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2011 Yılını acısıyla, tatlısıyla geride bırakıyoruz yepyeni bir yıla tüm umutları-
mızla gireceğiz. 2011 yılı Konya için yeniliklerle geçti sosyal alanda daha fazla 
gösterdi şehrimiz kendisini. Selçuk Üniversitesi rektörlük seçimini kazanan Prof 
Dr. Hakkı Gökbel şehrimize yeni bir vizyon getirme amacında olan yeni rek-
törümüz Konya’mız için büyük bir kazanç. Bu yıl 738. Yılını andığımız Vuslat 
törenleri eski yıllara nazaran daha profesyonel bir organizasyonla göz doldurdu. 
Yaklaşık iki haftalık bir zaman diliminde tüm dünyanın gözü üzerimizdeydi ve 
50 binin üzerinde konuk ağırladık. Selçuklu Belediyesi yeni binasında hizme-
te başladı, Selçuklu mimarisi göz önüne alınarak projelendirilen yeni belediye 
binası kentle bütünlük sağladı. Bundan sonra yapılacak binalarda örnek alınaca-
ğını ve yapıların sadece kullanım amaçlı değil şehrin görsel ve tarihi kültürüyle 
de bağdaşması gerektiğini artık tüm Konya görmeli ve bir an önce uygulamaya 
geçmeli. Konya 2011 yılında buraya sığdıramayacağımız pek çok yenilik ve gü-
zelliğe tanık oldu, gelecek sayımızda bunu sizlere daha geniş bir dosyada sunaca-
ğımızı buradan duyurmak istiyorum.
2011 yılı Türkiye için büyüme senesiydi… Önceki seneler gibi Dünya, bilhassa 
AB ülkeleri, 2000 öncesinin Türkiye’sine benzer ekonomik olaylara sahne oluyor.  
Özellikle şuna dikkatleri çekmek isterim ki tüm ekonomik buhranlarına rağmen 
Türkiye, hiç bir zaman ülke olarak konkordato istemedi. Ama 2011 yılında birçok 
AB ülkesi iflaslarını top yekün açıkladı. Türkiye ise büyümesiyle ve dünya siyaset 
sahnesinde ki aktif rolüyle parmakla gösterilen ülke konumunda. Bu durumun 
bazı ülkeleri rahatsız etmesi hiç yadırganacak bir durum değil. Dünya’yı koruma 
hamiliği gibi görüntü vermeye çalışan ama yüzlerce yıllık sömürgecilik üzerine ku-
rulu ülkeler demokrasi adı altında, tarihin karar vereceği, tarihçilerin araştıracağı 
olayları meclislerine taşıdılar. Demokrasiden ödün vermeyen bir profil çizen Avru-
pa, antidemokratik bir şekilde sözde insan hakları savunucusu oldu.  
Cezayir’de yapmış olduğu soykırımı dile gelmemesi için yıllarca lobi çalışmala-
rında bulunan Fransa, ‘Ermeni soykırımı yapılmamıştır’ diyen kişileri cezalandı-
ran yasayı meclisten demokrasi’nin üstünü çizerek geçirmiştir. Tüm dünyaya 50 
vekili ile ne kadar demokratik bir ülke olduğunu göstermenin yanı sıra Fransa, 
düşünce özgürlüğüne büyük bir darbe vurmuştur ve bu tarihte kara bir leke ola-
rak yerini almıştır. ‘İnançlarımıza saygı gösterin,’ diyen Fransa tarihte var olma-
yan meseleyi kendine paranoyak bir inanç haline getirecek kadar küçülmüştür. 
Bu güçlü Türkiye’nin enerjisini ve dikkatini başka yerlere harcatma çabasından 
başka bir şey değildir. En güzel söylemi AB’den sorumlu devlet bakanımız Sa-
yın Egemen Bağış söyledi: Sarkozy’yi ‘Pinokyo’ya benzetirken, Fransızların da 
bindikleri dalı kestiğini belirtti. Sonuna kadar haklı bir söylem ama bana göre: 
Bindikleri ağacı gövdeden kestiler. Bunu da çok yakında görecekler…

Sevgiyle, ailenizle, sağlıcakla kalın…

ahmet@medyafgroup.org
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BAKAN DAVUTOĞLU'NDAN ÜRDÜN BAŞBAKANI 
VE AFRİKALI BAKANLARA YEMEK
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Ürdün Başbakanı Awn Khasawneh 
ve Türkiye Afrika Gözden Geçirme 
Konferansı'na katılan Afrikalı ba-
kanlara Konya'da yemek verdi. 
Yemeğe Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
da katıldı. Akyokuşpark Konya Mutfağı'ndaki 
öğle yemeğine Başbakan Yardımcısı Bülent 
Arınç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Ürdün Başbakanı Awn Khasawneh, Afrikalı 
bakanlar, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 
ve çok sayıda yabancı konuk katıldı. Bakan 
Davutoğlu, yemeğe gelen konuklarını kapıda 
karşıladı. Yemeğin ardından Başbakan Yardım-
cısı Bülent Arınç başka bir programa katılmak üzere heyetten ayrılırken, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Ürdün Başbakanı Awn Khasawneh 
ve Afrikalı bakanlar aynı tur otobüsüne binerek şehir turu yaptı. Bakan Davutoğlu, 
otobüste konuklarına Konya ile ilgili bilgiler vererek rehberlik yaptı. Heyet ilk ola-
rak Karatay Medresesi'ni gezerek incelemelerde bulundu. Burada müze hakkında 
yetkililerden bilgi alan heyet, müze çıkışı birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan 
Davutoğlu ve beraberindeki heyet buradan İnce Minare Müzesi'ne geçti. Burada 
da müze ile ilgili bilgi alan heyet son olarak Alaaddin Tepesi'ni ziyaret etti. 

KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ'NİN DÜZENLEDİĞİ 
FOTOĞRAF SERGİSİ NEW YORK'TA AÇILDI
Konya Selçuklu Belediyesi tarafından New York'ta düzenle-
nen sergide 'Selçuklu Medreseleri'ne ait özgün fotoğraflar 
Amerikalılarla buluştu. 
Konya Selçuklu Belediyesi tara-
fından uzun yıllardır yürütülen 
'Kendi Medeniyetimize Aşi-
na Olmak' projesinin yeni bir 
aşaması olan 'Taşların Şarkısı-
Anadolu Selçuklu Medreseleri 
Fotoğraf Sergisi', New York'ta 
Türk Kültür Merkezi'nde açıldı. 
New York ve çevresinde yaşayan Türklerin yanı sıra Amerikalılar da yoğun ilgi gös-
terdiği sergiye ev sahipliği yapan Türk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Mehmet 
Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde serginin hazırlan-
masına öncülük eden Selçuklu Belediyesi'ne ve öteki kuruluşlara teşekkür etti.

BELEDİYE İLE ÜNİVERSİTE ARASINDA PROTOKOL
Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ile Konya Ticaret 
Odası (KTO) Karatay Üniversitesi arasında eğitim seminerleri 
protokolü imzalandı. 
KTO - Karatay Üniversitesi Rektör 
Vekili Prof. Dr. Osman Okka ve be-
raberindeki heyet, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’yi maka-
mında ziyaret etti. Ziyarette konu-
şan rektör vekili Prof. Dr. Osman 
Okka, bir taraftan üniversitede eği-
timlerin devam ettiğini, diğer taraf-
tan sanayilere aynı zamanda belediyelere ve halka hizmet etmek için her konuda 
teşkilatlandıklarını söyledi. Kurum içi motivasyon ve iş verimliliği, aile içi iletişim, 
empati ve sempati, yeterli ve dengeli beslenme konularında halkın son derece fay-
dalanabileceği eğitim seminerlerinin yapılacağını dile getirdi.

VUSLAT YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ, 
ŞEB-İ ARUS İLE SONA ERDİ
Hz. Mevlana'nın 738 Vuslat Yıldönümü etkin-
likleri, son gece düzenlenen Şeb-i Arus töre-
niyle sona erdi.
Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Ürdün Baş-
bakanı Avn El Hasavne, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, Devlet Bakanı Eğemen Bağış, Anayasa Mahke-
mesi Başkanı Haşim Kılıç, Konya Valisi Aydın Nezih Do-
ğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti 
Konya milletvekilleri ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli 
katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Mesnevi ile ilgili 
davetlilere bilgi verildi. Mesnevi sohbetinin ardından Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Sema Grubu 
tarafından sema töreni icra edildi. 8 bölümden oluşan sema 
töreni, postnişinin duasının ardından sona erdi.

MERAM'DA EKOLOJİK PAZARIN 
TEMELİ ATILDI
Konya'nın ilk yüzde yüz ekolojik organik 
ürün pazarının temeli, Meram Belediyesi 
tarafından Melikşah Mahallesi'nde düzenle-
nen törenle atıldı.
Törende konuşan Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, 
Türkiye'de 5 - 6 vilayette bulunan yüzde yüz ekolojik orga-
nik ürün pazarının Konya'da bir ilk olacağını vurgulayarak, 
“Konya'nın ilk ekolojik organik ürün pazarı projesini Buğday 
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin danışmanlığında ha-
yata geçireceğiz. 10 bin 297 metrekarelik arsa alanına sahip 
Yüzde Yüz Ekolojik Organik Ürün Pazarı'nda kapalı alan 5 
bin 625 metrekaredir. 9 adet iş yeri, Zabıta ve Pazarcılar Oda-
sı için 1'er adet ofis, 1 adet bankamatik yeri, organik pazarcı-
ların kullanımı için 1 soğuk hava deposu ve 206 adet satıcı tez-
gahı bulunacak. İnşaatı yaklaşık 5 ay sürecek olan bu projenin 
yaklaşık maliyeti 2 milyon TL'dir. Bu maliyetin yüzde 10'unu 
Konya İl Özel İdaresi karşılayacak. İl Genel Meclisi Başkanı-
mıza ve üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
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KARATAY BELEDİYESİ ÖNCÜLÜĞÜNDE 20. TOPLU KONUT 
HAMLESİ KURULDU
Konya'nın merkez Karatay İlçe Be-
lediyesi kentsel dönüşüm projeleri 
kapsamında 20. toplu konut hamlesi-
ni hayata geçiriyor.
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli düzenle-
diği basın toplantısında, belediye öncülüğünde kuru-
lan 20. toplu konut projesi Aksinan Konut Yapı Koo-
peratifi ve uygulama alanı ile ilgili detaylı bilgi verdi. Hançerli, Karatay Belediyesi öncülüğünde bugüne dek 
19 toplu konut hamlesinin gerçekleştirildiğini 20. toplu konut hamlesinin ise Karakayış, Ali Ulvi Kurucu 
ve Araplar Caddesi'ni içine alan Kayacık Araplar Mahallesi'nde kurulacağını söyledi. 63 bin 240 metrekare 
alanda 488 daire ve 17 bloktan oluşan Aksinan Konutlarının 145, 135, 120, 100 ve 85 metrekarelik daireler-
den oluştuğunu ifade eden Hançerli, 488 dairenin 214 dairesinin arsa sahiplerine ait olduğunu, kooperatife 
alınacak üye sayısının ise 269 kişi olacağını belirtti. Ön kayıtların 19-23 Aralık 2011 tarihleri arasında alı-
nacağını dile getiren Başkan Hançerli, kayıtların üye sayısını geçmesi durumunda 27 Aralık Salı günü saat 
14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda noter huzurunda kura çekileceğini vurguladı.

MÜSİAD, KONYA ÜNİVERSİTESİ İLE GÜÇ BİRLİĞİNE GİDİYOR
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derne-
ği (MÜSİAD) Konya Şubesi ile Konya Üni-
versitesi arasında imzalanan protokolle, 
dernek üyelerinin eğitim, danışmanlık ve 
araştırma hizmetleri Konya Üniversitesi 
tarafından sağlanacak.
Protokol imza törenine Konya Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Arslan Korkmaz katıldı. Konya Üniversitesi 
Rektörlük binasında düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker, eskiden üni-
versitelerin sadece lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim veren kurumlar olduğunu belirterek, 
"Bugün ise üniversiteler, insanlığın ihtiyaç duyduğu her alanda eğitim çalışması yapan kurumlar haline 
geldi. Türkiye bu anlayışa çabuk ayak uydurdu. Biz de bu konuda KONSEM adıyla bir eğitim merkezi 
kurduk. Hem sanayi, hem de ticari kurumlar ile sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ihtiyaç duydu-
ğu her alanda eğitim hizmeti vermeye hazırız. Bunun ilk örneğini MÜSİAD ile yapıyoruz" dedi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ İŞİTME ENGELLİ HASTALARIN 
ENGELLERİNİ KALDIRACAK
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye-
si tarafından hazırlanan İl Sağlık Müdür-
lüğü ve özel hastanelerce destek verilen, 
işitme engellilere yönelik proje hayata 
geçiyor. Proje ile işaret dili öğrenen has-
tane personeli işitme engellilerle iletişim 
kuracak ve şikayetlerini eğitim gören bu 
personele iletecek.
Selçuklu Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve özel has-
tane yetkilileri projeyi hayata geçirmek için protokol 
imzaladı. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, imza töreninde yaptığı açıklamada yapılan protokolle işitme engelli vatandaşlar için engelle-
rin ortadan kalkacağını söyledi. Başkan Altay, “Selçuklu Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştırmaya yönelik büyük bir projeye birlikte imza atıyoruz. Özellikle işitme engelli 
vatandaşlarımız hastaneye başvuru yaptığında kendilerini ifade etmekte zorlandıklarını ve sıkıntıla-
rını dile getiremediklerini bize belirttiler.Bu konuda bizimle birlikte hareket eden hastanelerimize ve İl 
Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum. İmza altına aldığımız bu protokol ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne 
bağlı hastaneler ve özel hastanelerde engelli vatandaşlarımızın başvuru yapacağı birimlerde görevli 
personeller açacağımız kursta 120 saatlik eğitim alarak işitme engelli hastalarla konuşur hale gelecek. 
Verdiğimiz eğitim sonunda hastanelerde işitme engelli hastalarla personelin iletişim sorunu tamamen 
ortadan kalkmış olacak" dedi. İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci de, Selçuklu Belediyesi ve 
bu projenin hayata geçmesinde katkısı bulunanlara teşekkür ederek, “Gerek kamu, gerekse özel 
sağlık kuruluşlarında hizmetlerimiz hızla sürüyor. Özellikle engelli vatandaşlarımızın gerekli hassa-
siyetle tedavi edilmesi için bir takım pozitif ayrımcılıklara ihtiyaç var’’ dedi.

“YÜRÜYEMEZ” DEDİLER
O YİNE AYAĞA KALDIRDI
Gaye Ekici, feci bir trafik kazası ge-
çirdi. Sol bacağı paramparça oldu. 
Leğen kemiği, kaburga kemiğine 
değdi. Kazayı gören 4 yaşında-
ki oğlu onu “öldü” sandı. Aylar-
ca ölüm kalım mücadelesi verdi. 
Herkes ona “Yaşaman bir muci-
zeydi ama yürümen imkansız” 
dedi. Yılmadı, Özel Konya Farabi 
Hastanesi’nin Ortopedi ve Trav-
matoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet 
Arazi’yi buldu. Ameliyatın ardın-
dan genç Gaye artık yürüyor. 
İstanbul'dan Muş'a giderken Bursa yakınların-
da içinde bulunduğu aracın beş ay önce tak-
lalar atarak devrilmesi sonucu ağır yaralanan 
Gaye Ekici (32) kaldırıldığı hastanenin yo-
ğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı 
olarak birkaç ay yaşatıldı. 37 ünite kan alan, 
"yaşamaz", "yaşasa da yürüyemez" denilen 
Ekici, geçirdiği operasyonlarla kendine geldi. 
Kazada leğen kemiği kırıldığı ve kötü kayna-
dığı için sol bacağı diğerinden 7 santim kısalan 
genç kadın, Özel Konya Farabi Hastanesi'nde 
yapılan başarılı ameliyatla, iç organlarını bile 
etkileyen sorundan kurtuldu. Kaza sonrası 
oğlunun "annem öldü, onu kurtarın" diyerek 
hep başında ağladığını öğrendiğinde çok üzül-
düğünü dile getiren Ekici, "Kendime geldikten 
bir süre sonra oğlumu tedavi gördüğüm hastane-
ye getirdiler. Kazada öldüğümü düşünen oğlum 
fiziki görüntümden dolayı beni tanıyamadı. Bir 
anne için çok zor bir durumla karşılaştım" dedi. 
Genç kadının kardeşi Cesim Ekici, kazadan 
sonra kardeşini gören herkesin kendilerine 
"yaşaması çok küçük bir ihtimal" dediğini ha-
tırlattı. Ekici, ama kendilerinin ümitle gelecek 
iyi bir haberi beklediklerini belirterek, "Çeki-
len röntgen filmlerine bakan bazı doktorlar 'bu 
hasta yaşıyor mu?' gibi cümleler bile kurdu. Ama 
çok şükür kardeşim hem yaşadı hem de eskisi 
gibi yürüyecek. Çok mutluyuz" dedi.
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RIXOS KONYA'DA YENİ YIL COŞKUSU
Rixos Konya, yeni yıl coşku-
sunu ve 2012’’nin ilklerini 
farklı ve zengin programla-
rıyla misafirlerine sunmak 
için gün sayıyor.
Rixos Konya, yeni yıl hazırlıklarını ta-
mamladı. Rixos Konya, birbirinden 
özel ve farklı programlarla yılbaşı gece-
sinde misafirlerine unutulmayacak bir 
şölen sunuyor. Rixos Konya Satış Mü-
dürü Onur Çakır, “Rixos Konya olarak 
her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz  
yılbaşı programımıza bu senede çok iyi 
hazırlandık. Yılbaşı resepsiyonu ile başla-
yan gecemiz, yeni yılın ilk ışıklarına kadar 
devam edecek. Birbirinden farklı eğlence alternatifleriyle yine her kesimden misafir-
lerimizin taleplerine cevap vereceğiz” dedi. Geleneksel Yılbaşı balosunda ’Zuhal 
Aktan ve Orkestrası sahne alacak. Muhteşem balonun ardından gelenekleri 
unutmayan Rixos Konya’da yeni yıl piyangosu da çekilecek. ‘2012’ye Merhaba 
Partisi’’nin ardından yeni yılın ilk ışıklarına kadar misafirlerine dört dörtlük bir 
yılbaşı keyfi sunacak olan Rixos Konya’da  canlı müzik performansları, oryan-
tal dans showlar ile yeni yıl yepyeni heyecanlar ile karşılanacak. 25. katta 101 
metre yüksekte Konya manzasına karşı yeni yılı karşılamak isteyenlere 101 
Lounge’da unutulmayacakları bir gala sunulacak. Foga Bar’da canlı müzik key-
fi, renkli showlar, sürpriz çekilişler gerçekleşecek. Club İnferno’da; DJ perfor-
mansı, dans şovlar ve sürprizler misafirleri bekliyor. Rixos Konya’da çocuklar 
da unutulmadı. Çocuklara özel düzenlenen yılbaşı partisinde küçük misafirler, 
kendi yaş grupları için özel olarak hazırlanan eğlencelerle yeni yıla girecek. 
Kovboy’ partileri, palyalçolu şovlarla ailelerinden bağımsız bir yılbaşı deneyi-
mi yaşayacaklar. Mutluluk ve eğlence dolu yılbaşı gecesinin ardından, Rixos 
Konya’da, konaklayan misafirlere 2012’nin ilk gününde açık büfe brunch keyfi 
sunularak, bu özel an unutulmaz lezzetlerle tamamlanacak.

FRANSA'NIN İNKAR YASASI 
POPÜLİZM ESERİ
Seçim sürecine girmiş Fransa’nın 500 bin Ermeni 
oyu için almış olduğu inkar yasasının popülizm 
eseri olduğunu belirten Konya Ticaret Borsası 
Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, ilgili bu kararın 
Fransız Parlamentosu’nun ancak onda birinin ka-
tılımıyla alınmış olmasının da ciddiyetinin sorgu-
lanması açısından dikkat çekici olduğunu belirtti.
Fransız Parlamentosu’nun 
almış olduğu bu kararın 
başta Ermeniler olmak 
üzere kimseye fayda ge-
tirmeyeceğini ifade eden 
Kaleli ”Karar, Fransa’da dü-
şünceyi suç saymaktadır. Bü-
tün dünyaya sözde demok-
rasi ve insan hakları dersi 
veren Fransa’nın, düşünce 
özgürlüğüne yasak getirme-
sini anlamak mümkün değil. 
Fransa’nın almış olduğu bu 
karar, övündükleri Fransız İhtilali’nin temel ilkeleriyle tamamen çelişen 
bir durum da ortaya çıkarmıştır. Bu karardan Fransa asla karlı çıkmaya-
caktır. Türkiye'nin bölgesinin en güçlü ülkesi olduğunu ifade eden Kaleli, 
"Türkiye ekonomik olarak İtalya ile Çin arasındaki en büyük ekonomik 
güç. Aynı şekilde siyasi olarak da önemli bir güç olmuştur. Türkiye’nin 
özellikle Ortadoğu, Orta Asya, Balkanlar gibi coğrafyalarda popülaritesi 
ve etkisi oldukça yüksektir. Avrupa’nın krizden çıkmak için tavsiye aldığı, 
örnek aldığı bir Türkiye var artık. Türkiye’ye karşı atılacak her adımın 
bir karşılığını mutlaka olacaktır. Türkiye bu irade ve güce sahiptir.” di-
yerek Fransa’nın almış olduğu bu kararı kınadıklarını ve Hükümetin 
Fransa’ya karşı alacağı her türlü kararı destekleyeceklerini belirtti.
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ADESE YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
2011 yatırımlarına hız kesmeden devam eden Adese, Sarayönü’nde bir 
mağaza daha açarak toplam şube sayısını 139’a çıkardı.  
Kısa bir süre önce Konya Merkez’de bir şube açan Ade-
se, bu kez Konya’nın Sarayönü ilçesinde açtığı mağa-
zayla hizmet zincirine bir halka daha ekledi. Adese, 21 
Aralık tarihinde gerçekleştirilen açılış töreni ile hizme-
te giren Sarayönü Mağazası ile toplam mağaza sayısını 
139’a yükseltmiş oldu. Açılış kurdelesi Sarayönü Kay-
makamı Kemal Yıldız, Sarayönü Belediye Başkanı Meh-
met Güney, Sarayönü Emniyet Amiri Gani Yuca, Sara-
yönü Müftüsü Hüseyin Ergen, Sarayönü Şoförler Odası 
Başkanı İsmail Karataş, İttifak Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Ali Korkmaz ve Adese Genel Müdürü 
Mustafa Özeskiciler tarafından kesilen mağazayla birlik-
te Sarayönülüler Adese hizmeti ile buluştu. Konya Sa-
rayönü Adese, 522 metrekaresi satış alanı olmak üzere 
toplam 694 metrekarede 22 çalışan ve 3 kasayla hizmet 
vermeye başladı. Adese, 2011’i Cihanbeyli’nde açacağı 
140’ıncı mağazayla kapatmayı hedefliyor.  

SELÇUK'TA AR-GE DESTEK PROGRAMLARI TOPLANTISI
Selçuk Üniversitesi (SÜ), Konya 
Teknokent ve TÜBİTAK işbirli-
ğiyle düzenlenen, “AB 7. Çer-
çeve Programı ve Uluslararası 
Ar-Ge Destek Programları Bilgi-
lendirme Toplantısı” Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi'nde 
gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şefik Bilir, Makine Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Doç. Dr. Mete Kalyoncu, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Ersöz, Selçuk Üni-
versitesi Engelsiz Yaşam Birimi Sorumlusu ve Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Sarı, Tek-
nokent Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı, TÜBİTAK İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü İkili 
ve Çoklu İlişkiler Programları Uzman Yardımcısı Elif Doğan Arslan, TÜBİTAK alan sorumluları, 
öğretim üyeleri ve öğrencilerin katıldığı toplantıda farklı alanlarda proje geliştirenlere, Ar-Ge çalış-
malarında uluslar arası ve ulusal boyuttaki imkan ve fırsatlar hakkında bilgi verildi.

KONYA'DA 5. ANADOLU ODALARI PLATFORMU 
TOPLANTISI YAPILDI
TÜRMOB tarafından düzenlenen 
Anadolu Odaları Platformu'nun 5. 
toplantısı Konya'da gerçekleşti.
İç Anadolu Bölgesi'ndeki 11 ilin Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavir Odaları'nın 
katıldığı toplantıya TÜRMOB Genel Baş-
kan Yardımcısı Ülkü Sönmez, TÜRMOB 
Yönetim Kurulu Üyesi ve TESMER Sekre-
teri Ali Rıza Akdora, TÜRMOB Yönetim 
Kurulu üyesi Ahmet İçyer, Konya SMMMO 
Başkanı İsmail Turan ve oda başkanları katıldı. Toplantıda konuşan İsmail Turan, "11 ilimizin oda 
başkanları şu an buradalar. Bu sayı her geçen dönemde daha da artacak. Bundan sonraki dönemlerde 
de birlik içinde platformumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Buradan çıkacak kararları TÜRMOB'a 
iletecek ve bir fiil takip edeceğiz. Birlik ve mesleki anlamda dayanışma içinde bugünlere geldik. Bundan 
sonra da birlik içinde olmaya devam edeceğiz" dedi. TÜRMOB Başkan Yardımcısı Ülkü Sönmez 
ise "Biz, ülkenin yükünü çeken bir meslek örgütüyüz. Muhasebe mesleği, dünyada ilkleri yapan bir 
mesleki örgüt. Kendi kendini sürekli eğiten ve bunu devamlı hale getiren bir örgütüz. Şu an 13 bin 
stajyerimiz var. Bu stajyerlerin eğitimiyle ilgili TESMER örgütümüz çalışmalarını sürdürüyor. Bugün 
85 bin meslek mensubuna ulaştık. 81 ilde oda olarak örgütlüyüz. Bu tür bölge toplantılarımız devam 
ediyor. Devamlı aktif haldeyiz. Devletin neredeyse bütün yükünü biz çekiyoruz. Yaklaşan 'e-beyan' dö-
neminde devlete milyonlarca lira katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

PROTOKOL MEVLANA 
MÜZESİ'Nİ GEZDİ
Ürdün Başbakanı Avn El Hasavne, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen 
Bağış, Mevlana Müzesi'ni gezdi. 
Protokol, Hz. Mevlana'nın kabri başında dua 
etti. Hz. Mevlana'nın 738. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Etkinliklerinin son günü 
programında yer alan Şeb-i Arus törenine 
katılan Bülent Arınç, Ahmet Davutoğlu ile 
Egemen Bağış, Ürdün Başbakanı Avn El Ha-
savne ve Afrikalı Bakanlar ile birlikte Mevlana 
Müzesi'ni ziyaret etti. Hz. Mevlana'nın kabri 
başında dua eden protokol ve beraberlerinde-
ki heyet, Müze Müdürü Yusuf Benli'den bilgi 
aldı. Arınç, Davutoğlu ve Bağış müze ziyareti-
nin ardından Dedeman Otel'e geçti.

KONYA'DA ULUSLARARASI 
KURAKLIK ÇALIŞTAYI
Konya'da, Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı tarafından düzen-
lenen ve Konya Ticaret Borsası'nın 
ev sahipliğini üstlendiği, "İklim 
Değişikliğinin Gıda Güvenliği ve 
Doğal Kaynak Yönetimine Etkileri 
Uluslararası Çalıştayı" başladı. 
KTB binasında düzenlenen çalıştayın açılışı-
na Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti 
Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya, Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Kudbettin 
Arzu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed 
Uğur Kaleli, International Center for Agricul-
tural Research in the Dry Areas (Uluslar arası 
Kurak Alanlarda Tarımsal Araştırmalar Merke-
zi) Genel Müdürü Dr. Mahmud Solh, Japonya 
Tottori Üniversitesi Kurak Alanlar Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. A. Tsunekawa ile çok 
sayıda yerli ve yabancı bilim adamı katıldı.
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TAYFUR SANLIMAN SERGİSİ
1930 yılında Adana da doğan Tayfur Sanlıman ilk ve orta 
öğrenimini Adana da tamamladı.
Güzel sanatlara olan ilgisi nedeni ile bu alandaki eğitimini ise, Güzel Sanatlar 
Akademisi, Halil Dikmen ve Zeki Faik İzer atölyelerinde 5 yıl çalışarak pekiyi 
derece ile bitirdi. 1982 yılına kadar Marmaris’te yaşadı ve İstanbul’a dönerek 
Asmalı Mescitte kendi atölyesini kurarak resim dalında hocalık yaptı. 1982-
2001 yılları arası aktif olan atölyesini ve İstanbul’u bırakarak Bozcaada ya 
yerleşti. Tasavvufi anlayıştaki resimlerinde ışık ve gölgenin dansını ustalıkla 
sunan bu değerli ressama izleyenler ışık ve gölgenin REMBRANTI adını ver-
diler. Sunduğu derviş ve semazenler izleyenleri o ilahi buluşmanın içine alacak 
kadar renk ahengi... Evrenin dönüşü... Ve mistik anlayışın en coşkulu anında 
buluşturdu. 7-17ARALIK 2011 tarihleri arasında Konya da bu değerli ressa-
mımızın eserleri, 22 adat tablo olarak hediye ettiği Uluslararası Mevlana Vakfı  
tarafından, Mevlana Kültür Merkezinde 10 gün süre ile sergilendi ve büyük bir 
beğeni aldı. Tüm katılımcıların ilgisiyle karşılaşan sergi vakfa verdiği değer ve 
katkı olarak önemliydi tüm sanatçılarımızın bu duyarlı davranışlarıyla vakıfla-
rın önemine bir kez daha dikkat çekmesi açısından önemliydi.

KONYA'DA ENGELLİLERE YÖNELİK 
İYİLEŞTİRMELER ARTIYOR
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, engelliler için 
çeşitli gelişmeler sağlandığını belirterek, "Artık 
sosyal hayatın her yerinde engellilerin varlığını; 
kamu hizmetlerine erişimde dezavantajlarının bir 
bir giderildiğine tanıklık ediyoruz" dedi.
Vali Aydın Nezih Doğan, 
3 Aralık Dünya Özürlü-
ler Günü dolayısıyla ya-
yınladığı mesajında, ar-
tık geleneksel gelişmişlik 
ölçütlerinin yerine daha 
çağdaş kriterlerin kulla-
nıldığı bir dünyaya doğ-
ru gittiğimizi belirterek, 
"Fert başına ne kadar 
elektrik tükettiğimizden 
daha çok ne kadar yeşil 
alana sahip olduğumuz; ne kadar, milli gelir ürettiğimiz kadar 
pozitif ayırımcılık yapılması gereken kesimler için oluşturduğumuz 
politikalar bizim çağdaş bir toplum ve gelişmiş bir ülke olarak kabul 
edilmemize gerekçe teşkil edecek. Şöyle bu ülkenin son 10 yılını bir 
de bu gözle incelediğimizde ne çok ve farklı icraatların gerçekleşti-
rildiğini, tabularımızın nasıl da yıkıldığını göreceğiz. Bu gelişmele-
rin en çok da engelliler için sağlandığını ifade etmemiz lazım. Artık 
sosyal hayatın her yerinde engellilerin varlığını; kamu hizmetlerine 
erişimde dezavantajlarının bir bir giderildiğine tanıklık ediyoruz. 
Çok şükür Konya da bu zihinsel dönüşümden önemli ölçüde nasi-
bini aldı. Engelli bireylere yönelik eğitim alt yapısında ciddi bir ka-
pasite iyileştirmesini başardık. Düzenlediğimiz organizasyonlarla 
sanatın, sporun ve kültür hayatının her noktasında engellilerin de 
içinde olduğu, öncü olduğu bir model oluşturduk" dedi.
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2 BİN 500 DEPREMZEDEYE KONYA SAHİP ÇIKTI
Van'dan Konya'ya gelen 2 bin 
442 depremzede Konya İl Afet 
Acil Durum Müdürlüğü orga-
nizasyonuyla sosyal tesislerin 
yanı sıra lojmanlarda hazırla-
nan evler ile hayırseverlerin 
yanlarına yerleştirildi. 
Evlerde yatak odası, çocuk odası ve otur-
ma odaları sıfırdan hazırlanarak depremzedelere verildi. Van'da meydana gelen 
depremin ardından depremzedeler, Başbakanlık tarafından yayınlanan genelge 
sonrası Türkiye genelinde birçok kentteki misafirhanelere yerleştirildi. Konya'da 
ise sosyal tesislerin yanı sıra polis lojmanları ve hayırseverlerin evleri deprem-
zedelere açıldı. AFAD Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, 
"Konya'ya 2 bin 447 kişi, 562 aile geldi. Emniyet polis lojmanlarımıza 50 ailemizi 
yerleştirdik. Birinci grubu geçen hafta yerleştirmiştik, ikinci 25 kişilik aile grubunu 
da bugün yerleştiriyoruz. Konya depremzede aileler için seferber olmuştur. Yerel ve 
sivil toplum kuruluşlarından gerekli gıda yardımları yapılmıştır. Ayrıcı psikososyal ile 
sağlıkları ile de yakından ilgilenirken, çocukların okul kayıtları yapıldı" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 
'MEVLANA' JESTİ
Dışişleri Bakanlığı, bir dizi resmi ziyaret kap-
samında geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen 
120 kişilik yabancı heyeti 'Hz. Mevlana'nın 738. 
Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' 
kapsamında Konya'ya götürdü.
Türk Hava Yolları'nın özel bir uçağı ile saat 11.20'de İstanbul Atatürk 
Havalimanı Devlet Konukevi'nden hareket eden heyette Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu ile eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye 
gelen Ürdün Başbakanı Avn El Hasne ile eşi ve İstanbul'da gerçek-
leştirilen Türkiye-Afrika Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere yur-
da gelen Afrikalı heyet yer aldı. Ürdün Başbakanı Avn El Hasne ile 
bir süre dinlenme salonunda sohbet eden Bakan Davutoğlu, daha 
sonra heyetle birlikte Dışişleri Bakanlığı tarafından THY'den tahsis 
edilen özel uçakla 'Hz. Mevlana'nın 738. Vuslat Yıldönümü Uluslar 
arası Anma Törenleri'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

KONYA'DA İLK DEFA BAŞ DENETÇİ 
EĞİTİMİ VERİLDİ
Konya'da, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi'ni 
denetlemek üzere bölgesel ihtiyacı karşılayacak 
olan Baş Denetçi eğitimi düzenlendi.
Berra eğitim ve toplantı salonunda düzenlenen eğitime 20 denetçi 
adayı katıldı. 10 yıldır danışmanlık hizmeti sunan MBM Danışman-
lık tarafından başlatılan eğitimlerin devam edeceğini belirten şirket 
genel müdürü Mehmet Karagöz, “Şirketimiz 10 yıldır kalite hizmeti 
vermektedir. Ürün ve hizmet kalitesi, gelişen ekonomimizin en önemli di-
namosudur. Kalitesiz ürün ve hizmet ile yola devam edilemez. Ülke ola-
rak 2023'te 500 milyar dolar ihracat hedefi kalite ile mümkün olacaktır. 
Katılımcılara nitelikli, yüksek vasıf ve geniş iş alanı kazandıracak olan 
bu eğitim, ABD RAB - QSA kayıtlı olup, dünyaca çok saygın ve itibarlı 
bir gelecek sunacaktır” dedi. Mesut Gülcan ise, “Ülkemizde kaliteyi 
arttırıcı değerlendirmelerde bulunacak uluslararası geçerli bir sertifikaya 
sahip nitelikli iş gücüne büyük ihtiyaç vardır. Katılımcılar, bu eğitimler 
sayesinde mevcut kariyer imkanlarının yanında prestijli bir ikinci kari-
yere daha sahip olabileceklerdir.” şeklinde konuştu.

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE AVLANMA SERBEST
Beyşehir Gölü'nde balıkçılara yönelik denetimler sürüyor.
Konya'nın Beyşehir Jandar-
ma Asayiş Bot Komutanlığı, 
av yasağı olmayan serbest 
zamanda da göl üzerinde ba-
lıkçılara yönelik denetim ve 
kontroller gerçekleştiriyor. 
Denetimlerde tekne ve balık-
çı ruhsat belgelerini kontrol 
eden Jandarma ekipleri, avlanan balıkların boy tahdidine uygun olarak avlanıp 
avlanmadığını tespit ediyor. Denetimlerde usulsüz olarak avlandığı tespit edilen 
ve belgesi olmayan avcılara cezai işlem uygulanıyor. Beyşehir Gölü'nün milli park 
statüsünde olması sebebiyle kesilen cezalar iki misli fazlasıyla uygulanıyor.

REFORM İZLEME GRUBU TOPLANTISI
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, tarihle yüzleşmeye dik-
kat çekerek, ''Esas tarihle yüzleşmek budur. Biz yüzleşme-
ye hazırız ama eğer yüzleşme imkanı verilmez ve bir dog-
ma oluşturulursa, gittiğimiz her ülkede Fransız kolonizmi 
üzerine konuşmaya başlarız" dedi.
24. Reform İzleme Grubu toplantı-
sı Konya Dedeman Otel'de gerçek-
leştirildi. Davutoğlu, fasıllarla ilgili 
olarak açılıp konuşmasının önemli 
olmadığını belirterek, önemli olan 
stratejik hedefleri olan Avrupa 
Birliği'ne tam üyelik hedefi olduğu-
nu söyledi. Davutoğlu, ''Avrupa Bir-
liği de aynı güçlü iradeyi göstermek 
zorundadır. Bu güçlü iradenin bir tarafı da Kıbrıs müzakerelerine verilecek destektir. 
Son konsey kararlarında, Türkiye'nin Haziran ayı sonuna kadar Kıbrıs'ta bir müzakere 
barışa ulaşılması yönündeki teşvik eden tutumunu bir tehdit gibi algılayan yaklaşımını 
da kabul etmemiz mümkün değil. Ancak kendisine dönük herhangi bir taktik, manevra, 
gözü kapalı davranmaz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin müzakerelerde tüm amacı bu 
müzakereleri geciktirerek gelecek sene Temmuz ayında tek taraflı olarak Avrupa Birliği 
dönem başkanlığını almaktır. Hak etmedikleri gibi, bütün Kıbrıs'ı temsil ediyormuş gibi 
Avrupa Birliği'ne girdiler. Bütün taraflar Avrupa Birliği, NATO ve ilgili bütün taraflar 
garantör ülkeler olarak Türkiye, Yunanistan, İngiltere bütün çabalarını göstermeli ve 30 
Haziran2012'e kadar birleşik bir Kıbrıs oluşmalı. Hiç kimse bizi Kıbrıs Rum Yönetimi'ni 
Birliğin dönem başkanı olarak muhattap almamızı beklemesinler.' dedi.
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UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMİ KURSİYERLERİ 
SERTİFİKALARINI ALDI
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Be-
lediyesi tarafından KOSGEB mev-
zuatı çerçevesinde ikinci kez dü-
zenlenen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi'ni tamamlayan kursiyerle-
re sertifikaları törenle verildi.
Selçuklu Belediyesi ve KOSGEB işbirliği ile "Uy-
gulamalı Girişimcilik Eğitimi" alan 113 kursiyer 
eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı. 
Girişimcilere, sertifikaları Selçuklu Belediyesi 
Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen törenle dağıtıldı. 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ile, girişimcilik 
kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı 
kavramı ile tanıştırarak kuracakları işletmelerin 
başarı olanaklarını artırmak amacıyla gerçekleşti-
rilen kursları tamamlayan girişimciler, belgelerine 
kavuşmanın heyecanını yaşadı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimi'ni alan ve eğitimleri tamamlayarak 
sertifika alan kursiyerleri tebrik etti.

MERAM BELEDİYESİ'NDEN 
ARAÇ FİLOSUNA DEV YATIRIM
Konya'nın merkez Meram İlçe Bele-
diyesi, halka daha verimli ve daha 
hızlı hizmet sunmak amacıyla, 2 
milyon TL değerindeki 22 adet ara-
cı hizmet filosuna kattı.
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, araç-
ların tanıtımı için belediye hizmet binasının 
önünde basın toplantısı düzenledi. 2010 yılında 
24 aracı temizlik filosuna kazandırdıklarını hatır-
latan Başkan Kalaycı, “Hizmet alanımızın genişle-
mesiyle vatandaşlarımıza daha hızlı ve daha etkin 
hizmet sunabilmek için farklı birimlerimizde kulla-
nılmak üzere yaklaşık değeri 2 milyon TL olan 22 
aracı filomuza dahil etmenin mutluluğunu yaşıyo-
ruz. Alınan araçlar Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik 
İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 
ve diğer müdürlüklerimizde kullanılacaktır. 'İyi ki 
Doğdun Bebek' ve 'Yalnız Değilsiniz' sosyal proje-
lerimiz kapsamında kullanılan araçların yanı sıra 
ilçemizdeki anıt ağaçların bakımının yapılacağı 
aracımız da filomuza katılmıştır” dedi.

SELÇUKLU VE SİLLE 
SANAL ORTAMDA
Konya'nın merkez Selçuklu İlçe 
Belediyesi, Selçuklu ve Sille'yi 
sanal ortama taşıdı.
Selçuklu Belediyesi'nce gerçekleştirilen 
çalışmalar ve Sille'nin yüzyıllardır bozul-
mayan tarihi dokusu ve otantik görünümü, 
panoramik fotoğraflarla sanal ortama akta-
rıldı. Selçuklu ve Sille'de uzun süredir de-
vam eden fotoğraf çekimleri tamamlandı 
ve internet ortamına aktarıldı. Uygulama 
ile; Selçuklu Belediyesi'nin tüm çalışma-
larını içeren tesisler; iç ve dış mekanları 
gece gündüz olmak üzere detaylı şekilde 
izleyicilerin görüşüne sunuluyor. Ayrıca 
her çalışmaya ilişkin bilgiler de ortamda 
yer alıyor. Kullanım kolaylığı ve uygulama 
hakkında bilgilendirmeye yönelik çözüm-
lerin yer aldığı www.selcuklu360.com ve 
www.sille360.com web adresleri, yayınlan-
maya başlamasıyla birlikte çok sayıda izle-
yici tarafından ziyaret edildi.
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KONYA SMMMO'DAN STAJA GİRİŞ SINAVI 
AÇIKLAMASI
Konya Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Oda-
sı Başkanı İsmail Turan, 
Staja Giriş Sınavı başvu-
ruiçin son tarihi bildirdi.
Konya SMMMO Başkanı İsmail 
Turan, konuyla ilgili yaptığı açık-
lamada, "Mali Müşavirlik mesleği-
ne giriş aşaması olan ve TÜRMOB 
tarafından Anadolu Üniversitesi 
aracılığıyla yapılan Staja Giriş Sı-
navı, 100 sorusu alan bilgisi, 20 sorusu ise genel kültür olmak üzere toplam 120 
soruluk test biçiminde yapılan bir sınavdır. Staja giriş sınavı yılda 3 kez yapıl-
maktadır. Bu dönemki sınav başvurusunun 6 Ocak 2012 tarihine kadar yapıl-
ması gerekmektedir. Staja Giriş Sınavı'na başvurabilmek için; Hukuk, İktisat, 
Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dal-
larında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim 
kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans 
düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde 
mezun olmakla beraber, yukarıda belirtilen bilim dallarından lisansüstü düze-
yinde diploma almış olmak gerekmektedir." dedi.

KONYA'DA MEVLANA ŞEHRİNDE OLMAK 
EĞİTİM SEMİNERİ
Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk 
Üniversitesi ve Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği tarafından Konya'daki esnaf ve turizmcilere 
yönelik "Mevlana Şehrinde Olmak" isimli eğitim se-
mineri düzenlendi.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda düzenlenen seminere 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çıpan ile davetliler, 
esnaflar ve turizm sektörü temsilcileri katıldı. Katılımın az olduğunun 
gözlendiği seminerin açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, sunulan hizmet ve satılan ürün ne kadar 
kaliteli olursa olsun turistle muhatap olan kişinin birikim ve eğitiminin 
eksik olmasının aksaklıklara neden olacağını dile getirdi. Yapılan progra-
mın sembolik bir program olduğunu ve katılımın az olmasının ihtiyacın 
az olması anlamına gelmediğini de dile getiren Başkan Akyürek, "Konya, 
Aralık ayında dünyayı misafir ediyor ve bu tür eğitim programlarına şiddetle 
ihtiyacımız var. Daha eğitimli zabıta memurlarına, daha eğitimli satış yapan 
insanlara, rehberlere ihtiyacımız var. Biz Konya için doğru bir şey yaptığımıza 
eminiz. Hazırladığımız turizm stratejik planına göre Konya'nın turizm alt 
yapısını yeniden şekillendirmeye çalışıyoruz. Konya, Aralık ayında 50-60 ül-
keden insanı ağırlayacak. Sadece Aralık ayı değil diğer aylarda da son zaman-
larda yabancı turist sayısında önemli bir artış var. Bu artışa paralel olarak bu 
tür eğitim programlarının da artması şart" dedi.

KONYA ŞEKER'DEN ENGELLİLERE 50 AKÜLÜ 
SANDALYE
Konya Şeker A.Ş. tara-
fından 3 Aralık Dün-
ya Engelliler Günü 
nedeniyle 50 engelli 
vatandaşa akülü san-
dalye hediye edildi. 
Türkiye Sakatlar Derneği 
Konya Şubesi önünde ger-
çekleşen akülü sandalye teslim törenine Konya Şeker A.Ş. adına Pankobirlik 
Yönetim Kurulu Başkanı Recep Konuk, Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şube 
Başkanı Ahmet Mıhçı ile akülü arabaların teslim edileceği engelliler ve aileleri 
katıldı. Törende konuşan Ahmet Mıhçı, her zaman yanlarında olduğunu bil-
dikleri Recep Konuk'un bu davranışıyla engellilerin gönlünde yer ettiğini dile 
getirerek, "Yürüme engelli vatandaşlarımızın dışarı nasıl çıkarız gibi bir sorunları 
vardı. Bugün bu sıkıntının büyük bölümü çözülmüş durumda. 50 adet akülü san-
dalye ile engelli vatandaşlarımızı sokağa taşıyan ve 2012 yılına daha güzel girmele-
rini sağlayan Recep Konuk'a sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz" dedi.

MEVKA KALKINMA KURULU 7. OLAĞAN 
TOPLANTISI YAPILDI
Mevlana Kalkınma 
Ajansı (Mevka) Kalkın-
ma Kurulu'nun 7. Ola-
ğan Toplantısı yapıldı.
Hilton Garden Inn Otel'de 
yapılan toplantıda, Konya ve 
Karaman illeri için hazırlanan Turizm Master Planları ve Bölge Turizmde 
Marka Olmak için Yapılması Gerekenler konulu bir sunum yapıldı. Top-
lantıya, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Karaman Belediye Başkanı Kamil Uğurlu, belediye baş-
kanları, Mevka yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Toplantıda konu-
şan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dünyanın bir çok 
ülkesinde ekonomik kriz yaşandığını ifade ederek, "Bütün bunlara rağmen 
Türkiye'de hızlı bir büyüme var. Bu büyüme, kurumların aynı şekilde 2023 yol 
haritasını hazırlayarak ülke hedefine katkı sağlamasıyla gözleniyor. Mevka, 
Konya için lokomotif görevi görüyor ve başarılı bir kalkınma ajansı" dedi.

ORMAN VE ÇEVRE 8. BÖLGE MÜDÜRÜ 
DURAN'DAN TANIŞMA TOPLANTISI
Konya'da yeni kurulan Orman ve 
Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü'nde 
bölge müdürlüğü görevine ata-
nan Ahmet Duran basın men-
suplarına yeni kurulan müdür-
lük hakkında bilgiler verdi.
Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı olmak üzere ayrıldığını belirten 
Ahmet Duran, "Buna göre ilimizde bulunan 
Çevre ve Orman Müdürlüğü'ndeki Çevre 
ve ÇED gibi birimler, Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü'yle birleştirilerek Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü adı altında top-
landı. Milli Parklar ve Doğal Hayatı Koruma gibi birimler ise Orman ve Su 
İşleri 8. Bölge Müdürlüğü altında birleştirildi. Kuruluş amacımız ise dengeli 
ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak, ekonomik kararlar ile ekolojik 
kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, Milli Parklar, tabiat park-
ları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ile biyolojik çeşitliliğin, av ve ya-
ban hayatı alanlarının tespiti, yönetimi, korunması, geliştirilmesi, işletilmesi 
ve işlettirilmesini sağlamaktır" dedi.
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KÖYDE ÜRETİLİYOR, 
AVRUPA'YA GİDİYOR
Son yıllarda organik çilek üretimi-
nin adresi haline gelen Konya'nın 
Hüyük ilçesine bağlı Değirmenaltı 
köyünde yetiştirilen ürünler Avru-
pa ülkelerine gönderiliyor.
Değirmenaltı Köyü Muhtarı Adnan Uyanık, “Or-
ganik çilek üretimine geçiş, bölgemizde 10 kişinin de-
neme üretimiyle başladı. Baktık ki, çok iyi bir pazarı 
ve geliri var; köylülerimizin tamamı ikinci yılında 
organik çilek üretimine yöneldi. Daha önce hubu-
bat ve diğer ürünlerin ekildiği tüm arazilerimizin 
tamamında çilek fideleri toprakla buluşturulmaya 
başlandı. Aslında köyümüzün çilek üretimine dair 
30 yıllık bir geçmişi var. Ama bu yeni sistem dediği-
miz; yediveren cinsi ile köylümüzün tanışması 3 yıl 
öncesine dayanıyor. Mayıs sonunda başlayan ürün 
toplama işi kar yağışının düştüğü Kasım ayının or-
talarına kadar sürüyor. Günlük 20-25 ton ürün elde 
ettiğimiz dönemler oluyor. Yıllık üretim ise verime 
bağlı olarak 700-800 ton arasında değişebiliyor. Bu 
yıl en yüksek verime ulaştığımız yıl oldu.” dedi.

SÜ’DE BAĞLANMA 
KARARINA TEPKİ
Selçuk Üniversitesi’nin bazı fa-
kültelerinin yeni kurulan Konya 
Üniversitesi’ne bağlanması yö-
nündeki tavsiye kararının onay-
lanması protesto edildi.
Selçuk Üniversitesi’ne bağlı Meram Tıp Fakülte-
si, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat 
Fakültesi’nin yeni kurulan Konya Üniversitesi’ne 
bağlanmasına yönelik tavsiye kararını geçtiğimiz 
günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın onaylaması-
na öğretim üyeleri ve öğrencileri tepki gösterdi. 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi bahçesinde 
öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 
400 kişilik topluluk, kararı alkışlar ve sloganlarla 
protesto etti. Öğretim üyeleri ve öğrenciler adı-
na konuşan Prof. Dr. Fatih Botsalı, üniversiteye 
bağlı üç fakültenin Konya Üniversitesi’ne bağ-
lama kararının objektif olmadığını, kararın hem 
Selçuk Üniversitesi’nin hem de Konya’nın bilim-
sel, ekonomik ve sosyal alanlarda ilerlemesine 
zarar vereceğini söyledi.

YEŞİLDAĞ'DA 
JEOTERMAL UMUDU
Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 
Yeşildağ beldesinde Maden Tet-
kik Arama Enstitüsü tarafından 
başlatılan jeotermal enerji arama 
etüt çalışmaları tamamlandı.
AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Akış 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, etüt çalış-
malarının sona ermesinin ardından bölgede 
600 metre derinlikte araştırma kuyusu açıl-
ması için sondaj çalışmalarının başlayacağını 
belirtti. Bölgede çalışmalar için makinelerin 
sevkiyatının yapıldığını ifade eden Akış, 3 ay 
içerisinde bir sonuç alınabileceğini umdukla-
rını, beklentilerin ise 50-60 derece arasında 
bir sıcak su kaynağına ulaşmak olduğunu 
dile getirdi. Akış, "Buradan çıkacak sıcak su 
Yeşildağ bölgesi ve Beyşehir ilçesinin de kaderini 
değiştirecek. Konuyla ilgili çalışmaları yakından 
takip ediyor ve önemsiyoruz. Bu vesileyle bölge-
mizde çalışma yapan MTA yetkilileri ile çalı-
şanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
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KONYA SMMMO, BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN 
SINAVSIZ SEÇİLMESİNİ İSTİYOR
Konya Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirler Odası 
(SMMMO) büyük ölçekli şir-
ketleri denetleyecek denet-
çiler için sınav yapılmasına 
gerek olmadığını savundu.
Konya SMMMO Başkanı İsmail Turan 
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni 
Türk Ticaret Kanunu ile şirketlein mali 
denetimlerinin Yeminli Mali Müşavir 
(YMM) ya da SMMM olan denetçiler 
tarafından yapılacağını belirterek, "Orta ve küçük ölçekli Anonim Şirketler, bir 
veya birden fazla YMM ya da SMMM ünvanlı kişiyi denetçi olarak seçebilecek-
ken, büyük ölçekli şirketler ancak bağımsız denetim yetkisi bulunan ve ortakları 
YMM veya SMMM unvanı taşıyan kuruluşları Denetçi olarak seçebileceklerdir. 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun kurulması, 
başkan ve üyelerinin de atanmasıyla kısa süre sonra bağımsız denetim yetki-
si için gerekli eğitimler Genel Merkezimiz TÜRMOB öncülüğünde SMMM 
Odalarımız tarafından yapılacaktır. Konya SMMM Odası olarak da hizmet 
binamızda bulunan eğitim sınıflarımızda gerekli eğitimleri vereceğiz." dedi.

SELÇUKLU'YA İKİ YENİ KARDEŞ ŞEHİR DAHA
Filistin Beit Hanoun Beledi-
yesi ile Konya'nın merkez 
Selçuklu İlçe Belediyesi ara-
sında 'Kardeş Şehir' proto-
kolü imzalandı.
Selçuklu Belediyesi kardeş şehirler 
zinciri halkasına iki yeni kent daha 
eklendi. Filistin Beit Hanouan Bele-
diyesi ile Selçuklu Belediye arasında 
kardeş şehir protokolü imzalandı. Sel-
çuklu Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ve Filistin Beit Hanoun Belediye Başkanı Dr. Muham-
met Nazik Al-Kafarna katıldı. Altay, Beit Hanoun heyetini konuk etmekten 
büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “İki kardeş ve yakın ülke olmanın yanı 
sıra, iki ilçe halkı arasında geçmişten gelen kuvvetli bağ, imzaladığımız bu proto-
kolle daha da pekiştirilmiş olacak. İki ilçe arasında resmi temaslarımız ile birlikte, 
tarihi ve kültürel bağ ilişkilerini geliştirecek etkinlikler ve programlar sivil toplum 
kuruluşlarının katkılarıyla desteklenecektir. İmzaladığımız 'Kardeş Şehir' proto-
kolünün her iki ilçe halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

MÜSİAD KONYA ŞUBESİ'NDEN KATSAYI 
DEĞERLENDİRMESİ
YÖK'ün aldığı kararla üniversi-
telere giriş sınavında uygulanan 
katsayı uygulamasına son verdi. 
MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Aslan Korkmaz, "YÖK'ün büyük 
bir yanlıştan dönmesi takdirle 
karşılanan bir gelişmedir" dedi.
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Aslan Kork-
maz, Yükseköğretim Kurulu'nun toplantısının ardından katsayı uygulaması-
na son veren kararını değerlendirdi. Katsayı uygulamasına son verilen kararın 
takdirle karşılanacak bir gelişme olduğunu vurgulayan Korkmaz, “Katsayı uy-
gulamasının başlaması ile birlikte üniversiteye girecek olan gençlerimiz arasında 
eşitlik tekrar sağlanmıştır. Bu uygulamanın bir hata olduğunu bundan önce de 
birçok platformda dile getirdik. Katsayı uygulamasının kaldırılması gençlerimizin 
istediği gibi eğitim almalarının önünü açacaktır” dedi.

FİLİSTİN LİDERİ MAHMUD ABBAS'IN 
KONYA ZİYARETİ
Filistin Devlet Başkanı 
Mahmud Abbas, Dı-
şişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu'nun onuruna 
verdiği yemeğe katıldı. 
Dedeman Otel'de düzenlenen 
yemeğe ayrıca Konya Valisi Ay-
dın Nezih Doğan ile davetliler katıldı. Yemeğe Mavi Marmara gemisinde 
bulunan Konyalılar da davet edildi. Yemek, basına kapalı olarak devam etti. 

İBİŞ'İN RÜYASI SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR
Konya Devlet Tiyatrosu (KDT) 
Müdürü Tomris Çetinel'in 
yönetmenliği yaptığı "İbiş'in 
Rüyası" adlı tiyatro oyunu 
yarın izleyicisiyle buluşuyor.
Konya Devlet Tiyatrosu'nda sahnelecek 
olan oyunla ilgili basın toplantısı düzenle-
yen KDT Müdürü Tomris Çetinel, Tarık 
Buğra'nın yazdığı İbiş'in Rüyası oyunu-
nun seyircilerle sadece bu sezon değil, bir kaç sezon birlikte olacağını söy-
ledi. Çetinel, İbiş'in Rüyası adlı oyunun çok özel olduğunu, bu oyunun de-
kor tasarımının Seltel Çetiner'e, kostüm tasarımının ise Sevgi Türkay'a ait 
olduğunu ifade etti. İbiş'in Rüyası'nın 1930'lu yıllarda Nuran Tiyatrosu'nu 
anlatan bir oyun olduğunu söyleyen Çetinel, oyunun hem bir aşk hikayesi, 
hem de güldürücü bir çok sahnesinin olduğunu kaydetti. Çetinel, "Tüm 
halkımızın seyirci kalmamasını, seyirci olmasını istiyoruz" dedi.

KONYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ 
ÖZDEMİR'DEN İLK YARI DEĞERLENDİRMESİ
Konyaspor Teknik Direktörü Osman Özdemir, "Oyun-
cu grubumuzu sakatlıklardan ve kart cezalarından 
dışarıda tutabilirsek en iddialı takım kadar Süper Lig 
yolunda iddialıyız" dedi. 
Teknik Direktör Özdemir Tat-
lıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde 
düzenlediği basın toplantısında, 
2011-2012 sezonunun ilk yarı-
sını değerlendirerek, ikinci devre 
ile ilgili düşüncelerini aktardı. 
İmza töreni için geldiği günü ve 
söylediklerini çok iyi hatırladı-
ğını ifade ederek toplantıya baş-
layan Osman Özdemir, "O gün 
göreve başladığımız andan itibaren kesinlikle mazeret üretmeyeceğimizi ve 
buraya şartları bilerek geldiğimizi, mevcut imkanlarla en iyisini yapmak is-
tediğimizi söylemiştik. Şike davası nedeniyle liglerin ertelenmesi bizim adı-
mıza çok iyi oldu. Arayı eksiklerimizi gidermek adına bol bol hazırlık maçı 
oynayarak ve çalışarak değerlendirdik. Bununla birlikte sezona iyi başladı-
ğımızı söyleyemem. Çünkü ligden düşmenin verdiği psikolojik olumsuzlu-
ğu yaşamak ve bunu atlatmak kolay değil. Ama tecrübeli oyuncularımızın 
gençlere karşı davranışları ve birlikte verdikleri mücadele haftalar ilerledikçe 
beni ümitlendirdi. İlk haftalarda yaşanan sıkıntılardan sonra çözümü kendi 
içimizde üretmeye çalıştık ve bunda da başarılı olduk. Alt yapıdan gelen 15 
oyuncu ve bunların 10'u ilk defa profesyonel olmuş. Böyle bir takıma karşı 
bakış açısı tabi ki olumsuzdu. Ama ortaya koyduğumuz mücadele, perfor-
mans ve alınan sportif başarılarla bu olumsuzluğu kırdık ve bugün gelinen 
noktada kendimizi başarılı görüyorum" dedi. 



KONYAVİZYON • ARALIK 2011 35

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON • ARALIK 201136

İNŞAAT DEKORASYON
YAZI: AHMET ÇAKIR • FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR

S.Ü. REKTÖRÜNÜ SEÇTİ
PROF.DR.HAKKI GÖKBEL

Konyavizyon Dergisi olarak şehrimizin en önemli 
seçimlerinden biri olan Selçuk Üniversitesi Rek-
törlük seçimine nerdeyse tüm rektör adaylarımızı 
tanıtarak dergimizde yer verdik. Konya halkı ve 
okuyucularımızla rektör adaylarımızı tanıştırdıkta 
diyebiliriz. Zorlu bir maraton olan bu süreçte tüm 
adaylar Konyamız için ve üniversitemiz için fark-
lı projeler ve hedefler koyarak kendilerini ifade 
etmişlerdi. Bu süreç içinde doğrusunu söylemek 
gerekirse Sayın Prof. Dr. Hakkı GÖKBEL dikkat 
çeken bir hedef ve duruş sergilemişti. Kendisiyle 
yaptığımız söyleşide 1200'e yakın öğretim üyesini 
tek tek ziyaret edip projelerini anlatması sürece 
ve hedefe gösterdiği saygı ve isteği algılamak için 
yeterli sanırım. Süreç içinde hep farklı organizas-
yonlarla kendisini ifade edip projelerini anlatma-
sı üniversite camiasındaki öğretim üyelerinin de 
takdiriyle karşılanmıştı. İftar daveti, toplantılar, 
broşürler, basın toplantıları, basın açıklamaları 
ve her anlamda kendisini ve projelerini anlatan 
bir aday portresi çizmişti Sayın Gökbel.

Ve onüç adayın yarıştığı bu hizmet maratonun da 1472 öğretim üyesi oy kullandı. 
Kullanılan oyların 512 sini alarak en yakın rektör adayına 103 fark atan Sayın 
Gökbel bu hizmet yarışını önde kapadı. Devam eden süreçte ise sayın Cumhurbaş-
kanı tarafından atanarak görevine 26 aralıkta başlayacak olan Selçuk Üniversitesi 
yeni Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel hocamızla güzel bir söyleşi yaptık.

Öncelikle, rektörlük görevimin başta Selçuk Üniversitesi olmak üzere 
bütün Konya’ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Rektörlük döne-
mimde, bütün öğretim üyelerinin ve Konya’nın desteğini bekliyorum. 
Bu zamana kadar bana destek olan herkese teşekkür ederim. Selçuk 
Üniversitesi hepimizin üniversitesidir. Üniversitemizi daha iyi yerlere 
getirebilmek için hep birlikte çalışacağız. Selçuk Üniversitesi, Konya-
mızla, Konyamızın üniversiteleriyle, Konya halkıyla, sivil toplum kuru-
luşlarıyla, belediyelerimizle ve diğer kamu kurumlarıyla el ele vererek 
Konyanın markası olacak ve en iyi 500 üniversite arasında yer alacaktır.

Rektör Adaylığım ve Seçim Süreci
2010 yılının Aralık ayından 2011 yılı Mayıs ayına kadar adaylığım konu-
sunda ulaşabildiğim öğretim üyeleri ile istişarelerde bulundum. Bu görüş-
melerin olumlu geçmesi üzerine adaylığımı açıkladım. Rektörlük seçim 
sürecinde, üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin önemli kısmıyla 
görüştüm. Bu görüşmelerde projelerimi anlattım, öğretim üyelerinin istek 
ve beklentilerini dinledim. Öğretim üyeleriyle beraber karar aldık, süreci 
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beraber yönettik, beraber iler-
ledik. Hiçbir aday hakkında söz 
söyleyerek oy kazanma çabasına 
girmedim, hep kendimi ve yapa-
caklarımı anlattım. 
Üniversitemizde 24 Kasım 2011 
tarihinde gerçekleştirilen rektör-
lük seçimi sonucunda öğretim 
üyelerimizin büyük teveccü-
hü ile birinci sırada çıktım. 30 
Kasım’da YÖK’te yapılan değer-
lendirme sonucunda ismim yine 
birinci sıradan Cumhurbaşkan-
lığı Makamına bildirildi. Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 6 Aralık 
tarihli onayı ile rektörlük görevi 
şahsıma tevdi edildi.
Hedeflerimizi gerçekleştirme yo-
lunda, bütün öğretim üyelerimizin 
katkılarını beklediğimi ve fikirle-
rinden istifade etmeye hazır oldu-
ğumu belirtmek isterim. Çünkü 
büyük bir hedefe talibiz. En iyi 500 
hedefine de büyük bir kararlılıkla 
yürüyeceğiz. Selçuk Üniversitesi 
en iyilerin üniversitesi olacak.

Demokratik Yönetim Anla-
yışı İle Huzurlu Bir Ortam
Benimle birlikte çalışan bütün 

arkadaşlarımın da bildiği gibi, 
yöneticilik geçmişim boyunca 
tüm öğretim elemanlarına ka-
pımı açık tutmak, öğretim ele-
manlarının idarecilerle kolayca 
iletişim kurmalarını sağlamak, 
personelin sorunlarıyla yakından 
ilgilenmek ve bunların çözümü-
ne öncelik vermek uyguladığım 
prensiplerimin başında gelmiştir. 
Rektörlüğüm döneminde bu 
yaklaşımı daha da güçlendirerek 
göstermeye devam edeceğim. 
Yönetici olarak bu şekilde çalı-
şan, liyakat sahibi, sağlıklı ileti-
şim kuran, problem çözebilen, 
konusuna hâkim, öğretim üye-
lerini iyi tanıyan, objektif davra-
nabilen ve çoğunluğun benim-
seyebileceği öğretim üyelerini 
atayacağım. Bölümlerin ve ana-
bilim dallarının makul istekleri-
ni öncelikle dikkate alacağım.
Ayrıca, rektörlüğüm boyunca 
birlikte çalışacağım yöneticilere 
uygun hedefler göstererek on-
ların bu hedeflere ulaşmalarına 
destek vereceğim. Karar verirken 
her yöneticinin öğretim üye-
lerinin görüşlerini almasına ve 
uygulamalara katılmasına dayalı 
paylaşımcı bir sistem kuracağım.
Eşit ve adil muamele görmenin, 
özlük hakları bakımından ken-
disini güvende hissetmenin, her 
öğretim elemanının en doğal 
hakkı olduğu kanaatindeyim. 
Selçuk Üniversitesine aidiyet 
bilincini de geliştirecek olan bu 
durumun, ancak üniversite yö-
netiminde demokratik yapının 
daha sağlam bir zemine oturtul-
masıyla sağlanabileceğini düşü-
nüyorum. Bu bağlamda, ilkeler 

ve standartlar üzerinde yükselen 
yenilikçi bir yönetim anlayışını, 
üniversitemizin değerli öğretim 
üyeleri ile birlikte gerçekleştire-
bileceğimize inanıyorum.
Seçim çalışmaları sırasında, sa-
dece kendi yapacaklarımı an-
latmayı tercih edip rakiplerim 
hakkında konuşmaktan itina ile 
kaçındım. Bana oy versin ver-
mesin, her akademisyen arkada-
şımız Üniversitemizin daha iyi 
yerlerde olması için çalışıyor. Bu 
sebeple hiç kimseyi yok sayma-
yacağım. Herkesin fikrine saygı 
göstereceğim. Rektörlük döne-
mimde kimse kendisini dışlan-
mış, ötekileştirilmiş hissetme-
yecektir. Çünkü fikri çeşitlilik 
zenginliktir. Üniversite çok yön-
lülük ve zenginlik yeridir, tek 
bakış açısına dayanmamalıdır. 
Sadece bana oy verenlerin değil, 
herkesin rektörü olacağım. Rek-
törlüğüm döneminde seçim-
lerde kimi desteklemiş olursa 
olsun, birikim ve yetkinliği olan 
herkesle çalışacağım.

Hedef: En İyi 500 Dünya 
Üniversitesi Arasına Girmek
Seçim öncesi söylediğim bütün 
sözlerin arkasındayım. Seçim 
sürecinde hayali projelerden, 
abartılı vaatlerden uzak, sade-
ce tutabileceğim sözler verdim. 
Rektörlüğüm döneminde Sel-
çuk Üniversitesinin dünyanın 
en iyi 500 üniversitesi arasına 
girmesi için büyük bir çaba için-
de olacağım. Bütün üniversite 
çalışanlarıyla güç birliği yaparak 
bu hedefi gerçekleştirmek için 
var gücümüzle çalışacağız. 

“En İyi 500” hedefine 
ulaşmada öğretim üye-
lerinin performansının 
son derece önemli ol-
duğunu düşünüyorum. 
Selçuk Üniversitesinin 
öğretim üyesi kalitesi 
iyi durumdadır. Ancak 
akademisyenlerin teşvik 
edilmesi ve çeşitli kaygı-
larının ortadan kaldırıl-
ması gerekmektedir. 



KONYAVİZYON • ARALIK 201138

KAPAK KONUSU

“En İyi 500” hedefine ulaşmada 
öğretim üyelerinin performan-
sının son derece önemli oldu-
ğunu düşünüyorum. Selçuk 
Üniversitesinin öğretim üyesi 
kalitesi iyi durumdadır. Ancak 
akademisyenlerin teşvik edilme-
si ve çeşitli kaygılarının ortadan 
kaldırılması gerekmektedir. 
Teşvikin önemli unsurlarından 
birisi, huzur ortamının sağlan-
ması ve öğretim üyelerinin ken-
dilerini rahat hissetmeleridir. 
Rektörlük dönemimde, öğretim 
elemanlarının özlük haklarının 
pazarlık konusu yapılmayacağını 
ve hiçbir aracıya gerek kalmadan 
bu hakların verileceğini belirtmek 
isterim. Atama ve yükselmelerde 
objektif kriterler göz önünde bu-
lundurulacak ve böylece öğretim 
elemanlarının bütün enerji ve 
dikkatlerinin bilimsel aktivitelere 
yoğunlaşması sağlanacaktır. 
Ayrıca yayın ve atıf teşviklerinin “na-
kit” olarak öğretim üyelerine veril-
mesi için girişimlerde bulunacağım. 

“En İyi 500” hedefine ulaşmada 
yatırımın öğretim elemanlarına ve 
niteliğe yapılması gerekmektedir. 
Öğretim elemanlarının yabancı dil 
seviyelerini uluslararası standartlara 
yükseltmeye yönelik uygun şartlar-
da programların açılması, TOEFL 
seviyesinde kursların verilmesi ve 
Akademik Yazı ve Konuşma Prog-
ramlarının düzenlenmesi için gay-
ret sarf edeceğim. 
Yine niteliği artırmaya yönelik 
olarak, kütüphane web say-
fasının yenilenmesi suretiyle 
üniversite içindeki ve dışındaki 
kaynaklara ulaşımı kolaylaştır-
mak istiyorum. Abone olunan 
veri tabanlarının ve ulaşılabilen 
elektronik kitapların sayısının 
artırılmasına, veri tabanlarına 
mobil iletişim araçları ile ulaşı-
labilmesi için gerekli alt yapının 
oluşturulmasına yönelik çalış-
malar yapacağım.
Özetle, Selçuk Üniversitesini 
daha iyi yerlere getirmek için el 
birliği ile çalışmalar yapacağız. 

Üniversitemizde huzursuz-
luk olsun istemiyorum. Hz. 
Mevlana’nın evrensel bakış 
açısını anlatan “Yolumuzda 
riyazat yok; burada hep lütuf 
var, bağış var. Hep sevgi, hep gö-
nül alış, hep aşk, hep huzur var 
burada”sözünden yola çıkarak, 
üniversitemizde bulunan herke-

sin kendilerini her türlü endişe-
den uzak, tam bir huzur ortamı 
içerisinde hissetmelerini sağla-
yacağım. Aynı kurumda kader 
birliği yapmış aydın insanların, 
hangi sebeple olursa olsun, bir-
birlerinin kalbinde onarılmaya-
cak yaralar açacak söylemlere 
girmemesi gerektiğini düşünü-
yorum. Bütün öğretim eleman-
larımızın, diğer çalışanlarımızın 
ve öğrencilerimizin kendilerini 
her türlü endişeden uzak, tam 
bir huzur ortamı içinde hisset-
melerini sağlayacağım.

Makamlarımızı Öğrenci-
lerimize Borçluyuz
Son olarak, hiçbir zaman öğ-
rencilerden kopuk olmadığımı 
belirtmek isterim. Seçim süre-
cinde de öğrencilerin görüşleri-
ni değerlendirmeye çalıştım, bu 
süreçte e-posta yoluyla görüş-
lerini ileten öğrencilerin oldu-
ğunu söylemek isterim. Proje-
lerimi hazırlarken öğrencilerin 
değerlendirmelerine de yer ver-
dim. Rektörlük görevim süre-
since yine öğrencilerle bir arada 
olmaya özen göstereceğim. Ma-
kamlarımızı bir anlamda öğren-
cilerimizin varlığına borçluyuz.

Hz. Mevlana’nın evrensel bakış açısını anlatan “Yo-
lumuzda riyazat yok; burada hep lütuf var, bağış 
var. Hep sevgi, hep gönül alış, hep aşk, hep huzur 
var burada”sözünden yola çıkarak, üniversitemiz-
de bulunan herkesin kendilerini her türlü endişe-
den uzak, tam bir huzur ortamı içerisinde hisset-
melerini sağlayacağım. 

Röportaj: Volkan ÇAKIR
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30 YAŞINDA…
30 yıl önce küçük bir pasajın içinde 
çok küçük imkânlarla başlayan 
Özboyacı Altın, bugün olgunluk 
yaşına gelmesinin sebebini baş-
ta Cenab-ı Hakkın yardım ve 
lütfüne daha sonra da müşteri-
lerinin desteğine borçlu olduk-
larını vurguladı. İlk başta koyduğu 
dürüstlük ve müşteri memnuniyetini sağlama ilke-
sine sadık kalarak, müşterilerinin ve Konyalı hem-
şerilerinin engin destekleri ve güvenleri ile kalite-
sini bugünlere taşımıştır. 1981’de 10 m2’lik küçük bir dükkânda 2 kişi ile üretime başla-

yan firma, bugün 7 mağazası, 63 personeli, şirket yöneticileri, 
teknik personeli, AR-GE çalışanları ve danışmanları ile bera-
ber büyük bir aile olmuştur.
30. yılı sebebi ile basın açıklaması yapan Özboyacı Altın Yönetim 
Kurulu Başkanı Ziya Özboyacı: Firmayı kendi ilkeleri ile sektö-
ründe en üst noktalara taşımak arzusunda olduklarını belirtti. 

Hedeflerinin yerel ve ulusal bazda mağaza sayılarını 10’a çıkartarak daha 
fazla kişiyi istihdam edebilmek, TSE ve 9001 kalite belgelerine daha 
güncel kalite belgelerini ekleyerek dünya standartlarını yakalamak ve 
Konya ekonomisine katkılarını arttırarak sürekli hale getirmek olduğunu 
belirten Ziya Özboyacı; Ayrıca müşterileri için sürekli bir yenilenme ve 
ürün çeşitliliğini arttırma çabası ile tüm Konyalıların memnuniyetini ka-
zanmayı hedeflediklerini dile getirdi. 
Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini söyleyen Özboyacı: 
‘Konya da faaliyet gösteren bir işletme olarak sosyal sorumluluğumuzun bi-
lincindeyiz. Konya’ya ekonomik katma değer üretmenin yanında Konya’nın 
eğitim ve kültür hayatına, Konya’mızın coğrafi konumu itibarıyla stratejik 
geleceğine katkı yapmak mecburiyetindeyiz,’ dedi.  
‘30.yılımızda belli bir başarı yakalamışsak; bu başarıyı bizlere lütfeden 
Cenab-ı Hakka sonsuz şükürler ediyoruz. Bu süreçte bizi her zaman destek-
leyen ve bizi motive eden çok değerli müşterilerimize ve Konyalı hemşerileri-
mize teşekkürü bir borç biliyoruz. Ayrıca 30 yıl içerisinde bizimle beraber ka-
der birliği yapmış takım arkadaşlarımıza da sonsuz teşekkürler…’ diyerek 
konuşmasını tamamladı.
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KONYA MERAM’DA MEVLEVİLERE 
AİT BİR TASAVVUF YAPISI:

CEMEL ALİ DEDE
TURUD ZAVİYESİ
Zaviyeler, tasavvuf erbabının geçici bir süre için kaldığı, fazla işlek 
olmayan yollar üzerinde ve köylerde inşa edilen tasavvuf yapılarıdır. 
Dervişlerin sürekli olarak kaldıkları tekkelerden farklı olarak yolcu-
lar, han veya kervansaray olmayan yerlerde bulunduğundan zaviye-
lerde birkaç günlüğüne misafir edilirlerdi.

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Şu halde XIII. yüzyılda burada bir zaviye mevcut 
idi. Buna rağmen Sakıp Dede, Turud Zaviyesi’nin 
Sultan Veled neslinden Çelebi Abdülkerim tarafın-
dan Mevlâna’nın lâlâsı Cemel Ali Dede’nin kabrinin 
bitişiğine, sonradan yaptırıldığını yazmaktadır . Bu-
günkü türbenin mescit tarafında yani doğusunda 
iki kemer bulunmaktadır. Ayrıca türbenin sandu-
kalık bölümünün zemini, mescidinkinden oldukça 
yüksektedir. İzlerden ilk yapının doğu yönünden 
açık olduğu ve muhtemelen Selçuklu yapısı mescit 
yıkıldığı için eskisine benzer bir şekilde buraya ye-
nisinin inşa edildiği anlaşılmaktadır.

TÜRBE
Tekke ve zaviyelerin birçoğunda orayı yaptıranın 
türbesi bulunurdu. Turud Zaviyesi’nde Cemel Ali 
Dede’ye ait olduğu bilinen türbe, mescidin batısında-
dır. Dikdörtgen planlı, üzeri beşik tonoz örtülüdür. 

Mevlevilere ait Cemel 
Ali Dede, diğer adıyla 
Turud Zaviyesi, Kon-
ya Meram’da Turud 

yöresindedir. Manzu-
menin yapıldığı tarih 
bilinmemekle birlikte 

Mevlâna’nın Cemel 
Ali Dede’nin yaşadı-
ğı dönemde, Meram 
Mescidi’ne yaz ayla-
rında çok sık gittiği 

bilinmektedir. Ayrıca 
türbe ve kapısı kuze-
ye açılan kara planlı, 
dışı ve kubbesinin içi 
tuğla olan mescidin 

mimarî tarzı, Selçuklu 
devri eseri olduğunu 

göstermektedir. 
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İki katlı olup altı mumyalıktır. Üst katında yazısız yedi çini sandu-
ka yer almaktadır. Dışta tonoz özengi seviyesine kadar moloz taş, 
üst tarafı tuğladan yapılmıştır. Bu tuğlalı bölümün eskiden çini 
mozaiklerle süslü olduğu, mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Tür-
be, daha önce Çelebi Abdülkerim’in yaptırdığı mescit, hamam, 
matbah gibi bölümlerin ortasında iken, zamanla yapılan değişik-
liklerle kenarda kalmıştır. 

MEKTEP
Osmanlı dönemi tekke ve zaviyelerinde bazen mektep veya med-
rese de bulunurdu. Turud Zaviyesine sonradan bazı bölümler ilave 
edilmiştir. Bunlardan biri mekteptir. Belgelerde çok sık geçen mek-
tep , türbenin kuzey bitişiğinde mescidin yanında idi . Yörede otu-
ran çocuklar bu mektepte okurlardı.

TEKKE BAĞI VE KONAK
Eskiden Meram’da Turud yöresinde oturanların bağları bulunurdu. 
Doğal olarak daha ilk zamanlardan beri Turud Zaviyesi’nin de bir bağı 
mevcut idi. Tekke Bağı diğer adıyla Cemel Ali Bağı zaviyenin doğu-
sunda idi. Burada zaviyedarların ikametleri için sonradan yaptırılmış 
bir de konak bulunuyordu . Mevlâna Dergâhı’ndaki dedeler, yaz ayla-
rını burada geçirir; sonbahara doğru tekrar Konya’ya dönerlerdi . Şu 
halde Mevlâna’nın buraya yazları gelip kaldığı gibi, son dönemlere ka-
dar Mevlevi dervişleri de yaz aylarında Cemel Ali Dede Zaviyesi’nde 
kalarak onun anısını yaşatmışlardır. Ayrıca üst düzey yöneticiler ve 
dışarıdan gelen önemli misafirler buradaağırlanırlardı.
Cemel Ali Dede / Turud Zaviyesi, XVIII. yüzyılda faal durumda idi. 
1311/1893’te türbe, mescit ve mektep onarılmıştır. Türbe ve mescit 
dışındaki birimleri bugün mevcut değildir.

Eflâkî, Menakibü’l-Ârifîn, I., s. 139, 143, 370; II., s. 717, 800.
Aynı eser, s. 129-130. 15 R. âhir 1228/17 Nisan 1813 tarihli bir berat sûretine göre bânisi Cemel Ali 
Dede’dir. VAD, no. 2176, s. 290.
Cemel Ali Dede, Mevlânâ’nın babası ile birlikte Konya’ya gelip yerleşmiştir. Bk. Sefine-i Nefise-i Mevleviyân, 
I., Mısır 1283, Sakıp Dede, I., s. 215-216.
VAD, no. 1107, s. 31; no. 148, sıra: 1039.
Çalışmalar sırasında, bu mahalleden 1906 doğumlu Mehmet Er’le konuştuk. Ona göre mektep, türbenin 
kuzey bitişiğinde, şimdiki yolun içine kadar uzanıyordu. Dikdörtgen şeklinde bir salondu. Türbenin pen-
ceresi önünde mektebin giriş kapısına, doğu yönündeki 3-5 basamaklı merdivenden giriliyordu. 1930’dan 
sonra Turud Sokağı (Dede Cad.)’nın genişletilmesi için yıktırılmıştır. Şu andaki çeşme, yıkılan mektebin 
yerine, yolun kenarına yaptırılmıştır.
Türbenin hemen doğusundan başlayan 8-10 dönüm genişliğindeki Tekke Bağı ve bu bağın batı ucunda yani 
mescidin doğu bitişiğinde 13 nolu Silleli sarraf Necati Silay’ın bahçe içindeki evinin yerinde, zaviyedarların 
konağı bulunuyordu.
Ünver, aynı makale, s. 207, 218.
BOA. Karaman Ahkâm Defteri, no. V, s. 38; KŞS, no. 52, s. 183.
İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, Konya 1964, s. 778.

Cemel Ali Dede Türbe ve Mescidi’nden eski bir görüntü 
A. Sefa Odabaşı Arşivi
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Uluslararası Sultan Veled Sempozyumu
…Ulu Allah’ın bağışlarından
İki şeyim var:
Başım ve sırrım…
Başımı içtenlikle Mevlana’nın 
yolunda feda ettim.
Sırrımı Bahaeddin’e bağışladım.
Hz. Şems 

Sultan Veled Hazretleri'nin 
tasavvufî, tarihi ve edebî açıdan 
daha iyi anlaşılması amacına 
yönelik olarak, Türkiye'den ve 
yurt dışından uzmanların bir 
araya geldiği iki aşamalı bir sem-
pozyum gerçekleştirildi. “Sırrın 
Sırrı Sultan Veled” başlıklı bu 
uluslararası sempozyumunun ilk 
adımı, TÜRKKAD İstanbul ve İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 
işbirliği ile İstanbul'da ve ikinci 
adımı da TÜRKKAD İstanbul, 
Selçuk Üniversitesi Hz. Mevlânâ 
Enstitüsü, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ve Konya Valiliği İl Kül-
tür Müdürlüğü'nün işbirliği ile 
Konya'da gerçekleştirildi. İki gün 
süren ve yedi oturumdan oluşan 
sempozyumda Türkiye ve dünya-
dan uzmanlar sunum yaptılar.
Açılış konuşmasını yapan Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, 738. Vuslat Yıl 
Dönümü Uluslararası Anma 
Törenleri kapsamında çok sa-
yıda kültürel etkinliğin gerçek-
leştirildiğini Uluslararası Sultan 
Veled Sempozyumu’nun da bu 
anlamda büyük önem taşıdı-
ğını söyledi.  Başkan Akyürek, 

738. Vuslat Yıldönümü Anma 
Programı süresince şehir olarak 
Türkiye’den ve dünyanın farklı 
ülkelerinden binlerce misafiri 
ağırladıklarına değindi. 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
22. batından torunu ve Ulusla-
rarası Mevlana Vakfı 2. Başkanı 
Esin Çelebi Bayru da açılış konuş-
masında Sultan Veled'in, babası 
Mevlana'dan hiç ayrılmadığını 
belirterek, Mevlana'nın oğluna: 
''Bana yaratılış ve huy bakımın-
dan en fazla benzeyen sensin'' 
dediğini anımsattı. Esin Çelebi 
Bayru, Mevlana'nın oğluna, ''Eğer 
cennette olmak istersen, herkes ile 
dost ol. Merhem ve mum gibi ol'' 
diye nasihat ettiğini anlattı. 
Yine bilinmektedir ki Hz. Mevlâna, 
Sultan Veled Hazretleri için “Be-
nim bu âleme gelmemden mak-
sat, senin zuhurundur. Çünkü 
bütün sözler benim kavlim, sen 
ise fiilimsin” buyuruyorlar. Aynı 
şekilde “Bana yaradılış ve huy 
bakımından en fazla benzeyen 
sensin” demekle sultanın maka-
mını bir kez daha teyit ediyorlar.

Fotoğraf: Oğuzhan PEHLİVAN



KONYAVİZYON • ARALIK 2011 45

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON • ARALIK 201146

İNŞAAT DEKORASYON
YAZI: AHMET ÇAKIR • FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR

"MEVLEVİLİK 
BENİM ÖZÜMSEDİĞİM 
HAYATI ANLATIYOR"
"Ben Müslüman bir
aileden geliyorum ama 
hiçbir zaman Müslümanlığı 
tanımadım. İnsanlar dini 
inancımı sorduğu zaman 
Müslüman’ım diyordum 
ama dinim hakkında 
hiçbir bilgim yoktu."

Adı Simrat Kavr Ayşe Selvihan, Almanya Kiel de 
doğup büyümüş bir gurbetçi kızı. Dinini öğrenme 
arzusu ile koyulduğu yolda Mevlana ve Mevlevi-
liği keşfederek bu öğretiler ışığında hayatına yön 
veriyor. Kendisi ile 738. Vuslat Yıldönümü Anma 
Törenlerinde tanıştık ve kısa bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Yalın hayat tarzı ve hoş görüsü ile olduk-
ça etkileyici bir kişilik Selvihan, abartıdan uzak 
hayat hikâyesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Benim adım Simrat 38 yaşındayım, evliyim, eşim kumaş de-
sinatörü, iki çocuğum var 8 ve 11 yaşlarında. Almanya- Kiel 
de doğdum ve orada büyüdüm, bir Alman kızı gibi büyüdüm. 
Türklerin yaşadığı bölgede yaşama şansım olmadı Almanların 
içinde yaşadım, komşularımız arkadaşlarımız hep Almandı.

Bildiğim kadarıyla önce Yoga ile tanıştınız ve daha 
sonra Mevlana aşkı ilginizi çekti. Yogaya ilginiz ne za-
man başladı? 
Çocuklar doğmadan önce başladı, 15 yıl önceydi.  Almanya da 
şehir değiştirmiştim ve yeni yerleştiğim yerde spor yapmak için 
arayış içindeydim,  bu arayış esnasında Yoga ile tanıştım. 

Yogaya gönül vermeden önce ki mesleğiniz neydi? 
Bir doktorun yanında yardımcılığını yapıyordum.

Yogaya ilginiz tam olarak nasıl başladı? 
Bir arkadaşımın eşi Hartha Yoga (fiziksel duruşlara ve nefes 
talimlerinin ağırlıklı olduğu bir kol) yapıyordu onun vasıtası 
ile başladım yogaya. Daha sonra Kundalini Yogaya (bilincin 
gücü, karakter ve geliştirilmesi için fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir 
disiplindir) başladım. 
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Yogaya başlamadan önceki 
inançlarınızla, yogadan son-
raki inançlarınız arasında na-
sıl bir değişiklik yaşadınız?
Ben bir Müslüman aileden geli-
yorum ama hiçbir zaman Müs-
lümanlığı tanımadım. İnsanlar 
dini inancımı sorduğu zaman 
Müslüman’ım diyordum ama di-
nim hakkında hiçbir bilgim yok-
tu. İki yıl Yoga eğitimi aldım daha 
sonra öğreticime öğretmen olabilir 
miyim diye sordum. Öğreticimde 
beni eğitim almam için başka bir 
şehre gönderdi ve yoga hayatımın 
içine tamamen girdi. Burada artık 
dini sorgulamada Müslümanlığı 
daha fazla yaşamaya ve tanımaya 
başladım diyebilirim.

Konya’ya neden geldiniz?
Dinimi öğrenirken araştırmalar 
esnasında elbette Kur‘an-ı Keri-
mi de okudum ve buraya çağrıl-
dım. Bu çağrılma ve çekim Mev-
lana içindi. Mevlana hakkında 
yıllar önce bir kitap okumuştum 
ve bu kitap dışında hiçbir şekil-
de araştırmam olmadı. Ama ben 
bir aşk yaşıyordum, ne olduğu-
nu kime olduğunu bilmeden. 
Bunun üzerine Konya’ya gelme 
kararı aldım ve Allah’ıma dua 
ettim: ‘Allah’ım sen beni nereye 
götürürsen ben kabul edece-
ğim’ diye. Konya’ya geldim Esin 
Çelebi’yle tanıştım, 11 gündür 
buradayım. Esin Çelebi’nin ya-
nındayım kendisi bana her şeyi 
öğretti, bana değer verdi, beni 
anladı. Sanki yıllardan beri ta-
nışıyorduk, ben burada kendimi 
bir misafir değil ev sahibi gibi 
hissettim. Bu yolculuk plansız 
bir şeklide sadece aşkla çıkılan 

bir yoldu Allah’ıma şükürler ol-
sun ki en doğru yerdeyim.

Mevlevilik ve Yoga arasında 
ne fark var?
Hiçbir fark yok sadece isimler 
farklı ve bu isimleri de insanlar 
değiştiriyor.

Çocuklarınıza Yoga eğitimi 
veriyor musunuz?
Tabi, biz zaten Fransa Alplerinde bir 
Yoga merkezinde aşram da (inzivaya 
çekilmek için kullanılan dünya tela-
şından uzak yer) yaşıyoruz, çocuklar 
düzenli Yoga eğitimlerini alıyor.

Konya’dan sonra yolculuğu-
nuz Hindistan’a, bu yolcu-
lukta ki amacınız nedir? 
Hindistan’a gidiyorum çünkü ho-
cam benim bir Müslüman kadın 
olarak tek başıma gidip pişmemi 
istiyor. Ne yiyeceğim, ne içeceğim, 
ne yapacağım, kimlerle tanışaca-
ğım, bu benim için bir sınav.  Daha 
önce de gittim ama bu sefer ki ol-
dukça uzun yaklaşık 6 haftalık bir 
yolculuk olacak. Ben her anımda 
insanlara hizmet ediyorum. Mese-
la gittiğim yerde nerde kalıyorsam 
oradaki her işi yapıyorum, yemek 
yapıyorum, temizlik yapıyorum, o 
evin ihtiyacı ne iş varsa yapıyorum. 
Kendimi oraya, bulunduğum yere 
ait hissetmem gerekiyor.

Selvihan, kendini bir Mevlevi 
olarak adlandırıyor musun?
Evet, ben bir Mevlevi’yim, çün-
kü Mevleviliğin yaşam anlayışı 
benim yaşadığım hayatla aynı, 
öğretiler benim özümsediğim 
hayatı anlatıyor.

Yazı/Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Mücadele Etmeliyiz
Kadına yönelik şiddet “kamusal veya özel yaşamda kadınlara 
fiziksel, cinsel veya psikolojik acı, ıstırap veren ya da verebile-
cek olan cinsiyete dayanan bir eylem, tehdit, zorlama, keyfi ola-
rak özgürlükten, ekonomik gereksinimlerden yoksun bırakma” 
olarak tanımlanıyor. Kadına yönelik aile içi şiddet kadınlarla er-
kekler arasında eşit olmayan güç ilişkilerinin sonucu meydana 
gelen, özel yaşam içinde olduğundan genellikle gizli tutulan ve 
tespit etmenin zor olduğu önemli bir toplumsal problemimiz-
dir. BM Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi kadına 
yönelik şiddetin kadınlara yönelik, toplumsal cinsiyete dayalı 
ve bir kadına sırf kadın olduğu için yöneltilen ya da oransız bir 
şekilde kadınları etkileyen bir şiddet olduğunu belirtiyor.

Kadına yönelik şiddet bir İnsan Hakları ihlalidir.

Kadına yönelik şiddetle mücadele 
uluslararası bir problemdir. Dünya 
üzerinde yaşayan tüm kadınların ve 
kız çocuklarının giderek artan ve çe-
şitli biçimlerde cinsiyete dayalı şidde-
te maruz kalmaktadır. Kadına yönelik 
şiddet olgusu; hem kadını hem de 
tüm toplumu saran sosyoekonomik 
koşullar, politik gelişmeler ve kültürel 
etkenlerle birlikte değerlendirilmesi 
gerekliliği dünya gündeminde tar-
tışmasız ortadadır. Halen 6.7 milyarı 
aşan dünya nüfusunun en az yarısı 
kadınlardan oluşmakta iken dünyada 
kadınlar arasında yaşam boyu fiziksel 
şiddet görme sıklığı %13 ile %61 ara-
sında değişmektedir (WHO, 2005). 
Erkek ve kadın nüfusu hemen hemen 
eşit olan ülkemizde de kadınların 
%34,5’i hayatları boyunca en az bir 
kez eşi tarafından şiddet görmektedir. 
(TÜBİTAK “Türkiye Kadına Yönelik 
Şiddet” araştırması, 2007) Başbakan-
lık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
(KSGM), Türkiye Istatistik Kurumu 
(TUİK) ve Hacettepe Üniversitesi Nü-
fus Etütleri Enstitüsü Müdürlüğü tara-
fından gerçekleştirilen, 17.168 kişi ile 
yapılan görüşmelere dayanan ve 2009 
ocak ayında yayınlanan “Türkiye’de 
Kadına Yönelik Şiddet Raporu”na göre 
evli kadınların % 11- 29’u eşinden ağır 
derecede fiziksel şiddet görmektedir. 
Sayısal olarak ifade edilen rakamlar 
görünen buz dağının yalnızca üstünü 
göstermektedir. Şiddetin toplumsal 

hayata karşı kesilen faturası buzdağı-
nın altında kalan kısmında büyüyerek 
sosyal, ruhsal, fiziksel ve ekonomik 
anlamda yaşanan olumsuzluklarıyla 
kendini göstermektedir. Çünkü aile 
içi şiddet; yetersiz beslenmeye, kronik 
hastalıkların artmasına, madde bağım-
lılığına, beyin travmalarına, organ trav-
malarına, geçici ve kalıcı çeşitli hastalık-
lara, kronik ağrıya, pelvik enflamatuar 
hastalıklara, jinekolojik problemlere, 
düşüklere, düşük doğum ağırlıklı ço-
cuk doğumlarına, anne ölümlerine ve 
intiharlara neden olmaktadır. Şiddet 
mağduru ve risk altındaki kadınlarda 
depresyon, organik nedeni olmayan 
ağrı ve bayılmalar, uykusuzluk, başağ-
rısı, yoğun korku ve kaygı duyma hali 
sık olarak görülen belirtiler olarak gö-
rülmektedir.
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Rapo-
runda dayaktan, töre cinayetlerine, kü-
çük yaşta evlilikten beşik kertmesine ve 
sonucu intihara varan biyolojik cinsiye-
tin dışında toplumun kadına yüklediği 
rollere dayanan yani toplumsal cinsiye-
te dayalı şiddetin varlığını belgelendi-
riyor. Kadına yönelik şiddet, bir insan 
hakları ihlalidir ve neden olduğu sağlık 
sonuçları ağırdır. Kadına yönelik şiddet 
önlenebilir. Önlenmesinde başta devlet 
olmak üzere toplumun bütün bireyleri-
ne sorumluluk düşmektedir. 

Dr.Hasan KÜÇÜKKENDİRCİ
İl Sağlık Müdürü
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HAYALLERİMDEKİ 
YOLCULUK
Bir hayaldi… Hayalin bir büyüklüğü olmalı, öyle 
bir hayal ki ulaşılması zor hayata geçirilmesi 
mümkün olmayan. Hayalini kurmaya cesaret 
edemediğimiz hızlı tren projesini televizyon-
larda, dergilerde gazetelerde gördük, seyrettik. 
Bazen kısa bir haber olarak verildi; Japonya 
hızlı trende yeni gelişmelere sahne oluyor, Fran-
sa hızlı tren projesinde son noktaya geldi. Ba-
bam uzun yol şoförüydü, gitmediği ülke kalma-
mıştı, çocukluğumuz gençliğimiz hep babamın 
anlattığı Avrupa hikâyeleriyle doluydu. Öyle 
hikâyelerdi ki bir masal gibi babamdan duy-
dum ilk hızlı treni çocukluğumda. Nasıl o kadar 
hızlı gidebilirdi? Bizim türkülerimizde bile kara 
tren gecikirdi o kadar yavaştı ki türkülerimizde 
sitemkâr yer alırdı. O kara tren ki bazen hiç gel-
mezdi, sevenler haberleri bekler dururdu.  Hızlı 
Tren değil, ‘yüksek hızlı tren’.

Aslında Konya-  Ankara arası başlatılan seferlerle iki başkentin demiryoluyla 
birleştirilmesi, tarihte bir ilk olması ve yıllardır halkımızın kara trenlere bile 
razıyken yüksek hızlı trenle 1 saat 40 dakikada ulaşımı sağlaması bu günü-
müz için gerekli. Daha sonrasında hedeflenen süre ise 55 dakika, bu bir ha-
yal değil artık, bir zaman var ve bu zaman diliminde gerçekleşecek.
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Konya’dan yola çıktığım za-
man ilk defa hızlı trene bin-
menin heyecanını yaşıyor-
dum. Çocukluğumdan beri 
imkânsız olarak gördüğüm 
hayalimi gerçekleştirecektim 
ve bu hayal benim şehrimden 
hareket ediyordu. Hızlı tren 
tam saatinde hareket ediyor-
du. Bu Konya’nın geleneksel 
bir yapısıydı, otobüs terminal-
lerinde de Konya bu geleneği 
tüm şehirlere taşımıştı. Kol-
tukların çok rahat olduğunu 
görmek uçaklarla kıyas yap-
mama sebep oldu. Dar uçak 
koltukları sizi rahatsız ederken 
yüksek hızlı trenin koltuk ara-
lık boşlukları tüm yolcuların 
rahat etmesi için özel dizayn 
edilmiş. Burada ticari açıdan 
baktığım zaman her kompar-
tımanda fazladan sekiz koltuk 
daha konulabilirdi ama amaç 
burada rahatlık ve konfor ola-
rak düşünüldüğü için güzel 
ve rahat seyahat etme olanağı 
sağlanmış. Bilet alırken iki ter-
cihiniz var; VİP veya Ekonomi 

Sınıfı. Ekonomi Sınıfı deyince 
çok fark varmış gibi durabilir 
ama aslında ekonomi kompar-
tımanlarına haksızlık edilmiş 
oluyor. Ekonomi Sınıfı, First 
Class olarak adlandırılma-
lı diye düşünüyorum. Güler 
yüzlü personeli gerçekten her 
sorunuza cevap veriyor ve 
sizinle gerçekten ilgileniyor. 
Eleştirebileceğim tek nokta şef 
konumundaki hanımefendinin 
alt kadrosundaki güler yüzlü 
personelini, yüksek hızlı tre-
ni, Konya ve Ankara’yı temsil 
edememesi. Tüm yolculuğum 
boyunca negatif olarak yan-
sıyan tek durumun bu olması 
sanırım iyi bir şey.
Koridor gayet geniş, bagaj yer-
leriniz hemen koltuklarınız üs-
tünde ve uçaklardan daha kul-
lanışlı. Lavabolar hijyenik ve 
gayet modern dizayn edilmiş. 
‘Temiz tuvalet’  kampanyasını 
Opet buraya da taşımış. VİP 
kompartımanında lavabola-
rın çok geniş tutulması bence 
kompartıman aralarındaki en 

büyük fark olarak görünüyor. 
Yolculuk sırasında VİP’ de 
ücretsiz servis yapılıyor, Eko-
nomi Sınıfın da ise servisler 
ücretli, fakat fiyatlar uçaklar-
daki gibi algılanmamalı. Fi-
yatlandırmalar gayet mantıklı 
ve makul. Koltukların altına 
yerleştirilen prizler çok iyi dü-
şünülmüş. Her koltukta aynı 
zamanda bağlantı noktası der-
gisini bulabilirsiniz. Seyahat 
esnasında restaurant bölümü-
ne geçip güzel ve keyifli atış-
tırmalarda bulunabilirsiniz. 
Restaurant da alkollü ve al-
kolsüz içeceklerden çok seçe-
nekli yiyeceklere kadar geniş 
bir menü ile karşılaşacaksınız. 
Tüm görevlilerin Ankara per-
soneli olduğunu belirtmeliyim 
daha sonra Konya kendi per-
sonelini oluşturacakmış, bu da 
Konya için yeni bir istihdam 
demek, sevindirici bir durum. 
Özürlü vatandaşlarımız için 
özel rampalar oluşturulmuş 
bu da en ince ayrıntısına kadar 
düşünüldüğünü gösteriyor. 
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Yüksek Hızlı Trene kesinlikle 
binmelisiniz ve bu keyfi yaşa-
malısınız. Ankara’da görülecek 
çok şey var. Zamanınızı çok iyi 
değerlendirerek güzel bir gün 
geçirebilirsiniz, biletinizi gidiş 
ve dönüş alırsanız belli oranda 
indirim alıyorsunuz. TV ek-
ranlarından trenin ulaştığı hız-
ları takip edebilirsiniz. Burada 
ekranların tam olarak doldu-

rulmadığını düşünüyorum. 
Anakara seferinde Ankara’nın 
gezilecek yerleri, Konya sefe-
rinde de Konya’nın tarihi ve 
kültürel yerlerinin tanıtımı 
yapılabilir. Ben hayallerimdeki 
yolcuğu gerçekleştirdim, siz de 
yüksek hızlı treni bir an önce 
denemelisiniz.

Yazı/Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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HAYVANAT 
BAHÇESİ

Hayvanat bahçelerinin oluşması süreci ta-
rihteki pek çok hükümdarın yapmış olduğu 
hayvan koleksiyonlarına dayandırılmakta. 
Günümüzde hayvanat bahçeleri doğada 
görme şansı bulamayacağımız veya nesli tü-
kenmekte olan hayvanları yakından görüp 
inceleme fırsatı sunmakta. Hayvanat bah-
çelerine aynı zamanda doğada yok olmakta 
olan hayvan türlerini koruyarak çoğalmaları 
açısından da önemli görevler düşmekte.

Konya Hayvanat Bahçesi, Karatay 
Belediyesi bünyesinde bulunan, 

Konya’nın ilk ve tek evcil ve vahşi 
hayvanlardan oluşan hayvanat bahçesi. 

Her geçen gün hayvan tür ve sayılarının 
arttığı hayvanat bahçesi 20 Bin m2 alan 
üzerinde kurulu. Özellikle hafta sonla-

rında Konyalıların yoğun ilgi gösterdiği 
Hayvanat Bahçesi, küçüklerin olduğu 

kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. 
Çocuklara hayvan sevgisini aşılayarak 

onları yakından tanımasına olanak 
sağlayan Karatay Belediyesi Hayvanat 
Bahçesinde ki hayvan türlerine doğal 

ortamlarına en yakın şartlar 
hazırlanarak bakımları yapılmakta.
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Hayvanat Bahçesi Konya'nın Ereğli çıkışındaki hobi bahçelerinin bitişiğine kurulmuş. 
Mevlana müzesinin önünden giden yolu takip ederek buraya ulaşabilirsiniz. Aslan, bir-
çok köpek türü, puma, kurt, ayı, pelikan, kanguru, boğa yılanı, maymun, ördek, lama gibi 
hayvanlarla devasa kuş kafeslerinde şahin, kartal gibi yırtıcı kuş türleri ile 83 türde 518 
hayvanı bünyesinde bulunduran Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi, siz ve çocukları-
nızın hayvanları yakından tanıması, ailece hoş anlar geçirmenizi sağlayacak oldukça geniş 
bir sosyal alan. Ailece hayvanları tanıyıp bilgilendikten sonra hemen yanında düzenlen-
miş olan piknik alanında soluklanabilir, piknik yapabilirsiniz, hafta sonunuzu öğrenerek, 
doğa ile iç içe eğlenerek değerlendirebilirsiniz.

Yıl içerisinde binlerce kişinin ziyaret ederek pek çok yeni hayvan türünü tanıyarak göz-
lemleme şansı elde ettiği Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Konyalılar için alternatif 
bir sosyal aktivitenin yanı sıra doğa ile bütünleşme fırsatı sunmakta.

Yazı: Seycan ÇAKIR | Fotoğraf: Ahmet ÇAKIR
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AŞURE
Adem atanın tövbesinin kabul edildiği, 
Musa Peygamber'in kavminin Firavun'un şerrinden kurtulduğu,
Nuh Peygamber'in gemisinin karayı bulduğu,
İbrahim Peygamber'in Nemrut'un ateşinden kurtulduğu,
Eyüp Peygamber'in dertlerine şifa bulduğu,
Yunus Peygamber'in balığın karnından kurtulduğu gündür 
AŞURE...

Aşure, Hicri Takvim'e göre Muhar-
rem Ayı'nın onuncu günü yapılan tat-
lıdır. Aşure Günü, Nuh’un gemisinin 
büyük bir tufandan sonra karaya ayak 
bastığında elinde kalan son malze-
melerle yaptığı tatlı ile birlikte ortaya 
çıkmıştır. Temel olarak su, buğday, 
nohut, toz şeker, kuru fasulye, pirinç 
kullanılarak yapılan Aşure’yi, süsle-
mek içinse; ceviz, badem, nar, tarçın 
gibi meyve ve baharatlar kullanılır. 
Bizim kültürümüzde geçmişten iti-
baren yer alan Aşure, Ermeni ve Rum 
kültüründe de vardır. Ermeniler, 6 
Ocak'ta "Anuş-abur" yaparken, Rum-
lar ise buğday, kuru üzüm ve bal ile 
yaptıkları "Kolava" yı kilise kapısında 
dağıtıp ortasına bir mum diktikleri 
bir tabakla mezarın başına yerleştir-
mektedirler . Aşure'nin bizim kültü-
rümüzde çok önemli bir yere sahip 
olması Kur 'an-ı Kerim 'de değerli bu-
lunan dört aydan birinde olmasıdır. 
Asırlardır devam eden bu lezzet ge-
leneği Osmanlı sofralarının da baş ta-
cıydı. Protein ve enerji kaynağı olması 
nedeniyle Türk mutfağının en bes-
leyici tatlılarından olan Aşure, özel-

likle büyüme çağında olan çocuklar 
için vitamin deposudur. Osmanlı'da 
halkın pişirdiği aşure ile sarayda pi-
şen aşure birbirinden farklıydı. Saray 
aşuresi bal ve sütle pişirilerek süzülür 
ve özel bir sürahi ile dağıtılırdı. Sa-
raydan evine aşure ikram edilen kişi 
de gelen aşure kabını kuru meyveler, 
çerez, badem ezmesi gibi hediyelerle 
doldurup saraya gönderirdi. Bu olaya 
"Hediyeleşme-cevap" denilirdi. Hal-
kın pişirdiği aşure ise daha sadeydi. 
Ocakta pişen aşureyi evin en yaşlısı 
Yasin-i Şerif okuyarak indirirdi. Ev 
halkının en büyüğünden en küçü-
ğüne sırayla aşure dağıtılır ve salâvat 
getirildikten sonra afiyetle yenirdi. 
Günümüzde halen devam etmekte 
olan Aşure Günü, paylaşmanın faz-
lasıyla yaşandığı en güzel ve en özel 
günlerimizdendir. Aşure'nin ilginç 
olan bir diğer özelliği ise içinde bu-
lunan malzemeler başka bir yemek-
te bir araya gelse hoş bir lezzet elde 
edilememesidir. Bu kültürün nesiller 
boyu devam etmesi ve 7'den 70'e her 
insanın o muhteşem lezzeti tatma fır-
satını yakalaması dileklerimle...

AŞURE TARİFİ
Malzemeler:
Yarım kilogram buğday
1 fincan pirinç (çay fincanı)
200 gram kuru fasulye
200 gram kuru ceviz
200 gram fındık
100 gram pilav fıstığı
1 kilogram toz şeker
200 gram nohut
4 adet limon
50 gram kuş üzümü

Pirinçleri ve buğdayları yıkayın. Pirinçleri ve 
buğdayları tencereye koyun, üzerine su ekle-
yin (üzerini 2-3 parmak aşacak şekilde). Bu şe-
kilde karıştırarak kaynatın. Üzerini sıkıca ka-
patıp sıcak ortamda, bir gece bekletin. Nohut 
ve fasulyeleri yumuşayıncaya kadar haşlayın. 
Dinlendirilen pirinç ve buğdayları tencereye 
biraz sıcak su ekleyerek ateşe koyup kapaksız 
olarak kaynatın. Dibinin tutmamasına dikkat 
edin, devamlı karıştırın. Bir süre sonra altını 
kısarak, kabukları soyulmuş nohut ve fasul-
yeleri katın. Malzemeler kısık ateşte pişerken 
karıştırarak bir kilogram şekeri de ilave edin. 
Ateşten almaya yakın limonları rendeleyip 
aşureye katın ve bir iki taşım daha kaynatın. 
Ateşten almadan önce isteğinize göre gül suyu 
da ekleyebilirsiniz. Soğumadan kâselere ko-
yun. Fındığı, cevizi ve pilav fıstığını kavurarak 
aşurelerin üzerine serpiştirebilirsiniz. Şekerini 
ilave ettikten sonra arzu ettiğiniz malzemeler-
den 1 avuç aşurenize ilave edebilirsiniz.
Afiyet Olsun.



KONYAVİZYON • ARALIK 2011 57

İNŞAAT DEKORASYON



KONYAVİZYON • ARALIK 201158

YAZI: AHMET ÇAKIR • FOTOĞRAF: AHMET ÇAKIR
MEVLEVİLİK

MEVLANA 
CELALEDDİN 
RUMİ VE 
MEVLEVİLİK
Mevlâna Celaleddin’in, bir tarikat kurucusu olmadığı ileri sürülür. Bu 
iddiada olanlara göre, Mevlâna kendi zamanında şeyhlik iddiasında 
bulunmamış, hatta namaz kılınırken imamet etmekten bile çekinmişti. 
Bununla beraber öylesine büyük tasavvufi tesir icra etmişti ki ölümün-
den sonra hayranları onu en iyi anlamış olan yakınlarının çevresinde 
toplanmıştır. Bunlardan Çelebi Hüsameddin, Mevlâna’nın mümessili 
olmuş fakat onun namına bir tarikat ihdas etmemiştir. Babasının ve 
sadık müridinin yapmadığını Mevlâna’nın oğlu Sultan Veled yapmış, 
zamanında kubbe-i hadranın inşası tamamlanmış, Mevlâna’nın fikir-
leri doğrultusunda Mevleviliğin erkânını belirlemiştir. Yani Sultan Ve-
led, Mevleviliğin kurucusu olmuştur. Ancak Mevlâna, sağlığında ken-
disinin ortaya koyduğu fikirlerin savunucusu olmuş; gerekse Sipehsalâr 
ve gerekse Eflâki’ye göre çevresinde ona inananlar bulunmuş; şimdiki 
Mevlâna Müzesi’nin bulunduğu yerde I. Alâeddin (1221-1237) zama-
nında bir tekkede oturmuştur. Mevlevilik düşüncesinin gelişip yayıldığı 
ve bu doğrultuda dervişlerin yetiştirildiği mekânlar olan Mevlevihane-
lerin ilk örneği Mevlâna hayatta iken tesis edilmiştir. Onun zamanında 
inşa edilen birkaç derviş hücresi Mevlevihanelerin nüvesini oluşturmuş; 
bundan sonra günden güne gelişerek türbesi, hücreleri, namazgâhı, 
meydanı, semahanesi, çelebi dairesi, selamlık ve harem dairesi, çileha-
nesi, mutfağı ve kütüphanesiyle Mevlevilerin merkezi haline gelmiştir.

Mevlevilikte Çelebiler Dönemi
Mevlâna Celaleddin döneminde, babası Ba-
haeddin Veled tarafından temsil edilen Küb-
revilik ile karşılığını Şems-i Tebrizi’de bulan 
Kalenderi felsefesi, daha sonra Mevlevilik 
çatısı altında şekillenecek kültürel yapılan-
mayı besleyen iki farklı düşünce kaynağı 
olmuştur. Tarikat, yayıldığı geniş coğrafya-
da kurumsal yapısını korumuş, farklı mistik 
algılamaları aynı çatı altında bütünleştire-
bilmiştir. Bu tarihsel gerçeğin arka planında 
Çelebilik makamı yer almıştır.
Çelebi kelimesinin kökeni konusunda farklı 
görüşler vardır. İbn Kemal ve Hasan Kâfî, 
kelimenin Türkmen dilinde Allah’ın isimle-
rinden olan “çalap”tan geldiği görüşündedir-
ler . Bunlara göre çalabînin yani Allah’a men-
sup, Allah’a bağlı anlamındaki bu kelimenin 
telaffuzu zamanla incelerek çelebi sekline 
dönüşmüştür. Ebu’s-Suud’a göre çelebi, ça-
lab kelimesine-i ilave edilerek ilim ve iyilik 
sıfatlarını haiz kişiler için kullanılmıştır, zen-
gin kimselere denilmesi hatadır . İbn Battuta 
ise, çelebinin Anadolu’da efendi, beyzade 

anlamında kullanıldığını belirtmiştir . Ah-
med Vefik Paşa, çelebi kelimesine “müellif, 
şair, okuyan, âlim ve keskin zekâ sahibi” gibi 
anlamlar vermiştir. Mevlevi bilginlerinden 
Veled Çelebi İzbudak, yayınlanmamış olan 
Türk Dili adlı sözlüğünde çelebiyi şöyle 
açıklar: “Bu kelime Anadolu’da Mevlâna’dan 
bir asır önce var idi; Konya’da beytü’l-ilm, 
beytü’l-isâle, beytü’l-fütüvveden olan kim-
selere “çelebi” deniyordu. Hüsameddin Çe-
lebi, Salâhaddin Çelebi yâran-ı Mevlâna’dır” 
. İlk dönemlerde Osmanlı şehzadeleri için 
bu kelime kullanılmıştır, nitekim Yıldırım 
Bayezid (1389-1402)’in dört oğlu da çele-
bi unvanıyla anılmıştır . I. Mehmed (1413-
1421) padişah olduktan sonra Çelebi 
Mehmed adıyla tanınmışsa da ilerleyen dö-
nemlerde durum değişmiş ve Osmanlılarda 
XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyıla kadar kültür-
lü, yüksek tabakaya mensup olanlar, ilmiye 
ricali, divan şairleri, kalem erbabı, divan-ı 
hümâyun kâtipleri gibi bilgili kimselere ve 
özellikle Konya Mevlâna Âsitanesi’ndeki 
postnişinlere bu unvan verilmiştir. 

Çelebi Hüsameddin’den sonra Sultan Veled’in 
makama geçmesi, oğlu Ulu Arif Çelebi’nin, 
ondan sonra da birbiri ardınca iki kardeşinin 
Mevlevi postuna oturmaları, Konya’daki tekke-
de şeyhliğin Mevlâna soyuna mahsus bir ma-
kam haline gelmesine sebep olmuştur. Zamanla 
tarikat esasları da belirmiş ve yol, Mevlâna dö-
neminden çok daha farklı bir hal almıştır.
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Mevlevi Tarikatı’nda ilk olarak çelebi adını taşıyan 
Mevlâna’nın halefi Hüsameddin olmuştur. Ulu Ârif 
Çelebi’den itibaren Mevlâna soyundan olanlara çelebi, 
tarikatı temsil eden makama çelebilik, bu makamda otu-
rana ise çelebi veya çelebi efendi denmiştir. 
Mevleviliğin ilk dönemlerinde hayatta bulunan çelebi 
efendinin, kendisinden sonra makama geçecek olan kişiye 
hilafet vermesi, diğer çelebiler arasında çıkabilecek ihtila-
fı önlemiştir. Yine bu dönemde çelebi efendi Mevlâna’nın 
maddi ve manevi varisi olarak büyük kabul görmüştür. 
Mevleviliğin Osmanlı topraklarında yayılmasından sonra-
ki dönemlerde Mevlâna soyu arasına giren rekabet; Konya 
dışındaki Mevlevi tekkelerinde çelebi efendilerden daha 
üstün nitelikli ve etkili şeyhlerin yetişmesi ve onların ku-
tup olarak kabul edilmeleri ile çelebilik makamının nüfuz 
sahası daralmış; çelebi efendi tarikatın sadece maddi gelir-
lerinin yani vakıflarının idaresinde lider sayılmıştır.
Çelebiler arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkışından ve 
Mevleviliğin siyasî iktidara bağlı bir kurum haline gelişin-
den sonra, çelebilik makamına tayin padişah iradesiyle 
gerçekleşir olmuştur. 1868’de Meclis-i Meşâyih’in kurul-
masından sonra usul biraz daha değişmiştir. Artık çelebi-
lik makamına aday kişi, tayin teklifini şeyhülislamlığa arz 
etmekte, şeyhülislamın tasdikinden sonra padişah irâdesi 
çıkmakta ve çelebi efendiye tebliğ edilmektedir.Devlet 
protokolünde kazaskerlere eşit statüde bulunan çelebi 
efendinin resmî yazışmalardaki lakabı “reşâdetlü”dür. II. 
Abdülhamid (1876-1909) döneminde, bu kelimenin 
veliaht Reşad Efendi’yi hatırlatması ve onun da Mevlevi 
muhibbi olması idareyi kuşkulandırmış; ilmiyeden olan-
lara verilen “fazîletlü” lakabı, çelebilere de tevcih olun-
muştur. Ayrıca çelebilerle diğer şeyhlerin mühürlerinde 
yer alan “… dergâh-ı postnişin” tabiri kaldırılmış ve “… 
seccâde-nişîn” tabiri kullanılmaya başlanmıştır.

Kaynaklarda Osmanlı hükümdarlarının 
ana tarafından çelebi olduğu ileri sürül-
müştür. Mevlevi kaynaklarına göre, Sul-
tan Veled’in kızı Mutahhara Hatun Ger-
miyanoğlu Mehmed Bey’le evlenmiştir. 
Bu evlilikten dünyaya gelen Süleyman 
Şah, babası ölünce tahta oturmuştur. 
Osmanlı hükümdarı ile iyi ilişkiler içinde 
olan bu bey, kızı Devlet Hatun’u 1381’de 
Yıldırım Bayezid’le nikâhlamıştır. Böy-
lece Osmanlı sülalesi, Mevlâna soyuyla 
akraba olmuştur. Bu evlilikten dünyaya 
gelen erkek çocuklar çelebi diye anıl-
mıştır. Esasında çelebilerin Osmanlı 
padişahlarına kılıç kuşatma olayının ge-
lenekselleşmesi, Mevlevi Tarikatı ile Os-
manlı Devleti arasındaki ilişkinin niteliği 
açısından çok şey anlatmaktadır.
Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlâna’dan Sonra Mevlevilik, İstanbul, 1953, 
s. 19, 29; Asaf Halet Çelebi, Mevlâna ve Mevlevilik, İstanbul, 1957, 
s. 155, 196-199; Mehmet Önder, “Mevlevîliğin Sistemleşmesi, Sultan 
Veled ve Diğer Postnişinler”, Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevle-
vilik, Konya, 2002, s. 131-133.
İskender Pala, “Edebî Çehresiyle Mevlevihaneler”, Türkiyat Araştırmaları 

Dergisi, S.Ü. Türkiyat Araştırmaları ve Enstitüsü, S. 2, (Mayıs 1996), Kon-
ya, s. 55; Gülgûn Yazıcı, “Gelibolu Mevlevîhanesi’nden Yetişen Sanatkârlar”, 
Uluslararası Mevlâna Mesnevî Mevlevihâneler Sempozyumu Bildirileri 
(19-21 Aralık 2005), Manisa, 2006, s. 490.
Ekrem IŞIN, “Mevlevîliğin Tarihsel Temelleri: Sultan Veled ve Çelebilik 
Makamının Kuruluşu”, III. Uluslar Arası Mevlâna Kongresi, Bildiriler, (5-6 
Mayıs 2003), Konya, s. 95.
Kemalpaşazâde, Risâle-i fî tahkîki lafzı çelebî, Süleymaniye Ktp., 
Amcazâde Hüseyin, nr. 241, vr. 91-92; Hasan Kâfî, Risâle-i fî lafzı çalâb, 
Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3814’den naklen Mehmet İPŞİRLİ, 
“Çelebi”, TDV İslam Ansiklopedisi, VIII., İstanbul 1993, s. 259.
Ettore ROSSI, “Çelebi Kelimesi Hakkında Ebü-s-Su'ûd'a Atfedilen Bir 
Fetva”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1954,  Ankara, 1988, s. 13.
İbn Battuta, Seyahatname, II., (Çev. Mehmed Şerif Paşa), İstanbul, 
1333, s. 270.
Lehce-i Osmanî, Tab-ı Cedid, I., İstanbul, 1306, s. 482.
İsmail PARLATIR, “Veled Çelebi’nin Türk Dili Adlı Sözlüğünde 
Mevlâna İle İlgili Sözleri ve Yorumları”, Uluslararası Mevlâna Bilgi Şöle-
ni Sempozyumu Bildirileri (15-17 Aralık 2000), Ankara, 2000,  s. 195.
İsmet KAYAOĞLU, “Sultan-Mevlevî İlişkilerine Genel Bir Bakış”,  X. 
Millî Mevlâna Kongresi, Tebliğler I, (2-3 Mayıs 2002), Konya, s. 37.
İPŞİRLİ, aynı yer.
Celaleddin ÇELEBİ, “Çelebi Efendi”, TDV İslam Ansiklopedisi, VIII., 
İstanbul 1993, s. 261.
ÇELEBİ, aynı madde, s. 261-262.
Abdülbâki GÖLPINARLI, Mevlâna’dan Sonra Mevlevilik, (2. Baskı), 
İstanbul, 1983, s. 367; ÇELEBİ, aynı madde, s. 262.
GÖLPINARLI, aynı yer; ÇELEBİ, aynı yer.
GÖLPINARLI, aynı eser, s. 278.
Sakıb Dede, Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân, I., Kahire, 1283, s. 524.
Mehmet ÖNDER, “Tarih Boyunca Mevlâna Soyu-Fatih Sultan Meh-
med Mevlâna’nın Altıncı Göbekten Torunudur”, III. Uluslar Arası
Mevlâna Kongresi – Bildiriler, Konya, 2004, s. 71-72.

YAZI: Ayşe DEĞERLİ

Soyu baba tarafından Mevlâna’ya ulaşan çe-
lebilere “zükûr çelebi”, ana tarafından ulaşan 
çelebilere “inas çelebi” adı verilmiştir. Çele-
bi efendi olabilmek için zükûr çelebi olmak 
şartı vardır. İlk dönemlerde çelebilik, âdeta 
babadan oğla geçen bir makamdı. Mevlevilik 
tarihinde ana tarafından çelebilik makamına 
gelebilmiş tek kişi, Ebubekir Çelebi’nin yeri-
ne geçen Arif Çelebi (ö.1640)’dir.

FOTOĞRAF: Ahmet ÇAKIR
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BİR KADIN, 
BİR ÖYKÜ

Alime Tavuş, Konya’nın sayılı iş kadınların-
dan. Çocuk yaşta işe başladığı sektörde edin-
diği tecrübeleri ile kendi firmasını kurmuş ve 
her geçen yıl daha da büyüyerek yoluna de-
vam etmiş bir kadın. Alime Hanımla gerçek-
leştirdiğimiz söyleşide hem kendisini tanıma 
şansı elde ettik, hem de firmasının faaliyet 
gösterdiği sektör hakkında bilgi edindik.

Merhaba Alime Hanım, sizi tanıyabilir miyiz?
1979 Konya doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi 
Konya’da tamamladım. Evli ve 1 çocuk annesiyim, 15 yıldır 
reklam ve promosyon sektöründe faaliyet göstermekteyim.

Bize firmanızdan bahseder misiniz?
Sektöre ilk olarak başka bir firmada şirket ortağı olarak adım 
attım. Bu süreç 10 yıl devam ettikten sonra 2007 yılında 
Alina Promosyon olarak kendi şirketimi kurarak yoluma 
devam ettim. Alina Promosyon, 2007 yılından beri Ankara 
Yolu Galericiler Sitesinde faaliyetini sürdürmektedir.

Bu sektöre adım atmadan önce hangi sektör-
lerde çalıştınız?
İş hayatıma yine sektörümle ilgili bir reklam firmasın-
da sekreter olarak başladım.

RÖPORTAJ: SEYCAN ÇAKIR • FOTOĞRAF: ELİF MUT
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Yaptığınız işle ilgili bize 
neler söyleyebilirsiniz?
Öncelikle işimi severek yaptı-
ğımı belirtmek isterim, seve-
rek yaptığınız her işte başarı-
lı olmak mümkün. Sektörde 
başarılı ve söz sahibi olduğu-
ma inanıyorum. Firma olarak 
Konya’daki hatta Türkiye gene-
lindeki birçok firmaya hizmet 
vermekteyiz. İşimiz insanları 
küçük hediyelerle mutlu edebil-
mek. Müşterilerimize promos-
yon ürünleri seçimi konusunda 
doğru seçenekler sunmak ve 
hedef kitleyi en uygun ürünle-
re yönlendirebilmek. Bu seçi-
mi kolaylaştırabilmek için ise 
binlerce ürün seçeneği bulunan 
showroom’umuza müşterileri-
mizi davet ediyoruz.

Müşteri kitleniz kimler?
Müşteri kitlemiz Konya ve Tür-
kiye genelindeki özel şirketler 
ve kamu kurumlarıdır.

Kendi sektörünüzle ilgili 
Konya piyasasındaki re-
kabetle ilgili neler söy-
lersiniz?
Aynı sektörde faaliyet gösteren 
tüm firmalar arkadaşlarımız. Sek-
tör karalamadan ve işi hakkıyla 
yapan her meslektaşıma saygı 
duyuyorum. Sektörümüzdeki 
en büyük problem ise mantar 
gibi artan ve aynı hızla kapanan 
reklam ve promosyon ürün fir-
malarıdır. Ben bu sektörde başa-
rılı olabilmenin ciddi bir altyapı, 

sermaye ve iyi bir ekip gerektir-
diğine inanıyorum ve Konya’da 
rakip olarak görebileceğim firma 
sayısının çok az olduğunu da be-
lirtmek istiyorum.

Kadın olarak iş hayatınız-
da herhangi bir zorlukla 
karşılaştınız mı?
Sağlam adımlarla, kendinize 
olan özgüveninizle hareket et-
tiğiniz sürece iş hayatında ka-
dın ya da erkek olmanın çok da 
önemli olmadığını düşünüyo-
rum. Özellikle Konya’da iş ka-
dını olarak yer almanın da onur 
verici olduğunu düşünüyorum.

Yoğun iş temponuz aile 
hayatınızı nasıl etkiliyor?
Çok yoğun bir iş temposunda 
çalışıyorum ve bu konuda en 
büyük destekçim ailem. Aileme 
gerekli hassasiyeti gösterdiğime 
inanıyorum. Her şeyden önce 
hem iş kadınlığının, hem anne 
olmanın tadını çıkartabildiğim 
için Allah’ıma şükrediyorum. 

Kadının iş hayatının her ala-
nında aktif görevler üstlene-
bileceği, başarılı olabileceği 
inancı ve bilinci ile özellikle 
kadın çalışanlara ağırlık ver-
meyi prensip haline getirmiş 
Alina Promosyon’u sağduyu-
lu yaklaşımından dolayı teb-
rik ediyoruz. Alime Hanıma 
yoğun iş temposunun arasın-
da bizlere zaman ayırdığı için 
teşekkür ediyoruz, iş hayatın-
da başarılar diliyoruz.
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Tarihi kayıtlara göre Hz. İsa’nın doğum günü 
bilinmemektedir. Romalıların putperestlik dö-
neminden kalma, güneş tanrısına taptıkları pa-
gan inanışından kalma bir geleneğin meşrulaştı-
rılmasıdır. Yani Romalılar 25 Aralık tarihini Hz. 
İsa’nın doğum günü olarak MS.313 tarihinden 
beri kutlanmasının öncüleri olmuşlardır.
Hıristiyan alemi 25 Aralıkta kiliselerinde ve 
şapellerde, bazilikalarda dini ayinler, dualar 
yaparak kendilerince Hz. İsa’nın doğumunu 
kutlarlar. Bu kutlamaların yılbaşı eğlenceleri 
ile hiçbir ilgisi yoktur. Yılbaşı eğlencelerinde 
ise aşırı şekilde yiyip içerler. O gün sabahlara 
kadar eğlenirler. Hatta papazları dahi şarap 
içerek kendilerinden geçerler. Yapraklarını 
hiç dökmeyen çam ağacını ise yeni bir yıla 
girerken gençliğin, baharın müjdecisi kabul 
ederek yüz binlerce çam katliamı ortaya çı-

kar. En fakir peygamber olan Hz. İsa’nın bu 
gece yapılan aşırı eğlence ve israf ile çam 
katliamları ile ne ilgisi olabilir. Peygamberler 
hiçbir zaman içkiyi, çam keserek eğlenceyi, 
fuhuşu, kumarı velhasıl kendi vücuduna ve 
kesesine zararı tavsiye etmemişlerdir. 
Yılbaşı eğlenceleri ekonomik bir sektör ya-
ratmıştır. Piyasalara canlılık getirir. Fakat bu 
konuda aşırıya kaçmamak gerekir. Evinde 
ailesi ve dostları ile ifrata kaçmadan, Hıristi-
yanlar gibi olmama şartıyla o gece yapılacak 
bir eğlencenin hiçbir mahsuru yoktur. İslam 
fıkhına göre eğlenmek ve uygulamak en 
münasibidir. Hıristiyanlar biz Müslümanla-
rın hiçbir dini vecibelerini örflerini benim-
seyerek kutlayıp eğlenmezler. Her nedense 
bizim aklıevveller onların alınmaması ge-
reken geleneklerini bünyemize uydurmada 
çok mahirdirler. Bizde yabancı hayranlığı ve 
düşkünlüğü vardır. Bunlardan kaçınmalıyız.
Bütün bunların gelişmesine olumsuz katkı 
maalesef bazı din bilginlerinin ve kendileri-
ni din adamı sayanların aşırı tutucu açıkla-
maları ile vaazları insanları yanlış etkilemek-
tedir. Bu kimselerin gerçekleri saklamadan, 
taassuba kaçmadan doğruları halka anlat-

maları gerekir. Maalesef kendi görüş ve çı-
karlarının öne geçtiği yolda insanlara öncü 
olmaya çalışmaktadırlar. Söylenmelidir ki 
yılbaşının israfa kaçmadan ve başkalarının 
din anlayışlarına benzer olmamak üzere o 
gece eğlenilmesinde bir sakınca yoktur. 
İmanlı insanlar günah işlediklerinde dinden 
çıkmazlar. Ancak inkar ve şirk insanı dinden 
çıkarır. İşte dinde olmayanları dinin emirleri 
gibi dine ilaveler ve eklemeler yapanların yo-
lunda onlara uyanların şirke battıklarıdır. Bu 
vesile ile tüm insanlığın 2012 yılına girişimizi 
vasat bir şekilde kutlayarak, sıhhat ve esenlik 
içinde geçirmelerini temenni ederim.

Durmuş KARABAĞLI

NOEL VE YILBAŞI
Aslında bizlerde Noel kutlaması gibi görülen yılbaşı eğlenceleri, Hıristiyanların 25 Aralıkta 
kutladıkları güya Hz. İsa’nın doğum yılı kutlamaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Bizdeki bir kut-
lama değildir. Eskiyen senenin gidişi yani bitişi, yeni bir senenin başlamasıdır. 
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KONYATREND
RIXOS INFERNO CLUB
Konya’da Yeni Bir Mekân Yeni Bir Eğlence…
Kemer İnferno şimdi Konya’da… 
Konya Rixos Otel’de hizmete giren İnferno Club, dünyanın 
eğlence merkezi Amsterdam’dan örnek aldığı eğlence haya-
tını Konya’ya getiriyor. 1500 kişi kapasiteli Club’a adımınızı 
attığınız andan itibaren sigorta kapsamındasınız. Farklı kon-
septi, dekoru ile tüm Konyalıların hizmetinde olan mekânda 
tüm ses ve ışık sistemleri yenilenmiştir. Hizmetteki kalitesi 
tartışılmaz İnferno’nun açılışı da en az dekoru kadar gör-
kemliydi. Pitbull’un Dj’i Nicola Fasano ile güzel bir başlan-
gıç yapan Club’ta, girişler damlı ve konuk kalitesine ayrıca 
özen gösteriliyor. Kente hızlı girişi ve tarzı ile daha ilk günler-
den estirdiği havası ile mekân, rakip tanımadığını vurguladı. 
Kemer-İnferno Club, açıldığı günden beri Dan Balan, Ale-
xandra Stan, Bob Sinclar, Hande Yener, Murat Boz,  Lourent 
Wolf gibi ünlü isimleri konuk etti. Bu referansı ile İnferno 
Club Konya’yı show dünyası ile buluşturacak tek isim.

2012 yılı Konya İnferno Club için hedeflerinin en az 100 bin kişiyi ağırlamak 
olduğunu vurgulayan mekân yetkilileri, konuklarına Ultra VİP, VİP ve Standart 
hizmet seçenekleri sunulduğunu belirtiyorlar. Öğrenciler için Fan Club Kart’ın 
hayata geçirildiği mekânda, yılbaşından sonra VİP Club Kart uygulaması da 
başlatılacak. Haftanın yedi günü açık olan İnferno Club, saat:21.00- 04.00 ara-
sı Konyalıların hizmetinde. Yılbaşından sonra uygulanacak olan Happy Hours 
diye adlandırılan, 21.00- 22.00 saatleri arası bayanlar Club’a ücretsiz girme şansı 
elde ederken yine aynı zaman diliminde tüm içeceklerde %50 indirim uygulan-
makta. Klasik eğlence tarzının bittiği farklı ve özel bir eğlenceye hazır olun…
Nerede: Rixos Otel- Konya
Rezervasyon: Tuncay Can/0507 696 72 27
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HORANTA MANGAL

SOMATÇI FİHİ MA FİH SOFRASI

Et Mangalda… Mangal, Horanta’da Güzeldir…
Ankara’da sıklıkla görmeye alıştığımız kilo ile mangalda et yemeyi 
Konya’da da artık bulabileceğimiz bir adresimiz var. Horanta Mangal, 
hiçbir şekilde katkı maddesi kullanmadan sadece kendi lezzeti ile pişiri-
yor eti. Etin tazeliğine önem veren Horanta Mangal, etleri günlük olarak 
alıyor. Müşteri isteklerini göz önünde bulunduran ve konseptinden ta-
viz vermeyen mekân, mangal keyfinde iddialı. ‘İster akraba, ister komşu 
aynı çatı altında, aynı sofrada’ anlamına gelen Horanta, ismi gibi sıcak bir 
atmosfer sunmakta Konyalı hemşerilerine. Tahta masaları, güler yüzlü 
personeli ile size müthiş bir mangal keyfi yaşatan mekandan özel olarak 
hazırlanan Humusun tadına bakmadan ayrılmayın.
Nerede: Meram Yeni Yol - Rezervasyon: 0 332 323 13 33

"Söz söyleyen olgun er, sofra döşemiş adam"a benzer; sofrasında her 
çeşit aş bulunur. Hiç bir konuk aç kalmaz, azıksız kalmaz; herkes ay-
rıca sevdiği yemeği bulur. Mesnevi 3. Sayfa 222. Beyit
Somatçı Mevlevilikte sofrayı kuran ve toplayan kişiye verilen isim. Tarihi Konya  
sokağında Somatçı  adı ile 800 yıl önce ki tatlar hayat buldu. Somatçı Fihi Ma Fih 
Sofrası’nın Konya’da çok büyük bir eksikliği tamamladığına inanıyorum. Kişile-
rin bir döneme ait tatları tadabilmek için geldiği Somatçı, heyecana çok alışık. 
Sizlere buradan çorbaların, tatlıların, yemeklerin ismini yazmayacağım, aldığım 
büyük keyiften bahsetmeyeceğim. Mekâna girdiğiniz andan itibaren farklı, otan-
tik bir geçmişi ve lezzetleri bir arada bulacaksınız. Somatçı’ya uğramak için çok 
sebebiniz var, sadece 800 yıl önceki tatları tatma düşüncesi bile sizi heyecanlan-
dıracaktır. Somatçı’da sizi muhteşem bir lezzet ve görsel resital bekliyor.
Nerede: Akçeşme Mah. Mengüç Cd. No: 36 Karatay Konya  
Rezervasyon:  0332 351 66 96
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DÜNYA 
TARİHİNDE 

UNUTULMAZ 
İZLER    

Wielicka Tuz Madeni 
ve Auschwitz 
Toplama Kampı
‘Son noktayı rehberimizin göz-
lerinin buğulanması koymuştu: 
insanların yakıldığı ocakları işa-
ret ederek, bana bakan gözleri ' 
bunlar yapılırken tüm dünya niye 
sessiz kaldı’ der gibiydi…’



KONYAVİZYON • ARALIK 2011 71

İNŞAAT DEKORASYON

Değeri en bilinmeyen şehir dediğimde, 
içimden bir temenni de bulunmuştum. 
Umarım bu yazı ile birlikte artık Kraków 
gerçek değerine ulaşır demiştim. Açıkçası 
iyi dileklerimin bu kadar çabuk karşılık 
bulacağını tahmin etmemiştim. Çünkü bu 
sayıda bahsedeceğim önemli iki yerden 
biri olan Wielicska Tuz madeni, bu yıl bir 
milyon kişi ile ziyaretçi rekoru kırdı. 
Dünyanın en büyük tuz madenlerinden 
biri olan Wielicska, yine 1978’de UNES-
CO tarafından Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirası’nın Birinci Listesi’nde yer almış. 
700 yaşındaki bu ilginç maden, yerin 327 
metre altında ve 300 km’lik bir uzunluğa 
sahip fakat biz sadece 135 metrelik kısmı 
görebildik. Turistlerin sadece 3,5 km’lik 
kısmını gezebildiği bu madene, 378 ba-
samaklı merdivenden inerek ulaşıyoruz. 
Merdivenlerden inerken duvarlara Türk-
ler tarafından atılan imzaları görüp, yüzü-
nüzde bir tebessüm oluşuyor.
İnsanların ve mitolojik karakterlerin 
tuzdan yapılmış heykelleri, rölfeyler ve 
şapellerin bulunduğu müzede, karşımı-
za ilk olarak Güneş Tanrıçası Kopernika 
çıkıyor. Daha sonra ise Polonya kralının 
Macar kraliçesine evlenme teklif ettiği o 
romantik heykel. Yedi Cüceler’in tuzdan 
yapılmış heykellerini görüyorsunuz ger-

çekten çok sevimliler. Müzenin en derin 
noktasında yer alan katedralde yine tuz-
dan yapılmış heykeller ve avizeler mev-
cut. Bu görkemli yer de aylık 20 nikâh 
kıyılmaktaymış. Peki, buranın nikâh için 
tercih edilme sebebi ne sizce? Polonya-
lıların inanışına göre: Tuz ömür boyu 
sadakat getirmektedir.
İçerisindeki tuz gölünün kenarında bek-
lerken dinlediğiniz klasik müzik ve gör-
sel şovlar, bir madenden beklenenden 
daha fazlasını sunuyor size. Tuz çıkarıl-
dığı dönemde orada çalışan maden işçi-
lerinin hayatlarının anlatıldığı kısa gör-
sel şovlarla karşılaşıyorsunuz ve ağzınız 
açık izliyorsunuz. Ayrıca bu madenin 
astım hastalarının tedavisi için kullanıl-
ması da gerçekten ilgi çekici. Tabi tüm 
bunları yaparken acıkmamak elde değil. 
Ben biraz tedarikliyimdir yemek konu-
sunda. Yanıma biraz domates, ekmek ve 
içecek aldığımdan gezi esnasında ağzım 
boş durmadı. Siz de sakın çantanıza yi-
yecek almayı unutmayın. Bu arada ger-
çekten tuz mu bu diye kontrol etmeden 
duramadım. Sobanın sıcak olduğunu 
anlamak için dokunan bir çocuk edasıy-
la test ettim. Sonuçta bize yalan söyleye-
cek halleri yok ya. Bildiğimiz tuz.
Oldukça keyifli geçen gezinin ardından 

"Avrupa’nın farklı bölgelerinden 
yaklaşık 1,5 milyon kadın, erkek 
ve çocuğun Naziler tarafından 
öldürüldüğü bu yer; insanlık 
için bir uyarı ve umutsuzluk çığ-
lığıdır. Ocak 1945 yılında Sovyet 
ordusu buraya geldiğinde, 7.500 
tutuklu hala ayaktaydı ve kur-
tarıldı. Ayrıca 7 ton saç, 80.000 
bin çift ayakkabı ve 100.000 faz-
la valiz bulundu ve bunlar bu-
gün hala sergileniyor."
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135 metre yukarıya nasıl çıkaca-
ğımızı düşünüyorduk. Öyle bir 
asansörle karşılaştık ki arkadaşla-
rımın yüzündeki ‘bununla mı çıka-
cağız’ ifadesini gördüm. Asansör 
o dönemde kullanılan tamamen 
orijinal ve ilkeldi. Fakat 30 saniye 
sonra gün yüzü görmemiz şaşkınlı-
ğımıza engel olamadı. Kraków’un 
bende bıraktığı en unutulmaz 

etkiyi Auschwitz Toplama Kam-
pını gezerken yaşadım. II. Dünya 
Savaşı sırasında, Polonya başta 
olmak üzere farklı 20 ülkeden ge-
tirilen ve çoğu Yahudi olan insan-
lar için Nazi Almanya’sının sahip 
olduğu en büyük ölüm kampı. 
Kampın giriş kapısında aynen şu 
yazıyı görürsünüz: “Arbeit macht 
frei” (Çalışmak özgür kılar). 

Nedendir bilinmez ama buraya 
getirilen insanlara önce umut 
dağıtılmış akabinde ise asıl amaç 
ortaya çıkmış: Zehirli Zyklon B 
gazı kullanarak insanları katlet-
mek. Rayların, kampların içine 
kadar girmesi işleri kolaylaştırı-
yor. Getirilen 1,3 milyon insanın 
birçoğu kampa getirildiği anda 
öldürülüyor. Bir süre sonra fazla 
gaz kullanılmasın diye insanları 
yakmaya başlıyorlar. Kampın et-
rafına çekilen teller, esirlerin kaç-
masını önlemek için. 
Kampı dolaşmaya başladığımız-
da beni en çok duygulandıran 
şey, kampa getirilen esirlerin 
bir kısmının, hususi eşyalarının 
sergilendiği odalardı. Özellikle 
camekânlardan birinde sergile-
nen çocuk kıyafetleri, boğazıma 
düğümlenen hıçkırıklara sebep 
olmuştu. Her camekânda aynı 
duyguyu hissetmeye başladım 
bir süre sonra…
İnsanların bavulları, gözlükle-
ri, diş fırçaları, tarakları, yemek 
kapları kısacası kendilerine ait 
ne varsa alınıyordu ve üzerleri-
ne sadece çizgili ince bir kıyafet 
veriliyordu. Yılda sadece birkaç 
kez değiştirilebilen kıyafetler 
salgın hastalıklara sebep oluyor-
du ve birçoğu gaz odalarında öl-
dürülüyordu. İnsanların kaldığı 
barakalara gittiğimizde, aslında 
oraların hayvanlar için oldu-
ğunu fakat getirilen insanların 
buraya yerleştirildiğini duymak 
tüyleri diken diken ediyordu. 
Gaz odalarına götürülen insanla-
rın altın ve gümüş dişleri alınıyor, 
sonrasında ocaklarda yakılıyordu. 
Yakılan insanların külleri bile de-
ğerlendiriliyordu ve bahçedeki çu-

kurlar kapatılıyordu. ‘Son noktayı 
rehberimizin gözlerinin buğulan-
ması koymuştu: İnsanların yakıldı-
ğı ocakları gösterdiği an bize bakan 
gözleri ‘bunlar yapılırken tüm dün-
ya niye sessiz kaldı’ der gibiydi…’
En son ne zaman bedeninizin 
ağırlaştığını hissettiniz? Nefes 
alamadığınız, kalbinizin sıkıştı-
ğı oldu mu? Sırf gözyaşlarınıza 
hakim olmak için dakikalarca 
gözlerinizi kırpmadığınız bir anı 
hatırlıyor musunuz? Siz hiç kat 
kat giyinip bedeninizde soğuğu 
hissettiniz mi? İşte ben tüm bu 
duyguları, kampı dolaştığım sa-
atler içerisinde iliklerime kadar 
hissettim. Umarım insanlık bir 
daha bu tür katliam ile karşı-
laşmaz. Yazıma kampta yapılan 
katliamlar için,  20 ayrı dilde 
çevirisi bulunan ve 1967 yılında 
yapılan anıttaki şu cümleler ile 
son vermek istiyorum…
"Avrupa’nın farklı bölgelerin-
den yaklaşık 1,5 milyon ka-
dın, erkek ve çocuğun Naziler 
tarafından öldürüldüğü bu 
yer; insanlık için bir uyarı ve 
umutsuzluk çığlığıdır. Ocak 
1945 yılında Sovyet ordusu 
buraya geldiğinde, 7.500 tu-
tuklu hala hayattaydı ve kurta-
rıldı. Ayrıca 7 ton saç, 80.000 
bin çift ayakkabı ve 100.000 
fazla valiz bulundu ve bunlar 
bugün hala sergileniyor."

Yazı/Fotoğraf: Mustafa GÖZÜBÜYÜK
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VİZYON KÖŞE

Vicdanınızı Dinleyin

Bizler Türk Toplumu olarak vic-
danlı insanlarız aslına bakacak 
olursak ama bu konuda nedense 
kalpler taş! Bazen yolda yürürken 
sokak köpeklerinin üstüne yürü-
yen, taş atan, korkutmaya çalışan 
çocuklar görüyorum, çocuklar 
yetişkinlerden daha masum ve 
daha hassas olmalarına rağmen 
aile eğitiminin eksikliği hemen 
ortaya çıkıyor. Hayvanları sevme-
yen insanları nasıl sever anlamak 
mümkün değil. İnsan ailesinden 
ne görürse öyle yetişiyor o yüzden 
bu çocukları da suçlamak doğru 
olmaz. Hani aklıma ilköğretim 
öğretmenleri de gelmiyor değil… 
Ben ilk-orta-lise dönemlerimi 
hatırlıyorum da eğitim aldığımı 
pek söyleyemem. Hâlbuki ders 
yılı “ Eğitim ve Öğretim” yılı olarak 
söylenir, öğretim evet ama eğitim 
tartışılır. Ben hiç bir derste sos-
yal hayatımızla ilgili bir konudan 
bahsedildiği hatırlamıyorum ve 
etrafımdaki arkadaşlarımla sohbe-
timde konu açıldığında da herkes 
benimle hemfikir. Elbette eğitim 
veren çok fazla öğretmenimiz de 
var onları tenzih ediyorum.
Şimdiden bazılarının şunu dediği-
ni duyar gibiyim “Dışarıda onca aç 
insan var, onlara destek olun“ bu söz 
her zaman söylenir ama biz kim-
seye aç insanları görmezden gelin 
demiyoruz tabi ki, onlara destek ol-
mak zaten insanım diyen herkesin 
görevi. Anlatmak istediğimiz her 
yönüyle duyarlı insan olabilmek. 
Dünyanın en gelişmiş ülkelerin-
de dahi sokakta yaşayan, aç gezen 
insanlar var ama sokakta sahibini 
kaybetmiş kedi-köpek haricinde 
sokak hayvanı göremezsiniz.

SELÇUK KAZAN

Aslım bölgesinden geçiyorum, etrafta onlarca başıboş köpek, biraz ilerde 
4-5 köpek toplanmış yerde cansız yatan arkadaşlarına bakıyor; muhte-
melen araba çarpmış… Her ne kadar hayvan hakları ile ilgili yasalar olsa 
da maalesef hem cezalar düşük hem de uygulamada fazla bir şey görmek 
mümkün olmuyor. Sokaklarda aç susuz dolaşan kedi-köpekler toplum vic-
danını sızlatmaya devam ediyor. Zaman zaman bazı yazılı-görsel basında 
kapı önlerine bir kap su konması ile ilgili kısa kamu spotları yayınlanıyor 
ama bunu dikkate alan yine küçük bir kesim oluyor.  

Birkaç Önemli 
Hatırlatma
Sokak hayvanlarının eri-
şebileceği bir yere geniş 
bir kap ile su koyun. Özel-
likle yaz aylarında…
Çöplerinizi atarken gıda 
maddeleri ile kimyasal 
atıkları (deterjan, ya-
pıştırıcı vs. ambalajları) 
aynı poşete koymamaya 
özen gösterin. Böylelikle 
kimyasalların bulaşma-
sını önleyebilir ve hay-
vanların zehirlenmesini 
engelleyebilirsiniz.
Sokak hayvanlarını bes-
lemeye çalışan duyarlı 
kişilerden biriyseniz bunu 
mümkün olduğunca gece 
saatlerinde yapın çünkü 
mahalledeki hayvan sev-
meyenlerin tepkisini çek-
memiş olursunuz.
Konserve kutularını çöpe 
atmadan önce mutlaka 
ağızlarını ezerek kapatın. 
Özellikle sokak kedileri ku-
tunun içinde kalan yiyecek 
parçalarına ulaşmak için 
kutuya başlarını sokar ve 
bu, kutunun keskin kenar-
larının onları yaralaması-
na neden olabilir.
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ETME
Duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun, etme.

Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun, etme.

Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı?
Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun, etme.

Çalma bizi, bizden bizi, gitme o ellere doğru
Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun, etme.

Ey ay, felek harab olmuş, altüst olmuş senin için
Bizi öyle harab, öyle altüst ediyorsun, etme.

Ey, makamı var ve yokun üzerinde olan kişi
Sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun, etme.

Sen yüz çevirecek olsan, ay kapkara olur gamdan 
Ayın da evini yıkmayı kastediyorsun, etme.

Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan
Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun, etme.

Aşıklarla basa çıkacak gücün yoksa eğer
Aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun, etme.

Ey, cennetin cehennemin elinde oldugu kişi
Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun, etme.

Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize
O zehiri o şekerle sen bir ediyorsun, etme.

Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle
Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun, etme.

Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı
Ey hırsızlığa da değen hırsızlık ediyorsun, etme.

İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil
Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun, etme

Hz. Şems’in gidişinden sonra Hz. Mevlana’nın dilinden dökülenler
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GÜNDEM

Mevlana Celaleddin-i Rumi 
Hazretleri'nin 738. Vuslat Yıl-
dönümü törenleri 7- 17 Ara-
lık tarihleri arasında gerçek-
leşti. Konya, Hz. Mevlana’nın 
‘Gel, gel, ne olursan ol yine 
gel’ çağrısına yönelen her-
kese kucak açtı. Bürokrat-
lar, devlet adamları, yerli 
ve yabancı pek çok konuk 
Konya’ya, Hz. Mevlana’nın 
yaşadığı topraklara huzur 
bulmaya geldi. 

"BİZİM MEZARIMIZ ÂRİFLERİN 
GÖNÜLLERİNDEDİR"

Diller, dinler, renkler farklı olsa bile aşk aynı, arayış aynı… Tüm dünya 
bunun bilinci ile Hz. Mevlana’nın bu hoşgörü ve sevgi yolunu özüm-
semek arzusu ile gözünü, kulağını medeniyetler beşiği bu topraklara 
çevirmiş durumda. Ne büyük onur ve ruhani bir hazdır ki şu dönemde 
tüm dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu hoşgörünün yüzyıllar öncesin-
de bu topraklarda değer bulması. İnsanların sınırsız gönül dünyalarına 
hitap etmeyi başaran, özümüzde ki sevgiyi, aşkı, iyiyi bulmamıza kı-
lavuzluk eden Hz. Mevlana, yüzyıllar öncesinden gönüller arası bağı 
kurmuş ve tüm dünyanın arayışına deva sunmuştur.
Hayatı ve düşünceleri ile hoşgörü ve sevginin timsali olan Hz. Mev-
lana, tüm insanların iç dünyasındaki sorgularına ışık tutmuş, cevap 
olmuştur. UNESCO'nun 2007 yılını ''Mevlana Yılı'' olarak ilan et-
mesi tüm dünyanın hassasiyetini daha da arttırarak Hz. Mevlana’yı 
ve bu toprakları görme arzusunu arttırmıştır. Her geçen yıl daha 
fazla gönül dostunu ağırladığımız Konya’mızda, 738. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası törenleri süresince 11 günde 50 bin’in üzerinde 
konuğa ev sahipliği yaptık.
Yüzyıllar öncesinden hayatı, ilahi aşkı ve hoşgörüyü temel alan felsefesiyle 
insanlığa sevmeyi anlatan büyük Türk-İslam mutasavvıf, şair ve düşünü-
rü Hz. Mevlana'nın, ‘Gel’ çağrısı ile yola koyulan bu dostlar gönüllere şifa 
olan pek çok dizelerinin yanı sıra 7 öğüdünü de özümseyerek ayrıldı.

Hz. Mevlana’nın Yedi Öğüdü:
Cömertlikte ve yardım etmede akarsu gibi ol. 
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. 
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. 
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. 
Hoşgörürlülükte deniz gibi ol. 
Ya olduğun gibi görün, 
Ya göründüğün gibi ol.
Hz. Mevlana (1207 - 1273)

Yazı: Seycan ÇAKIR
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SANAT

PETROGLİFLER
Prehistorik çağlar, M.Ö. yirmi beş bin yıllarına kadar uzanır. Dolayısıyla petroglifle-
rin varlığı da bu çağlar kadar eskidir. Peki, petroglif nedir? İnsanlık tarihinin gerçek 
ışıklarıdır denebilir. İnsanoğlunun doğa ile kendi arasında yaptığı yaşam savaşı bu 
resimlerin doğmasına neden olmuştur. Kısaca, kaya/mağara yüzeyi üzerine yazılan 
yazı veya oyulan/çizilen resimdir. Bu oluşumda, insanın tecrübesizliği, yalnızlığı, do-
ğaya karşı duyduğu korku ve hayranlığın büyük etkisi vardır. İlk çağlardan günü-
müze özel bir yere sahip olan petroglifler, insanla dış dünya arasında bir ilişki kurul-
ması ve gizemlerin aydınlatılmasında araştırmacılara yardımcı olmaktadır. Çünkü 
ilkel insana göre, doğa güçleri ürkütücü ve sırlarla dolu olağanüstü nitelikler taşıdı-
ğından, bu yabancı etkileri maddeleştirerek özümseme yoluna gitmiştir.

YRD. DOÇ. DR. NESLİHAN KIYAR

neslihankiyar@yahoo.com

Günümüzde, ilkel insanın bile 
güzelliğe karşı doğal bir yeteneği 
olduğu görüşü yaygın bir kanıdır. 
Bu bakımdan kayalara, mağara du-
varlarına ilk resimleri yapan insan, 
başlangıçta kafasındaki güzellik 
kavramını ortaya çıkarmasına ne-
den olan bazı şekilleri tesadüfen 
çizmiş ve şekillerden haz duymaya 
başlayınca tekrarlayarak devamı-
nı getirip çoğaltmıştır diyebiliriz. 
Mesela, petrogliflerin en özgün 
ve bilinen örneklerini barındıran 
Lascaux ve Altamira’daki at ve bi-
zon çizimlerinin, anatomik özel-
likleri ile gerçeğe oldukça yakın 
olduğu görülmektedir. Fakat natü-
ralist değillerdir. Sembolik anlatım 
uğruna parçalar şekil de değişti-
rebilir. Kısacası insan doğal olana 
duygu, düşünce ve edinimlerini 
katarak, ona üstünlük sağlamıştır. 
Asıl önemli olan da yazmadan çok 
önce resimleme yolunu seçip, bu 
yolla bildirimde bulunma gereksi-
nimi hissetmiş olmasıdır.
Sanatın, bu yönde iletişim aracı 
olma durumu daima mevcut ol-
muştur. Özellikle toplumların iç 
dinamiğini tayin eden iletişim-
sel bir unsur olarak sanat erken 
toplumlar için olduğu kadar, 
gelişmiş toplumlar için de etkin 
bir fonksiyona sahiptir. Çağdaş 
toplumların gelişmiş iletişim 
araçları öncesinde sanat alanı 
olarak adlandırılan eylemin bu-
gün medya araçlarının oynadığı 
rolü üstlenmiş olması durumu 
prehistorik ve kabile sanatları 
kadar,  geleneksel sanatlarda da 
kendisini göstermektedir. Sosyal 
bir düzenleyici olan sanat bu tip 
toplumlarda yaşananla yaşan-
ması istenen arasında kurduğu 

bağ kadar, iç dengeyi sağlayan 
bir unsur olarak dış dengeyi de 
sağlamaya yönelik bir işlev üst-
lenmiştir. Yani yaşanan ortamın 
işleyişini sağlayan, üstün güçler 
ve inanç olgusuyla yönlenen 
doğa koşullarına yön verme ve 
üstün âlemlere mesajlar gönder-
me aracı olarak sanatı doğanın 
insan için arz ettiği tehlikelere de 
bir engel teşkil etmek için kur-
gulanan bir oluşum ve güç odağı 
olarak şekillenmiştir. Bu şekliyle 

sanat, insanlar arasında ayinsel 
bir eylem olarak, geçmiş ve ge-
lecek arasında yer alan yaşanan 
anın işleyişi için de önemli bir 
eylemsellik arz etmektedir. 
İlkçağ insanı kendisinden güçlü 
olan doğa olayları, vahşi hayvan-
ların saldırıları, hemcinsleri ara-
sındaki kavgalar arasında sıkışıp 
kalmıştır. Bu duygudan kurtul-
ma yolunu, sürekli karşı karşıya 
kaldıkları hayvanların yaşam sa-
vaşlarını benimsemede bulmuş-

lardır. Ne var ki, bu yaşam biçi-
mi ilkel insanın sanatı yaratma 
gücünü ve yaşayışını zenginleş-
tirmesini de beraberinde getir-
miştir. Avlanmadan önce yapılan 
dans, savaş boyaları, savaş çığ-
lıkları, kayalara oyulan çizimler, 
avcıya üstünlük,  ava ise korku 
vermiştir. Bu büyülü sahne, doğa 
karşısında savunmasız ve yalnız 
‘ilkel’i onun bir parçası haline 
getirip, tıpkı bir bukalemunun 
renk değiştirmesi gibi tehlikeler-
den korunmasını sağlayarak, üs-
tünlük duygusu kazandırmıştır. 
Günümüzde bilim adamları, bu 
insanlar binlerce yıl öncesinin 
başarılı birer çevre ve sosyal bi-
limcisi olarak değerlendirmek-
tedir. Schaafsma’nın yorumu-
na göre ise, dünya üzerindeki 
petroglifler, şamanların transa 
geçme hali, fizyol durumlarını, 
kutsal mekânları, avcıları, astro-
nomi bilimini, ticari alışverişleri, 
toplumsal ayinleri, tarihi ve mi-
tolojik hikâyeleri gibi fonksiyon 
ve anlamlar içermektedir.
Bakıldığı zaman, toplumu ve top-
lumun işleyişini düzenleyen kaya 
sanatı merkezlerinin, doğanın en 
sabit elemanı olan ve süreklili-
ği sabit kalan kaya ve mağaralar 
içinde kurulmuş olduğu görülür. 
Çünkü evrenin en sabit ve en 
sarsılmaz elemanı kayalar veya 
kayalar içindeki oluşumlardır. 
Bu gerçek insanları temel yasa 
ve inançlarını ölümsüz kılacak, 
işlevini uzun sürelerle ifa edecek 
kaya veya kayalara yöneltmiştir. 
Doğanın yine de aşındırdığı bu 
elemanların korunup kollanma-
sıyla sonsuz bir güç aktarımı ve 
bütünleşme odağı yaratılmıştır. 
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Dahası kutsal ve sıradan yasalar 
ile yaşamın bütünleştiği görüle-
bilmektedir. Böylece petroglifler, 
toplumsal, doğal, ruhsal, kutsal 
dengenin bozulması, bütün sınır-
ların ve yasaların ihlalinden do-
ğacak çatışma sebebiyle oluşacak 
yıkımın engelleyicisi olmuştur. 
Sanatın ruhsal ve sıradan olağan 
üstü sembolik gücünü, yani sa-
natın sıradanlıktan sıyrılan olu-
şumunu, amaç ve işleyişini gözler 
önüne sermiştir. Petroglifler, bu-
gün için pek çok noktada belirli 
ölçülerde anlaşılıyor olsa da, ses-
siz fakat anlam açısından güçlü 
olan işlevini ebedi kılmıştır. 
Petrogliflerin estetik yönü ince-
lendiğinde de vurgunun stil ve 
motifte olduğu görülecektir. Bun-
lar önemli datalardır. Bulunduk-
ları mekândan ayırarak incelemek 
bağları koparacak, yorumlamak 
ise detayları arttıracaktır. Eğer 
petrogliflere görüldükleri gibi 
sembolik bakma yeteneği kazanı-
lırsa, detaylar yerine, yapıldığı dö-
nemin estetik anlayışı yakalanıp, 
yeni kapılar aralanabilir. 
Petrogliflerin dil oluşumundaki 
yeri de enteresandır. Dil, Alexan-
der von Humboldt’a göre “nes-
nelerin yarattığı izlenimlerin ya 

da konuşanın istencinin gelişigü-
zel bir sonucu değil, aynı zaman-
da hem işaret, hem de imgedir”. 
Tarih öncesi insan dünyayı de-
ğişken bir bütün olarak görmüş 
ve azar azar dili oluşturmuştur. 
Otto Jespersen de ilk insanların 
birbirlerinin dikkatini çekmek 
için, kendilerini eğlendirmek için 
çıkardıkları seslerden dili keşfet-
miş olabileceklerini ileri sürmüş-
tür. Humboldt ve Jespersen’in 
yanı sıra Mauthner’ın yaklaşımı 
da dilin ortaya çıkışına değişik 
bir bakıştır. Mauthner dilin ‘tep-
ke seslerden’ doğup geliştiğini 
ileri sürmüştür. Dil ve hareketin 
sıkı bir ilişki içinde olduğunu dü-
şünürsek ellerden daha ince işler 
çıkmaya başladıkça, dilin ham-
maddeleri olan tepke devinimler 
bir bildiriş düzenine oturmuştur 
denilebilir. Bu hammaddeler 
yani ilkel işaretler, korku-sevinç 
bağrışmaları olmasaydı dil or-
taya çıkmayabilirdi. Bu süreçte 
durumlar, her biri ayrı işaretler-
le netlik kazanmadığından, belli 
bir işaret belirtmenin gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Çünkü işaret-
lenmiş nesne, öbürlerinden ay-
rılmış, insan eline geçmiştir ve o 
toplumun bütün üyelerince ta-

nınabilir, kavranabilir olmuştur. 
Birbirine benzetilerek yapılan 
tüm örnekler ilkinin niteliğini ta-
şıdığından işaret ‘kavram’ haline 
gelerek, aralıksız dil oluşumunu 
gerçekleşmiştir. 
Sonuçta, yıllar boyu yaşam müca-
delesi veren ilkel insan, doğa üze-
rinde üstünlük sağlayabileceğini 
hayal etmiştir. Bir hayvanın ben-
zerini yapar o hayvan gibi hareket 
edip sesler çıkarırsa, onu kendine 
çekip, gözleyip, avlamanın daha 
kolaylığını, bir güç, bir büyü sila-
hı olduğunu düşünmüştür.  İnsan 
varoluşunun kökündeki bu büyük 
güçsüzlük duygusu ile birlikte 

güçlülük bilincini, doğa korkusu 
ile birlikte doğaya üstünlük sağla-
ma yeteneğini ortaya çıkarma her 
türlü sanatın başlıca özü sayılabi-
lir. Dolayısıyla, toplumundaki di-
ğer insanlara bir şeyler anlatmak 
için taşa şekiller çizen ilk çizici, 
bu çizilen kavramı doğanın son-
suzluğu içinden seçip onu işaret 
yoluyla kayaya oyan ilk ad verici 
de büyük bir sanatçı, sanatın ön-
cüleri olacaktır. 
Tabi ki bütün bu fikirlerin ke-
sinliği yoktur. Konuşma dilinin 
yazı dilinden önce bulunduğu-
nu bilinse de, insan yaşamında 
yarım milyon yıl geriye gidersek 
atalarımızın bu yetileriyle ilgili 
datalar bulunamaz. Bu kanıtların 
olmamasından dolayı dilin doğu-
şunun açıklanması, alfabenin do-
ğuşunun araştırılıp, izlenebilmesi 
gibi olanaklı değildir. Yani dil de, 
sanatın esrarlı doğuş hikâyesi de 
sadece fikirlerle açıklanabilir. 
Öyleyse, bugün çağdaş yaşam 
alanlarımızın içinde olmazsa ol-
maz dediğimiz sanat eyleminin o 
günlerde taşıdığı anlam üzerine 
siz ne düşünürdünüz?
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AYŞE BALABAN

Evet, bunlar bizim çocuklarımız. 
Daha 17’sine bile gelmeden ev-
lendirilen çocuklarımız. Kumar 
borcunu kapatmak için kuma 
verdiğimiz, başlık parası adı al-
tında birkaç büyükbaşa eşdeğer 
tuttuğumuz, tarlada işçi olsun 
diye, evde hizmet etsin diye 
yetiştirdiğimiz, şairin de dediği 
gibi “Sanki hiç yaşamamış gibi 
ölen” bizim çocuklarımız. Daha 
fiziksel gelişimleri bile tamam-
lanmadan evlendirilen çocuk 
bedenler evlilikten, eş olmaktan 
ne anlasınlar ki…
Bir evcilik oyunu zannediyorlar 
önceleri evliliği, fakat gerçeğin 
ta kendisi olduğunu öğrenmele-
ri uzun sürmüyor. Kendi düğün-
lerinde bir yabancı, yanlarında 
oturan adam yabancı, en başta 
ailesi yabancı olmuş O’na, O 
da kendi hayatına yabancı. Er-
ken yaşta ve zorla evlendirilen 
çocuklarımızı bekleyen gelecek 
hep aynı… Bir evcilik oyununu 
içinde olduklarını sanan çocuk-
lar, sözlü ve fiziksel şiddete uğ-
ruyor, aldatılıyor, aldanıyorlar, 
fiziki gelişimlerini taamlanma-

dan çocuk anneler oluveriyor-
lar. Bunun sonucunda da çeşitli 
sağlık sorunları yaşıyorlar. Daha 
kendisi çocukken kucağına bir 
bebek veriliyor, nasıl faydalı ol-
sun ki o bebeğe. Yanlış kararlar, 
yanlış evlilikler yanlışlıklara gebe 
gelecekleri doğuruyor. Yapı-
lan bir hata gelecek nesilleri de 
olumsuz etkiliyor. Erken yaşta 
ve zorla evlilikler Şanlıurfa, Bat-
man gibi Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nde yaygın olarak bilinse 
de Türkiye’nin her bölgesinde bu 
gibi evlilikler yaptırılıyor. 
Bir düşünsenize siz neden ev-
lendiniz? Evli değilseniz de ev-
lenseniz neden evlenirdiniz?... 
Herkesin sevdiğim için dediğini 
duyar gibiyim. En başta sevmek, 
aşık olmak gerekmez mi bir baş-
kasıyla hayatınızı birleştirmek 
için. Sevgi olmalı ki huzur da ol-
sun o yuvada. İki yabancıyı ev-
lendirip, aynı eve sokmakla evli-

lik olur mu hiç… O evi yuvaya 
çeviren ilk şey sevgi olsa gerek. 
Yoksa sizin tek başınıza da bir 
eviniz , ya da bir arkadaşınızla 
ekonomik yükünü paylaştığınız 
bir eviniz de olabilir. Yani, ev ve 
yuva farklıdır. Erken yaşta ev-
lendirilen çocuklar evlerde ama 
yuvasız yaşarlar. 
Evlilik kararında aile baskısı  ve 
başlık parası büyük rol oynuyor. 
Bu sayısal veriler her şeyi açık-
lıyor aslında. Evlatlarınızı çocuk 
yaşta evlendirmeden önce bir 
kez daha düşünün. Düşünün, 
onu ilk gördüğünüzdeki sevin-
cinizi, onu büyütmek için nasıl 
emek verdiğinizi, size sizi sevdi-
ğini söyleyişini, ilk konuşmaya 
başladığında yarım yamalak size 
seslenişini düşünün, düşünün 
ki onun sizin bir parçanız oldu-
ğunu unutmayın, geleceklerini 
soldurmayın küçük bedenlerin, 
sizin olan çocukların…

ONLAR ÇOCUK 
GELİNLER, ÇOCUK 
ANNELER…

Elleri minik, gözleri henüz açılmamış, ana kuzusuyken uzak düşmüş yu-
vasına. Adı Ayşe, adı Fatma ya da Emine onlar bizim çocuklarımızken 
yabancı bir adamın namusu  yapılmışlar. Annesinin elini sıkıca tutarken 
henüz, zorla ayırılmış yabancı bir adamın ellerine zincirlenmiş, minik 
elleri. Çocuk hayalleri dört duvar arasına sıkışmış. Onlar çocuk gelinler, 
çocuk  kadınlar, çocuk anneler olmuşlar. Bir gecede her şeyi yaşamış-
lar. Zorla evcilik oyunu oynattırılmış, bizim çocuklarımız. Bir mal gibi 
satılmışlar, evlattan sayılmamışlar, hiç olmamış ki sözlerinin bir hükmü, 
seslerini duyursunlar. Küçük bedenlerde gelecekleri soldurulmuş.

Yapılan araştırmalara 
göre, Türkiye’de 
5 milyon 439 bin 
367 kadın çocuk 
yaşta evlenmiş. 

Zorla evlendirilen 
kadın sayısı ise  

7 milyon 170 bin 
423 başlık parası 

karşılığında 
evlendirilen çocuk 
sayısı 2 milyon bin 
686 ,yani nerdeyse 

her 2 kişi den biri 
çocuk yaşta evleniyor. 
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Bir Başka Zaman, 
Bir Başka Hayat
ÇATALHÖYÜK
Çatalhöyük Çumra İlçesi sınırlarında olup, ilçenin 10 km doğusunda yer almak-
tadır. Höyük, farklı yükseklikte iki tepe düzü olan bir tepe şeklindedir.MÖ 7400 ile 
MÖ 6000 arasında 1400 yıl boyunca iskân edilen Çatalhöyük, yaşam biçimi ve 
sanatı ile insanlık tarihini aydınlatırken pek çok soruyu da beraberinde getiriyor.

Uygarlıkla ilgili bütün bildikleri-
nizi unutun! Mekânları, araçları, 
ilişkileri, hastalıkları, ne yiyip 
içtiğinizi.Hatta uygarlık tarihine 
ilişkin bütün öğrendiklerinizi 
bir kenara bırakın, çünkü Çatal-
höyük size başka bir tarihin ka-
pılarını aralıyor. Bu tarihte sanat 
hayatın yanı başında değil içinde 
akıyor, hiyerarşi ve savaş yok, 
kadın-erkek çelişkisi de. Binlerce 
yıl öncesini anlayabilmeniz için 
hayal gücünüzü kullanın.
Tarihi, kültürü ve yeşil çevresin-
den aldığı mirasıyla; tarihsel kül-
türünü oturtmuş, yeşil dokusuna 
sahip çıkıp geliştirmiş, planla-
malarını buna göre yapmış, her 
bakımdan geçmişinin tüm güzel-
liklerini geliştirmeye ve geleceğe 
taşımaya kararlı örnek olmak.
Toros dağlarından süzülüp Çumra 
ovasını sulayan Çarşamba Çayı’nın 
kıyısında iki tepe var. Adı Çatal 
Höyük 9000 yıl öncesini gösteren 
bir koca bir pencere. İşte pencere-
den ilk bakışta görünenler…
Bir mahalle ki sokakları yok. So-
kaklar olmayınca sokağa açılan 
kapıları da yok. Veya sokaklar 

damda demeliyiz çünkü kapı-
lar damda. Evden çıkmak için 
merdivenle dama tırmanmak 
zorundasınız. Pişirme ve yiyecek 
hazırlama gibi günlük işlerinizi 
kısmen damda yapıyorsunuz.
Evlerin bir diğeriyle ortak duvarı 
yok ama dar bir patikaya bile izin 
vermeyecek kadar birbirine yakın-
lar. Komşu ziyaretleri için damlar 
arasındaki basamakları kullanı-
yorsunuz. Yer yer ortak çöplük 
olarak kullanılan geniş açıklıklar 
var.Pencere de yok. Evin tek çıkışı, 

hem kapı hem pencere hem baca 
görevi görüyor. Işık, güney doğu 
tarafındaki merdiven çıkışından 
giriyor. Merdiveninin hemen 
altında ocak var, dumanın tek 
çıkış yeri orası. Kerpiçten yapıl-
mış dikdörtgen evler, çoğunlukla 
bir ana oda ve bir-iki yan odadan 
oluşmakta ve odalar arasındaki 
geçitlerde de kapı bulunmuyor. 
Evler iki bölümden oluşuyor. 
Hep tertemiz, derli toplu tutulan 
bölümde, evin tabanın ve sekile-
rin altına gömülmüş atalarımız 

yatıyor. Onlarla birlikte yiyip içi-
yor, yatıp kalkıyorsunuz. Gün-
delik işlerinizi yaptığınız mutfa-
ğınız ve işliğiniz ise kirli bölüm 
oluyor.Burada insanlar gibi evler 
de gömülüyor. Ortalama seksen 
yılda bir.Tohum ekip koyun bes-
lemişler ama buğday tarlaların-
dan ve otlaklardan on kilometre 
uzakta, bataklığın ortasındaki 
kuru tepeye yerleşmişler. Mahal-
leler birleşe birleşe beş bin kişi-
den fazla sayıda insanın yaşadığı 
bir yerleşim oluşmuş.

KAZIM ÖZTOKLU

FOTOĞRAF: EMRE ALTINTAŞ
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Çatalhöyük arkeoloji alanı, hü-
kümet koruması altındaki iki böl-
geden (1. ve 3. derece arkeolojik 
sit alanları) meydana gelmek-
tedir. Doğu Çatalhöyük birinci 
dereceden arkeolojik alan olarak 
belirlenmiş ve alan sınırlarının, 
Doğu Çatalhöyük’ün güneyinde 
ve doğusunda bulunan Helenis-
tik ve Bizans yerleşim alanlarını 
da içerecek şekilde genişletilme-
si ile 1996 yılından bu yana Batı 
Çatalhöyük de aynı kategoriye 
dahil edilmiştir. Bu yerleşim ala-
nı, üçüncü dereceden arkeolojik 
alan olarak sınıflandırılmıştır.
Alana duyulan ilgi ve alanın görünü-
mü, alanı sadece gelecekteki turizm 
potansiyelini değil Çatalhöyük’ün 
sunduğu bir ‘marka’ kimliğini de 
popüler hale getirmiştir. Çatalhö-
yük adını açıklayarak ya da onunla 
bir bağ kurarak kendi yerel bölgele-
rinin tanınmasını arttırmışlardır. 
Çatalhöyük adının festivallere ve 
yerel radyo istasyonlarına veril-
meleri buna örnektir. Çumra ilçe-
si Çatalhöyük ile beraber anılma-
yı arzu etmeye devam edecektir 
ve bu bağın kazandırabilecekleri 
fark edilmelidir.

Çatalhöyük'ün benzerleri olmak-
la birlikte, bu büyüklükte bir yer-
leşim yeri daha bulunmuş değil. 
Şimdiye kadar kazılarda bulunan 
en eski kumaş, en eski ayna, en 
eski tahta kâse Çatalhöyük'te 
bulunduğu için burasının en 
eski yerleşim yerlerinden birisi 
olduğu tartışmasız olarak ortaya 
çıkıyor. Çatalhöyük adı, fark-
lı yükseklikte ve çatalı andıran 
iki tepeden oluşan bir höyük 
görünümünde olmasından kay-
naklanıyor. Çatalhöyük’te 25 yıl 
sürmesi planlanan yeni dönem 
kazılarının uzun dönemdeki 
amacı, bu yerleşim yerindeki in-
ceden inceye işli, sembolik üreti-
min, çevresel, ekonomik ve sos-
yal bağlamıyla birlikte ele alınıp 
yorumlanmasıdır.
Çatalhöyük'te 1996 yılına kadar 
kazı yapılmamış bu yıldan itiba-
ren İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 
tarafından Prof.Dr İan Hodder 
başkanlığında kazılara devam 
edilmiştir. Kazı buluntuları 
Konya Arkeoloji Müzesi'ndedir. 
Bunların bir kısmı teşhir edilmiş, 
diğerleri ise depolarda koruma 
altına alınmış durumdadır. 

Bölgeyi turizm merkezi haline ge-
tirmek için çalışmaların daha da 
hızlanması gerekmektedir. Bura-
da Anadolu tarihi için çok önemli 
neolitik çağından kalma buluntu-
lar çıktı. Bu tür bir merkez, baş-
ka ülkede olsa önemli miktarda 
ziyaretçi çeker. 25 yıllı aşkın bir 
program çerçevesinde devam 
eden çalışmalar sonucunda, orta-
ya çıkan buluntular sergileniyor. 
Dünyanın en eski yerleşim yeri 
olarak bilinen Konya'nın Çumra 
İlçesi Çatalhöyük mevkii güzel 
tanıtımlar ile turizm merkezi ha-
line getirilip, Türkiye ve dünyaya 

tanıtarak binlerce turisti bölgeye 
çekmek için çalışmaların daha da 
hızlanması gerekmektedir.
Sevgiyle, Sağlıkla Kalın …
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KIZ MI, ERKEK Mİ?
Çocuk erkek mi kız mı? 
Kızsa utanç sebebi, erkekse gurur kaynağı!

Yüzyıllardan beri süre gelen ve aile hayatını kökünden sarsan en 
büyük sebeplerin içerisinde doğan çocuğun cinsiyeti yer alıyor.
Erkek çocuk doğuramadığı için şiddet gören, ondan fazla çocuk do-
ğurmak zorunda kalan kadınların yanında eşlerine kendi eliyle başka 
bir hanım bulan ve eşlerini evlendiren kadınlarda vardır. Durumun 
vehametini asıl anlatan ise Cahiliye devrinden yakın tarihimize ka-
dar devam eden kız çocuklarının diri diri gömülmesidir. Kızı olan 
erkek, toplumdan dışlanmamak için ya eşini boşamak ya da kızını 
gömmek zorunda kalmıştır. Çünkü yüzyıllardır erkek çocuk sahibi 
olmamanın sorumlusu kadın olarak görülmüştür. Özellikle cahiliye 
devrinde olan törelere sıkı sıkıya bağlılık kız çocuklarının diri diri 
gömülmesi için çok geçerli bir sebepmiş.

Hz Ömer'de islamiyet öncesi cahili-
ye devri törelerine çok bağlı bir insan 
olarak tanınmıştır. Kendi eliyle kızını 
gömerek bunu kanıtlamıştır. İslami-
yeti kabul ettikten sonra haksız yere 
hiçbir cana kıymayan Hz. Ömer, ada-
leti ile şöhret bulmuştur.
"Kız çocuklarının diri diri gömülme-
si cahiliye devrinde kaldı, böyle şey-
ler şimdi yok" diye düşündüğünüzü 
hisseder gibiyim, ancak daha 2010 
yılında böyle bir olayın Türkiye'de 
meydana geldiğini söylersem sizi 
sarsmış olmam umarım! Böyle bir 
olayın özellikle bizim ülkemizde ol-
masının da yürek sancısını daha de-
rinden yaşıyorum. 
Günümüzde hızla gelişmekte olan bi-
lim ve teknoloji cinsiyet faktörünün 
babadan geldiğini, cinsiyet belirleyen 
kromozomun erkek tarafından taşın-
dığını göstermektedir. Durum böyle 
olunca roller değişmiş, bu bilimsel 
gelişimi dayanak gösteren kadınlar 
kendilerine savunma mekanizması 

geliştirmişlerdir. Artık bu sohbet her 
açıldığında kadınlar yüzyıllarca çe-
kilen sıkıntının acısını çıkarırcasına, 
erkeklere sebep sizsiniz gibi ezici bir 
üslupla konuyu dillendirmektedir.
Cinsiyet kromozomları babadan gel-
mektedir bu doğru peki ya kadın, hiç 
mi rolü yok bebeğin cinsiyeti üzerin-
de? Tabiki var! Çünkü kadın yumurta 
hücrelerinde seçici biryapıya sahiptir 
ve ancak seçtiği spermle birleşerek 
yavru oluşturmaktadır. Tek taraflı ol-
mayan bu cinsiyet mevzusu ise ısrar-
la uzatılmakta, iyi olmayan niyetler 
barındırmaktadır.
Sözün özü bu gereksiz tartışmaları bı-
rakıp, birbirimizi suçlamak yerine bu 
konuda en büyük rolün Takdir-i İla-
hi olduğunu unutmamamız gerekir. 
Keza sadece inanç değil bilim de biyo-
lojik olarak kadın ve erkeğin eşit role 
sahip olduğunu, çocuğun cinsiyetinin 
belirlenmesinde tek taraflı bir faktö-
rün kanıtı olmadığını söylemektedir.

YAZI: İpek KARAKAYA

Cinsiyet kromozomları babadan gelmekte-
dir bu doğru peki ya kadın, hiç mi rolü yok 
bebeğin cinsiyeti üzerinde? Tabiki var! 
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MELÂHAT KIYAK ÜRKMEZ

ARAŞTIRMACI - YAZAR

ŞEMS-İ TEBRİZÎ’NİN 
TARİKAT SİLSİLESİ
Bir sînede kim nâr-ı muhabbet eseri yok!
Zulmettedir ol nûr-ı Hüdâdan haberi yok!

Esrar Dede

Şems-i Tebrizî’nin tarikat silsilesini araştırdığımız zaman bize ulaşan bilgilerin pek çoğu birbirini teyit ederken 
bazıları birbirini nakzeder. Bu bilgiler baktığımız zaman şöyle bir tablo ortaya çıkar: 

Eflâkî, Şems-i Tebrizî’nin tarikat 
bağlantısını şöyle açıklar:
“Hazret-i Ali, Hasan-ı Basi’yi;  
Hasan-ı Basri, Habib-i Acemiyi; o, 
Davud-u Tai’yi; Davud, Maruf-u 
Kerhi’yi; Maruf, Seri-i Sakati’yi; o, 
Cüneyd-i Bağdadi’yi; o, Şibli’yi; o, 
Muhammed Zeccac’ı; o, Ebubekr 
Nessacı; o, Ahmed Gazali’yi; o, 
Ahmed Hatibi’yi; o, Şemsül Eimme 
Serahsi’yi; o, Sultanü’l –ulemâ Ba-
haeddin Veled’i; Bahaeddin Veled, 
Seyyid Burhaneddin Tirmizi’yi; 
o da Mevlâna Celâleddin’i; o da 
Şemseddin-i Tebrizi’yi, Tebrizi de 
Sultan Veled’i irşad etmiştir.”
Şems-i Tebrizî ilk gençlik çağla-
rında ilk önce Ebûbekir Sellebâf ’a 
mürid olmuştu. Eflâkî’ye göre 
onun terbiyesinde velilik mer-
tebesine ulaşmıştı. Kendisi de 
Makalât’da şöyle der, “O Şeyh 
Ebûbekir’in sarhoşluğu Tanrı’dan 
idi. Ancak o sarhoşluktan sonra gel-
mesi gereken ayıklık onda yoktu.”
M. Nuri Gençosman, Şems’in bu 
sözünü şöyle açıklar;
“Ebûbekir’de, mânevi coşkunluğun 
verdiği ilâhi sarhoşluktan (sekir 
halinden) sonra tekrar sahiv yani 
ayıklık haline dönmesi daha başka 
deyimle telvin yani kararsızlık mer-
tebesinden temkin mertebesine 
geçip sükûn bulması mümkün ol-
muyordu. Bu yüzden Şemseddin’i 
başka pîrlerin terbiyesine havale 

etmiş ve bu sebeptendir ki onu 
zamanenin büyük mürşitlerinden 
Rükneddin Muhammed Secasî’nin 
dergâhına tavsiye etmiştir. Bu Rük-
neddin, çağdaş pîrlerden Kirmanlı 
Evhaduddin ile Tebrizli Şeyh Şaha-
beddin Mahmud’un da üstadıdır. 
Bağdat’ta Rıbatı Derece denilen bir 
tekkesi vardı. Şems’in Suriye, Şam 
ve Bağdat yolculukları sırasında bu 
dergâhta bir zaman kaldığı ve ge-
rekli olgunlaşma devresini burada 
yaptığı sanılmaktadır. Rükneddin 
Secasî‘nin ölüm tarihi kesin olarak 
bilinmemekteyse de, Şeddülizar 
müellifin’nin verdiği bilgiye göre 
606 Hicret yılında hayatta olduğu 
anlaşılmaktadır. Yukarıdaki açıkla-
malara göre Şemseddin’in tarikat 
silsilesinin, Rükneddin’den başla-
yarak geriye doğru Kudbeddin Ebu 
Reşid, Ahmed Bin Ebû Abdullah 
Ebherî, Ziyaeddin Ebunnecip Ab-
dul Kahir Sühreverdi’ye; ondan 
da, Ahmed Gazali’ye; ondan, Tus-
lu Ebubekr Nessac’a; ondan, Ebul 
Kasım Bin Abdullah Gürgânî’ye; 
ondan, Ebû Osman Said Bin 
Selâmi Mağribî’ye; ondan, Ebû 
Ali Hasan Bin Ahmed Kâtib’e; on-
dan, Ebû Ali Rubarî’ye; ondan, Ebul 
Kasım Cüneyd Bin Muhammed 
Nehâvendi’ye(Bağdadî); ondan, 
Serî-i Sakatî’ye; ondan, Maruf-u 
Kerhî’ye; ondan, İmam Musa 
Rıza’nın oğlu Ali’ye dayanmaktadır. 

Şems-i Tebrizî Konya 
ufuklarında ışık saç-
madan, Hz. Mevlana 
ile buluşmadan önce 
diyâr diyâr dolaşmış, 

kendisine mürşit, 
şeyh ya da sohbet 

arkadaşı aramıştır. 
Bu süreçte pek çok 
tekkede, dergâhta, 
medresede eğitim 

görmüş, olgunlaşıp 
kemâle ermiştir. 
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Üstad Ahmed Hoşnuvis şöyle di-
yor; merhum üstadım Fürüzanfer, 
Makamat-ı Evhadî adlı kitabının 
başlangıcında yukarıda adı geçen 
pîrlerden Kutbeddin Ahmed-i 
Ebherî’nin (500-577), Ebu’l Necip 
Abdulkadir Sühreverdî’nin halifesi 
olduğunu kaydetmekte ise de, bu 
doğru değildir. Çünkü bütün tezki-
reciler, Kübreviye kolunun büyük 
mürşidlerinden Bitlisli Ammar 
Bin Yâsir’in, Sühreverdî’nin maka-
mına geçmiş olduğunu kaydeder-
ler. Ammar’ın ölümü 582 yılında 
olduğuna göre bu cihet gerçeğe 
daha yakındır. Nasıl ki, Şeyh kendi 
el yazısıyla nispetini şöyle anlatır; 
Ben şeyhimiz Ammar Bin Yâsir’in 
sohbetine eriştim; o, Ebu’l Necip 
Sühreverdi’nin; o, Şeyh Ebu’l Ka-
sım Gürgânî’nin; o, Ebû Osman 
Mağribî’nin; o, Ebû Ali Kâtib’in; 
o, Ebû Ali Rubârî’nin; o, Cüneyd-i 
Bağdadî’nin; o, Serî-i Sakatî’nin; 
o, Maruf-u Telhî’nin; o, Dâvud-u 
Taî’nin; o, Habib-i Acemî’nin; o, 
Hasan Basrî’nin; o, Hazret-i Ali 
Bin Ebi Talib’in; o da Hazret-i 
Muhammed’in (S.A.) sohbetin-
den feyz almıştır.”

Evsafu’l-Mukarrebin adlı eserin müel-
lif Ağa Mirza Ahmed’in verdiği şu bilgi 
de önemlidir; “Mesnevî sahibi Mevlâna 
Celâleddin Rûmî’nin tarikat bağlantısı, 
Şemseddin-i Tebrizî aracılığıyla, Baba 
Kemâl Cendi’ye ondan da büyük mür-
şid Necmeddin Kübra’ya ulaşır”  Şu hale 
göre, Cevahirü’l Esrar sahibi Kemaled-
din Hüseyin Harezmi’nin kaydettiği gibi 
Mevlâna Celaleddin Rûmî’nin tarikat 
nisbeti iki yoldan meşhur Kübreviye şu-
besinin Altın Zincir(Silsiletü’z-zehep) 
diye anılan koluna bağlanmakta ve Şeyh 
Necmeddin-i Kübrâ’ya ulaşmaktadır. Bi-
rinci yoldan Sultanü’l ulemâ aracılığı ile 
(çünkü o, Necmeddin-i Kübrâ’dan feyz 
almış, onun himmet ve terbiyesiyle yüce 
mânevî derecelere yükselmiştir) bu ilişki 
sağlanır. Necmeddin-i Kübrâ’da yukarı-
da adı geçen Bitlisli Ammar’ı Yâsir’in; o, 
Ebülnecip Sühreverdî’nin; o da Şeyh Ah-
med Gazalî’nin; o, Ebubekr Nessac’ın; o 
da, Şeyh Ebul Kasım Gürgâni’nin; o, Ebû 
Ali Kâtib’in; o, Ebu Ali Rubarî’nin; o, Ebû 
Osman Mağribî’nin; o, Cüneyd’in; o, 
Serî-i Sakatî’nin; o, Mağruf-u Kerhî’nin; 
o da, Risale-i Kuşeyriye’nin verdiği bil-
giye göre, İmam Ali Bin Musa Rıza’nın 
yetiştirmesidir.”
Şems-i Tebrizî Konya ufuklarında ışık 
saçmadan, Hz. Mevlana ile buluşma-
dan önce diyâr diyâr dolaşmış, kendi-
sine mürşit, şeyh ya da sohbet arkadaşı 
aramıştır. Bu süreçte pek çok tekkede, 
dergâhta, medresede eğitim görmüş, ol-
gunlaşıp kemâle ermiştir. 
Rükneddin-i Secasî’nin dergâhında uzun 
süre mânevi mertebe kat ettikten sonra 
Şeyh Fahreddin Iraki’nin bir gazelini işit-
miş, çok etkilenmiş ve ona karşı ilgisi art-
mıştır. Sürekli o gazeli okumaya başlamış, 
diline pelesenk etmiş, her okuyuşunda 
aynı etkiyi hissetmiştir. Bunu gören Ruk-
neddin Şems’in alnından öperek, “Sevgi-
li evladım, sen artık dilediğin mertebeyi 
buldun” demiştir. Bu gazel şöyledir:
“Bardağa dolan ilk şarabı sâkinin sarhoş 
gözlerinden ödünç aldılar. Alemin neresinde 
bir gönül derdi varsa, onları bir araya topladı-
lar, adına aşk dediler. Diyelim ki âşıklar kendi 
sırlarını açıkladılar. Ama Iraki’nin adını ne-
den kötüye çıkardılar?” Şems-i Tebrizî’nin 
tarikat silsilesinin son halkası Hz. Mevlana 
ve oğlu Sultan Veled olmuştur.

Vizyon Dergisinin önümüzdeki sayısında “Şems-i 
Tebrizî’nin Karakter Tahlili”nde buluşmak üzere;

AŞKINIZ CEMÂL OLSUN!
GÖNLÜNÜZ O AŞKLA DOLSUN!
EYVALLAH YÂ! HÛ!
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SEZONUN TREND 
DETAYLARININ 
PALTO VE 
KABANLARA 
YANSIMASI

Bir önceki sayılarımızda da 

bahsettiğimiz gibi bu sezon 

tasarımlarında hemen 

hemen tüm parçalarda 

oldukça ihtişamlı detaylar 

göze çarpmakta. Bu göz 

kamaştırıcı detaylar palto-

larda da dikkatinizi çekecek.  

Kış sezonunu boyunca mo-

dacıların favori kumaşı olan 

kadife palto ve kabanlara 

da uygulanmış ve bu par-

çalara ayrı bir hava katmış. 

Yüzyıllardır kralların kuma-

şı olarak bilinen kadife lüks 

görünümü ile muhtemelen 

önümüzdeki sonbahar- kış 

sezonunda da modacıların 

kolaya kolay vazgeçemeye-

cekleri bir kumaş olacaktır. 

Sezonun olmazsa olmaz parçaları arasın-
da yer alan palto ve kabanlar şıklığımızı 
tamamlamakla kalmıyor aynı zamanda 
tüm sezon boyunca kullandığımız üst giy-
simiz olarak bizim tarzımız ve zevkimizi 
yansıtır. Peki bu sezon palto ve kabanlar 
da nasıl değişiklikler yapılmış, sezonun 
trend detayları bu parçalarda nasıl 
vurgulanmış, hep birlikte 2011-2012 kış 
sezonu modellerine bir göz atalım.
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Bir diğer önemli detayda 

özellikle bu sezon popü-

laritesi giyim dünyasını 

aşmış ve dekoratif objele-

re kadar taşmış olan kürk. 

Sezonda palto yakaları, 

kolları ve düğmelerinde 

dahi kullanılmış. Kürk 

detayları sezonun kaban 

modellerine ayrı bir ihti-

şam katmış. 2011- 2012 

kış sezonu kaban trend-

lerine baktığımız zaman 

hemen hemen tüm mar-

kalarda özellikle pelerin 

şeklinde ki modeller göze 

çarpmakta. Erkek koleksi-

yonlarında dahi kullanı-

lan pelerin modelleri bu 

sezonun gözdesi olmasına 

rağmen vazgeçemediği-

miz trençkot modelleri de 

yine revaçta.

Son yıllarda modacılar tasarımlarında oldukça cömert, 

tüm tasarımlarda klasik kalıpların dışında harmanlar 

gözlemleyebilirsiniz. Mesela kaşe bir kaban üzerine dantel 

detaylar ilk etapta hayallerinizde hoş canlanmaya bilir, 

fakat bunu öyle ustalıkla uygulamışlar ki tasarımda 

sınırların olmadığını bir kez daha gözler önüne sermişler.  

Kısaca bu sezon palto ve kabanlarımızın tasarımında kul-

lanılan kumaş, trend detaylar ve modeller ihtişamın ve 

lüksün ön planda olduğu bir kış geçireceğimizin habercisi.

Yazı: Seycan Çakır
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YENİ YILDA 
SEVDİKLERİNİZİ
MUTLU EDİN
Burçlara göre hediye seçenekleri
Yeni yılın yaklaştığı şu günlerde tatlı bir telaş sarmış durumda 
herkesi, hediye almak ne kadar eğlenceliyse seçmek de o ka-
dar can sıkıcıdır. Hediye alacağın kişinin ne istediğini biliyor-
sanız şanslısınız ama bilmiyorsanız işiniz zor. Sizin için hazır-
ladığımız ipuçlarından faydalanabilirsiniz tabi sevdiklerinizin 
burçlarını biliyorsanız. İşte burçlara göre hediyeler:

KOÇ: Sabırsız, aceleci, düşünmeden karar veren ve hiçbir şeyden yılmayan, maceracı, amacından caymayan zorlamalara 
katlanamayan, yine de size kendinizi hayatının prensesi/prensi gibi hissettirecek Koçlar için iddialı, kırmızı renk ağırlıklı hedi-
yeler seçmelisiniz. Koç burcunun zevklerinin abartılı olduğunu bilmelisiniz. Kırmızı atkı- bere takımları, iç çamaşırı, şal, bakım 
setleri. Uzaktan kumandalı ama mutlaka hız yapabilen son model oyuncak araba. Sporla uğraşanlar için spor malzemeleri, çok 
fonksiyonlu kol saati, kırmızı kazak, şamdan veya estetik büyük vazo. Ev dekorasyonu için maket arabalar, metal mutfak deko-
rasyon malzemeleri gibi hediyeler Koçların beğenisini kazanacaktır. Koç burcu uğurlu taşı: Zodyak’ın ilk burcu doğumu ve 
başlangıçları temsil eder, uğurlu taşları pırlanta kadar saf ve dirençlidirler.

BOĞA: Huzuru, sakinliği ve üreticiliğini taşıyan ve bunu korumayı hedefleyen Boğa insanı etrafını dokunarak hisseder. Dünyanın 
uğultusundan müzik dinleyerek veya müzik üreterek uzaklaşır. Bu esprili insanlar için yemek yemek en büyük hobidir. Boğaları 
memnun etmek zordur. Hediye almakta zorlanılacak burçlardan biri oldukları için hediye çeki uygun bir alternatiftir. Deri cüzdan, 
kozmetik ürünleri veya Leziz yemeklerle donanmış, romantik şamdanlarla bütünleşmiş, ellerinizle hazırladığınız sofra. Kendile-
riyle başbaşa kalabilecekleri düzeyde büyük "puzzle"lar. Yumuşak dokulu hırka, terlik, eve dönünce ayaklarını uzatarak oturabile-
cekleri baba koltuğu. Ayaklı veya yastıklı yatak tepsileri Boğaları oldukça memnun edecektir. Boğa burcu uğurlu taşı: Kızılderili 
inanışına göre Firuze de pek çok gizemli güç saklıdır. Zümrüdün ise yüreği arındırarak insan bedenine sağlık getirdiği söylenir.

İKİZLER: Algılamak, gözlemlemek, hareket halinde bulunmak için doğmuş İkizler burcu insanlarına dünya öğretilerle doludur ve 
harcanacak bir saniye bile yoktur. Aynı anda birkaç hayatı yaşayabilir, tekdüzelikten ve can sıkıntısından nefret eder. Yeni düşünce-
lere açıktır. Meraklıdır. El becerileri çok gelişmiştir ve konuşurken bile elleri hareketlidir. Yeniliğe açık olan ikizlere hediye almakta 
zorlanmayacaksınız. Orijinal küpe, kolye, zeka oyunları, Kitap (bilimsel araştırma, biyografi, bilim kurgu, şiir, matematik). Ses 
kayıt cihazı, Play station, fonksiyonlu kalemler. İlginç görünümlü radyolar, objeler tam onlara göredir. İkizler burcu uğurlu taşı:  
İkizler kişiliği her işe yatkın çift karakterli bir burçtur, inci, yakut gibi renkli taşlardan tasarlanan mücevherler ilgisini çeker.

YENGEÇ: Yaşamın her ayrıntısını hisseden, seven ve kabullenen Yengeçler anaç, dokunmayı seven, anılarına ve annelerine bağlı 
insanlardır. Her şeyi hisseden yapısıyla sıradan görünebilir ve kendisi hakkında yanıltıcı bilgiler verebilir. Sizin hediyeniz sadece 
bir kutu kibritse de ne kadar içten olduğunu hissederse dünyanın en mutlu insanı olacaktır. Yengeç burçlarını memnun etmek 
istiyorsanız eviyle ilgili şık hediyeler satın alabilirsiniz. Şamdan, abajur, iç çamaşırı, inci kolye, resim çerçevesi veya albüm. Mutfak 
eşyaları, salata çanağı, amerikan servisler. Bir demet zambak, kokulu içi deniz kabuklarıyla dekore edilmiş mumlar. Su, göl, deniz 
gibi çağrışımlar sağlayabilecek dekorasyon malzemeleri. Çanta, cüzdan, şık terlikler Yengeçleri mutlu eder. Yengeç burcu uğurlu 
taşı:  Yengeçler çok hassas, sezgileri kuvvetli insanlardır. Beyaz mercan, aquamarin gibi fildişi renkli taşlar uğurlu taşlarıdır.

ASLAN: Çocuklara özgü açıklığı, tazeliği ve muhteşem yaratıcılığı ile ihtişamı, lüksü ve kaliteyi seven aslanları şımartmak 
hem zor hem kolay olacaktır. Çünkü siz mutlu olun diye beğenmediği bir hediyeyi sevmiş gibi yapamazlar. Lükse ve kali-
teye düşkün aslan burçları alacağınız hediyelerinde kaliteli ve gösterişli olmasına dikkat edin. Tek taş yüzük, altın takı, kol 
saati, şık kol düğmeleri, kristal aksesuarlar, altın renkli metalik süs eşyaları, şık aynalar. Markalı takılar, orijinal parfümler, 
mum, puro, sigara aksesuarları. Kırmızı veya siyah giysiler, orijinal el işlemesi tavla Aslanları etkileyecektir. Aslan burcu 
uğurlu taşı: Sarı pırlanta, sarı safir gibi bütün sarı taşların aslan burcuna iyi geldiği bilinir.
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TERAZİ: Estetik duyarlılığı çok gelişmiş sanatçı teraziler dengelerini ve bütün dünyanın dengesini korumaya çabalar. İlişkiler, 
dostluklar, evlilik, sosyal incelikler terazi için çok önemlidir. Bu kararsız ve kefenin bir ucuna dokunulunca dengesini kolayca 
bozan ama zarif insanlar için yine zarif hediyeler seçmelisiniz. Şık bir şal, kaliteli kozmetik ürünleri, saç bakım setleri, parfüm-
ler, gümüş takılar. Orijinal tablolar, her çeşit şamdan, mum ve mumluk. Gül kutusu, gül, gece giyebileceği gömlekler, son moda 
elbiseler, ponponlu terlikler. Dinlediği tarzdaki en popüler müzik grubunun son çıkan CD'si Teraziyi mutlu eder. Terazi burcu 
uğurlu taşı: Terazi burcu güzelliklere düşkün bir burçtur, Safir, Lapis, Turmalin, Kuvars uğurlu taşlarıdır.

BAŞAK: Pratik ve düzenli olma eğilimindeki Başaklar savurganlıktan,gereksiz ve kullanışsız tüm nesnelerden hoşnutsuzdur. 
Dakik, ruhsal ve fiziksel sağlığına düşkün başakların en sevdikleri ürünler mutlaka temizlik ve sağlık ürünleridir. Başaklar için 
seçeceğiniz hediyelerin fonksiyonel olmasına dikkat edin. CD kutuları, kartvizitlik, kalemlik, Kişisel gelişime yönelik kitaplar, 
kitap ayraçları, kitap destekleri. Havlusu, kesesi, parfümlü sabunu ve küvet köpüğüyle hazırlanmış küçük temizlik sepetleri. 
Hafif kokulu limon esansı ağırlıklı parfümler, cilt temizleme ürünleri, saç sakal bakım aletleri. Fonksiyonel süs eşyaları, kum 
saati. Başak burcu uğurlu taşı: Yeşim Başakların uğurlu taşıdır, yeşim taşından bir takı ona uğur getirir.

AKREP: Yaşamdaki her dakikalarını son dakika gibi yaşama arzusunda olan akrepler, yoğun, sezgileri güçlü, tutkulu, gizleri 
çözmeye meraklı, sivri dilli, çifte standartlı biraz da cimri insanlardır. Sıcaklık hissi veren tüylü, kürklü veya öyle görünüşlü 
nesnelerden nefret ederler. Akrep burçlarına sevginizi ifade edebilecek özenle düşünülmüş hediyeler tercih etmelisiniz. Altın, 
pırlanta yüzük veya kolye, ipek şal, eşarp, kamera ve mutlaka onun tarzına uygun giysiler. Baharat seti, zarf açacağı, buz kıracağı, 
büyük boy mumlar. Kırmızı jartiyerli iç çamaşırları, korku ve gerilim filmleri, romanları ile Akrebi etkileyebilirsiniz. Akrep 
burcu uğurlu taşı: Mercan, yakut, lal renkli kırmızı taşlar mitolojide Akrep burcunun taşlarıdır.

YAY: Gezmeyi, yeni kültürler tanımayı, yeni deneyimler yaşamayı ve her şeyin büyüğünü seven yay aslında kendi kişisel 
gelişimini bu yolla sağlar. Hayata değişik bir açıdan bakan bu ateş insanlarının felsefeye, dine, spiritüel bilgilere derin 
ilgileri vardır. Her zaman esprili, neşeli ve her zaman yola çıkmaya hazırlardır. Yay burçlarına sıra dışı hediyeler tercih 
etmelisiniz. Piknik çantası, pusula tuttuğu takımın aksesuarları. Şık seyahat valizi, çantası, seyahat aksesuarları. Gümüş 
şamdanlar, peçetelikler, vazolar, ok ve yay şeklinde rüzgar çanları. Kızıl tonunda kırmızı yatak örtüsü, pahalı takılarla 
Yayın gönlüne taht kurabilirsiniz. Yay burcu uğurlu taşı: Yay burcunun uğurlu taşları Obsidyenin ve Garnetindir. Yine 
Ametistin burcun pozitif özelliklerini güçlendirdiği söylenir.

OĞLAK: Yalnız yürüyüşler yaparak, özel hayaller kurarak kişisel gelişimlerini sağlayan oğlak burcu insanları sorumluluk 
alabilen, sadık, disiplinli, sabırlı, kararlı güvenilir ve çalışkandırlar. Bu ciddi, ağırbaşlı insanlar için ağırlığı olan, kullanışlı, 
ciddi hediyeler seçmelisiniz. Tutarlı ve kuralcı oğlaklara hediye seçmekte zorlanırsanız hediye çeki imdadınıza yetişecektir. 
Şık porselen takımlar, kristaller, duvar veya masa saatleri. Markalı giysiler, kaliteli spor ve trekking malzemeleri. Saksı ve 
canlı bitkiler. Ahşap resim çerçevesi, gümüş ya da altın burç kolyeleri, ortopedik boyun yastığı Oğlakların beğenisini kaza-
nacaktır. Oğlak burcu uğurlu taşı: Oğlak burcunun taşı gücün simgesi olan Kuvars kristalidir.

KOVA: Bağımsız, kısıtlamalardan hoşlanmayan, genel ve geleneksel olan her şeyden nefret eden Kova insanları için ilk 
görüşte "farklı" diyebileceği hediyeler bulmalısınız. Kovalar zeki, kendine özgü, dahice fikirler geliştiren, çabuk kavra-
yan, uzay çalışmalarından, bilinmezlerden hoşlanan insanlardır. Su, içki, kahve, çay gibi her türlü sıvıyı tüketmekten 
keyif duyarlar. Zeka oyunları, çay, kahve makineleri. Orijinal aksesuarlar, dekoratif objeler, soyut tablolar. Teleskop, 
Fotoğrafçılık malzemeleri. Değişik desenli, renkli eşarplar, fularlar, kırışıklığı önleyici kremler, kürler, sıra dışı kıyafetler 
Kovalara hitap edecektir. Kova burcu uğurlu taşı: Taş altın ve Elmas iyi görünmesine sebep olur, eğer Kovalara Ametist 
hediye ederseniz sizi hayatları boyunca hatırlarlar.

BALIK: Duyarlı, kendini insanlara adamış, sezgileri güçlü, kolay uyum sağlayan balıklar hülyalı bakışlarıyla gizemli heves-
lere sahiptir. Sanatçı balıklar için ne alırsanız alın mutlu olacaklardır. Felsefi dinlere, meditasyon ve yoga yapmaya büyük 
eğilimleri vardır. Balıkların güzellik ve estetik duyguları çok gelişmiştir. Saten iç çamaşırı, kokulu mumlar, parfüm, vücut 
bakım ürünleri, banyo köpükleri ve jelleri. Sanat kitapları, yağlı boya setleri, maketler. Tütsü, tütsü tahtası, Sufi müzikleri 
CD'si, her çeşit mum ve mumluk. Estetik dekoratif objeler, DVD player ve belgesel koleksiyonu. Özenle hazırlanmış bir 
akşam yemeği veya romantik bir tatil Balıkları etkileyecektir. Balık burcu uğurlu taşı: Balıkların Ametist ve Aquamarin 
taşından her hangi bir kolye veya takı takmaları olumlu düşünmelerini sağlıyor. 

Keyifli Alışverişler
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SOSYAL AĞ 
GENÇLERİMİZ İLE 
TÜRKİYE’Yİ DE 
ETKİLER Mİ?

Onlar için; Sokakları, caddeleri, san-
ki bir futbol maçını kazanmışız gibi 
al bayraklarla süsledik, inlettik. Terör 
örgütü bir olduğumuzu görsün diye 
7'den 70'e herkes tek beden oldu.
Yetmedi; Türkiye'de ki her dinden, her 
milletten insanın sokaklara döküldü-
ğünü gören Dünya'yı da arkamıza al-
dık. Onlarla beraber lanetledik terörü.
Ekim ortasında meydana gelen te-
rör saldırısının yaralarını yeni yeni 
sarmaya başladığımız günler de, 23 
Ekim'de Van'da meydana gelen ve 
25 saniye süren depremde yüzler-
ce vatandaşımız hayatını kaybetti. 
Van'da ki deprem evet şiddetliydi. 
Hatta bazı gazeteler '17 Ağustos gibi' 
başlıklarını manşetlerine taşıdılar. 
Şiddetin etkisi bir kaç gün sonra 
netleşmeye başladı. Çıkan her naaş 
can yaktı. Neredeyse Türkiye'nin 
her yerinden arama kurtarma ekip-
leri bölgeye gönderildi. Bölgeye tüm 
Türkiye'den, banka hesaplarından, 
kargo şirketlerinden vs. birçok yer-
den yardım gönderildi. Dedeleri-
miz, nenelerimiz çabuk doğrulsunlar 
diye ellerinde ki bastonları gönderdi. 

Çocuklarımızdan alıp, orada ki ço-
cukların yüzü gülsün, acılarını çabuk 
unutsunlar diye gece sarılıp yattıkları 
oyuncak ayılarını gönderdik. Hemen 
herkes, maddi ya da manevi bir des-
tek yolladı Van'a. Kimi yüreğinden, 
kimi cebinden. Kurban bayramı gel-
di çattı, birçok kişi depremzedeler 
iyi beslensinler diye kurbanlıklarını 
Van'a gönderdi. Ben bu Van depremi 
ile bir sınavdan geçtiğimizi düşü-
nüyorum. Okuyan bir genç olarak 
ben buna sınav diyorum. Evet, biz 
Türkiye olarak bir sınavdan geçtik 
(Belki sizler katılmayabilirsiniz çünkü 
düşünce objektiftir). Biz, tüm Türki-
ye, birlik ve beraberlik sınavından 
geçtik. Geçtik diyorum çünkü bu 
sınavı verdik biz. Hem de tüm ‘dış et-
kilere' rağmen başarı ile verdik. Şim-
di soruyorsunuzdur içinizden bana, 
etkilerden kastın nedir diye. Evet, et-
kilerden bahsediyorum, bunlara 'dış 
etken'de diyebilirim. Ama bu dış et-
kiyi bir başka ülke anlamında demi-
yorum (Elde kanıt olmadığı müddetçe 
de öyle demek ne basın ahlakına ne de 
benim prensiplerime uyar).

Geçtiğimiz Ekim ayında tüm Türkiye olarak arka 
arkaya çok acı günler yaşadık. 19 Ekim sabahı gü-
zel bir gün olsun umuduyla açtığımız gözlerimizi, 
televizyonlara ve gazetelere çevirdiğimizde, içimi-
zi kahreden o acı haberleri gördük. Biz güzel bir 
gün olur inşallah, ya bismillah diye yataktan kal-
kıp güne başladığımız da Hakkâri'de 24 ana kuzusu 
gözlerini hayata kapamış, al bayrağa sarılıp ebedi-
yete 'şehit 'unvanıyla girmişti bile. 74 milyon ile bir 
olduk ve şehitlerimize gözyaşı akıttık.
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Benim dış etkilerden kastım: Biz-
den gibi görünüp, bizi sırtımızdan 
vuranlardır. Hepimiz biliyoruz 
Ortadoğu’da meydana gelen ka-
rışıklıkları, iç isyanları. Buralarda 
meydana gelen tüm isyanların or-
tak birden farklı özelliği var, ama 
ben ikisini ele almak istiyorum: 
Gençler ve Sosyal Ağ.
Ortadoğu'da her ay bir ülkenin 
karıştığı dönem de, hükümetlere 
göre isyancılar, kendilerine göre 
vatanseverlerin buluştukları, plan 
yaptıkları tek yer Facebook ve 
Twitter hesapları. Günümüzde 
gençler üzerinde öyle ciddi bir yere 
sahip ki bu 2 sosyal paylaşım sitesi, 
bunlar sayesinde ülkeler devrili-
yor. İnsanlar öldürülüyor. Konuyu 
çokta dağıtmadan gelelim az önce 
bahsettiğim, bahsetmekle kastetti-
ğim; İçimizde ki düşmanlara.
Türkiye 24 şehidinin ardından 
gözyaşı dökerken, milyonlarca-
mız teröre lanet okurken gelen 
Van depremi sosyal ağ’daki genç-
leri ikiye böldü. Ortaya atılan tek 
bir yazı tüm sosyal paylaşım site-
lerini etkiledi. Bir genç olarak ke-

sinlikle katılmadığım, bunun sa-
dece ülkede provokatörlerin son 
çalışması olarak gördüğüm bu 
olay beni ciddi anlamda üzdü.
Denildi ki sosyal ağlar da;
''Van şehri Kürtlerin yoğun oldu-
ğu bir şehir, bu şehir terör örgütü 

PKK'ya destek sağlıyor. PKK'nın 
24 askeri şehit etmesin bir cevabıy-
mış Allah’ın, Van depremi.'' Buna 
benzer şeyler, 17 Ağustos 1999 
depreminde de söylendi. 1999'da 
Gölcük’te meydana gelen depre-
min oluşum sebebi bazı provo-
katörlere göre:  ''Marmara bölgesi 
dinden uzaklaştığı için Allah’ın 
Marmara Bölgesine uyarısıymış.'' 
O bahsettiğim içimizde gezen, 
bizden biriymiş gibi gözüken 
ama dış etken olan kişilerin geç-
mişte yaptığı ve günümüzde de 
her fırsatta bunu yapmaya ça-
lıştığı, ülkemizi eskiden olduğu 
gibi siyasi, dini ve etnik kavga-
lara döndürmeye çalışan kişiler 
maalesef sosyal ağlar aracılığı 
ilgi çekici yazılar ile gençlerimizi 

kullanmaya çalışıyorlar. Gençle-
rimizi 'maşa' olarak kullanmaya 
çalışıyorlar. Ama biz şunu bili-
yoruz ki, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk, Bu ülkeyi, bu 
Cumhuriyeti boşuna Türk gen-
cine emanet etmedi. O daha 
1900’lerin başında biliyordu ül-
kenin geleceğinin gençler oldu-
ğunu. Ve bu bilgisini ve güvenini 
de ülkeyi bizlere emanet ederek 
gösterdi. Bu tarz oyunlar ile gale-
yana gelmeyen Türk gençleri bu 
ülkede var oldukça. Bu sağduyu 
ülkemize hakim oldukça.
Bayrağımıza da, vatanımıza da,
Bu vatanda var olan, 7'sinden 
70'ine kimseye de hiç bir şey ya-
pamazlar NOKTA

Yazı: Oğuzhan PEHLİVAN
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TEKNOVİZYON
FUJITSU STYLISTIC q550
Windows 7 işletim sistemi 2GB RAM Bellek ve 64GB SSD Hafıza bulunan Fu-
jitsu STYLISTIC Q550′de bilgisayar sistemine gizlice girilmesine karşı güçlü ko-
ruma sağlayan Gelişmiş Hırsızlık Koruması ve tercihe bağlı olarak Tablet PC’ye 
yüklü olarak gelen Güvenilir Platform Modülü gibi özellikler sayesinde PC’nin 
çalınması veya kaybolması durumunda dahi korunuyor. Cihazın bir diğer önem-
li özelliği ise 10 saate kadar kesintisiz çalışabilmesi diyebiliriz. Hem kapalı, hem 
açık alanlarda kullanılabilen ve parlamayan 10,1 inçlik ekrana sahip. WLAN, Blu-
etooth ve tercihe bağlı mobil geniş bant ile sorunsuz bağlantı sağlayabiliyor. Bu 
sayede hareket halindeyken de rahat bir şekilde dosya paylaşımı yapabilirsiniz.

DENON AVR-1912
3D videoyu destekleyen bir TV'ye ve Blu-ray disk oynatıcısına bağ-
landığı zaman AVR-1912 7.1-kanallı HD-Ses alıcısı, heyecan verici 
video görüntülü ve dinamik surround sesli bir 3D sinema ortamı ya-
ratmanızı sağlar. Bu alıcı, istediğiniz zaman çok sayıda online dijital 
veriyi veya istediğiniz müzik türünü dinlemenizi sağlayan ağ fonk-
siyonlarıyla donatılmıştır. Ayrıca, iPad, iPhone veya iPod touch'tan 
ya da iTunes müzik arşivinden müzik dinlemenizi sağlayan AirPlay'i 
de destekler. Uzaktan Kumanda Uygulaması ile AVR-1912'yi açma/
kapatma, ses seviyesini ayarlama işlemleri yapabilirsiniz.

HARMAN KARDON SOUNDSTICKS III
Bir pop kültür efsanesi olan SoundSticks bu yeni modeliyle 
müzik zevkinizi çok daha farklı ve etkileyici boyutlara taşıya-
biliyor. 3 parçadan oluşan bu 2.1 multimedya ses sistemi ile 
müzik dinlerken, oyun oynarken ya da film izlerken sesin etki-
leyici netliğini farkedeceksiniz. Minimum kablo kullanımıyla 
evinizin estetiğini arttıracak olan olan şık SoundSticks III'e 
sahip olduğunuzda unutmayın ki bir sanat eserine ev sahipliği 
yapıyor olacaksınız. Etkileyici endüstri tasarımı sistem. Doğal, 
odaya yayılan ses ve muhteşem bas performansı. Nerdeyse 
tüm medya cihazlarıyla uyumluluk. Ses ayarlama ve ses kısma 
için kontrol. Subwoofer için ses kontrol. Sekiz geniş alanlı dö-
nüştürücü Uydu hoparlörlerin açısını ayarlayın.
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OLYMPUS PEN E-PL3
Yeni Olympus PEN E-PL3 (Lite) dijital fotoğraf makinesi en son 
ve en güncel dijital fotoğrafçılık teknolojilerini kullanıcı dostu bir 
yapıda sunuyor. Serinin zirve modeli Olympus PEN E-P3 gibi 
Olympus PEN E-PL3 dijital fotoğraf makinesi de değiştirilebilir 
objektif modellerdeki en hızlı otomatik netleme yöntemi olan Fast 
AF otomatik odaklama ve dâhil görüntü sabitleme fonksiyonu gibi 
mevcut en yeni görüntüleme özellikleri ve inovasyonlara sahip. 3 
inç büyüklüğünde hareketli LCD ekrana sahip olan Olympus PEN 
E-PL3 fotoğraf makinesi değişik ve zor görüş açılarından kolaylıkla 
fotoğraf çekilmesini sağlıyor. SLR kalitesinde görüntü sunan değiş-
tirilebilir objektifli bir sistem fotoğraf makinesi olarak dikkat çeke-
cek derecede küçük boyutlarda, hafif ve göze hoş gelen bir model 
olan Olympus PEN E-PL3 fotoğraf makinesi bas-çek dijital kame-
ralar kadar kolay şekilde kullanım olanağı sağlıyor.

SAMSUNG DOUBLE TIME
Samsung'un çift ekranlı modeli olan Samsung Double Time cep telefonunda ikinci ekran 
açılır kapağının altında QWERTY klavye ile beraber kullanılmak için tasarlanmış. 320 x 
480 piksel ekran çözünürlüklü  3.2 inçlik TFT dokunmatik ekrana sahip olan bu modelde 
ikinci ekran yine 320 x 480 piksel çözünürlüğe sahip TFT dokunmatik. TouchWiz ara-
yüzünün kullanıldığı Samsung DoubleTime cep telefonunda Otomatik ekran döndürme 
sensörü (Accelerometer sensor) bulunuyor. 600 MHz hızında işlemciyle gelen Samsung 
DoubleTime cep telefonunda 260 MB dahili hafıza ile daha fazla hafıza için microSD kart 
desteği sunuluyor. GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA ve wi-fi data bağlantı seçenekleri bu-
lunan double time modelinde SNS desteği ile sosyal ağlara kolayca bağlanıp QWERTY 
klavyeniz ile TFT dokunmatik ekranınızda sevdiklerinizle rahat yazışın.

SONY TABLET S
Tablet S diğer tabletlerden ayıran; MicroSD kart girişinin olması 
(buda dışarıdan fotoğraf makinesi gibi aletlerden veri alış veri-
şi yapabileceğini göstermekte), mini USB girişi mevcut. Bir 
diğer önemli farkı ise Sony’nin diğer ürünleri olan Psp ve 
Playstation oyunlarının neredeyse aynı kalitede oynana-
bilmesi olacak. Çift hoparlöre sahip olan Tablet S güç-
lü ses çıkışına sahip. Android 3.1 işletim sistemi olan 
Tablet S çift çekirdekli Nvidia Tegra 1GHZ işlemciye, 
1 GB Ram kapasitesine sahip. 32/64 GB değişen ha-
fıza modellerindeki Tablet S 9.4-inç ekran boyutu bulunmakta. Arkada 5MP, 
önde VGA kameraya sahip olan sony tabletin kamera özelliği diğer tabletlere göre ortalama değerlerde.
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SAĞLIK

Özel Konya Farabi Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur ÇİÇEK 

10 DAKİKADA 
LAZERLE BEL FITIĞI 

AMELİYATI

Şiddetli bel ağrılarınız var. Hekiminize başvurdunuz. Önce ilaçla tedavi 
yöntemi seçildi ancak ağrılarınız geçmedi, fizik tedavi gördünüz hâlâ ağrı-
larınızdan şikâyetçisiniz. İşte tam bu noktada bel fıtığına sadece 10 dakika 
süren lazerle çözüm bulabiliyoruz. Operasyondan birkaç saat sonra evinize 
gidebiliyor, 3-5 günlük istirahatten sonra da işinize dönebiliyorsunuz.
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Lazerle bel fıtığı ameliyatı nasıl yapılıyor?
Genel anestezi yapılmadan sadece işlem bölgesi uyuşturuluyor. Hasta uya-
nık olduğu için monitörden yapılan işlemi rahatlıkla görebiliyor. Hasta yüzüs-
tü yatırılıyor. Röntgen cihazı altında çapı 1 milimetre olan iğnenin içersinden 
lazer kablosu geçirilip,  sağlıksız bölgeye sadece 10 dakika uygulanıyor. Tüm 
işlem bu kadar. İşlem bittikten birkaç saat sonra hastamızı taburcu ediyoruz. 
3-5 günlük yatak istirahatinden sonra hasta rahatlıkla işine dönebiliyor.

Bu işlem kimlere yapılabilir?
İlaç kullanıp, fizik tedavi görmesine rağmen iyileşememiş, cerrahi ameliyatın 
henüz erken görüldüğü her  yaştaki hastaya rahatlıkla tavsiye edebiliriz. 

Bel fıtığının çözümü daha önce 
3 aşamadan oluşuyordu. 
Ancak yeni yöntemle birlikte 
cerrahi tedavinin öncesinde 
bir seçenek daha oluştu.  
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Özel Konya Farabi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ülker YİĞİT AKSOY

Aileler çocuklarının üzerine titreyip sağlıklı bir şekilde büyümelerini ister-
ken, büyüklerinden görüp, inandıkları bazı yanlış “Geleneksel inanışlar” 
dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. “Hasta çocuk evden çıkmaz, 
ateşli çocuk sirkeli suyla silinmeli” gibi birçok yanlış bilgiler nesilden nesile 
ulaşmıştır. Peki çocukların sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyebilecek bu 
yanlışlar neler olabilir? Dilerseniz bunlara birlikte ele alalım...

ÇOCUK BÜYÜTÜRKEN
HANGİSİ DOĞRU HANGİSİ YANLIŞ
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YANLIŞ: Üşütmek ya da rüzgarda kalmak hastalığa 
neden olur. 
DOĞRU: Soğuk algınlığı dediğimiz şey aslında virüs-
ler nedeniyle meydana gelir. Çocukların üşümesiyle, 
rüzgarda kalmalarıyla bir ilgisi yoktur. Böyle olsaydı 
soğuk iklimlerde çocuklar daha çok hastalanırlardı 
oysa ki bu doğru değildir. Kışın çocuklar daha faz-
la hasta olurlar çünkü virüsler daha iyi ürer. Ayrıca 
insanlar hep iç mekanda olduğu için hastalık bulaş-
ması da daha kolay olur.

YANLIŞ: Gürbüz çocuk sağlıklıdır.
DOĞRU: Gürbüz çocuk, sağlıklı çocuk değildir! 
Dengeli beslenen çocuk, zayıf da olsa sağlıklıdır. 
Çocukları yemek yeme konusunda zorlamayın, ye-
mediği zaman beslenmeyi sonlandırın!

YANLIŞ: Soğuk algınlığında koruyucu antibiyotik 
verirsek ilerlemesini engelleriz. 
DOĞRU: Bu doğru değildir. Virüse bağlı enfeksiyonlar-
da antibiyotikler işe yaramaz ve hatta dirençli enfeksi-
yon gelişmesine zemin hazırlayabilirler. Antibiyotikler 
ancak bakteri enfeksiyonuna karşı etkilidirler.

YANLIŞ: Hasta çocuklar evden dışarı çıkmamalıdır. 
DOĞRU: Çocuklar hastayken bile açık hava almala-
rında fayda vardır.

YANLIŞ: Burun yeşil aktığında antibiyotik verilmelidir. 
DOĞRU: Virüslere bağlı burun akıntısı da hatta ba-
zen allerjiye bağlı burun akıntısı da zaman zaman 
yeşil renk olabilir. Sinüs enfeksiyonu tanısı konursa 
ancak antibiyotik gerekecektir.

YANLIŞ: Ateşi olan çocuğu giydirmek gerekir. 
DOĞRU: Aslında ateşi olan çocuğun mümkünse beziyle 
yatması gerekir. Giydirmek çocukların ateşini yükseltir.

YANLIŞ: Ateşli çocuğu sirkeli suyla silmek iyi gelir. 
DOĞRU: Sirke, alkol, aspirin gibi şeyler ciltteki suyu çe-
kerek sıvı kaybına neden olabilirler ve doğru değildir.

YANLIŞ: Hasta çocuk yıkanmaz. 
DOĞRU: Aslında banyo yapmak hasta çocukları çok 
rahatlatır ve banyodaki buhar burun tıkanıklığı ve 
öksürük gibi belirtilere iyi gelir.

YANLIŞ: Bebeğe ilk 6 ayda anne sütü emzirilirken 
su verilmelidir.
DOĞRU: İlk 6 ayda anne sütüyle beslenen bebeğe 
su verilmesine gerek yoktur. Anne sütü yüzde 80 
sudur. Bu dönemde anne sütü dışında bir gıda ya da 
su verilirse anne sütündeki hücrelerin fonksiyonla-
rında değişme olabilir.

YANLIŞ: Bazı annelerin sütleri bebeklerine yaramaz.
DOĞRU: Bu inanış tamamiyle yanlıştır. Her anne sütü 
bebeği besler. Üretilen süt kendi bebeğine yetecek 
miktar ve kalitedir. Önemli olan; yanlış uygulama ve 
zaman tanınmadan mamaya geçiş yapılmamasıdır. 
Çünkü unutulmamalıdır ki; emzirdikçe süt artar.

YANLIŞ: Yenidogan bebeklerde görülen sarılık için 
şekerli su verilmelidir. 
DOĞRU: İlk günlerde anne sütünün gelmesinde yaşa-
nabilecek bir sorun, bebeğin zayıflamasına ve sarılık 
oluşumuna yol açabilir. Halk arasında, aç kalan ve az 
idrara çıkan bebeklere şekerli su verilmesi önerilir. 
Oysa bebek beslenmesinde şekerli suyun yeri yoktur.



KONYAVİZYON • ARALIK 2011106

SAĞLIK

Diş macunlarının içeriğine flu-
or, mentol, sodyum flourid, 
triklosan vb. eklerenek etkileri 
artırılmaya çalışılmıştır. Floru-
idin, dental plak, diş yapıları ve 
tükürükte bulunması yeni mine-
ralizasyon açısından son derece 
önemlidir. Yapılan araştırmalar 
sonucu flourür içeren diş ma-
cunu kullanan toplumlarda diş 
çürüğü görülme sıklığında azal-
ma olduğunu ortaya koymuştur. 
Kullanım alanları farklı birçok 
diş macunu tüketicilere sunul-
muştur. Bunlar; çocuklara yö-
nelik diş macunları,hassas diş ve 
dişetleri için diş macunları, ağız 
kurluğunu engellemeye yönelik 
diş macunları, ağız kokusunu 
azaltmaya yönelik diş macun-
ları, sigara içenlere yönelik diş 
macunlarıdır. Diş hekimleri açı-
sından bakıldığında en iyi ya da 
ideal denilebilecek bir macun 

söz konusu değildir, diş macunu 
önerisi yapılırken hastanın ağız 
durumu dikkate alınmalıdır.
Çürük riski düşük erişkin has-
talarda normal diş macunları 
çürükten korunmak için yeter-
lidir. Çürük riski yüksek erişkin 
hastalarda yüksek fluorid ve an-
tiplak ajan içeren diş macunları 
önerilir. Periodontal hastalığı 
olan bireylere, antibakteriyel 
ajanlı diş macunlarının yanı sıra 
bitkisel (herbal) ve antitartar 
macunlarda önerilebilmektedir. 
Dişeti çekilmelerinde, kök yüzeyi 
açığa çıktığı durumlarda aşındı-
rıcı özelliği minimum olan ve jel 
şeklinde diş macunları tercih edil-
melidir. Ortodontik tedavi gören 
hastalarda antibakteriyel diş ma-
cunları ağız gargaraları ile kombi-
ne uygulanımı önerilir. Ağız kuru-

luğu olan hastalarda aşındırıcı ve 
sodyum lauril sülfatı düşük ya da 
olmayan, özel tükürük enzimleri 
ve flour içeren diş macunları ter-
cih edilmelidir; ayrıca bu hasta-
larda yumuşak diş fırçası önerilir, 
tükürük akış hızını artırıcı diğer 
ürünlerdende (gargara, çiğneme 
tableti, sprey nemlendirici jel) ya-
rarlanılmalıdır.
Beyazlatıcı özelliği olan diş ma-
cunlarının ise kısa süreli olarak 
profesyonel beyazlatma işlem-
lerine destek olarak kullanılması 
tercih edilmelidir.

Çocuklarda hangi diş macu-
nu ne kadar kullanılmalıdır?
Bebeklik döneminde ve çürük 
riski düşük çocuklarda yutma 
riski açısından 2 yaşına kadar diş 
macunu kullanımı önerilmez. 

Diş macunu kullanımına 2 ya-
şından sonra başlanmalıdır. 
Mercimek tanesi kadar büyük-
lüğünde macun fırçalama için 
yeterli olacaktır. Çürük riski 
düşük 6 yaşından küçük çocuk-
larda düşük konsantrasyonda 
fluorid içeren diş macunlarının 
kullanımı uygundur. 6 yaşından 
küçük yüksek çürük riski altın-
daki çalkalayıp tükürebilen ço-
cuklarda ise standart macunlar 
kullanılabilir. 

DİŞ MACUNLARI
Diş macunu dünyada ağız sağlığı için en çok kullanılan maddelerden 
biridir. Diş macunlarının içeriğinde; aşındırıcı, nemlendirici, bağlayıcı, 
köpürtücü, tatlandırıcı, koruyucu ajanlar, terapötik ajanlar ve su bu-
lunur. Diş macunu yapısını oluşturan maddelerin yapısının büyüklüğü 
ve miktarı diş fırçalama sırasında diş yüzeyindeki aşınma ile doğru 
orantılıdır. Zaman zaman diş macununun değiştirilmesinin önerilmesi 
devamlı aynı aşındırıcıyı maddeye maruz kalınmasını önleyecektir.

CEM DEMİR

DİŞ HEKİMİ
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▶ Batık Tırnak Nedir?
Tırnak batması acı verici, yürü-
meyi zorlaştıran hatta ileri du-
rumlarda engelleyen, görüntü 
olarak hoş olmayan ve genellik-
le uzun süre devam eden bir tır-
nak hastalığıdır. Tırnak ve ayak 
derisi arasındaki derinin kızar-
masına ve iltihaplanmasına yol 
açar. Buna rağmen batık tırnak 
sorunu yaşayan çoğu kişi, yanlış 
bilgilendirme ve yönlendirme 
ile işin uzmanı haricinde yapı-
lan acı verici ve kalıcı olmayan 
tedaviler nedeniyle batık tırnak 
uygulamasına yanaşmamakta-
dır. Fakat gelişen uygulama yön-
temleri sayesinde bu sorun kalı-

cı ve ağrısız bir şekilde çözüme 
kavuşturulabilmektedir.

▶ Batık Tırnak Neden ve 
Nasıl Meydana Gelir?
Ayaklarımız vücudumuzu des-
tekleyen ve taşıyan en önemli 
uzuvlardandır. Yanlış ayakka-
bı seçimi, yüksek ökçe ve sivri 
burun ayakkabılar, yetersiz bir 
şekilde gerçekleştirilen ayak 
bakımı, kilo fazlalığı, diabet, ha-
milelik, basış problemleri, yanlış 
pedikür ve ağır spor yapmak gibi 
nedenlerden ötürü ayak ve tır-
naklarda birtakım bozukluklar 
ve hastalıklar oluşabilmektedir. 
Şeker hastalığı da ayak sağlığını 

olumsuz etkileyen en önemli 
faktörlerden biridir. Ayrıca tır-
nak derilerinin estetik neden-
lerle aşırı ve devamlı bir şekilde 
kesilmesi de tırnak yataklarının 
kronik ve devamlı bir şekilde il-
tihaplanmasına neden olur.

▶ Batık Tırnak Uygulama-
sında Yapılan Yanlış Uy-
gulamalar?
Batık tırnak uygulamaları ayak 
bakımı ve sağlığı konusunda 
uzmanlaşmış podologlar  tara-
fından uygulanmaktadır. Batık 
tırnak uygulaması için birçok 
değişik yöntem ve uygulama 
bulunmaktadır.

AYAK SAĞLIĞI 
VE BAKIMI

Uçlarında kancacıklar olan iki çok ince 
yaylı titanyum teller, tırnak kenarlarının 
alt kısmına dikkatlice yerleştirilerek, bir 
halka ile birbirine bağlanır. Böylece tır-
nak kenarları, enfeksiyonlu tırnak ağzın-
dan kaldırılarak, öne doğru çekilir.

POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI
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Çoğu tedaviler, doktorların 
önerdiği ayak banyoları, krem-
ler, antibiyotik kullanımı ve tır-
nakların düz kesilmesi şeklinde 
uygulanmaktadır. Bu tedavilerin 
işe yaramaması ve batık tırnağın 
uzun süre ile tedavi edilemediği 
veya yanlış tedavilerin uygulan-
dığı vakalarda tırnak ameliyatı 
yapılmaktadır. Bu operasyonlar-
da batık tırnağın olduğu tırnak 
derisi çoğu zaman ayak kemi-
ğine varana kadar kesilir ve yok 
edilir. Tırnak yatağının da bir 
kısmı alınarak yatağın daraltıl-
ması sağlanır. Fakat bu yönte-
min başarı oranı oldukça düşük-
tür. Hatta sonu alınamamaktadır 
ve estetik olarak da tırnak yatağı, 
görüntüsü bozulmaktadır.

Uygulamada çok karşılaşılan 
ama başarı düzeyi yine çok dü-
şük olan diğer bir yöntem de 
tüm tırnağın çekilmesi yöntemi-
dir. Bu da kalıcı değil geçici bir 
tedavidir. Tırnağı batan bir has-
ta, tırnağını pedikürde ya da cer-
rahi müdahaleyle çektirerek bu 
acıdan kurtulacağını düşünebi-

lir ancak her iki yöntem de has-
taya çözüm getirmez. Pedikürde 
batan tırnak yanlardan kesilerek 
çıkartılır. Bu yöntem tırnak ya-
tağının iyiden iyiye daralmasına 
ya da tırnak uzarken tırnağın 
yatağına saplanarak enfeksiyon 
oluşmasına neden olur.
Cerrahi operasyonda ise tır-
nak yatağı daralmış bir tırnağın 
çekilmesi, tekrardan uzayacak 
tırnağın aynı yatak üzerinde 
uzaması demektir. Aynı yatak 
üzerinde uzayan tırnak dönük 
olarak ve ete saplanarak uzaya-
caktır. Bu da enfeksiyon oluşma 
riskini ortaya koymaktadır. Tır-
nağını yiyen insanları düşünün 
parmak uçları, yuvarlak tırnak-
lar sanki ete gömüktür. Çünkü 
tırnağı olmayan bir parmağın 
ucundaki doku öne, yani tırna-
ğın doğduğu yere doğru topar-
lanır. Tırnağı cerrahiyle alınmış 
kişiler bu yazıyı okurken “Evet 
gerçekten benim de öyle olmuş-
tu.” diyecekler. Özellikle diabet 
hastasının bu riskleri bilerek ha-
reket etmesini tavsiye ediyoruz 
çünkü bu gibi riskler bir diabet 
hastasında geri dönüşü olmayan 
büyük problemlere neden olabi-
lir. Parmak uçlarımızda kılcal da-
marlar bulunmaktadır ve bu kıl-
cal damarlar parmak uçlarımıza 
can verir. Parmak ucunda oluşan 
enfeksiyonu kılcal damarların 
vücuda taşıma ihtimali çok yük-
sektir. Parmak ucunda oluşan bir 
enfeksiyon, kemikte veya vücu-

dumuzun herhangi bir organın-
da ciddi hasarlara yol açabilir.

▶ Batık Tırnak Uygulama-
sı Doğru Olarak Nasıl Çö-
zümlenir? 
3TO Tel Sistemi Nedir?
Tırnak batıkları cerrahi müda-
hale gerektirmeden giderilmek-
tedir. 3TO adı verilen tel sis-
temi ile tırnağın cerrahi olarak 
çekilmesine gerek kalmamakta 
ve tırnağın tekrar batması engel-
lenmektedir. 3TO TEL SİSTE-
Mİ ® aynı diş çengeli gibi, ayak 
ve el tırnakları için, tırnak defor-
melerini düzeltici bir teldir.3TO 
TEL SİSTEMİ ® nin kullanıldığı 
durumlar.
▶ Etin içerisine batmış tırnakların 
kurtarılmasında, tırnak ağzının 
enfeksiyon kapması durumunda 
da uygulanabilir.
▶ İçeriye doğru çok kıvrılmış tır-
naklarda, 
▶ Etin içerisine hafifçe batmış 
tırnaklarda önlem olarak 

3TO TEL SİSTEMİ ® 
nasıl çalışır?
Uçlarında kancacıklar olan iki çok 
ince yaylı titanyum teller, tırnak 

kenarlarının alt kısmına dikkatlice 
yerleştirilerek, bir halka ile birbiri-
ne bağlanır. Böylece tırnak kenar-
ları, enfeksiyonlu tırnak ağzından 
kaldırılarak, öne doğru çekilir. 
3TO TEL SİSTEMİ ® şikâyetlerin 
çabucak azalmasını sağlar.

▶ Avantajları
▶ Hassas Bakım: Tel takılırken 
hemen hemen hiç bir şey hisset-
mezsiniz. 
▶ Hızlı Rahatlama: Tırnak ve 
deri bölgesinin yükünü hafifle-
terek ayak parmağındaki acıyı 
hızlı bir şekilde ortadan kaldırır 
rahatlama sağlar. 
▶ Ayakkabıların içerisinde her-
hangi bir engel teşkil etmez. 
▶ Spor ve iş hayatında kısıtlama 
getirmez.
▶ Uzun vadeli iyileşme: Tırna-
ğın doğal uzamasını destekleme 
ile iyileşme sağlar, hemen he-
men problemin tekrarını orta-
dan kaldırır.
▶ Ameliyata (tırnak çekilmesine) 
en iyi alternatiftir: Özellikle şeker 
hastaları için çok avantajlıdır. 
▶ Mükemmel uyum şekli saye-
sinde tırnakların şekline göre 
bireysel uyum sağlar.

3TO 
Tel Sistemi

Etin içerisine 
batmış tırnakların 
kurtarılmasında, 

Tırnak ağzının 
enfeksiyon kapması 

durumunda da 
uygulanabilir.
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GERÇEKLİĞİ HER YÖNÜYLE 
KUŞATMAK GİBİ BİR İDDİADA 
BULUNMAK KUŞKUSUZ 
ANLAMSIZ…
“O dönemde zaten iki kutup vardı: Fellini sevenler ve 'L'Avventura' seven-
ler. Ben, o zamanlar nedenini açıklayamasam da, kesinlikle ikinci grupta 
yer alıyordum. Fellini'nin çekimlerine ve 'La Dolce Vita'ya hayrandım ama 
'L'Avventura' beni mücadeleye çağırıyordu. Biri beni heyecanlandırıp eğ-
lendirmiş; fakat diğeri sinemayı ve yaşadığım dünyayı algılayış biçimi de-
ğiştirerek her ikisinin de ne kadar limitsiz olabileceğini göstermişti. Aynı 
duyguyu Fellini bana iki sene sonra '8 1/2' ile yaşatacaktı.”

Bu alıntı Martin Scorsese’nin 
ünlü İtalyan Yönetmen Miche-
langelo Antonioni’nin ölümü 
üzerine yazdığı bir yazıdan alın-
mıştır ve “L’Avventura” (Mace-
ra) adlı film Antonioni’ye aittir. 
İzninizle bir alıntı daha yapmak 
istiyorum. “Aslında her şey Fellini 
ile başladı galiba. Şöyle:’Şöhret 
yanlış anlaşılmanın bir biçimidir’ 
hesabı Emir Kusturica’dan Ro-
berto Benigni’ye kadar birçok yö-
netmen Fellini’yi ‘Hayat bir sirk-
tir’ basitliğinde anlamayı tercih 
ettiler. Oysa üstadın sirk anlayışı, 
en iyi filmlerinde, sadece çalgı çal-
mak ve palyaçolar değil, karanlık-
la aydınlığın eğlence ile tekinsiz-
liğin nöbetleşe sahne aldıkları bir 
tiyatroydu… Kusturica’nın gürül-
tücü karakterleri, Benigni’nin dur 
durak bilmez Şarlo’su ne Bosna 
savaşı dinledi ne de toplama kam-
pı…” (Fatih Özgüven,Radikal,2006)
Bütün bu alıntıların Çağan Ir-
mak ve son filmi “Dedemin İn-
sanları” ile ne ilgisi var?
Yukarıdaki alıntıları (biri 2006, 
biri 2007 tarihli) okuduğum-
da, alıntıların bana göre ima 
ettiği tarihsel süreklilik hattına 

kesinlikle Çağan Irmak’ın da 
dahil edilmesi gerektiğini dü-
şünmüştüm. Pekiyi bu “hat” 
neyi içeriyor?
Ben bu algının, kökleri itibariyle, 
hayatı, daha geniş bir biçimde, 
bütün yönleri ile iyiliği, kötülü-
ğü, güzelliği çirkinliği ile hayrın 
içindeki şerri, normalin içindeki 
saçmayı da görmeye çalışarak 
kucaklamak ve onu yalın ve sade 
bir biçimde ifade etmek çaba-
sını içeren samimi bir gayretin 
tezahürü olduğuna inanıyorum. 
Fellini’nin, doğup büyüdüğü 
toprakların dünyaya hediye et-
tiği en güzel şeylerden biri olan 
“Sinema’da Yeni Gerçekçilik” akı-
mının etkili olduğu zaman dili-
minin hemen sonrasında film 
çekmeye başlaması bu anlamda 
manidar olsa gerektir. Yukarıda 
sözü edilen Yugoslav ve İtalyan 
iki yönetmenin de hayat, dünya, 
politika hakkında düşünen, kafa 

yoran insanlar olduğu açık. Seç-
tikleri konular bu savı destekler 
nitelikte en azından.
Ancak Fellini’nin bazı filmleri de 
dahil olmak üzere –Amarcord, 
Ve Gemi Gidiyor- bu yönet-
menlerin sinema dilleri benim 
hayatı algılayış tarzımla pek ör-
tüşmüyor. Örtüşmediği iki nok-
ta filmlerin başlangıcıyla değil 
daha çok sonlarıyla, bitişleriyle, 
çözümlenişleriyle ilgili.
Çok kaba hatlarıyla anlatmak 
gerekirse, bu yönetmenlerin ge-
nel itibariyle, filmlerinin sonla-
rında “uzlaşmak” istemeleri, ge-
ride çözülmemiş hiçbir düğüm 
bırakmamak isteyişleri ve özel-
likle anlattıkları insan hikaye-
lerini bir “ulusal alegori” içinde 
algılama ve seyircinin o şekilde 
algılamasını sağlama yönünde-
ki çabaları benim anladığım ve 
sevdiğim bir tarz değil. 
Kuşkusuz yukarıdaki paragrafta 

benim eleştirdiğim tarzın, bel-
ki de, hem nesnel hem de bazı 
öznel bakış açılarından hem 
gişe filmi olma tuzağına hem de 
sinik, elit, bir kaşı havada “en-
tel” filmi olma tehlikesine karşı 
bulunmuş en iyi yollardan biri 
olduğu; bu yönetmenlerin de 
çok hassas bir dengeyi yakalaya-
bilmiş değerli ve nadir sanatçılar 
olduğu düşünülebilir. 
Gerçekliği her yönüyle kuşat-
mak gibi bir iddiada bulunmak 
kuşkusuz anlamsız. Tam tersi, 
çok farklı bakış açılarının varlı-
ğını ve meşruiyetini anlamak ve 
kabul etmek; ayrıca bu düşün-
celerin devamlılığını emniyet 
altına almak önemlidir. 
Yoksa kuşkusuz “eğer karakter-
lerini bu kadar sevmeseydi çok 
büyük bir yazar olabilirdi” diye 
eleştirilen Orhan Kemal değe-
rinden hiçbir şey kaybetmek zo-
runda değildir.

CENK TAŞBAŞLI
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BEHZAT Ç.
BEHZAT Ç: 
SENİ KALBİME GÖMDÜM
Tür: Dram, Polisiye
Yönetmen: Serdar Akar 
Senaryo: Emrah Serbes
Yapım: 2011, TÜRKİYE
Oyuncular: Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, 
İnanç Konukçu, Berkan Şal, Canan Ergüder, 
Tardu Flordun, Ege Aydan, Nejat İşler

"Red Kit" kurbanlarını yarı canlı-yarı ölü 
Ankara'nın çeşitli yerlerine kazdığı çukurlara gö-
men psikopat bir katildir. Bu sayede, polislerden 
geçmişinin intikamını aldığı inan katilin ipliğini 
pazara çıkartırken Behzat Ç. ve ekibinin karşı-

sında bu sefer bir de olay yeri inceleme amiri vardır... Hem anlattığı hikayeler, hem de 
anlatım tarzıyla, yerli polisiye dizileri arasında yeni bir atmosfer ve uslup yaratma yolun-
da emin adımlarla ilerleyen "Behzat Ç. : Bir Ankara Polisiyesi"nin uzun metrajlı sinema 
projesinde, dizideki kemik kadro korunmakla birlikte Tardu Flordun, Cansu Dere ve 
Hakan Boyav'ın da yer aldığı gerilim dolu bir Behzat Ç. seyircileri bekliyor...

İNTİKAMIN BEDELİ
SEEKING JUSTICE

Tür: Dram, Aksiyon
Yönetmen: Roger Donaldson
Senaryo: Todd Hickey, Robert Tannen
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Nicolas Cage, January Jones, Jen-
nifer Carpenter, Guy Pearce, Irone Singleton, 
Donna Duplantier, Xander Berkeley

Will Gerard kendini gerçekleştirmiş bir Ameri-
kan rüyası gibidir. Mesleğini çok seven Will oku-
lunda oldukça başarılı bir İngilizce öğretmenidir. 
Mutlu bir evlilik süürdürdüğü güzel eşi Laura 
ise saygın bir müzisyendir. Yaşamları konserler, 

mangal partileri hatta satranç turnuvalarıyla geçmektedir. Fakat bu mutluluk tablosu bir 
gece yaşadıkları korkunç bir olay sonrası yerle bir olur. Laura prova çıkışı cinsel saldırıya 
uğrar ve çok ağır yaralanır. Hastane içinde eşi için koştururken Will’in yanına hoş görü-
nümlü bir adam yaklaşır. Adam sistem olağan işleyişini ve mahkemelerde yıpranmak 
yerine kendi adaletini sağlaması için Will'e yardım edebileceğini söyler.

BENİ UNUTMA
BENİ UNUTMA

Tür: Dram
Yönetmen: Özer Kızıltan 
Senaryo: Burak Göral 
Yapım: 2011, TÜRKİYE
Oyuncular: Mert Fırat, Kenan Ece, Ünal Silver, 
Aliye Uzunatağan, Açelya Yılhan, Tuba Ünsal 

Olcay ve Sinan... İkisi de genç, ikisi de henüz 
bekar ama ikisi de aşka ve gerçek sevgiye olan 
inançlarını kaybetmiş insanlardır. Olcay (Açel-
ya Devrim Yılhan) sevgilisi Hakan'ın (Kenan 
Ece) kendisini aldattığını öğrenir; Sinan (Mert 
Fırat) ise ani bir kararla nişanlısı Ebru'dan 

(Tuba Ünsal) ayrılır. İki yaralı kalp tanıştıktan sonra hiç planlamadıkları biçimde 
birbirlerinden etkilenir ve duygusal bir ilişkiye girerler. Fakat Sinan’ın eski nişanlısı 
Ebru'nun, genç adamdan vazgeçmeye niyeti yoktur. Olcay ve Sinan'ın arasındaki taze 
ilişkiye bir süre sonra eski beraberliklerinin gölgesi düşecektir. Olcay’ın bazı tuhaf 
davranışları da aralarındaki duyguların sorgulanmasına neden olacaktır... 

KULE SOYGUNU
TOWER HEIST

Tür: Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Brett Ratner

 Senaryo: Ted Griffin, Jeff Nathanson
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Ben Stiller, Eddie Murphy, Casey 
Affleck, Alan Alda, Matthew Broderick, Michail 
Pena, Dave Chappelle, Tea Leoni

Josh Covacs, New York'ta yaşayan ve şehrin en 
güvenli ve en lüks konutlarından birinin yöne-
ticisidir. 10 yılı aşkındır sürdürdüğü bu görevde 
uçan kuş bile ondan sorulur. Fakat bu binanın 
en üst katında büyük bir vurguncu olan borsacı 

Arthur Shaw yaşamaktadır. Yatırımcılarından 2 milyar dolar çaldıktan sonra yakayı ele 
veren Shaw bu süper lüks kulede ev hapsindedir ve Arthur'un en büyük mağdurları da 
parasını ona kaptıran kule çalışanlarıdır! Josh ve ekibi Arthur'dan hem paralarını hem 
intikamlarını almak için bir plan yaparlar. Büyük bir dolandırıcı olan Slide’ı ekibe dahil 
edip, Arthur’un dairesinde saklandığına emin oldukları 'şeyi' çalma hedefindedirler.

MUSALLAT 2
MUSALLAT 2: LANET

Tür: Korku, Gerilim
Yönetmen: Alper Mestçi 
Senaryo: Alper Mestçi
Yapım: 2011, TÜRKİYE
Oyuncular: Türkü Turan, Saliha İplikçi, Zeliha 
Güney, Selim Gürata, Ozan Öğüt, Sinem Öçalır,  
Levent Beceren, Koray Şahinbaş, Tülay Bursa

Tıbba göre insan hafızası 2 yaşından öncesini 
hatırlayamaz. Ömrümüzün bu dönemi zihnimiz 
için kapkaranlıktır. Fakat öğretmen Elif hayatının 
bu karanlık dönemi ile yüzleşmek zorunda; zira 
kendisine musallat olan tüm sorunların aslında 

geçmişinden gelen büyük bir hatadan kaynaklandığını ortaya çıkıyor. Ama bu, zamanla-
ması tamamen yanlış, geri dönüşü olmayan lanetli bir büyü... Başka dünyalardan gelen 
bir varlığın bir çifte musallat olmasını anlatan 2007 tarihli ilk filmin başarısından sonra 
yönetmen ve senarist Alper Mestçi, "Musallat 2 Lanet" filmine de imza attı. Başrolde 
Reha Erdem'in ödüllü filmi Kosmos'dan hatırlayacağımız Türkü Turan yer alıyor.

HAYAT AĞACI
THE TREE OF LIFE

Tür: Fantastik, Bilim Kurgu
Yönetmen: Terrence Malick
Senaryo: Terrence Malick 
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular: Brad Pitt, Sean Penn, Joanna Going, 
Fiona Shaw, Jessica Chastain, Jennifer Sipes, 
Alexandria Deberry,  Dalip Singh

 1950’li yıllarda, Orta Batılı bir aileyi merkezine 
alan film ailenin en büyük oğlu Jack’in, çocuk-
luk masumiyetinin kaybolmasından başlayarak 
buruk bir yetişkinlik evresine geçişini konu alı-
yor. Tam bu geçiş sürecinde de babası ile yaşa-

dığı çalkantılı baba-oğul ilişkisi, öykünün merkezine oturuyor. Jack'in olgunluk hali 
artık modern çağda yolunu yitirmiş bir bireydir. Kaderin varlığını ve çıkmazlarını sor-
gularken, diğer yandan yaşamın anlamını bulmaya çalışır... Terrence Malick'in 2011 
Cannes Film Festivali'nde eleştirmenleri ikiye bölen son filmi Hayat Ağacı, yönetme-
nin baştan aşağıya imzasını taşıyan bir yapıt.

SİNEVİZYON
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TİYATRO

DEVLET TİYATROLARI 
ARALIK PROGRAMI

KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ TURNE

1 PAZAR

2 PAZARTESİ "DÖRT KÖŞE 
PALYAÇO (Ç.O.)"
KARAMAN3 SALI

4 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

4 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

5 PERŞEMBE 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI

6 CUMA 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI

7 CUMARTESİ 14:00 İBİŞ'İN RÜYASI

7 CUMARTESİ 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI

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

9 PAZARTESİ "İBİŞ'İN RÜYASI"
KARAMAN

10 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

11 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

11 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

12 PERŞEMBE 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI

13 CUMA 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI

14 CUMARTESİ 14:00 İBİŞ'İN RÜYASI

14 CUMARTESİ 19:30 İBİŞ'İN RÜYASI

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

16 PAZARTESİ İBİŞ’İN RÜYASI” 
ADLI OYUNUN 
TURNESİ 
OLABİLİR. BU 
DURUMDA 
“DÖRT KÖŞE PAL-
YAÇO” (Ç.O.) ADLI 
OYUN İPTAL 
EDİLMELİDİR.
“GÜZEL VE 
ÇİRKİN” İN 
PAZAR GÜNKÜ 
TEMSİLİNİNDE 
DEĞİŞMESİ GE-
REKMEKTEDİR.

17 SALI 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

17 SALI 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

18 ÇARŞAMBA 10:30 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

18 ÇARŞAMBA 14:00 DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

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

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

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

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

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

23 PAZARTESİ

24 SALI
“İBİŞ’İN RÜYASI” 
YA DA “KULAK-
TAN KULAĞA-
CARRAR 
ANA’NIN 
SİLAHLARI” 
ADLI OYUNLAR 
TURNE YAPA-
BİLİR. AYRICA 
ÇEVRE İLLERİ-
MİZEDE TURNE 
YAPABİLİRİZ.

25 ÇARŞAMBA

26 PERŞEMBE 19:30 GILGAMEŞ

27 CUMA 19:30 GILGAMEŞ

28 CUMARTESİ 14:00 GILGAMEŞ

28 CUMARTESİ 19:30 GILGAMEŞ

29 PAZAR 14:00 GILGAMEŞ

30 PAZARTESİ

31 SALI

TİYATRO ADI KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU OCAK/2012 AYLIK OYUN DÜZENİ
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ATHENA PROJESİ
BRAD THOR

Basım Tarihi: Ekim 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 368 
Altın Kitaplar
Etiket Fiyatı: 20 TL 

GEZİNTİ
ROBERT WALSER

Basım Tarihi: Aralık 2011 
Türü: Öykü 
Sayfa Sayısı: 216 
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 15 TL 

KARA DUVAK
ESRA EROL

Basım Tarihi: Kasım 2011 
Türü: Yaşam
Sayfa Sayısı: 232 
Postiga Yayınları
Etiket Fiyatı: 10 TL 

THE  EIGHT
KATHERINE  NEVILLE

Basım Tarihi: Kasım 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 720
Pegasus Yayınları
Etiket Fiyatı: 25 TL 

TAŞLARIN ÇIĞLIĞI
GILBERT SINOUE

Basım Tarihi: Kasım 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 376 
Can Yayınları
Etiket Fiyatı: 26 TL 

YÜZYILIN AŞKLARI
CAN DÜNDAR

Basım Tarihi: Kasım 2011 
Türü: Edebiyat 
Sayfa Sayısı: 304 
İmge Kitabevi Yayınları
Etiket Fiyatı: 18 TL 

ÖLÜM MELEĞİNİN ŞARKISI
CRAIG RUSSELL

Basım Tarihi: Aralık 2011 
Türü: Roman  
Sayfa Sayısı: 368 
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 21 TL 

KİTAP MÜZİK

OYUN

Boş Yere
Sıla
Arada Sırada
Ajda Pekkan
Pembe Mezarlık
Model
Deliyim Ben 
Demet Akalın
Kalamam Arkadaş
Murat Boz
Aşk Kaç Beden Giyer
Hadise
Tesadüf
Gülben Ergen
Mehtabın Rengi
Ferhat Göçer
Unutulmuyor
Hande Yener
Şimdi Hayat
Seksendört

Sensiz Olmaz ki
İskender Paydaş & Mustafa Ceceli
Yanımda Kal
Rafet El Roman
Benim Gibi Olmayacak
Tan & Serdar Ortaç
Olsun
Halil Sezai
Yenildim Daima
Aynur Aydın
Anason
Zakkum
Anmam Adını
Funda Arar
Oflaya Oflaya
Burcu Güneş
Bana Dokunma
Çağrı
Cennet
Selim Gülgören

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

Borderlands: 
ZOMBIE ISLAND 
OF DR. NED
İşletim sistemi: Windows Vista/XP/7
İşlemci: 2.4 Ghz or equivalent processor
RAM: 1GB System RAM
Boş disk alanı: 256 MB Video RAM
Ekran kartı:  1 GB Nvidia GeForce 8 yada  ATI Radeon R8xx ve üzeri

Sizi öldürmeye değil, yemeye geliyorlar.
İndirilebilir içerikler artık günümüzün olmazsa olmazlarından. İndirilebilir içeriği Steam üzerinden yada 
Gearbox'ın online satış sitesinden temin ettikten sonra kurduğumuzda, normal oyunun içinden artık bu gi-
zemli adada olan olaylar hakkında hem bilgi edinebiliyor hemde oraya hızlı seyahat kısmından gidebiliyoruz. 
Adaya vardığımızda adanın durumunun çok vahim olduğunu hemen zombilerle karşılaşarak kavrıyoruz. Ge-
cenin karanlığında ay ışığında, ölü uzun ağaçların gölgelerinin arasında geçtikten sonra, bir mağara girişinde, 
bataklıktan gözünüz önünde yerden çıkan zombilerle karşılaşınca insan kendini ister istemez ortamın ger-
ginliğine hemen kaptırıyor. Yavaş hareket eden ve zayıf noktaları kafaları olan zombiler, her yerden çıkabilme 
ve sayıca fazlalıkları ile sizin üstenizden gelmeye çalışıyorlar. Bazen kurşunlarımız gelmelerini durduramaz-
ken, bazende birisi sinsice arkanızdan beklenmedik zararlar verebiliyor. artıyor bile. 

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA;
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YAŞAM ŞİFRESİ 
SOURCE  CODE

Yönetmen: Duncan Jones 
Senaryo: Ben Ripley
Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Michelle 
Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright, 
Cas Anvar, Paula Jean Hixson
Yapımcı: Mark Gordon, Fabrice Gianfermi 
Görüntü Yönetmeni: Don Burgess 
Sanat Yönetmeni: Pierre Perrault
Türü: Bilim Kurgu, Aksiyon
Süre: 95 dk.

KIRMIZI TEPE
RED HILL 

Yönetmen: Patrick Hughes 
Senaryo: Patrick Hughes
Oyuncular: Ryan Kwanten, Claire Van Der 
Boom, Kevin Harrington, Jim Daly, Chris-
topher Davis, Ken Radley, Eddie Baroo, 
John Brumpton, Steve Bisley, Tommy Lewis
Yapımcı: Al Clark, Patrick Hughes
Türü: Aksiyon, Gerilim
Süre: 95 dk.

ŞİRİNLER
THE SMURFS

Yönetmen: Raja Gosnell 
Senaryo: J. David Stem, David Ronn, Peyo, 
David N. Weiss, Jay Scherick
Seslendirenler: Neil Patrick Harris, Katy 
Perry, Jayma Mays, Sofia Vergara, Hank 
Azaria, Bryan Dechart, Gail BugejaGotler,  
Derek Dauchy
Yapımcı: Jordan Kerner, Paul Neesan, Ezra 
Swerdlow, Ben Haber
Tür: Aile, Animasyon, Komedi
Süre: 103  dk.

SEVİMSİZ
BEASTLY

Yönetmen: Daniel Barnz
Senaryo: Daniel Barnz, Alex Flinn 
Oyuncular: Vanessa Hudgens, Neil Patrick 
Harris, Mary-kate Olsen, Alex Pettyfer, 
Peter Krause 
Yapımcı: Michael Flynn, Roz Weisberg 
Görüntü Yönetmeni: Mandy Walker 
Müzik: Marcelo Zarvos
Türü: Dram, Romantik
Süre: 86 dk.

PATRONDAN 
KURTULMA SANATI
HORRİBLE BOSSES 

Yönetmen: Seth Gordon
Senaryo: John Francis Daley, Jonathan M. 
Goldstein, Michael Markowitz
Oyuncular: Colin Farrell, Jennifer Aniston, 
Kevin Spacey, Jamie Foxx, Jason Bateman, Do-
nald Sutherland, Charlie Day, Meghan Markle
Yapımcı: Brett Ratner, Jay Stern, Mary Roh-
lich, Diana Pokorny, John Rickard, John Cheng
Türü: Komedi, Suç
Süre: 98 dk.

Gerilim Hızla Tırmanıyor ve Son Dakikaya Kadar Gizemini Koruyor...
Gözlerini Afganistan'da bir uçakta kapatan Colter Stevens (Gyllenhaal) uyandı-
ğında kendini bir trende, bir başkasının bedeninde bulur. Chicago'da patlayacak 
olan bir bombayı durdurmak için sadece 8 dakikası vardır. Başından sonuna kadar 
heyecan içinde izleyeceğiniz filmde yan rollerde Michelle Monaghan (Felekten 
Bir Gece, Kartal Göz, Şıpsevdi) ve Vera Farmiga (Aklı Havada, Evdeki Düşman) 
güzellikleriyle izleyenleri büyülüyor.

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

Kırmızı Tepe kasabasına atını sürüp tozu dumana katan İntikam!
Mahkum edilmiş katil Jimmy Conway hapisten kaçıp ona ömür boyu ceza ke-
sen polisleri bulmak için kasabanın karakoluna gelir. Polis olarak ilk gününün 
kutlamalarla dolu olmasını bekleyen polis memuru Shane Cooper (True Blood 
dizisinde Jason Stackhouse’u oynayan Ryan Kwanten) kendini kısa zaman için-
de kanlı ve korkunç bir kabusun içinde bulacaktır. Cooper hayatta kalmak için 
kanunları ele almak zorundadır! 

As Sanat  |  Etiket Fiyatı: 14.90 TL (KDV Dahil)  |  AVUSTRALYA 2010

Güzel ve çirkin filminin modern versiyonu...
17 yaşındaki hovarda ve umursamaz Kyle, bu sefer gözüne sıradışı sınıf arkadaşı 
Kendra’yı kestirir. Çünkü bütün okul, onun bir çeşit büyücü olduğu dedikodularıyla 
çalkalanmaktadır. Genç kız bu şımarık oğlana küçük bir ders vermeye karar verir. Yaptı-
ğı büyü ile Kyle’ın yakışıklı fiziğini, iç karakteri gibi çirkin ve itici bir varlığa dönüştürür. 
Büyünün bozulması için Kyle’ın bir sene içinde onu, bu haliyle bile gerçekten sevecek 
birini bulması gerekir. Yoksa ömür boyu bu lanetle yaşaması gerekecektir…

As Sanat  |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |   ABD 2011

Hiç bir sınırı olmayan komediler için yeni standart!
Nick, Kurt ve Dale için günlük iş angaryalarını çekilebilir kılacak olan tek şey dayanılmaz 
patronlarını da angaryaya itmekti. Eğer patronunuz psikopatsa, ya da erkek avcısıysa ya da 
tam anlamıyla ahlaksızsa ne yapabilirsiniz? Fazladan birkaç içkinin yardımı ve çok da sağ-
lam olmayan eski bir mahkumun tavsiyesi ile, üç kahramanımız dünyayı patronlarından 
sonsuza dek kurtulabilmek için dolambaçlı ama hataya yer bırakmayan bir plan yaparlar. 
Fakat en iyi düşünülmüş planlar bile sadece onların ardındaki beyinler kadar iyidir.

Tiglon  |  Etiket Fiyatı: 19.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD 2011

Yılın Gişe Rekortmeni Animasyonu!
Kötü büyücü Gargamel, Şirinler’i köylerinden kovunca, Şirinler büyülü bir kapı-
dan geçerek kendilerini bizim dünyamızda, New York’un ortasında bulurlar. Küçük 
kahramanlarımız, dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisi olan New York’ta sıkı-
şıp kalırlar. Şirinler’in, Gargamel onları bulmadan köylerine dönmenin bir yolunu 
bulmaları gerekmektedir.

Tiglon |  Etiket Fiyatı: 21.99 TL (KDV Dahil)  |  ABD/BELÇİKA 2011
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KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN)
Bu aralar çok neşelisiniz. Bir anda birçok yerde olmak isteye-
ceksiniz. Eğlence, hareket, yenilik nerdeyse sizi de orada gör-
mek mümkün. Fakat istikrarsız oluşunuz ve sık sık değiştirdi-
ğiniz fikirler yüzünden iş hayatınızda zorluklar yaşıyorsunuz. 

Karşınızdakilerin bu çift karakterinizi kabullenmesi biraz zor. Özgürlüğünüze 
olan düşkünlüğünüz yüzünden duygusal bağlamda ne yazıkki başarı tuttura-
mıyorsunuz. Sevdiğinizin sizinle anlaşması bu yüzden zorlaşıyor. Gittikçe açı-
lan iştahınız yüzünden fazla kilolarla uğraşmanız gerekebilir.

BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)
Herşey hemen olsun diyenlerdensiniz, ama herkes o kadar 
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 eski-
leri kaybetmeyin. Bu günlerde 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.

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)
Mantığın ve iş hayatının öne geçtiği bir zamandasınız. İşle-
re dalıp sevdiklerinizi ihmal etmeyin. İlgisizliğinizden yakı-
nacak birileri mutlaka çıkacaktır. Bu sizin canınızı sıkabilir. 
Kaba ve umursamaz davranışlarla sevdiklerinizi üzüyorsu-

nuz. Onlar buna layık değiller. Uzaktan gelecek bir kişi bir anda hayatınızın 
akışını değiştirecek. Sizi oldukça etkileyecek bu kişi gelecekle ilgili planları-
nızda size yardımcı olacak. Sizin gibi canlı bir kişiliği kimse üzmeyi başara-
mıyor. Sağlığınız bu aralar yerinde.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)
Bu aralar arkadaşlarınızla tartışmaktan uzak durun. Zira 
bunun sonuçları size pahalıya patlayabilir. Düşüncelerinizi 
netleştirin ve ne istediğinizi iyi saptayın. Stratejinizi de ona 
göre yönlendirin. Siz kararlı olursanız, karşınızdakiler de 

sizi daha iyi anlarlar. Sizin sorununuz iyi niyetinizin anlaşılmaması. Sevdiği-
nize bile bunu yeterince hissettiremiyorsunuz. Depresif bir halde olmaktan 
yorulmadınız mı? Sürekli depresif olmak, başka hastalıklara karşı vücudu-
nuzun direncini kırabilir. Sağlığınıza dikkat edin.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)
Bugünlerde çok neşelisiniz. Bir anda birçok yerde olmak is-
teyeceksiniz. Eğlencenin ve hareketin olduğu heryerde sizi 
de görmek mümkün. Fakat iş hayatınızda bir takım sorun-
larınız var. Bunun da tek nedeni sizsiniz. Sık sık değiştirdi-

ğiniz fikirler ve tutarsızlığınız buna sebep. Özgürlüğünüzden vazgeçemedi-
ğiniz için aşk hayatında istediğiniz mutluluğu bir türlü yakalayamıyorsunuz. 
Seçim sizin. Aşk mı özgürlük mü? Sağlık konusunda biraz daha ihtiyatlı dav-
ranmalısınız. Sağlık ihmale gelmez.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)
Yeni girişimlerde bulunabilir hatta atılımlar yapabilirsiniz. 
Birkaç işi birarada götürmek durumunda da kalabilirsiniz. 
Yeni bir anlaşma sayesinde bol para kazanacaksınız. Ama 
adımlarınızı dikkatli atmalısınız. Uzak bir yerden gelen bi-

riyle tanışacaksınız. Bu insan bir yabancı olabilir. Onunla aranızda bir yakın-
laşma olacak. Ama seviyor ve seviliyorsanız bu ilişkiyi sınırlandırmalısınız. 
Bu insanla iş ilişkisine de girebilirsiniz. Bunda da olumlu sonuç alma ihtima-
liniz var. Sinirlerinizi fazla yıpratmayın.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)
Bu aralar kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Yaşamınızda yeni-
likler görülmekte. Bunların bir bölümünü siz yapacaksınız. 
Önemli bir bölümü de sevdikleriniz tarafından gerçekleşti-
rilecek. Para durumunuz iyi görünüyor. Bugün bir kısmeti 

bölüşebilirsiniz. Mutlu bir beraberliğiniz varsa ondan uzak kalmamalısınız. 
Fakat kalbiniz boşsa zevkli ve anlamlı bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Başbaşa 
kalacağınız yerlere gitmelisiniz. Sevdiğinize yeteri kadar zaman ayırmanız 
sizin hayatınızı olumlu etkileyecek. Bu da sağlığınıza iyi gelecek.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 21 HAZİRAN)
Çevrenizdekiler size güvenmiyor. Bunun nedeni sizin tu-
tarsız davranışlarınız. Oysa onlar sizin dostunuz. Hep sizin 
iyiliğinizi düşünüyorlar. Dostlarınızın kıymetini bilin. İş 
hayatınızda küçük çekişmeler yaşıyorsunuz. Bu davranışlar 

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

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)
 Çalışıyorsanız iş hayatınızda bir yıldız gibi parlayacak-

sınız. Yaptığınız anlaşmalar, imzaladığınız sözleşmeler 
v.s. hepsinden karlı çıkacaksınız. Duygusal hayatınız için 
söylenebilecek bir değişiklik yok. Yalnızsanız şu günlerde 

gideceğiniz bir partide şık ve bakımlı görünümünüzle tüm dikkatleri üze-
rinize çekeceksiniz, fakat siz çok ince eleyip sık dokuyan bir tipsiniz. Yine 
çevrenizdekilerde bin türlü kusur bulacaksınız. Şikayet etmeden önce biraz 
bekleyin. Belki hiç de öyle değillerdir. Çünkü biraz abartıyorsunuz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)
Aileniz ve yakın dostlarınızla çıkacağınız seyahat stresinizi 
atmanızı sağlayacak. Duyacağınız bazı haberlere şaşıracak-
sınız. Yalnız siz anlatılanları dinlemeli ve düşüncelerinizi 
kendinize saklamalısınız. Bu aralar radikal kararlar alabi-

lirsiniz. Bunun için gereken güç şu sıralar sizde mevcut. Zira şu sıralar iş-
lerinize çok önem vermeniz gerekiyor. Bu çabalarınızın karşılığını mutlaka 
alacaksınız. Bu yoğun dönemde sağlığınız yerinde olduğu için şanslısınız. 
Bu şansınızı iyi değerlendirin.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)
Bu dönemde yoğun bir iş temposuna gireceksiniz. Üstelik 
emeğinizin meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başlaya-
caksınız. Ekip çalışmaları gündemde. Zamanınızın çoğunu 
işinize ayıracaksınız. Bu da size maddi ve manevi açıdan 

başarı getirecek. Uzun zamandır almayı planladığınız bir eşya yada mülkü 
bu sayede alma şansınız doğacak. Sevdiğiniz bu yoğun dönemde sizi destek-
leyecek. Bu arada istemeden de dostlarınızı ihmal edebilirsiniz. Bu da biraz 
canınızı sıkabilir. Sağlığınız yerinde.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)
Şu sıralar çok çekicisiniz. Etrafınızdakilerin gözünü kamaş-
tırıp başını döndürüyorsunuz. Sizdeki bu değişiklik birlikte 
olduğunuz kişiyi çok etkiliyor. Sevdiğiniz bugünlerde bekle-
diğiniz teklifi yapabilir. Bu teklif hayatınızın dönüm noktası 

olabilir. İşlerinizi fazla sorun etmeyin çünkü arkadaşlarınız size anlayışlı dav-
ranacak ve yardımcı olacak. Onların kıymetini bilin. Siz de onlara jest yapın. 
Bir yakınınızın hastalığını dert etmeyin çünkü çok kısa sürede iyileşip tekrar 
sağlıklı günlere dönecek.

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.

KENZEL

248 42 24
www.kenzelmobel.com

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

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN

353 18 60-61-62
www.necati.com.tr

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.

KONEV İNŞAAT

237 77 00
www.konev.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

OKKALAR
İNŞAAT

236 50 60
www.okkalar.com
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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

HOTEL RUMİ

353 11 21
www.rumiotel.com

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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