa başkalarının itiraflarını 
röntgenlemekten daha çok zevk 
aldığı üzerine hacimli bir literatür 
birikseydi daha iyi olurdu.
Bitirirken, çıkış noktamız olan 
Recep İvedik’i gözden kaybettiği-
min farkında olduğumu bilmenizi 
isterim. Öyle ise en azından, bu 
yazının bakış açısından Ceylan’ın 
filmindeki İvedik benzeri karak-
teri nasıl anlamlandırmamız ge-
rektiği sorusunu sorabilmeliyiz.
Ben aslında Ceylan’ın İvedik’e 
“saygı duymak” istediğini düşü-
nüyorum.
Kim bilir belki de Ceylan, kaba 
sabalığına, cahilliğine bedensel 
aşırılıklarına ve bunlardan kay-
naklanan ‘komik’e gülünsün 
diye kameraların ortasına atılan 
tükürüklü kahkahalara muhatap 
olmak zorunda bırakılan bu za-
vallıya, onu öldürerek de olsa,  
bu tür bir mizahın dokunamaya-
cağı bir alan “açmaya”, bir uzam 
oluşturmaya çalışmıştır. Belki de 
Ceylan, İvedik’in bedensel sıvı-
ları, içteki ve dıştaki,  alttaki ve 
üstteki organlarıyla bezenmiş bu 
“humour”a gülenlere İvedik için 
çok pahalıya mal olsa da, onu 
otopsi masasına yatırıp kesip 
biçtirerek, istediklerini artık is-
temeyecek hale gelinceye kadar 
vermeye çabalamıştır. 
Tardieu gibi!
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BABAMIN PENGUENLERİ
MR. POPPER'S PENGUINS 

Tür: Komedi, Aile
Yönetmen: Mark Waters, Noah Baumbach, 
Senaryo: John Morris, Jared Stern, Sean Anders, 
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Jim Carrey, Carla Gugino, 
Madeline Carroll, Angela Lansbury, Ashley 
Boettcher, Ophelia Lovibond, David Krum-
holtz, Philip Baker Hall, 

Eşinden boşandıktan sonra hayatına son de-
rece rutin bir şekilde devam eden iş adamı 
Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine 
miras kalan altı penguenle değişir. Önce pen-

guenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere 
bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir. Rutinden eğlenceliye doğru 
bu keskin geçiş, ilginç olaylara yol açacaktır. Tom Popper aynı zamanda eski bir 
lokantayı satın alıp yenileme planları yapmaktadır. Lokantanın eski sahibi ise me-
kanı değerli olduğunu düşündüğü birine vermek istemektedir.

ŞİRİNLER
THE SMURFS

Tür: Animasyon, Aile
Yönetmen: Raja Gosnell
Senaryo: J. David Stem, David Ronn, Peyo, 
David N. Weiss, Jay Scherick, 
Yapım: 2011, ABD
Seslendirenler: Neil Patrick Harris, Katy 
Perry, Jayma Mays, Sofia Vergara, Hank 
Azaria, Bryan Dechart, Gail Bugeja, Cheryl 
Alessio, Ken Myers, Olivia Palermo

Kötü büyücü Gargamel, Mavi Ay kutlamaları 
sırasında Şirinler köyüne saldırır ve Şirinleri 
şelaledeki gizli bir geçide kovalar. Büyülü ge-

çitten geçen mavi yaratıklar kendilerini bir anda 2011 New York'unda, Central 
Park’ın tam ortasında bulurlar. Sadece üç adet elma boyutunda olan Şirinler, Big 
Apple (Büyük Elma) olarak da bilinen New York'ta sıkışıp kalırlar. Fakat Gargamel 
ve korkunç kedisi Azman da Şirinler’in peşinden New York'a gelmiştir! Şirinler 
şimdi Gargamel'e yakalanmadan köylerine dönmenin yollarını arayacaklar... 

KARADEDELER OLAYI
KARADEDELER OLAYI

Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Erdoğan Bağbakan
Senaryo: Erdoğan Bağbakan
Yapım: 2011, Türkiye, ABD
Oyuncular: Murat Han, Berk Balcı, Ada 
Hackett, İpek Ayaz, Oliver Mendler

1989 yılının ocak ayında gazeteler bir köyde ya-
şanan garip olaylar hakkında yayınlanan bazı ha-
berler, genç gazeteci H.B’nin ilgisini çeker. Köye 
giden gazeteci, oldukça korkmuş ve gergin köy-
lülerden gece köyün çevresinde dolaşan yaratık-
lar olduğunu, köyün bir şekilde cinler tarafından 

basıldığını öğrenir. H.B., birkaç hafta köyde kalır ama olağanüstü bir şey görmeyince 
kamerasını köydeki bir gence emanet ederek İstanbul’a geri döner. Üç gün sonra ise 
köyün jandarmaları tarafından gözaltına alınır: köyden 7 kişi parçalanarak öldürülmüştür. 
H.B ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılır ama bütün eşyaları ormanda terk edilmiş 
olarak bulunur; Tüm bu esrarengiz süreç boyunca kamera kayıttadır… 

ÇELİK YUMRUKLAR
REAL STEEL

Tür: Fantastik, Bilimkurgu
Yönetmen: Shawn Levy

 Senaryo: Jeremy Leven, John Gatins
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly,  
Kevin Durand, Hope Davis, Anthony Mackie,  
James Rebhorn, Olga Fonda, David Alan 
Basche, Robert Herrick, Jahnel Curfman

Eski organizatörlerden Charlie, hurda metal-
den kalitesiz robotlar yaparak geçimini sağ-
lamakta ama zorlanmaktadır. Sonunda dibe 
vurur ve kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max ile 

şampiyonada yarışacak bir boksör bir robot yapıp eğitmek üzere bir araya gelir. Bu 
vahşi arenada işler ciddiye bindikçe, Charlie ve Max bütün engellere rağmen, ringlere 
geri dönmek için son bir şans daha elde ederler. Boks sporunun insanlar dünyasından 
büyük ölçüde ayrılıp, robotların teknolojik dünyasına kaydığı yakın bir gelecekte geçen 
aksiyon dolu filmin başrolünde X-Men serisinin Logan'ı Hugh Jackman var.

KÖTÜ ÖĞRETMEN
BAD TEACHER

Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Jake Kasdan 
Senaryo: Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky  
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Cameron Diaz, Justin Timberla-
ke, Jason Segel, Kaitlyn Dever, Molly Shannon,  
Aja Bair, Lucy Punch,  Eric Stonestreet, Jenni-
fer Holloway, Katheryn Rodriguez

O Elizabeth Halsey. Hem verdiği düşük not-
lar, hem de münasebetsiz ağzı, acımasız tavır-
ları ve sık sık sarhoş olmasıyla ün yapmış bir 
öğretmen. İçki içer, kafayı bulur. İdeali ise bir 

an önce evlenip ev kirası ödemek için çalışmaktan kurtulmaktır. Fakat aniden terk 
edilince, okulun zengin ve yakışıklı yedek öğretmenine kancayı takmaya çalışır. 
Tabii öğretmen Scott'a kafayı takan sadece Elizabeth değildir. Meslektaşı örnek 
öğretmen Amy, Scott'un kısa sürede gönlünü çalar ve onu başta Elizabeth olmak 
üzere kimseye kaptırmak istemez.

SON DURAK 5
FINAL DESTINATION 5

Tür: Gerilim, Korku
Yönetmen: Steven Quale 
Senaryo: Jeffrey Reddick, Eric Heisserer  
Yapım: 2010, ABD, Kanada
Oyuncular: Nicholas D'agosto, Micah Sloat, 
Emma Bell, Tony Todd, Devon Sawa, David 
Koechner, Mark Callaway, Joy Lauren, Court-
ney B. Vance, Meghan Ory, Mike Dopud

Ölüm, bu sefer bir grup iş arkadaşını şirket 
gezisinde yakalıyor. Sam (Nicholas D’Agosto) 
henüz otobüs seyahatleri devam ederken, 
içinde kendisinin, arkadaşlarının başına büyük 

bir felaket geleceğine dair bir öngörüyü hisseder. Yolları üzerindeki köprünün çök-
tüğünü gören Sam, en azından çevresindeki mesai arkadaşlarını, dostu Peter (Miles 
Fisher) ve sevgilisi Molly’yi (Emma Bell) ölümün elinden kurtarmaya çalışır. Azrail'in 
gençlerin peşinden koşturmasını izlediğimiz serinin 5. bölümü Avatar'ın da görsel 
efektlerini yapan Steven Quale'e emanet.

SİNEVİZYON
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BİR GÜN
DAVID NICHOLLS

Basım Tarihi: Ağustos 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 536 
Pegasus Yayınları
Etiket Fiyatı: 19,90 TL 

KÜÇÜK MUCİZELER
DÜKKANI
DEBBIE MACOMBER
Basım Tarihi: Ağustos 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 480 
Martı Yayınları
Etiket Fiyatı: 17 TL 

ŞAH & SULTAN
İSKENDER PALA

Basım Tarihi: Eylül 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 400 
Kapı Yayınları
Etiket Fiyatı: 15 TL 

SIRLAR KASABASI
REBECCA WARNER

Basım Tarihi: Eylül 2011 
Türü: Roman
Sayfa Sayısı: 408 
Tual Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL 

İSTANBUL HATIRASI
AHMET ÜMİT

Basım Tarihi: Ağustos 2011 
Türü: Polisiye 
Sayfa Sayısı: 590 
Everest Yayınları
Etiket Fiyatı: 20 TL 

ŞEKER PORTAKALI
JOSE MOURA DE 
VASCONCELOS
Basım Tarihi: Ağustos 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 208 
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 15 TL 

DİRİLİŞ
ÇANAKKALE 1915
TURGUT ÖZAKMAN
Basım Tarihi: Ağustos 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 688 
Bilgi Yayınevi
Etiket Fiyatı: 25 TL 

KİTAP MÜZİK

OYUN

Çatlat
Murat Dalkılıç

Bana Anlat
Hande Yener

Sözde Ayrılık
Gülşen

Yarı Çıplak 
Gülben Ergen

Tuttu Fırlattı
Gökçe

Sabıka
Demet Akalın

Daha
Ozan Doğulu&Yalın

Geri Dönüş Olsa
Murat Boz

Vay
Sezen Aksu

Gidenin Dostu Olmaz
Gripin

Güzelim
Atiye

Dejavu
Berkay

Tam Dört Yıl Olmuş Dün
Emre Aydın

Yokum
Nev

Söyle
Seksendört

Hep Yaşın 19
MFÖ

Cumartesi
Sinan Akçıl & Ajda Pekkan

Yalan Olur
Gökhan Tepe

Sabıkalı
Ayşe Özyılmazel

Yarım
Gece

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

CALL OF DUTY
BLACK OPS
İşletim sistemi: Windows Vista/XP/7
İşlemci: Intel Core2 Duo E6600 yada 
AMD Phenom X3 8750 or better
RAM: 2GB
Boş disk alanı: 12GB
Ekran kartı:  256 MB NVIDIA GeForce 8600GT/ATI Radeon X1950Pro ve üzeri

Ana menüye girdiğinizde, oyunun Call of  Duty olup olmadığından emin olmak isteyeceksiniz, ‘yanlış oyunu 
mu açtım ben’ diye düşünebilirsiniz hatta. Alışılagelmedik tarzıyla ile ilk saniyeden gösteriyor farkını Black Ops. 
CoD’un klasikleşmiş bir özelliğidir, sürekli farklı karakterlerin gözünden mücadele etmek savaşta. Serinin son 
halkasında ise ara ara farklı karakterleri kullansak da, esas oğlan Alex Mason isimli bir Amerikan askeri. Kendisi 
sorguda, sorulan sorular doğrultusunda önceden bulunduğu operasyonları anlatıyor.
Oyunun senaryosu da tam bir sürpriz. İntikam ateşiyle yanacağımız bir senaryo hazırlamışlar bizler için.  1961-
1968 yılları arasında geçiyor Black Ops, Küba’da yapılan operasyonlardan, Vietnam Savaşı’na kadar birçok olaya 
ve operasyona şahit oluyoruz, Mason’ı dinlerken ve anılarında mücadele verirken. Gerçek olayların azınlıkta 
olduğu senaryoda, kurgulanmış bir savaşın peşinden gidiyoruz. Devletler ve kişiler arasındaki savaş, öyle bir 
karmaşık hal alıyor ki bazen kimin kimle savaştığını, hangi devletin düşman, hangi karakterin dost olduğunu an-
layamıyoruz. ABD’nin suikasta uğrayan meşhur başkanı John Fitzgerald Kennedy ve Küba lideri Fidel Castro’yu 
gibi zamanın önemli isimlerin de oyunda bulunması gerçekten muhteşem.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA;
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KUTSAL SAVAŞÇI
PRIEST

Yönetmen: Scott Charles Stewart 
Senaryo: Cory Goodman 
Oyuncular: Paul Bettany, Karl Urban, 
Cam Gigandet, Maggie Q, Lily Collins, 
Brad Dourif, Christopher Plummer 
Yapımcı: Michael De Luca, Mitchell Peck
Görüntü Yönetmeni: Don Burgess 
Kurgu: Lisa Zeno Churgin
Türü: Macera, Korku
Süre: 88 dk.

KOLPAÇİNO
KOLPAÇİNO: BOMBA

Yönetmen: Şafak Sezer 
Senaryo:  Şafak Sezer, Kaan Ertem, 
Serkan Şengül, Suat özkan
Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, 
Arzu Yanardağ, Ali Çatalbaş, Tuğba Melis 
Türk, Kubilay Penbeklioğlu, Orhan Aydın, 
Kemal İnci, Fatoş Silan
Yapımcı: Şenol Zencir, Şahin Alparslan
Müzik: İskender Paydaş
Türü: Komedi
Süre: 95 dk.

HIZLI VE ÖFKELİ 5:
RİO SOYGUNU
FAST AND FURİOUS 5: 
RİO HEİST

Yönetmen: Justin Lin  
Senaryo: Gary Scott Thompson
Oyuncular: Vin Diesel, Eva Mendes, Paul 
Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, 
Tyrese Gibson, Ludacris, Charisma Carpenter
Yapımcı: Vin Diesel, Neal H. Moritz, 
Michael Fottrell
Müzik: Brian Tyler 
Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim
Süre: 120 dk.

TOR
THOR

Yönetmen: Kenneth Branagh, Joss Whedon
Senaryo: Zack Stentz, Don Payne
Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hop-
kins, Stellan Skarsgard, Kat Dennings, Clark 
Gregg, Rene Russo
Yapımcı: Kevin Feige 
Müzik: Patrick Doyle 
Kurgu: Paul Rubell 
Türü: Fantastik, Macera
Süre: 130 dk.

SEVİMLİ CÜCELER
GNOMEO & JULIET

Yönetmen: Kelly Asbury
Senaryo: Rob Sprackling, John R. Smith, 
Kevin Cecil, Andy Riley, Mark Burton
Seslendirenler: James McAvoy, James 
McAvoy, Ashley Jensen, Michael Caine, 
Matt Lucas, Jason Statham, Patrick Ste-
wart, Stephen Merchant, Hulk Hogan
Yapımcı: David Furnish, Baker Blood-
worth, Steve Hamilton Shaw
Türü: Animasyon
Kurgu: Catherine Apple
Süre: 84 dk.

İzleyeceğiniz En Orjinal Vampir Filmi
18 yaşındaki bir kızın kaçırılmasıyla ilgili haber, savaş gazisi Rahip'e ulaştığın-
da, yönetici monsenyörlerden, yeğeninin peşine düşmekve kurtarmak için izin 
ister. Red cevabı aldığında emirlere karşı gelerek, vampirler köleleştirmeden 
önce yeğenini bulmak için yola çıkar. Bu görevde kendisine eli tetikte genç bir 
çöl şerifi, yeğeninin erkek arkadaşı Hicks, ve olağanüstü dövüş becerilerine 
sahip eski bir Rahibe eşlik edecektir. 

Tiglon   |  Etiket Fiyatı: 20.89 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

Patlamaya Hazır Bir Komedi
Özgür (Şafak Sezer) zengin bir ailenin evladıdır. Ancak hayatından memnun de-
ğildir. Ne cimri babasından destek görmekte, ne de zengin kayınpederinden… 
Özgür’ün eski sevgilisi Şale (Arzu Yanardağ) çıkaracağı albüm için maddi destek 
beklemektedir. Bu desteği bulamayınca Özgür’ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti 
ile tehdit eder. Kalbi kırık bir kadının ’kadınca’ intikamı gibi görünen bu durumun 
arkasında aslında çok büyük hesaplar vardır.

Tiglon |  Etiket Fiyatı: 20.89 TL (KDV Dahil)  |  TÜRKİYE 2010

Yeryüzünde pek çok süper kahraman var... 
Ancak onlardan sadece bir tanesi Tanrı. Thor sorumsuz ve bencilce davranış-
ları nedeniyle yaşadığı gezegen Asgard’dan Dünya’ya sürgüne gönderilir. Bura-
da kaybettiği güçlerini yeniden toparlaması için savaşması gerekecektir. Onu 
ortadan kaldırmak isteyen istila güçleri tarafından tuzağa düşürülen Şimşek 
Tanrısı savaşı kazanmak için gücünü yeniden toplamalı ve gerçek kahraman 
olmanın bedelini öğrenmelidir.

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 20.89 TL (KDV Dahil)  |   ABD 2011

Bahçe Cücelerinin Sihirli Yaşamlarını Görmeniz İçin Müthiş Bir Fırsat.
Komşular arasındaki savaşın ortasında kalan bahçe cüceleri Cino ve Jülyetin 
de isimdaşları ünlü aşıklar Romeo ve Jülyet gibi aşmaları gereken bir çok engel 
vardır. Acaba plastik pembe flamingolor ve çim biçme makinası yarışları ara-
sında bu genç çift mutluluğu yakalayıp bu amansız savaşa son verebilecek mi?
William Shakespeare'in ünlü "Romeo ve Juliet" oyununun, 3D animasyon dünya-
sına uyarlaması olan eğlenceli filmde, cücelerin sevimli dünyasını izliyoruz...

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 20.89 TL (KDV Dahil)  |  İNGİLTERE, ABD 2011

Zamana Karşı Yarış Başladı...
Brian ve Mia Toretto, Dom’u özgürlüğüne kavuşturduktan sonra, yetkilileri atlat-
mak için sınırları geçerler. Özgürlüklerini kazanmak için son bir işe asılmak zorun-
dalar. Alışılmadık müttefikler, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya 
getirirken, onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, 
onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlar. 

As Sanat |  Etiket Fiyatı: 21 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2010



201

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON ◆ EKİM 2011202

TEKNOVİZYON

TEKNOVİZYON
MOTOROLA DROID BIONIC
127.5 x 66.9 x 11 mm boyutlarına sahip olan Motorola Droid Bionic 158.8 gram ağırlığında-
dır. 4.3 inç boyutundaki geniş dokunmatik ekranı altında sezgisel-dokunmatik tuşlardan oluşan 
home, menü, geri ve arama tuşları yer alıyor. 3264x2448 piksel çözünürlüğünde 8 MP kamerası 
ile ön plana çıkan Motorola Droid Bionic Led flash ve otofokus desteği ile birlikte kullanıcıların 
hizmetine sunuluyor. Android v2.3(GingerBread) işletim sistemi ile birlikte Motorola Droid Bi-
onic çift çekirdekli 1 GHz hızındaki işlemcisi ile birlikte sunuluyor.

ASUS EEE PAD TRANSFORMER
Oldukça ince ve şık bir yapıya sahip olan tablet, 1280 x 800 çö-
zünürlük sunan IPS LED ekran sunuyor. Gorilla Glass güçlendi-
rilmiş camı ile güven veren tablet, aluminyum kasası ile malzeme 
kalitesini hissettiriyor. Tabletin sol üst kısmında açma-kapama 
ve kilit fonksiyonlarını gerçekleştiren bir tuş ile sesi arttırıp azalt-
maya yarayan iki yönlü buton bulunmakta. Tabletin sağ tarafına 
baktığımızda 3.5mm’lik ses girişi, mini HDMI portu ve miniSD 
kart slotu karşımıza çıkıyor.Ayrıca sol tarafta olduğu gibi minik 
ses çıkış delikleri de bu bölgede bulunuyor.

Canon EOS 60D
Öncelikle Canon EOS 60D dijital fotoğraf  makinesinin daha kompakt 
oluşu dikkat çekiyor. Ayrıca kameranın gövdesinde kullanılan malzeme 
magnezyum yerine alüminyum kasa üzerine polikarbon. Cihazın ağırlığı 
70 gram kadar azaltılmış. Cihaza ilk baktığınızda giriş seviyesi bir DSLR 
fotoğraf  makinesi zannedebilirsiniz ama ürünün teknik özellikleri bu ka-
tegoriye göre oldukça fazla ve ciddi. Canon EOS 60D fotoğraf  makinesi 
EOS 7D ile 550D arasındaki boşluğu doldurarak sadelik ve basitliğin biraz 
daha ötesine geçmek isteyen fotoğraf  tutkunlarının beklentilerin cevap 
veren bir dijital SLR model. Ayrıca 50D modelinde ekran oranı 4:3 iken 
Canon EOS 60D'nin LCD ekranı 3:2 görüntü oranına sahip.
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GRID 10 TABLET
Grid 10 tablet ise firmanın başkanı Chandra Rathakrishnan 
tarafından piyasadaki en iyi çözünürlüğe sahip model ilan 
edildi. 10.1 inç 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 4 nok-
tadan çoklu dokunmatik kapasitif  TFT LCD ekran, 1.2GHz 
hızında çift çekirdekli NVIDIA Tegra 2 işlemci, 512MB 
RAM, WiFi, 3G, 16GB dahili kapasite, Bluetooth, microSD 
girişi, GPS, akselerometre ve jiroskop özelliklerine sahip 
Grid 10’da hdMI veya USB girişi dock portuna takılan bir 
adaptör ile sağlanabiliyor. Grid OS üzerinde çalışan tablet 
özel Fusion Garage uygulamalarının indirilebileceği bir uy-
gulama marketi Grid Shop’a da sahip.

TOSHIBA QOSMIO 3D
1.25TB iki sürücü, 8GB DDR3 RAM,  Intel Core i7-
2630QM işlemci ve  1.5GB GDDR5 ekran kartına sa-
hip bir teknoloji harikası. Toshiba Qosmio‘da ilk göze 
çarpan, üst tarafı kırmızı alt kısımları ise bukelamu-
numsu gri renklerle donatılmış, son derece keskin ve 
dayanıklı gözüken bir tasarımla donatılmış olması. Sol 
yan  kısımda VGA, HDMI, Ethernet girişleri, yanı sıra 
iki adet USB girişleri (2.0 ve 3.0) bulunuyor. Laptopun 
sağ kısmında ise iki ek USB 2.0 kulaklık/mikrofon jak-
ları, 5-in-1 kart okuyucu ve güç, HDD aktivitesi ile ilgili  
yanıp sönen ışıklar bulunuyor. Harman / Kardon ste-
reo hoparlörlere (ve dip subwoofer)  sahip olan cihaz, 
maksimum ses seviyesinde bile bozulmayan, çok net 
ses elde etmemizi sağlıyor.

PANASONIC SDR-H85
Panasonic H85, içeriği hem hard diski-
ne hem de SDXC/SDHC/SD Hafıza 
Kartına kaydedebilir. Dahili 80 GB hard 
disk yaklaşık 74 saat ve 30 dakikalık 
veriyi (LP modunda) saklayabilirken 
ayrı olarak satılan 64 GB SDXC Hafı-
za kartı 60 saat 30 dakikalık veriyi (LP 
modunda) saklayabilir. Bu özellikleriyle 
Panasonic H85 uzun süren etkinlikler 
ya da seyahatler için idealdir. Bu kom-
pakt video kamera, güçlü 70x optik 
zum lensle donanmıştır. Geliştirilmiş 
Optik 78x Zum fonksiyonu da sahip 
olan bu lens, CCD'nin etkin bölgesi-
ni kullanarak zum gücünü geniş açılı 
fonlara uygun olarak artırır. Panasonic 
T50 böylece, geniş ortamlara yayılmış 
uzaktaki öğelerin dinamik yakın çekim-
lerinde mükemmel görüntüler yakalar.
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KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN)
Bu aralar çok çekicisiniz. Etrafınızdakilerin gözünü kamaş-
tırıyorsunuz. Sizdeki bu değişiklik birlikte olduğunuz ki-
şiyi çok etkiliyor. Bugünlerde beklediğiniz teklifi yapabilir 
hazırlıklı olmalısınız. İşlerinizi fazla sorun etmeyin çünkü 

arkadaşlarınız size anlayışlı davranacak ve yardımcı olacaklardır. Onların 
kıymetini bilin. Siz de onlardan yeri ve zamanı geldiğinde yardımlarınızı 
esirgemeyin. Bir yakınınız rahatsızlanacak. Hastalığını dert etmeyin çünkü 
çok kısa sürede iyileşip tekrar sağlıklı günlere dönecek.

BOĞA BURCU  (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Bugünlerde kısa bir yolculuğunuz var. Yaşamınızda yeni-
likler görülmekte. Bunların bir bölümünü siz yapacaksınız. 
Önemli bir bölümü de arkadaşlarınız, dostlarınız sayesin-
de gerçekleşecek. Para durumunuz gayet iyi. Kısmetinizi 

bir arkadaşınızla bölüşebilirsiniz. Mutlu bir beraberliğiniz varsa ondan uzak 
kalmamalısınız. Ona sevginizi göstermenin tam zamanı. Fakat kalbiniz boş-
sa zevkli ve anlamlı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Başbaşa kalacağınız yerlere 
gitmelisiniz. Bu da sağlığınıza iyi gelecek. 

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Herşey hemen olsun diyenlerdensiniz, ama herkes o ka-
dar hızlı olmayabilir. Değişken ruh haliniz çevrenizdekileri 
şaşkına çeviriyor. Bugün onayladığınız şeyi ertesi gün ilk 
kez duyuyormuş gibi davranmanızı çevrenizdekiler kolay 

kolay kabullenemiyor. Yeni arayışlar içindesiniz. Ama dikkat. Bu arada es-
kileri kaybetmeyin. Bugünlerde cazibelisiniz ve etrafınızda bir yığın insan 
var. Ama hepsine güvenmeyin. Baş ağrıları ve mide kramplarına karşı yoga 
gibi hem bedeni hem zihni gevşeten çalışmalar yapın.

BAŞAK BURCU  (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Mantığın ve iş hayatının öne geçtiği zamandasınız. Yoğun 
işleriniz arsında kaybolup sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İl-
gisizliğinizden yakınacak birileri çıkabilir. Bu sizin canınızı 
sıkabilir. Kaba ve umursamaz davranışlarla sevdiklerinizi 

üzüyorsunuz. Onlar buna layık değiller. Uzaktan gelecek bir kişi bir anda 
hayatınızın akışını değiştirebilir. Sizi oldukça etkileyecek bu kişi gelecekle 
ilgili planlarınıza yardımcı olacak. Sizin gibi canlı bir kişiliği kimse üzmeyi 
başaramıyor. Sağlığınız yerinde.

AKREP BURCU  (24 EKİM - 22 KASIM)
Bugün arkadaşlarınızla tartışmaktan uzak durun. Zira 
bunun sonuçları size pahalıya patlayabilir. Düşüncelerini-
zi netleştirin ve ne istediğinizi iyi saptayın. Stratejinizi de 
ona göre yönlendirin. Siz kararlı olursanız, karşınızdaki-

ler de sizi daha iyi anlarlar. Sizin sorununuz iyi niyetinizin anlaşılmaması. 
Sevdiğinize bile bunu yeterince hissettiremiyorsunuz. Depresif  bir halde 
olmaktan yorulmadınız mı? Sürekli depresif  olmak, başka hastalıklara karşı 
vücudunuzun direncini kırabilir.

OĞLAK BURCU  (22 ARALIK - 20 OCAK)
Bu aralar keyifsizsiniz. Hiçbir yerde bulunmak, gezmek, 
eğlenmek istemiyorsunuz. Hayatınızdaki olumsuzluklar iş 
hayatınıza da yansımış durumda. İş hayatınızda bir takım 
sorunlar var. Bu şekilde devam ederseniz etrafınızda sev-

dikleriniz, arkadaşlarınız kalmayabilir. Özgürlüğünüzden vazgeçemediğiniz 
için aşk hayatında istediğiniz mutluluğu bir türlü yakalayamıyorsunuz. Se-
çim sizin. Aşk mı özgürlük mü? Sağlık konusunda biraz daha ihtiyatlı dav-
ranın. Sağlık ihmale gelmez. 

BALIK BURCU  (19 ŞUBAT - 20 MART)
Yeni girişimlerde bulunabilir hatta atılımlar yapabilirsiniz. 
Bu atılımlar sizi daha başarılı bir iş hayatına sevk edecek. 
Birkaç işi bir arada götürmek durumunda da kalabilirsiniz. 
Yeni bir anlaşma sayesinde bol paranız olabilir. Uzak bir 

yerden gelen biriyle tanışacaksınız. Bu insan bir yabancı olabilir. Onunla 
aranızda bir yakınlaşma olacak. Ama seviyor ve seviliyorsanız bu ilişkiyi 
sınırlandırmalısınız. Bu insanla iş ilişkisine de girebilirsiniz. Bunda da olumlu 
sonuç alma ihtimaliniz var. Sinirlerinizi fazla yıpratmayın.

İKİZLER BURCU  (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Çok neşelisiniz. Bir anda birçok yerde olmak istiyorsunuz. 
Eğlence, hareket, yenilik nerdeyse sizi de orada görmek 
mümkün. Fakat istikrarsız oluşunuz ve sık sık değiştirdiği-
niz fikirler yüzünden iş hayatınızda zorluklar yaşıyorsunuz. 

Karşınızdakilerin bu çift karakterinizi kabullenmesi biraz zor. Özgürlüğü-
nüze olan düşkünlüğünüz yüzünden duygusal bağlamda ne yazıkki başarı 
tutturamıyorsunuz. Sevdiğinizin sizinle anlaşması bu yüzden zorlaşıyor. 
Gittikçe açılan iştahınız yüzünden fazla kilolarla uğraşmanız gerekebilir.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
 Çevrenizdekiler size güvenmiyor. Bunun nedeni sizin garip 

davranışlarınız. Oysa onlar sizin dostunuz. Hep sizin iyiliği-
nizi düşünüyorlar. Dostlarınızın kıymetini bilin. Onlara karşı 
daha dikkatli olun. İş hayatınızda küçük çekişmeler yaşıyor-

sunuz. Bu davranışlar size birşey kazandırmaz. Aksine sizden çok şey alıp 
götürür. Siz zaten çok çalışkan bir insansınız. Çalışarak herşeyi kolayca elde 
etmeniz mümkün. Size umut bağlayanları hayal kırıklığına uğratmayın. Şu 
günlerde kalbinizi fazla zorluyorsunuz. Dikkat edin.

TERAZİ BURCU  (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Çalışıyorsanız iş hayatınızda bir yıldız gibi parlayacaksınız. 
Yaptığınız anlaşmalar, imzaladığınız sözleşmeler v.s. hep-
sinden karlı çıkacaksınız. Duygusal hayatınız için söylene-
bilecek bir değişiklik yok. Temkinli olmalısınız. Yalnızsanız 

bulunacağınız ortamlarda şık ve bakımlı görünümünüzle tüm dikkatleri 
üzerinize çekeceksiniz, fakat siz çok ince eleyip sık dokuyan bir tipsiniz. 
Yine çevrenizdekilerde bin türlü kusur bulacaksınız. Şikayet etmeden önce 
biraz bekleyin. Çünkü biraz abartıyorsunuz.

YAY BURCU  (23 KASIM - 21 ARALIK)
Aileniz ve yakın dostlarınızla çıkacağınız seyahat stresinizi 
atmanızı sağlayacak. Duyacağınız bazı haberlere şaşıra-
caksınız. Yalnız siz anlatılanları dinlemeli ve düşüncelerini-
zi kendinize saklamalısınız. Bu aralar radikal kararlar alabi-

lirsiniz. Bunun için gereken güç sizde mevcut. Zira şu sıralar işlerinize çok 
önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını mutlaka alacaksınız. 
Bu yoğun dönemde sağlığınız yerinde olduğu için şanslısınız. Bu şansınızı iyi 
değerlendirin ve sağlığınızı korumaya devam edin.

KOVA BURCU  (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Yoğun bir iş temposuna gireceksiniz. Sonrasında ise eme-
ğinizin meyvelerini yavaş yavaş toplamaya başlayacaksınız. 
Ekip çalışmaları gündemde olduğu için iş arkadaşlarınız-
la paylaşıma önem gösterin. Zamanınızın çoğunu işinize 

ayıracaksınız. Bu da size maddi ve manevi açıdan başarı getirecek. Uzun 
zamandır almayı planladığınız bir eşyayı bu sayede alma şansınız doğacak. 
Sevdiğiniz kişi bu yoğun dönemde sizi destekleyecek. Bu arada istemeden 
de dostlarınızı ihmal edebilirsiniz. Bu da biraz canınızı sıkabilir.

ASTROLOJİ
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 

235 45 00
323 67 09
235 42 05
263 11 42
251 52 80
351 16 50

Valilik 
Meram Kaymakamlığı 
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral 
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

Numune Hastanesi
Meram Araş. Hastanesi (SSK)
Dr. F.S. Doğum ve Çocuk Hast.
Beyhekim Ünitesi (TOKİ)
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı

351 74 45
322 45 21
235 90 10 
221 31 00 
237 64 00
221 32 00
353 30 50
236 07 90
322 27 60 
351 18 32

223 60 00
241 50 00
223 12 53
257 06 06
236 54 07
321 20 41

Subay Orduevi
Askerlik Dairesi Başkanlığı
İl Jandarma Komutanlığı 
Adliye Sarayı Santral
Emniyet Müdürlüğü
Cumhuriyet Başsavcısı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Bağ-kur İl Müdürlüğü
SSK Müdürlüğü
Sağlık Müdürlüğü

S.Ü. Meram Tıp Fakültesi
S.Ü. Selçuklu Tıp Fakültesi
S.Ü. Diş Fakültesi Eğt. Hast.
Başkent Üni. Araş. Hastanesi
Belediye Sağlık Hastanesi
Askeri Hava Hastanesi

221 61 00 
351 34 25
321 70 19 
353 40 21 
322 74 30
350 61 58 
255 00 60
221 52 52 
342 14 44
353 47 17 

444 42 00
353 72 00
353 88 03
235 50 42
351 41 00
350 37 77

350 64 64
351 30 00
239 04 80
351 89 58 
351 32 07
352 80 22
351 32 04
351 32 07
351 89 58

353 04 05
444 02 46
221 37 37
249 74 74
221 44 44
353 69 00

Koski Genel Müdürlüğü
Halk Kütüphanesi
Devlet Su İşleri
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Müftülük 
Medaş
Konya Ticaret Odası
Ticaret Borsası
Mimarlar Odası

Vakıf  Hastanesi
Nakiboğlu Bilgi Hastanesi
Akademi Hospital
Özel Selçuklu Hastanesi
Kızılay Hastanesi
Konya Hospital

Muhasebeciler Odası
Lokantacılar Odası
Türk Standartları Enstitüsü
Müzeler Müdürlüğü
Mevlana Müzesi
Karatay Müzesi
İnce Minare Müzesi
Arkeoloji Müzesi
Etnografya Müzesi

Anıt Hastanesi
Aknet Göz Hastanesi
BSK Hastanesi
Derya Tıp Merkezi
Farabi Hastanesi
Fizikon

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

265 02 45
322 36 80
351 20 00
265 00 80
265 18 61 
265 00 40
265 01 60
324 8 3240 242

Otogar Santral
DDY
THY
Kontur Turizm
Konset Turizm
Metro Turizm
Özkaymak Turizm
Eventus Holiday

324 76 76
325 06 01
325 17 48
325 26 26
321 47 66
324 60 50
324 01 06
323 03 02
324 44 01
238 69 06

Ayçiçeği Kreş
Deniz İncileri
Günışığı
Hepsi Papatyam
Kıvılcım
Minik Kalpler
Oyna Eğlen Öğren
Pınar Kreş
Şımarık Patikler
Düşler Bahçesi

261 18 18
324 34 10
323 67 86
235 25 20 
244 90 93 
325 15 06

Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Özel Gençlik 

246 55 70 
444 00 33
444 00 40
352 15 16
345 10 86
236 79 33
345 34 38 
238 10 48
235 56 42
342 69 03

TNT
UPS
DHL
Express Kargo
Aras Kargo
MNG
Sürat Kargo
Aramex
FedEx
Özdes Lojistik

353 51 84
352 16 16
345 24 24
321 87 70
350 0 444
350 75 75
241 16 16
233 43 03 
444 0 155 
236 96 02
236 21 21
323 08 08
238 58 32

221 60 60
257 06 48
247 68 50
257 16 96
247 79 30
247 09 16
247 95 08
247 05 66
257 14 80
247 79 67
247 65 00
247 22 92
247 66 76
247 60 88
257 09 57
247 05 41
257 16 68
247 73 93

265 10 00
265 02 65
265 32 42
265 23 55
265 34 33
265 18 70
265 32 06
265 19 80
265 11 45
265 11 28
265 12 72
265 11 21
265 12 34
265 12 14
265 11 61
265 28 85
265 27 20
265 41 37
265 12 00
265 05 15
265 39 12
265 36 12
265 05 15
265 11 11
265 10 65
265 10 50
265 21 56
265 36 17
265 25 25
265 23 79
265 10 45
265 23 75
265 47 90
265 33 53

237 93 94
237 93 94
233 60 20
238 36 73
235 08 84
233 28 72
234 32 34
236 17 47
236 62 62
238 60 30
238 41 61
233 80 00
233 16 61
237 71 22
233 24 25
238 43 05
233 69 01
235 30 01
236 43 20
233 26 00
236 88 77
235 69 99
238 96 19
237 74 73
237 51 20
238 9470
236 32 83
233 22 62
237 87 54
236 57 58
237 02 99
237 33 27
236 72 42
237 47 17

Hakimiyet
Memleket Gazetesi
Yeni Meram
Konya Postası
Merhaba Gazetesi
Yeni Konya
ÜN TV
Sun TV
Kon TV
KTV
Konya TV
Anadolu Manşet
İHA

Kipa Hipermarket
Vestel
Philips
Samsung
İmza
Batik
Damla Dantel
DGN
Ceyo
Fish House
Perlinda
Ruba
Roman
Fun Time
Kütahya Porselen
Deconum
Assortie
Willy Wonder's

Real Hipermarket
Praktiker
Mavijeans 
Seden Triko
Adidas
Süvari
U.S.Polo
Hatemoğlu
Kiğılı
Collezione
Tefal
Kafkas Şekerleme
Centone
Kitapsan
L.C.W.
Özsüt
Burger King
Mudo
Ayakkabı Dünyası
Nokia
Panço
Electro World
Turkcell
Avea
Dry Center
Belgin Triko
Philips
Karaca
Teknosa
Express Kundura
Künefecim
Harribo
Koton
Willy Wonder's

Adese
Adese Kömür
Arçelik
Armağan Oyuncak
Assortie
Avşar Sinemaları
Aylin Triko
Bisse
Boyner
D&R
Dagi
Daniel Hechter
Desa
Digitürk
Faik Sönmez
Hotiç
İttifak Altın
Journey
Kip
Koton
LCW
Levi's
Lostra Çilingir
LTB
Mc Donald's
Network
Nike
Özsüt
Pierre Cardin
Pizza Pizza
Perlina
Rodi
Sabri Özel
Sarar
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SEDEF FOTOĞRAF

233 16 45
www.sedeffotograf.com

FOTO
İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF

233 53 79
www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO
ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA
PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK
PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ

321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ

350 75 67
Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM
PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH
USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.
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KANDİL
AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE&CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU
AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51

NİRVANA  

0533 230 91 25
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

241 61 16
www.blackgardencafe.com

WHITE HOUSE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MADO

320 87 27
Meram

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

KASAP HAKAN

238 41 12
Büyük Sinan Cad.

YENİYOL
KÖFTECİSİ

323 44 62
www.yeniyolkoftecisi.com

PAŞAZADE
RESTAURANT

248 92 50
Yeni İstanbul Yolu

HAVZAN
MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN
 RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma  
Caminin inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanın-
da başlanmış ve Sultan Alaeddin Keykubad dev-
rinde 1220 (H. 617) senesinde son şeklini almıştır. 
Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından bakıldı-
ğında minyatür bir kaleyi andıran Alaeddin Camii 

Konya’daki en eski camidir. Yapımı yüz yıldan fazla sürmüştür. Alaeddin Camiinin en 
muhteşem yeri, Kuzey cephesidir. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük pencere bu-
lunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özellikle-
rini bir araya getirir. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift süslemeleri vardır. 
Kapının iki yanından gelen şerit süslemeler de kemerin kilit taşı üzerinde birleşir.

ALAEDDİN CAMİİ

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

BEYAZ SARAY
KEBAP SALONU

350 66 36
www.konyabeyazsaray.com

YAKAPARK
RESTAURANT

323 1 222
Meram Yaka Cad.

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

ÖZ KONYA 
MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA
RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ
ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkofte.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER
OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ
OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES
SAAT&OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK&SAAT

351 25 41
Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

SARAYLIZADE

342 05 83
Fevzi Çakmak Mah.

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ
MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN
MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

Selçuklu'nun meşhur vezirlerinden Sahip Ata 
Fahreddin tarafından 1258 yılında yaptırılan ca-
miye daha sonra hamam, hanigâh ve 1283 yılında 
Sahip Ata'nın vefat etmesi üzerine kendisi için 
yapılan türbenin de eklenmesiyle yapı külliye 
biçimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır. 

Girişteki anıtsal taç kapı Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. Kapı-
nın iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çiniler-
le girişik işlemesi yapıya özgün bir hava katmaktadır. Birçok Selçuklu yapısında 
gördüğümüz gibi Sahip Ata külliyesinde de Helenistik veya Roma döneminden 
kalmış taşlar mimarî parça olarak kullanılmıştır.

SAHİP ATA KÜLLİYESİ
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KONYA 
MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN
COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ
PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA
HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

BHM

353 37 55
Ankara Cad.

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

353 91 81
www.ozemek-halimobilya.com.tr

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

HILTON GARDEN
INN KONYA

221 60 00
www.hilton.com.tr

YAKAPARK
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ

346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

ÇINARALTI

325 25 15
Meram

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuze-
yinde yer almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II. 
İzzeddin Keykavus Devrinde, Emir Celaleddin Ka-
ratay tarafından, 1251 yılında yaptırılmıştır. Mimarı 
bilinmemektedir. Osmanlı Devrinde de kullanılan 
medrese XIX. yüzyılın sonlarında terk edilmiştir. 

Medrese Selçuklular Devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medre-
se" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş doğudan gök ve beyaz mer-
merden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçiliğinin şaheser 
bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. 
Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI
ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

RENAULT
TRUCKS

345 13 13
Ankara Cad.

KARAKAYA
RENT A CAR

320 43 44
www.karakayarentacar.net

ROYAL
RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER
RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE
RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN
RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN
KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

248 24 75
İstanbul Yolu Üzeri

FIAT
KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN
OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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SAUNA
GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

353 21 57
Zafer

MUSTAFA SAPA

320 00 56
Havzan Mh.

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM
GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft.com

ALTINAY
GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

UĞUR
GÜZELLİK

320 51 41
www.ugurguzellik.com

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

GÜZELLİK SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın la-
lası Bedreddin Müslih tarafından 1242-1243 yılında 
yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan iki katlı açık 
avlulu, eyvanlı, simetrik ve dengeli planı ile Selçuk-
lu medreselerinin ilk örnekleri arasındadır. İsmini 
çini süslemelerinden almıştır. Günümüze cümle 

kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cep-
hesindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bordürler, kitabeler ve mu-
karnaslı şekillerle bezenmiştir. Giriş kapısının sağında iki basamakla çıkılan türbe-
sinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür. Türbe zikzak biçimli tuğla örgülü olup, 
üzeri kubbe ile örtülüdür. Kubbenin ortasında firuze çiniler bulunmaktadır. 

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM
ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

İNCİMİZ
ORGANİZASYON

238 37 34
Elmacı İş Merkezi

CEYLAN DERİ
GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU
TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

ADRESSİM
COLLECTION

351 12 65
www. adresim.com.tr

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI
DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI

324 19 00
www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM
DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

CEM DEMİR

322 72 92
Beyazıt Mh. A Plaza

FİGEN ÖZÇELEBİ

350 66 15
İstanbul Cad. Mavi Saray İşhanı

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan

NEFES GELİŞİM
AKADEMİSİ

323 13 43
Meram

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı 
olan yapı kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet 
gösteren müzedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anı-
lır. (Yeşil Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört 
fil ayağı üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı 
faaliyetler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar 

yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tari-
katından olması Türbe'ye özel bir önem verilmesini ve iyi korunmasını sağlamıştır. 
Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeri istimlak edilerek Gül Bahçesi ola-
rak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür 
Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

MEVLANA MÜZESİ
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN
MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY
PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK
RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN
OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT

345 10 56
demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK
YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS
İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL
TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

265 39 99
www.konyabiofer.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft.com.tr

TİM YAZILIM

237 20 03
www.timyazilim.com

OKUMUŞ
TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK
ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ
GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT
ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

FARUK
BİLGİSAYAR

322 32 88
www.farukbilgisayar.com

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER
PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen 
iki katlı tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tes-
cil edilip Vali Konağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün 
Konya'ya gelişlerinde de kendisine tahsis edilmiştir. 
1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın 

alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak 
Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya 
Konyalıların hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na 
devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarraflar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

SARRAF
DURAYDALILAR

353 60 77
www.duraydalilar.com

TUAL
MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ
RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO
PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO

0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

SER MİMARİ
TASARIM

323 06 00
www.sermimari.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

KIVRAK
YAPI CENTER

355 49 49
www.kivrak.com.tr
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OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.

KAREİNA
KUAFÖR

322 17 12
www.kareinaguzellik.com

HILTON GARDEN
INN KONYA

221 60 00
www.hilton.com.tr

PAŞA PARK
HOTEL

305 00 00
www.pasapark.com.tr

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

SEMA OTEL

322 15 10
www.otelsema.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN
SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR
ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

OTEL BERA

444 23 72 
www.bera.com.tr

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin 
Altun-aba tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı 
üslubu ve ilgili vakfiyesine dayanılarak cami ve 
yanındaki medresenin XII. yüzyılın sonlarında ya-
pıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk 
banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra Ah-

med Bey Camisi ismiyle anılmıştır. Bitişiğindeki Altun-aba Medresesi’nin vakfiyesinde 
belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın bu medresenin mütevellisi olması ve yakınında da 
İplikçiler Çarşısı’nın bulunması nedeniyle cami, İplikçiler Camisi ismini almıştır.

İPLİKÇİ CAMİİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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