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Ayşe Okutan
EDİTÖR'DEN

Yeni bir sayıyla, yeni konularla siz değerli Vizyon okurlarını selamlı-
yorum. Bu sayıyı hazırlarken küçük heyecanlar, tatlı telaşlar, büyük 
mutluluklar yaşadık. Dilerim, Vizyon’un sayfalarını incelerken bizle-
rin yaşadıklarına, sizlerde ortak olursunuz.
Her seferinde yeni bir sayıya hazırlanırken yeni bir başlangıcı aynı za-
manda daha güzeli yaşama ve başarmanın heyecanını taşıyoruz. Bizim 
için yeni bir ay, en iyileri ve en günceli okurlarıyla buluşturmanın hak-
lı mutluluğu ve bir sonraki ayda en iyisini okurlarımıza ulaştırmanın 
bitmez tükenmez gayretidir.
Bu sayımızda, Konya’nın en büyük alışveriş merkezi olacak Kentpla-
za Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ni konu aldık. Konya’nın, merkezdeki en 
büyük alışveriş ve yaşam merkezi Kentplaza hizmete açılıyor.  Alternatif 
kent merkezi olması hedefl enerek planlandığı belirtilen AVM, uluslarara-
sı 60’tan fazla markayı ilk kez Konya halkıyla buluşturarak, bir ilke daha 
imza atacak. 12 Ekim’de açılacak Kentplaza, modern mimarisi, ideal ko-
numu ve sosyal yaşama katacağı renkle Konya’nın yeni çekim merkezi 
olacak. Konya’da uluslararası standartlara sahip tek AVM olma özelliğini 
de taşıyan Kentplaza, Konya’ya artık sosyal yaşam ve modadaki yenilik-
leri dünya ile eş zamanlı olarak yaşayabilme imkânını sunacak. Konya ve 
çevresindeki en büyük alışveriş ve yaşam merkezi olan Kentplaza sadece 
Konya’nın değil, Türkiye’nin de en modern AVM’lerinden biri olarak hiz-
mete geçecek. Konya’mıza hayırlı olsun.

Öz Müziğimizin Piri; Itri ve Hayal Âleminin Fatihi; Nabi
UNESCO’nun 2012 yılını ‘Nabi ve Itri Yılı’ ilan etmesi ile Mevlana’nın 
805. Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Selçuk Üniversitesi 
Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’nün ev sahipliğinde ‘Aşkın Sada-
sında Nabi ve Itri’ konulu panel düzenlendi. Klasik Türk Müziği-
nin en önemli temsilcilerinden Buhurizade Mustafa Itri ve Divan 
Edebiyatı’nın en ünlü şairlerinden Nabi’nin her yönüyle anlatıldığı 
panel, Türkiye’de edebiyat, şiir ve musikiye gönül veren onlarca bilim 
adamını bir araya getirdi. 
Yine dolu dolu bir sayının çıkarılmasında ciddi mesai harcayan ekip 
arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler çok keyif aldık. İnşallah siz-
lerde okurken keyif alırsınız.
27. sayımızda buluşmak dileğiyle…

AŞK’la kalın…

BU KENT’TE 
HAYAT VAR

vizyoneditor@gmail.comKONYAVİZYON • EKİM 2012 • SAYI: 26
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KONYA, DÜNYA GIDA BAŞKENTİ 
OLMA POTANSİYELİNE SAHİP
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, Konya’nın 
dünya gıda başkentleri arasına adını yazdırabile-
cek potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Konya Ovası’nın bugün ürettiğinden kat kat fazlasını 
üretebilecek potansiyele sahip olduğunu belirten Recep 
Konuk, dünyanın en büyük tarım ürünleri ihracatçıla-
rı arasında ABD ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer 
alan Hollanda ile Konya arasındaki tarımsal ve ekonomik 
farklılığı kıyasladı. Konuk, “Hollandalıların, Konya’nın tarım 
arazisinden daha küçük bir tarımsal arazide gerçekleştirdiklerini 
bu bereketli topraklarda başarmak, bu toprakların sahipleri için 
ulaşılması zor bir hayal olmamalıdır.” dedi. Konuk, “Yaklaşık 
900 milyar dolarlık milli gelirinin 20 milyar doları tarımsal üre-
timden oluşan Hollanda’da içecek ve tütünü de dahil ettiğinizde 
gıda sanayi, yani tarımsal ürünü işleyip katma değerli hale ge-
tiren tarımsal sanayi ise her yıl ülke ekonomisine yaklaşık 150 
milyar dolarlık katkı yapıyor. Her yıl gerçekleştirdiği 500 milyar 
dolarlık ihracatının yüzde 11’i yani 55 milyar dolarlık kısmı 
gıda ürünlerinden oluşuyor. Buna tütün ürünleri ve içecek ile kes-
me çiçek ve çiçek soğanı dahil değil.” dedi.

KONYA ANSİKLOPEDİSİ’NİN 
3. VE 4. CİLDİ TANITILDI
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanan Konya Ansiklopedisi’nin üçün-
cü ve dördüncü ciltleri tanıtıldı. 
Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen prog-
rama Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa 
Çıpan, Konya Ansiklopedisi Yayın Kurulu Baş-
kanı M. Ali Uz, Yayın ve Danışma Kurulu üyele-
ri, akademisyenler, yazarlar ve basın mensupları 
katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya Ansiklopedisi’nin ge-
lecek kuşaklara aktarılabilecek en önemli hizmetlerden biri olduğunu belirterek, 
şehir tarihi ile ilgili elde yeterli belge olmadığını, geleceğe bırakılacak kaynakların 
büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Akyürek, “Konya Ansiklopedisi kültür hayatı 
açısından büyük bir boşluk oluşturuyordu. Çünkü tafsilatlı, etraflı böyle bütün Konya’yı 
kuşatacak bir çalışma Konya’da yapılmamıştı. Konya tarihi ile ilgili eserler belki bir altyapı 
oluşturuyordu ama Konya Ansiklopedisi aynı zamanda şehrin bilgisinin bir icmali, topar-
lanması olacaktı, bu gerçekleştirilmiş oldu.” şeklinde konuştu.

ÖZEL SPORCULARDA TÜRKİYE ŞAMPİYON
Konya’da devam eden Özel Sporcular 
Dünya Bisiklet Şampiyonası’nın son gü-
nünde Abdullah Karaca, Hasan İnceba-
cak ve Murat Uğurlu’dan oluşan Türk 
Milli Takımı, altın madalya kazandı. 
4 ülkenin katıldığı yarışlarda takımlar 3’er bi-
sikletçi ve 2’şer dakikalık arayla start aldı. Son 
iki sporcunun derecesi değerlendirmeye tabi 
tutulurken, Abdullah Karaca, Hasan İncebacak 
ve Murat Uğurlu’dan oluşan Milli Takım, Meram yolu üzerindeki 10.2 km’lik 
parkuru 15.37.271’lik derecesiyle ilk sırada bitirdi. Portekiz 16.36.252 ile ikin-
ci, Çek Cumhuriyeti ise 1 6.39.832 ile üçüncü sırada yer aldı. Şampiyonaya 
katılan ülkeler bayanlarda takım çıkaramadıkları için bu kategoride Türkiye A 
ve B takımı kendi arasında yarıştı. A Takım 10.2 km’lik parkuru 22.19.257’lik 
derecesiyle bitirdi. Antrenör Ergün Esenkaya, “Birlikte çalıştık, birlikte başarıya 
ulaştık. Bu çocuklara inandım ve onlarla birlikte yola çıktım.” dedi

GELENEKSEL OSMANLI MUTFAĞININ UNUTULMUŞ 
LEZZETLERİ DEDEMAN HOTELS & RESORTS 
INTERNATIONAL’DA CANLANIYOR!
Türkiye’nin en yaygın oteller zinciri Dedeman Hotels & Resorts International, Gele-
neksel Osmanlı Mutfağı’na sahip çıkıyor ve o döneme ait lezzetleri günümüze taşıyor. 
Türkiye’nin dört bir köşesindeki Dedeman Otelleri,  24-30 Eylül tarihleri arasında 15. ve 
16. yüzyıla ait unutulmuş lezzetleri misafirlerine sunacak.
“Unutulmuş Lezzetler Haftası”nda Geleneksel Osmanlı Mutfağı’na ait yemek kültüründen 
lezzetler Dedeman misafirleriyle buluşuyor. Geleneksel Osmanlı Mutfağı’ndan özenle seçi-
len, safran ve sirkeyle yapılan, 18. yüzyıla ait “Buğdaylı Balık Çorbası”, 15. yüzyılda sultan-
ların sofrasından eksik olmayan “Mastabe”, Osmanlı sofralarının meşhur mezelerinden “Fıs-
tıklı Lor Salatası” ve “Fasulye Salatası” menüde yer alan zengin lezzetlerden sadece bazıları. 
Has mutfağın vazgeçilmezi “Kestaneli Bulgur Pilavı” ile birlikte servis edilen kuru meyveli 
ve ballı “Mahmudiyye” ile Şirvani’nin tarifleri arasında yer alan bol meyveli “Terkib-i Çeşi-
diyye” ise menünün baş tacı. 15. yüzyılda Saray Mutfağı’nın meşhur tatlılarından kaymağıyla 
ünlü “Helva-i Hakani” diğer ismiyle “Helvaların Hakanı” üç farklı un çeşidiyle hazırlanıyor. 
Menüde 19. Yüzyıl döneminin vazgeçilmez Kaymaklı Kayısı Tatlısı da yer alıyor.
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TYB KONYA ŞUBESİ’NDE 
HAT SERGİSİ AÇILDI 
Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya 
Şubesi, her cumartesi düzenlediği et-
kinliklerine bu hafta da “Fatih Özkafa 
Kişisel Hat Sergisi” açıldı. 
TYB Konya Şubesi Yönetim Kurulu üye-
lerinden Ali Fuat Baysal’ın düzenlediği 
etkinlikte, Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Öğretim Üyesi Hattat 
Fatih Özkafa’nın yaklaşık 35 hat eseri yer 
aldı. Konya İl Halk Kütüphanesi’nde açı-
lan sergide, sülüs, celi sülüs, nesih, divani, 
celi divani, talik yazı çeşitleriyle yazılmış 
hat eserlerine yer verildi. Sergiye katılan 
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyelerinden 
Hattat Fevzi Günüç ve Hattat Hüseyin 
Öksüz tarafından günün anısına Fatih 
Özkafa’ya katılım belgesi verildi. Konya İl 
Halk Kütüphanesi sergi salonunda 20 Ey-
lül 2012’ye kadar sergilenmeye devam ede-
cek olan “Fatih Özkafa Kişisel Hat Sergisi”nin 
ayrıca daha sonraki bir tarihte İstanbul ev 
Ankara’da da sergileneceği bildirildi.

MEVLANA VE MEVLEVİLİK 
BİLİM DALI OLDU
Yükseköğretim Kurulu, Selçuk Üni-
versitesi Mevlana Araştırmaları Ens-
titüsü bünyesinde, Mevlana ve Mevle-
vilik Araştırmaları Anabilim Dalı’nın 
kurulması kararını onayladı.
Mevlana ve Mevlevilik Araştırmaları Yüksek 
Lisans Programı’nın başlamış olduğunu ifa-
de eden Gökbel, yüksek lisans programıyla 
birlikte Mevlana ve Mevlevilik hakkında 
daha periyodik ve sistemli araştırmaların ya-
pılabileceğini ifade etti. Bu alanı bir meslek 
olarak seçmek isteyen yeni araştırmacılara 
olanak sağladıklarını belirten Gökbel, şunla-
rı kaydetti: ‘’Mevlana Araştırmaları Enstitümü-
zün kuruluşu gibi, araştırmalarımızın bilim dalı 
haline gelmesi de dünyada bir ilk oldu. Selçuk Üni-
versitesi olarak bunun gururunu yaşıyoruz. Gerek 
üniversitemiz ve gerekse ülkemizin farklı üniversi-
telerinden sahanın uzmanı bilim adamlarının ve-
receği ders ve seminerlerle, Mevlana hakkında yeni 
ve daha doğru bilgilerin üretilmesi için araştırma-
cıların yetiştirilmesine gayret sarf edilecektir.’’

9. ULUSAL SEBZE TARIMI 
SEMPOZYUMU
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ziraat Fakül-
tesi ve Ulusal Bahçe Bitkileri Derneği 
işbirliğiyle düzenlenen “9.Ulusal Sebze 
Tarımı Sempozyumu”düzenlendi.
Sempozyuma Konya Vali Yardımcısı Erol 
Özkan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hakkı Gökbel, Bosna Hersek Cumhuriyeti 
Burch Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin 
Padem, Konya Ticaret Borsası Başkanı Uğur 
Kaleli, KOP İdaresi Başkanlığı’nda Danışman 
Prof. Dr. Bayram Sade, SÜ Ziraat Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ayhan Öztürk, dekanlar, öğ-
retim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Selçuk Üni-
versitesi tanıtım filminin gösterimiyle baş-
layan sempozyumda Konya Vali Yardımcısı 
Erol Özkan, bir selamlama konuşması yaptı. 
Konuşmaların ardından protokol üyelerine 
teşekkür plaketi verildi. Prof. Dr. Kazım Abak, 
sebze tarımı alanındaki çağrılı bildirisini sun-
du. Sebze bilimi ve ülkemiz sebze tarımının 
geleceğinin tartışıldığı sempozyumda 65 bil-
diri, 95 poster sunumu gerçekleştirilecek.
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KULESİTE DÜNYA YÜRÜYÜŞ 
GÜNÜ’NÜ DESTEKLEDİ 
Kulesite Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 
“Dünya Yürüyüş Günü” kapsamında 3 
Ekim Çarşamba günü saat 13:00- 13:15 
arasında alışveriş merkezinin yürüyen 
merdivenlerini durdu. 
Özel günlerde farklı etkinliklere imza atan Kulesite, 
tüm dünyada 3-4 Ekim tarihlerinde “Dünya Yürü-
yüş Günü” olarak kutlanan kampanyaya 3 Ekim 
günü 13.00- 13.15 arasında 15 dakika yürüyen mer-
divenlerini durdurarak vatandaşlara günlük hayatta 
aktiviteye yöneltmeye dair  verilen mesaja destek 
oldu. Kulesite’nin ziyaretçileri 15 dakika boyunca 
alışverişlerini yürüyen merdivenlerini kullanmaya-
rak gerçekleştirdiler. “Dünya Yürüyüş Günü” ziya-
retçiler tarafından büyük ilgi gördü.

ÖTV FARKI KOYUNCU FİAT’TAN
Fiat Konya Bölge Bayisi Koyuncu Otomotiv, Eylül ayı 
sonuna kadar ÖTV farkını karşılıyor.
Fiat’ın binek araçları olan Bravo, Linea, Punto, Panda ve 500 model-
lerinde yüzde 3 ÖTV farkı müşteriye yansıtılmayacak. Kampanya 
hakkında bilgi veren Fiat Koyuncu Otomotiv Genel Müdürü Fatih 
Güneş, 1600cc’ye kadar olan modellerde ÖTV farkının kendileri ta-
rafından karşılanacağı söyledi. Güneş, “Müşterilerimize Eylül ayı sonuna 
kadar alacakları Fiat marka binek otomobillerin ÖTV’den kaynaklanan ar-
tışını yansıtmıyoruz. Ayrıca Fiat’ın 18.000 TL. 18 Ay 0 Faiz kampanyamız-
da devam ediyor” dedi. Koyuncu Otomotiv Genel Müdürü Güneş, bu 
iki cazip seçenekle büyük bir avantaj sunduklarını ve binek araç alacak 
müşterileri Fiat-Koyuncu Plaza’ya beklediklerini sözlerine ekledi.

KONYALI PROFESÖR ULUSLARARASI 
KANSER ÖRGÜTÜNÜN BAŞINA GEÇTİ
Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş Kurumu Derneği önce-
ki dönem başkanı Konyalı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Uluslara-
rası Kanser Örgütü (UICC) Başkanlığına seçildi. 
Türk Kanser Araştırmaları ve Savaş 
Kurumu Derneği Konya Şube Başka-
nı Dr. Eyüp Çetin, Konyalı Prof. Dr. 
Tezer Kutluk’un dünyanın kanserle 
savaş konusunda en eski ve en büyük 
sivil toplum kurumlarından birisi olan 
UICC’nin başkanlığına seçilmesinin 
şehrimiz için büyük bir onur olduğu-
nu belirtti. Türk Kanser Araştırma-
ları ve Savaş Kurumu Derneği olarak 
Konya’ya büyük önem verdiklerini be-
lirten Dr. Çetin, “Konya, ülkemizde kanserle savaş konusunda öncü illerden 
biri olmuştur. Konya’da derneğimizin girişimleri ve belediyelerimiz, iş adamla-
rımız, hayırsever vatandaşlarımız ile Mevlana Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 
kurulan Umut Evleri, Türkiye’de bir ilk olmuştur. Bu evlerimizde Konya’nın 
civar ilçelerinden ve köylerinden gelen kanserli hastalarımız, Konya’nın mer-
kezindeki hastanelerde tedavi olurken ücretsiz barınmakta, aynı zamanda üc-
retsiz şekilde hastanelere servislerle taşınmaktadırlar. Böylesine nadide ve büyük 
bir hizmeti Konya’ya kazandırmamızda büyük emeği geçen derneğimizin bir 
önceki dönem başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk’un dünyanın kanserle savaş ala-
nında en önemli örgütünün başına geçmiş olmasının Türkiye ve Konyamızdaki 
kanserle savaş konusundaki etkinlikleri de artıracağı inancındayım.” dedi.

BEKİR ŞAHİN’İN EN MUTLU GÜNÜ
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Müdürü ve yayın kurulu üyemiz 
olan Sayın Bekir Şahin, oğlu Sami Şahin’i evlendirmenin ve küçük oğlu Vey-
sel Emin Şahin’i sünnet ettirmenin mutluluğunu birlikte yaşadı. 
Bekir-Ayşe Şahin ailesinin oğulları Sami, Ayşe-Ahmet Günhan ailesinin kızları Yasemin ile ha-
yatını birleştirdi. Öncü Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün merasimine Şahin ve Gün-
han ailesinin çok sayıda seveni katıldı. Misafirlere geleneksel Konya düğün pilavı ikram edildi.
Vizyon ailesi olarak Şahin ailesini tebrik ediyoruz. 
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TIP FAKÜLTESİ’NİN 
ADI DEĞİŞTİ
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp 
Fakültesi’nin adı 10 Eylül 2012 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Bakan-
lar Kurulu kararınca Selçuk Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi olarak değiştirildi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hak-
kı Gökbel, “Geçtiğimiz aylarda bünyemizdeki 
Meram Tıp Fakültesi’nin Konya’daki ikinci 
devlet üniversitesine bağlanmasının ardın-
dan tıp fakültesi sayımız bire düştü. Hal böyle 
olunca, çalışma arkadaşlarımla tek tıp fakülte-
mizin adının Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
olmasının daha uygun olacağını düşündük. Bu 
konuda Senatomuz tarafından alınan karar-
la YÖK’ten Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp 
Fakültesi’nin isminin Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi olarak değişmesini talep etmiştik. Bu 
teklifimiz YÖK’te kabul gördü. Bakanlar Kuru-
lumuz da bu kararı kabul etti ve 10 Eylül 2012 
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan konuya 
ilişkin kararla fakültemizin adı resmen Selçuk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak değişti.” dedi.

ŞÜKRAN KÖYÜ’NDE 
ARAP BAHARI
Uluslararası Türk Arap Sanatçılar 
Buluşması organizasyonu kapsamın-
da Konya’ya gelen Arap ülkelerinin 
ve Türkiye’nin duayen isimleri olan 
22’si Arap toplam 45 ressam, Sonsuz 
Şükran köyünde buluştu. 
SÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi, 
Küratör Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu, gazete-
cilere yaptığı açıklamada, “Komşularımız Arap 
toplulukları, demokrasi sürecine geçişteler. Şimdi 
top tüfekle bir yere kadar geliriz ama bunun yerine 
eğer siz sanatı, düşünceyi, bilimi getirmezseniz; bu 
zeminsiz olur. Dolayısıyla bu sempozyumun en 
güzel taraflarından bir tanesi; ortak değerlerimizi 
tekrar gözden geçirerek 21. yüzyıla nasıl bir mesaj 
verebiliriz. Bu ülkelere bizim de sanatçılar ola-
rak nasıl bir katkımız olabilir. Enteresan bir olay 
bunu vurgulamak istiyorum; Arap ressamların 
hepsinin ortak kanısı Türkiye gibi bir demokratik 
ülke istiyorlar, Türkiye’deki yaşam, kültürel ve sos-
yal hayat, Türkiye’deki demokratik modeli kendi 
ülkelerinde görmek istiyorlar. ” dedi. 

KULU’DA TARİHİ 
YAPI BULUNDU 
Konya’nın Kulu ilçesinde, arazide koyun 
otlatan bir çoban bastığı yerin çökmesi 
sonucu iki odalı bir yapının içine düştü. 
Kulu’ya bağlı bir köyde arazide koyun otla-
tan çoban Ömer E., bastığı yerin çökmesiyle 
2 metre derinliğinde bir çukura düştü. Düş-
me anında korku içinde kalan Ömer E. kendi 
imkanları ile düştüğü yerden çıktı ve duru-
mu köy muhtarına bildirdi. Köy muhtarının 
da olayı İlçe Jandarma Komutanına bildir-
mesinin ardından jandarma tarafından olay 
yerinde inceleme yapması için Konya’dan 
uzman talebinde bulunuldu. Bunun üzerine 
Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan 
Bahar başkanlığında bir heyet köye geldi. 
Yapılan incelemede, çobanın düştüğü yapı 
içerisinde 2 odanın olduğu, oda giriş kapı-
ları üzerinde insan figürü ve diğer işaretlerin 
yer aldığı ve içerde 2 adet kemik bulunduğu 
anlaşıldı. İçeride inceleme yapan Prof. Dr. 
Hasan Bahar, iki odalı yapının oda mezar ol-
duğunu tahmin ettiklerini belirtti.
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KARATAY BELEDİYESİ KONEXPO 
FUARINDAYDI
Konya’nın merkez Karatay ilçe Belediyesi, bu 
yıl ilk olarak 13-16 Eylül 2012 tarihleri arasında 
İstanbul Feshane’de düzenlenecek 1. KONEXPO 
Sanayi ve Kültür 
Etkinliği Fuarına ka-
tılarak stant kurma 
hazırlığına başladı. 
Selçuklu Devleti’ne baş-
kentlik etmiş Konya ile 
Osmanlı İmparatorluğu 
Başkenti İstanbul arasın-
da bir köprü kurmayı hedefleyen  1. KONEXPO Sanayi ve 
Kültür Etkinliği Fuarı başlıyor. Karatay Belediyesi, Konya’nın 
en eski yerleşimi olan ve Konya’nın çekirdeğini oluşturan 
Karatay ilçesinin kültürünün yanı sıra belediye çalışmaları ve 
faaliyetlerinin tanıtılacağı bir stant ile fuara katılacak. Stantta 
Karatay Kültür Sanat ve Tarih Kitabı ile Hz. Mevlana’nın tanı-
tılacağı belirtildi. Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, “İki Başkentin Buluşması” anlayışıyla, Feshane Uluslararası 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek 1. KONEXPO 
Sanayi ve Kültür Etkinliğinin hayırlara vesile olmasını dileye-
rek; düzenlenen organizasyonun, Konya’nın tanıtımının en 
güzel şekilde yapılacağının bir göstergesi olduğunu belirtti. 

ÖZGÜRLÜĞE FIRÇA SALLIYORLAR 
Konya’da, Türk ve Arap ressamlar Arap ülkelerin-
de yaşanan demokratikleşme sürecini anlatmak 
amacıyla fırça salladı.
“Uluslararası Türk-Arap Sanat-
çılar Buluşması” Konya’da de-
vam ediyor. Arap dünyasının 
ünlü ressamlarının katıldığı bu-
luşmada sanatçılar özgürlüğü 
anlatan çalışmalara imza atıyor. 
Üniversite binası girişinde alan-
da resimlerini yapan sanatçıla-
rın çalışmaları öğrencilerinde 
dikkatini çekiyor. Buluşmaya 
katılan 47 ressamdan arasın-
da yer alan Kahramanmaraş 
Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yar-
dımcısı Yrd. Doç. Dr. Erol Yıldız, sanatçıların birlikteliğini bir 
ilk olduğunu söyledi. Yıldız, “Bizim buradaki birlikteliğimiz benim 
için de bir ilk. Daha önce Arap ülkelerindeki sanat akımlarını, sanatın 
seviyesi, durumları hakkında çeşitli bilgilerim vardı ama burada birin-
ci elden sanatçılarla tanışarak onların teknikleri, dünyaya bakış açıları, 
sanatı algılama biçimleri gibi bir takım birimlerini gözlemleme fırsatı-
nı buldum. 1 haftadır benim için güzel bir birliktelik yaşıyoruz” dedi. 
İran asıllı ressam Mehrnoush Pishroyam ise, organizasyonda 
emeği geçenlere teşekkür etti. Konya’da olmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu ifade eden Pishroyam, resimlerinde dünya 
bütünlüğünü yansıtmaya çalıştığını anlatarak, “Benim sanatım 
sadece bir din, dil, ırk değil bütün dünyayı ve bütünlüğü yansıtıyor. Asıl 
olan aşk ve bütünlüktür” diye konuştu. 

KARİKATÜRCÜLER AKŞEHİR’DE DÜNYANIN 
ORTASINA AYAK BASTI
Ünlü karikatüristlerin büstlerinin açılış töreni için Konya’nın Ak-
şehir ilçesine gelen Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker 
ve dernek üyeleri, Nasreddin Hoca Türbesi’ni ziyaret etti. 
Karikatüristler, türbe önünde bulunan “Dünya’nın ortası burasıdır” yazılı plat-
forma ayak bastı. Ünlü karikatüristlerin büstlerinin açılış töreni için Akşehir’e 
gelen Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker ve dernek üyesi 30 kari-
katürist, ilçenin tarihi ve turistik mekânlarını gezdi. Gezi kapsamında pirleri 
olarak gördükleri Nasreddin Hoca Türbesi’ni de ziyaret ettiler. Türbe ziyareti 
sırasında Akşehir Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul dernek üyelerine Nas-
reddin Hoca ve türbesi hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonrasında Belediye Baş-
kanı Oğul, dernek üyesi karikatüristlere ‘Dünya’nın Ortasına Ayak Bastı Serti-
fikası’ verdi. Karikatürcüler Derneği üyeleri, Akşehir’deki gezilerini sürdürdü.

AHİLİK KÜLTÜRÜ HAFTASI KUTLANDI
Konya’da, Ahilik Kültürü Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birli-
ği konferans salonunda gerçekleşen kut-
lama törenine Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Mustafa Kabakcı ve Ayşe Türkmenoğlu, 
MHP Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir 
Akyürek, İl Müftüsü Şükrü Özbuğday, 
KONESOB Başkanı Bekir Duvarcı, ilgili 
kurumların müdürleri ve esnaf temsilcileri 
katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 
KONESOB Başkanı Bekir Duvarcı, Ahi-
liğin sanat, ahlak, karşılıklı yardımlaşma, 
dayanışma ve konuk severliğin bir ifadesi 
olduğunu söyledi. Türklere özgü olan Ahi-
liği kuranların Osmanlı Devleti’nin kuru-
luşunda büyük katkıları olduğuna değinen Duvarcı, “Ahi, helalinden kazanan, 
yerinde harcayan, ölçü-tartı ehli olan, yararlı şeyler üreten, kalbi Allah’a, kapısı yetmiş 
iki millete açık olan, ahlakı ana sermaye edinip akıl yolunda yürüyen kişidir” dedi. 
KONESOB Başkanı Duvarcı, yüzyıllar önce güzelliklerle, sevgiyle, kardeşlik-
le, birlik ve beraberlik içinde yaşanmış Ahilik sistemine, prensiplerine bugün 
de kendilerinin sahip çıktığını ifade ederek, “Bizim bütün çabamız, Ahilik gelene-
ğine bağlı kalarak, üreterek, daima iyiye, güzele ve gelişmiş ülkeler seviyesine, esnafımı-
zı, güzel yurdumuz Türkiye’yi, Türk insanını ulaştırmaktır” diye konuştu.
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KARATAY’DA 50 ÇİFT 
EVLENDİRİLECEK
Karatay İlçe Kaymakamlığı, Karatay 
Belediyesi ve Mehir Vakfı’nın işbirli-
ğiyle, ilçede bulunan ve maddi duru-
mu yetersiz 50 çift evlendirilecek.
Karatay Belediyesi’nde düzenlenen toplan-
tıya Karatay Kaymakamı Mustafa Altıntaş, 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir 
ve basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, hedeflerinin Konya’da üç kurumla 
birlikte Karatay’da oturan 50 dar gelirli genç 
çifti evlendirmek olduğunu aktardı. Başkan 
Hançerli, “Bu manada gençleri evlendirmede üç 
kurum bir araya gelerek 50 çifti evlendirecekler. 
İnşallah Kurban Bayramı’ndan sonra bu 50 çifti 
Karatay’da evlendirmeyi arzu ediyoruz. İnşallah 
hayırlı olur. Özellikle dar gelirlilerin yoğun oldu-
ğu Karatay ilçemizde böyle bir çalışmanın yapıl-
ması bizleri mutlu etti” diye konuştu. Başkan 
Hançerli, düğünün Gül Bahçesi’nde yapıla-
bileceğini de ifade etti.

EUROCITIES 2012 
ÖDÜLLERİ’NDE FİNAL
Konya Büyükşehir Belediyesi Eurocities 
tarafından düzenlenen ve Avrupa’dan 
24 şehrin 40 proje gönderdiği yarış-
mada, “Mevlana Sanat Merkezi’nde 
Dezavantajlı Grupların Sosyal Enteg-
rasyonu Projesi” ile finale kaldı. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Eurocities 
2012 Ödülleri kapsamında düzenlenen yarış-
mada, “Mevlana Sanat Merkezi’nde Dezavantajlı 
Grupların Sosyal Entegrasyonu Projesi” ile finale 
kalan 3 şehirden biri oldu. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, merkezi 
Brüksel’de bulunan, 30’dan fazla Avrupa ül-
kesinden 181 şehrin yerel yönetimlerini bir 
araya getiren Eurocities’in bu yıl düzenlediği 
yarışmaya, Avrupa’nın 24 şehrinin 40 proje 
ile başvuruda bulunduğunu söyledi. Jürinin 
yaptığı değerlendirmenin ardından “Katılım-
İşbirliği” kategorisinde Konya, Oslo ve Gent 
şehirlerinin finale kaldığını kaydeden Başkan 
Akyürek, bunun Konya açısından sevindirici 
bir gelişme olduğunu vurguladı. 

ÖZEL SPORCULAR 
GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ
Zihinsel Engelliler Dünya Bisiklet Şam-
piyonası milli takımı, önce piknik yaptı, 
ardından lunaparkta eğlendi ve akşam 
ise düğünde kurtlarını döktü.  
Konya’da 24-30 Eylül tarihleri arasında yapı-
lacak olan Zihinsel Engelliler Dünya Bisiklet 
Şampiyonası’nda mücadele edecek olan özel 
çocuklar milli takımı, muhteşem bir gün ge-
çirdi. Milli takım teknik sorumlusu Ergün 
Esenkaya ile kamp sorumlusu Ayten Köse’nin 
organize ettiği aktiviteye önce piknik yaparak 
başlayan ve kuzu çeviren sporcular, ardından 
lunaparkta gönüllerince eğlendi. Günün so-
nunda ise Hilton Otel’de yapılan düğüne özel 
olarak davet edilen sporcu ve teknik heyet, 
gelin ve damatla karşılıklı oynadı. Milli takım 
teknik direktörü Ergün Esenkaya, çocukların 
form durumlarının şu anda en üst seviyede 
bulunduğunu söyledi. Ayten Köse çocukların 
kamp ortamında son derece mutlu olduklarını 
onların başarısı için ellerinden gelen her türlü 
çabayı gösterdiklerini söyledi.
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GAZİLER GÜNÜ KUTLANDI 
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Konya’da 
düzenlenen etkinliklere bir çok Kıbrıs ve 
Güneydoğu Gazisi katıldı. 
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Atatürk 
Anıtı’nda tören düzenlendi. Törene Konya Va-
lisi Aydın Nezih Doğan, Garnizon Komutanı 
Tümgeneral Yılmaz Özkaya, İl Emniyet Müdü-
rü Hüseyin Namal, protokol üyeleri, öğrenciler, 
Kıbrıs ve Güneydoğu Gazileri katıldı. Şiirlerin 
okunduğu törende Türkiye Muharip Gaziler 
Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Buğur, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık günün 
anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.  
Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Binbaşı 
Tarkan Kafkas, ülke bütünlüğü için gözlerini 
kırpmadan canlarını feda edeceklerini söyledi.

KTO BAŞKANI ÖZTÜRK’TEN EKONOMİ 
DEĞERLENDİRMESİ
Konya Ticaret Odası Eylül ayı 
meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda gündemdeki ekonomik ve 
sosyal konuları değerlendiren KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, “Başta AB ül-
kelerinde devam eden borç krizi ve küresel 
ekonomide yaşanan daralma nedeniyle, 
Türkiye’nin 2012 ekonomik büyüme hedefi 2011 yılına oranla düşük kalmıştır. 
Yüzde 4 olarak öngörülen 2012 büyümesinin 3,5 civarına gerçekleşeceğini düşün-
mekteyiz. Diğer taraftan 2011 yılında verdiğimiz cari açığa önlem olarak, Türkiye 
ekonomisi, ekonomik büyüme ve cari açık arasında tercih noktasına gelmiştir. Bu 
kapsamda sıkı bir maliye politikası ile ekonominin yumuşak iniş sürecine girmesi 
planlanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde ekonomimizin durgunluğa girdiğini gör-
mekteyiz. Bu durgunluk ekonomi yönetimini de iki ayrı kutba ayırmış durumdadır. 
Bir tarafta herhangi bir kazaya yol açmamak için dünyada risklerin olduğu bir dö-
nemde kontrollü büyümenin devam etmesi, diğer tarafta büyümenin frenlenmemesi 
yönünde görüşler ortaya çıkmıştır. Bizler özel sektör olarak cari açığı kapatmak için 
büyümeyi yavaşlatmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. ” dedi.

KARATAY’DA ŞEMS KATLI OTOPARKI 
TAMAMLANIYOR
Konya’nın merkez Karatay 
ilçe Belediyesi tarafından 
yaptırılan bin 203 araçlık 
Şems Katlı Otopark inşaa-
tındaki çalışmalar sürüyor. 
Karatay Belediyesi’nin en bü-
yük projesi olan bin 203 araçlık 
Şems Katlı Otopark inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyen Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 5 bin 300 metrekarelik 
alana sahip bin 203 araç kapasiteli kapalı otoparkın kamulaştırma 
dahil yaklaşık bedelinin 23 milyon TL olduğunu dile getirdi. Baş-
kan Hançerli, günümüzde hızla artan bireysel otomobil kullanımı-
nın otoparkı ihtiyacını günden güne artırdığını belirterek yapımı 
devam eden otoparkın hem Karatay için hem de Konya için ha-
yırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Hançerli, Şems Katlı 
Otoparkı’nın tamamlanmasının ardından 2012 yılı içerisinde hiz-
mete açılacağının müjdesini verirken, ileriki zamanda yeni otopark 
projelerinin de gündemlerinde olduğunu vurguladı.

SELÇUKLU’DA SPOR SALONLARININ TEMELİ ATILDI 
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ta-
rafından 6 okula yaptırılacak olan 6 spor salo-
nunun temeli düzenlenen törenle atıldı. 
Büyükbayram İlköğretim Okulu’nda düzenlenen tö-
rene Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuklu Kaymaka-
mı Ali Rıza Çalışır, Selçuklu Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve çok 
sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya’da ilk defa 
Türkiye’de üçüncü olarak vatandaş memnuniyetli hizmet 
üreten belediye olduğumuz TSE tarafından belgelendirildi. 
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz pro-
tokol neticesinde önümüzdeki haftalarda önemli bir spor 
yatırımı daha hayata geçecek. Dumlupınar suni çim sahası ve çevre düzenlemesi. Yaklaşık 3 milyona mal 
olacak bu tesise Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüz de bir katkı yaparak bir gençlik merkezi inşa ediyor. 
3 yıl içerisinde Selçuklu’ya 15 spor salonu, 50 suni çim saha, 3 yüzme havuzu, 2 kapalı 4 açık korttan 
oluşan sosyal donatılarıyla birlikte bir tenis kulübü ve tenis kompleksi kazandırmış olacağız” dedi.

BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ, İHL AÇILIŞI YAPTI
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Türkiye’de ar-
tık isteyenin dilediği eğitimi alabileceğini söyledi. 
Karatay İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 24 derslikli 
Karatay Belediyesi İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi’nin 
(İHL) açılışı, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın ka-
tıldığı törenle yapıldı. Törenin açılışında konuşan Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ilçede 25 eğitim 
tesisini milli eğitime kazandırdıklarını söyledi. İlçenin 
en iyi okulunun yeni yaptıkları İHL olduğunu kaydeden Hançerli, Konya’da 30 kişilik sı-
nıflarda eğitim ve öğretim verilmesi hedefine yaklaşıldığını bildirdi. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya belediyelerinin okul dostu belediyeler olduğunu ve 
bundan sonrada eğitime katkılarının devam edeceğini kaydetti.
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DÜNYACA ÜNLÜ CERRAH 
SELÇUK TIP’DAYDI
Dünyaca ünlü İranlı Genel Cerrah 
Farrokh Saidi, Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı 
öğretim üyeleri başta olmak üzere 
akademisyenlere seminer verdi. 
Seminere Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Fakülte 
Dekanı Prof. Dr. Oktay Sarı ve Yardımcısı 
Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, Başhe-
kim Doç. Dr. Yaşar Şen, öğretim üyeleri ve 
öğrenciler katıldı. Selçuk Üniversitesi Rek-
tör Yardımcısı ve Genel Cerrahi Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, dün-
yaca ünlü Genel Cerrah Saidi’den özellikle 
genel cerrahi alanında çalışan doktorların 
öğreneceği çok şey olduğunu belirterek, 
‘’Sayın hocamızı hastanemizde ağırlamaktan 
çok mutlu olduk. Kendimi bu konuda çok şanslı 
hissediyorum. Çünkü ondan öğreneceğimiz çok 
şey var’’ diye konuştu. Farrokh Saidi, ‘’Kara-
ciğer Kist Hidatiğinde Tedavi’’ konusunda 
katılımcılara bilgi verdi.

500 YILLIK EFSANE CAMİ 
GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR 
Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan ve 
M.Ö. 4. yüzyıl tarihlendirilen Silifke 
Kalesi’nde Osmanlı dönemine ait 500 
yıllık cami kalıntısı bulundu. 
Kazı Başkanı Selçuk Üniversitesi (SÜ) Sa-
nat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Ali Boran, tarih boyunca birkaç kaynak-
ta varlığından kısmen bahsedilen ancak 
çoğunlukla var olup olmadığı tarihçiler 
tarafından tartışılan 500 yıllık Beyazıd 
Cami’nin yerini tespit ettiklerini, caminin 
kalenin tam ortasında bulunan mihrabını 
da kısmen gün yüzüne çıkardıklarını aktar-
dı. Kazı çalışmalarına çeşitli üniversiteler-
den 20 akademisyen, 50 işçi olmak üzere 
toplam 70 kişinin katıldığını belirten Kazı 
Başkanı Doç. Dr. Boran, “Amacımız sey-
yahların ve bazı tarihi kaynakların bahsettiği 
başta Beyazıd Cami olmak üzere Türk-İslam 
dönemine ait olduğunu düşündüğümüz sokak 
dokusunu ve yine bu döneme ait evleri ortaya 
çıkarmaktır” şeklinde konuştu.

FLAMİNGOLAR DÜDEN 
GÖLÜ’NE VEDA EDİYOR
Göç zamanı gelen Flamingolar Düden 
Gölü’ne veda ediyor. 
Konya’nın Kulu ilçesine 4 kilometre mesafe-
de olan kuş cenneti Düden Gölü’nde barınan 
flamingolar sonbahar mevsiminin gelmesi 
ile birlikte bugünlerde güneye göçe başladı. 
Kulu Kaymakamı Ayhan Işık, beraberinde 
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yetiş ile Düden 
Gölü’nde incelemelerde bulundu. Geçen yıla 
oranla göldeki su oranında azalma olduğunu, 
kış mevsiminin yaklaşması ile su doluluk ora-
nında artış olacağını umduğunu belirten Kay-
makam Ayhan Işık, “Başta flamingolar olmak 
üzere Düden Gölü’nde barınan 178 türden kuşun sı-
cak ülkelere göçleri başladı. Ancak flamingoların bir 
kısmı her yıl olduğu gibi, göl tamamıyla kurumadığı 
takdirde Düden’de barınmaya devam edecek. Dü-
den Gölü sit alanı olması nedeni ile koruma altına 
alındı ve her türlü avlanmaya yasaklandı. Yaklaşan 
kış mevsimi ile birlikte Düden Gölü, gelecek yaban 
kazları, ördek, angut, karabatak ve diğer kuşların 
barınak yeri olacak” dedi.
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10. KALKINMA PLANI İSTİŞARE 
TOPLANTISI YAPILDI 
Kalkınma Bakanlığı’nın 2014-2018 yıllarını kapsa-
yacak “10. Kalkınma Planı İstişare Toplantısı” Mev-
lana Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla başladı. 
Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan, Karaman Valisi Murat Koca, Mevlana Kal-
kınma Ajansı (MEVKA) Genel Sekreteri Ahmet Akman, 
Konya İl Genel Meclis Başkanı Ali Selvi ve ilgili kurumla-
rın temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan MEVKA 
Genel Sekreteri Ahmet Akman, toplantının içeriği hak-
kında katılımcılara bilgi verdi. Konya Valisi Aydın Nezih 
Doğan, insanlar kendi beyin ve fikir üretim gücüne göre 
kaynak kullanabildiği bir model uyguladıklarını ifade ede-
rek, “Yani yaptığınız bir projenin bir amacı varsa buna kaynak 
verilen bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama biz alışkanlıklar iti-
bariyle daha çok adamımız varsa kaynak bulursunuz felsefesine 
yatkın olarak yetiştirildik. Şimdi bu eski geleneği yıkan bir algıla-
ma kazandırmak gibi bir ana fonksiyonu var kalkınma ajansla-
rının. Zannediyorum MEVKA bunu başarıyla yönetiyor” dedi.

MEVKA 9. OLAĞAN TOPLANTISI 
Toplantı MÜSİAD Konya Şubesi’nde gerçekleştirildi.
Mevlana Kalkınma Ajansı 
(MEVKA) Yönetim Kurulu 
Dönem Başkanı ve Karaman 
Valisi Murat Koca, Konya Vali-
si Aydın Nezih Doğan, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Mevlana Kal-
kınma Kurulu Başkanı Aslan Korkmaz, Mevlana Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Ahmet Akman ve kalkınma kurulu üyeleri katıldı. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan MEVKA Genel Sekreteri Ah-
met Akman, mevzuat gereği kalkınma kurullarının görev sürelerinin 
dört yıl olarak belirlendiğini belirterek, “Kurulumuzun da görev süresi 
buna bağlı olarak 22 Kasım’da sona erecektir. Kalkınma Bakanlığı’ndan 
gelen direktif üzerine yeni bir kalkınma kurulu oluşturmak için üyeleri-
mizden ve diğer kurum ve kuruluşlardan talepleri toplayarak Kalkınma 
Bakanlığı’na iletmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreç bakanlığın listeyi 
Bakanlar Kurulu’na sunması ve yeni Kalkınma Kurulu’nun Bakanlar Ku-
rulu tarafından belirlenmesi şeklinde gelişecektir” dedi. Toplantıda konu-
şan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ise; son dönemde Kalkınma 
Bakanlığı tarafından kalkınma ajanslarının yapısı ile ilgili ortaya çı-
kan sorunların çözümü için toplantılar yapıldığını belirtti.

MİLLETLERARASI ŞEHİR TARİHİ 
2. YAZARLAR KONGRESİ
Türkiye Yazarlar Birliği ve Konya 
Büyükşehir Belediye tarafından 
“Şehir kültürdür, medeniyettir” 
başlığı altında düzenlenen “Mil-
letlerarası Şehir Tarihi 2. Yazar-
lar Kongresi” düzenlendi.
Kongreye Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya Mil-
letvekili Hüseyin Üzülmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Ak-
yürek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı 
İbrahim Ulvi Yavuz, TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, TYB 
Konya Şube Başkanı Mehmet Ali Köseoğlu ve yurt içi ve yurt dışın-
dan yazarlar, davetliler ile öğrenciler katıldı. TYB Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Ali Köseoğlu yaptığı açılış konuşmasında, kongrenin 
hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. TYB Genel Başkanı İbrahim 
Ulvi Yavuz ise, şehirlerin insanlar gibi birer organizma olduğunu ifade 
ederek, “Yani şehirlerin de bir ruhu var. Şehirlerin ruhu olur mu? diye sor-
mayın olur tabi ki de. Modern zamana baktığımızda şehirler önemli ölçüde 
tahrip oluyor, şehirler adeta yok ediliyor” diye konuştu. 

BASKETBOL HAKEMLERİNE KONYA’DA SEMİNER
Türkiye Basketbol Federasyonu 
Merkez Hakem Kurulu Başkanı 
Metin Şahin, Türk hakemlerinin 
Avrupa ve dünya ölçeğinde önemli 
bir noktaya geldiğini belirtti. 
Yeni sezon öncesi Beko Basketbol 
Ligi’nde görev yapan A Klasman hakem-
lerine yönelik Konya’da düzenlenen se-
minerde konuşan Basketbol Federasyonu 
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Metin Şahin, Genel Kurulda federasyon başkanlığına 
yeniden Turgay Demirel’in seçilmesinin Türk basketbolu açısından sevindirici bir ge-
lişme olduğunu söyledi. Şahin, “Genel kurulda hepinizin takip ettiği gibi Turgay Demirel 
ile beraber çalışan yönetim büyük destek gördü ve oy birliği ile sayılabilecek şekilde ibra edildi. 
Bundan tabi büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca yeni bir yönetim seçildi. Dolayısıyla Türk bas-
ketbolu geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Turgay Demirel’in yönetiminde bugüne kadar bas-
ketbolda gelinen gelişmelerle paralel bunları daha ileriye götürebilecek bir döneme giriyor” dedi.

KONYA’DA DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Konya’da 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü nede-
niyle “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” düzenlendi. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün fiziksel hareketliliğin sağlık 
açısından önemini vurgulamak amacıyla ilan ettiği 3-4 
Ekim Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Konya Halk 
Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüşe 
yaklaşık 200 kişi katıldı. Atatürk Stadyumu’ndan başlayan yürüyüş daha sonra Anıt 
alanından Kazım Karabekir Caddesi’ne oradan da Millet Caddesi’ne doğru devam 
etti. Yürüyüş stadyum alanında sona erdi. Etkinlikte sağlıklı beslenmeye dikkati çek-
mek için elma ve su dağıtıldı. Konya Halk Sağlığı Müdürü Lütfi Saltuk Demir, 3 Ekim 
Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle fiziksel aktiviteye ve harekete dikkat çekmek üzere 
sağlık çalışanları ve sporcular olarak bir yürüyüş tertiplediklerini söyledi.
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NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİ’NDE EĞİTİMDE 
KALİTE ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 
“Eğitimde Kalite Çalıştayı” düzenledi. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Erol Güngör Konferans Salonu’nda düzenlenen 
çalıştayın sonuç bildirgesi bölümünde konuşan Rektör 
Prof. Dr. Muzaffer Şeker, her yılbaşında emanet aldıkla-
rı öğrencilerin kendileri için önemli olduğunu ifade etti. 
Prof. Dr. Şeker, “Biz her Eylül’de yeni bir sermaye ediniyoruz. 
Bize gönderilmiş olan veya bizi tercih etmiş olan gençleri belirgin 
bir dönem için alıyor, eğitiyor, öğretiyor ve mezun ederek ülke-
mize ve insanlığa bu arkadaşları güzel hizmetler üretmesi için 
yönlendirmiş oluyoruz. Bunların bazıları da aramızda kalıyor 
ve bizim yerimize gelecek kuşaklar olarak, akademisyen olarak 
çalışmaya devam ediyor. Bu dönemlerin içerisinde inişler çıkışlar 
yaşadığımız mutlaka oluyor. Bize teslim edilen sermayenin ba-
zen iyi bazen kötü olduğu kendi aramızda tartışma götürüyor. 
Eldeki sermayeyi suçlamak, öğrencinin kalitesini tartışmak bu 
işin en kolay tarafı oluyor.” şeklinde konuştu.

SELÇUKLU KAPASİTESİNİ GELİŞTİRİYOR 
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Bele-
diyesi tarafından 2 yıl önce başlatı-
lan ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştiril-
mesi’ çalışması tamamlandı. 
Selçuklu Belediyesi meclis salonunda ça-
lışma sonuçlarının değerlendirileceği top-
lantının açılış konuşmasını yapan Selçuklu 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe 
halkına en iyi hizmeti sunabilmek için ken-
dilerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi. 
Başkan Altay değişimin ve gelişimin sonu 
olmadığını ifade ederek, “İyi bir belediyeyiz, 
şuanda müşteri memnuniyeti konusunda Tür-
kiye’deki 2. belediye olarak bunu belgelendirdik. Ama biz iç ve dış paydaşlarımızla 
durumumuzu tespit etmek için yola çıktık. Bizim dış paydaşımız olan 300’e yakın 
kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle şeffaf bir şekilde bu çalışmalar devam 
etti. Bunun neticesinde de ortaya bir fotoğraf çıktı. Bu fotoğrafı sansürlemeden or-
taya koyacağız. Dolayısıyla kurumumuzu daha da geliştirmek için bir yol haritası 
çizmeye çalışıyoruz. Selçuklu Belediye vatandaş odaklı bir belediye. Selçuklu halkı 
olmasa burada hiçbirimize ihtiyaç yok. Bizim varlık sebebimiz vatandaşlarımız, 
onlara en iyi hizmeti sunabilmek için kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

ŞAMPİYONLARA COŞKULU KARŞILAMA 
Bosna Hersek’te yapılan 14. Bal-
kan Tekvando Şampiyonası’nda 
Türkiye’ye altın madalya ve 5’in-
cilik derecesi kazandıran 3 spor-
cu büyük bir coşkuyla karşılandı. 
Şampiyonada Beyşehirli tekvandocu-
lardan 41 kiloda Fatma Keleş ve 51 
kiloda Zeliha Ağrıs Türkiye’ye altın madalya kazandıran isimler oldu. 
59 kiloda derece şansını kıl payı kaçırarak 5’inci olan Samet Gümüşel ve 
kilolarında birinci olan sporcular düzenlenen konvoy eşliğinde bir kam-
yonet üzerinde şehir merkezine giriş yaptı. İlçe Kaymakamı Muzaffer 
Başıbüyük, Beyşehir’in bu tür başarılara aslında yabancı olmadığını be-
lirterek, “Güzel ilçemizin çok da yabancısı olmadığı bir başarıyı daha burada 
kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Beyşehir geçmiş yıllardan itibaren bireysel 
vücut sporlarında özellikle başarıyı yakalamış, gerek bölgemizde, gerek ülkemiz-
de, gerekse dünyada hakikaten adından söz ettirmeye başlamıştır. Son yapılan 
Balkan Şampiyonası’nda da ilçemizden Fatma, Zeliha ve Samet kardeşlerimiz 
ilçemizin yüzünü ağartmışlardır. Kendilerini kutluyor, yetiştiren, anne, baba, öğ-
retmen ve antrenörlerini tebrik ediyorum. İnşallah bu başarı daha da artacaktır. 
Ülkemizin yüzünü bu öğrenciler, bu sporcular ağartmaya devam edeceklerdir. 
Biz kendilerini burada sembolik olarak ödüllendiriyoruz” dedi.

SANATÇILARIN KÖYÜ KAZANDIRACAK 
Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı 
Çavuş beldesinde kurulan sa-
natçıların köyü, artık tasarımın 
merkezi olacak. 
Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucu-
su ve derneğinin yönetim kurulu 
başkanı Mehmet Taşdiken, kerpiç 
evlerin kurulu bulunduğu sanatçıla-
rın adresinde yeni dönemde kısa adı 
“KITAM” olan kırsal tasarım atölye-
leri ve pazarlar merkezi kurulacağını 
söyledi. Sonsuz Şükran Köyü Derne-
ği tarafından hayata geçirilecek proje 
hakkında gazetecilere açıklamalarda 
bulunan Taşdiken, bu projenin yö-
renin geleneksel sanatlarını modern 
formlarda üretecek insanları yetiştir-
me ve dünya devleriyle işbirliği yapa-
rak kırsal kalkınmayı sürdürülebilir 
boyutta turizm penceresiyle zenginleştirmeyi amaçlayan iddialı bir proje olduğunu 
söyledi. Taşdiken, “Bölge için çok büyük bir proje olacağına inanıyorum inşallah. Bu pro-
jeyle önce tasarım bölümlerini, hem Türkiye, hem de uluslararası çapta özellikle İtalya ile bağ-
lantılar kurarak önce ürettiğimiz ürünleri onlara satacağız. Ondan sonra aldığımız siparişleri 
de burada kuracağımız atölyelerde imal edeceğiz. Çok büyük bir proje bu. Bölge kadınlarını 
parasız olarak eğiteceğiz ve onlara bu ürünlerin üretilmesinde bilgi sahibi yaparak, onlara 
da aynı zamanda para kazanma imkanı sağlamış olacağız. Ayrıca 25 odalı bir misafirhane 
yapıyoruz. Bundan sonra da hem bu çalışmalar için, hem bundan sonra yapacağımız diğer 
çalışmalar için geniş çaplı bir misafirhane olacak bu. Böylelikle sanatçı arkadaşlarımız da 
senenin hemen hemen her ayında bu etkinliklerde, burada çalışmalarını sürdürmüş olacak-
lar. Burası aynı zamanda üreten, Türkiye’de çok özel ve özgün tasarım ürünleri üreten, aynı 
zamanda da tasarımda Türkiye logosuna bir katkısı olacağına inandığımız bir proje olacak 
bu. Çavuş, Sonsuz Şükran Köyü ve Hüyük gibi sadece dar bir alan içerisinde değil, bütün 
bölgeye çok büyük bir katkı yapacak bir proje olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
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• TURKCELL • BERNARDO • PROFİLO • VODAFONE • SAMSUNG • MIKASAMOOR • İPEKYOL • 
BEĞENDİK • BEKO • ATLANTİK HALI • JUMBO • KAHVE DÜNYASI • NETWORK • FABRİKA • W 
COLLECTION • VAKKO BUTİK • PIERRE CARDIN • PETEK PASTANESİ • KİĞILI • HOTİÇ • KOÇAK 
GOLD • CHAKRA • ENGLISH HOME • SOCHIC • PENTİ • YKM • LCW • LACOSTE • OPMAR OPTİK 

60’IN ÜZERİNDE MARKA İLK KEZ

KENTPLAZA’DA
KONYA’NIN EN BÜYÜK ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ KENTPLAZA, 
KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR... 

Konya’nın sosyal yaşamına getireceği zenginliğin yanı sıra ulusal ve uluslararası 60’ın üzerinde markayı 
ilk kez Konya halkıyla buluşturarak bir ilke imza atacak olan Kentplaza AVM, modern mimarisi, 
ideal konumu ile Konya’nın artık yeni çekim merkezi...
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• DESA • BEYMEN CLUB • DERİMOD • TOMMY HILFIGER • ACCESSORIZE • ALTINYILDIZ • 
SAAT&SAAT • MANGO • STARBUCKS • SUPERSTEP • GÜLAYLAR • TCHİBO • DAMAT • KEMAL 
TANCA • CAMPANOLA • YVES ROCHER • KUZ OPTİK • ALTINBAŞ • AKER • TEKİN ACAR • İNCİ • 
GUESS • TWIST • DIVARESE • KOTON • BATİK • WATSONS • ATALAR • CHIMA • PERSPECTIVE 

60’ın üzerinde marka, Kentplaza ile ilk 
kez Konyalı’larla buluşuyor
Kentplaza, uluslararası ve ulusal olmak 
üzere 60’ın üzerinde markayı ilk kez 
Konya’ya getiriyor. Konya’ya ilk kez 
gelen bu markalardan bazıları: Lacos-
te, Tommy Hilfiger, Starbucks, Mango, 
Yves Rocher, Divarese, YKM, Tchibo, 
Chakra, Derimod, Saat&Saat, Beymen 
Club, Twist, Guess, Kahve Dünyası…

 
Kentplaza, Konya’da uluslararası 

standartlara sahip tek AVM

Konyalılar Kentplaza ile artık sosyal ya-
şam ve modadaki yenilikleri dünya ile 
eş zamanlı olarak yaşayabilecek.
 
Yatırım değeri 150 milyon TL
150 Milyon TL yatırım değeri ile hayata 
geçirilen Kentplaza’da 160 mağaza bulu-
nuyor. 45.000 m2’lik kiralanabilir alanıyla, 
Konya ve çevresindeki en büyük alışveriş 
ve yaşam merkezi olan Kentplaza, sadece 
Konya’nın değil; Türkiye’nin de en modern 
AVM’lerinden biri olarak hizmete açılacak.

Bu Kent’te Hayat Var…
Kentplaza, alışveriş imkanının yanı sıra 
Konya’daki halkın ihtiyaçlarına hitap 
edecek şekilde geniş sosyal yaşam alan-
ları da sunuyor.  AVM’de 11 adet sinema 

salonu mevcut. Eğlence merkezi yaklaşık 
3.600 m2’lik alana yayılmış bulunuyor. 
3.500 m2’lik spor merkezi ve yaklaşık 
2.000 m2’lik dünya standartlarına uygun 
bowling alanı olan Kentplaza’da ayrıca 2 
adet yüzme havuzu ve açık teraslar da  
bulunuyor. Kentplaza, mağaza karması, 
büyüklüğü, kolay gezilebilirliği, mimari 
olarak geniş, konforlu ve ferah alanları ile 
ziyaretçi memnuniyeti odaklı bir yaşam 
merkezi olmayı hedefliyor. 

 
Starbucks, Lacoste, Tommy Hilfiger, 

Mango, Beymen Club ve Kahve 
Dünyası gibi birçok marka ilk kez 

Kentplaza ile Konya’ya geldi.

Kentplaza’ya ayda 1 milyon 
ziyaretçi bekleniyor…
Kentplaza, sadece Konya iline yönelik 
değil; çevre illerde hedeflenerek hayata 
geçirildi. Kentplaza’nın 5 yıllık hedefleri 
arasında ciro ve ziyaretçi sayısında yüzde 
20’lik artış bulunuyor. AVM’nin yıllık ciro 
beklentisi yaklaşık 250 Milyon TL. 

Kentplaza’da üç bin kişilik 
istihdam sağlanıyor
Yakında açılacak olan Kentplaza AVM ile  
Konya’ya yaşam merkezi sunmanın yanı 
sıra, yaklaşık üç bin kişilik doğrudan ve 
dolaylı istihdam sağlanacak.
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• SEÇİL • AROW • MATMAZEL ÇANTA • B&G • S&D, KANZ • PANÇO • İKİLER • MOTHERCARE 
• FLORMAR • TERGAN • BAMBİ • JOURNEY • SUWEN İÇ GİYİM • HOME STORE • US POLO • 
SARAR-BAYAN • ÇİFT GEYİK KARACA • EKOL • EUROMODA • CEYO • MARKAPARK • SUVARİ 
• BİSSE • AVVA • SARAR-ERKEK • BAY DÖNER • GRATIS • D&R • ADIDAS • NIKE • PUMA 

“Konya, Kentplaza’yı 
çoktan hak etti”

18 Eylül 2012 tarihinde düzenlenen basın 
toplantısına DEHA AVM ve Gayrimenkul 
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arıcı, Avm 
Mfi Partners Yönetim Kurulu Başkanı Ay-
dın Yurdum ve 4A Danışmanlık Yönetim 

Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtuluş ev sa-
hipliği yaptı. Basın toplantısında Sayın 
Arıcı, kültürel ve tarihi mirasının yanı sıra 
Türkiye’nin en genç nüfusuyla da cid-
di bir potansiyele sahip olan Konya’nın, 
böyle bir projeyi çoktan hak ettiğine işa-
ret ederek şu bilgileri verdi: 
“Yüzölçümü olarak Türkiye’nin en bü-
yük ili, nüfus olarak ise 7. büyük ili olan 

Konya, M.Ö 7000’li yıllara kadar uzanan 
derin tarihinde pek çok uygarlığa ev 
sahipliği ve yakın tarihinde de Anado-
lu Selçuklu Devleti’ne uzun süre baş-
kentlik yapmıştır. Konya aynı zamanda 
Osmanlı’nın Avrupa’ya açılmasında 
yolladığı göçlerle önemli bir zemin oluş-
turan, büyük bir Anadolu metropolüdür. 
Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan 
Konya’da 2 milyon üzerinde insan yaşa-
maktadır. Bu nüfus, Türkiye nüfusunun 
yaklaşık olarak yüzde 3’ünü oluştur-
maktadır. Konya, ekonomik verileri ile 
de önemli illerimiz arasında yer almak-
tadır. Dünyayı takip eden, üreten, yeni 
istihdam alanları yaratarak kabuğunu 
kırmış Konya ekonomisinin bu tempo-
suna, şehrin de gerek tesisleri, gerek 
altyapısı, gerekse insan kaynakları ile 
ayak uydurması gerektiğini söyleyen 
Arıcı, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: 
“Ürün ve hizmet çeşitliliği, modern tesis 
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• BIG GAME WORLD • JOKER • TEKNOSA • FLO • SBARRO • JIMMY KEY • TOYZZ SHOP 
• COLIN’S • MAVİ JEANS • KONYA MUTFAĞI • PİZZA HOUSE • KÖFTECİ RAMİZ • OTANTİK 
KUMPİR • POPEYES • KEBAPIX • HACIOĞLU LAHMACUN • ARBY’S • POLEN TANTUNİ • BURGER 
KING • MERU DÖNER • SCORE • CINEBONUS • AKTURLAND • AMF-BOWLİNG-BİLARDO

yönetim anlayışı, konforlu alışveriş imkânlarıyla da iddialı olan Kentplaza 
ile Konya halkına prestijli, keyifli bir sosyal buluşma noktası sunuyoruz. 
Özellikle Mevlana’yı ziyaret etmek için dünyanın dört bir yanından bir-
çok insan Konya’ya akın ediyor. Bunların çoğunluğunu ise İranlı, Koreli 
ve Japon turistler oluşturuyor. Kentplaza, yurtdışından Konya’ya gelecek 
ziyaretçilerimiz için ikinci bir adres olacak. Alışveriş merkezine Konya ci-
varından da ziyaretçi hedefleniyor. Çünkü Kentplaza, sunacağı imkânlarla 
çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızın yaşamına da yeni bir soluk getire-
cek. Konya artık sosyal yaşam ve modadaki yenilikleri Kentplaza ile tüm 
dünyayla eş zamanlı olarak yaşayabilme imkanını bulacak.”

Konya Kentplaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, DEHA’nın 
Konya’nın ilk perakende yatırımı olma özelliği taşıyor.
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ÖDÜL
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ÖZ MÜZİĞİMİZİN PÎRİ;
VE HAYAL ÂLEMİNİN 
FATİHİ; Itrî Nâbî
BELKİ HÂLÂ O BESTELER ÇALINIR, GEMİLER GEÇMEYEN BİR UMMANDA

Asıl adı Mustafa’yken çiçekçilik ve 
meyvecilikle uğraştığı için Itrî mah-
lasını aldığı söyleniyor. Buhûrizâde 
ise nereden kaynaklandığı bilinmeyen 
aile lakabı. Kayıtlı bilgilerden ilki, do-
ğum tarihi. 1630 ya da 40’ta doğmuş 
olabilir. 100 TL’nin de üzerine basılan 
hayalî bir resim var. Fakat ona daya-
naklık eden hiçbir delil yok.
Musiki sanatındaki eşsiz kudret ve usta-
lığı, hat sanatındaki ustalığı şiirdeki ka-
biliyeti, Arapça ve Farsça’ya hâkimiyeti, 
Itri’nin iyi bir tahsil ve terbiye gördüğü-
nün deliller, arasında gösterilebilir.

17. yüzyıl büyük Türk bestekârıdır. 
Itri’nin Neva Kâr’ı Klâsik Türk Musi-
kisi repertuarının en yetkin eseri olarak 
kabul edilmektedir. Makamsal geçkiler, 
ezgilerin zengin ve orijinalliği bu eseri 
bir baş yapıt haline getirmiştir. Kâr’ın 
sözleri ünlü İranlı şair Hafız-ı Şîrâzî’ye 
aittir. Yine Segâh Yürük Semaisi olan 
“Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil” 
çok bilinen ve seslendirilen bir eseridir.
Çağının kaynakları, onun Mevlevi 
olduğunda birleşirler. Mevlevi tek-
kelerinde okunmak üzere bir ayin ile 
bir naat bestelemiş olması da, bunun 

bir kanıtıdır. Söylentilere göre, Ye-
nikapı Mevlevihanesi’nin o zamanki 
şeyhi Cami Ahmed Dede’ye (?-1671) 
kapılanmış, müzik sevgisiyle Mevle-
vi olmuştur. Itrî beş padişah dönemi 
gördü. Sultan IV. Mehmed zamanında 
tanındı. Huzurda düzenlenen fasıllara 
hanende olarak katıldı, bestelediği ya-
pıtlarla padişahlardan büyük yakınlık 
gördü. Klasik Türk Müziği diye adlan-
dırılan, Osmanlı-Türk üslubu en belir-
gin çizgileriyle ortaya çıkmıştır. Klasik 
üsluba bağlı kalmış pek çok bestecide, 
az ya da çok, onun etkisi vardır. 

AYŞE OKUTANKONU:  
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Itrî, Abdülkadir Merâgi ve Hammâmîzade 
İsmail Dede Efendi’yle birlikte, Türk mü-
ziğinin gelişimini yönlendiren üç önemli 
besteciden biri olmuştur. 
Itrî, Şeyhülislam Esad Efendi’nin be-
lirttiğine göre, bini aşkın beste yapmış 
olan çok verimli bir bestecidir. Bunların 
büyük bir çoğunluğu unutulmuş ya da 
kaybolmuştur; bugün ancak kırk dola-
yında yapıtı bilinmektedir. Günümüze 
kalan pek az yapıtıyla bile bugün de Kla-
sik Türk müziğinin en başta gelen birkaç 
ustasından biri kabul edilmesi, sanatında 
ki olağanüstü özelliklerin bir sonucudur.

Osmanlı dîvan şâirlerinden; Nâbî
Nâbî’nin yirmi beş yaşına kadar olan ha-
yatı hakkındaki bilgiler rivayetlere da-
yanmaktadır. Çocukluğunda Arapça ve 
Farsça’yı, anadili Türkçe ile birlikte en 
iyi şekilde kaynağından öğrendi. Daha 
sonra Yâkûb Halîfe isimli bir Kâdirî 
şeyhine talebe oldu. Şeyh Yâkûb Halîfe, 
talebesi Yûsuf Nâbî’yi, ilk önceleri bir 
kuzusuna bakmakla vazifelendirdi. Kısa 
bir süre sonra çobanlıktan usanan Nâbî, 
kendi kendine nefs muhâsebesi yaptı-
ğı sırada; “Ben bu yola Hakk’ı bulmak ve 
Hakk’ı bulmamda rehber olması için hoca-
ma baş vurdum. Hocam benden safını bu-
lamadı da, ders vereceği ve zikr yaptıracağı 
yerde, bana hep kuzusunu otlattırıyor. Bu 

iş ne zamâna kadar sürecek?” diye dü-
şündü. Bu düşüncesi hocasına Allahü 
teâlânın izniyle mâlûm oldu. Hocası 
derhal Nâbî’yi yanına çağırdı. Feyz sa-
çan gözlerini öğrencisinin gözlerine 
dikerek; “Senin bir talebe gibi eğitilmeye 
ihtiyâcın yok. Sen ilimden nasîbini doğuştan 
almışsın. Çobanlık yaptırarak, seni denemek 
istedim. Seni ilmin deryâsı olan İstanbul’a 
göndermek istiyorum. Gitmek ister misin?” 
dedi. Hiç beklemediği durum karşısın-
da şaşıran Nâbî; “İlmi fazlası ile öğrenmiş 
yılların talebeleri dururken, benim gibi üç 
günlük bir talebenin yüzmeyi bilmeden ilim 
deryâsına dalması nasıl olur?” deyince, 
Yâkûb Halîfe; “Sâdece şöyle olur.” diyerek 
ilim nûru gözlerini Nâbî’nin gözlerine 
birleştirdi. Nâbî o anda ilmin birçok 
mertebelerini aşarak kemâle erdi.

Nabi ile Itri 
Selçuk Üniversitesi’nde Anıldı
UNESCO’nun 2012 yılını ‘Nabi ve Itri 
Yılı’ ilan etmesi ile Mevlana’nın 805. Yıl-
dönümü Anma Etkinlikleri kapsamında 
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırma-
ları Enstitüsü’nün ev sahipliğinde ‘Aşkın 
Sadasında Nabi ve Itri’ konulu panel düzen-
lendi. Klasik Türk Müziğinin en önemli 
temsilcilerinden Buhûrizâde Mustafa Itri 
ve Divan Edebiyatı’nın en ünlü şairlerin-
den Nabi’nin her yönüyle anlatıldığı pa-
nel, Türkiye’de edebiyat, şiir ve musikiye 
gönül veren onlarca bilim adamını bir 
araya getirdi. Süleyman Demirel Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen panele, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. 
Doç. Dr. Mustafa Çıpan, Mevlana Araştır-
maları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nuri 
Şimşekler, Mevlana’nın 21’inci kuşaktan 
torunu olan Esin Çelebi ile çok sayıda 
bilim adamı ve öğrenci katıldı. Sanat Yö-
netmeni Dr. Sühan İrden yönetiminde 
Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Dev-
let Konservatuarı icra heyeti tarafından 
Nabi ve Itri’nin eserlerinden oluşan müzik 
dinletisi gerçekleştirildi. Mevlana Ensti-
tüsü Müdürü Doç. Dr. Nuri Şimşekler 
açılış konuşmasında toplumu ve öğren-
cileri bilgilendirmek adına Itri ile Nabi’yi 
Konya’da buluşturduklarını söyledi.
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Nabi ve Itri’yi Misafir 
Etmek Bize Yakışır
Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel ise 
Dünya’nın Mevlana konusundaki tek 
araştırma enstitüsünün Selçuk Üniver-
sitesi bünyesinde olduğuna dikkat çeke-
rek, “Madem ki bu konuda Dünya’da ilkiz, 
madem ki 2012 yılı UNESCO tarafından 
Nabi ve Itri yılı ilan edildi o halde Nabi ve 
Itri’yi burada misafir etmek de bize yakışır. 
Böylesi önemli bir etkinliğe ev sahipliği yap-
mak Selçuk Üniversitesi’ne yakışır.” dedi. 

Konuklar Ayakta Alkışlandı
Açılış konuşmalarının ardından panele 
geçildi. Selçuklu Tıp Fakültesi Kardi-
yoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Bülent Behlül Altunkeser’in mode-
ratörlüğünde gerçekleştirilen panele, 
TRT İstanbul Radyosu Emekli Ney 
Sanatçısı Niyazi Sayın, Yıldız Teknik 
Üniversitesi Koro Şefi Prof. Dr. Ruhi 
Ayangil, Konya Kültür ve Turizm Mü-
dürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çıpan, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Türk Din Musikisi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan konuşmacı 
olarak katıldı. Öğrencilerin sevgi gös-
terileri arasında sahne alan panelistler, 
uzun süre ayakta alkışlandı.

“Itri Muazzam Bir Bestekârdır”
TRT İstanbul Radyosu Emekli Ney 
Sanatçısı Niyazi Sayın, konuşmasına 
Ney’in tarifi ile başlayarak, “Ney sizler-
siniz. Her insan bir neydir. Kuran’daki bes-
melenin tam karşılığı neydir. Bütün sesler 
neyden çıkar. Aşkın sadası da insandır. Itri 
de kendi eserlerinde aşkın sadasını işlemiş 
ve bugünlere gelmiştir. Musiki ruhun de-
ğil ruh musikinin gıdasıdır. Itri de Nabi de 
eserlerinde ruh ve musiki bütünlüğünü tam 
anlamıyla yansıtmıştır. Itri de kurduğu me-
lodilerle Allah’ın ve peygamberin sadasını 
bize taşımıştır. Hala bu sadalar yeryüzünde 
yaşıyor ve bize yol gösteriyor. Tüm bunlara 
baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebilirim 
ki Itri muazzam bir bestakardır. ” dedi.

“Hem Itri Hem de Nabi 
Kahramanlarımızdır” 
Panelde söz alan Yıldız Teknik Üniversi-
tesi Koro Şefi Prof. Dr. Ruhi Ayangil ise, 
“Musiki gibi soyut sanatlar hakkında elimiz-

de maalesef çok fazla kayıt yok. Bu belirsizlik 
içinde şunu söylebilirim ki musiki tarihimizin 
en tartışmalı şahsı Itri’dir. Ancak hem Itri hem 
de Nabi bizim esas kahramanlarımızdır. 
Toplum hafızasına anonim bir şuur olarak 
aksetmiş değerlerdir. “ dedi. Son olarak ise İl 
Kültür ve Turizm Müdürü Yrd. Doç. Dr. 
Mustafa Çıpan ile Marmara Üniversite-
si İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi 
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Nuri Özcan konuştu. Panelin ardın-
dan panelistlere teşekkür plaketi verildi. 
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Konya’da Hintli 
Müslümanlar ve 
Çiştiye Tarikatı
Hindistan’la Konya arasında ilginin tarihi eskidir. Türkiye Selçukluları 
döneminde bu, daha çok ticaret sebebiyle oluyordu. Nitekim Konya’da 
Şerafeddin-i Hindî adlı bir tüccar bulunuyor, sürekli Hindistan’a gidip ge-
liyor, Anadolu’da yetişmeyen ürünleri getirip satıyordu.

Hint Müslümanları’nın Mevlâna ve Mesnevi’ye de ilgi duydukları Eflaki’nin naklettiği 
menkıbelerden anlaşılmaktadır. Onun anlattığına bakılırsa, Şiraz ülkesinin hükümdarı 
Sultan Şemseddin-i Hindî’nin eline Mevlâna’nın bir gazeli geçmiş, bunu çok beğenmiştir.
Türkiye Selçukluları döneminde Konya’da Hintli ilim adamları da ikamet ediyordu. 
Eflaki’ye göre, Mevlâna Safiyüddin-i Hindî, o devrin en bilgili âlimlerinden olup, Konya’da 
Pamukçular/Penbefrûşân Medresesi’nde müderrislik yapıyordu. Mevlâna Safiyüddin-i 
Hindî, Mevlâna’nın müridi de olmuştur.
Hint Müslümanları’nın, Hilâfet makamına bağlılıklarından dolayı Osmanlı Devleti’ne de 
sempati duydukları, bazı ilim ve devlet adamlarının Anadolu’ya gelip yerleştikleri bilin-
mektedir. Bu dönemde Konya’ya gelip yerleşmiş Hint âlimleri de vardı. Nitekim âlim ve 
şair Vecdi Efendi, Hindistan’da Bengal ileri gelen ailelerden birinin çocuğu idi. 

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ
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Önce Şiraz’a gitti, oradan da Konya’ya 
gelip Mevlâna’nın soyundan Çelebi 
Efendi’ye öğretmen oldu. 1241/1825-
1826’da Konya’da vefat etti.
Hindistan’dan XIX. yüzyılda da Konya’ya 
mutasavvıf ve ilim adamlarının gelip 
yerleşmiştir. Konyalılar’ın Söylemez la-
kabını taktığı Şeyh Fazıl Hüseyin Efen-
di ile bunun hizmetinde bulunan Hacı 
Abdullah Efendi Çişti de Hindistanlı’dır. 
Söylemez Zaviyesi vakfiyelerindeki bazı 
şartların Hindistan’dan Konya’ya gelen 
gezginci dervişlere yönelik olması, bu 
şehirde sayılarının oldukça çok olduğu-
nu, bu sebeple onların kalabilecekleri bir 
zaviyenin kurulmasına ihtiyaç hissedildi-
ğini göstermektedir.
Çişti Tarikatı: Çiştiye, Hindistan’ın 
İslamlaşmasında önemli bir rol oyna-
mış Sünni bir tarikat olup, Muinüddin 
Hasan el-Çişti b. Seyyid Gıyasüddin 
es-Seczi (ö. 633/1236) tarafından 
kurulmuş; Hindistan’da geniş sahaya 
yayılmıştır. Osmanlı Ülkesi’ne çok geç 
dönemde, XIX. yüzyılda girmiştir.
Söylemez/Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, 

Çiştiye’yi yaymak üzere XIX. yüzyıl or-
talarına doğru Hindistan’dan Anadolu’ya 
gelmiş bir mutasavvıftır. Anadolu’nun 
değişik yerlerinde bir süre gezdikten son-
ra Konya’ya gelip zaviye kurmuş, burayı 
Çiştiye Tarikatı’nın merkezi yapmıştır.
Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi’nin 
Konya’da çok az sayıda müridi bulu-
nuyordu. V. Sabri Uyar, 1948’de Pirebi 
Mahallesi sakinlerinden 83 yaşında-
ki Hasan Dede diye tanınan birinin 
Söylemez’in müritlerinden olduğu-
na bir makalesinde işaret etmektedir. 
Kazım Köroğlu da halk arasında ona 
inanmış insanların mevcut olduğunu 
söylemektedir. 
Söylemez’in İstanbul’da üst düzey bü-
rokratlardan da müritleri bulunuyor-
du. II. Abdülhamit döneminde Adliye 
Nâzırı olan Abdurrahman Nureddin 
Paşa (ö. 1912) bunlardan biridir. Mu-
hacir Pazarı’nda Söylemez’in Konağı 
olarak bilinen binayı Abdurrahman Nu-
reddin Paşa, Söylemez için yaptırmıştır.
Söylemez/Şeyh Fazıl Hüseyin Efendi, 
Konya’daki geleneksel tarikat anlayışın-

dan farklı yol izleyerek uzlete önem ver-
miş bir şeyhtir. Onun ortaya koyduğu 
tarikatçılık, Türkiye şartlarında uygula-
namaz bulunduğu için kendisine çok az 
kişi intisap etmiştir. Zaten sayıları mah-
dut olan müritleri onun ölümünden 
sonra dağılmış, böylece Çiştiye Tarikatı 
Konya’da unutulmuştur.
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MELODİK
RENKLER

BEYZA 
ÖZDENGÜL 

Bu ay ki genç yeteneğimiz Mevlana 
Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölü-
mü 2. sınıf öğrencisi Beyza Özdengül… 
Şiirden, Resime, Müzikten, Taklite bir-
çok alanda yeteneği olan Beyza’yla eğ-
lenceli bir sohbet gerçekleştirdik. Gelin 
onun pembe dünyasına bir göz atalım.

AYŞE OKUTANKONU:  
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Seni kısaca tanıyabilir miyiz?
24 Haziran 1993 tarihinde Konya’da 
doğdum. Anasınıfı, ilkokul, ortaokul, 
lise derken nasıl geçtiğini anlayamadan 
şimdi de üniversitede okuyorum. Mev-
lana Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 
bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Bu 
bölümü Türkçe’ye, edebiyata olan il-
gimden seçtim. Bunun yanı sıra ilgim 
olan birçok alan var; ilkokulda uzun 
süre ettiğim koro, sonrasında gelen ke-
man dersleri, tiyatrolar, lisede derslerde 
çizmeye başladığım resimler, babamın 
mesleğine küçüklükten beri tanık olma-
mın kazandırdığı psikoloji ilgisi ve sev-
gisi gibi…  Mutluluğumun tüm bunlar-
la yakından ilişkili olduğunu söylemek 
mümkün.  Bu sebeple hayatımın büyük 
bir kısmını oluşturuyorlar.

Birçok aktivite ile uğraşıyorsun, 
sence yetenek nedir?
Bence yetenek,  yapabilme becerisi yani 
kabiliyettir. Bunu bize yaradan verir; biz-
ler de dünya görüşümüz, karakterimiz, 

ahlakımız ve aldığımız eğitimler doğrul-
tusunda bu yeteneği ortaya çıkarır, şekil-
lendiririz. Peşinden gidecek cesaretimiz 
varsa da yolumuzda ilerleriz.

Edebiyat, resim, müzik, tiyatro… Ken-
dini en iyi ifade ettiğin alan hangisi?
Aslında içlerinden birini seçmekte 
zorlanıyorum. Çünkü her biri farklı 
zamanlarda farklı duygularıma tercü-
man olabiliyor. Mesela birden bire mı-
rıldanmaya başladığım bir şarkı bütün 
üzüntümü alırken elimde bir parfüm 
şişesi kendimi aynanın karşısında bulu-
yorum. Ya da bir gece kendimi, mumları 
yakıp elime boya kalemlerini alıp saat-
lerce resim çizerken buluyorum. Ani-
den gelen duygularla satırları uzun uzun 
doldurduğum oluyor. Her biri çeşitli za-
manlarda sırtımı yasladığım dostlarım.

Çok küçük yaştan itibaren yazdığını 
söyledin. Konularını ne oluşturuyor?
Söylediğim gibi yazmaya olan ilgim kü-
çük yaşta başladı. İlk yazı deneyimim 
İlkokulda hazırladığım dergilerdi. O za-
manlar her çocuk gibi, kulak dolgunluğu 
ile prenses masalları yazardım. Büyüdük-
çe prenses masallarının yerini günlük 
hayatta tecrübe edindiğim şeyler aldı. 
Hepimizin yaşadığı şeyleri kendi pence-
remden izlemeye başladım, öyle döktüm 
kâğıda. Bazen sinirlendiğim birini yerle-
re serdim, bazen de mutlu olduğum için 
Allah’a şükrettim, ağacın rüzgârla olan 
bilindik ama yazılmamış hikâyesini kale-
me aldığım da oldu. Ne yaşadıysam onu 
yazdım. Ne hissettiysem o konum oldu.

Okumaktan keyif aldığın 
yazarlar kimlerdir?
Cümlelerine saatlerce zevkle kafa yorabi-
leceğim yazar Nazan Bekiroğlu, okumanın 

keyfini tattıran yazarlardandır bana. 
Tarık Tufan, İbrahim Tenekeci, Haş-
met Babaoğlu yazılarını takip ettiğim 
isimlerden. Ahmet Hamdi Tanpınar da 
gel bakalım roman okumaktan zevk al-
masını öğreteyim sana dedi, gecelerce 
onu dinledim.  Elbette ki hepsini dile 
getirmem mümkün değil ama şuan ak-
lıma gelen yazarlar bunlar.

Kendini sınırlandırdığın, “Evet 
Beyza artık dur’’ dediğin zamanlar 
oluyor mu?
Tabii ki oluyor. Mesela öfkelendiğim 
zaman, “Sakin ol Beyza tamam geçecek 
öfkeni kontrol etmelisin” gibi telkinler 
veririm kendime.  İnsan kendini sınır-
landırmalı. Çünkü insanız ve bazen 
bazı şeyleri abarttığımız oluyor. 

İlerde yeteneklerini profesyonel an-
lamda yapmayı düşünüyor musun?
Çok isterim.  İlerde, yazıları severek 
okunan bir yazar olarak bu satırlara ba-
kıp gülümsemek güzel olurdu mesela;  
kitaplar yazmak, hiç yüzünü görmedi-
ğim insanlarla duygularımı paylaşmak, 
yaptığım işten zevk aldıklarını görmek 
en büyük hayalim. Penceresinden de-
niz kokusunu içime çektiğim evimde, 
masamın üzerinde o güne dek biriktir-
diğim yazıları düzenlemek, resimleri-
mi sergileyip insanların keyif aldığı bir 
ortam oluşturmak istiyorum. İnşallah.

RENKLER

“Hepimizin yaşadığı şeyleri 
kendi penceremden izleme-
ye başladım, öyle döktüm 
kâğıda. Bazen sinirlendiğim 
birini yerlere serdim, ba-
zen de mutlu olduğum için 
Allah’a şükrettim, ağacın 
rüzgârla olan bilindik ama 
yazılmamış hikâyesini ka-
leme aldığım da oldu. Ne 
yaşadıysam onu yazdım. Ne 
hissettiysem o konum oldu.”
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Çok yönlü bir kişiliksin bunun se-
bebini neye bağlıyorsun?
Elbette ki çok yönlü olmam Allah’ın 
bana hediyesi. İçime, ruhuma tüm bu 
özellikleri o yerleştiren o. Bunun yanı 
sıra çevremde en başta da ailemde bu 
özelliklere sahip insanların olması bü-
yük avantaj benim için. Mesela annem 
güzel şiirler yazar, babam da öyle durup 
dururken şarkılar besteler, söylemeye 
başlar, sesi de güzeldir. Annem üniver-

site yıllarında çok aktif bir öğrenciy-
miş. Tıp okumasının yanında okulun 
basketbol takımındaki iyi sporcular-
danmış. Dans etkinliklerine katılırmış. 
Şükür ki genlerim onlara çekmiş. 

Taklit yeteneğin de var. Bir kişiyi 
taklit ederken bir anlık mı oluyor 
yoksa üzerinde çalışıyor musun?
Taklit yeteneğim, empati kurma çaba-
mın içerisinde gelişti aslında. Babamın 

mesleğinden dolayı empati kurma ile 
ilgili öğrendiklerimle, uygulama ko-
nusundaki uğraşlarımla gelişti. Bir ki-
şiyi taklit ederken üzerinde çalıştığım 
söylenemez. Sadece kendimi o kişinin 
yerine koymaya çalışıyorum, bunda 
ne kadar başarılı olursam yaptığım 
taklit de o kadar güzel oluyor. Elbette 
ki profesyonel değilim böyle bir iddi-
am da yok, hobi olarak çok sevdiğim 
bir alan sadece.

“Penceresinden deniz 
kokusunu içime çek-
tiğim evimde, masa-
mın üzerinde o güne 

dek biriktirdiğim 
yazıları düzenlemek, 
resimlerimi sergileyip 
insanların keyif aldı-
ğı bir ortam oluştur-

mak istiyorum.”
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ANTİK
DÜKKANI
ACILAR

Düşündüren, hüzünlendiren 
mekânlardır antikacı dükkânları. Bizler 
yaşamımızda eşyalarla farkında olarak 
ya da olmayarak bağlar kurarız. Kur-
muş olduğumuz bu bağlar ya bizimle 
beraber yaşar ya da ayrılığa dönüşür. 
Sonsuz olmadığımız gibi  eşyaların-
da bizimle sonsuzluğa gelemeyeceği 
aşikâr. Eski eşya dükkânları ayrılığı 
başka bir birlikteliğe dönüştürür. 

FERİDE ÖZDENGÜL

FERİDE ÖZDENGÜL
KONU:  

FOTOĞRAF:
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İnsanlar neden antika alır?
Eskiye karşı özlemlerini gidermek, çocukluklarını hatırlamak, anne babasını ve 
tarihini yâd etmek için antika almayı tercih ediyorlar genelde. Bir de geçmişine 
sahip çıkmak ve onu geleceğe taşımak için antika alanlar da var tabii ki.

Mesleğinize nasıl başladınız?
Aslında tesadüf eseri başladım. Mevlana’nın orada baharatçı dükkânım vardı. 
Dükkânda dedemden kalma birkaç eşyayı dekor amaçlı kullandım ve müşte-
riler baharatlardan çok dekor amaçlı kullandığım eşyaları sormaya başlayınca 
ben de antikacılığa yönelmeyi seçtim.

Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz?
12 yıldır.

Mutlaka bizim için önemli olan bir 
eşya vardır yaşamımızda. Mehmet 

amcanın dükkânı da öyleydi, her 
eşyanın bir önemi vardı. Biz de merak 

ettik ve sorularımıza yanıt bulmak için 
dükkânının yolunu tuttuk. Mevlana 

Türbesi’nin bitişiğinde, öyküleriyle 
bizlere merhaba diyen küçük şirin bir 

dükkân… Girdiğinizde sizi içeri  buyur 
eden o eski bağ evi kokusu.
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Her iş gibi mesleğinizin de zorluk-
ları vardır. İşinizle ilgili zorluklar-
dan biraz bahseder misiniz?
İstediğiniz zaman mal bulmak ve sat-
mak zor. Antikacılıkta sevgiye dayalı 
bir meslek olduğu için uzun vadede 
yapılabilecek bir iş. Çok güzel olduğu 
kadar sıkıntıları olan bir meslek. Sade-
ce paraya endeksli kişi bu mesleği ya-
pamaz gönül işidir antikacılık.

Dükkânınızda bulunan antika eş-
yaları nerden temin ediyorsunuz?
Genellikle bize eski evlerden getirirler, 
bazen de haber verirler biz bakmaya 
gideriz. Antika olarak değer biçilebile-
cek bir şeyse alırız.

Başka şehirler, ülkelerden antika 
eşyalar almaya gidiyor musunuz?
Almaya değil de daha çok satmak için An-
kara, İstanbul’a giderim. Sebze ve meyve 
pazarları gibi antika pazarları da kurulur. 
Mesela Ankara’da her ayın ilk pazar günü 
Ayrancı’da ve 2. haftası da Çay Yolu’na 
pazar kurulur. İstanbul’da her sokakta bir 
antikacı görebilmek mümkündür.

Hiç satmak istemediğiniz bir 
parça oldu mu?
Tabi bazı şeyleri satmak istemediğim 
oluyor ama zamanla bunu aşmayı öğ-
rendim. Aştım çok şükür. Bu bir tek 
bana özel bir şey değil, genellikle anti-
kacılara has bir özelliktir. Ama özellik-
le satmak istemediğim dedemden ve 
babamdan kalan parçalardır.

Konya’da antikacılık ne düzeyde? 
Konya artık gün geçtikçe gelişen bir 
şehir. Mevlana’dan dolayı yerli ve ya-
bancı turistlerin ilgi duyduğu bir kent 
ve bu ilgi benim de işim için olumlu bir 
etki yaratıyor. Fakat insanların tam ola-
rak eski eşyalar yani antikalar ilgisini 
çekmiyor. Bunun nedeni ise Konya’da 

eski evlerde hala antika sayılabilecek 
eşyalar var.Ama Konya’da antikacılığın 
zamanla gelişeceğine inanıyorum.

Bir eşyanın antika olup olmadığını 
nasıl anlarsınız?
Bu anlatılabilecek ve gözle görülebile-
cek bir şey değil. Zamanla edindiğiniz 
tecrübelerle yavaş yavaş anlamaya baş-
lıyorsunuz. Kısacası göz ve el yordamı 
ile yapıla yapıla öğrenilebilen bir şey.

Fiyatlarınız nasıl peki?
Öyle çok çok pahalı şeyler değil sat-
tıklarımız. İnsanlar korkuyor tabi 
dükkândan içeri girmeye ama dediğim 
gibi fiyatlarımız çok pahalı değil. Bu 
meslekte gönül, rıza pazarlığı vardır. 
Fiyatlar iki kişi arasındadır, fiyatları 
ben ve müşterim belirleriz.
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Dükkânınızda en çok sattığınız 
eşyalar neler?
Dükkâna insanlar ne alacağını bilme-
den gelirler genelde. Ama en çok sattı-
ğım eşyalar halı, kilim ve elbisedir.

İşinizle ilgili bir hikâyeniz var mı?
Çok var ama ben şuan aklıma gelen bir 
hikâyeyi sizlerle paylaşayım;
Önce kuş sonra kafes 
Bir gün dükkândayım içeri eski bir 
dostum ve arkadaşları girdi. Birinin 
elinde bir saka kuşu vardı. Kuşa bak-
mak istedim elime alayım derken, kuş 
uçtu uçtu Tunus’tan gelmiş el yapımı 
eski bir kafesin üstüne kondu. Belli ki 
bir hikâyeleri vardı içlerinden biri başla-
dı anlatmaya. Soğuk bir kış günü evden 
çıktığında kapısının önünde donmuş 
bir saka kuşu bulmuş. Almış hemen onu 
güzelce ısıtmış kendine getirmiş. Bir 
kafese ihtiyaç var tabi buraya geldiler 
ve kuşun konduğu kafesi aldılar. Ertesi 
gün öğrendim ki ölmüş saka kuşu. Ben 
de içimden Allah her şeye bir sebep ve-
riyor, kafesin alınma sebebi de bir saka 
kuşu oldu işte diye geçirdim.
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Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun 
himayesinde ve Başbakanlık Türk İşbir-
liği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’nın 
desteğiyle KTO Karatay Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen “Uluslararası Türk Arap 
Sanatçılar Buluşması” kapsamında, Arap 
Baharı’nın resmedildiği sergi törenle 
açıldı. Açılış törenine KTO Karatay Üni-
versitesi Mütevelli Heyet Başkanı İsmail 
Hakkı Kolat, KTO Karatay Üniversitesi 
Prof. Dr. Rektörü Ömer Torlak, Türk 
Sanatçılar Küratörü Doç. Dr. Orhan 
Cebrailoğlu, Arap Sanatçılar Küratörü 
Mohamed Hemeda, KTO Meclis Başka-
nı Seyit Karaca, mütevelli heyet üyeleri, 
fakülte dekanları ve Arap-Türk ressamlar 
ile çok sayıda davetli katıldı. 
Törende konuşan KTO Karatay Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Torlak, 
“Sanatçı dostlarımız, Arap ülkelerinden, 
İran’dan Türkiye’den 10 günlük bir süre içe-
risinde birlikte oldular. Sanatlarını ortaya 
koydular. Ben bu programların üniversitemiz 
organizasyonunda süreceğine gerek sponsor-
larımızın, gerekse mütevelli heyetimizin bu 

desteği bize vererek ve siz sanatçı dostlarımız-
la bu programların devam edeceğine canı gö-
nülden inanıyorum” dedi. 
Küratör Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu 
ise, “Sanatçı her zaman kendi toplumunun 
her türlü olaylarına karşı duyarlı davran-
mıştır. Bu 10 gün içerisinde Konya’da ina-
nıyorum ki çok ciddi önemli sanat eserleri 
yapılmıştır” şeklinde konuştu. 
KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli He-
yet Başkanı İsmail Hakkı Kolat da, “Eğitim 
camiasına adım attığımız günden beri büyük 
başarılara imza attık. Sanatla iç içe olan bir 
eğitim üzerinde durduk” dedi. KTO Meclis 
Başkanı Seyit Karaca ise, “KTO Karatay 
Üniversitesi bugün hem Konya açısından, hem 
dünya açısından gerçekten çok önemli bir etkin-
liğe imza atıyor” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından KTO Karatay 
Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
İsmail Hakkı Kolat, Türk Sanatçılar Kü-
ratörü Doç. Dr. Orhan Cebrailoğlu’na, 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Ömer Torlak ise, Arap Sanatçı-
lar Küratörü Mohamed Hemeda’ya çini 

işlemeli tabak hediye etti. Daha sonra, 
Arap Baharı’nın resmedildiği sergi katı-
lımcılar tarafından açıldı. Serginin açılı-
şından sonra protokol üyeleri, sanatçıla-
rın eserlerini inceledi. 
20-30 Eylül tarihlerini arasında KTO 
Karatay Üniversitesi’nde gerçekleştiri-
len Uluslararası Türk Arap Sanatçılar 
Buluşması kapsamında, Arap Baharı 
olarak bilinen Ortadoğu ve Kuzey Af-
rika’daki halk hareketleri sanat ve sa-
natçı gözüyle ele alındı. Arap ve Türk 
sanatçıların bakış açılarıyla farklı kül-
türlerin bir araya getirildiği buluşma-
da, bireyler arasındaki paylaşımları ar-
tırmak ve bunun yanında Konya kent 
kültürünün sanatla zenginleşmesinin 
amaçlandığı ifade edildi. 10 gün süren 
etkinliklere, Türkiye’den 25, Mısır, Ye-
men, Suudi Arabistan, Ürdün, Cezayir, 
Filistin, Irak, İran ve Kuveyt’ten 43 
Arap sanatçı katıldı. Arap ve Türk sa-
natçıların organizasyon boyunca KTO 
Karatay Üniversitesi’nin galerisi için 
toplam 90 adet resim yaptığı belirtildi. 

ULUSLARARASI 
TÜRK-ARAP SANATÇILARI 
BULUŞMASI
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ’NİN 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “ULUSLARARASI TÜRK 
ARAP SANATÇILAR BULUŞMASI” 
KAPSAMINDA ARAP BAHARI’NIN 
RESMEDİLDİĞİ SERGİ, TÖRENLE AÇILDI
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Hocam Elleriyle 
Hayatıma Dokundu 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ

PROF. DR. HAKKI GÖKBEL
BU YAZIMDA, HOCAM DA OLAN BİR HEKİMİN 
HAYATIMA NASIL DOKUNDUĞUNDAN SÖZ EDECEĞİM.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 3. sı-
nıf öğrencisiydim. Sağ kulağımda ağır bir 
(kolesteatomlu) orta kulak iltihabı teşhis 
edildi. Pek ümit olmamasına rağmen bazı 
antibiyotikler denendi ama nafile. Ameliyat 
olmam gerekiyordu. O günün koşullarında 
yapılacak operasyon radikal mastoidektomi 
idi. Bu ameliyat sırasında sağ kulak zarımın 
kalan kısmı harap olmuş kemikçiklerle bir-
likte alınacak, bölge kolesteatom adı verilen 
oluşumdan tamamen temizlenecek ve bu 
sayede orta kulaktaki problemin yayılarak 
komşu dokuları ve bu arada en önemlisi 
beyni olumsuz etkilemesi ve ciddi problem-
lerin ortaya çıkması engellenecekti. 
Genel anestezi altında yapılacak bu operas-
yon dolayısıyla derslerime bir süre devam 
edememem söz konusuydu. Sınıfta kalma-
dan nasıl ameliyat olurum, rapor almam 
yeterli olur mu, araştırdım. Çaresi yoktu; 

rapor alsam da derslere bir süre devam 
edemediğim takdirde sınıf kaybedecektim. 
Mecburen sağlık durumum iyi olmasa bile, 
ameliyattan birkaç gün sonra derslere de-
vam etmeye karar verdim.
Operasyon tarihi olarak 30 Aralık 1982 
günü kararlaştırıldı, ameliyatı bir Doçent 
hocamız yapacaktı. Bir gün öncesinde Ku-
lak Burun Boğaz Kliniğine yattım, operas-
yon gününde de ameliyat hazırlık odasına 
alındım. Saatler geçmesine ve başka hasta-
ları operasyona almalarına rağmen benim 
için haber gelmiyordu. Sonunda ameliyatı 
yapması planlanan öğretim üyesi yanıma 
gelip kullanılacak cihaz tamire gönderildiği 
sanayiden henüz gelmediğinden operas-
yonun başka güne kaldığını söyledi. Erte-
si gün hem cumaydı hem de yılbaşı. KBB 
ameliyathanesinde operasyonlar diğer me-
sai günlerinde yapılıyor, cuma günleri ise 
ameliyathane bakıma alınıyordu.
Ameliyatımın sonraki haftaya, dolayısıyla 
1983 yılına kaldığını kabullenmişken cuma 
sabahı beni operasyona hazırladılar ve ame-
liyatı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan 
Cura’nın yapacağını söylediler. Çok sevin-
dim; çünkü Orhan Cura çok meşhur bir 
KBB uzmanıydı, kendi geliştirdiği operasyon 
teknikleri ve cihazlar vardı. Sosyal yönü de 
güçlüydü. Günümüzün ünlü teknik direktö-
rü, yaklaşık 30 yıl öncesinin ünlü futbolcusu 
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Mustafa Denizli’yi henüz 14 yaşınday-
ken futbol oynarken görüp Altay kulü-
büne götüren ve (Mustafa Denizli’nin 
bir röportajındaki ifadesiyle) hayatını 
değiştiren kişiydi. 31 Aralık 1982 Cuma 
günü ameliyata alındım.
Operasyon sonrası genel anestezinin 
etkisinden kurtulmaya çalışırken yanı-
ma Prof. Dr. Orhan Cura geldi ve “Sen 
tıp doktoru olacaksın. Stetoskop kullana-
caksın. Yeni bir ameliyat denedim. Sağ ku-
lak kepçesinin arkasındaki kemiğin üzerin-
deki fasciayı alıp sana kulak zarı yaptım” 
dedi. Yani hoca ameliyata bir de kulak 
zarı yapımı (timpanoplasti) eklemişti. 
Zarın tutup tutmadığı yıllar içerisinde 
belli olacaktı.
Beşinci gün kafam bembeyaz sarılı şe-
kilde derslere girmeye başladım. Hem 
KBB kliniğinde hasta olarak yatıyor 
hem de gündüzleri aynı binada dersle-
re giriyordum. Sabahları sevgili arkada-
şım Ahmet odama gelir, beraber derse 
giderdik. Haftalar böyle geçti. Değerli 
doktorum ve hocam Orhan Cura bir 
türlü beni taburcu etmiyor, “Dışarıda 
grip-nezle olursun, ameliyatın sonucu teh-

likeye girer” diyordu. Gündüzleri neyse 
de, akşamları vakit geçmek bilmiyor-
du. Dersler bitince sınıf dağılıyor, be-
nim için biraz daha kalan arkadaşlarım 
da 17.00 civarında ayrılıyordu. KBB 
kliniğine gelen acil hastalara müdaha-
le edilirken ben de orada bulunuyor, 
ayrıca okuyarak vakit geçirmeye çalışı-
yordum. Nafile, canım sıkılıyordu.
Annemle birlikte kaldığımız ev, Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yaklaşık 
15 km mesafedeydi. Ancak hastanenin 
çok yakınında, ana yolun hemen karşı-
sında oturan arkadaşlarım vardı. Kendi-
leriyle konuştum; sağ olsunlar, bir süre 
yanlarında kalmamdan memnuniyet 
duyacaklarını söylediler. Orhan hocaya 
durumu anlattım, “İyi madem, canının 
sıkıldığının farkındayım, ama dikkatli ol” 
dedi ve 29. gün beni taburcu etti.
Aradan tam otuz yıl geçmiş. Ara sıra 
problem çıkarsa da, kulağıma su gir-
memesine hala dikkat etmem gerekse 
de, ameliyattan çok memnunum. Fas-
ciadan yapılma kulak zarı halen kula-
ğımda. Ameliyattan sonraki ilk yıllarda 
kulağımın kontrolünü yaptırdığım bazı 

KBB uzmanları radikal mastoidekto-
miyle birlikte timpanoplasti yapıldı-
ğını öğrenince şaşırdılar ve böyle bir 
tekniği bilmediklerini bile söylediler. 
Sonraki yıllarda ise bu operasyon tek-
niği, hatta daha gelişmişleri hemen her 
hastanede yapılır oldu.
Orhan hocamın hiç beklemediğim 
anda devreye girerek yaptığı ameliyat 
sayesinde şükür kulağımda zar var ve 
iyi işitiyor, gerektiğinde stetoskop kul-
lanabiliyorum. Mustafa Denizli’nin ha-
yatını değiştiren Prof. Dr. Orhan Cura, 
elleriyle sadece kulağıma değil, haya-
tıma da dokundu. Bu yüzden iyi bir 
hekimin bir insanın hayatını nasıl etki-
leyebileceğini çok iyi biliyorum. Tam 
ihtiyacımın olduğu dönemde benim 
için çok avantajlı olan bir operasyon 
tekniğini uygulayabilecek nadir dok-
torlardan birinin (ilginç bir şekilde, 
bir cihazın gecikmesiyle) ameliyatımı 
yapmasına şükrediyorum. Artık 83 ya-
şında olan hocama minnettarım. Ken-
disine buradan saygılarımı sunuyor, bu 
beceri ve yaklaşıma sahip hekimlerin 
sayısının artmasını diliyorum.
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Bengisu 
Gürbüzer 

Doğru

KONYA DEVLET TİYATROSU 
MÜDÜRÜ VE 
SANAT YÖNETMENİ; 

BENGİSU GÜRBÜZER DOĞRU 
1994 yılında Ankara Hacettepe Üni-
versitesi Devlet Konservatuarı’nı 
bitirdi. Mezun olduktan sonra 1999 
yılında Konya’ya geldi.13 yıl boyun-
ca Devlet Tiyatrosu’nda oyuncu ve 
yönetmen olarak görev yaptı. 2012-
2013 tiyatro sezonunun başlarında 
ise oyuncu ve yönetmenlik görev-
lerine ilave olarak Konya Devlet 
Tiyatrosu’nun Müdür ve Sanat Yö-
netmenliği görevini de üstlendi. 
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GENÇ MÜDÜRESİ, BENGİSU GÜRBÜZER DOĞRU. TİYATRO ÜZERİNE 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ BU KEYİFLİ SOHBETİMİZDE, 2 EKİMDE SEYİRCİYLE 

BULUŞACAK YENİ OYUN HAKKINDA KÜÇÜK BİLGİLER ALDIK.

Tomris Çetinel’den sonra bayrağı 
siz devraldınız, yapmak istediğiniz 
çalışmalar nelerdir, sizin yönetimi-
nizde ne gibi değişiklikler olacak?
Bölgelerde görev yapmak büyük so-
rumluluklar isteyen bir bayrak yarışı-
dır. Buradaki sorumluluktan kastım, 
bölgeyi tanımak, kültürel yapısını anla-
yabilmek ve çok büyük olan tiyatro sa-
natının yelpazesinin güzelliğini bölge-
mizle birleştirmek daimi amacımızdır. 
Sayın Tomris Çetinel (abla) ile çalış-
mak hayatımıza ve şehrimize güzel, 
müspet tecrübeler katmıştır. Çalışma-
larımız adına da; büyük yazar merhum 
Orhan Asena’nın yazdığı ve benim 
sahneye koyacağım “Ya Devlet Başa 
Ya Kuzgun Leşe” adlı oyun ile 02 Ekim 
2012 tarihinde perdelerimizi açıyor ve 
seyircimizle kucaklaşıyoruz. Hemen 
akabinde ise Ankara Devlet Tiyatrosu 

Rejisörlerinden Sayın Ege Aydan’ın 
sahneye koyacağı “Biz Size Hayranız” 
adlı oyun ile Kasım ayı başında yeni 
sezonun 2. oyunuyla prömiyerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Bu arada günümü-
zün çocukları yarınımızın geleceği yav-
rularımızı da unutmadık. Geçtiğimiz 
sezon repertuarımızda bulunan “Dört 
Köşe Palyaço” adlı çocuk oyunumuz ile 
7’ den 70’ ye tüm yaşıt gruplarına hitap 
eden “Güzel ve Çirkin” adlı müzikli ço-
cuk oyunumuzda yeni sezonda da tem-
sillerine devam ederken, uluslararası 
bazda olmasını planladığımız Müdürlü-
ğümüz Sanatçılarından Sayın Boğaçhan 
Sözmen’in sahneye koyacağı “Nasrettin 
Hoca Bir Gün” adlı kukla sanatı da kul-
lanılarak sahnelecek olan yeni bir çocuk 
oyununun hazırlık çalışmalarına başla-
nacaktır. Sezonun son oyunu olarak dü-
şündüğümüz, Devlet Tiyatrosu Rejisör-

lerinden Hakan Çimenser’in sahneye 
koyacağı “Garsonyer” adlı oyun ile de 
yeni bir heyecan daha yaşayacağız. Vee-
eee 14 Nisan festivaaaaaaaaaaal.  

Tiyatroyla tanışmanız nasıl oldu, 
nasıl karar verdiniz? Tiyatro sizin 
için ne anlam ifade ediyor?
Küçük yaşlarda Ankara Devlet Tiyat-
rosu Büyük Tiyatro sahnesinde oyun 
seyrederken ilk olarak binaya aşık ol-
mamla başladı. Sonrasında ailemin 
daimi ve düzenli bir tiyatro seyircisi ol-
ması ve benim ailemin yanında minik 
bir seyirci olarak devamlılığım bu aşkı 
büyütüp evlilik boyutuna getirdi. İn-
san hayatın da ailesi başta olmak üzere 
önemli olan yegâne gerekliliklerinden 
biri de işi yani mesleğidir. Ben işime, 
mesleğime tam olarak “iş” ya da “mes-
lek” diyemiyorum. 
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“TİYATRONUN BENİM İÇİN İFADE 
ETTİĞİ ANLAM KOCAMAN BİR DÜNYAYI VE 
BU DÜNYADA YAŞANAN OLAYLARI, YİNE 
YAZARIN, REJİSÖRÜN VE OYUNCULARIN 
ORTAK BİR DÜNYADA SANKİ KÜÇÜKMÜŞ 

GİBİ GÖRÜNEN SAHNEDE CANLANMASIDIR. 
BİR ÜLKENİN OLMAZSA OLMAZLARINDAN 
BİRİDİR. BENİM İÇİN TİYATRO; ÇOCUKLARIM, 

EŞİM, ANNEM, BABAMDIR. KISACASI 
İÇİNDE YAŞADIĞIM HAYATTIR TİYATRO.”
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Çünkü tiyatroculuk ve Sanatçılık “ne-
redeyse” farklı bir yaşam tarzını gerek-
tiriyor. Tiyatronun benim için ifade 
ettiği anlam ise kocaman bir dünyayı 
ve bu dünyada yaşanan olayları, yine 
yazarın, rejisörün ve oyuncuların or-
tak bir dünyada sanki küçükmüş gibi 
görünen sahnede canlanmasıdır. Bir 
ülkenin olmazsa olmazlarından biridir. 
Benim için tiyatro; çocuklarım, eşim, 
annem-babamdır. Kısacası içinde yaşa-
dığım hayattır tiyatro.

Tiyatro bir mesaj vermeli mi, 
günümüzde tiyatronun yeri nedir?
Tiyatro çatışmadan doğar, yaşamın 
içinden koparak gelir. Ve dolayısıyla 
kötüyü ibret, iyiyi örnek olarak göste-
rir. Yazılı bir tiyatro metni canlanmaya 
başladığı anda illaki sözün gücü ve kul-
lanımına göre belki de en kolay mesajı 
verilebilecek ve en akılda kalabilecek 
mesajları ifade edecek olan “Tiyatro” 
dur. Bu yalnız günümüzde değil, mi-
lattan önceki yüzyıllarda da var olan 
bir durumdur. Konya’da Anıt Alanıdır. 
Şaka bir tarafa, dünyanın en görsel, 
canlı ve neredeyse tüm sanat dalları-
nı içerisine alabilecek kadar büyük ve 
bir o kadar önemli olan, önemsenme-
si gereken bir alandır “Tiyatro”. Ve biz 
Konya seyircimizin bize hissettirdiği 
kadarıyla o noktaya çok yakınız.

Tiyatroyu, TV dizilerinden ayıran 
en önemli fark nedir?
Daha önceki sorularda da verdiğim 
yakın cevaplar gibi, canlı performans 
olması, arkası yarın olmamasıdır. Yani 
bir eser seyredilirken giriş gelişme ve 
sonucu, eserin başlangıcından bitişine 
kadar yaşayıp görebileceğimiz bir yer-
dir tiyatro. Birde hatayı kabul etmeyip, 
“pardon yanlış oynadım” diyemeyece-
ğiniz ve evet bunu net olarak söylüyo-
rum ki tam anlamıyla “er meydanı”dır.

Oynamak istediğiniz özel bir 
karakter var mı?
Yeni yazılmış, yeni üretilmiş, yeniden 
ve yeni bir adımla sahneye çıkacağı-
mız, yeniden seyirci ile buluşacağımız 
her iş, inanın hep en özeldir bizim için.

Konserler ve festivallere yoğun bir 
ilgi varken, tiyatroya olan ilginin 
az olmasının sebebi sizce nedir?
Bu sorunun cevabını verebileceğimi san-
mıyorum. Çünkü biz DEVLET TİYAT-
ROLARI olarak, ilgisizlik yaşamadık ve 
yaşatmadık seyircimize dolayısıyla böyle 
bir yargının ya da tezin “kendi adımıza” 
yanlış olduğunu düşünüyorum.

Bengisu Gürbüzer Doğru, ne tür 
oyunlar izler ve kimlerle aynı 
sahneyi paylaşmak ister?
İyi bir birey olabilmenin temellerinde 
bakış açısının geniş olması çok önemli-
dir. İyi bir birey ve sanatçı olma yolun-
daki çabalarımda da bakış açımı daimi 
olarak geniş bir yelpazede tutmayı iste-
rim. Onun içinde iyi yazılmış eserlerin 
içinde, gücümün yettiği kadarıyla olmak 
isterim. Kimlerle aynı sahneyi paylaşmak 
istersinize gelince; ülkesi, milleti ve kül-
türü başta olmak üzere, onlara hizmet 
etme ülküsünde olan her arkadaşımla 
sahne almak beni olağanüstü mutlu eder.

Son zamanlarda çok sayıda yerli 
diziler yapılıyor. Dizilerin kadrola-
rında tiyatrocular başı çekiyor. Siz 
bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Bu soru için teşekkür ediyorum. Nasıl ki 
bir binanın taşıyıcı kolonlarının sağlam 
olması, ilkokulda öğretmenin başarısının 
çocuğun hayatının devamında ki etkileri 
ne kadar önemliyse, o tip işlerde işin erba-
bı olan kıymetli sanatçıların destekleri ve 
tecrübeleri, işlerin daha nitelikli olmasını 
sağlıyor. O kişilerin kıymetini anlatıyor. 

Bu sezon merakla beklenen tarihi 
bir oyun olan “Ya Devlet Başa Ya 
Kuzgun Leşe” adlı oyunu sergile-
yeceksiniz. Hangi tarihten itibaren 
izleyiciyle buluşacak. Oyun hak-
kında neler söylemek istersiniz?
“Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe” 2 
Ekim 2012 tarihinde siz değerli seyir-
cilerimizle buluşuyor. Tarihimizin bir 
dönemini birebir anlatan, bu eserde 
büyük bir devletin, büyük bir dev-
let adamının ve onun evlatlarının ve 
devletinin evet gerisini anlatmayalım. 
Hımmmmmm bence seyredin…
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Karikatürist  Büstleri  
Açıldı

Gülmece Parkı’ndaki büstlerin açılışı için 
Akşehir Kültür Merkezi önünde yapılan 
törene Kaymakam Ali Dursun, Belediye 
Başkanı Abdülkadir Oğul, Karikatürist-
ler Derneği Başkanı Metin Peker, Kari-
katüristler Derneği üyeleri, ATV Haber 
Koordinatörü Uygar Eremektar, kamu 
kurum ve kuruluşları müdürleri ile çok 
sayıda davetli katıldı. Törende konuşan 
Akşehir Belediye Başkanı Oğul, mizahın 
önemine dikkat çekerek, “Akşehir Beledi-
yesi olarak bir ilke imza atmanın, ünlü ka-
rikatüristlerimizin büstlerini açarak, onları 
ölümsüzleştirmenin onurunu yaşıyoruz. ‘Bir 
insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye 
güldüğünden zekâsını anlarsınız’ der Mev-
lana. Moliere de, ‘İnsan güldüğü kadar in-
sandır’ diye ekler. Umutlarımızın tükenmeye 
yüz tuttuğu zamanlarda bile bizi kendimize 
getiren mizah değil midir? Nefes alışımızdan, 
yaşamımızın son noktasına kadar mizah 
hayatımızın her alanındadır aslında. Nas-
reddin Hoca’mızın bir fıkrasından, gülme-
cenin çizgilerle hayat bulan şekli karikatürle 
yahut bir komedi filmiyle gülerken, düşünür, 
düşünürken de güleriz. Mizah sayesinde çare-
sizliğimize çare bulur, sorunlarımıza çözüm 
ararız” dedi. Karikatüristler Derneği Baş-
kanı Metin Peker de yapılan büstler için 
Akşehir Belediyesi’ne ve Başkan Abdül-
kadir Oğul’a teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ardından Turhan 
Selçuk, Nehar Tüblek, Oğuz Aral, Ferit 
Öngören, Cemal Nadir Güler, Semih 
Balcıoğlu, Altan Erbulak, Bedri Kora-
man ve Mustafa Eremektar gibi yıllarını 
karikatür sanatına adayan 9 karikatür 
sanatçısının büstleri, ilçe protokolü ve 
Karikatürcüler Derneği üyeleri tarafın-
dan açıldı. Babası Mustafa Eremektar’ın 
büstünün açılışını annesi Lütfiye Ere-
mektar ve oğlu Mıstık Çağın Eremektar 
ile birlikte gerçekleştiren ATV Haber 
Koordinatörü Uygar Eremektar, mutlu-
luğunu dile getirdi. Eremektar, “Çok mut-
luyum. Sadece babam adına değil, karikatür 
camiası adına da mutluyum. Hem Akşehir 
Belediyesi’ne hem Karikatürcüler Derneği’ne 
çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha görmüş 
oldum, Nasreddin Hoca’nın torunları diye 
sadece karikatüristleri görmemek gerekiyor. 
Akşehir’de gördüğüm kadarıyla asıl Akşehir-
liler Nasreddin Hoca’nın torunları, bu kadar 
güzelliğe sahip çıktıkları için” diye konuştu.
Uygar Eremektar’ın oğlu Mıstık Çağın 
Eremektar ise, gülerken hatırladığı de-
desinin büstünde de gülümsüyor olma-
sının kendisini yanıltmadığını söyledi. 
Eşi Mustafa Eremektar’ın büstünün 
açılış törenine katılan 78 yaşındaki 
Lütfiye Eremektar da, duygulu anlar 
yaşadı. Lütfiye Eremektar, “O kadar 

mutlu oldum ki, bir şeyler söylemekte sıkıntı 
çekiyorum. Bütün emeği geçenlere ve bele-
diye başkanına çok teşekkür ederim. Bizi 
çok mutlu ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar” 
dedi. Karikatüristler Derneği Başka-
nı Metin Peker de, dünyanın gülmece 
merkezi Akşehir’de, Türk mizahının 
piri Nasreddin Hoca’nın yattığı yer-
de böylesi dünyaca çok ünlü ustaların 
büstlerinin açılmasından dolayı onur 
duyduğunu kaydetti.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 
Akşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan karikatürist büstleri 
törenle açıldı. “Gülmecenin Baş-
kenti” patentini alan Nasreddin 
Hoca’nın memleketi Konya’nın 
Akşehir ilçesinde sinema sanat-
çıları ve mizah ustalarının ar-
dından bu kez de karikatüristle-
rin büstleri yapıldı.
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ESMA VE NUR… 
OBJEKTİF VE SORGULAYAN BİR BAKIŞ AÇISI. 
VE HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ YAPTIKLARI İŞE 
DUYDUKLARI SAYGI VE BİTMEYEN 
FOTOĞRAF TUTKUSU… 
KONYALI İKİ KIZ KARDEŞ ÖYLE GÜZEL BİR YOLA 
ÇIKMIŞLAR Kİ ONLARIN HİKAYESİNİ DİNLEMEK 
BÜYÜK BİR ZEVKTİ.

“Aslında fotoğraf zaman 
makinesidir, olmak istediğin 
yere ve zamana götürür. 
Bir nevi fotoğraf hayatın 
olmazsa olmazlarındandır.”
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Esma ve Nur, merhaba. Sizleri tanıyabilir miyiz?
Merhaba ben Esma Uysal. 1990 Konya doğumluyum. 
Konya da yaşıyorum.  Merhaba ben Nur Uysal. 1988 
Konya doğumluyum bende kardeşimle beraber Konya’da 
yaşıyorum. Biz 4 kız kardeşiz. 12 -14’lü yaşlardan beri 
annemizle birlikte mağaza işletiyoruz. Çalışmaktan arta 
kalan vakitlerde turlarla gezmeyi yeni yerler keşfetmeyi 
seviyoruz. Ayrıca küçüklüğümüzden beri hobimiz olan 
fotoğraf dalıyla uğraşıyoruz. İlk 2008 yılında almış oldu-
ğumuz yarı profesyonel makinemizle amatör olarak bugü-
ne dek çekimler yaptık. 2012 ocağından itibaren eğitimini 
alıp profesyonel olarak çalışmaya başladık aynı zamanda 
kendimizi daha da geliştirmek adına bu yıl ikimizde grafik 
tasarım bölümü için üniversiteye hazırlanıyoruz.

Sizleri fotoğrafla buluşturan serüveni anlatır mısınız?
Fotoğraf bizim için yeni değil aslında klasik olacak ama 
çocukluktan geliyor. 10 -12 yaşlarımızda arkadaşlarımız 
bulduğu paraya çikolata cips vb. şeyler alırken biz birik-
tirip ilk filmli fotoğraf makinesine o yaşlarda sahip olduk. 
Bu yaşa geldik ama yine değişen bir şey yok şimdide ka-
zandığımız parayı objektiflere harcıyoruz. Aslında anne-
mizin de isteği olan İngilizce öğretmenliği için dil eğitimi 
alıyorduk fotoğrafçılığı iş olarak başlarda düşünmemiştik 
fakat çevremizden fotoğraflarımız çok beğeni görüyordu. 
Son zamanlarda baya bir istek haline geldiği için bizde dü-
şündük mutlu olduğumuz işi yapmaya karar verdik.

AYŞE OKUTANKONU:  
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Nerede hangi koşullarda nasıl 
bir fotoğraf eğitimi aldınız?
Eğitimimizi Konya’da aktüel fotoğ-
raf atölyesinde, Mustafa Akgün ho-
camız tarafından aldık. Hocamız bu 
işe yıllarını vermiş çok tecrübeli bir 
insan o yüzden fotoğraf hakkında her 
türlü bilgiyi almak mümkün oldu bu 
da bizim için ayrı bir avantaj. Eğiti-
me ilk başta makineyi objektifleri ve 
kullanım alanlarını öğrenerek başla-
dık daha sonra stüdyoda deneme çe-
kimleri yaptık. Farklı dış mekânlarda 
çekimlere gittik. Fotoğraf gezilerinde 
öğrendiklerimizi pekiştirdik son ola-
rakta photoshop eğitimi gördük.

Fotoğraf şu anda profesyonel 
uğraşınız mı? Amatör çabanız mı?
Şu anda profesyonel olarak uğraşıyoruz 
katalog, mekân, düğün ve kişisel çekim-
ler yapıyoruz fakat öğreneceğimiz daha 
çok şey olduğunu düşünüyoruz. Öğren-
menin sınırı yoktur bu işte sürekli ken-
dimizi geliştirmeye çalışıyoruz.

Fotoğraf alanında illa ki bir 
eğitim almak zorunluluk mu?
Tabii ki eğitim çok önemli bir husus en 
iyi makineyi almakla olmuyor zaten bu-

nun birçok örnekleri sanal ortamda var. 
Birçok kişi hemen eline bir profesyonel 
makine alıp sayfa açıyor fotoğraflara ba-
kınca belli oluyor kadrajları ve ışığından 
bize göre görüntü kirliliği. Örneği ken-
dimizden de verebiliriz eğitim almadan 
önce programdan başka ayar kullanmı-
yorduk. Kadrajlarımızda bu kadar iyi 
değildi. Eğitim aldıktan sonraki ve ön-
ceki çektiğimiz fotoğraflara bakılınca ne 
kadar önemli olduğu anlaşılıyor.

Fotoğraf çekmek size göre 
sanat mı, meslek mi, hobi mi?
Önceden bizim için sadece sanat ve 
hobiydi şu anda üçünü de kapsıyor.

Son zamanlarda doğa fotoğrafçılı-
ğı çok yaygın? Siz bu konu hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? Hangi tür 
fotoğraflar çekiyorsunuz?
Böyle olmasının çok iyi olduğunu dü-
şünüyoruz. Fotoğraflarda haliyle daha 
sıcak daha doğal oluyor stüdyo çekim-
lerine göre göze daha hoş geliyor. Stüd-
yo çekimleri zaten çok sıradan oluyor, 
doğada çok farklı şeyler çıkıyor. Fotoğ-
rafçının hayal gücüne kalmış. Düğün, 
doğum, mekân ve kişiye özel çekimler 
yapıyoruz, fakat son zamanlarda sanal 

ortamda fotoğraf kullanımı oldukça 
yaygın olduğu için kişiye özel çekimler 
en çok rağbet görenlerden…

Çağımız teknolojisinin sürekli ge-
liştiği ve değiştiği bir ortamda fo-
toğraf sanatının yeri neresidir?
Teknolojinin gelişmesiyle fotoğraf çok 
yaygınlaştı eskiye nazaran bu çok güzel 
bir şey. Aslında fotoğraf zaman maki-
nesidir, olmak istediğin yere ve zama-
na götürür. Bir nevi fotoğraf hayatın 
olmazsa olmazlarındandır.

Örnek aldığınız fotoğraf 
sanatçıları kimlerdir?
Belli bir örnek aldığımız fotoğraf sanatçı-
sı yok fakat deviantart, flickr, 500px gibi 
sitelerde paylaşımları takip ediyoruz.

Son olarak fotoğraf çekmeye yeni 
başlayan ve bu konuda kendini ge-
liştirmek isteyenlere ne gibi tavsi-
yelerde bulunursunuz? 
Bu konuda kendini ciddi anlamda geliş-
tirmek isteyen birisi kesinlikle önce işi iyi 
bilen birinden eğitim almalıdır. Tabi bu 
da yeterli olmaz her zaman araştırmacı ol-
malıdır. Kendi çabası da gerekir gerçekten 
istemek ve azim şart. Gerisi zaten gelir.

“Doğa çekimleri daha samimi, 
stüdyo çekimleri artık çok 
sıradan olmaya başladı.”
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MULTİCAM COPTER
MULTİCAMCOPTER, SAHİP OLDUĞU İNSANSIZ HAVA ARACI İLE GELENEKSEL HAVADAN FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİM 
HİZMETLERİNİN HANTALLIĞI VE AŞIRI YÜKSEK MALİYETLİ YAPISINA SON VERİYOR. GPS DESTEKLİ KOORDİNAT BAZLI 
UÇUŞ, BELİRLİ BİR NOKTADA SABİT OLARAK YÜKSELME, ÖNCEDEN BELİRLENEN NOKTALARI TAKİP ETME GİBİ HİZ-
METLER İLE İHTİYAÇLARINIZA EN İYİ CEVABI VERİYOR.

Multicamcopter radyo kontrollü multi-
kopter ile alçak ve orta irtifadan yüksek 
çözünürlüklü fotoğraflar, full hd kalite-
sinde videolar çekmektedir. Cihazları-
mız biri pilot, diğeri kameraman olmak 
üzere iki kişi tarafından yönlendirilir. 
Pilot, o günkü çekim için kararlaştırılmış 
hava aracını istenilen kadrajı yakalamak 
için havalanır. Kameraman yukarıdaki 
görüntüyü önündeki yer istasyonundan 
eşzamanlı olarak  görerek en iyi görselin 
devamlılığını sağlamak için kamerayı 
kontrol eder.  Multicamcopter çok dar 
alanlarda manevra yapılabilmesi, insan 
hayatını tehlikeye sokmayacak şekilde 
uçabilmesi, elektrikli olması sebebiyle 
hem çevre dostu hem de sessiz olma-
sı, hakiki hava aracı ile yapılacak çekim 
maliyetinden daha ekonomik olması, 

çalışma ve ulaşım şartlarının esnekliğiyle 
size büyük kolaylık sunuyor. Çekim yapı-
lacak hava ekipmanlarına bu konuda tec-
rübeli teknik kadromuz, çekimi yaptıran 
kişi veya kişilerle yapacağı karşılıklı bilgi 
alışverişi sonucunda karar vermektedir. 
Teknik kadromuzun kalkış ve uçuş ya-
pacağı alanı inceleyerek yaptığı risk ana-
lizi sonucunda en güvenli uçuş güzergâhı 
belirlenip  çekimler tamamlanır.

Avantajları
Yüksek teknolojili özellikleri ile güven-
li uçuşlar yapar. Daha büyük ve mali-
yetli uçuş araçlarına göre ekonomik ve 
detaylı görüntü alımına imkân verir. 
Kullandığı profesyonel ekipmanlar ile 
kaliteli işler üretir. GPS sistemi ile uçuş 
yapar, istenilen yükseklikte ve koordi-
natta sabit kalabilir. Daha önce hiç gö-
rüntülenmemiş açılardan ilgili alanın vi-
deo veya fotoğraf kaydını gerçekleştirir.

Kullanım Alanları ve Hizmetlerimiz
Film, dizi, tanıtım filmi çekimleri; Em-
lak, arazi yönetimi; 360 derece panora-
mik çekimleri; Belde, ilçe, il tanıtımları; 
Belediye çalışmaları, yeşil alan, park ve 
bahçe görüntülemesi; Baraj ve sulama 
alanları görüntülemesi; İtfaiye ve polis 
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departmanları için özel hizmetler…  Yani aklınıza gelebilecek her 
türlü görüntüle ihtiyaçlarında en etkili çözüm.

Prodüksiyon
Multicamcopter, sahip olduğu İHA (İnsansız Hava Araçları) ile 
otomatik geleneksel havadan fotoğraf ve video çekim hizmet-
lerinin yanında koordinat bazlı uçuş, belirli bir noktada sabit 
olarak yükselme, önceden belirlenen noktaları takip etme gibi 
hizmetleri de vermektedir. Multicamcopter, prodüksiyon ve post-
prodüksiyon hizmetleri de vermektedir. 3D (3 boyutlu modelle-
me), görsel efekt, tanıtım filmi ve reklam filmi prodüksiyonlarını 
da imza atmaktayız. Bölgesel veya ulusal bazda naklen yayın ve 
çok kameralı SD/HD kayıt desteği de verilmektedir. 

Teknik Özellikler
Motordan motora: 120 cm
Tam boy: 130 cm
Toplam ağırlık: 5,750 g
Maksimum uçuş sürati: 50 Km/h
Maksimum uçuş mesafesi: 500m Çapta
Maksimum uçuş yüksekliği: 1-1200 m
Maksimum uçuş rakımı: 4000m
Maksimum hava sıcaklık: -8 C +38 C
Maksimum uçuş süresi: Tek takım batarya 
ile 8-10 dk
Maksimum rüzgar: 30Km/h
Hassas uçuş için max rüzgar: 10-15Km/h

Yağışlı hava şartlarında uçuş gü-
venliği ve görüntü netliği açısın-
dan kalkış yapamamaktayız. 

Görüntülü Kayıt Sistemleri
◆ Video HD Full Frame 35mm
◆ Canon Eos 5D Mark III
◆ Canon Eos 5D Mark II
◆ Panasonic GH-II
◆ Go-Pro Hero II (170 derece)
◆ 1080p - 720p Çekim Modları
◆ 24 / 25 /30 Fps
◆ 1920 x 1080 Full HD Çözünürlük 

Fotoğraf Kayıt Sistemi
◆ Panasonic GH-II
◆ 16.05-megapiksel Tam Çözünür-
lükte saniye başına
◆ 5 kare ve Venus Engine FHD
◆ 4976 x 2800 180 DPI Fotoğraf 
kalitesi (raw kayıt olanağı)
◆ Gelişmiş akıllı Çözünürlük Tek-
nolojisi,
◆ Akıllı Dinamik Aralık Kontrolü ile 
fotoğraf çekme imkanı
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Michael
J. Farris

Merhaba Bay Farris, bize biraz 
kendinizden bahsedebilir misiniz?
Esenlikler dilerim. Ben Michael J. Farris, 15 yılı aşkın 
süredir öğretmenlik yapmaktayım. Chicago’nun Illinois 
eyaletinden Konya’ya ilginç bir yolculuğum oldu. Ailem 
Amerika’nın keşfi öncesinden beri Amerika tarihinin bir 
parçası olan Middletonlardır. Ailemin yapmış olduğu 
araştırmaların bir kısmı Karen Fields ve Mamie Garvin 
Fields tarafından “Lemon Swamp and Other Places” adlı 
bir kitapta toplandı. Bu kitap bizimle  birlikte eğitimin  
gücünün hikâyesini anlatır. (Thomas ve Abraham’dan) 
1750’lerden 1800’lü yılların ortalarına ve günümüze  
kadar öğrenme gücü bizim için hep önemli olmuştur. Şu 
anda eşim Aundreta ve ben Konya’da birlikte öğrenme 
ve öğretmenin zevkini yaşıyoruz. Bunun için Mevlana 
Üniversitesi bizim için harika bir fırsat oldu.

AMERİKA’DAN KONYA’YA GÖNÜL VERİP GELEN, SÖZLERİNDE 
MUNİS BİR RUHUN TEBESSÜMÜ OLAN EĞİTİMCİ: 

Mevlana Üniversitesi Öğretim üyesi 
Sayın Michael J. Farris ile Konya 
üzerine, eğitim üzerine ve tabii ki 
Mevlana üzerine içten, samimi ve 
keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

GİZEM ÖZLEM BARLAS

HÜMEYRA GÜNEŞ
KONU:  

FOTOĞRAF:
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Öğretmen olarak çalışmak için neden Türkiye’yi 
tercih ettiniz? Sizi buraya çeken şey nedir?

Çok parlak zekalı ve yaşam dolu eşim Amerika’da 
hem kendisine  hem de  kendisinin eğitim gördü-
ğü Güney Carolina’daki Claflin Üniversitesi’ne 
büyük bir onur kazandırmak için çok çalıştı. Fulb-
right Kurumu Erasmus öğrenci değişimi programı 
gibi bir programdır. Eşim, Aundreta kendi Üni-

versitesinin ilk Fulbright Akademisyeniydi. Aynı 
zamanda ilk Fulbright akademisyeni olarak Selçuk 

Üniversitesi’nde hizmet verdi. Buradaki misafir per-
verliklerinden dolayı Sevgili Dr. Gülbün Onur ve Nezih 

Onur‘a, Yadam ve Fen-Edebiyat Fakültesine çok teşekkür ederiz. Onlar olma-
saydı eminim orası bizim için bütünüyle farklı bir deneyim olurdu. Onların 
nezaketi, iyiliği ve aktifliği gerçekten muhteşemdi. Aundreta’nın bir Fulbright 
üyesi olarak Türkiye’ye gelmeye hak kazandığı sırada, aynı zamanda evliliği-
mizi planlıyorduk. KidChess’de stratejik düşünme eğitmeni olarak Birleşmiş 
Milletler’de çalışıyordum. Kidchess (çocuk satrancı) Kuzey Atlanta boyunca 
ortaklığı olan bir eğitim birliğidir. O zamanlarda eşimin  bir yıllığına öğretmen-
lik için gitmesi gerekiyordu ve ben  eşimle birlikte gitsem mi kalsam diye karar 
vermek zorundaydım. Çocukları ve yetişkinleri eğitmek akademik yaşamınız-
da üstünlüğünüzü göstermek, kalitenizin artması ve insanın kendini yansıtma 
gücü benim için çok önemlidir ama Aundreta tabii ki bunlardan daha  önem-
liydi. Sevgili eşim, Aundreta’nın ilk yılındaki başarısından dolayı, bize bir 
yıl daha kalma teklifini sundular. Selçuk Üniversitesi programı sonlandık-
tan sonra, henüz Konya’da yaşamına yeni başlayan Mevlana Üniversitesi  
gelişme süresinde onlara katılmamızı istedi. Üniversite için Dr. Bahattin 
Adam’ın vizyonuna yardımda bulunmak ve onunla tanışmaktan dolayı 
çok şanslıydık. O ve personeli, içlerinde Özel Kalem Hakan Başbozkurt 
ve Dr. Haldun Vural orada iyi hissetmemizi sağladılar ve bizi çok güzel 
karşıladılar. Ve hala buradayız…

Global anlamda Türkiye’nin Eğitim sistemi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?
Türkiye ve Amerika’nın Eğitim Sistemi Atatürk  ile Ver-
mont eyaletinden John Dewey sayesinde bazı ortak 
başlangıçlara sahiptir. Amerika’nın eğitim sistemindeki 
gelişmeleri duyduktan sonra Atatürk, John Dewey’den 
Türkiye’ye gelmesini ve topluma kaliteli eğitim getirme 
üzerine yaptığı araştırmaları ile bilgilerini paylaşmasını 
rica etti. Sık sık gördüğünüz Atatürk’ün yazı tahtası ba-
şında köylülere eski Osmanlı Alfabesi ile Modern Türk 
Alfabesini kıyasladığı fotoğrafları hafızamda çok değerli bir 
şekilde yer etmiştir, çünkü  bu fotoğraflar bu ülkenin başının 
eğitime ve eğitimcilere ne kadar değer verdiğini ve bu ülkeyi 
nasıl da eğitim temeli üzerine oturttuğunu göstermektedir. 
Atatürk, bilgisini paylaşacak öğretmenlere sahip olma acili-
yeti ve yüceliğini göstermek istedi. Günümüzde hepimiz  bu-
nun gibi bir azimle gençlere eğitim vermeye devam etmeliyiz. 
Bilmemiz gereken çok şey var, çok sayıda kaynağımız mevcut 
ve pek çok tip düşüncenin bir araya gelip bütünleşmesine aynı za-
manda çok çeşitlilikteki araçlardan yararlanabilme yetisine büyük 
bir ihtiyaç vardır. Daha önemlisi öğrencilerin öğrenme sürecini 
sorgulamalarını sağlamaktır ve bu öğrenme hedefleri toplumların 

“BEN BİR YABANCI 
OLARAK DEĞİL SİZLERİN 

MİSAFİRİ OLARAK 
GÖRÜLMEYİ İSTERİM. 

İNSANLARIN ÇOĞU BU
 İKİ KELİME ARASINDA 

BİR FARKIN OLMADIĞINI 
SÖYLER AMA BİR MİSAFİR 

OLARAK “YABANCI” 
KELİMESİNDEN ÇOK 

“MİSAFİR” 
KELİMESİNİN DAHA 

HOŞ VE KİBAR 
OLDUĞUNU 

DÜŞÜNÜYORUM.”

“GENÇ YAŞIMDA 
HZ. MEVLANA’NIN 

ESERLERİNİ OKUMAK 
KALICI BİR ŞEKİLDE  

DÜNYAYA BAKIŞ 
AÇIMI DEĞİŞTİRDİ.’’
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başarıyı elde etmesine yardımcı olabi-
lir. Öğrencilerim için eğitim alışkınlık-
larının devamlı, daimi  ve akla uygun 
olmasından bahsetmek isterim. Ce-
vaplar yeterli gelmiyor, öğrenciler  yeni 
sorular türetebilmeli  ve dünyaya daha 
geniş bir pencereden bakabilmeli. Yeni 
diller edinmek, cesurca birlikte çalışıp 
sorunların üstesinden gelmek, yeni 
teknolojileri kullanmak ve komşularıy-
la akademik köprüler kurabilmelerini 
sağlamak bugün  yegâne amacımızdır. 
Tanınmış akademisyen ve aynı zaman-
da Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu 
bu birbirini tamamlayan sorumluk-
ların yerine getirilmesinde örnek bir 
şahsiyettir. Tek seferde beyninin bir-
çok kısmını harekete geçirme yete-
neği her öğrencinin hedefi olmalı. Bu 
başarıldığı zaman Türkiye ve bu dünya  
için harika başarıların elde edileceğini  
gözümde canlandırabiliyorum. Eğitim 
sistemi  burada bazı değişimler geçiri-
yor, birinci sınıftan üniversiteye kadar 
olan eğitim sürecine teknolojik aletle-
rin kullanımı dahil edilmeye başladı. 
Geçtiğimiz günlerde Today’s Zaman 
gazetesinde bir makale okudum, bu 
makale “Yeni Akademik yılda Eğitim 
sistemindeki reformlar birçok ilki be-
raberinde getiriyor” başlığındaydı. Siz-
lere de böyle makaleler araştırıp oku-
manızı tavsiye ederim. 
Mükemmele odaklanma finansal an-
lamda başarı, kişisel memnuniyet  ve 
sosyal istikrarı beraberinde getirecek-
tir. Dünyayı  ve  yaşayanlarını öğren-

mek sosyal eğitimin önemli bir par-
çasıdır. “Sen bir kudretle doğdun. Sen 
faziletle ve tevekkülle doğdun. Sen 
idealler ve düşlerle doğdun. Sen asa-
letle doğdun, Sen kanatlarla doğdun. 
Sen dalkavukluk etmek için doğmadın. 
O yüzden, sakın buna kalkışma, Senin 
kanatların var. Bunları kullanmayı öğ-
ren ve uçmayı öğren” Hz. Mevlana’nın 
sözleri eğitmenlerin ve öğrencilerin 
birçok şey için sorumluluk sahibi ol-
malarının gerekliliğini belirtir.

Türk Kültürüne olan yakın ilginizi 
biliyoruz. Peki, Türkiye’de hiç 
yabancılık çektiniz mi?
Türkiye benim için harika bir deneyim 
oldu. Buraya gelmek yeni bir dil öğren-

mek, farklı insanlarla tanışmak, yemek-
te ve müzikte yeni lezzetler tatmak, 
kültürümü diğer insanlarla paylaşmak 
için  verilmiş bir fırsattır. Bildiğiniz 
gibi  bağlama çalmayı harikulade bir 
hoca olan Mehmet Ali Büyükyaşlı’dan  
öğreniyordum, bağlama benim ilk tel-
li çalgı aletim. Henüz daha acemiyim 
ama Türküler için gerçekten iyi öğren-
dim. Benimle tanışan çoğu insan beni 
ilk sırtımda bağlama  taşırken gördük-
lerini söylerler. 
Gerçekten çok samimi içten insanlar. 
Beni en çok ilgilendiren Konya da be-
nim gibi öğretmenlik yapan eşimdir, 
birlikteyken  bazı üzücü  problemler-
le karşılaşıyoruz. İnsanlar genellikle 
kibar ve dostça davranıyor, sadece 
çok nadir bir kısmı samimiyetsiz bir 
şekilde davranıyor. En kaba oldukları 
zamanlardan biri merhaba demeden 
bir  tebessüm bile  etmeden bizlere öy-
lece bakmaları. Konya’da yaşayan çoğu 
insan uluslararası ziyaretçileri çok hoş 
karşılıyor. Bende bir yabancı olarak 
değil sizlerin misafiri olarak görülmeyi 
isterim. İnsanların çoğu bu iki kelime 
arasında bir farkın olmadığını söyler 
ama bir misafir olarak ‘’yabancı ‘’ ke-
limesinden çok ‘’misafir’’ kelimesinin 
daha hoş ve  kibar olduğunu düşünü-
yorum. Ve bazı insanlar tuhaf bakıp 
‘’Zenci! ’’ diye sesleniyorlar. Zenci ke-
limesi Amerika’da gerçekten çok kaba 
bir kelime olarak bilinir ve burada da 
aynı şekilde kabaca söylenmiş bir söz-
dür. Evet, biliyorum bazı insanlar çok 
meraklı bazısı ise çok kibar. Ama eşim 
yalnızken, insanların ona bir kadın ola-
rak  her zaman saygılı davranmasını 
gerçekten çok istiyorum. Hz. Mevla-
na ile hoşgörü şehri olan Konya’da, bu 
şehir için çalışan bir öğretmen olarak, 
daima saygı gösteririm ve karşılığında 
da hep  saygı görürüm. Zafer yakında 
Beyazıt Mahallesi’nde yaşadığım za-
manki en iyi deneyimlerimden birini 
sizlerle paylaşmak isterim. Komşularım 
ve arkadaşlarım gerçekten çok samimi 
içten insanlardı. Öyle komşularım daha 
önce hiç olmamıştı. Onları  tıpkı gerçek 
ailem gibi gördüm. Oradaki arkadaşları-
mı ziyaret etmeyi çok seviyorum, onlar 
benim için çok değerliler. 
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Büyüklerim, çocuklar herkes eşime ve 
bana çok kibar davrandılar ve orada 
güvende, kabullenilmiş hissetmemi 
sağladılar. Her gün onların mutluluğu 
ve başarısı için dua ediyorum.

“Konya’’ denildiğinde aklınıza 
ilk neler geliyor?
Konya çok değerli bir yer. İş arka-
daşlarımdan biri olan Ethem Bey ile 
Konya’da yaşamanın faydaları hakkın-
da konuşuyorduk. Konya mükemmel 
bir tarihe sahip ve yemekleri yönünden  
ülkenin “Tahıl Ambarı’’ olarak bilinir. 
Buradaki insanlar çok cana yakın ve 
sık sık hoş sohbetler etmek için istekli-
ler. Ve hemen Konya’nın biraz dışında 
kalan dünyanın en eski yerleşim yerle-
rinden biri olan Çatalhöyük e ziyarete 
gittiğimizde, yerleşim yerinin muhte-
şem dizaynı ve tarihi önemi  beni oraya 
hayran bıraktı. Dini gelişmeler dünya-
nın bu kesiminde geçtiğinden ailem-
deki  hem Müslümanlar  hem de Hıris-
tiyanlar için Konya (ikonyum) tarihsel 
açıdan çok değerli ve öneme sahip bir 
yer. Ve tabii ki beni derinden etkileyen 
şimdi bile Amerika‘da en ünlü şairler-
den biri olan Mevlana Celaleddin’dir. 
Genç yaşlarımda onun öğretilerini 
okuyarak adeta  ruhum gıdalandı. Ger-
çekten çok şanslıyım buraya gelebildi-
ğim ve bu huzur veren yeri görebildi-
ğim için. Hz. Mevlana’nın öğretilerini 
yaşayan koruyan semazenlerle tanıştı-
ğım için çok ama çok şanslıyım.

Gönlünüzde Hz. Mevlana’nın nasıl 
bir yeri var? Hz. Mevlana hakkın-
daki düşünceleriniz nelerdir?
Hz. Mevlana çoğu insan için çok önem-
lidir. Onunla  tanışıklığım ilk kitap-
ları yoluyla oldu. Amerika ‘da bir şair 
Dr. Coleman Barks sahnede şiirlerini 
okurken  dinleyicilere düzenli olarak 
Mevlana’nın öğretilerini paylaşırdı. 
Genç yaşımda Hz. Mevlana’nın eserle-
rini okumak kalıcı bir şekilde  dünyaya 
bakış açımı değiştirdi. Böyle genç bir 
yaşta bu fikirlerin keşfedebilme fırsatı 
için çok minnettarım. Hz. Mevlana in-
sanların, toplumların, herşeyin birbiri 
ile bağlantısını ilişkisini görmek için 
Dünya’ya sanki bir kandil oldu. 

“Bu dünya senin yaptıklarının sana 
yansıdığı bir dağdır’’ sözü bana hayatta 
seçtiğiniz şeylerin olumlu bir yansıma 
olabileceğini ya da yaptıklarınızı daha 
olumlu bir şeye çevirmek için bir şans 
da olabileceğini hatırlatır. Her birey di-
ğer insanlarla ne paylaştığından  sorum-
ludur. Her bir an bir insanın gönlünü ka-
zanmak için bir fırsat  olabilir. Konya’nın 
sakinleri olarak Hz. Mevlana’nın Türbe-
sine yakınlığımız  zihnimizi zihnimizi 
hep taze tutar… Öğrencilerimden biri 
sanki bir kız evlat  gibi  kalbimi  içtenli-
ğiyle ısıtır ve her zaman Hz. Mevlana’ya 
olan aşkını onun öğretilerine bağlılığını 
bana hatırlatır. Bana her zamana yeni 
şeyler öğretir. Bir değil iki dileğim var! 
Aralık ayında Şeb-i Arus için insanlar 

Hz. Mevlana’yı ziyarete geldiğinde, di-
leğim bu şehirdeki Selçuk, Karatay, N. 
Erbakan ve Mevlana Üniversitelerinde 
okuyan istekli öğrencilerin aralık ayında 
düzenlenen programlara katılıp oraya 
gelen insanlardan faydalı şeyler öğrenip, 
öğretip ve  fikir paylaşımında bulunabil-
melerine olanak sağlanmasıdır.

Bay Farris bu güzel sohbetiniz için 
çok teşekkür ederiz. Sonuç olarak 
neler söylemek istersiniz?
Öncelikle benimle röportaj yapmak 
istediğiniz için çok teşekkür etmek is-
terim. Konya ‘da bir öğretmen olarak, 
birçok aile ile tanıştım ve takdire layık 
Fakültelerinde başarılı öğrenciler olan 
bu ailelerin çocuklarına öğretmenlik 
yapmama izin verdikleri için onlara ne 
kadar teşekkür etsem azdır. Gelişmemi 
devam ettirmek için bu elde ettiğim  
şans  ile çok huzur buldum. Amerikan 
Kültür Derneği’ndeki arkadaşlarım bu-
rada ilk yılımdaki mutluluğumda en 
önemli yere sahipler ve onlar bu şehrin 
en iyi yerlerini bana tanıttılar. Onların 
en güzel ve en güçlü anılarımda  yerle-
ri vardır. Gülsüm Hanım ve Cenk Bey 
kendimi değerli hissetmemi ve hoşça 
karşılanma hissini yaşamamı sağladılar. 
Bu şehir onlarla daha  bir güzel… Mev-
lana Üniversitesi’ndeki  iş arkadaşlarıma 
ve tabii ki buradaki zamanımızı çok özel 
kılan eşime minnettarım. Ve Gizem, 
benim düşüncelerime her zaman değer 
verdiğin için çok memnunluk duyuyo-
rum. Teşekkürlerimi arz ederim…
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Çocuk Sevgi İster
Onu elbette çok seviyorsunuz. Peki, bu yeterli mi? Ona sevginizi gerektiği 
gibi gösterebiliyor musunuz? Onun, sizin sevginizi hissetmeye ne kadar ih-
tiyacı olduğunu biliyor musunuz? 

Yavrularınıza sevgiyle yak-
laşın.  Sevgi ortamında bü-
yüyen çocukların sağlıklı 
oldukları belirtilerek, ço-
cuklara sevgiyle yaklaşma-
nın 5 ana kuralı bulunduğu 
bildirildi. Psikolog Özgül 
Kılıç, gerçek gereksinimle-
rinin bilincinde olmasalar 
ve kendi tepkilerini anla-
masalar bile, çocukların 
sevgiye hava, su ve yemek 
kadar gereksinim duyduk-
larına işaret etti.

Özellikle, 0-6 grubu çocukların fiziksel 
gelişimini sağlıklı olarak tamamlamaları 
için sevgiye daha fazla ihtiyaçları oldu-
ğunu kaydeden Kılıç; ‘’Aileler, çocuklarına 
bu sevgiyi mutlaka vermeli ve hissettirmeli. 
Bu duygunun bilinçli olarak verilmesi önem-
lidir. Sevgi ortamında büyüyen çocukların 

daha sağlıklı olduğu ve ileri yaşlarda daha 
başarılı olduğu bilinen bir gerçektir’’ dedi.

Sevgiyi Göstermenin 5 Kuralı
Çocuklara sevgiyi göstermenin 5 ana 
kuralı bulunduğunu kaydeden Kılıç, 
bunları şöyle sıraladı:
Onay Sözleri: Çocukları eğitirken ba-
şarısızlıkları eleştirme eğilimi hakim-
dir. Bu yaklaşım yetişkinlik yaşamında 
yıkıcı sonuçlar yaratabilir. Çocuk, yap-
tığı her doğru şey için övülmeli. Gün-
de en az iki övgü, iyi bir hedeftir.
Nitelikli Beraberlik: Çocuğun seviye-
sine inilmeli. Onun ilgi alanları keşfedil-
meli ve hakkında mümkün olduğunca 
çok şey öğrenilmeli. Çocuğa tüm dikkat 
verilerek, yanında tümüyle var olunma-
lı. Çocuğa günde en azında beş dakika, 
nitelikli beraberlik için ayrılmalı ve bu 
bir öncelik haline getirilmeli.
Armağan Alma: Armağanlar aşırıya 
kaçarsa anlamsız olabilir ve çocuğa bir 

dizi yanlış değerler öğretebilir. Düşünü-
lerek seçilmiş ve ‘’seni seviyorum, bu yüz-
den senin için özel bir armağan aldım’’ gibi 
onaylayıcı ifadelerle verilen periyodik 
armağanlar bir çocuğun sevgi gereksini-
mini karşılamaya yardımcı olur.
Hizmet Davranışları: Çocuğa sürekli 
olarak hizmet davranışlarında bulu-
nulmasına rağmen, belirli aralıklarla 
çocuk için özellikle anlamlı olan bir iş 
yapılmalı. Büyükler için çekici olmayan, 
fakat çocuk açısından çok önemli olan 
bir iş ele alınmalı. Daha çok yönlü bir 
ebeveyn olmak için akademik veya me-
kanik alanda yeni bir hüner öğrenilmeli.
Fiziksel Temas: Kucaklama, öpme ve 
dokunma çocuğun sevgi deposu için 
önemlidir. Her çocuğun yaş, huy, sevgi 
dili konuları göz önüne alınmalı ve bu 
konuda eşsiz bir yaklaşım belirlenmeli. 
Onlar büyüdükçe, onaylama amacı ile 
dokunma alışkanlığını sürdürme ko-
nusunda duyarlı olunmalı. 

GÜLSÜM  YARTAŞ



www.vizyonkonya.com

81

İNŞAAT DEKORASYON



EKİM 2012/26

www.vizyonkonya.com

82

İNŞAAT DEKORASYON

Ebru 
Erbaş

İYİ, KÖTÜ, MELANKOLİK, KEDERLİ, 
BİR HOŞ, NEŞELİ, COŞKULU, YORGUN, ENERJİK…  
EVET, ÇÜNKÜ O BİR OYUNCU; 

“Kırmızı Koltuk” köşemizde bu 
ay Konya Devlet Tiyatrosu oyun-
cusu Ebru Erbaş’ı konuk ettik. 
Sahnede olduğu gibi derin gözle-
rinde de yaşamın birçok pencere-
sini bizlere sunuyor. 
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Ebru Hanım Merhaba. Bize kendi-
nizden biraz bahseder misiniz?
Merhaba. İnsanın kendisinden bahset-
mesi o kadar zor ki… Çevresi, dostlarıdır 
aslında ondan bahseden… Akıp giden 
hayat içinde mutlu ve hoş olan anları ço-
ğaltmaya çabalıyorum. Geçip giden tüm 
oyalanmalardan keyif almaya çalışıyo-
rum. Kendi yolumda ve çizgimde cümle-
ler kurmaya çalışıyorum. Sevgiyle, aşkla 
inandıklarıma sarılıyorum  sıkı sıkıya.
1978 yılının 18 Eylül’ünde, yani mev-
simlerin en güzelinde, hazanda, o 
zamanların küçük bir Güneydoğu 
kasabası olan Kilis’de, Kosova göçme-
ni polis memuru bir baba ve Kuva-i 
Milliye milisi torunu, resim öğretme-
ni bir annenin en küçük kızları olarak 
dünyaya geldim. Çocukluğum, ilkoku-
la kadar, üzüm bağları, zeytin ağaçları 
arasında bilge bir Çerkez kadını olan 
babaannemin ‘’Nenemim’’ anlattığı hi-
kayeler ile seslerin birbirine karıştığı 
dip dibe sıralanmış taş evlerden oluşan 
bir sokağın renkli dünyasında geçti. 
Annem ve babamın görevi dolayısıyla 
yerleştiğimiz  Adapazarı’nda ilk orta ve 
lise öğrenimimi tamamladım. Henüz 
ilkokul yıllarında eve gelen misafirler 
için anne gardırobundan faydalanarak 
hazırladığım gösterilerde tecrübe et-
tiğim ilk sahne ve seyirci deneyimini, 
ortaokul ve lise yıllarındaki tiyatro ça-
lışmalarıyla sürdürdüm.2005 yılında 
Selçuk Üniversitesi Devlet Konser-
vatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun 
oldum. Ve o yıldan beri Konya Devlet 
tiyatrosunda çalışmaktayım. Evliyim.

Tiyatro yeteneği küçük yaştaki 
taklit yeteneğiyle ölçülebilir mi?
İlk başlangıç için sadece. Bütün sanat-
lar öyle doğmuştur ya; dans, resim… 
Gördüğünü yapabilme çabası, doğayı 
taklit edebilme durumu. Ama taklitçi-
likten bahsetmiyorum kesinlikle. Çok 

derinlemesine bir şey sanatın kendisi. 
Bilgi işi, deneyim işi. Ve bunları vücu-
duna sirayet ettirme işi.

Oyuncu olmak size kendinizi 
nasıl hissettiriyor?
Zor bir soru. İyi, kötü, melankolik, ke-
derli, bir hoş, neşeli, coşkulu, yorgun, 
enerjik…  

Oyuncu olmanın belli başlı 
kriterleri var mı?
Herkes kendi gibi oynar; bazıları cid-
diye alır, bazıları geçiştirir. Bazıları tut-
kuyla sarılır. Bana sorarsanız oyuncu-
luk ciddiyet ister çünkü ciddi bir iştir.

Başka bir meslek düşünmediniz mi 
sahne sanatları harici?
İstemedim. Arkeolog olabilirdim, arkeo-
lojiye yakınlığım vardı. Kazı, eski tarih… 

Sinema hala çok daha fazla izleni-
yor. Sizce neden? Seyirciyi tiyatroya 
yönlendirmek için nasıl bir yol izlen-
mesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
Tiyatrodaki bu kan kaybı aslında tüm 
dünyada var. Avrupa da aynı sorunları 
yaşıyor. Temel nedeni yaşam biçimleri-
nin değişmesi. Mesela birbirimizle artık 
görüşmüyoruz, internetle her işimizi 
görüyoruz. İletişim neredeyse sıfırlanı-
yor. Büyük binalarda oturuyoruz ama 
kimse kimseyi görmüyor tanımıyor. Ti-
yatronun en belirgin özelliğinin insanın, 
insanla ilişkisi olduğunu düşünürseniz 
bu konu çok önemli. Tahammül edilmez 
metinleri koyan ve kimsenin hayatına 
dokunmayan oyunlarla hiç ilgilenmiyor 
seyirci. Ama dediğim gibi bu dünyanın 
genel sorunu. Seyirci sinemaya gittiğin-
de bir insanın yükünü taşımıyor, ama 
tiyatro bir sorumluluktur istediği zaman 
çıkıp gidemezsin onu dinlemek zorun-
dasın ya da öyle görünmek zorundasın. 
Tiyatronun hayatımız içindeki önemi 
büyük aslında. Özünde soru sordurtan, 
rahat ettirtmeyen bir sanat akımı. Öyle 
olmak durumunda zaten. Ancak maale-
sef ki, bizim ülkemizde, boş zamanların-
da kitap okuyan insanlar için tiyatro da 
bir lüks olarak algılanıyor. Tiyatronun 
ruh sağlığı için bir ihtiyaç olduğunu an-
lamak ve anlatmak gerekiyor. Küçük-bü-
yük herkes için geçerli bu. Farklı bir bakış 
açısı kazanmak, daha fazla düşünüp tar-
tışarak geleceği daha sağlıklı bir biçimde 
inşa etmek için gerekli bu. 

“LİSEDE OKURKEN TİYATROCU OLMA HAYALLERİ KURARDIM. BÜYÜK İHTİMAL ÇOĞU 
MESLEKTAŞIM DA O ÇAĞLARINDA AYNI HAYALLERİ KURMUŞTUR. HAYAL ETMEDEN 

BAŞLAYAMIYORSUNUZ BİR İŞE. AMA BEN AYNI HAYALİ İLKOKUL SIRALARINDAYKEN DE 
KURARDIM. TİYATRO ERİŞİLMEZ DEĞİLDİ HAYATIMDA. AMA TİYATROCULUK ERİŞİLMEZDİ.”

“ÇOK DERİNLEMESİNE 
BİR ŞEY SANATIN KENDİSİ. 

BİLGİ İŞİ, DENEYİM İŞİ. 
VE BUNLARI VÜCUDUNA 
SİRAYET ETTİRME İŞİ.”
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Sizce Türk tiyatrosunu 

dünyayla nasıl buluşturabiliriz?

Her şeyden önce oynanan oyunları 

kendi kültürümüzle harmanlayıp sah-

neye öyle koymalıyız. Kendi motifle-

rimizi katmalıyız oyuna. Avrupa’da bu 

iş böyle yapılıyor. Önemli olan onların 

tekstini bu topraklarda nasıl oynarız? 

En büyük hatamız batılılaşma derken 

taklite yönelmemiz. Bizim bu kalıpları 

kırmamız gerekiyor.

Sizi tanıyanlar oyuncu olduğunu-

zu biliyorlar. İnsan ilişkilerinizde 

bazı durumlarda rol yapıyor oldu-

ğunuzu düşünenler oluyor mu?

Maalesef bazı kesimler, tiyatro yapanla-

rı sahtekarlık yapmakla özdeşleştiriyor. 

Aslında tiyatro gerçeklerle yüzleşme-

nizi sağlar. Sizin sorduğunuz daha çok 

insanların hakkınızda ne düşündüğüyle 

alakalı bir durum. Kişi her şeyden önce 

samimi olacak. Samimiyet olduktan 

sonra insanlar sizin nerede rol yapıp 

yapmadığınızı çok iyi anlarlar.

Oyunculuğun şizofrenik bir yanı yok 

mu? Bir süre için de olsa başkalarının 

hayatını başkalarının gözü önünde 

yaşamak… Sahneden inince gömlek 

değiştirmek zor olmuyor mu? 

E normal olduğumuzu iddia etmiyo-

ruz biz de. Bir karakteri, geçici bir süre 

misafir ediyoruz benliğimizde. 

“HER ŞEYDEN ÖNCE 

OYNANAN OYUNLARI 

KENDİ KÜLTÜRÜMÜZLE 

HARMANLAYIP SAHNEYE 

ÖYLE KOYMALIYIZ. 

KENDİ MOTİFLERİMİZİ 

KATMALIYIZ OYUNA.”
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Bu da ya eğitimle ya da usta – çırak ilişki-
siyle ama en önemlisi kişisel donanım ve 
deneyimle gerçekleşebiliyor. Ama eğer 
sahneden indiğinde, karakteri o perde-
nin arkasında bırakmayıp gündelik ha-
yatında da ‘’o’’ olmaya devam ediyorsan 
şizofreni işte bu noktada başlıyor. 

Bir oyuncunun role hazırlık 
sürecini nasıl özetlersiniz? 
Çeşitli şekilde hazırlanabilirsin. Bütün 
karakterler için aynı mekanizmayı iş-
letmezsin. İçindeki ‘o taraf ’ı bulmakla 
alakalı. Herkesin içinde bir ezilmiş, bir 
güçlü taraf vardır. Herkesin içinde bir 
anne veya bir çocuk taraf vardır. Han-
gisi gerekliyse onu öne çıkartmalısın. 
Hiçbir rolü anlayarak başlamam, yol 
boyunca anlamaya çalışırım. İnsanın 
insanı keşfedişi de diyebiliriz.

Oyun oynarken seyircinin 
varlığını hissediyor musunuz?
Bazen seyirciyle aynı yerde oluyorsun. 
Aynı anda nefes aldığını hissettiğin 
anlar oluyor. Mesela uzun, trajik bir 
sahnede onların da nefesini tuttuğunu 
hissettiğin an... 

Oyuncu olarak gençlere gönül ra-
hatlığıyla önerir misiniz tiyatroy-
la iç içe bir yaşamı? 
Gözü kapalı öneririm. Tiyatro kişisel 
anlamda bir arınmadır. Hayata güzel 
bakmaktır. Paylaşmaktır. Sorgulamak-
tır. İnsandır. İnsana iyi gelen duygu ve 
düşüncelerin tümüdür. İnsanlıktır. 
Sadece tekstleri değil, hayatı okumayı 
da öğretir. Tabi tiyatroda da hayatta 
olduğu gibi seçimler söz konusudur. 

İster gündelik koşuşturmalara dalar-
sınız, ister rolünüzü yapıp makyajınızı 
siler evinize ya da muhabbet masa-
larınıza dönersiniz, isterseniz tüm 
hayatınıza yayarsınız. Hayatla bütün-
leşebilen bütün meslekler gibi, iş ol-
maktan çıkarıp yaşam biçiminiz hali-
ne getirebilirsiniz onu. Tiyatrocudan 
toplum düşmanı adam çıkmaz kolay 
kolay. Çünkü işin özünde sorgulamak 
vardır. Rolünüzü sorgularken her şeyi 
sorgularsınız aslında. 

Bu sezon, Ya Devlet Başa, Ya Kuz-
gun Leşe adlı oyunda Hürrem Sul-
tan karakterini oynuyorsunuz. Bu 
karaktere girerken neler hissetti-
niz. Oyundan neler umuyorsunuz?
Şu anda hali hazırda devam eden, özel 
bir kanalda yayımlanan bir prodüksi-
yonda gördüğümüz Hürrem’den farklı 
bir Hürrem izleyeceğiz diye düşünüyo-
rum. Çok şey okudum Sultan hakkında. 
Kendisine hak verdiğim zamanlarda 
oldu, eleştirdiğim hatta kınadığım za-
manlarda… Ama ben role hazırlanır-
ken, asla onun bir anne olduğunu unut-
madım. Çocuklarının salahiyeti için 
başını vermeye hazır bir ana… Hangi 
ırktan olursa olsun, hangi dinden olursa 
olsun bir ana. Aşk için her şeye göğüs 
germiş, kötü atıflarına maruz kalmış, 
ölümle burun buruna gelmiş, maruz bı-
rakıldığı atıflara rağmen kalıcı sevaplar-
da bulunmuş, oğulları için yaşamış bir 
kadın. Hayır büyücü değil aşık, onların 

aşkı dönemin en derini ve hala yankıla-
rını sürdüren bir aşk… Bunları düşüne-
rek yaklaştım role.
Araştırmacı Yazar Yavuz Bahadıroğ-
lu, Osmanlı tarihinin en fazla tartı-
şılan isimlerinden biri olan Hürrem 
Sultan’ın eşine aşık çok iyi bir insan 
olduğunu, Hürrem Sultan’ın “fitneci” 
olarak tanıtılmasının sebebinin tarihi 
erkeklerin yazmasından kaynaklandı-
ğını belirtip “Kadınlarımız tarih yazı-
cılığında yoklar. Ne zaman kadınlarımız 
tarih yazmaya başlayacaklar o zaman 
Hürrem Sultan ve Kösem Sultan aklana-
cak” diye konuşmuştu. Aslında katıl-
mamak elde değil.

TİYATRO KİŞİSEL ANLAMDA 
BİR ARINMADIR. HAYATA 

GÜZEL BAKMAKTIR. 
PAYLAŞMAKTIR. 

SORGULAMAKTIR. 
İNSANDIR. İNSANA İYİ 

GELEN DUYGU VE 
DÜŞÜNCELERİN TÜMÜDÜR. 

İNSANLIKTIR.
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VI. ULUSLARARASI
TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI 
VE KÜLTÜREL MİRASI
SEMPOZYUMU

KONYA KÜLTÜR, SANAT, FİKİR ADAMLARI BİRLİĞİ DERNEĞİ, 
AZERBAYCAN MİRAS KURUMU VE İTALYA POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
İŞBİRLİĞİ İLE 02-06 EYLÜL 2012 TARİHLERİNDE İTALYA MİLANO’DA, 
VI. ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ, SANATI VE KÜLTÜREL MİRASI 
SEMPOZYUMU / SANAT ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
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Kongrenin açılış törenlerinde Türkiye 
Cumhuriyeti Vatikan Büyükelçisi Prof. 
Dr. Kenan Gürsoy, Azerbaycan Büyü-
kelçisi, Politeknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Stefanno Della Torre de 
hazır bulunmuşlardır. Vatikan Büyü-
kelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy Türkiye 
ve Azerbaycan ile İtalya’nın bu tarz bi-
limsel-sanatsal etkinlikleri işbirliği ile 
gerçekleştirmesinden duyduğu mem-
nuniyeti belirterek kongre tertip he-
yetine, Kongre Onur Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ ile Prof. Dr. 
Stefanno Della Torre ve Kongre Genel 
Sekreteri Ahmet Aytaç’a teşekkür etti.
Açılışta söz alan Prof. Dr. Yusuf Kü-
çükdağ ise bu tip bilimsel etkinliklerin 
işbirliği ile gerçekleştirilmesinin ortak 
kültürel miras ve gelecek açısından çok 
önemli olduğunu kaydetti. Bilimin ışı-
ğında yapılan bu etkinliklerin daha iyi 
bir dünya için faydalarının çok olacağı-
nı belirterek katılımcılara teşekkür etti 
ve eski dostu Vatikan Büyükelçisi Prof. 
Dr. Kenan Gürsoy’a son çıkan Türk 
Aleviliği Araştırmaları kitabını takdim 
etti. Kongre Genel Sekreteri Ahmet 
Aytaç ise yaptığı açılış konuşmasında, 
yaklaşık bir yıldan daha uzun süredir 
bu kongre için hazırlık yaptıklarını 
belirterek, Çin Seddin’den Adriyatik’e 
uzanan görkemli Türk kültürünü 
İtalya’da tanıtacak bir etkinliğe Azer-
baycan ve Politeknik Üniversitesi ile iş-
birliği yaparak imza atmanın önemine 
değindi ve destek verenlere teşekkür 
etti. Azerbaycan Milletvekili Dr. Ga-
nira Paşayeva, Azerbaycan Büyükelçisi 
ile Miras Başkanı Dr. Fariz Halilli’nin 
açılış konuşmalarından sonra üç ülke 
temsilcileri tarafından karşılıklı ola-
rak Miras Başkanı Dr. Fariz Halilli’ye, 
Prof. Dr. Ezio Arlati’ye, Prof. Dr. Ste-
fanno Della Torre’ye, Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ’a ve Ahmet Aytaç’a plaket-
ler takdim edildi.
Azerbaycan ve Türkiye’den sanatçı-
akademisyenlerin birlikte hazırladıkla-
rı “Karma Türk Sanatları Sergisi” ve Ah-
met Aytaç’ın “Orta Asya’dan Anadolu’ya 
Keçe (Felt Central Asia to Anatolia)” adlı 
kişisel sergisinin açılışlarını Vatikan 
Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy 

ile Azerbaycan Büyükelçisi birlikte 
gerçekleştirdiler. İki gün süren kong-
rede 16 oturumda Türkiye, Azerbay-
can, İtalya ve Rusya’dan gelen bilim 
adamlarınca 70’e yakın Türk kültürü 
ile alakalı bildiri sunuldu. Politeknik 
Üniversitesi Rektörü Torre’nin verdiği 
akşam yemeğinde ise Azerbaycan Mi-
ras Müzik grubu bir konser verdi.
Kongrenin Kapanış Paneli’nde Prof. 
Dr. Yusuf Küçükdağ bu kongreye 
gelecek yıllarda diğer Türki cumhu-
riyetlerin de dahil edilmesinin fay-
dalarına değindi. Ahmet Aytaç, Ezio 
Arlati ve Fariz Halilli ise ortak deklare 
ettikleri bir bildirgeyle gelecek yıllar-
da düzenlenecek kongrelerin 2013’te 
Azerbaycan’da, 2014’te Konya’da 
kongre, İzmir’de ise sergi ve 2015’te de 
Expo Milan nedeniyle Milano’da de-
vam edeceğini duyurdular. Ahmet Ay-
taç tarafından havaya kaldırılan Türki-
ye-Azerbaycan ve İtalya bayraklarının 
büyük alkış aldığı kapanış töreni toplu 
fotoğraf çekimiyle sona erdi ve Azeri-
Türk heyetleri İtalya’daki önemli sanat 
müzelerinde inceleme çalışmaları yap-
tıktan sonra ülkelerine döndüler.
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Soroptimist Kulübü
KONYA

BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ OLAN SOROPTİMİST, LATİNCE SORORE VE OPTİMA 
SÖZCÜKLERİNDEN OLUŞUR VE “EN İYİYİ AMAÇLAYAN KADINLAR” ANLAMINA 

GELMEKTEDİR. SOROPTİMİST KULÜBÜ, HER MESLEKTEN BİR ÜYE İLE TEMSİL EDİLİR. 
ULUSLARARASI SOROPTİMİST, BİRLEŞMİŞ MİLLETLERDE İSTİŞARİ STATÜSÜ OLAN 

BİR SİVİL TOPLUM KULÜBÜDÜR.

SOROPTİMİSTLER, KÜRESEL AĞININ ÜYELERİ VE ULUSLARARASI ORTAKLIKLAR 
ARACILIĞIYLA GENÇ KIZ VE KADINLARIN YAŞAMLARINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN 

FIRSATLAR YARATIR VE HAREKETE GEÇMEYİ TELKİN EDER. 
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Soroptimistlerin Hikayesi
İlk Soroptimist Kulüp California, Oakland’da kuruldu ve he-
men akabinde bunu Kuzey Amerika’da kurulan kulüpler iz-
ledi. Avrupa’da ilk Kulüpler 1924 yılında Londra ve Paris’te 
kuruldu. Amaç, Amerika’da, Büyük Britanya’da, Avrupa kı-
tasında aynı anda gelişmeye başlamış olan düşüncenin, iş ve 
meslek kadınlarının ortak olarak yürüttükleri hizmetin kadın 
ve genç kızlara dünyada yaygınlaştırılmasıydı. 

Türkiye’de Soroptimist
İlk Kulüp olan İstanbul Soroptimist Kulübü 1948 yılında 
aydın Türk kadını, yazar Müfide Ferit Tek tarafından 1948 
yılında kurulmuştur. 1953 yılında İstanbul ve Ankara Kulüp-
leri “Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu”nu kurmuşlardır. 
Uluslararası Soroptimist Avrupa (SI/E) üyesidir. 18 şehirde, 
38 Kulübü ve 1.000’i aşkın üyesi vardır.

Kulübün Amacı: Uluslararası anlayışın, iyi niyetin ve barışın 
ilerlemesi için hükümetlerle ve diğer organizasyonlarla işbir-
liği yapmak, Soroptimist amaçlarını tüm dünyada tanıtmak.

Hedefleri: Uluslararası Soroptimist eğitim, güçlendirme 
veya fırsatlar sağlama yollarıyla kadınların ve kız çocuklarının 
hayatlarını ve durumlarını iyileştirecektir. Uluslararası Sorop-
timist kadınlarının ve kız çocuklarının eğitim ve liderlik ola-
naklarına erişimlerinin artması için küresel bir ses olacaktır.

Veeeeee Soroptimist artık Konya’da
En iyiyi amaçlayan kadınlar
Konya Soroptimist Kulübü;  Başkan Elife Kazancı ve Başkan 
Yardımcısı Reyyan Şalvarcı önderliğinde, ilk kurul toplantı-
sını 12 Eylül’de gerçekleştirdi. Her meslek grubunun bir ara-
ya geldiği 23 üyesiyle, Konya Soroptimist Kulübü artık, ka-
dınların ekonomik açıdan güçlendirilmesi ve sürdürülebilir 
istihdam olanaklarına erişimini geliştirmek amacıyla bende 
varım dedi. Kadın ve kız çocuklarının birlikte bireysel ve 
müşterek potansiyellerine ulaştığı, özlemlerini gerçekleştirdi-
ği ve tüm dünyada güçlü, barışçıl topluluklar yaratma adına 
eşit söz hakkına sahip olduğu bir dünya için kararlı olduğunu 
söyleyen Konya Soroptimistler hedeflerini ve amaçlarını ilk 
kurul toplantılarında büyük bir heyecanla dile getirdiler.  
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Kalenderhane 
Mahallesi

M. ALİ UZKONU:  

Geçmişte Kalenderhane Mahallesi:

Selçuklu Döneminden Cumhuriyet Dönemine intikal eden tarihî mahallelerden birisidir. 
Doğuda, Karatay ilçesi sınırlarında Carcaran/Cırcırlar (Doğanlar), Bulgurimam ve Karakayış mahalleleri, kuzeyde 
Musalla Mezarlığı, batıda Eski Parsana Mahallesi, güneyde hastane caddesi ile çevrilidir. Oldukça geniş bir alanı kaplar. 
Selçuklular döneminde Kalenderilerin bu bölgeye yerleştirilmelerinden ve Kalenderhanelerinin burada bulunmasın-
dan dolayı bölge asırlarca Kalenderhane Mahallesi olarak anılmıştır.     
Mahalle Karamanoğlu ve Fatih Dönemlerinde Konya mahalleleri arasında yer aldığı gibi (Konyalı, s.250) 924/1518 
yılında Yavuz Sultan Selim adına yapılan mahalle sayımında da adı geçmektedir. Mahalle Kanuni döneminde 10 Hane 

ve 13 mükellef,  III. Murat Zamanında, 992 /1584 yılında Konya Tahrir Defterlerinde de mükellef sayısı 39’dur. 
Böyle geniş bir mahallede hane ve mükellef sayısının az olmasının sebebi, mahallenin büyük alanları kap-

layan bağlık, bahçelik bir yer olmasındandır. Bu,  muhtelif tarihlerde Şeriye sicillerindeki mülk sa-
tışlarından açıkça anlaşılmaktadır. 17 Mayıs 1716 tarihli bir mülk satışında, tekke yanında 

(Kalenderhane Tekkesi olmalı) bir miktar arsa-i haliyye, sekiz puşta ve bir miktar 
düz bağ,  (KŞS: 47/74) yine 4 Şubat 1715 tarihli bir satışta da bir kıta bah-

çe ve altı puşta bağdan bahsedilmekte ve kadı sicillerinde bunun 
pek çok örneğine rastlanmaktadır. 
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ESKİ MAHALLELER

(KŞS. 45/404) 1923 yılında bile ma-
hallenin batı tarafında geniş bir alan 
çayırlık olarak gösterilmiştir. (bk. Kon-
ya ve rehberi eki haritası) 
Bölgede bağ ve bahçeler Parsana’yı 
sulayan ırmaktan istifade ettiği gibi 
Konya’nın doğusundaki bölgeleri su-
layan Şehir Irmağı da mahallenin orta-
sından geçmektedir.
Kalenderhane Mahallesi’nde pek çok 
tarihî eser yer almaktadır. Konyalı ma-
halle ile ilgili olarak “Parsana ile Mu-
salla’daki Gömeç Hatun Türbesi yanında 
Gömeç Hatun Medresesi, Fenari Hamamı, 
Fenari Mektebi, darü’ş-şifa ve hankâh var-
dı. Buraya Gömeç Ana Medresesi’nden do-
layı Medrese Mahallesi bazen de Hankâh 
Mahallesi denirdi.” ifadelerini kullanır.
Zaman içerisinde mahallenin muhtelif 
isimlerle anıldığı görülmektedir. 1923 
yılında neşredilen Konya ve Rehberi 
isimli eserin ekinde verilen haritada 
mahallenin bir bölümü, Musalla Ma-
hallesi olarak gösterilmiştir. 
Molla Fenari, mahallede yaptırmış ol-
duğu hamamın yarı gelirini, Ali Efendi 
Muallimhanesi’ne, diğer yarı gelirini 
de mektebine tahsis etmiştir. Hamam, 
Nesrin ve Ayşegül Kardeşler İlköğretim 
Okulunun önünde bir yerlerdedir. Nite-
kim okulun önünde bir sokak Hamam 
Sokak adını taşımaktadır.  Fenari Hama-
mı gibi Gömeç Ana Medresesi de günü-
müze gelememiştir. Halka Begüş Mesci-
di, Ebubekir Niksari Türbesi, Kesikbaş 

Türbesi Ulaş Baba Türbesi ve Kalender-
hane Tekkesi eski Kalenderhane Mahal-
lesi sınırları içerisindedir.  Halka Begüş 
Mescidi şimdi Karatay ilçesi sınırlarında-
ki Kalenderhane Mahallesi’ndedir. 
Konya Büyükşehir statüsüne geçtiğin-
de, mahallenin Ankara Caddesi’nin 
doğusunda kalan bölümü Kalender-
hane ismini muhafaza ederken, Ankara 
Caddesi’nin batısında kalan bölümü 
de Medrese Mahallesi adını almıştır. 
Geçen yıllarda, İlköğretim okulunun 
güneyinde, bir mülk sahibinin bahçe-
sindeki birisi Selçuklu tipinde iki kabir 
taşını kaldırtmaya çalışması dikkat çe-
kicidir. Musalla Kabristanı’nın güneyin-
deki bölge ile Nalçacı tarafı da son elli 
yıl içerisinde meskûn hâle gelmiştir.  
Bölgede mevcut bütün türbeler, Cum-
huriyet Dönemi’nde çevresindeki 
arsalar ile birlikte satıldığından özel 
mülkiyete intikal etmiştir. Son yıllarda, 
türbeler,  çevresindeki arsalarla birlikte 
Selçuklu Belediyesi tarafından istimlâk 
edilerek etrafları açılmıştır. 
Mahallenin bağlık-bahçelik bir yer ol-
masına rağmen, Osmanlı Dönemi’nde 
mahalle halkının fakir ve nüfus yoğunlu-
ğunun düşük olduğu görülmektedir. Ni-
tekim 14 Şubat 1692 tarihli bir Berat’ta 
mahalle halkının fakir olması sebebiyle 
beş avarız hanesinin dörde indirildiği be-
lirtilmektedir. (KŞS. 37/477)
1264/1847-1848 yıllarına ait, 48 nu-
maralı temettüat kayıtlarında Kalen-
derhane Mahallesi’nde, dört sınıfta 
toplam 34 kişi vergilendirilmiştir.   

Günümüzde Kalenderhane 
Mahallesi:
Karatay ilçesi sınırları içerisinde yer 
alan Kalenderhane Mahallesi son de-
ğişikliğe göre doğusunda Doğanlar ve 
Bulgurimam mahalleleri, güney doğu-
sunda Kuzgunkavak, kuzey ve kuzey 
doğusunda Karakayış mahalleleri ve 
batısında Ankara Caddesi ile çevrilidir.     
Mahallede tarihi eser olarak Halkabe-
guş Mescidi’nden başka, Hacı Veyisza-
de talebe Yurdu, Cemil Keleşoğlu Lisesi 
ve Kalenderhane Camii bulunmaktadır. 
Bölge Cumhuriyet Dönemi’nde bilhas-
sa son 30-40 yıl içerisinde kooperatif in-
şaatlarıyla meskûn hâle gelmiştir. 2010 
yılında, Karatay ilçesi sınırları içerisinde 
bulunan mahallenin nüfusu, 3065’dir.
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Bir şehzade, iki vezirin katlinde cihanı titreten Kanuni gibi bir 
padişahı yönlendirmeyi başaran Hürrem…
Köle olarak getirildiği sarayda sonraları “Kadınlar Saltanatı” 
denilecek devrin otuz beş yıllık hükümranı, ateş içindeki bir 
ruhun taşıyıcısı. Kim bilebilirdi?  Koca bir imparatorluğun 
acılı yazgısına doğru yol aldığını… 
Sonsuz saltanat tutkusunun kadınlık ve analık duygularını sa-
vurduğu arafda, hırsın, özlemin akan ve solan kanı…
Yıl 1559, çorak topraklar, Konya Ovası…
Entrikalar, birbirine meydan okuyan iki öz kardeşi burada karşı 
karşıya getirecek, Şehzade Beyazıt’la babası Kanuni’nin arasını 
onarılmayacak şekilde açacaktı.
Kalbi evlat acılarıyla yaralı Kanuni, sekiz şehzadesinin altı-
sını trajik bir biçimde yitiren baba… Ahir ömründe elinde 

kalan iki oğlu Şehzade Selim ve Beyazıt’ın taht harbine şa-
hitlik ediyordu. Bozguna uğrayarak düşmana sığınan Beya-
zıt, Sultan’a İran’dan yazdığı şu dizelerle affı için yakaracak;

“Hak Taâlâ, kim cihanın şahı etmiştir seni
Öldürüp ben kulunu, güldürme şahım düşmeni
Gözlerim nuru oğullarımdan ayırma beni
Bigünahım, Hak bilür devletlü sultanım baba.”

Fakat yine de üç yıl sonra Kanuni Sultan Süleyman, oğlu Be-
yazıt ile beş torununun ölüm fermanını verecekti.
Sarı Selim, son şehzade, Osmanlı’nın umuduydu artık…
Atalarının izinden giden, halk ve yeniçeriler tarafından çok se-
vilen, Osmanlı’nın parlak şehzadesi Mustafa, entrikalar sonucu 
kurban edilmeseydi tarih nasıl değişirdi bilinmez ama…

Ya Devlet Başa! 
Ya Kuzgun Leşe!

Aslında hiç de hayal ettiği gibi sonuçlanmamıştı. 
Üvey oğlu Şehzade Mustafa’yı taht uğruna ölü-
me gönderirken aynı hazin sonu kendi öz evladı 
Şehzade Beyazıt’ın başına musallat edeceğini 
bir bilseydi. Galiçyalı Roxelana, Hürrem Sultan, 
ruhu denizlerden gelmiş bir sürgün…

esraguvenc@konyavizyon.org
ESRA GÜLERARSLAN GÜVENÇ



www.vizyonkonya.com

95

İNŞAAT DEKORASYON
Yıl 2012, 453 yıl sonra yine Konya top-
raklarında…
Konya Devlet Tiyatrosu “Ya Devlet 
Başa Ya Kuzgun Leşe” adlı oyun-
la, asırlarca tarih sahnesinde gücü ve 
ihtişamıyla ün salmış olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kadın entrikalarına 
boyun eğdirildiği bu dönemin solgun 
ve hazin sayfalarına tanık edecek bizleri. 
Ekim ayında, altmış üç yıllık geçmişi olan 
Konya Devlet Tiyatrosu binasında sah-
nelenecek olan, Orhan Asena’nın yazdığı 
ve Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönet-
tiği bu oyunda; kapalı kapılar ve büyük 
duvarlar ardında yaşanan ölümsüz aşklar, 
umutlar ve acılar sanatsal bir bakış açısı 
ile yeniden kurgulanıyor. Pek tabii ki, on-
larca resmin, şarkının, eserin esin kaynağı 
olan bu dönemde gerçekte nelerin yaşan-
dığını yalnızca yaratan biliyor. 
Tiyatro izleyicisi olarak gittiğimiz bir 
oyunun görünen yüzünü izlerken, as-
lında arka yüzünde var olan yazar, yö-
netmen, sahne amiri, dekor ve kostüm 
tasarımcısı, konduvit, ışık teknisyeni, 
suflör gibi koca bir ordunun yüreğinin 
yansımalarını seyrederiz. 

anat dallarının tümünde olduğu 
gibi bir tiyatro oyununu değer-

lendirirken biz izleyiciler; gerçek-
liğinden ve kendi değer yargıları-
mıza uygunlundan çok oyunun 

bizde yarattığı etkiyi sorgulamalıyız. 
Tiyatro yaşanılan her dönem için kül-
türel aktarımın en önemli araçlarından 
biri olmuştur. İlk insanlar olarak yaratı-
lan Âdem ve Havva’nın evlatları Habil 
ve Kabil kardeşlerin Kuran’ı Kerim’de 
anlatılan hazin kıssasında, kardeşini 
öldürmüş olan Kabil’e onu nasıl def-
nedeceği tiyatral bir şekilde kuşlar tara-
fından gösterilmiştir. Kuran’ı Kerim’de 
Maide Suresi 31.Ayette olay şu şekilde 
anlatılır;  “Nihayet Allah, ona kardeşi-
nin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleye-
ceğini göstermek için yeri eşeleyen bir 
karga gönderdi. “Yazıklar olsun bana! 

Şu karga kadar olup 
da kardeşimin 

cesedini ört-
m e k t e n 
aciz miyim 
ben?” dedi. 

Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.” 
Tiyatro İnsanlığın başlangıcından bu-
güne, hayatı kurgusal bir ortamda farklı 
açılardan sergileyen ve en kolay yoldan 
ders çıkarma fırsatı tanıyan bir sanat da-
lıdır. İnançlar, değer yargıları, gelenekler 
bu mutfakta yoğrulur ve pişmiş olarak 
bizlere sunulurlar. Bizden oyunlarda 
ortaya konan olumlu ya da olumsuz 
kahramanların kişilik yapıları ve davra-
nışlarından dolaylı olarak dersler çıkar-
mamız beklenir.

Geçmiş medeniyetlerden ibretler içeren 
antik dönem şehrinin kalıntıları üzerin-
de gezinirken zamanın yıpratıcı etkileri-
ne direnmeyi başarmış olan tiyatro am-
fileri pek çoğumuzun ilgisini çeker. Bu 
amfiler büyüklükleri ile şehrin gelişmiş-
liği hakkında bilgi verirken,  barındığı 
toplum için ise bir kültür ölçütüdürler. 
Kuruldukları günden bu güne binlerce 
oyunun sahnelendiği bu tiyatrolar, an-
tik dönemden günümüze nice öyküleri 
konu edinmişlerdir kendilerine… 
Öykülerin başkahramanlarına gelin-
ce… Oyunun gerçek kahramanları, 
aslında günlük yaşamın sıradan insanla-
rıdır. Farkında olmadan gündelik hayat-
taki yaşanmışlıklarımız kendi gerçekli-
ğimizin sınırlarını aşarak tekrar bizimle 
burada, tiyatro sahnesinde buluşurlar. 
Yaratılan ortam çoğu zaman öylesine 
gerçektir ki, biz karlar altında zar zor 
ulaştığımız tiyatro bahçesinden oyun 
salonuna girdiğimizde, sanal bir gerçek-
lik içinde buluruz kendimizi. Örneğin; 
oyunda konu edilen bir yaz sabahı, hışır-
tılarıyla sallanan bir ağacın dallarından 

üzerimize düşen sıcak bir esinti, tenimiz-
de gezinen bir ürperme, duyduğumuz 
bir melodinin tınısı ve hatta bir sözcük, 
oradan çok daha farklı bir ortamda oldu-
ğumuz hissini verebilir bize;
Belki bir anda, daha geçen yaz içinde 
bulunduğumuz bir ana, 
Belki taa küçüklüğümüze makyaj ve kos-
tümle farklı kişiliklere bürünerek sergile-
diğimiz piyeslere, gülüşmelere, eski ma-
sum aile ortamımıza, o günden bugüne 
kaybettiğimiz insanların hüzünlerine,
Belki dedemizin geçmişte yaşananları 
abartı ve hayalle harmanlayarak tiyat-
ral olarak aktardığı tek kişilik gösteri 
(stand-up) tadında hikâyelere,
Belki de mahalle ya da köyümüzdeki 
Hacivat-Karagöz benzeri kendine mün-
hasır komik tiplerin orta oyunu tadında 
atışma ve takılmalarına, yani kısacası 
kendi hayatımıza dair mahrem anlara 
sürükler bizleri.
Hemen hemen her oyunda kendimizden 
ve çevremizden bir şeyler buluruz olur 
olmaz çağrışımlarla. Bu durum, aslında 
insanlık tarihiyle perdesini açmış olan ya-
şam denilen ciddi oyundan yansımalardır.

Ana rahmine düşmemizle başla-
yan hikâyemizi ortaya koyduğumuz 
gerçek tiyatro sahnesi dünya, farklı 
roller üstlenen biz insanoğlunu yeni 
maceralarıyla kendi sahnesinde ağır-
lamaya devam edecek…

Ve… Perde!
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Medicana 
Konya 
Hastanesi 
Açılışa 
Hazır

İÇ ANADOLU’NUN EN 
BÜYÜK VE EN KAPSAMLI 
ÖZEL SAĞLIK YATIRIMI 

İÇ ANADOLU’NUN EN BÜYÜK VE EN KAPSAMLI ÖZEL SAĞLIK YATIRIMI OLAN MEDİCANA 
KONYA HASTANESİ’NDE 28 EYLÜL CUMA GÜNÜ BASIN MENSUPLARINA HASTANE 

HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI VE TANITIM GEZİSİ DÜZENLENDİ.

Konya Medicana Hastanesi’nin kon-
ferans salonunda gerçekleştirilen top-
lantıda; Medicana Sağlık Grubu Genel 
Koordinatörü Reha Özkaya, Medicana 
Konya Hastanesi Genel Müdürü Lütfi 
Şimşek ve Medicana Sağlık Grubu İle-
tişim Direktörü Kurtuluş Okutan yatı-
rım hakkında detaylı bilgi vererek basın 
mensuplarına hastaneyi gezdirdiler.
Düzenlenen basın toplantısında konu-
şan Medicana Sağlık Grubu Genel Ko-
ordinatörü Reha Özkaya; “Medicana 
Sağlık Grubu, 20 yılı aşkın bir süredir özel 
sağlık sektöründe öncülük ve liderlik eden 
bir gruptur. Kuruluşundan bugüne güvenle 
büyüyerek sektöre önemli yatırımlar yap-

mış, sektörün gelişimine öncülük etmiştir. 
Özel Sağlık sektöründe ulaştığımız kalite, 
Grubumuzun sağlık turizminde tercih edi-
len ve gözde kuruluşlar arasında yer alma-
sını sağlamıştır. Medicana Hastaneler Gru-
bu bugün; JCI tarafından akredite edilmiş 
hastanelerinde Kalp cerrahisinden tüp 

bebek merkezine, ileri kanser tedavisinden 
kozmetolojiye, beyin cerrahisinden organ 
nakline, hemodiyalizden eklem hastalık-
larına ve nörolojiye kadar birçok alanda 
uluslararası standartlarda hizmet vererek 
Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Orta 
Asya,  Balkanlar ve Avrupa’dan gelen bir-
çok hastayı tedavi etmektedir. Hasta tedavi 
ve bakımının yanı sıra, artık tıp alanında 
bilgi ve deneyimlerimizi gelişmekte olan ül-
kelere ihraç eder konumdayız.
20 yılı aşkın deneyimimiz, uzmanlığımız 
ve uluslararası hizmet standartlarımızla 
bugün Grubumuzun 10. Halkası Medica-
na Konya Hastanesi’ni sizlere tanıtmaktan 
son derece gurur duyuyorum.” dedi.
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60 milyon dolarlık yatırım değeri bulu-
nan ve 700 personelin istihdam edileceği 
Medicana Konya Hastanesi’ni, Konya ve 
İç Anadolu Bölgesi’nin sağlık üssü olarak 
planladıklarını ifade eden Özkaya; “Şehir 
sanayisiyle, üniversiteleriyle ve sosyal yasam 
alanıyla her geçen gün büyük yollar kat eden 
Konya’yı çok önemsiyoruz. Konya’da sağlık 
hizmeti ihtiyacı duyan ve almak isteyen has-
talar çevre illere gitmeden tedavisini hastane-
mizde yaptırabilecek. Sadece şehir merkezin-
deki hastalara değil, çevre ilçelerden, illerden ve 
bölge ülkelerinden gelecek hastalara da hizmet 
verilecek. 28 bin 250 metrekare kapalı alanda 
250 yatak kapasiteli 16 katlı hastane binamız, 
şehirde parmakla gösterilecek bir mimari eser 
olma özelliğine sahip. Medicana Konya Hasta-
nesi, İç Anadolu’nun en büyük ve en kapsamlı, 
ülke çapında da kendinden söz edilen sayılı 
hastanelerinden biri olacağı gibi, dünya çapın-
da sağlık turizminde söz sahibi hastanelerin-
den biri olacak. Kadromuzda büyük ölçekte 
akademik kariyerli hekimler yer alacak, ulusal 
ve uluslararası alanlarda oldukça ünlü hekim-
ler hastanemizde görev alacak.“ dedi.
40 bin metrekarelik kullanım alanı 
olan hastanenin Konya’nın sağlık üssü 
olması noktasında kilometre taşı gö-
revi üstleneceğini dikkat çeken Medi-
cana Konya Hastanesi Genel Müdürü 
Lütfi Şimşek ise; 250 yatak kapasitesi-
ne sahip hastanenin 42’si yeni doğan 
olmak üzere 103 yatağın yoğun bakım 
hastalarına ayrıldığını söyledi. Me-
dicana Konya Hastanesi’ne en yakın 
özel hastanenin 3 katı büyüklüğünde 
olduğunu ve hastane binasının 5 yıl-
dızlı otel standardında yapıldığını dile 
getiren Şimşek, kemik iliği naklinde 
Türkiye’nin en önemli merkezlerinden 
birisi olmayı hedeflediklerini, özellikle 
onkoloji kalp ve yeni doğan ünitelerin-
de çok iddialı olacaklarını vurguladı.
Geniş kullanım alanı ve gelişmiş tek-
nolojik cihazlarının yanı sıra; organ 
nakli, kemik iliği nakli ve kardiyoloji 
alanlarında Konya’ya ilkleri yaşatmaya 
hazırlandıklarını belirten Şimşek söz-
lerine şöyle devam etti; “Konyalıların, 
güvenerek ve huzurlu bir şekilde gelip teda-
vi olabilecekleri ve tüm sosyal güvencelerin 
geçerli olduğu bir hastane konumuna gele-
ceğiz.  Konya’nın en büyük eksikliklerinden 

birisi olan yeni doğan ünitesindeki yatak 
kapasitesi sorununu Medicana Konya ile 
çözeceğiz. Yeni doğan bölümümüzde 42 
yataklı yoğun bakım ünitesi kurduk. Bu-
nun anlamı; doğum sonrası sağlık sorunu 
olan bebeklerin yaşam oranlarını daha da 
yükseklere taşıyacağız. Yeni doğan ünite-
mizin yanı sıra kardiyoloji bölümünde de 
çok iddialıyız.  Son teknolojik cihazları-
mızla kalp hastalarının her türlü ihtiyacı-
na cevap vereceğiz. 5 yıldızlı otel konsep-
tiyle çalışacak hastanemizde kral dairesi, 
süit odalar ve standart odalar yer alıyor. 
Kral dairesinde hasta için toplantı odası 
ve refakatçisi için geniş bir alan imkânı 
sunuyoruz. Hastanede araçlar için de her 
şey düşünüldü. Hasta yakınları araçlarını 

park etmek için yer aramak zorunda kal-
mayacak, araçları kapıda valeler karşıla-
yacak ve araçları onlar park edecek. Has-
tane girişinde ise sizi güler yüzlü danışma 
personelleri karşılayacak ve sizi muayene 
olmak istediğiniz polikliniklere yönlendi-
recekler. Hastanenin birçok bölümünde 
randevu sistemi aktif olacak. Muayene 
için alınan randevu saatinde hasta hemen 
muayene edilecek ve bekletilmeyecek. Tüm 
bunların yanında poliklinikler özel odalar-
la birbirinden ayrı olarak tasarlandığı için 
her bölümün hastası kendi bölümünde bek-
leme şansı yakalayacak.” 
Basın toplantısının ardından hastaneyi 
gezen basın mensupları memnuniyet-
lerini bildirerek hastaneden ayrıldılar.
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Böğrüdelik
(REŞADİYE) 

TÜRKİYE’DE TEK ÖZBEK KÖYÜ; 

BEKİR ŞAHİNKONU:  

ESKİ ADI REŞADİYE BUGÜN BÖĞRÜDELİK DENİLEN KÖY, KONYA’YA 135 KM. MESAFEDE, CİHANBEYLİ’NİN 35 KM. 
BATISINDADIR. 1910 YILINDA DEVLET MUHACİRLERE EV YAPTIRIR VE YAPTIRILAN EVLER KÖYLÜLERE KURA USULÜYLE 
DAĞITILDI. BÖĞRÜDELİK YAYLASINDAKİ BU YERLEŞİM YERİ REŞADİYE İSMİYLE MUHTARLIK OLDU. REŞADİYELİLER’İN 
KÖKENİ BUHARALI ÖZBEK TÜRKLERİDİR. 17.YY.DA İSLÂM DİNİNİ ÖĞRETMEK ÜZERE SİBİRYA TOPRAKLARINI GİDEN 
ERENLERİN SOYUNDAN GELMEKTEDİR. KENDİLERİNE, TÜRKİSTAN’DA ÖZBEK, SİBİRYA’DA SİBİREK YA DA BUHARİNSKİ, 
TÜRKİYE’DE DE TATAR DENİLMEKTEDİR. ÇÜNKÜ BUNLAR TATARCA KONUŞMAKTADIRLAR. 

Asırlarca süren Sibirya hayatı, onların elli köy kadar çoğalmalarını sağlamıştır. Yalnız 18. yy.dan sonra eski hu-
zurları kalmamıştır. Zira Ruslar; bu yüzyıldan sonra dini, sosyal, kültürel yönlerden kendilerini kimlik değiştir-
meye zorlar. 1886’da çıkartılan bir kanunla, imamlık, kadılık yapacak kişilerin Rusça öğrenmesi mecbur kılınır.
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Müslümanlara ait eğitim kurumları kapa-
tılır, din değiştirmeye zorlanırlar. 
Hıristiyanlık propagandasına, bu dini 
kabul etmeyenler sürgüne gönderilir. 
Baskı, yıldırma ve gözdağı ile birlikte 
Hıristiyanlığı kabul etmek zorunda 
kalanlar olur. Hele Stalin devrinde 
baskılar o kadar artar ki azıcık sesini 
çıkartan Müslümanları Sibirya’da buz 
donmuş denizde açılan delikten içeri 
atarlar. Bu Stalinvari bir idam şeklidir. 
Bu baskılar Müslümanları yeni ted-
birler almaya zorlamış Ve yukarıda 
denildiği gibi bu göç gerçekleşmiştir. 
Bu ahali Türkistan’da iken Özbek kabi-
lesine mensuptular. Sibirya’da Sibirek 
dediler. Türkiye’de ise Tatar olarak bi-
liniyorlar. Hâlbuki bunlar Özbektirler.
 
Göç Hikâyesi
Abdürreşid İbrahim Rus hükümeti ve 
Osmanlı Devleti nezdinde müracaatla-
rını yaparak hicret işini organize ederler. 
Yedi yıl süren uğraşmanın ardından Rus 
hükümeti, göç iznini Sibirya soğuğu-
nun azgınlaştığı 1907 kışında çıkarır. 
Türkiye’nin ılıman iklimi, Müslüman 

memleketi oluşu, bereketin, yiyecek ve 
meyvenin bolluğu onları çekmektedir. 
“Ölürsek Türk bayrağı altında, Türk top-
raklarında gömülelim, ölmezsek şanlı, şerefli 
kardeşlerimizin yüzünü görelim” düşüncesi 
etkili olur. Diğer yandan doğup büyü-
dükleri, asırlarca yaşadıkları toprakları 
terk etmek, yakın akraba ve dostlardan 
ayrılmak kolay olmaz. Hazırlıkları ta-
mamlandığında akrabaları, muhacirleri 
Omsk’a kadar gelerek uğurlarlar. Orada 
birkaç hafta bekleyerek trenle Odesa’ya 
gelirler. Yolda hastalanıp ölenler çoğal-

mış, çocuklarda çiçek başta olmak üzere 
salgın hastalıklar baş göstermiştir. Ama 
Rusların, karantinaya alarak hicretlerine 
engel olacağını düşünerek, ölü çocukla-
rını, hastalıklarını saklarlar. Odesa’dan 
vapurla ayrıldıktan sonra cesetleri ke-
fenleyip, batması için ağırlık bağlayarak 
Karadeniz’in serin sularına bırakırlar. Fa-
kat kaderlerinde; cesetlerin, balon yapıp 
saatlerce batmadan vapuru takip edişini 
seyretme hüznü de vardır. İstanbul’a 1 
Ocak 1908’de çıkarlar. Kafile 185 erkek, 
186 kadından oluşmaktadır. 
İki ayı geçen meşakkatli bir yolculuk-
ları olur. Bir süre kaldıkları İstanbul’da 
hükümetin yerleşmek üzere teklif ettiği 
yerlerden Konya’yı tercih ederler. Bunun 
üzerinde Rumeli muhacirleri ile birlikte 
7 Ocak 1908’de İzmit’ten trene bindiri-
lerek Akşehir, Ilgın ve Konya’ya üç ayrı 
grup halinde inerler. Bir kısmı Akşehir-
Yunak Nahiyesi - Meşrutiyet Köyüne, bir 
kısmı da Akşehir-Böğrüdelik Yaylası’na 
devlet tarafından yaptırılan evlere yer-
leştirilirler. Yeterli kış hazırlığı olmadığın-
dan ve ayrıca buradaki alışkın olmadıkla-
rı yeni şartlara biraz zor alışırlar.
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Milli Mücadelede Böğrüdelik Köyü
Hemşerileri Reşadiye’ye yerleşirken, 
köylülerin halen “Babay” dedikleri ünlü 
seyyah ve dava adamı Abdürreşid İbra-
him, 1911’de Trablusgarp Savaşı üzeri-
ne Libya’ya gidip beş ay orada kalarak 
hizmetler vermiştir. Böğrüdelik halkı 
Muhacir oldukları için askerlik görevin-
den sorumlu tutulmadıkları, hükümet 
onlardan asker almadığı halde otuz ka-
dar Böğrüdelikli, gönüllü olarak askere 
giderler ve birçoğu şehit olur.
Birinci Dünya Harbi yıllarında; çoğun-
luğu Çanakkale’de olmak üzere, Si-
birya doğumlu olan 30’un üzerinde 
şehit verilmiştir. Millî Mücadele’de 
Böğrüdelik’in fedakârlığı daha da bü-
yümüştür. Bu arada iki defa Yunan 
askerleri tarafından işgale uğrayan Ak-
şehir-Meşrutiyet’teki Sibirya muhacir-
leri, Reşadiye’ye göçmüşlerdir.
Eli silah tutan erkeklerini vatan müdafa-
asına gönderen köyün geri kalanları da 
cephenin içinde aynı mücadeleyi ver-
mişlerdir. İstiklâl Harbi’nde de birçok 
şehit veren Reşadiye’nin, şehit yetimle-
rine ve gazilere verilen aylıkları almaya-
rak devlet hazinesine bağışlamışlardır.

Cumhuriyet Dönemi’nde Böğrüdelik
Cumhuriyet Dönemi’nde 1928 yılı 27 
Ağustosun da, Cihanbeyli kaza merkezi 
köye taşınarak kısa bir süre ilçe merkezi 
olur. Cihanbeyli de Mürseli Efendi Na-

hiyesi adıyla bu ilçeye bağlanır. Fakat 
aynı yıl, Konya - Ankara yolunun ya-
pılması üzerine Mürseli Efendi Bucağı 
Cihanbeyli’ye dönüştürülerek ilçelik 
buraya alınıp Reşadiye de yeni ilçeye 
bağlanır. 1934’e kadar nahiye yapılan 
Böğrüdelik, 5 Temmuz 1934’te nahi-
yeliği kaldırılarak kendisine bağlanan 
köylerle birlikte yeni idari düzenleme-
ye tabi tutulur. İsmi Böğrüdelik olarak 
değiştirilmiştir. Köylü bu değişiklikten 
pek memnun değillerdir. Abdürreşid 
İbrahim 1925-1933 arasında köyde 
yaşayarak birçok insanı okutmuştur. 

Mehmet Hakim Oğuz kendisinin en 
önemli talebelerindendir. Abdürreşid 
İbrahim’in kendi elyazısı notları ve o 
döneme ait mektupları bulunmaktadır. 
Başbakan Adnan Menderes’in pilotu 
Münir Özbek’te bu köydendir.

Anavatanla İrtibat:
Karşılıklı ziyaretler ve haberleşme ile 
Böğrüdelik muhacirleri, baştan itibaren 
Sibirya ile akrabalık bağlarını devam 
ettirmektedirler. Ana vatanlarıyla ilk ir-
tibat 1965 yılında İzmir Fuarında Rus 
pavyonunda bir tanışmayla başlar. Böğ-
rü deliklilerin konuşmalarını dinleyen 
Rus görevli tanışmak ister ama korku-
sundan uzaktan konuşmayı talep eder. 
Ulenköy (Otlu göl)Çornalı, Yanaoğul 
köylerinden buralara geldiklerini ifade 
ederler. Görevli kril alfabesiyle adres ya-
zar ve mektuplaşma başlar.
Sibirya’dan 1990 yılında ilk ziyaretçiler 
Böğrüdeliğe gelirler. En son 2 Ağustos 
2010 tarihinde Alfarid Bostonof ve Re-
tina Minekova İsimli iki misafiri Böğrü-
delikliler ağırlarlar. Bunların geliş amacı 
akrabalarla tanışmak aynı zamanda Ab-
dürreşit İbrahim ile ilgili bilgiler topla-
yarak doktora tezi hazırlamaktır.
Köyde adet ve gelenekler korunmuş-
tur. Her fırsatta özellikle Ramazan’da 
köylüler geniş katılımlı davetler yap-
maktadırlar. 
Ramazan’ın üçüncü günü yaptığımız 
ziyarette köylünün tamamına yakının 
katıldığı yemek davetinde bulunduk. 
Buradaki kaynaşma biz son derece 
memnun etti. 
Köy halkının; yüz yılı aşkın süredir, ye-
mek kültürü başta olmak üzere misa-
firperverliğini koruması, Böğrüdelik’i 
ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunun 
önemli göstergesidir.
Yüzyılı geride bırakan bu vefakâr, 
cefakâr, çilekeş Böğrüdelikliler adet ve 
geleneklerini, öz kültürlerini koruma-
ya devam etmektedir. Yüz yıldır hiçbir 
cinayet olayı yaşamayan, hırsızlığın, ar-
sızlığın girmediği köyde insanlar mutlu 
ve müreffeh bir hayat sürmektedirler.  

Kaynak Kişi: Mehmet Hakim 
1330 Böğrüdelik doğumlu.
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KABUĞUNU KIRAN ŞEHİR;

Mardin
Günümüzde turizm önemli bir ekonomik sektör 
haline geldi.Öyle ki, gelişmekte olan ülkeler, 
ekonomilerinin düzlüğe çıkmasında, başka bir 
ifadeyle, ödemeler dengesindeki açıklarını ka-
patma, istihdamı arttırma ve bölgelerarası ge-
lişmişlik farklılıklarını azaltmada turizm sektö-
ründen önemli ölçüde yararlanmaktadırlar.

Bir destinasyondaki turizm gelişimi her şeyden önce 
arz ve talep arasındaki ilişkiye bağlıdır.
Başka bir ifadeyle, kaynakların arzı ile bunlara olan 
potansiyel talebin değerlendirilmesi turizm plan-
lanmasının temelini oluşturmaktadır.Mevcut olan 
turizm arzı ile bunlara yönelik talep arasındaki bu 
uyumun sağlanabilmesi de, özellikle turistlerin istek 
ve arzularının tespitine bağlı olduğu söylenebilir.
Ve tarihi dokusu ve farklı kültürleri bünyesinde ba-
rındıran Mardin, son yıllarda turist akınına uğruyor. 
Her gün yerli yabancı onlarca otobüs kafilesinin 
uğrak yeri olan kentte yaşanan hareketlilik halkında 
yüzünü güldürüyor.
Mardin’de kültür, çağlar boyu yerleşik olan uygar-
lığın izlerini taşıyor.Mardin önemli tarihsel ve kül-
türel mimari zenginliklere sahip ve bu zenginliğin 
turizm alanında en iyi şekilde değerlendirilmesi 
halinde ilin kalkınmasına ve ülke turizmine büyük 
katkı sağlayacağı kuşkusuzdur.İnanç ve kültür turiz-
mi bakımından dünyanın en eski ve en zengin kül-
türlere sahip bu arada.

         kazimoztoklu

KAZIM ÖZTOKLU
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Dünü bugün, dünden getirdiklerini gön-
lünden; geçmişten geleceğe sunan, tarihi 
tarihle özümsetmek, yaşayıp yaşatabil-
mek ayrıcalığı nedeniyle, tarihin en eski 
Hıristiyan topluluğu Süryanilerin köklü 
kültürü ve çeşitli uygarlıkların izleriyle 
bezenen Mardin’de engin hoşgörü şeh-
rin ötesine ulaşmaktadır. Son yıllarda 
sadece ülkemizin değil tüm dünyanın 
ilgisini çekmeye başlayan Mardin, tarihi 
ve kültür yapısı ile Unesco’nun “Dünya 
Mirası Kenti Listesine” girmeye adaydır. 
Kültür varlıklarının belgelenmesi ko-
runması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
önem arz etmektedir. 
7 din ve 7 dilin konuşulduğu Mardin’de 
yaşanan hoşgörü ortamının kente ge-
len yerli yabancı turistlerin yoğun ilgi-
sini çekiyor tarihi ve mimari dokusuy-
la açık hava müzesi görünümde olan 
Mardin’in, ilkbaharla birlikte turist 
akınına uğraması esnafı da memnun 
ediyor mutlaka. Burada ezan ve çan 
sesi birbirine karışıyor. 
Kimse kimsenin inancına karışmıyor. 
Bunu gezide fark eden yerli ve yabancı 
turistler, döndüklerinde yakın akraba 
ve dostlarına bu farkı yansıtarak, bu 
yöndeki akışı süreklileştiriyor. 

Kenttin ekonomik çarkı dönüyor. 
Dünyada inanç ve kültür turizminin 
önemli merkezleri arasında yer alan 
Mardin’i ziyaret eden yerli ve yabancı 
turist sayının artmasıyla birlikte, kent-
teki otellerde de doluluk oranı yüzde 
doksanlara ulaşmış ve artık herkes tu-
rizm sayesinde evine mutlu bir şekilde 
ekmeğini aşını götürmek çabasında.

Mardin artık bir değişim rüzgarı yaşanı-
yor bundan 10 yıl öncesine kadar terör 
yüzünden insanları işsiz, başka illere 
göç ediyordu ve turizm adeta yoktu. 7 
bin yıllık bir tarih terör yüzünden unu-
tulmaya yüz tutmuştu. Ama Mardin 
halkı buna izin vermemiş,kabuğunu 
kırmış ve 10 yıl içinde büyük bir deği-
şim yaşamış. Turizm de adeta patlama 
yaşayan şehri 2002 yılında 30 bin tu-
rist ziyaret ederken, bugün bir milyonu 
aşan turist sayılarından bahsediliyor. 
Düşünün 7 yılda 25’e yakın butik otel 
15’e yakın otel açılmış ve sadece iki 
yıl içinde 150 milyon dolar tutarında 
turizm yatırımı gerçekleşmiş. Önü-
müzdeki 5 yılda ise 50 butik otel ve 5 
bin yatak ve 5 milyon turist hedefleri 
var. Görünen ve net şekilde belli olan 
şehirde herkes üstüne düşen görevi ye-
rine getirmeye çalışıyor.

Son yıllarda artık bir kültür şehri 
olarak anılan Mardin’in kaybol-
maya yüz tutan kültürlerin gün 
yüzüne çıkarılabilmesi konusun-
daki başarısından, Konya olarak 
bizlerinde kendimize pay çıkara-
bilmesi dileği ile…
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Personel Hijyen ve 
Temizlik Eğitimi
Temizlik; gözle görülebilen kirlerin temizlenmesi fiilidir. 
Hijyen, gözle görülemeyen mikropların bile yok edilmesidir.

ÇALIŞAN PERSONEL DAKİKADA 10.000-100.000 
mikroorganizmayı yayabilir.

Kişisel Hijyeni Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Yönetmeliğin 12. maddesinin ana başlığı “hijyen ve kişisel korun-
ma”; Eğitim başlıklı 13. maddesinde de “hijyen kuralları” konusun-
da çalışanlara eğitim verilmesi istenmekte; Sağlık Gözetimi ile ilgili 
16. maddesinde ise; İşyerinde kişisel ve mesleki hijyen önlemlerinin 
derhal alınabilmesi mümkün olacak şekilde gerekli düzenleme ya-
pılacaktır denilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları Hakkında 
Yönetmeliğin 6. maddesinde ise “İşveren tarafından, iş sağlığı ve gü-
venliği kurulu üyelerine ve yedeklerine “endüstriyel hijyenin temel 
ilkeleri” konularında eğitim verilmesi sağlanır” ifadesi yer almaktadır.

Köprülü Otomotiv Genel Müdürü 
Çiğdem Köprülü bu hassas konuya 
eğilerek çalışanlarını mesleki hijyen 
konusunda bilgilendirdi. Kişisel hijye-
ni geliştirme ve yaygınlaştırma adlı su-
numu Pod. Uzm. Ecz. Reyyan Şalvarcı 
yaptı. Yaygın olarak bilindiği gibi, sağ-
lığa zarar verecek ortamlardan korun-
mak için yapılacak uygulamalar ve alı-
nan temizlik önlemlerinin tümü hijyen 
olarak tanımlanır.  
Bu bağlamda, Pod. Uzm. Ecz. Reyyan Şal-
varcı, işyeri iş sağlığı ve güvenliği görevlileri 
işçilere “özetle” şu önerilerde bulundu:
◆ “Vücut salgılarının, atıklarının ve geçi-
ci mikroorganizmaların vücuttan uzak-
laştırılması yoluyla temizliği sağlamak,
◆ Bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, 
gevşemesini ve kas gerilimini azaltmak,

◆ Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) 
gidermek.” olduğunu dile getirdi. Bun-
ların uygulanması sonucunda, Bireyin 
genel görünümünü olumlu hale getir-
mek, kendine olan güvenini arttırmak 
ve deri sağlığını sürdürmek olduğu sık-
ça vurgulandı.
Personel Hijyen 
Konusu İçinde; 
◆ Vücut Bakımı Ve Temizliği,
◆ Yüz-boyun Temizliği, 
◆ El Temizliği, 
◆ Ayak Temizliği, 
◆ Kulak Temizliği, 
◆ Saçların Temizliği, 
◆ Ağız- Diş Bakımı, 
◆ Tuvalet Alışkanlığı ve Temizliği  
◆ Giyim Konuları gibi başlıklar ayrıntı 
bir şekilde anlatıldı.

Çalışma sırasında ellerin, yüz, saç, kıyafet ve 
para gibi yabancı maddelere sürülmemesi, 
eğer sürüldü ise ellerin derhal yıkanması 
gerektiğini söyleyen Pod. Uzm. Ecz. Rey-
yan Şalvarcı, Her insan kendi temizliğin-
den kendisi sorumlu olduğunu bakımlı ve 
temiz olmak sağlıklı bir yaşamın ilk koşul-
larından biri olduğunu sözlerine ekleyerek 
sunumunu tamamladı.
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TEKNOVİZYON
Geçen yıl Ekim ayında duyurulduğundan bu yana mo-
bil dünyada büyük yankı uyandıran Microsoft’un akıl-
lı telefonlar için geliştirdiği Windows Phone 7 işletim 
sistemi bir yılını doldurmadan büyük başarılara imza 
atmaya devam ediyor. 
Las Vegas’da uygulama geliştiricilere yönelik olarak gerçekleştirilen MIX11 
Konferansı’nda Windows Phone 7 için geliştirilmiş olan uygulama sayısının 
20 bini aştığı ve her ay ise buna yaklaşık 1500 uygulama ve oyunun daha ek-
lenmeye devam ettiği açıklandı. Özellikle uygulama geliştiricilere yönelik ola-
rak verilen bedava geliştirme araçları ve cazip fırsatlar bu başarının ardında 
yatan nedenler arasında yer alıyor. İşte size uygulama tarafında Windows 
Phone 7’nin başarısını açıkça ortaya koyan gerçekler;
• 1.5 milyon kez indirildi - Windows Phone 7 için uygulama gelişti-
ricileri yaklaşık 1.5 milyon kez Microsoft’un bedava olarak sunduğu 
uygulama geliştirme yazılımını indirdiler.
• 36,000 üyesi var – Her ne kadar rakipler ekosistemlerinde yer alan 
uygulama geliştirici sayısını uy-
gulama geliştirme yazılımının 
indirildiği rakam ile eşit olarak 
verse de Microsoft, Windows 
Phone için oluşturduğu toplu-
luğa yapılan kayıtları baz alıyor. 
Bu açıdan bakıldığında Win-
dows Phone için oluşturulan 
App Hub adlı uygulama geliş-
tiriciler topluluğunda 36,000 
kayıtlı üye bulunuyor.
• 20,000 gerçek uygulama – 
Akıllı telefonlar için geliştiri-
len her şeyi uygulama olarak 
saymanın doğru olmadığına 
inanan Microsoft, Windows 
Phone 7 için geliştirilmiş olan 
uygulama sayısının 20.000’i 
aştığını belirtti. Bu sayı içeri-
sinde duvar kağıtları gibi raka-
mı çok daha şişirecek kalemler 
ve aynı uygulamanın başka dil-
deki versiyonları yer almıyor. 
Ayrıca Windows Phone 7 için oluşturulan eko sistem, 10.000 uygu-
lama sayısına en hızlı ulaşan topluluk olmasıyla da dikkat çekiyor.
• 7,500 ücretli uygulama – Özellikle uygulama geliştiriciler için uy-
gulamalarının para ile satılabiliyor olması büyük önem taşıyor. Bu 
açıdan bakıldığında Windows Phone 7 için oluşturulan uygulama 
pazarında 7.500 uygulama para ile satılıyor.

Samsung Galaxy Note II pil ömrü 

Yandex, web tarayıcısını 
kullanıma sundu.

Galaxy Note II’nin GSM Arena tara-
fından gerçekleştirilen pil ömrü test-
leri sonuçlandı. Piyasadaki en büyük 
telefon ekranlarından birine sahip olan 
ve bununla birlikte oldukça büyük bir 
pille güçlendirilen GT-N7100’ün pil 
ömrü hususunda iyi bir performans 
sergileyeceğinden şüphe edilmiyordu. 
Yayılanan test sonuçlarıyla firmanın 
yeni telefon-tablet melezinin günlerce 
kullanılabilecek bir süre sunabileceği 
kanıtlandı. 5.5 inç büyüklüğünde 1280 
x 720 piksellik en yeni Super AMO-
LED teknolojisiyle üretilmiş ekran, 
1.6GHz hızında dört çekirdekli Exynos 
4 Quad çipset, 2GB RAM, S Pen teknolojisi, Walcom 
Tech aktif sayısallaştırıcı sistemi ve Android 4.1.1 Jelly 
Bean sürümünün eşlik ettiği Note 2, rakiplerine oranla 
çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Büyük ekrana 
daha yüksek bir frekansta çalışan çipset ve S Pen için 
gerekli sayısallaştırıcı sistem eklenince kulalnılacak pi-
lin miktarını önemli ölçüde arttırmak gerekiyor.

Google ile rekabete arama motoru ile başlayan Yandex, 
şimdi de gözünü internet tarayıcısına dikmiş durumda. 
Yandex’in internet tarayıcısı Yandex.Browser, tasarım 
olarak Google Chrome’la büyük benzerlikler taşıyor 
çünkü Chrome’un altyapısını kullanıyor. Üstte yer alan 
Smartbox isimli adres çubuğu sayesinde kullanıcılar Yan-
dex üzerinden hızlı şekilde arama yapabiliyor ve arama 
sırasında çeşitli anahtar kelime tavsiyelerini görebiliyor. 
Kullanıcılar yeni bir sekme açmak için + ikonuna tıkla-
dığında ise sıkça ziyaret ettikleri internet sayfalarına ko-
layca ulaşabiliyor. Bunun yanında kullanıcılar burada yer 
alan sekiz adet bağlantıyı özelleştirebiliyor. Kullanıcılar 
Yandex Browser’ı bilgisayarlarına yükledikten sonra var-
sayılan internet tarayıcısı olarak kaydettiklerinde Yandex 
Browser internet tarayıcınızda yer alan yer imlerini ve 
gezinme geçmişini otomatik olarak kopyalıyor.

Windows Phone 7 
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Android Market artık yok

iPhone 5  çıktı

Android dendiğinde akla gelen ilk şey, tabii ki uygula-
malar… Ve bu uygulamaları nereden indireceğiz so-
rusunun ilk cevabı da Android Market… Ya da “And-
roid Market-ti” demek daha doğru olabilir çünkü artık 
Android Market diye bir şey yok.Hemen paniğe ka-
pılmayın, bu durum Android kullanıcılarının artık bir 
uygulama mağazası olmayacağı anlamına gelmiyor. 
Google, sadece Android Market ismini artık 
kullanmayacak ve Android’in mağazası, 
bundan böyle Google Play Store olarak 
karşımıza çıkacak. Şimdilik telefonla-
rında Android Market uygulamasını 
kullananların büyük çoğunluğu de-
ğişiklikten etkilenmedi ama Google, 
ilgili güncellemeyi yavaş yavaş dağıt-
maya başladı bile. Android Market’in web sayfasına 
girdiğinizde ise, şimdiden sizi yeni isim ve logonun 
karşıladığına şahit olabilirsiniz.

iPhone 5’in satışa sunulmasıyla beraber eski sürüm 
iPhone’ların fiyatları da düştü. 8 GB kapasiteli iPhone 
4’ler ABD’deki mobil operatörlerle yapılan sözleşme 
karşılığında ücretsiz verilecek. iPhone 3 GS ise tarihe 
karıştı; zira Apple ilk kez bu model iPhone’u lansman-
da kullanmadı. A6 adlı daha hızlı çalışan bir işlemci-
ye sahip olan iPhone5 ile 3G bağlantı aktifken 8 saat 
web’de sörf yapılabiliyor. 150Mbps destekli WiFi ile 
kullanımda ise bu süre 10 saate kadar çıkıyor. Artırılan 
şarj süresiyle 10 saat video izlemek, 40 saat müzik din-
lemek ve 225 saat beklemek mümkün. iPhone 5, 4S’e 
göre %18 daha ince. Bu özelliğiyle dünyanın en ince 
telefonu unvanına sahip oldu. iPhone 5′in kalınlığı 7.6 
mm, ağırlığı ise 112 gram. 3G’nin yanı sıra 4G (LTE) 
desteği de bulunan iPhone 5′te, 3 adet mikrofon bulu-
nuyor. Mikrofonlar gürültü engelleme, ses tanıma ve 
kayıt için ayrı ayrı tasarlandı. iPhone 5′in her zaman 
olduğu gibi siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk 
seçeneği mevcut. Apple’ın yeni 
akıllı telefonu iPhone 5, iOS 6 
işletim sistemi ile çalışıyor. iP-
hone 5′te Apple Maps adlı şir-
ketin kendi harita uygulaması 
bulunuyor. iOS 6, iPhone 3GS, 
4, 4S, iPad 2, Yeni iPad ve iPod 
Touch 4. nesil için 19 Eylül’de 
indirilebilir olacak. iPhone 5 ile 
birlikte, 9 yıldır kullanılmakta 
olan şarj yuvası da küçültüldü. 
iPhone 5 öncelikle ABD, Kana-
da, İngiltere, Fransa, Almanya, 
Avustralya, Japonya, Hong Kong 
ve Singapur’da piyasaya çıkacak. 

PANASONİC ELUGA

GALAXY NOTE 10.1

Panasonic’in, şubat ayında düzen-
lenen Mobil Dünya Kongresi’nde 
teknoloji meraklılarına sergilediği 
akıllı telefonu Eluga, Avrupa pazarı-
na en sonunda giriş yaptı. 
398,90 Euro ile 406,47 Euro arasın-
da değişen fiyatlarla Almanya’da pi-
yasaya sürülen Eluga, 123 mm x 62 
mm x 7.8 mm ebatlarında ve yak-
laşık 103 gram ağırlığında tasarlan-
mış. 1 GHz frekansında çalışan çift 
çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci, 
PowerVR SGX 540 grafik birimi, 
1 GB RAM ve Android 2.3.5 Gin-
gerbread işletim sistemine (Andro-
id 4.0 Ice Cream Sandwich’e güncellenebilir) sahip olan akıllı telefon, Dört-
band (850, 900, 1800, 1900 MHz) GSM şebekesi - HSPA (HSDPA: 14.4 
Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteğini, 4.3-inç boyutunda ve 540 
x 960 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranı, 8 GB dahili flash 
belleği, microSIM kart girişini, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısını, A-GPS’i, 
Bluetooth’u, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı, 3.5 mm kulaklık giri-
şini, NFC teknolojisini ve 1150 mAh’lik bataryayı bünyesinde barındırıyor. 

Galaxy Note 10.1 oldukça şık tasarımı ile kullanıcıların beğenisini topladı. 
Android 4.0 yani Ice Cream Sandwich işletim sistemi yüklü gelecek. 1,4 
GHz’lik çift çekirdekli bir işlemci ile performansından ödün vermeyen GA-
LAXY Note 10.1, ayrıca HSPA+ bağlantısına sahip. Gerçek zamanlı video 
akışı ve Full HD video oynatma özellikleri de yeni tabletin özellikleri arasın-
da. Yeni Note tablet ile sınırları zorlamanın zamanı geldi diye düşünülüyor. 
Tasarımını ve özelliklerini Galaxy Note çok tutulan ve bir o kadar da tartışılan 
telefon-tablet’ten alıyor. S Note özelliği ile, notlarınızı veya çizimlerinizi web 
içeriği, resimler ve diğer dijital medyalar ile birlikte kendi kişiselleştirilmiş re-
simli taslağınızda bir araya getirmenizi sağlıyor.  S Note ile  toplantı notları, 
tarifler, kartlar, günlük, dergi vb. gibi kullanımlara özel şablonlar ile kolaylık 
sağlayacak bir uygulama. Shape Match teknolojisi sayesinde kalem veya do-
kunmatik olarak çizilen resimler en iyi bir şekilde dijitalleştirilebiliyor.
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MANTAR VE
DEFORME TIRNAK

Yüzeyel mantar hastalıkları dermatoloji polikliniklerin-
de ve 1. basamak sağlık kuruluşlarında en sık karşılaşılan 
dermatolojik rahatsızlıklar arasındadır. Bu nedenle tanı ve 
tedavisi hem toplum sağlığı açısından hem de sağlık ekono-
misi açısından önem arz etmektedir. 

Hastalıkları tek tek incelemeye geçmeden kişisel hijyen kurallarına (terlik, ayakkabı, tarak gibi ürün-
lerin kişisel kullanımına dikkat edilmesi; cami, kışla, yatılı okul, yüzme havuzu, spor salonu gibi ortak 
yaşam alanlarında başkalarının eşyalarının kullanılmaması; parmak araları, kasık gibi bölgelerin kuru 
ve temiz tutulması) dikkat edilmesi mantar hastalıklarının oluşmaması için sona gereklidir. Ayrıca 
diabet gibi bazı hastalıklarda kandidial infeksiyonlar daha fazla görülebilmektedir. Atopi, topik ve 
sistemik steroid kullananlarda, ihtiyozis, kollojen vasküler hastalıkları olanlarda yüzeyel mantar in-
feksiyonları daha sık görülmektedir. Biz bu sayımızda ayak ve ellerde ayrıca tırnaklarda oluşan man-
tar infeksiyonlarından ayrıca bunların sonucunda oluşan deformasyonlardan söz edeceğiz.

Mantar Hastalıkları

a. Interdigital tip
En sık görülen tiptir. Parmak aralarında çat-
laklar, kızarıklıklar, kaşıntı bazen de akıntı ile 
karakterizedir. Bu tipin biraz daha dermise doğ-
ru ilerlemesi ile ülseratif tip oluşabilir. Ayrıca 
parmak aralarına mantar hastalığının üzerinde 
bakteriyel infeksiyon oluşması İnfekte Tinea 
Pedis adı verilen oldukça ağır bir klinik tabloya 
neden olur. 
b. Kronik hiperkeratotik veya kuru tip
Hafif eritemli (kızarık) bir zemin üzerinde özel-
likle ayağın dış yan yüzeyinde ve topuklarda ince 
beyaz çizgilenmelerle karakterizedir. 
c. Veziküler tip
İçi sıvı dolu küçük kabarcıklar ile karakterizedir. 
Bazen bu lezyonlar ilerleyip daha büyük büllere 
neden olur, bu büllerin patlamasıyla da eroz-
yonlar ortaya çıkar. 

Tinea manum
Avuç içlerinin kronik mantar infeksiyonudur, 
genellikle tek elde (daha çok kullanılan elde) ve 
tinea pedis ile birlikte görülür. Bu durum Celal 
Muhtar hastalığı olarak ta bilinir. Dishidrotik tip 
olarak adlandırılan ve nadir görülen küçük papül 
ve veziküllerle karakterize bir tipi de vardır. Sıklık-
la iyi sınırlı, hiperkeratotik, palmar çizgilerde daha 
belirgin beyaz pullanmalarla karakterize hiperke-
ratotik tip olarak görülür.   
Onikomikoz (Tinea unguium)
El ve ayak tırnaklarının genellikle kronik man-
tar infeksiyonudur. 
a. Distal- lateral subungual onikomikoz
b. Yüzeyel beyaz onikomikoz 
c. Proximal subungual onikomikoz 
Total distrofik onikomikoz  tipleri mevcuttur. İn-
feksiyonun yerleşim yerine ve oluşturduğu beyaz-
lık, hiperkeratotik, şekil bozukluğuna yol açabilen 
özelliklerine göre isimlendirilir.

POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Pod.Uzm.Ecz.Reyyan 
Şalvarcı kimdir?
Konya doğumlu Reyyan Şalvarcı 
orta ve lise öğrenimini Konya Kara-
tay Anadolu Lisesi’nde bitirdikten 
sonra ’99 yılında Gazi Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi’ni kazanmıştır. Ec-
zacılık Fakültesi’nden mezun olduk-
tan sonra Ankara Üniversitesi’nde 
yüksek lisansını tamamlamıştır.

◆ 25. 10. 2003 - 25. 04. 2004 tarihle-
rinde Özel Ankara Tüten Güzellik 
Uzmanlığı Kursu’ndan Güzellik ve 
Estetisyenlik Uzmanlıklarını almıştır. 
◆ 20 Aralık 2008 tarihinde 3TO-
Spangentechnik Zertifikat uzmanlığı-
nı Almanya’dan almıştır. 
◆ 3-8 Eylül 2009 tarihinde 69. World 
Congress of Pharmacy and Pharmaceu-
tical Sciences 2009’u başarıyla bitirmiştir. 
◆ 28.10.2008-12.01.2009 tarihlerinde 
Özel LCC’den Medikal El ve Ayak 
Uzmanlığı’nı alarak Podiatri mesleğini 
yapmaya başlamıştır. 
◆ 13-14 Şubat 2012 tarihlerin-
de Türk Eczacılar Birliği Eczacılık 
Akademisi’nden Kozmetik ve Derma-
kozmetik uzmanlığını almıştır. 
◆ 21-25 Nisan 2010 tarihlerinde Ateli-
er Lingua 1.basamağını, 
◆ 14-18 Haziran 2010 tarihlerinde 
Atelier Lingua 2.basamağını ve 
◆ 08-12 Şubat 2012 tarihlerinde Ate-
lier Lingua 3. ve son basamağını da 
başarıyla bitirmiştir.
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MEDICANA ÇAMLICA HASTANESİ
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI 

OP. DR. FARUK VANLIOĞLU

İhmale Gelmez!
ÇAMLICA MEDICANA HASTANESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI OP. DR. FARUK 
VANLIOĞLU UYARIYOR:  “RAHİM, RAHİM AĞZI VE YUMURTLALIK KANSERİNİ ERKEN TEŞHİSLE 
BASİT BİR TEDAVİYLE YENEBİLİRİZ. BUNUM İÇİN DE DÜZENLİ KONTROL ŞART.” 

En tehlikeli kadın 
hastalıkları nelerdir? 
Şüphesiz kanserler; rahim ağzı kanse-
ri, rahim kanseri, yumurtalık kanseri 
diye üçe ayırabiliriz. Bunlardan özel-
likle rahim ağzı kanserinden korun-
manın en basit yolu, yıllık yapılması 
gereken smear testi. Her yıl yapılan 
smear testi, erken dönem içerisinde 

henüz kanserleşme aşamasına gelme-
den, rahim ağzında çok basit bir teda-
viyle, hastalığın iyileştirilmesini sağlar. 
Çünkü smyr testinde kansere yol açan 
öncü hücreler görülür. Ve henüz yayıl-
madan son derece basit bir müdaha-
leyle tedavisi yapılır. Örneğin basit bir 
koterizasyon işlemi dediğimiz sıyır-
ma yöntemiyle kansere meyilli ve ölü 

hücreleri yok ederiz. Bununla birlikte 
ultrasonografik muayene ile rahmin 
boyutu, iç zarının kalınlığı kontrol 
edilmeli. Özellikle rahmin iç zarının 
kalınlığının kontrolü, belli bir yaştan 
sonra, menapoz döneminde bizim 
için önemli. Yumurtlalık kapasitesi ve 
myomları da yine ultrason yardımıyla 
saptayabilmekteyiz.

JİNEKOLOJİK KONTROL
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Myom denen oluşumlar 
ne kadar tehlikeli? 
Kanserleşme ihtimali oldukça düşük-
tür; Kanserleşmeye meyili olan yapılara 
sarkom denir. Ayırıcı tanıları ise patolo-
jik ve klinik olarak konulabilir. Sarkom-
lar çok hızlı büyürler, birkaç ay içeri-
sinde inanılmaz boyutlara erişebilirler. 
Ancak myom görüldüğünde hemen en-
dişeye kapılmanın gereği yok, daha zi-
yade lokalizasyonu önemlidir. Örneğin 
eğer myom rahmin dışına yerleşmişse, 
hiçbir bulgu vermeden yıllarca büyüye-
bilir. Bununla beraber myomlar rahmin 
değişik bölgelerinde bulunabilir. Rahi-
mi tamamen büyüten myomlar olduğu 
gibi, rahim boşluğuna uzanan myomlar 
(submüköz myom), rahim duvarı dışı-
na uzanan myomlar (subseröz myom) 
ve hem rahim duvarını kalınlaştıran 
hem de rahim boşluğuna doğru 
uzanan myomlar (intramural 
myom) gelişebilir.

Çikolata kisti de bir çeşit 
myom mudur? 
Hayır. Her ne kadar ismi sempatik olsa 
da,  koyu kahverengi, çikolatamsı renkte 
olduğundan bu isim verilmiştir. Rahimin 
içini döşeyen endometrium adı verilen zar 
tabakasının yumurtalıklarda bulunması ve 
her adet döneminde kanayarak kistleşmesi 
sonucu oluşur. Kist içi çikolata kıvamında 
koyu kahverengi  bir sıvı ile dolar. Kısırlığa 
yol açan kistlerden biridir ve mutlaka te-
davi edilmelidir. Maalesef bunun tedavisi 
şu an için cerrahidir. Diğer kistler, doğum 
kontrol hapı kullanarak ya da kendi ken-
dine geçerken, çikolata kisti laparoskopik 
cerrahiye tedavi edilir. Yani göbekten bir 
buçuk santimetre kesı yapılarak çikolata 
kistini çıkarıyoruz. Ağrısız, iz bırakmayan, 
basit bir operasyondur, hasta günlük ya-

şantısına çoğu zaman aynı 
gün dönmektedir.

Bu tip rahatsızlıklar genetik midir?
Ailemizde varsa, düzenli olarak 
kontrole gelmeli miyiz? 
Evet, mutlaka. Özellikle myomların 
genetik olduğu saptanmıştır. Ailede 
primer yakınlarımızda myoma bağlı 
rahim alınması operasyonu gerçekleş-
mişse, mutlaka ultrasonografiyle dü-
zenli olarak kontrol edilmeli.

Peki ya rahim kanseri? 
Rahim, rahim ağzı ve yumurtalık kan-
serinin de genetik olduğu saptanmıştır. 
Özellikle yumurtalık kanseri, meme 
kanseriyle birlikte de geçiş gösterebilir. 
Ailede bu tip hastalıklar varsa, mutlaka 
erken teşhis yöntemiyle tedavi edilme-
lidir. Yumurtalık kanserinde, jineko-
lojik kontroller ihmal edilmişse, tanı 
çok geç konabiliyor. Çünkü karında 
dolgunluk ve gaz sancısı rahatsızlığıyla 
doktora geliyor hasta... Kanser kendisi-
ni göstermiyor. Onun için mutlaka her 
yıl düzenli olarak smear testi ve jine-
kolojik kontroller yapılmalı. Zira geç 
kalınan vakalarda, cerrahi müdahale 
yapılsa bile hastanın ömrü kısalıyor.

Rahim ağzı kanseri hangi yaş 
aralığında görülür? 
Maalesef oldukça genç yaşlarda, 20’li 
yaşlarda kendisini gösterebilir. Rahim 
ağzı kanseri hem yaşlı hem de genç 
kadınlarda görülmektedir. Hastalığın 
görüldüğü kadınların yaklaşık yarısı 45 
yaşın altındadır. Rahim ağzı kanserinin 
en önemli nedeni human papilloma vi-
rüs dediğimiz, HPV virüsünün neden 
olduğu enfeksiyondur, cinsel ilişki yo-
luyla ya da umumi tuvaletler yüzünden 
bulaşır. Rahim ağzı kanseri hastaları-
nın neredeyse yüzde 90’ınının HPV 
virüsünü taşıdığı saptanmıştır.

HPV virüsünden nasıl koruyabiliriz? 
HPV enfeksiyonuna karşı etkili bir tedavi 
yöntemi bulunmamakta, ancak erken teş-
hisle virüsü saptamak mümkün. Virüsü 
smear testiyle saptayabiliyoruz. Böylelikle 
rahim ağzı kanserine neden olmadan te-
davi edebilmekteyiz. Dediğim gibi, erken 
teşhis için düzenli kontrol şart.

Rahim ağzı kanserinden 
korunmanın en basit 
yolu yıllık yapılması 
gereken smear testi.
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MEDICANA ÇAMLICA HASTANESİ

DOÇ. DR. NİHAT AKBAYIR

Hepatit C Hakkında 
ÇAĞIMIZIN EN TEHLİKELİ VE SİNSİ HASTALIKLARINDAN BİRİ OLAN HEPATİT C HAKKINDA NE BİLİYORUZ? 
HANGİ BELİRTİLERİ VAR? NASIL BULAŞIR? BELKİ DE EN ÖNEMLİSİ DE TEDAVİ ŞEKİLLERİ NELER? ÇAM-
LICA MEDICANA HASTANESİ’NDEN DOÇ. DR. NİHAT AKBAYIR, BU SORULARIN YANITLARINI VERDİ. BU 
HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI VE KİMLERİN TEHDİT ALTINDA OLDUĞU DA BU RÖPORTAJIMIZDA. 

Hepatit C nedir?
Hepatit C virüsünün başlıca  kan yolu 
ile bulaşarak  karaciğer iltihabına yol 
açması hepatit C hastalığı olarak isim-
lendirilir. Bu hastalık ileri evrelerde 
ciddi kronik hepatit, siroz (karaciğeri 
yetersizliğe götüren ilerleyici yaygın 
karaciğer iltihabı) ve karaciğer kanseri 
şeklinde karşımıza çıkabilir. Hepatit A, 

Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, E ve 
G virüsleri olarak bilinen hepatit virüs-
lerinden başka olarak, bakteriler, çeşitli 
ilaçlar, uzun süreli alkol kullanımı, oto-
immun hastalıklar (vücudun savun-
ma sisteminin iç /dış salgı bezlerine 
saldırması ile gelişen) ve karaciğerde 
bakır,demir birikiminin de  hepatit ge-
lişimine yol açabileceği unutulmamalı. 

Hepatit C’nin ülkemizdeki 
sıklığı nedir?
Türkiye’deki sıklığı yüzde 0.6 ile 1.8 
arasında değişmektedir. 

Hastalığın belirtileri neler?
HCV ile ilk kez karşılaşıldığında gelişen 
infeksiyona ‘akut ‘ yani ani gelişen hepatit 
C adı verilir. Çoğu hastada akut dönemde 

NE BİLİYORUZ? 
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semptom gelişmeyecektir. Hastaların 
yüzde 70-80’inde akut infeksiyon ‘kro-
nik’ adı verilen süregen forma dönüşür; 
bu durum virüsün vücuttan atılamadı-
ğına ve başlıca karaciğerde ömür boyu 
devam eden iltihaba neden olduğu 
anlamına gelir. Kronik hepatit C teda-
vi edilmedikçe iyileşmediği gibi bir alt 
grup hastada siroz ve karaciğer kanseri 
gelişimine neden olabilir. Çoğu kronik 
Hepatit C hastasında belirgin bir yakın-
ma olmayabilir. Belirtiler arasında en 
sık görülenleri ise şu şekildedir; halsiz-
lik, iştahsızlık, kaslarda zayıflık hissi, baş 
ağrısı, karın sağ üst kadranda yer alan 
karaciğer bölgesinin hemen üzerinde 
ağrı, bulantı, koyu renkte idrar, kilo kay-
bı, yağlı yiyeceklerden tiksinme, kas ve 
eklem ağrıları, nadiren sarılık... 

Nasıl bulaşır?
Başlıca  bulaşma yolu, hepatit C virüs 
taşıyan kanla temas edilmesidir. HCV 
ile bulaşmış kan ve kan ürünleriyle bu-
laşma olasılığı geliştirilen ileri teknik-
lerle son derece düşüktür. Bunun yanı 
sıra korumasız cinsel ilişki yoluyla da 
geçebilir. Hijyenik olmayan koşullarda 
tek kullanımlık olmayan ekipmanla ya-
pılan dövme, ‘piercing’ işlemleriyle He-
patit C bulaşabilir. Uyuşturucu madde 
kullananlarda şırınga ve ignelerin ortak 
kullanılması,kokaini buruna çekerken 
kullanılan çubukların ortak  kullanımı 
bulaşmada rol oynamaktadır. 

Ayrıca hemodiyaliz hastalarında da 
HCV kolayca bulaşabilmektedir. 

Peki, tedavisi var mı? 
Hepatit C de tedavi hastalığın derece-
sine göre belirlenir; kronik Hepatit C 
tedavisinde 2 ilaç kullanılır. Bunlar riba-
virin ve uzun etkili interferondur.  Artık 
standart tedavi olarak peginterferon ile 
ribavirinin bir arada kullanılmasıyla ba-
şarı oranı yüzde 50’lerdedir. Şimdilerde 
ise yeni geliştirilen telaprevir ve bocep-
ravir isimli ilaçların bu kombinasyon-
lara eklenmesiyle bu oranın yüzde 80-
85’lere yükseldiği gösterilmiştir.

Kronik Hepatit C, kanser oluşu-
munu tetikleyebilir mi?
Kısmî olarak ‘evet’ diyebiliriz. Karaci-
ğer kanserinin gelişebilmesi için kara-
ciğerdeki hastalığın siroz evresine ulaş-
mış olması gerekmektedir.

Kanser oluşumunu artıran 
riskler var mı?
Sirozun en korkulan komplikasyonların-
dan birisi de karaciğer kanseri gelişimidir. 
Sirozlu hastaların yılda yaklaşık yüzde 
2’sinde (yani her 50 karaciğer sirozlu has-
tanın 1 tanesinde) karaciğer kanseri geli-
şecektir. Bu yüzden Hepatit C’li hastala-
rın çoğunluğunun karaciğer kanserinden 
kaybedilmeyecekleri söylenebilir. Bazı 
faktörler karaciğer kanseri riskini provoke 
eder, bunlar arasında alkol kullanımı, siroz 

gelişimi, ileri yaş, erkek cinsiyet, kanda 
yüksek virüs düzeyi sayılabilir. 

Başka hangi organlara zarar verir?
Hepatit C’nin karaciğer hasarı dışında 
vücutta deri, böbrekler, tükrük bezleri, 
göz gibi organları da tutabileceği, eklem-
leri de etkileyerek bazı romatizmal hasta-
lıklara da yol açabileceği belirtilmektedir. 

Hepatit C’den Korunma Yolları 
◆ Öncelikle şu kesinlikle ifade edilmeli, 
‘Hepatit C‘li hastalar aile içinde izole 
edilmemelidir, çünkü öpüşme, kucak-
lama, sarılma, hapşırma, öksürme, sıra-
dan temas, su, yiyecek ve çatal, kaşık, 
bardakların paylaşılması ile virüsün 
bulaştığı gösterilememiştir. 
◆ Enfeksiyonlu kişilerin kanları ile bula-
şık, jilet, ustura, makas, tırnak makası, 
diş fırçası, diş macunu, temizlik kâğıt ve 
havluları gibi malzemeler ortak kullanıl-
mamalı, gerekli önlemler alınmalıdır. 
◆ Çamaşır suyu ile sıçramış kanlar te-
mizlenmelidir.
◆ HCV’nin cinsel yolla geçişi çok nadir 
olmasına karşın, güvenli cinsel ilişki 
tercih edilmelidir (prezervatif kullanı-
mı, çok eşli cinsel yaşamın terki gibi). 
◆ HCV’li hastalar gittikleri her hangi 
bir hekime ve diş hekimlerine HCV’li 
olduklarını bildirmelidirler.
◆ Bu hastalık ile ilgili her geçen gün 
araştırmalar artmakta, aşı geliştirilmesi 
için yoğun çabalar  sürdürülmektedir.
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Serdar Ortaç • Üzecek Adam Çok

Gökhan Türkmen • Bitmesin

Ozan Çolakoğlu Ft. Gülşen • Seyre Dursun Aşk

Mehmet Erdem • Hakim Bey

Yalın • Kasma

Murat Dalkılıç • Kader

Ozan Çolakoğlu feat Ajda Pekkan • Ben Yanmışım

Mustafa Sandal • Ego

Mustafa Ceceli • Deli Gönlüm

Ziynet Sali • Yanabiliriz

1

5

2

6

3

7

9

4

8

10

UFC
UNDISPUTED 3

YAKUZA
DEAD SOULS

Risen 2: Dark Waters, ilk bakışta korsanlarla 
ilgili bir oyun gerçekten. Sert, aksi, acımasız, 
korkusuz ve bir insanın kaldırabileceğinden 
çok daha fazla romu midesinde taşıyabilen 
korsanlarla… Bir başka deyişle; bir sürü ağzı 
bozuk kaba adamla, şişman hazinelerle, se-
vimsiz tehlikelere ev sahipliği yapan yemyeşil 
tropik adalarla, sorunlu liman kasabalarıyla 
(ve elbette kıvrık bıyıklı valilerle), ateş başın-
da göbek atan yerli kabilelerle, hoş kadınlarla, 
korkunç deniz canavarlarıyla, öfkeli tanrılarla, 
uğursuz kehanetlerle, tehlikeli voodoo büyü-
leriyle, hayaletlerle, üç köşeli şapkalarla ilgili…

ATEŞ HATTINDA
MESUT TANER GENÇ
Türü: Yayınevi Genel Dizisi

HADES
ALEXANDRA ADORNETTO
Türü: Roman

ANGUT
OSMAN PAMUKOĞLU
Türü: Kişisel Gelişim

ANTİK KENTTE AŞK
MÜRVET SARIYILDIZ
Türü: Roman

YEDİNCİ GÜN
İHSAN OKTAY ANAR
Türü: Edebiyat Dizisi

ARMAGEDDON-İSTANBUL 1453
C.C. HUMPREYS
Türü: Roman

Edebiyat ögrencisi olan Ana Steele, genç girişimci Christian 
Grey’le röportaj yapmaya gittiğinde son derece çekici, zeki ve 
sinir bozucu bir adamla karşılaşır. Toy ve masum Ana, bu adama 
duyduğu arzu karşısında şaşkına döner ve adamın gizemli doğa-
sına rağmen ona yakınlaşma arzusuyla yanıp tutuşur. Ana’nın 
güzelliği, zekâsı ve özgür ruhuna direnemeyen Grey de onu iste-
diğini kabul eder, ancak şartları vardır... 
Grey’in sıra dışı erotik istekleri karşısında şoka uğrayan ama 
bir yandan da heyecana kapılan Ana tereddüde düşer. Ana, 
Christian’ın karanlık sırlarını ve kendi gizli arzularını keşfeder.

GRİNİN ELLİ TONU
E L JAMES

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 576
Pegasus Yayınları
Etiket Fiyatı: 25,00 TL 
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ÇANAKKALE
ÇOCUKLARI

ÇANAKKALE
ÇOCUKLARI

UZUN HİKAYE

UZUN HİKAYE

RESİDENT EVİL:
İNTİKAM

RESIDENT EVIL:
RETRIBUTION

GÖLGEDE DANS

SHADOW DANCER

BUZ DEVRİ:
KITALAR AYRILIYOR

ICE AGE:
CONTINENTAL DRIFT

PARANORMAN

PARANORMAN

N’APCAZ ŞİMDİ?

N’APCAZ ŞİMDİ?

CESUR

BRAVE

TAKİP: İSTANBUL

TAKEN 2

CEHENNEM
MELEKLERİ 2

THE 
EXPENDABLES 2

TETİKÇİLER

LOOPER

AŞK YENİDEN

HOPE SPRINGS

YARGIÇ DREDD 3D
DREDD 3D

Tür: Aksiyon, Gerilim, Bilimkurgu
Yönetmen: Pete Travis
Senaryo: Alex Garland, Carlos Ezquerra
Yapım: 2012, ABD 
Oyuncular:  Lena Headey, Karl Urban, Domhnall Gleeson, Olivia Thirlby, 
Langley Kirkwood, Deobia Oparei, Brandon Livanos, Allen Irwin, Luke 
Tyler, Joe Vaz, Rakie Ayola, Warrick Grier, Jason Cope, Nicole Bailey

Dünyanın Atom Çağı’na girdiği karanlık bir gelecekte, bildiğimiz şehirler yok 
olmuş ve insanlar megapollerde yaşamaya başlamıştır. Suça karşı zerre kadar 
acıması olmayan polis güçleri, suçlu potansiyeli gördükleri her insanı cezalan-
dırmaktadır. Polis şimdi hem jüri, hem yargıç hem de cellattır. Bu Yargıçların 
en namlısı ise, Dredd’dir. BaşYargıç Dredd’e, önemli bir görev verir: Cassandra 
Anderson isimle yeni bir Yargıç adayı eğitim için göreve çıkartılacaktır. Dredd 
ve Cassandra dönemin en güçlü çetelerinden Ma-Ma’nın yönettiği dev Peach 
Trees Binası’ndaki bir cinayeti araştırmaya giderler. Fakat 200 katlı ve her ya-
nının çete üyeleriyle sarıldığı bu binadan canlı çıkmaları mümkün olacak mıdır?
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YENİLMEZLER
AVENGERS
Yönetmen
Joss Whedon

Tiglon/Walt Disney Studios
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

CİNNET GECESİ
THE INCIDENT
Yönetmen
Alexandre Courtes

Tiglon/Bir Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

AŞK PERİSİ
THE FAIRY
Yönetmen
Bruno Romy, Dominique Abel

Tiglon/Bir Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

DERSİMİZ ATATÜRK
DERSİMİZ ATATÜRK
Yönetmen
Hamdi Alkan

Kanal D Home Video
Etiket Fiyatı: 4,99 TL

MUTLU BİR GÜN
ANOTHER HAPPY DAY
Yönetmen
Sam Levinson

Tiglon/Calinos
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

AŞKI ARARKEN
THE LUCKY ONE
Yönetmen
Scott Hicks

Tiglon/Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

İNCİR REÇELİ
İNCİR REÇELİ
Yönetmen
Aytaç Murat Ağırlar

Tiglon/Paramount Pictures
Etiket Fiyatı: 19,99 TL

LİSELİ AJANLAR
21 JUMP STREET
Yönetmen
Chris Miller, Phil Lord

Tiglon/Sony Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

PRENSES VE KURBAĞA
THE PRICESS AND THE FROG
Yönetmen
John Musker, Ron Clements

Tiglon/Walt Disney Studios
Etiket Fiyatı: 9,99 TL

DİKTATÖR
THE DICTATOR

Tür: Komedi
Yönetmen: Larry Charles 
Senaryo: Sacha Baron Cohen, Alec Berg, Jeff Schaffer
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular:  Anna Faris, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Aasif Mandvi, 
Horatio Sanz, Rizwan Manji, Sayed Badreya, Rick Chambers, Adeel Akhtar 

O, ülkesine demokrasinin gelmesini engellemek için her koşulla, 
her engelle sonuna kadar mücadele eden ve direnen diktatör Ge-
neral Aladeen! Gerekirse ülkesinin dilinde yüzlerce sözcüğü kendi 
adıyla değiştirebilir ya da olimpiyatlarda şampiyon gelmek için 
her atleti vurabilir! 
Amerikan televizyon dünyasının çılgın Borat’ı Sacha Baron Cohen, 
son bombası Brüno’dan sonra “Diktatör” ile sinema perdesine dö-
nüyor. Tiranlık kuran bir diktatörün yapabileceği ve neden olabileceği 
bütün saçma sapan olayları en absürt noktaya taşıyan filmin yönet-
menliğini ve yapımcılığını önceki filmlerinde de beraber çalıştığı Larry 
Charles üstleniyor. Sacha Baron Cohen, Alec Berg, Jeff Schaffer ve 
David Mandel’dan oluşan kalabalık bir yazar kadrosuna sahip filmde 
Cohen dışında Megan Fox, Anna Faris, Ben Kingsley ve Jason Mant-
zoukas gibi isimleri görmek mümkün...

Tiglon/Paramount Pictures   |  Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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Özel hayatınızla ilgili yaşadığınız bir sorunda, 
sürekli başa döndüğünüz yanılgısı içindesiniz. 
Problemin, biraz ağır da olsa sonuca doğru 
gittiğini fark etseniz iyi olacak! İş yerinde 
dikkat gerektiren konulara yönelik ufak tefek 
karışıklıklar çıkabilir. Telefon ve benzeri ha-
berleşmelerle ilgili ortaya çıkabilecek ters-
liklerden, geçici bir süre etkilenebilirsiniz. 
Borçlarınızı ödemek için bir kaynak bulma-
lısınız ve bundan sonra borçlanırken daha 
dikkatli olun. Açılan iştahınıza dikkat edin.

Partnerinize karşı barındırdığınız güvensiz-
lik, sessiz kalıp tepki vermediğiniz oranda 
büyüyor. İkna edici açıklamalar alamayaca-
ğınızdan o kadar da emin olmayın. Mesle-
ğinizde çok hırslı olabilirsiniz. Fakat dikkatli 
olmanız gerekiyor karşınıza çıkan fırsatları 
değerlendirirken agresif bir tutum takın-
maktan kaçının. Yoğun arzularınızı kontrol 
altına almanız gerekiyor. Beklemediğiniz bir 
harcama yapabilirsiniz. Bu harcama bütçe-
nizle ilgili planlarınızı alt üst edebilir.

Sevgilinizle ilgili olayları çok fazla büyütüyor-
sunuz. Geriliminizi sevdiğinize yansıtmak-
tan kaçının. İlişkinizi çok fazla zorlamayın. 
İsteklerinizi anlatmakta güçlük çekebilir ve 
hiç beklemediğiniz gelişmelerle karşılaşabi-
lirsiniz. Karşınıza çıkacak iş fırsatlarını de-
ğerlendirmek için hırslı bir tavır içinde bu-
lunmaktan kaçının. Yapabileceğinizden fazla 
sorumluluk almamalısınız. Bugünlerde bir 
yakınınıza büyük bir para desteğiniz olacak. 
Uykuya ve dinlenmeye çok ihtiyacınız var.

Duygusal anlamda yeni girişimlerde bulun-
mak isteyebilirsiniz. Bu durum sevgilinize 
güven, sağduyu ve hareketlilik kazandıracak. 
Fakat dikkat edilmediği takdirde kıskançlık 
söz konusu olabilir. Yarım kalmış tüm işleri 
tamamlamış olmanız da rahat olmanızı sağ-
layamıyor. Ama bu bunalımınız uzun sürme-
yecek. İşinize yakınlık duyacağınız gelişmeler 
gündeme gelebilir. Gereksiz harcamalarda 
ipin ucunu kaçırdınız gibi. Bedeninizi güçlen-
dirmek için vitamin desteği alabilirsiniz.

Sevdiğinizle ilgili endişeleriniz var. Kurun-
tularınızı yansıtmaktan kaçının. Gelişmeleri 
beklemelisiniz. Yeni tanıştığınız kişilere kar-
şı tedbirli davranmalı, hemen samimi olup 
sırlarınızı anlatmayın. Dostlarınızla aranızda 
anlaşmazlıklar çıkabilir. Yeni ve reddetmesi 
güç iş tekliflerine hazır olun. Üzerinizde ge-
nel bir isteksizlik olabilir. Bunu yenip, alaca-
ğınız teklifleri mutlaka değerlendirmelisiniz. 
Maddi konulardaki problemlerinizi çözebil-
meniz için bugün uygun fırsatlar var.

Sevgilinize hissettiğiniz duygularda karmaşa 
yaşıyor olabilirsiniz. Sorunları kendi içinizde 
yaşamak yerine, karşılıklı konuşarak çözmek 
için gayret gösterin. İlişkinizin geleceği açı-
sından olayları iyi çözümlemekte fayda var. 
İş ilişkilerinizde belli edilmeden birileri tara-
fından sınanıyorsunuz. Size karşı bazı güven-
sizlikler söz konusu. Bu güveni oturtmaya 
yönelik girişimlerinizde yalnız kalabilirsiniz. 
Maddi yatırımlar konusunda sakin olabilirse-
niz kazançlı çıkabileceğiniz bir gün.

Aşk hayatınızla ilgili isteklerinizin arttığı bir 
dönem, fakat sevdiğinizi fazla zorlamayın. 
Bugün fantezilerinizi gerçekleştirmek için 
elinize ilginç fırsatlar geçebilir fakat gerilimli 
davranmaktan kaçının. Kaçamak aşklardan 
da uzak durun. Yeni iş teklifleri alabilir ya 
da işinizde değişiklikler olabilir. Bu durum 
kararsız kalmanıza sebep olabileceği gibi, 
işinizde kendinizi iyi ifade edebilir yeni so-
rumluluklar alabilirsiniz. Bugün parasal ko-
nularda riske girmemenizde fayda var.

Aşk hayatınız kritik dönemde, bununla ilgi-
lenin. Sevgilinizle ilişkiniz çok kötü durumda 
ama ondan bir türlü kopamıyorsunuz. Onun-
la sorunlarınızı konuşarak, ilişkinizin devam 
edip etmeyeceği konusunda karar almaya 
çalışın. İş ortamınızda doğru olanı yapmaya 
çaba gösterin. Dayanışma ve yardımlaşma 
gibi konular sayesinde işlerinizi gerçekleştir-
meniz mümkün görünüyor. Tavır ve davra-
nışlarınızla sempati kazanacaksınız. Bir borç 
alacak meseleniz çözüme ulaşacak.

Aşk ilişkilerine karşı barındırdığınız gizli gü-
vensizlik sizi frenlemeye çalışabilir. Gereksiz 
küskünlüklerin altında gereksiz takılmalar 
yatıyor gibi. İşinizle ilgili çalışmalar yaparken 
yeni projelerinizi anlatmakta zorluk çekebi-
lirsiniz. Kariyerinizle ilgili beklemediğiniz ge-
lişmelere hazırlıklı olun. Karamsarlığa kapıl-
mazsanız olayların üstesinden geleceksiniz. 
Bugün harcama yapmaya itebilecek koşul-
lar ortaya çıkabilir ya da alacağınız ödeme-
lerde gecikmeler yaşayabilirsiniz.

Bugün karamsar duygular sizi esir alabilir. 
Duygularınıza kapılıp partnerinizi zorlamak-
tan kaçının. Beklentilerinizi anlatabilirsiniz 
fakat öncelikle kendinizi olumsuz düşünce-
lerden arındırmalısınız. Üzerinize vazife ol-
mayan işlerin omuzlarınıza yüklediği sorum-
luluklar, sizi bugünlerde alışılmışın dışında 
birtakım yoğunluklara sokabilir. Sağlam 
adımlarla doğru hedeflere yönelmelisiniz. 
Maddi sorunlarınızı gizlemek yerine, aileniz-
le paylaşarak çözüme gitmeyi deneyin.

Son günlerde aşk hayatınızla ilgili karamsar 
duygulara kapılıp kendinizi huzursuz edi-
yorsunuz. Karşınıza çıkan fırsatları değer-
lendiremediğinizi düşünüp üzerinizde baskı 
yaratmak yerine harekete geçin. Oldukça 
tempolu bir iş gününe hazır olmanız gereki-
yor. Gününüzü programlamazsanız, oradan 
oraya koşuşturmaktan enerjinizi ziyan ede-
bilirsiniz. Bir de sonuca ulaşamamak yanını-
za kalır. Mali gücünüzü sarsacak vaadlerden, 
girişimlerden dikkatle kaçınmanız gerekiyor.

Beraberliğinizi bitirme kararı aldınız! Yaşa-
yacağınız yıkımı biliyorsunuz ve bu duruma 
karşı hazırlıklısınız. Artık karşınızdaki kişinin 
bencilliği ve esareti altında olmamak sizi 
güçlü kılıyor. Bu zor günleri kolaylıkla atlata-
caksınız. İşinizi severek ve isteyerek yapma-
ya çalışın. Giderek azalan sorumluluklarınız, 
kendinize zaman ayırmanıza olanak tanıya-
cak. İstediklerinizi elde etmekte yoğun bir 
çaba içinde olacaksınız. Bazı sürpriz harca-
malar sizi çileden çıkartacak gibi.
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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

323 33 00
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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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

CAFE İSTANBUL

241 61 16

261 00 97

www.blackgardencafe.com

Yazır Mah.

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
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HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MERAM HAZBAHÇE

325 10 32
www.meramköyceğiz.com

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

GÜVEN BALIK

324 45 46
www.guvenbalik.com

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 zamanında başlanmış ve Sul-
tan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde 
son şeklini almıştır. Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından 
bakıldığında minyatür bir kaleyi andıran Alaeddin Camii 
Konya’daki en eski camidir. Yapımı yüz yıldan fazla sürmüş-

tür. Alaeddin Camiinin en muhteşem yeri, Kuzey cephesidir. Kuzey cephesinde irili ufaklı 21 küçük 
pencere bulunmaktadır. Kesme taştan yapılmış olan portal, Selçuklu mimarisinin birçok özelliklerini 
bir araya getirir. Portal kemeri iki renkli mermerden olup, girift süslemeleri vardır. Kapının iki yanın-
dan 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

TAKA RESTAURANT

237 88 02
Ankara Cad.

HAZBAHÇE

327 34 34
Hatıp Yolu Üzeri

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

ASUDE OPTİK

236 96 86
www.asudeoptik.com.tr

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 ta-
rafından 1258 yılında yaptırılan camiye daha sonra hamam, 
hanigâh ve 1283 yılında Sahip Ata'nın vefat etmesi üzerine 
kendisi için yapılan türbenin de eklenmesiyle yapı külliye bi-
çimini almıştır. Mimarı Kelük bin Abdullah'tır. Girişteki anıt-
sal taç kapı Selçuklu taş işçiliğinin güzel örneklerinden biridir. 

Kapının iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çinilerle 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.

VİSKO LOVE

234 31 11
www.viskolove.com

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

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

KONEVİ
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

RIXOS OTEL

221 50 00
www.rixos.com

CEMO 
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Medrese Karatay İlçesi, Aladdin Tepesi'nin kuzeyinde yer 
almaktadır. Karatay Medresesi, Sultan II. İzzeddin Keyka-
vus Devrinde, Emir Celaleddin Karatay tarafından, 1251 
yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Osmanlı 
Devrinde de kullanılan medrese XIX. yüzyılın sonlarında 
terk edilmiştir. Medrese Selçuklular Devrinde hadis ve tef-

sir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medrese" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş 
doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçili-
ğinin 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

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.

FİLO RENT
RENT A CAR
322 89 89

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

TOYOTA PLAZA
OTOJEN

248 24 75 248 0 248
İstanbul Yolu Üzeri 1. Organize Sanayi

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

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

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

SERHAT GÜLER
SİGORTA SİGORTA CENTER

353 21 57

0533 420 97 99 444 19 82

Zafer

Nalçacı Cad. www.2asigortacenter.com

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

FIAT KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

GÜZELLİK SALONU

SİGORTA

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

Sırçalı Medrese Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bedreddin 
Müslih tarafından 1242-1243 yılında yaptırılmıştır. Medrese kes-
me taştan iki katlı açık avlulu, eyvanlı, simetrik ve dengeli planı ile 
Selçuklu medreselerinin ilk örnekleri arasındadır. İsmini çini süs-
lemelerinden almıştır. Günümüze cümle kapısı ve arkasındaki 
kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cephe-

sindeki kesme taştan giriş kapısı dışa taşkın geometrik bordürler, kitabeler ve mukarnaslı şekillerle bezenmiştir. 
Giriş kapısının sağında iki basamakla çıkılan türbesinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür. 

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

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

FATİH BEBE

238 30 30
www. fatihbebe.net

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

HACETTEPE
DERSHANELERİ

350 22 96
www.konyahacettepe.com

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın dergâhı olan yapı 
kompleksinde, 1926 yılından beri faaliyet gösteren mü-
zedir. "Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil Kubbe) 
denilen Mevlana'nın türbesi dört fil ayağı üzerine yapıl-
mıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş, 19. 
yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. 

Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından 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 olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür 
Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

MEVLANA MÜZESİ

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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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

DOĞRULAR 
TORNACILIK

DOĞRULAR 
TORNACILIK

265 39 99

251 64 71

www.konyabiofer.com

Horozluhan Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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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

NADİR BİLGİSAYAR

238 11 79

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 tescil edilip Vali Ko-
nağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerinde de 
kendisine tahsis edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya 
Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalı-

ların 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

SARRAF
KÜÇÜKBALCI

350 11 16

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.

İTEZ KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.

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

OTEL BERA

444 23 72
www.bera.com.tr

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

HOTEL RUMİ

353 11 21 
www.rumiotel.com

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsettin Altun-aba 
tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vakfi-
yesine dayanılarak cami ve yanındaki medresenin XII. yüz-
yılın sonlarında yapıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı 
yıllarda ilk banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra 
Ahmed 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

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.
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