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AŞK-I VUSLAT
Merhaba, sevgili Vizyon okurları.. Sakin bir ayı geride bırakırken hareketli bir o kadar da anlamlı bir ay da sizlerle buluşmaktan dolayı çok
mutluyum. Aralık ayını bir başka seviyorum. Konya o zaman Konya
olduğunu hatırlıyor. Dergiye başladığım andan itibaren bir nevi imza
olarak kullandığım “Aşk'la kalın” sözü çok sevildi, kimi zaman eleştirildi. Bu konuyla ilgi olarak Hz. Mevlana'nın Divan-ı Kebir adlı eserinde, dile getirdiği sözünü burada kullanmak eminim yerinde olacaktır.
“Ben sözü aşkla söylüyorum. Çünkü dersi aşktan alıyorum.”
Aralık ayı gelince gönlüme bir huzur, ruhuma bir neşe, güzellik geliyor.
Tarif edilemez duygular içerisindeyim. Şehrimin hareketlenmesi, birçok milletten insanların burada buluşması beni çok heyecanlandırıyor.
Yabancı(!) diye nitelendirdiğimiz bu insanlar, Hz. Mevlana'yı bizden
daha iyi tanıyorlar. Çünkü okuyorlar, araştırıyorlar. Maalesef bizler Hz.
Mevlana'yı tanımıyoruz, bilmiyoruz, okumuyoruz..
Aralık ayı “Kırmızı Koltuk” konuğumuzun kimin olacağını hiç düşünmeden sevgili Esin Çelebi Bayru hanımefendi'nin olmasını istedik. Çünkü o
koltuğa en çok yakışan isimlerden biri kendisi olacaktı. Hz. Mevlana'yı,
onun evrensel fikirlerini, örnek yaşam tarzını ve onun yolu olan “Mevlevi Kültürünü” anlatmak ve yaşatmak için büyük emek sarfeden Esin Çelebi Bayru ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bütün yoğunluğuna rağmen bizi kırmayıp, söyleşiyi kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz.
Konya'nın bugünü ve yarınında vazgeçemeyeceği bir isim;
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk..
Samimiyeti ve dik duruşu ile tüm sorularımıza içtenlikle cevap veren
Selçuk Öztürk ile Konya'nın ekonomisi, ticareti ve diğer merak edilenler üzerine konuştuk..
Konya'nın kendine has duruşuna çok yakışan bir otel; Augustus Butik
Otel.. Otelin tarihi dokusunun içindeki güzel konumuyla ve kültürümüzden gelen misafirlik anlayışı ile şekillenen Augustus Otel'in müdürü Kazım Öztoklu'nun yazısını okumanızı tavsiye ederim.
Moda sayfamızdaki aksesuar, ayakkabı ve kıyafet dosyamızdaki en son
trendleri yansıtan ürünlerle şıklığınıza şıklık katacaksınız. Ve şimdi bir
ülke düşünün, arka planda piramitler hava çok sıcak, bir vahanın yanına kurulmuş çadırlar onun etrafında oyun oynayan çocuklar... İşte
karşınızda Seyahatname-i Alem...
Her anınınız mutlulukla dolsun... 29. sayımızda buluşmak üzere..

Aşk'la kalın…
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KISA HABERLER
Mercedes-Benz’in
Yeni Modelleri
Görücüye Çıktı

www.vizyonkonya.com

Traktör’de İkinciyiz!
Tarımla ilgili bir çok başlangıcın yapıldığı, adımların atıldığı, bir Tarım şehri olan Konya traktör sayısındaki üstünlüğünü kaptırdı.

Türkiye’nin buğday ambarı unvanını elinde tutan
tarım sektörü geliştikçe traktöre olan ihtiyacı artan
Konya, bünyesinde traktör fabrikası da bulunduran bir şehir. Ancak
ülkemizde kullanılan traktörlerin yüzde 39’u mekanik ömrünü tamamlamış durumda. Bu
yaşlı traktörler yenilerine göre yüzde 30 daha fazla yakıt harcıyor ve daha fazla bakım-onarım
masrafına ihtiyaç duyuluyor. Tarım dışı malzeme taşıyıcı ve binek aracı olma niteliğini koruyan
traktörlerin iller bazında dağılımında Manisa ilinden sonra Konya olarak ikinci sıradayız. 2012
yılı sonu verilerine göre Manisa’da 71.550 traktör bulunurken, Konya’daki traktör sayısı 68.032.

Dövizde dalgalanma
beklenmiyor!...
Döviz’in yönünü, 2013 beklentilerini
yorumlayan Konya Döviz Yönetim
Kurulu Başkanı Muammer Bingöl’e şu
açılmalarda bulundu; Eskisi gibi dövize rağbet yok.

Otomobil severler Mercedes - Benz'in yeni modellerini test etme imkanı buldu.

Bayraktarlar Merkon’da düzenlenen test sürüş günleri
organizasyonunda
görücüye çıkarılan MercedesBenz’in yeni modelleri ve
yeni A-Serisi Konyalı otomobil severler tarafından
test edildi. Bayraktarlar Merkon Satış Müdürü Lütfi Özbaygın, "Mercedes - Benz'in
yeni dinanizminin açık bir
ifadesi olan A-Serisi, en ince
detayına kadar tamamen yenilendi. A-Serisi'nin heyecan
uyandıran sportif dış tasarımı ve yüksek kaliteyi yansıtan iç tasarımı ile kendine
özgü karakteri, MercedesBenz'in yeni tasarım stratejisini yansıtıyor. Etkinliğimize
katılan tüm Konyalılara teşekkür ederiz." dedi. Organizasyonun sonunda araçların
Konyalı otomobil severlerden tam not aldığı gözlendi.
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Konya, yerli ve paçal kömüre
izin veren tek il!...
Doğalgazın tam olarak yaygınlaşamaması, kükürt oranı yüksek kömürlerin dağıtımının devam etmesi sonucunda Konya
hava kirliliğine bir türlü çare bulamadı.

Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz, HFS
Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Soydemir, şunları söyledi “Doğalgazın yaygınlaşması ile
birlikte, kömür piyasası hergün daralan bir piyasa,
daralan bir pazar. Konya’da ithal kömür olması lazım. Hava kirliliğine sebep olan kömürdeki kükürt
oranı, ithal kömürde yüzde birin altında. Yerli ve
paçal kömürde bu oran yüzde 3-4. Konya yerli ve
paçal kömüre izin veren tek il. Böyle olunca hava
kirliliğine çözüm getirilemiyor. Hava kirliliğine kömür kurban gidiyor. Devlet dağıttığı kömürleri, yerli ocaklardan alıyor. Konya’da hava kirliliği berbat.
Ankara ve İstanbul’da doğalgaz kadar kömür yakılıyor ama hava kirliliği yok. Bu iki şehrimize yerli
ve paçal giremiyor. Kalorisi 5 bin olan paçal kömürün fiyatı ile kalorisi 6 bin-6 bin beşyüz olan ithal
kömür arasında cüzi bir fiyat farkı var. Konya’nın
hava kirliliğini önleyeceklerse ithal kömür dağıtılsın. Bir ton vereceğine yarım ton ver. Bir ton yerli
yada paçal kömüre bedel bir ısısı var. Üstelik hava
kirliliği yapmıyor. Konya’da paçal kömür uygulamasının kalkması lazım.”

"Vatandaşta döviz
alacak para yok.
Vatandaş öylesine
borçlu durumda ki.
Ya ev alarak, ya da
araba alarak borçlandırıldı. Ay sonunu zar-zor geçiriyor. Maaşını alan,
bankaya borcunu
ödemeye koşuyor.
Döviz büroları olarak geçmiş yıllara göre satışlarımız yüzde elli
düştü. Bu demek değildir ki, döviz büroları
işlevlerini yitirecekler. Döviz büroları bankalarla rekabet ediyor. Bankalar döviz işlemlerini de, bankanın içinde hallediyorlar. Döviz
bürolarına dünyanın her yerinde olduğu gibi
ülkemizde de ihtiyaç var. Her döviz bürosunda yaklaşık on kişi çalışıyor. Türkiye’de 9-10
bin döviz bürosu var. Biz istihdama da katkısı bulunan bir sektörüz. 2012 yılında Merkez Bankasının sürdürdüğü sıkı para politikasının 2013 yılında da devam edeceğini
düşünüyorum. Her şey Avrupa’daki kriz ve
Suriye’deki savaşla ilintili. Döviz fiyatlarında
çok fazla dalgalanma beklemiyorum. Ancak
altın fiyatları biraz daha iyi olacak. Dolar’ın
1800-2000 bandında seyredeceğini, avronun 2300-2400 bandına sıkışacağını tahmin ediyorum. Dünya’daki ekonomik kriz
devam ediyor. Herkese ve özellikle Konya’ya
sesleniyorum. Temkinli gitmekte yarar var.
Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı.”

KISA HABERLER
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AKTİSAD’tan
Ankara Çıkartması

AKTİSAD’lı işadamları 24 Kasım 2012 Cumartesi
günü Ankara’ya çıkartma yaparak, bilgi ve görgülerini arttırmak için gezi düzenledi.

Geziye AKTİSAD Yönetim Kurulu üyeleri ve AKTİSAD’a üye işadamları katıldılar.
Ortadoğu Rulman Sanayi(ORS) ve Yiğit Akü fabrikalarını yerinde görmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan işadamlarının ilk durağı Ankara’nın Polatlı ilçesinde
bulunan ORS Rulman Fabrikasıydı. Yaklaşık 1800 kişinin 3 vardiya şekline çalıştığı fabrika hakkında bilgiyi ORS Anadolu Gurubu
Sorumlusu Mustafa Can verdi. ORS gezisi sonrasında Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan Yiğit Akü fabrikasına gelen AKTİSAD’lı
iş adamları burada da incelemelerde bulundular. Burada Yiğit Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, fabrika hakkında slayt
gösterisi eşliğinde bilgiler verdi. Gezinin son durağı olan Özel Ahmet Şükrü Ulusoy Lisesinde, okulu tanıtıcı bilgileri yönetici İsmail Uysal verdi. AKTİSAD Heyeti akşam yemeği sonrasında Konya’ya hareket etti.

Meracel Bahreyn Kandili Yakıldı

Tarihi Kent Meydanı
Konya Büyükşehir Belediyesi, eski Adliye bölgesinde Tarihi Kent Meydanı yapım çalışmalarını başlattı.

Çalışma kapsamında meydan ve yer altı otoparkının yanı
sıra; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun onayıyla, geçmişte var olan, tarihi dokuya uygun Konya evlerinden
bir sokak yapısı oluşturulacak. Çalışmalar 2 aşamada tamamlanacak. Önce Kent Meydanı yapılırken, diğer çalışmalar
2013 yılı içinde tamamlanacak. 45 bin metrekarelik bir alanda yer alacak, projenin toplam maliyeti 13 Milyon TL. Proje
tamamlandığında Kent Meydanında 200 araçlık bir otopark,
Selçuklu Sultanları Kitabesi, 100 bin kişilik bir miting alanı,
Selçuklu Sokağı, Selçuklu Sultanları Galerisi, Selçuklu Medeniyet Anıtı ve Sultanlar yolu yer alacak.

Şems-i
Tebrizi
ile
Mevlana'nın 30 Kasım
1244'te Konya'da karşılaştıkları ve buluştukları yer olarak kabul
edilen, Mevlana caddesi üzerinde ki alanda
Kuran-ı Kerim'de de, iki
denizin buluştuğu yer
anlamına gelen Meracel Bahreyn kandili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Konya
Valisi Aydın Nezih Doğan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ak Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Kabakcı, Ayşe
Türkmenoğlu, Cem Zorlu ve Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu olan
Esin Çelebi tarafından yakıldı. Konya Büyükşehir Belediyesince
yaptırılan Meracel Bahreyn Kandili aynı zamanda oldukça eski bir
geleneğide tekrar hayata geçirdi. adına "Çerağ Uyandırma" denilen
gelenek en son 1925 yılında yapılmış ve o tarihten sonra terkedilmişti. 739. Mevlana Uluslararası Anma törenlerinin en büyük yeniliği Meracel Bahreyn kandilinin yakılmasıyla birlikte, Çerağ Uyandırma " geleneğine geri dönülmesi oldu.
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KISA HABERLER
Araç giydirme yaygınlaşıyor!
Konya'da, reklam amaçlı olarak araç giydirme yaygınlaşmaya başladı.

Birçok firma, işletme ve kuruluş, tanıtımlarını araç giydirerek, özellikle dolmuş giydirerek
yapmaya başladı. Mahalli seçimlerde ve Milletvekili seçimlerinde görmeye alışkın olduğumuz araç giydirme işlemi bilindiği gibi, aday adaylukları ve özellikle siyasi partilerin adayları
kesinleştiğinde uygulamaya konuyor. Aday tanıtımları için dolmuş ve otobüs giydirilmesi,
seçimlerin dışımda ürün tanıtımı, yayın tanıtımı ve kurum tanıtımı olarak kullanılmaya
başladı. günümüzde en çok giydirilen araçlar dolmuşlar. Şehrimizde çeşitli hatlarda çalışan
dolmuşlar, bir çok firmayı ve ürünü tanıtıyor. Dolmuşa binenlerin, dolmuşla bir yerden bir
yere gidenlerin bu durum oldukça ilgisini çekiyor.

Balonların baş müşterisi çocuklar!
Çocukluğumuzun vazgeçilmezi balonlar hala vazgeçilebilecek gibi değil.

şimdikiler uçan cinsinden. Uzunca bir ipi var. Çocuklar nereye
gitseler balonlarıyla birlikte gidiyorlar. Uçtu mu, patladı mı, ilk
gördüğünüz baloncudan bir tane daha alınıyor. alınmazsa, o
kadar çok ağlıyoklar ki, en iyisi bir balon daha almak.Eskiden
bayram günlerinde balon alan çocuklar, şimdi ayrı bir bayram
günü gibi olan ve bayram günlerini aratmayan 739. Uluslarası
Mevlana anma törenleri gibi günlerde baloncuları gördüler mi
dayanamıyorlar. hemen eller baloncuları işaret etmeye, diller
balon istemeye başlıyor. Baloncuların baş müşterisi çocuklar.
böyle günlerde araç trafiğine kapatılan caddelerde baloncular en
fazla iş yapan esnaf oldular. baloncu lar caddelerde yürüdükçe,
dolaştıkça balonu gören çocuklar, başladılar annelerinin eteğinden, babalarınn elinden çekiştirmeye. sonrası baloncu ile ana ve
baba arasında. baloncu ver bir balon. duru dur rengini çocuk seçsin. seç kızım, seç oğlum. çocuklar memnun, baloncu memnun.
Baloncular, abi böyle günler keşke daha çok olsa diyorlar.

Eskiler alırım, eskiciii!...
Mevlana törenleri dolayısıyla
araç trafiğine kapatılan Tevfikiye
caddesinde seyyar satıcılar dahil
kimi görmek isterseniz vardı.

Objektifimize bir eskici takıldı. Eskici takılıncada bir eskici hikayesi
aklımıza geldi. Adam işsiz kalınca
ne yapayım, ne yapmam lazım diye
düşünmüş. böyle düşünürken kapının önünden bir eskici geçiyormuş.
hoş-beşten sonra, eskiciliğin inceliğini kendince öğrenmiş o eskiciden.
almış bir dört tekerli başlamış sokak
aralarını dolaşmaya. kesşnlikle bağıramıyormuş. bir kaç gün böyle eli boş dönmüş evine.
ertesi gün bakmış sokakta bir eskici. onun az gerisinde ne yapıyor, ne yapacak diye durmuş
beklemiş. eskici başlamış bağırmaya, " Eskiler alırım!" bizim eskicide oldukça kısk bir sesle, "
bende" diyormuş. " bende alırım valla!... adam bağıryormuş." hadi Eskici geldi!..." bizim taze
eskici, ben de geldim, ben de eskiciyim diye olabilecek en kısık sesle başlamoış dolaşmaya
o eskicinin ardından.
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Deha Grup, Perakende
Günleri’nde Yeni Projesi
Konya Parkmahal’i Tanıttı
Konya’nın gayrimenkul sektöründeki başarılı şirketlerinden
DEHA Grubu, İstanbul’da düzenlenen 12. Perakende Günleri Fuarı’na katıldı.

DEHA, iddialı olduğu karma kullanım projesi Konya Parkmahal ve
yine bu proje kapsamındaki Parkmahal AVM’yi de tanıttı. Grubun
Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet
Arıcı’nın da bulunduğu DEHA’nın
standında, grubun yakın gelecekte
hayata geçirmek için kolları sıvadığı ve konutlarının satışlarına başlamış olduğu Konya Parkmahal’in,
görkemli bir maketi de sergilendi.
Modern mimarisi ve her türlü ayrıntının düşünüldüğü konforla, ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen
Konya Parkmahal Projesi ile ilgili
olarak Ahmet Arıcı şu bilgileri verdi: “Konya Parkmahal, Konya'nın
en seçkin ve en popüler noktası
Meram'a değer katacak bir proje.
Lüks konutları ve rezidansı, modern iş dünyasına uygun ofis bloğu,
lüks oteli, seçkin markaların yer
alacağı alışveriş ve yaşam merkezi
ile Konya Parkmahal, önemli konumu ve büyüklüğüyle Konya’nın
en iddialı “karma kullanım” projesi
olma özelliğine sahip. Parkmahal
tüm bu yönleriyle, Meram’ın yeni
merkezi olmaya aday. 400 lüks daireden oluşan Parkmahal Konutları;
yeşillikler içerisindeki çocuk oyun
alanları, bisiklet yolları, basketbol
sahası, tenis kortu, mini futbol sahası, kapalı fitness merkezi, yüzme
havuzu, saunası, hamamı ve daha
pek çok olanağı ile göz dolduracak.”

www.vizyonkonya.com

KISA HABERLER

Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Resim Üretim Atölyesi Konya'daydı
İstanbul Feneryolu Halk Eğitimi Merkezi Resim Üretim Atölyesi’nin Anadolu Medeniyetlerini konu alan “İZ SÜRÜCÜ” adlı eserleri 26-30 Kasım 2012 tarihleri arasında
Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde izlenime sundu.

İZ SÜRÜCÜ ekibi Anadolu’da bugünkü kültürün temellerini atmış birçok Uygarlığın; binlerce yıl
toprak altında kalmış ve sapasağlam gün yüzüne çıkarılmış binlerce eserini, mitlerini, ritüellerini,
yaşayışlarını tuvallere aktarıyor. 12.000 yıl öncesinin tapınağından başlayarak, bugüne kadar gelen tüm kültürlerin izini süreceklerini belirttiler. Hititler konulu ilk çalışmalarını Çorum Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde, Göbeklitepe konulu çalışmalarını Şanlıurfa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde, karma resimlerini Ankara AKM’de ve Budapeşte Intercultural Festival’de sergilemişlerdir.
İstanbul’da Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezi’nde ve Bakırköy’de BASAD Sanat Galerisi’nde sergilenen eserler şimdi Çatalhöyük
ve Kubad Abad konulu 27 bayan kursiyer tarafından hazırlanan 62 resim Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilendi.

739. Mevlana Anma Törenleri Başladı
739. Uluslarası Mevlana Anma Törenleri 'Sevgi
ve Hoşgörü Yürüyüşü' ile 7 Aralık 2012 tarihinde
gerçekleştirildi.

7-17 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
törenlerin başlangıcı olan ve Alaeddin Tepesi önünden başlatılan yürüyüş Genel Kurmay Başkanlığı'nın
Mehter Bölüğü'nün eşliğinde başladı. Her zaman olduğu gibi Konyalı vatandaşlardan yürüyüşe katılanlar,
öğrencilerin dışında olmadı. halk sadece caddelerden
yürüyüşü seyretti ve cep telefonlarıyla, Mehteran bölüğünün bol bol fotoğraflarını çekti. Bu yıl yürüyüş
öncesinde Konya Büyükşehir Belediyesince yaptırılan
meracel Bayreyn kandili törenlere damgasıını vurdu.
sırasında Hz. Mevlana ile Şems-i Tebrizi'nin ilk kez buluştuğu yer olarak kabul edilen Mevlana Caddesi üzerindeki alanda da 1925 yılından bu yana yapılmayan bir gelenek gerçekleştirilerek, Meracel Bahreyn Kandili yakılarak 'Çerağ Uyandırma' geleneği hayata geçirildi. Gerçekleştirilen 'Çerağ Uyandırma' merasiminin ardından Genel Kurmay Başkanlığı'nın Mehter Bölüğü
öncülüğünde Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü başlatıldı. Mehter marşlarının eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sonrasınde Valilik binasının
önünde toplanan halka Mehteran Bölüğü bir konser verdi. Yapılan mehter gösterisinin ardından Mevlana Müzesi'ne kadar halkın da
katılımı ile yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Mevlana Müzesi önünde yapılan duanın ardından müze içerisinde çocuk
semazenler halka açık sema gösterisi gerçekleştirdi. Yapılan sema törenini halk yoğun bir dikkatle izledi.
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Bank Asya Konya’da
7’nci Şubesini Açtı
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Rektör Gökbel Şampiyon
Sporcuları Ağırladı
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu öğrencilerinin davetlisi olarak
“Sporda Başarıya Giden Yolun Püf Noktaları”
konulu söyleşiye katılmak üzere Konya’ya gelen
eski milli Halterci Halil Mutlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp ve milli güreşçi Nazmi Avluca Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel’i makamında ziyaret etti.

Konya’da yatırımlarına devam eden Bank
Asya, şehirdeki 7. şubesini Bank Asya Genel
Müdürü Abdullah Çelik
ve Bank Asya üst düzey
yöneticilerinin katıldığı
törenle hizmete açtı.

Finans sektöründe istikrarlı
yükselişini sürdüren Bank
Asya, yurt çapındaki hizmet ağına bir yenisini daha
ekledi. 27 Kasım Salı günü
gerçekleştirilen törenle açılan Zafer Meydanı Şubesi
ile Bank Asya’nın Konya’daki şube sayısı 7 oldu. Bank
Asya Genel Müdürü Abdullah Çelik, Zafer Meydanı
Şubesi’nin açılışında yaptığı
konuşmada; yakaladığı sağlıklı büyüme performansını
başarıyla sürdüren Bank
Asya’nın, aktif büyüklük bakımından Türkiye’nin önde
gelen bankaları arasına girdiğini belirtti. Ana enstrümanı
finansman desteği sağlamak
olan katılım bankalarının
her geçen gün değerinin
daha iyi anlaşıldığının altını
çizen Abdullah Çelik, katılım
bankacılığının üretici ve girişimci için en güvenli ve en
iyi büyüme reçetesi olduğuna değinerek, Bank Asya’nın
en kritik zamanlarda bile
işletmelere desteğini ve reel
ekonomiye katkısını sürdürdüğünü ifade etti.
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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim elemanlarıyla rektörlük binasına gelen şampiyon
sporcular burada Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel tarafından karşılandı. Gerek olimpiyatlarda,
gerek Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında göğsümüzü kabartan sporcuları Konya’da ve üniversitede ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Gökbel, “Selçuk
Üniversitesi olarak öğrencilerimizin sosyal ve sportif etkinliklerde daha fazla yer alabilmeleri
bizler için çok önemli. Bu kapsamda öğrencilerimizin daha fazla spor yapabilmeleri ve boş zamanlarını sporla değerlendirebilmeleri için bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca öğrencilerimizi, milli sporcularımız gibi sektörün önde gelen başarılı isimleriyle bir ayara getirerek,
onların ufuklarını açmak adına önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Konya Kitap Günleri Zindankale
Sanat Galerisi’nde Düzenlendi
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği Konya Kitap Günleri’nin
açılışı Zindankale Sanat Galeresi’nde düzenlenen törenle yapıldı.

KTO Heyeti Dubai Fuarı’ndaydı
KTO, 23 kişilik heyetle Dubai Uluslararası
Altın ve Mücevherat Fuarı’na katıldı.

Ziyaret kapsamında Dubai Ticari Ataşesi Serdar
Kumbaracıbaşı’yla bir araya gelen KTO Başkanı
Selçuk Öztürk, Konya ve Dubai arasında ticari
işbirliğine yönelik görüş alışverişinde bulundu.
Başkan Öztürk ve Kumbaracıbaşı’nın eşlik ettiği
KTO heyeti; altın, gümüş, platin gibi değerli madenlerin yanı sıra elmas borsası olarak da faaliyet
gösteren Dubai Emtia Borsası’nı ziyaret ederek Almas Tower’da Dubai’li firmalarla görüştü. Fuar gezisini değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk,
“Ortadoğu ülkelerinin son dönemde ülkemize karşı
büyük bir ilgisi var. Arap dünyası için Türkiye Avrupa Birliği’ne açılan kapı özelliği gösteriyor. Güçlü ve
gelişen sanayisiyle de Konya son dönemde Arap ülkeleri arasında dikkati çekmektedir. Konya’da son
dönemde Ortadoğu ülkelerinden ticaret heyetlerini
ağırlamaktayız. Bu görüşmelerde ikili iş bağlantılarının kurulması yönünde ortak görüş birliğini
taşıyoruz. Ülke olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile
ticaretimiz son aylarda altın ihracatımız sayesinde
büyük bir artış göstermiştir. Eylül ayında altın ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 400 artarak 1.14
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.” dedi.

Türkiye genelinden 60 yayınevinin katıldığı, Konya Kitap Günleri’nin açılışında konuşan Türk Halk Edebiyatı ve Halk Bilimi duayenlerinden Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Konya
Kitap Günleri’nin açılışını bayram olarak niteledi. Kitap dostu insanlarla tanışıp sohbet
etmenin ve kitap alışverişi yapmanın önemli bir mutluluk olduğunu kaydeden Sakaoğlu, etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e teşekkür etti.
AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa Yazlık da tarihi Zindankale surlarının da içinde
bulunduğu Sanat Galerisi’nin kültür hayatına kazandırılması nedeniyle teşekkür etti.
Tahir Akyürek ise, konuşmasına kültür hayatına yaptıkları katkıları anlatarak başladı.
Yapımına başladıkları Kent Meydanı’nda
tarihi Konya evleri tarzında 13 bina yaptıklarını kaydeden Başkan Akyürek, burada
kültür insanları ve sivil toplum kuruluşları
ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.
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Hz. Mevlana, Vefatının 739. Yıl Dönümünde Anılıyor
Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'nin 739. Vuslat Yıldönümü
kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi'nde sema töreni düzenlendi.

Törene, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya Milletvekili Cem Zorlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, üniversite rektörleri, Hz. Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, bürokratlar ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.
Törende konuşan Vali Aydın Nezih Doğan, “Bu güzel iklime hoş geldiniz. O iklim ki
bizim medeniyet telakkimizin özüdür. Bizim medeniyetimiz, yüksek bir insan sevgisi,
aydınlatıcı bir inanç sistemi, ilahi aşk ve hoşgörüden başka bir şey değildir. Esasen insanı, kamil insan yapan, güzelleştiren değerler de bu saydıklarımdan başka bir şey demek değildir. Yüzyıllar öncesinden gelen
bu davetin, bu seslenişin bugün hâlâ dipdiri, taptaze, varlığını devam ettirmesini de doğal karşılamamız gerekiyor. Bu özel günlerin
paylaşmayı, sevmeyi, fedakar olmayı başarabilmemize vesile olmasını diliyorum” dedi.

Anadolu Selçuklu Mimarisi "Taşların Şarkısı" Sergisiyle Washıngton'da
Washington’da, Anadolu Selçuklu mimarisi kültürel mirasını konu alan
"Taşların Şarkısı" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Türk Amerikan Birliği’nin ev sahipliğinde dün açılan sergiye hem Türkler hem de Amerikalılar büyük ilgi gösterdi. Mimari fotoğrafçılar İbrahim
Dıvarcı, Ahmet Kuş ve Fevzi Şimşek'in fotoğraflarının yer aldığı sergi,
Amerikalı yazar ve sanat tarihçisi Katharine Branning'in yaptığı konuşma
ile açıldı. Serginin açılışına katılan Konya’nın Selçuklu Belediye Başkan
Yardımcısı Mehmet Gümrah ise, ilgiden memnun olduklarını belirterek, "Bu sergi daha önce Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde Viyana'da
sergilenmiş bir sergi. Geçen yıl da New York'ta sergilendi. Bu sergiyi dünyanın ortak değerlerinden kabul ettiğimiz Selçuklu medeniyetini tanıtma
amaçlı yapıyoruz. İlgi ve alakadan memnunuz. Çünkü Selçuklu dediğimiz
medeniyet, hakikaten hoşgörü medeniyeti, sevgi medeniyeti, kardeşlik medeniyeti. Bu medeniyetin tanıtılması açısından çok iyi olduğunu düşünüyoruz. Elimizden gelen çabayı da gösteriyoruz" dedi. Bu sergi
ile Selçuklu medeniyetine ve Konya'ya ilginin arttığını ifade eden Gümrah, "Konya hakikaten bir hoşgörü şehri. Hoşgörü medeniyetinin merkezi. Bu medeniyet, tanıtılması gereken kültürel bir miras. Bu mirasın tanıtılması ile daha büyük katkı sağlandığını düşünüyoruz. İnşallah hoşgörüyü, sevgiyi, kardeşliği tüm dünyaya bu medeniyetin vesilesiyle tanıtacağız diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Yeni projeleri hakkında da konuşan Gümrah, "Sayın Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde tüm dünyadaki Selçuklu eserlerini beş cilt olarak bir kitap haline getiriyoruz. Bunun yanında 180 dakikalık bir tanıtım filmimiz olacak. İnşallah bunu başta Washington olmak üzere
New York'ta, Los Angeles'ta ve dünyanın diğer merkezlerinde medeniyeti tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

31

KISA HABERLER
‘Herkesin desteğine ihtiyacımız var!’
Selçuklu Belediyesi Otistik Engelli ve Down sendromlu çocuklar için Türkiye’de bir ilk olan Yaşam Merkezi kuruyor.
Selçuklu Belediyesi Otistik Engelli ve Down sendromlu çocuklar
için kuracağı Yaşam köyü için ilk adımı attı. Selçuklu Belediye
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın ifadesiyle küçük bir arsa pürüzü
kalan Yaşam köyü, bu pürüz giderildikten sonra ihaleye çıkacak
ve 2013 yılının sonunda hizmete girecek. Bu proje ile, 21 bin metre karelik bir alan içerisinde yedi bin beş yüz metrekarelik bir yaşam köyü oluşturuluyor. Yaşam köyünde spor tesisleri, toplantı
salonları, çocukların el becerileri ile ilgili alanlar, yüzme havuzu
ve spor alanları bulunan bir kompleks inşa edilecek. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir çok proje anlattık, bir çok
proje ortaya koyduk ama bugün en kıymetlisini, bizim için en
değerli olanını sizlerle paylaşacağız dedi.

S.Ü Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel
Türk Sanatları Bölümü Sergisi
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencileri
tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen VI.öğrenci sergisi 07 Kasım 2012 tarihinde
Güzel Sanatlar GalerisiSergi Salonunda açıldı.

Sergide, Hat Ana Sanat Dalı ve Tezhip Ana Sanat
Dalı'ndan mezun olan öğrencilerin mezuniyet
çalışmaları ve eğitim öğretim süresi içerisinde
yaptıkları çalışmalardan meydana gelen eserler sergilendi. Sergilenen eserler, öğrencilerin
tamamen kendi tasarımları olup, uygulamalarda geleneksel teknikler kullanılmıştır.

Altı yıldır ekmeğe zam yapılmadı!
Yeni gıda kodeksinin yayınlanmasıyla, kepek
oranı artırılması istenen ekmeğin, fiyatlarında
da artış olacağı beklentisine girildi.

Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz, Konya Fırıncılar Odası Başkanı Vedat Honça, “Yeni Gıda Kodeksi
çıktı. Halkın sağlığını ön planda tutan bir uygulama.
Bizimde katkılarımız oldu. Kepek oranının artırılmasıyla en lezzetli ekmeğin, tokluğu sağlayan ekmeğin
üretilmesi. Üzücü olsa da, biz buna hazır değiliz. Tam
olarak uygulanabilirliği yok. Temenni etmekle olmuyor. 250 gramdan aşağı gramajda üretilen ekmek ambalaja girecek. Halk ben ambalajlı ekmek istiyorum
diyecek. Biz bunları basın yoluyla söylüyoruz amma
halk bizi uyaracak. Ben şahsım olarak böyle bir uyarı
almadım. Ancak alan meslektaşlarımız olduğunu duydum ve bundan memnunum. Bu uygulama ile birlikte,
250 gram ekmek ortalama olarak 75 kuruş olması lazım. 2006 yılından bu yana ekmek 50 kuruş. Ürettiğimiz ekmek kalitesiz değil. Çok çok kaliteli
bir ekmekte beklemek haksızlık olur. Hizmetin devamlılığı önemli. Ekmek fiyatlarında denge olması gerekir. Doğalgaza yüzde 49, Elektriğe yüzde 35, Akaryakıta yüzde 20 zam geldi. Ekmekte
fiyat dengesi oluşmak zorunda. Orantısız ve dengesiz rekabetler ekmek israfını körüklüyor. Ne
demişler ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmekte üste ver. Altı yıldır ekmeğe hiç zam yapmadık.” dedi.
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Konyaspor'da yeni hoca
yeni umutlar
Torku Konyaspor'da sezon başında büyük umutlarla takımın
başına getirilen Hüsnü Özkara
ile yolların ayrılması ardından
Uğur Tütüneker ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandı.

PTT 1. Lig'de mücadele eden
temsilcimiz Torku Konyaspor'da
hoca değişikliği yaşayan takımlar kervanına katıldı. Geçtiğimiz
sezon sonunda Osman özdemir
ile yolların ayıran ve yeni sezona
yeni bir hocayla başlamak için
kollarını sıvayan Konyaspor uzun
süren uğraşlar sonunda Hüsnü
Özkara ile anlaşmış ve neticesinde Özkara'nın yeşil beyazlılarda 4.
dönemi resmen başlamıştı. Konyaspor yeni sezon öncesinde 17
oyuncu ile anlaşırken, bunlardan
Ahmet Gökhan Güney ve Angelov
ile çeşitli nedenlerle sezon öncesi
yollar ayrılmıştı. Yeşil beyazlılarda
Ç. Rizespor maçı ise her şeyin başlangıcı oldu. Sahasında 1 – 0 öndeyken rakibinden hiçte beklenmedik
goller yiyen Konyaspor sahadan
mağlup ayrıldı. Yeşil beyazlılar
Adanaspor maçı ardından arayışları daha da hızlandırırken, sezon
başında da adı geçen ancak yüksek
maliyet nedeniyle tercih edilmeyen Uğur Tütüneker ile anlaşıldı.
Deneyimli çalıştırıcı 1 buçuk yıllık
sözleşmeye imza atarken, hedef
olarak kalan sürede ilk 6 için mücadele edeceklerini ifade etti.
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Nadir Avcan Petrolleri 9. Şubesini Açıyor...
Dokuzuncu şubesiyle aynı zamanda AVM ve A+ konseptinde bir restaurant hizmetinizde olacak. “Biz usta olduğumuz alanda hep daha iyi hizmet verme amacındayız.”

Konu ile ilgili açıklama yapan Nadir Avcan Petrolleri Genel Müdürü Temel PEKER; Şu an 8 şubemizle hizmet veriyoruz. 9. şubemizi kısmet olursa 2012 yılı sonu itibariyle hizmete açacağız. Yeni
şubemizde Aytemiz markasını da Nadir Avcan Petrolleri bünyesine katmış olacağız. Burada sadece
petrol istasyonu olarak değil, avm şubesi, üst katta iş yemeklerininin yenilebileceği A+ konseptinde bir restaurant da bulunacak. Aynı zamanda kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan unlu mamüller işyerini de hizmete sokmuş olacağız.

Horanta Mangalda
Metrelik Adana Keyfi

Doyuncaya kadar Adana keyfini, yaşayan oldu mu?

Yada önünüze hiç bir metrelik bir Adana geldi mi? Bu Adana Horanta Mangala özel bir Adana. Eti Zırh ile hazırlanan
bu lezzetin başka bir örneği daha yok. Yalnızca Horanta
Mangal'ın müşterilerine özel. Mangal severlerin tutkusu haline gelmiş olan Horanta Mangal yeni bir lezzele karşınızda.
Horanta Mangal farklı ve eşsiz sunumuyla seksen santimlik ve bir metrelik Adana çeşitlerini müşterilerine sunarken, masanıza getirilen yaklaşık 12 porsiyona eşdeğerdeki
Adana'dan dostlarınıza ve yakınlarınıza ikram ediyorsunuz.
Bu eşsiz sunum dışında Horanta Mangal'ın külbastısı, Kelebeği, Kaburgası, Kuzu Pirzolası,Tavuk Kanadı da vazgeçilmez tatlar arasında yer alıyor. Tatlı olarak Horanta Mangal
müşterilerine sunulan Ev ekmek kadayıfının, annenizin
evde yaptığı ekmek kadayıfı ile rahatlıkla rekabet edebilecek
bir lezzet olduğunu da söylememiz gerekiyor.

Salep Mado Meram'da içilir

Kış günlerinin vazgeçilmez
içeceği olan salep Mado
Meram'da bir başka.

Mado Meram Yeni Yolda.
Mado Meram salep, Mado
kalitesiyle bambaşka bir
lezzet ve tat sunuyor. Orkidenin toprak altı yumrularından elde edilen tozdan yapılan salep Mado lezzeti ve keyfi için Torosların ve Ahır
dağlarının eteklerinde yetişiyor. Osmanlı döneminin en meşhur
ve en sevilen içeceklerinden biri olan salep'in geçmişi kahve ve
çaydan daha eski. bir dönem bazı Avrupa ülkelerinde sokaklarda satılacak kadar yaygın ve tanınan bir içecek. Mado dondurmasının da sırrı olan salep, üzerine tarçın serpilerek tüketiliyor.
Günümüzde sütle pişirilen salep Türk kültürünü yansıtıyor.
Mado'da içilen bir fincan salep sadece içinizi ısıtmakla kalmıyor,
hazmı kolaylaştırıcı ve mideyi rahatlatıcı özelliği var. Kışa Mado
saleple girerken öksürük ve bronşite karşıda önlem alıyorsunuz.
Mado Meram 150 kişilik kapalı mekanıyla kış gecelerinin aranan
mekanlarından birisi. nezih olduğu kadar, otopark problemi yaşanmayan bir mekan. Mado Meram'da ayrıca Kahramanmaraş
mutfağının eşsiz tatlarını bulabilirsiniz. Kışın dondurma yenir
mi? Mado Meram'daysanız neden olmasın!

33

KONYA

www.vizyonkonya.com

Konya’da bir gün…
Gelin bugünde Mevlana Müzesinden başlamak üzere, Konya Arkeoloji ve Etnoğrafya
müzelerini de içine alan bir gün geçirelim. Konya’da bir günü Müzelerimize ayıralım.
Mevlana Müzesinin mana yüklü atmosferinden sonra, binlerce yıl geriye giderek, adeta
zaman tüneline girmişçesine tarih içerisinde bir yolculuk yapmak isteyenlerle
Konya’da bir gün geçirmek için yola çıkıyoruz.
KONU:

EROL SUNAT

AŞKIN DÜNÜ, BUGÜNÜ,
YARINI YOKTUR!

Konya, ilahi emirlerin, gönül erlerini
buluşturduğu bir otağdır. Velilerin
vuslat merkezi, hizmet merkezi, manâ
merkezidir Konya...
Bir çok Alimin ve gönül dostunun
üzerinde ittifak ettikleri gibi seçilmiş
bir şehirdir Konya. Seçimi yapan, seçimi yaptıran, gönülleri imar etmeye,
gönülleri tamir etmeye, gönülleri tahkim etmeye, nice gönül erini seferber
etmiştir. Gönül erleri birer, ikişer, gelip
yerleştikten sonra, gönüllerin Sultanı da çıkıp gelivermiştir Konya’ya. O
gelip’te Konya’nın manâ iklimi değiş-

tiğinde, bir başka er, erlerin eri Şems
görünür Konya sokaklarında.
Mevlâna, Mevlâna olur
Konya’da, Konya...
Gelen böyle bir Konya’ya gelir işte. Rüyalarına girer hemen her istek duyanın. Gelin Konya’da bir gün geçirelim.
Mevlana’dan başlayalım dolaşmaya,
sonra Arkeoloji ve Etnoğrafya müzelerini dolaşalım bu tarihle iç içe olan şehirde. Derler ki, Mevlana’nın türbesini
adım adım, sindire sindire dolaşmalı.
Dolaşmalı ki o manevi atmosfer bedeninizi ve ruhunuzu sarsın, kuşatsın.
Sonra, Türbe içindeki ney sesini o sırlı
atmosfer içerisinde hissedebilmelisiniz.

Dün mana incileri saçıyordu Mevlâna,
bugünde saçmaya devam
ediyor, yarında, öbür
günde saçmaya
devam edecek.
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Gelin Mevlana türbesine yeni giriş kapısından girelim. Zaten, kapıdan içeri girer girmez gül bahçesi karşılar sizi. Gül
bahçesi her mevsim bir başka güzeldir. Bahar mevsiminde, güllerin açtığı
dönemde ise bambaşka güzel. Güllerin arasında, her ziyaretçi adeta gül kesilir, güllerden olur. Besmele ile girilir,
Kubbeyi Hadra’yı taşıyan binaya…
Ne kalabalıklar etkiler sizi, nede yanınızdakiler. Türbenin içerisinde oldukça değişik bir atmosfer içerisinde
ilerlersiniz. Kalbinizde bir ferahlama
oluşur. Bir anda tahminlerin çok ötesinde, elinizde olmadan bir duygusallık kaplar içinizi.
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Gözler, gözyaşlarına mani olmaktan vazgeçer. Rabbimiz,
Mevlâna’yı doğumundan
vefatına kadar gönül
erleriyle, gönül dostlarıyla
çepeçevre
sarmış, onu hiç yalnız bırakmamıştır.
O atmosferde sizde
yalnız olmadığınızı
hissedersiniz.
İnsanı sarıp sarmalayan
anlatamadığı, ifade edemediği
duygu o duygudur işte.
Mevlana’ya karşı duyulan
sevginin, aşk’ın lisanen anlatılabilmesi kolay olmasa gerek.
Şems’in dediği gibi “Aşkın dünü, bugünü, yarını yoktur” Sevgiyi ve sevmeyi kuluna bahşeden, hamları pişiren, pişeni yakıp kavuran,
pervanenin ateşe kendini attığı gibi gözü kapalı kör-kütük aşık eden o olduktan sonra,
aşkın dünü ile, bugünü ile, yarını ile ne işiniz
olabilir ki… Sev diyenin, sev demesiyle seven bir yürek için, sadece aşk vardır. Aşk’ın
olduğu yerde sözün ne hükmü olur ki? Gümüş eşiğe gelip, sandukasının başında durduğunuzda, ruhuna Fatihalar gönderirsiniz.
Türbesinin bulunduğu yerden hiç ayrılmak
istemezsiniz. Çünkü elinizde değildir. Sonra
birkaç adım daha atıp semahane’ye yönelirsiniz. Sema edilen bu alanın çevresinde
o devrin müzik aletleri, el yazması Kur’an-ı
Kerimler ve el yazması eserler bulunur.

Mevlana Müzesi olarak dizayn
edilmiş bu mekanın kendine has ve özelliği
olan bölümleri ziyaret
edildikten
sonra dışarıya çıkanlar, Ateşbaz-ı
Veli’nin mutfağını dolaşırlar. Ön
bahçede bulunan Neyzen Mezarlığında dualar
ederler.
Hemen
onun karşı tarafında
yeniden düzenlenmiş
balmumundan yapılmış
semazenleri ve derviş hücrelerini dolaşırlar. 739 yıl önce 17
Aralık gecesi hakka yürüyen Hz. Mevlâna,
Hz. Peygamberin Asr-ı Saadetinde saçtığı mana incilerini Selçuklunun en kötü
zamanlarında, Moğol istilasının o en acı
günlerinde saçarak, halkı, emirleri ve Sultanları rahatlamış, çeşitli ikazlarda ve temennilerde bulunmuştur.
Hz. Peygamberi en iyi anlayan, en iyi anlatan onun Alemlere rahmet olarak gönderildiği lafzını onun yolunda ondan yaklaşık
altı yüz sene sonra tekrarlamış ve alemi
onun sevgisiyle doldurmuştur. O sevgiden
nasiplene nasiplene ve ağır ağır dolaşılır
Mevlana türbesi ve müzesi. Mevlana hatırası olarak türbe girişinde ve bahçesinde çekilen fotoğraflar, bu gelişi, bu ziyareti ölümsüzleştirme adına gerçekleştirilir.

Türbe’de ne kadar
kalınır, ne kadar sürede
gezilir sorusunun
cevabı en zor verilen
cevaplardan birisidir.
Bir tura bağlı
olmaksızın gelenler,
türbe içi tenha ise,
içeride oturmuşlar
o atmosferi yaşamak
için gözleri kapalı,
gözleri yaşlı olarak
tefekkürlere
dalmışlardır.
Aşığa saat sorulur mu?
Ne kadar zamandan
beri buradasın denir mi?
Onun içindir ki,
yoğun kalabalıktan
dolayı dışarı çıkanlar
arasında tekrar tekrar
içeriye girenler olur.
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ARKEOLOJİ
MÜZESİNE DOĞRU

Sabah 09.00’dan itibaren Mevlana
Müzesi ve türbesini ziyaret edenler,
öğleden sonra Arkeoloji Müzesine
doğru gelirler. Mevlana türbesine yakın olan Melike Hatun Çarşısı tanınan
ismi ile Kadınlar Pazarının hemen
karşısından hareket eden dolmuşlar,
neredeyse yan yana sayılabilecek bir
mesafede olan iki müzenin önünde
indirirler sizi. Özel aracınız yoksa taksi ile de bu müzelerin önünde inebilirsiniz. Arkeoloji Müzesi, Larende
Caddesinde, Sahip Ata Camii ve külliyesine oldukça yakındır. Arkeoloji
Müzesi ilk defa 1901 yılında Karma
Ortaokulu'nun güneybatı köşesindeki yapıda açılmış, 1927 yılında eserler
sergilenmek üzere buradan Mevlânâ
Müzesi'ne, 1953 yılında da İplikçi
Camii'ne taşınmıştır. 1962 yılında ise
bugünkü müze kurularak hizmete
sunulmuştur. Zengin bir tarihi yaşatan müzede üçü, müze binası içindeki salonlarda, diğer eserlerde müze
bahçesinde sergilenmektedir. İçeri
girdiğinizde ilk salon Prehistorik Eserler Salonunudur. Burada neolitik çağ
eserleri, eski tunç çağı eserleri, Orta
Tunç çağı eserleri sergilenmektedir.
Çakmak taşından yapılmış ok ve mızrak uçları, yivli pişmiş kaplar, kandiller,
hayvan biçimli kaplar, bronz halkalar,
silindi mühürler ziyaretçilerin ilgisini
çeker. İkinci salon Demir Devri Eserler
Salonudur. Bu salonda Demir
çağı eserleri, Klasik
devir eserleri, Hellenistik devre ait
eserler ve Roma
devri bronz
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heykelcikleri bulunur. Friglere ait kap
parçaları, Urartulara ait bronz iğne
üzeri figürlü plakalar, üzeri parlak
perdahlı çanaklar, Roma devrinden
kalmış Hermes, Eros ve boğa heykelcikleri yer almaktadır.
Üçüncü salon Roma Devri Salonudur.
Bu salonda Roma devri eserleri ve
Bizans devri eserleri yar almaktadır.
Bu eserler arasında Herakles Lahdi,
Poseidon heykeli, pişmiş toprak lahitler, yatay vitrinlerde aynı devirden
kalma pişmiş toprak kandiller, koku
kapları, cam gözyaşı şişeleri, parfüm
kapları, deney tüpleri, bardaklar, sürahiler ve cam bilezikler, altın yüzük ve
küpeler, kıymetli taşlardan yapılmış
yüzük kaşları, fildişi tarak ve manikür
aletleri sergilenmektedir. 1990 yılında Sille, Tatköy'de yapılan kazıda Tatköy Kilisesi'nden elde edilen ve M.S.
6.yüzyıla tarihlenen 6,30 x 3,50 m. boyutlarındaki taban mozaiği ve Çumra,
Alibeyhöyük, Kilise Mevkii'nde 1991
ve 1992 yıllarında yapılan kazılarda
elde edilen taban mozaikleri sergilenmektedir. Bir vitrinde ise yine Bizans
Devrinden, bronz kapı tokmakları,
kazan kulpları, haçlar, markalar ve
ok uçları vardır. Dördüncü bir bölüm
olarak Bahçedeki eserler dikkatinizi
çeker. Bahçedeki eserler, revaktaki
eserler ve ön bahçedeki eserler olarak
ilgi çeker. Müze girişindeki revakta,
Sille'den ve Konya merkezinden gelen Bizans Devri, taş ve mermerden
yapılmış mimari parçalar, mezar taşları ile Roma Devrinden (M.S.2.,
3.yüzyıl) mezar stelleri sergilenmiştir. Ön bahçede, taş
ve mermerden yapılmış
Roma Devri (M.S.2. 3.yüzyıl) heykelleri, lahitleri,
mezar sandukaları ve
stelleri, kül kutuları,
mezar aslanları, sütun
başlıkları ile yazıtlar görülmektedir. Bu yazıtlardan St. Paul'ün ziyaret
ettiği şehirler olan
Iconium, Derbe ve
Lystra yazıtları çok
önemlidir.

ETNOĞRAFYA MÜZESİNİ
GEZMEYE NE DERSİNİZ?

Yine Larende caddesinde bulunan
Konya Etnografya Müzesinin binası ilk önce, eğitim amaçlı olarak inşa
edilmiş, 1975 yılında Etnografya Müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Teşhir salonunda satın alma, hediye
ve başka müzelerden devir yolu ile
müzeye kazandırılan daha çok Konya
ve çevresine ait etnografik eserler sergilenmektedir. Sergilenen eserler arasında; oyalar, çeşitli cins ve büyüklükte
keseler, değişik malzeme ve tekniklerle yapılmış işlemeli bohça, peşkir, uçkur, yemeni örnekleri, son devir Türk
kumaşlarından örnekler, bindallı, gelinlik, cepken, kaftan, içlik ve şalvar örnekleri; kadın süs eşyalarından kemer
tokaları, bilezik, fes askıları, tepelik örnekleri, kahve fincanı ve zarfları, kahve kutusu, kahve tavası, kahve değirmeni, kahve takımı örnekleri; maden,
cam ve porselen mutfak kapları, şifa
ve hamam tasları, şamdan buhurdan,
gülabdan örnekleri; değişik malzemelerden tesbih örnekleri, hat sanatında
kullanılan malzemeler ve yazı takımı;
çekmece, rahle, el yazması, yazı levhası örnekleri; ahşap sedef kakma salon
takımı ve çekmece örnekleri; Selçuklu,
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemine ait
halı-kilim, cicim örnekleri; Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerine ait ateşsiz ve
ateşli silahlardan ok, yay, sadak, hançer, kılıç örnekleri ile çakmaklı, kapsüllü tabanca ve tüfekler ayrıca bunların
yardımcı silah malzemeleri bulunmaktadır. Eski eserlere, tarihe ve arkeolojiye merakınız varsa, Mevlana müzesinden sonra bu iki müzemizi de mutlaka
gezmelisiniz. Konya’da bir gününüzün
nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız.
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AYŞE OKUTAN
KONU:
VOLKAN ÇAKIR
FOTOĞRAF:

ARALIK SAYIMIZDA “KIRMIZI
KOLTUK” KÖŞEMİZE ŞÜPHESİZ
EN ÇOK YAKIŞAN İSİM HZ.
MEVLANA'NIN 22. KUŞAK
TORUNU ESİN ÇELEBİ BAYRU
HANIMEFENDİ OLDU.
HZ. MEVLANA'YI, ONUN EVRENSEL
FİKİRLERİNİ, ÖRNEK YAŞAM TARZINI
VE ONUN YOLU OLAN “MEVLEVİ
KÜLTÜRÜNÜ” ANLATMAK VE YAŞATMAK İÇİN BÜYÜK EMEK SARFEDEN
ESİN ÇELEBİ BAYRU İLE KEYİFLİ BİR
SOHBET GEÇİRDİK.
ARALIK 2012/28
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HZ. MEVLANA DİYOR Kİ;
“BEN KURAN-I KERİM'İN
BENDESİYİM. SEÇİLMİŞ
HZ. MUHAMMED'İN
YOLUNUN TOZUYUM. KİM
ONDAN BAŞKA BİR ŞEY
SÖYLEDİĞİMİ İDDİA EDERSE
ONDAN DA, O SÖZDEN DE
ŞİKAYETÇİYİM.”

Esin Hanım merhaba. Hz. Mevlana
düşüncesi ile tüm dünyada çok iyi tanınıyor özellikle batıda. Peki biz Hz.
Mevlana'yı yeterince tanıyor muyuz?
Merhaba. Bu önemli bir yara hepimizde
maalesef. Hz. Mevlana her yerde. Hele
bugünün teknolojisi ile ilim olarak, bilgi
olarak, düşünce olarak her yerde ... Şimdi buna global dünya deniliyor. Asıl bu
kelimeyi ilk Hz. Mevlana dile getirmiş.
İnsanlığa bunu tavsiye etmiş. Kimsenin
kimseden farklı olmadığını, hepimiz
bir Yaradan'ın kulları olduğumuzun idrakinde olmamız gerektiğini anlatmış.
Bu yüzden yabancıların Hz. Mevlana'ya
olan sevgisi ve bilgisi daha hoşumuza gidiyor. Onlar Hz. Mevlanayı okuyor, bizler
maalesef okumuyoruz. En büyük farkımız bu. Keşke bizlerde okusak keşke bizlerde okuduğumuzu anlamaya gayret
etsek keşke okuduğumuzu anladığımızı
yaşayabilsek... Aklıma Hz. Mevlana'nın
bir hikayesi geldi. İzin verirseniz bunu
paylaşmak isterim. Menâkıbü'l-Ârifîn
isimli kitapta geçiyor bu hikaye... Birileri
gelip Hz.Mevlana'ya diyor ki; “Efendim,
bir delikanlı var. Öyle güzel Kur'an-ı Kerim
öğrenmiş ki şaşırıp kalırsınız. Bir kelime
söylediğinizde o kelime Kuran-ı Kerim'de
var mı yok mu hemen cevaplar. Hangi
ayet hangi sure, hangi yerde onların yerlerini teker teker söyleyebilir. Böylesine
Kuran-ı Kerim'e vakıf. Sesi de çok güzel.
Kuran-ı Kerim'i okuduğu zaman insan
kendinden geçiyor o kadar keyifli dinletiyor. Bunun üzerine Hz. Pir gülümsüyor.
Diyor ki; “Maşallah cevizleri saymayı çok
iyi öğrenmiş. İnşaallah Rabbim ona hidayet verirde o cevizleri kırmayı ve yemeyi
de öğrenir.” İşte, Kuran-ı Kerim'i okumak
değil marifet; kırmak diye tabir edilen
okuduğunun manasını anlamak ve cevizi yemek tabir edilen ise okuduğunuzu,

anladığınızı yaşayabilmek... Mevlevilik
de aynı şekilde ne kadar biliyoruz ne
kadar anlıyoruz ne kadar bilip anladığımızı yaşayabiliyoruz. Biliyorsunuz Mevleviliğin, İslamiyetten hiçbir farkı yok.
Maalesef bugün sufizim diye bir tabir
çıkarttılar. Buna büyük itirazım var. Daha
doğrusu bu Hz. Mevlana'nın itirazı. Hz.
Mevlana diyor ki; “Ben Kuran-ı Kerim'in
bendesiyim. Seçilmiş Hz. Muhammed'in
yolunun tozuyum. Kim ondan başka bir
şey söylediğimi iddia ederse ondan da ,
o sözden de şikayetçiyim.” Yani Hz. Pir'in
bütün söylediklerine Kuran-ı Kerim penceresinden bakmak lazım. Mesnevideki
bütün o sözler hepsi ya bir hadise ya bir
ayete ya da bir sureye bağlıdır. Bu gözle
okumak lazım.

diğinde Kültür Bakanlığımız kanunlara ilaveler yapacağız dedi. Netice de
UNESCO projemizi kabul etti. Kültür
bakanlığı ile karşılıklı anlaşma yaptılar. Ve projemiz, İNSANLIĞIN SÖZEL
KÜLTÜR MİRASI BAŞ YAPITI oldu.
Bu çok önemli bir olay. Maalesef yeteri kadar önemsenmedi. UNESCO dan
gelen yazı ise; “Devlet başkanınız bunu
halkınıza müjdelemelidir“ diye geldi.
Maalesef bunun üzerinde durulmadı.
Bizler gayret ettik. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Uğraşıyoruz. İnşallah
çok daha güzel şeyler olacak. Bu birinci projemizdi. Daha sonra bu müjde
geldikten sonra ne yapmalıyız derken
“Hz. Mevlana 800 yaşında" cümlesi
geldi. Hemen projemizi yazdık.

Bilindiği gibi 2007 yılı UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak ilan
edildi. Bu süreç nasıl gerçekleşti
kimler öncü oldu ?
Bu soru için çok teşekkür ediyorum.
Çünkü bu proje vakfımızın bir projesiydi. İzin verirseniz 2007'den öncesine gitmek istiyorum. Uluslararası
Mevlana Vakfı 1996 yılında kuruldu.
2005'e kadar, isminden de anlaşılacağı
gibi daha ziyade yurt dışında çalışmalarımız oldu. UNESCO, 2002
yılında üç yıl süren dünyanın
her yerinden projeler topladı.
Her ülke kendisinin sözel kültür mirasını projelendirip,
kendi kültür bakanlıklarına sundular. Bakanlığın
süzgecinden
geçenler,
UNESCO'ya gitti. Bizim
birinci projemiz, Sema
ve Mevlevi müziğinin
korunma altına alınmasıydı. UNESCO sunduğumuz bu projeyi değerlendirmeye aldı. Çeşitli sorularla bizi
daha çok çalıştırdı. Çalışmalarımız; hazırlamış olduğumuz 2
klasör, bir saatlik tanıtım filmi
bunun yanısıra 10 dakikalık
bir özet filmi ve o dosyaların
kısaltılmış bir özetiydi. Bu
çalışmaları UNESCO'ya sunduk. Bizlere birçok soru sordular. Kanunlarınız yeterli
değil korumaya bunun
için ne yapacaksınız den-
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MEVLEVİLİK, BİR
YOL OLARAK, BİR
OKUL OLARAK
HZ. MEVLANA'NIN
OĞLU VE TORUNU TARAFINDAN
TERTİPLENMİŞTİR. O BİLGİ
NESİLDEN NESİLE
AKTARILSIN DİYE
MEVLEVİHANELERDE DERSLER VERİLİRMİŞ.
MEVLEVİHANELER, ÜNİVERSİTE
SEVİYESİNDE
EĞİTİM VERİLEN
YERLER.

Bütün dünyada bunu yaşamalıyız ilan
etmeliyiz dedik. Kültür bakanlığımız
hemen kabul etti imzalayıp UNESCO 'ya
gönderdi ve neticede hepiniz biliyorsunuz ki 2007 yılı “Hz. Mevlana Yılı” ilan
edildi. Çok güzel bir olaydı. Gönül isterdi
ki çok daha büyük kutlamalar yapalım
kendi halkımızda daha çok uyansın ama
bu kadar da olsa bu bir başlangıç oldu.
Uluslararası Mevlana Vakfı olarak
üzerinde çalıştığınız çalışmalarınız, projeleriniz var mı?
Tabii çalışmalarımız ve projelerimiz devam ediyor. Hayal ettiğim bir proje var.
İnşallah bir an önce hayata geçer. Biraz
önce de söylediğiniz gibi, bütün sorular
birbirine bağlanıyor.Yurt dışındaki insanlar bize; “Biz bu kültürü öğrenmek istiyoruz” diyorlar. “Nerede öğrenebiliriz? Nasıl
öğrenebiliriz?” Bu bizim kendi öz kültürümüz aynı zamanda, bir mevlevihanede verilen derslerin hepsi, yaşananların
hepsi bugün kurslar da ve üniversitelerde yapılmaya çalışılıyor. Gönül istiyor
ki, hayal ediyorum ki ilk önce Konya'da
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böyle bir “Mevlana Kültür Köyü” kuralım.
İnsanlar gelebilsin yurt dışından gelmek
isteyenler buraya gelsin. Geldikleri zaman kalabilirler. Kalacak yeriyle, derslikleriyle, bir mescidiyle, semahanesiyle
her şeyiyle tam bir kültür köyü olabilir.
Konya'ya çok yakın hemen civarda bir
yerde olabilir. Bu hizmeti hem Türk olarak hem Konyalı olarak bütün dünyayla
paylaşabiliriz. “Mevlana Kültür Köyü”
aynı zamanda bir fakülte, bir enstitü, bir
konservatuar niteliğinde olacaktır. Hayalim bu İnşallah gerçekleşir.
Esin Hanım, özellikle son zamanlarda Hz. Mevlana ve Hz. Şems üzerine
birçok kitap yayınlandı. Bu kitaplarda Hz. Mevlana ve Hz. Şems'i yeterince doğru anlatabiliyorlar mı? Bu
konuda neler söyleyeceksiniz?
Evet o yayınlanan kitapların içinde pek
çok roman var. Roman okuduklarını
bile bile okumalılar okuyanlar. Okumasınlar demiyorum, okusunlar ama mutlaka ve mutlaka roman okuduklarını
bilsinler. Doğruyu öğrenmek lazım. Bir

yandan da o roman yazanlara bir sözüm
var, roman yazıyoruz diye yalan yazmasınlar. Doğruyu yazsınlar. Tabii anlıyorum onları, abartı illa olacak ama yalan
yazmak farklı bir şey. 2007'den bu yana
okuduğum senaryoların sayısını bilmiyorum. Bir hanımefendi hariç. Sadece
o romanını bana gönderdi. Bölüm bölüm okuyup burası şöyle olmalı diye, o
bilgiyi düzelttik. Onun dışında hiç birisi
kitabını daha önceden okutmadı bana.
Ben okumaktan üşenmiyorum tam
tersi onlara destek olmak istiyorum.
Benim ismimi yazmak zorunda değiller. Abartsınlar tamam ona da razıyım
ama okuyucunun istediği bazı şeyleri vermek lazım ama yalan olmamalı.
Özellikle son zamanlarda Hz. Şems ve
Kimya Hatun ile yalan yanlış şeyler
yazıldı. İranlı bir hanımefendi oturup
Kimya Hatun diye bir kitap yazdı. Olduğu gibi yalan bir kitap. Ne yazık ki onu
referans alıyorlar. Bu bir roman. Roman
referans olmaz. En büyük hataları o.
Herkes eline kalemi alıyor demek ki kafasına göre yazıyor. Olmaz, bunlar Velilik mertebesine erişmiş insanlar. Onlar
böyle karalanmamalılar. İşte diyeceğim
o ki, yazsınlar ne kadar çok yazılırsa o
kadar iyi ama yazan bir roman yazdığını
bilsin, yalan yanlış şey yazmasın okuyan da bir roman okuduğunu bilsin işin
ilmi kısmını araştırsın. Benim endişem,
gün gelecek bir Amerikalı Hz.Mevlana
olacak, ondan öğrenmeye başlayacağız.
Hz. Mevlana'yı o kadar çok benimsiyorlar ki, Rumi dedikleri zaman inanın
Mesneviden, Divan-ı kebirden gazelleri
ezbere biliyorlar. Yani böyle güzellikleri
onlar yaşarken biz neden yaşamayalım?
Biz maalesef ne yaşayabiliyoruz, nede
yaşatabiliyoruz. Kendi eserlerimizde
bunu gösteremiyoruz. İnşallah Allah
hidayet versin diyelim. Hz. Pir'in dediği
gibi; “Ümitsizliğe kapılma ümitler var,
karanlığa bakma aydınlıklar var”. Gerçekten o şekilde düşünmeliyiz.
İlk kadın semazensiniz bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Mevlevilikte kadının yeri, önemi, nedir?
Mevlevilikte kadının yeri ve öneminden önce islamiyeti konuşmamız lazım.
Türkleri konuşmamız lazım. Malum
hem islamiyette hem de Türklerde kadının yeri çok önemli. Zaten islamiyet,
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erkeğe gelmiş bir din değil
ki... İnananlara “Eyyühel
Mü'minin” diye gelmiş bir
din. Ey müslümanlar da demiyor, ey hristiyanlar da, ey
museviler de demiyor. Allah'a
inanmış herkese gelmiş bir
dindir. Onun için kadını erkeği hiç birbirinden ayırmıyor.
Din hepimize eşit gelmiştir
ama, kadın olarak erkek olarak dikkat etmemiz gereken
hususlar bize bildirilmiştir.
İşte Hz.Mevlana'da, Peygamber Efendimizin ayağının
tozu olduğunu söyleyek aynı
örften ve adetten hareketle
hiçbir değişiklik yapmamıştır.
Böyle bir peygamberin ümmeti olarak, Hz.Mevlana aynı
şekilde davranmış farklı davranmamış. Hz. Mevlana'dan
sonra biliyorsunuz Mevlevilik, bir yol olarak, bir okul
olarak Hz. Mevlana'nın oğlu
ve torunu tarafından tertiplenmiştir. O bilgi nesilden
nesile aktarılsın diye mevlevihanelerde dersler verilirmiş. Mevlevihaneler, üniversite seviyesinde eğitim
verilen yerler. O dönemin şartlarından
dolayı buralara kız çocukları gitmezmiş.
Ama bu durum her dönemde olmuş.
Mevleviliğe ait bir durum değil ki. Her
şeyden önemlisi bu bir İslamiyet adeti
değil.. Erkekler orada o eğitimi alırken,
hanımlar da özel bir şekilde eğitilirlermiş. O sohbetlerden faydalanabiliyorlar,
sema öğreniyorlar ama hep birlikte meydanı şerifte sema etmiyorlar. Erkek kardeşim Faruk Hemdem Çelebi sema dersi
alacağı zaman, babam mutlaka ikimizin
birlikte öğrenmesini istedi. İkimiz birlikte derse başladık. Sema dedemiz, öyle
tabir edilir malum. Bize sema öğreten
hocamız, Yeni Kapı Mevlevihanesi'nin
son şeyhinin oğlu Resuhi Baykara'ydı.
Resuhi dedemiz bize sema çıkarttı. Tabiri de budur malum, yani öğretti. Daha
sonra Konya'ya geldik, ondan sonra Şeb-i
Arus törenleri sırasında ikimizin de bütün kıyafetleri hazırdı. O zaman ki müze
müdümüz rahmetli Mehmet Önder Bey,
Matbah-ı şerif'i özel olarak açtırdı, temizletti. O günün semazenleri, mutrib heyeti hepsi birlikte orada toplandı. Bizler de

kıyafetlerimizi giydik. Sonra dedelerden
birisi; “Çok mutluyuz bugün iki Çelebimizi
ortamıza alıp sema edeceğiz semahanede” dedi. Bir başka dede; “Hayır olmaz
Esin Çelebi çıkamaz” dedi. Velhasıl bendeniz de kenarda niyaz vaziyetinde duruyorum ne karar verecekler diye. Küçük
bir sesle; “Ben saçımı kestiririm” dedim
şöyle baktılar başlarını çevirdiler ve karar verdiler ki çıkamaz. Eyvallah dedim,
inanın ki birkaç saniye sürdü üzüntüm ki
çok emek vermiştim. Şimdiki semazenler gibi değil, gerçekten çok üstümüzde
durulmuş çok iyi eğitilmiştik. O gün bugün beden olarak semazen değilim ama
ruhen hep onlarla birlikte sema ediyorum. O yüzden daha iyi anlayabiliyorum
semanın bir ruh coşkusu olduğunu.
Hz. Mevlana’nın 739. Vuslat yıl dönümü 7-17 Aralık tarihlerinde başlıyor inşallah. Peki şehir olarak biz
hazır mıyız? Geçen seneden farklı
olarak Şeb-i Arus programları üzerine ne gibi yenilikler olacak?
Şimdi şehir olarak hazır mıyız sorusunun cevabını belediye başkanımız ve
valimiz vermeli ama biz vakıf olarak bu

programda 3 senedir ciddi manada yer
alıyoruz. Resim sergisi açıyoruz. Konser
veriyoruz. Konservatuar hocalarımızdan Elif Bilge Kurtuldu hocamızın hazırlamış olduğu bir konser. Bu konserde
sadece hanımlar yer alıyor. Bir çalıştay
yapıyoruz. Bu çalıştay “Mevlana’dan
Mevla'ya Ulaşanlar” isimli bir çalıştay
düzenleyeceğiz. Yurt dışında yaşayan
Hz.Mevlana’ya gönül vermiş, o yolda
ciddi manada ilerlemiş, islamiyeti kabul
etmiş pek çok insan var. Mümkün olduğunca onları misafir edip, onların bu
tecrübelerini bizlere aktarmasını istiyoruz bu çalıştay bunun üzerine olacak.
Bu sene ilaveten bir sempozyum hazırladık bu sempozyumumuz 11 Kasım
tarihinde Hz. Mevlana’nın oğlu Sultan
Veled Hakk'a yürüdü. 700 sene olmuş
bu sene. Onu 11 Kasım'da anmak yerine
11 Aralık'ta analım, gelen misafirlerimizde faydalansın bu bilgilerden diye
düşündük ve 7-17 tarihleri arasında 11
Aralık'ta da böyle bir sempozyumumuz
var. Sempozyumumuz iki ayaklı, birinci
bölümünde Hz.Sultan Veled'le ilgili çalışma yapmış hocalarımız bize o çalışmalarını anlatacaklar, paylaşacaklar.
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İkinci bölümde de Sultan Veled Hazretleri Türk edebiyatında ciddi manada yer
almış birisi. Sultan Veled’in Türk edebiyatına katkıları isimli bir bölüm. Onda da
edebiyat hocalarımız bizlerle bu çalışmaları paylaşacaklar. Onun dışında bir kitap
hazırladık mevkadan maddi yardım alarak. Bir proje kitabıydı bu, inşallah onu
da hayata geçireceğiz o güne yetişecek.
Kitapta neler anlatılıyor?
Bu kitapta Hz.Pir’e gönül vermiş yabancıların Hz. Pir hakkında ki düşünceleri, bu yolda ki ilerleyişleri röportajlar ve çeşitli yazılar halinde anlatılıyor.
İsviçre’de, Almanya’da, Amerika’da,
Hollanda’da pek çok mevlevi var. Bunların kurmuş olduğu dernekler var. Bu
derneklerin çoğu vakfımızın şemsiyesi
altında. Onlar, orada hem İslamiyet'i
hem de mevleviliği anlatıryorlar. Hakikaten bizlerin oradaki elçileri gibiler.
Bu insanlar, Hz.Pir yoluyla İslamiyet'e
geçmiş insanlar. Bizlerin ve oradaki
insanların tecrübelerinin bulunduğu
bir kitap. Kitapta babamın hazırlamış
olduğu bir yazıda var. Ayrıca kardeşim
Faruk Hemdem Çelebi’nin, Doç.Dr.
Nuri Şimşekler hocamızın ve bendenizin hazırlamış olduğu yazılarda mevcut. Buna birinci kitap diyorum. İnşallah birçok kitap çıkar. Çünkü bu bir
tarih aynı zamanda. Yabancılar Hz.Pir’e
nasıl bakıyorlar. Nasıl böyle bir yolu
izliyorlar. Hangi yolu izleyip buralara
gelmişler.. Bu bir tarih, onları da kayıt
altına almak lazım.
Sayın Çelebim, sohbetimizin sonuna
gelirken size bir soru daha soracağım. Şuan elinize bir mikrofon versek ve bütün dünya sizi dinliyor olsa
onlara neler söylemek isterdiniz?
Mesajınız, temenniniz ne olurdu?
Efendim, bendenizin Hz.Pir’in öğretilerinden anladığım ve kendimede en
önemli destur olarak gördüğüm şey
şu; “Bence insan önce kendi kendini sevmeli”. Allah bizi sevgi üzerine yaratmış
değil mi? Dinimizde böyle demiyor
mu? Allah’ı bilelim ve sevelim diye yaratıldık .. Bilmeden sevemezsiniz önce
bilmeniz lazım. Buradan yola çıkarsak
biz önce kendi kendimizi bilmeliyiz.
Niye yaratıldık? Asıl yaratılış nedenimiz
nedir? Biz nasıl bu yolda ilerleyebiliriz?
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Yaratılış nedenimizin hedefi ise oraya
nasıl gidebiliriz ? Buradan da Allah bizi
sevdiği için yarattı, her an bize hediyeler veriyor. Onun farkına varmalıyız. O
hediyeler için daha çok çalışıp, daha çok
şükretmeliyiz. Hatta başımıza gelen,
bizim için felaket diye düşündüğümüz
şeyler bile bizim derslerimiz, bizim hediyelerimiz. Zaman içinde görüyoruz
onları, oradan aldığımız ders başka bir

yerde öyle çok işe yarıyor ki, tecrübe
oluyor.Bunun için önce kendimizi sevmeliyiz.Bir insan kendini bilirse, kendini severse bu halka halka yayılır.Bütün
dünya'ya o sevgiyi götürebiliriz. Bunu
demek isterdim.
Bu keyifli sohbet için Esin Çelebi Bayru Hanımefendi'ye Vizyon Ailesi olarak teşekkür ederiz.

Hz.Pir’in öğretilerinden anladığım ve
kendimede en önemli destur olarak
gördüğüm şey şu; “Bence insan önce
kendi kendini sevmeli”.
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"Bu ülkenin ana direği
Orta Anadoludur!"
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK
SELÇUK ÖZTÜRK, KONYA'NIN BUGÜNÜ
VE YARININDA VAZGEÇEMEYECEĞİ, ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ OLAN İSİMLERDEN BİRİSİ. HER NE GÖREV VERİLİRSE
VERİLSİN ALTINDAN RAHATLIKLA
KALKABİLEN BİR İSİM. BİR ANLAMDA
PROBLEM ÇÖZÜCÜ, TIKANIKLIKLARI
AÇICI BİR ÖZELLİĞE SAHİP. BU ÖZELLİĞE SAHİP İNSAN SAYISININ AZ OLDUĞU
KONYA'DA OLMAZSA OLMAZLARDAN.
RAHATLIĞI VE KENDİNE OLAN ÖZGÜVENİ İLE ÇEVRESİNE GÜVEN VE İTİMAT
TELKİN EDİYOR. KENDİSİNİ KENDİSİ
GİBİ OLMAYANLARDAN AYIRAN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ SAMİMİYETİ, İÇTEN OLUŞU VE DURUŞU. BU DURUŞ ONUN EN
BÜYÜK ARTISI. KTO YÖNETİM KURULU
BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK’LE MERAK
EDİLENLER ÜZERİNE KONUŞTUK.
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VOLKAN ÇAKIR
S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
FOTOĞRAF:
KONU:

1967 yılında doğan, memur bir babanın dört erkek çocuğundan birisidir Selçuk Öztürk. İlkokul'u İstanbul ve Malatya’da, ortaokulu Elazığ ve Konya’da,
liseyi Konya Gazi Lisesi’nde okuyup, üniversite tahsilini İTÜ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamlamıştır. Yaklaşık
üç yıl özel sektörde çalışan ve sonrasında askere giden, askerlik sonrasında
1992 yılında KAYI-TES Ltd. Şti.’ni, 2005 yılında KAYI İletişim şirketini kurmuştur. Bu firma mekanik tesisat malzeme satışı adı altında bir aile şirketi.
2009 yılında kurduğu HAZAR-TES mekanik sektöründe proje hazırlayan,
çizen bir firma. Şirketlerinde 110 kişiye istihdam sağlamaktadır.
1993 yılında Konya MÜSİAD şubesinin kurucuların arasında yer aldı. Konya
Ticaret Odası’nda 2001–2005 döneminde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Odaları Konsey Üyeliği
yaptı. 2005–2009 yılları arasında kuruluşunda görev aldığı MÜSİAD Konya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. 29 Nisan 2011 tarihinde Konya
Ticaret Odası Meclisi’nin gerçekleştirdiği seçimle Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
seçilen Selçuk Öztürk son 1.5 yıldır KTO Başkanlığını yürütmektedir.
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için çok önemli bir Oda. Odamız 130
yaşında. İstanbul’dan sonra kurulan
ikinci oda. İstanbul Ticaret Odası meclisinde alınan kararla 1882 yılında kuruldu Konya Ticaret Odası. KTO’nun
Anadolu’da bir ilk olması Konya’nın
ne denli önemli olduğunu gösteriyor.
Bu Oda’nın Başkanlığını yapmak benim için bir onur. Göreve başladığım
günden beri en önemli parametremiz
Odanın daha başarılı olması. Oda olarak üyelerimize en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda
üyelerimizin ekonomik büyümesine
yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca
şehrin ekonomisine ve sosyal hayatına
yönelik katkılarda bulunuyoruz.

KTO Başkanlığı nasıl bir süreçte
gerçekleşti? KTO’yu yönetmek anlamında ne gibi zorluklar var?
KTO’da zaten Meclis üyesiydim. Hüseyin Bey Milletvekili olduktan sonra
KTO başkanlığına aday oldum ve Meclis’imizin yaptığı seçimlerde kazandım.
Konya Ticaret Odası, Konya ve Türkiye

Konya için bir birliktelik var mı?
Konya’yı anlatabiliyor muyuz?
Konya kötü yönetilmiyor. Son on yılın
ekonomik performansı çok iyi. İhracat 11 yılda, 13.5 kat artmış. Milli gelirimiz hızla artıyor. Bu gidişata herkesin
olumlu katkısı var. Konya atağa yeni
kalkan bir şehir. Birlik ve beraberliği on
yılda daha geliştirdik. Çok olumsuzluk
yok. Her şey hızlı bir şekilde olumluya
dönüyor. Konya’nın temel problemi

gelişememiş ilçeler bazında. Bazı ilçelerimizde fert başına düşen milli gelir
ortalamanın bir hayli altında.
Konya’nın üreten gücünde hangi sektörler ciddi anlamda katkı sağlıyor?
Konya üretimde dengeli büyüyen bir şehir. Bugün gıda ve metal işleme sanayinde öndeyiz. Tarihsel gelişimine bakacak
olursak; Tarım toplumuyduk, önce tarım
makineleri üretmeye başladık. Sac üretmeyi biliyorduk. Otomotiv yedek parçası üretmeye başladık. Traktör üretmeye
başladık. Dökümcülük gelişmeye başladı. Tarımsal ürünleri çok ürettiğimiz için,
gıdada önemli bir hale geldik. Türkiye’de
üç beyazın temel üreticisiyiz. Şeker, tuz
ve un üretiminde en öndeyiz.
Konya’da metale şekil veren üreticiler var. Dökümcüler var. Konya’nın
birgün otomobil fabrikası hayali
gerçekleşecek mi?
Ben burada herkesin biraz samimi
olmasını istirham edeceğim. Ama bu
samimiyetin bana bir negatiflik olarak dönmemesi adına tüm kamunun
ve kamuoyunun da gerçekçi olmasını isteyeceğim.
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bunları üretmede iddialı. Biz metal işlemeyi biliyoruz. Biz otomobil yerine
yürüyen, nakliyesi olmayan, üretildiği
an bir şoförle gidebilen kamyon fabrikası, otobüs fabrikası, ikinci bir traktör
fabrikasına odaklanmalıyız. Hızlı tren
seti üretmeye odaklanmalıyız. Otomobil fabrikasına odaklanırken, diğer
alanları kaybediyorsunuz.

Konya’da kısa vadede bir otomobil
fabrikası kurulması mümkün değil.
Türkiye’deki otomobil Türkiye ortalaması bir otomobil on bir Euro’dan
başlıyor. 12-15-18 bin Euro’ya kadar
otomobil var. Kalite segmentimiz
bu. Şimdi siz Konya’ya bir fabrika kurulmasını düşünürseniz, Konya ile
otoportu olan yani otomobil yükle-
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me imkanı olan bir liman ile arasındaki yaklaşık maliyet farkı 400 euro.
Böyle olunca da Konya’ya kısa vadede bir otomobil fabrikası kurulması
mümkün görülmüyor. Konya’da çok
güçlü bir otomotiv yan sanayisi var.
Kamyon fabrikası olabilir. Otobüs fabrikası olabilir. Hafif raylı sistem seti,
hızlı tren seti üretmek olabilir. Konya

Turizmde durum nasıl, aralık
ayında Konya ekonomisinde ciddi
bir gelişme gerçekleşiyor mu?
Turizm deyince İstanbul’u kültür turizmi, Antalya’yı güneş turizmi açısından geliştirdik. Biz Konya olarak
kültür turizmine müsait bir şehiriz.
Hz. Mevlana üzerinden bir turizm
projesi geliştirsek insanları kaç gün
burada tutabiliriz? Yarım gün, bilemediniz bir gün, bir buçuk gün tutamazsınız. Mevlana müzesi, Topkapı
sarayından sonra, en çok ziyaret edilen ikinci müze. Böyle bir ziyaretin
şehre katkısı sınırlı kalıyor. Dışarıdan
gelen bir turist Mevlana’nın bu şehre
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ait olduğunu biliyor. Gelenleri tutamama problemimiz var. 7-17 Aralık
arasında bütün oteller dolu. Oteller
ve lokantalarda bir miktar artış oluyor. Konya Mevlana merkezli olacak
şekilde onun yanına birçok argümanı
koyacak. Sille gibi, Glistra gibi. Mağara
turizmi gibi. Alternatif turizm imkanlarımızı değerlendirdiğimizde turizm
sektörümüz daha güçlü hale gelir.
Mart ayında seçiminiz var, ne düşünüyorsunuz? 1.5 Yıldır görevdesiniz, yapacağınız çok şeyler
vardır. Planlarınızdan ve projelerinizden bahseder misiniz?
Son 1.5 yılda KTO üyelerine en hızlı
hizmeti verir duruma geldi. KTO olarak son bir yıldır ekonomiyi ilgilendiren her konuda görüş verdik. Mesela
Çek kanunu değişti. Bu kanuna yanlış diye itiraz eden tek il Konya’dır.
Bir çok büyük il daha yeni yeni yanlış
diye itiraz ediyorlar. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili 37 maddedeki değişiklikten 35 tanesi bizim teklif ettiğimiz
şekilde geçti. Bu teklifi KTO, KSO ve
KTB olarak birlikte hazırlamıştık.

TÜRK TİCARET
KANUNU İLE İLGİLİ
37 MADDEDEKİ
DEĞİŞİKLİKTEN
35 TANESİ BİZİM
TEKLİF ETTİĞİMİZ
ŞEKİLDE GEÇTİ.
Üyelerimize yönelik eğitim çalışmaları yapıyoruz. Her hafta sonunda sertifikalı eğitimler veriyoruz. Tarım makineleri sektöründe 19 firmayı Fas’a
götürdük. Casablanka’da düzenlediğimiz organizasyonda Her firmamız
için bir masa açtık. Fas'lı alıcılarla üretici firmalarımız burada iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Biz böyle bir çalışmayı yurt dışında ilk defa yapıyoruz.
Ayrıca yurt dışında düzenlediğimiz
on bir organizasyonda 300 üyemizi
yabancı işadamlarıyla buluşturduk.
Eximbank şubesini Ticaret Odamız
içerisinde açtık. Dış ticaret yapanların
dış finansmanları kolaylaştı.

Konya yatırım alanları diye bir çalışma
yaptık. Bunu bir CD ile her tarafa gönderiyoruz. Organize sanayinde bir ofis kurduk. Hizmetlerimizi orada da veriyoruz.
Ekonomi ile ilgili çok ciddi raporlar hazırladık. 1 Şubat ile 31 Mart arasında bu
seçimi yapmamız gerekiyor.
Sohbetimizin sonuna yaklaşırken
okuyucularımıza temennileriniz
ne olacaktır?
Konya çok önemli bir merkez. Gelecekte de çok önemli bir noktada
olacak. Buna herkesin inanması gerekiyor. Netice itibarıyla ben bir mühendisim. Hesap-kitap adamıyım. Hayal
kurmam. Hayal kurarak yaşayamazsınız. Bu şehrin büyüme hızı, ekonomik
performansı bütün şehirlerden daha
iyi. Konya kuzey-güney, doğu-batı ekseninin tam ortasında. Bunun bir ekonomik boyutu var. Eğer, Türkiye’nin
batıdaki refahını, doğuya taşıyacaksınız, Orta Anadolu’yu kalkındıracaksınız. Orta Anadolu’nun kalkınması,
gelişmesi doğu ve güneydoğunun kalkınması ve gelişmesi demektir. Zira bu
ülkenin ana direği Orta Anadolu’dur.
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Mevlevilik

MEVLEVİLİK, MEVLÂNA CELÂLEDDİN-İ RUMÎ’YE MENSUP OLANLARIN TARİKATIDIR.
ONUN XIII. YÜZYILDA TASAVVUFA YÖNELMESİ VE BUNUN SONUCU MEVLEVİLİK ADI
VERİLEN TASAVVUF AKIMININ ORTAYA ÇIKMASI İLE DAHA ANADOLU SELÇUKLULARI
DEVRİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE KONYA, İSLÂM ÂLEMİNİN DEĞİŞİK YERLERİNDEN GELEN MUTASAVVIF VE İLİM ADAMLARININ DURAK YERİ OLMUŞ, ŞEHİRDE HAREKETLİ
BİR KÜLTÜR ORTAMI MEYDAN GELMİŞTİR.

Mevlâna
Dergâhı başta
olmak üzere
Konya’daki
Mevlevi
tekkeleri,
edebiyata, hat
sanatına ve
musikiye dair
eserlerin
verildiği birer
okul olarak
faaliyet
gösteriyordu.

Bu sebeple Osmanlı hükümdar ve
devlet adamları, Mevlevilik’in merkezi konumunda olan Konya ile yakından ilgilenmişler, bu tarikatın faaliyetlerini kolaylaştırmak için Mevlâna
Dergâhı çevresinde birçok eser vücuda getirmişlerdir. Anadolu başta
olmak üzere XIII. yüzyıldan itibaren
özellikle Osmanlı döneminde, ülkenin büyük kentlerinde Mevlevihane
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adı verilen tekkeler
aracılığıyla
yayılan
Mevlevilik ortaya çıktıkları andan itibaren
toplumda hep denge
unsuru olmuş, bu sebeple her devirde, bu
tarikatın mensupları
orta yoldan ayrılmamışlardır. Bu özelliğinden dolayı Osmanlı Devleti, Batınî tarikatlara karşı
Mevlevilik’e destek vermiştir. Nitekim
XVI. yüzyılın ilk yarısında, Safevilik’in
Osmanlı topraklarında hızla yayılması
karşısında Mevlevilik bu tarikata karşı yeniden yapılandırılarak Osmanlı
elit tabakasının Safevi olması engellenmiştir. Daha sonra III. Selim’in
orduda başlattığı ıslahat çalışmaları

sırasında Yeniçeri Ocağı’nın dayandığı Bektaşilik’in yerine Mevlevilik’i ön
plana çıkarma gayreti, devletle Mevlevilik arasındaki bağları daha da güçlendirmiştir. Bunun sonucu Osmanlı
Ülkesi’nde XIX. yüzyılda çok sayıda
Mevlevihane inşa edilmiştir.
Mevlevilik, Türk kültürünün değişik
mekânlara taşınmasında önemli rol
oynamış bir tarikat olup, temel dayanağı olan şiir, musiki ve semâ gibi
üç güçlü araca dayandığından Anadolu ve Rumeli’de şiir ve musiki ile
ilgilenen seçkin bir tabakanın ortaya
çıkmasını sağlamış, böylece Osmanlı
toplumunda klâsik şiir ve sanat zevkini geliştirmiştir.
Osmanlı Konyası’nda Mevlevilik, tekkeleri ve müridi en çok olan tarikat
durumunda idi. Mevlâna Dergâhı başta olmak üzere Konya’daki Mevlevi
tekkeleri, edebiyata, hat sanatına ve
musikiye dair eserlerin verildiği birer
okul olarak faaliyet gösteriyordu.
Mevlâna Dergâhı, Cumhuriyet döneminde “Tekke, Zâviye ve Türbelerin
Kapatılmasına ilişkin 30 Kasım 1925
tarihli Kanun” yürürlüğe girdikten
sonra müze haline getirilmiş ve bu
şekliyle de bütün dünyanın ilgi odağı olmuştur. Günümüzde Konya’da
müntesibi bulunmamakla birlikte son
senelerde bilimsel çalışmalara konu
olmuş, birçok eser yazılarak Mevleviliğin felsefi yapısı ortaya konmaya
başlanmıştır.
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FAHRİ ÖZÇAKIL, ÇEKİRDEKTEN YETİŞME BİR SEMAZEN. ŞU AN BULUNDUĞU POSTNİŞİNLİK MAKAMINA
GELİNCEYE KADAR, HER BASAMAĞI, HER MAKAMI SİNDİRE SİNDİRE ÇIKMIŞ BİR İSİM.
EN İYİ HOCALARIN ELİNDE ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA YETİŞMİŞ BELKİ DE
SON GERÇEK SEMAZENLERDEN BİRİ OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.
Fahri Özçakıl Konya 20 Nisan 1961 doğumlu. Babasının
semazen olması münasebetiyle küçük yaşlardan itibaren
Mevlevi adap ve erkanına dayalı olarak yetişti. Sema ile
ilk defa kendi evlerinde tanıştı. 11 yaşındayken ilkokulu
bitirdiğinde, 11 yaşlarındayken Konya'da başlayan, o
dönemdeki Konya Turizm Derneği Başkanı Fevzi Halıcı
tarafından açılan kursta İstanbul'dan gelen semazenbaşı
Ahmet Bican Kasapoğlu’nun önderliğinde sema kursuna
katıldı. 1972 senesinde ki bu kursta başarı göstererek
Mevlana ihtifalleri haftasında sema ayinlerine katılmaya
başladı. 1991 senesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
Konya'da kurmuş olduğu Konya Türk tasavvuf müziği
topluluğuna semazen olarak, imtihana girip kazanma
hakkı elde ederek Konya'da Kültür Bakanlığı'na bağlı
Türk tasavvuf müziği topluluğunda sema ayinlerine bu
toplulukla katılmaya devam etti. Uzun yıllar semazenbaşılık görevi sürdüren Özçakıl dönem dönem kendisine
tevdi edilen postnişinlik vazifesi de yürüttü. 3 Mayıs 2008
tarihinde Faruk Hemdem Çelebi tarafından kendisine
verilen postnişinlik icazetnamesinden sonra postnişin
olarak topluluğun geçtiğimiz yıl emekli olan Postnişin’i
Mustafa Holat ile birlikte çalışmalarına devam etti.
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EROL SUNAT

Bu yılki ihtifallerde Postnişin olarak
tek başınıza görev yapacaksınız, Bu
duyguyu bize anlatır mısınız?
Daha önce Mustafa Holat hocamızla birlikte münavebeli bir şekilde posta oturuyorduk. Programlarda sema ayinlerine
birlikte çıktığımız da oluyordu, ayrı ayrı
çıktığımız da oluyordu ama şimdi Mustafa Holat hocamızın emekli olmasından
sonra topluluğun tek postnişini olarak
üzerimde çok büyük bir vebal ve sorumluluk olduğunun bilincindeyim. Mevlana Hazretleri'nin makamını temsil eden
o posta şahsen kendimi layık görmediğim halde arkadaşlarımızın ısrarı üzerine
postnişinlik vazifesini hasbelkader yapmaya gayret ediyorum. Cenab-ı Allah'a
dua ediyorum ki, bizi mahçup etmesin,
oraya layık görsün. Konya'mızda Kültür
Bakanlığı'na bağlı böyle bir topluluğun
başında postnişin olmak beni ziyadesiyle heyecanlandırıyor.
Görev yapan semazenlerden kaç
tanesi kadrolu? Bu sayı yeterli mi,
kadro sayısı kaç olmalı?
Konya Kültür Bakanlığı Tasavvuf Müziği topluluğunda 12 kadrolu semazenimiz var. 5 tane de misafir semazen kardeşlerimiz var. Onları misafir
olarak davet ediyoruz. Şu anda onlar
da Dösim kadrosundalar yani misafir kadrosu dediğimiz, Dösim'e dayalı
olarak çalışan arkadaşlarımız. Onun
haricinde mesela periyodik programlarda olsun, Mevlana ihtifal haftasındaki programlarda olsun dışarıdan
tanıdığımız ve güvenebildiğimiz arkadaşları özellikle davet ediyoruz.
Onlarla birlikte yaklaşık ihtifalde 34
semazen yer almış oluyor ki, semazen
başı ve postnişiniyle birlikte 36 kişilik bir sayıya tekabül ediyor. Mevlana
Kültür Merkezi'ndeki semahanemiz
yaklaşık 34-36 kişilik bir semazen potansiyelini karşılayacak oranda bir büyüklükte. Dolayısıyla o sayıya mümkün mertebe çıkmaya çalışıyoruz.
Ama bizim topluluğumuzun kadrolu
sanatçı sayısı şu anda 12, aslında tam
yeterli de değil. Bu sayının artırılması
gerektiğini düşünüyorum.

Her halukarda, her
eşyanın tabiatında, her
güzellikte Cenabı Allah'ın
tecellisine mazhar
olduğu için her harekette
Allah'la beraber ve bir
coşkuyla onu zikretme
hareketiyle dönmeye
başlamıştır.
Siz semazenlikten geliyorsunuz,
öncelikle sema nasıl bir duygu, ilk
semaya başladığınızda veya ilk semazen olduğunuzda nasıl bir duyguyla sema ettiniz?
Sema’yı Mevlevilik yolu içerisinde
Allah'a ulaşma gayretiyle yapılmış olan
bir hareket olarak nitelendirmek lazım.
İlk etapta belki biz küçük yaşlarımızda
babamızdan gördüğümüz şekliyle bu
işin manevi boyutunun üst seviyelerde olduğu bilinciyle yapılan bir hareket olduğunu düşünüyorduk ama bu
derece bilinçli bir şekilde yapılan bir
hareket değildi.Yani bu işin güzel bir
şey olduğunu, anne babalarımızın ve
büyüklerimizin yaptığını, bunun sanki
bir ibadet edercesine Allah'a olan yakınlığından yola çıkarak çok güzel bir

duygu oluşturduğunun bilincindeydik. Mevlevilik’te Allah'a ulaşmanın
önemli yollarından bir tanesidir sema.
Hz. Mevlana, fenafillah makamına
erişmiş önemli evliyalardan bir tanesi.
Her halukarda, her eşyanın tabiatında,
her güzellikte Cenabı Allah'ın tecellisine mazhar olduğu için her harekette Allah'la beraber ve bir coşkuyla
onu zikretme hareketiyle dönmeye
başlamıştır. Tabi şu andaki bizim yapmış olduğumuz semalarda belki o
Hz. Mevlana'nın düşündüğü Allah'a
ulaşma gayreti içerisindeki o hareketi
yakalamanın gayreti var. Yani belki yakalayamıyoruz ama Hz. Mevlana nasıl
neyi düşündüyse biz de o gayret ve
düşünceyle sema etmeye çalışıyoruz.
Ufak bir an, bir saniyelik bir anda bile o
yakalanabilirse zaten o bizim için çok
büyük bahtiyarlık ve mutluluk olur.
Semanın kendi özelliği dışında değişik sazlı-sözlü mekanlarda icra
edildiği, düğün derneğe semazen
çağrıldığı, götürüldüğü basına da
yansıyan konular arasında. Semayı maddi çıkar için yapanlar konusunda ne diyeceksiniz?
Sema kesinlikle zikirdir ve o düşünceyle yapılmalıdır. Onun haricinde yapılan
sema kesinlikle dinen caiz görülme-
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yen bir semadır ve mübah da değildir.
Hatta o düşünceyle yapılan semanın
haram olduğu yönünde fetvalar bile
verilmiştir. Osmanlı döneminde yapılan, ehline helal, ehlinin yapmış olduğu sema helal ama ehil olmayanın
başka düşüncelerle yapılan semanın
haram olduğu yönünde fetvalar verilmiştir. Bu düşünceyle ele almak lazım
ve semanın gerçekten öncelikle semahanelerde mevlevihanelerde yapılan
semanın özelliği olması gerekir. Tabi
günümüzde mevlevihanelerde sema
yapmak o kadar mümkün olmayabilir,
çünkü mevlevihanelerin sayıları sınırlı
sayıda.Semahanelerde yapılıyor, spor
salonlarında yapılıyor, kültür merkezlerinde yapılabiliyor, tiyatro salonlarında yapılabiliyor ama bu tam bir ayinin
başından sonuna kadar sema olduğu
bilinciyle yapıldığı için yani bu konuda da uygunluk görülebilir. Ama onun
haricinde baktığımız zaman düğün
salonları, restoranlar sema’ya uygun
olmayan yerlerdir. Buralarda sadece
turistleri eğlendirmek için, yemek yiyenlere bir çeşni olsun diye yapılan
semaların gösteri niteliği oluyor ki bu
şovdur. Sema kesinlikle bir şov gösterisi olarak nitelendirilmemelidir.
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Hz. Mevlana sayesinde
bizleri gerçek bir mevlevi
dervişi olarak karşılayıp
bize ilgi ve alaka
gösteriyorlar. Belki
biz normal vatandaş
olarak hiçiz ama Hz.
Mevlana'nın o kisvesi
altında bulunmak bizlere
ayrı bir özellik bahşediyor.
Bizlerin bir Batılı gibi Mesnevi'yi
ve Mevlana'yı okuduğumuzu düşünüyor musunuz?
Batılılar kadar fazla okuduğumuzu sanmıyorum ama son zamanlarda hakikaten Mesnevi'ye olan ilgi ve alakanın arttığını düşünüyorum. Son dönemlerde
hakikaten Mesnevi'ye olan ilgi ve alaka
giderek artıyor. Önemli bir eksikliğimiz
Mesnevihanlar. Mesnevihanlar yetiştirilmesi lazım, sık sık mesnevi okumalarının yapılması lazım. Bu tür programların
olması ile birlikte eminim ki oraya gelen
seyircinin, Hz. Mevlana'ya ve Mesnevi'ye
olan ilgisini ve alakasını daha fazla artıracaktır diye düşünüyorum.
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Sema gösterileri için tahminen
kaç ülkeye gittiniz ? Bu gösterilerin Mesnevi'nin, Hz. Mevlana'nın
nerelere kadar gittiğini sizden
dinlemek istiyoruz.
Bir sayı vermemiz mümkün olmayabilir ama belki yüzün üzerinde ülkede sema ayinleri yaptık diyebilirim
ve her gitmiş olduğumuz ülkede çok
büyük ilgi ve alakayla karşılaşıyoruz.
Hz. Mevlana sayesinde bizleri gerçek
bir mevlevi dervişi olarak karşılayıp
bize ilgi ve alaka gösteriyorlar. Belki
biz normal vatandaş olarak hiçiz ama
Hz. Mevlana'nın o kisvesi altında bulunmak bizlere ayrı bir özellik bahşediyor. Himmetleri var olsun. Biz
de bunun lütfuyla Allah’a ne kadar
şükretsek, şükründen aciziz diye düşünüyorum. Öncelikle bu sene 2012
Aralık ayında yapılacak olan ihtifalleri kendim şahsım adına çok büyük
bir heyecanla bekliyorum. Dua ve niyazım Cenabı Allah'ın bizleri mahcup
etmemesi yönünde. Çünkü bu sene
ilk defa postnişin olarak yalnız başına
vazife almış olacağız. O büyük heyecanı şimdiden yaşıyorum.
İnşallah Allah mahcup etmez.
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Mevlâna
Celaleddin-i Rumi
MEVLEVİLİĞİN TEMELLERİNİ ATAN VE ASIL ADI MUHAMMED CELALEDDİN OLAN MEVLÂNA, 30 EYLÜL
1207’DE BELH ŞEHRİNDE DÜNYAYA GELDİ. BABASI BAHAEDDİN VELED (1151-1231), “SULTÂNÜ’L-ULEMÂ”
UNVANIYLA ŞÖHRET BULDU. MEVLEVİ KAYNAKLARI, BAHAEDDİN VELED’İN VE DOLAYISIYLA MEVLÂNA’NIN
HZ. EBUBEKİR SOYUNDAN GELDİĞİNİ, BU NEDENLE “SIDDÎKÎ” OLDUKLARINI BELİRTMEKTEDİR.

KONU:

AYŞE DEĞERLİ

Moğol tehlikesi sebebiyle, 1212 yılından önce Mevlâna ile ailesi Belh’ten
ayrılmış;
Nişabur-Bağdat-KufeMekke-Medine-Şam-Halep-MalatyaErzincan-Sivas-Kayseri-Niğde yoluyla
Karaman’a gelmişlerdir. Kaynaklar,
Mevlâna’nın burada ailesiyle birlikte
yedi yıl kaldığını, bu sırada Semerkantlı Şerefeddin Lala’nın kızı Gevher Hatun’la evlendiğini, oğullarından Sultan Veled (ö. 1312)’in ve bir yıl
sonra da Alâeddin (ö. 1261)’in burada
dünyaya geldiğini; Sultan Alâeddin
Keykûbad (1220-1237)’ın daveti üzerine ailesiyle birlikte Konya’ya göç ettiğini yazmaktadır.
Mevlâna’nın ilk hocası babasıdır.
Onun ölümünden sonra eğitimini

babasının müritlerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı
Tirmizi (ö. 1240)
üstlenmiş; daha sonra Şam’a gitmiştir.
İbn Arabi (ö. 1239)
ile Şeyh Sadreddin-i
Konevi (ö. 1274) gibi
büyük
mutasavvıf
ve âlimlerin sohbetlerinde
bulunmuş,
Arap ve Fars dili ve
edebiyatına
vâkıf,
dört medresede birden ders veren meşhur bir bilgin
olmuştur. Olgunluk dönemi, Moğol hakimiyeti yıllarına rastlayan
Mevlâna tasavvufi yönünü Şems’le
tamamlanmıştır. Konya’ya 29 Kasım
1244’te gelen Şems’le Mevlâna ilk altı
ay Salâhaddin Zerkub (ö. 1258)’un
hücresinde sohbet etmiştir. Konya’yı
birkaç defa terk eden ve sonra tekrar
dönüp gelen Şems, 1247’de yine ortadan kaybolmuş; bir daha kendisinden haber alınamamıştır. Şems’in bilinmeyen akıbetiyle yıkılan Mevlâna,
eskisi gibi halkın içine karışmamıştır.
Bu dönemlerde Mevlâna, Seyyid
Burhaneddin’in meclislerinden tanıdığı, kuyumculukla uğraştığı için
“Zerkub” diye anılan Salahaddin’i;

29 Aralık 1258’de vefatından sonra
ise en yakın dostlarından Çelebi Hüsameddin (ö. 1284)’i kendisine halife
yapmıştır. Şems’le birlikte dünya görüşü değişen Mevlâna, âşıkane şiirler
yazmaya başlamış ve günlerini sema
edip müritlerinin eğitimiyle geçirmiştir. Mesnevi başta olmak üzere
Divan-ı Kebir, Fîhi Mâ Fîh, Mecalis-i
Seb’a ve Mektubat gibi eserlerin sahibi olan Mevlâna 17 Aralık 1273 Pazar
günü ahirete irtihal etmiştir.
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Güney Kore’de
Öğrendiğim İlginç
Hayat Hikayeleri

EKİM AYININ SON GÜNLERİNDE GÜNEY KORE’DEYDİM. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI
DEVLET KONSERVATUVARININ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİ BAŞKENT SEUL’DEKİ
KT CHAMBER HALL'DE DİPLOMATLARIMIZIN VE KORELİLERİN KATILDIĞI GÜZEL BİR DOSTLUK
KONSERİ VERDİLER, BEN DE DİNLEYİCİLERE HİTABEN AÇILIŞ KONUŞMASI YAPTIM.
Konser sonrasında, 29 Ekim 2012 tarihinde hızlı trenle Güney Kore’nin
ikinci büyük şehri Busan’a gittik. Seul’e
329 km uzaklıktaki Busan’da Birleşmiş
Milletler Kore Anıtsal Mezarlığı var.
1950-1953 yılları arasında devam eden
Kore Savaşı’nın anısına düzenlenmiş
olan bu mezarlık, Birleşmiş Milletlerin dünyadaki tek anıtsal mezarlığı.
İki şehrin içindeki mesafeler de dahil
gidiş-dönüş 700 kilometreden fazla
yolu sadece bu mezarlıktaki şehitlerimizi ziyaret etmek için kat ettik ve
Busan’da mezarlık dışında hiçbir yere
uğramadık. Kore savaşında verdiğimiz (son tespitlere göre) 1005 şehitten
462’si burada yatıyor. Devlet Konservatuvarımızdan dört öğretim elemanı
arkadaşımla beraber BM Kore Anıtsal
Mezarlığındaki Şehitliğimize çiçek ve
yanımızda götürdüğümüz toprağı bıraktık. Ben ayrıca anıtsal mezarlığın
şeref defterini imzaladım.
Seul Büyükelçimiz geleceğimizi haber
verdiğinden Anıtsal Mezarlıkta bizi bir
görevli karşılayıp ziyaretimizin tamamında bize eşlik etti. Anıtsal Mezarlık
Dış İlişkiler Sorumlusu Leo DeMay
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altmış yaşlarında gösteriyordu. Leo
DeMay, BM Kore Anıtsal Mezarlığı ve
Kore Savaşı hakkında bilgi verirken
kendisinin bana ve arkadaşlarıma ilginç gelen hayat hikayesini de anlattı.
Fransız asıllı Kanadalı Leo DeMay, beş
yıl önceye kadar gerçek babasının kim

olduğunu bilmiyormuş. Babasının
Kore savaşında Kanada alayında çarpışırken 20 yaşında ölen Soldat Andre
Regimbald olduğunu 2007 yılında öğrenmiş. Babası savaşmak için Kore’ye
gittiğinde annesi Leo’ya bir aylık hamile imiş. Leo DeMay Kanada’da bir
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pub’da otururken Kore askeri şapkası
takan yaşlı birini görünce ona savaşta
babasıyla karşılaşıp karşılaşmadığını
sormuş. Meğer o kişi, babasının ikinci
ismini bile bilecek kadar yakın bir arkadaşıymış ve babasına dair birçok anı
anlatmış. Onun sayesinde Leo DeMay
babasını tanıma ve anlama şansına
sahip olmuş. Leo DeMay hemen o yıl
Busan’a gelip babasının mezarını ziyaret etmiş ve gördüklerinden çok etkilenmiş. Yaşamakta olduğu Kanada’nın
Montreal şehrine döndüğünde çok
da iyi olan düzenini bozup nesi var
nesi yoksa satarak yerleşmek üzere
Busan’a gelmiş. Ölümünden 55 yıl
sonra tanıdığı babasının mezarının yakınında bulunabilmek adına, yapılan
teklifi değerlendirerek BM Kore Anıtsal Mezarlığında çalışmaya başlamış.
Leo DeMay bizimle yakından ilgilendi;
Anıtsal Mezarlığı çok iyi tanıttı ve Kore
savaşı hakkında bilgi verdi. Çok asil bir
duruşu olan Leo DeMay’ın hikayesinin ve hiç görmediği, çok geç tanıdığı
babası için yaptığı bu fedakarlığın bizi
neredeyse Birleşmiş Milletler Kore
Anıtsal Mezarlığı kadar etkilediğini
söylemeliyim.
Aynı günün akşamında hayat hikayesi
ilginç olan bir başka kişiyle tanıştım.
Busan’dan Seul’e döner dönmez Bü-

yükelçiliğimizin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonuna katıldık.
Güney Koreli üç bakanın da iştirak ettiği resepsiyonda Kore Savaşına katılan
Tugayımızın tercümanı olan Sang-ki
Paik ile tanıştım ve sohbet ettim. Bu
sempatik yaşlı Koreli “Ben Mekteb-i
Mülkiye mezunuyum” diyerek gururla
ceketinin yakasındaki rozeti gösterdi.
“Tahsin Yazıcı’yı tanıma fırsatı buldunuz mu?” diye sordum. “O benim
babam” dedi. Mekteb-i Mülkiye’den
(Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi) mezun olduktan sonra ne iş yaptığını öğrenmek istedim. “Ben Türkiye’de en
uzun süre çalışan diplomatım” dedi.
Güney Kore’nin Ankara Büyükelçiliğinde 23 yıl çalışmıştı. Sang-ki Paik
Türkiye’ye yaptığı seyahatten yeni geldiğini söyledi. Mekteb-i Mülkiye’den
sınıf arkadaşı, Milli Savunma eski
bakanımız Vecdi Gönül’ün davetlisi
olarak ikinci vatanı bildiği ülkemize
gelip konferanslar vermişti. Enteresan
hayat hikayesinin kalan kısmını sonra
öğrendim.
Sang-ki Paik henüz 20 yaşındayken
Kore savaşı patlak verir. Birleşmiş
Milletler savaşa müdahil olunca savaşa katılan çeşitli ülkelerin birliklerinde tercümanlık yapacak Korelileri
bulmak için ilan verilir. İngilizcesi iyi

olduğundan başarılı bulunan Paik’e
hangi ülkenin birliğinde çalışmak istediği sorulur. Sang-ki Paik “Türkiye”
der. Çünkü mahallelerindeki Türk
terzinin ahlakını ve duruşu beğenmektedir. Sang-ki Paik savaş süresince Tugayımızın tercümanlığını yapar
ve Tugay komutanımız Yarbay Tahsin
Yazıcı ile yakın çalışır. Savaş sonrasında ülkemize dönünce milletvekili
seçilen Tahsin Yazıcı, Paik’i unutmaz
ve Dışişleri Bakanına Tugayımızın
tercümanlığını yapan genç Koreli’nin
bu yüzden üniversitede okuyamadığını belirterek mümkünse Türkiye’de
okutulması için girişimde bulunulmasını talep eder. Paik, Mekteb-i
Mülkiye’de okur ve sonra uzun yıllar
ülkemizde görev yapar. Bu gerçek
Türk dostuna “Sizin Kore Savaşıyla ilgili makaleleriniz, kitaplarınız da vardır” dedim. Kore Savaşı hakkındaki
kitabının yeni baskısının yapılmakta
olduğunu söyledi. Kitabı okumak istediğimi ifade edince Seul Askeri Ataşemiz Albay Necati Gündüz’e “Bana
15-20 kitap gelecek, birini rektöre
gönderelim.” dedi. Bu yaşayan tarihi
kişiliği tanımaktan büyük memnuniyet duydum.
Önceki yurtdışı gezilerimde böylesine
ilginç hikayesi olan kişilerle tanışma
fırsatım olmamıştı. Anladım ki, Kore
Savaşı ilginç hikayeler biriktirmiş ve
aradan geçen 60 yıla rağmen bu hikayeleri birinci ağızdan dinlemek mümkün. Benim şahit olduğum hikayeler
bile bunlarsa, tarihin başka kesitleri
gibi Kore Savaşıyla da ilişkili ne romanlar yazılabileceğini ne filmler yapılabileceğini bir düşünün.
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Sevgili Konya Vizyon Dergisi okurları, bu sayımızdan itibaren her ay bir şehidimizi ve onun geride
bıraktığı ailesinin duygu ve düşüncelerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Konya gözyaşları dinmeyen bir şehir. Türkiye’nin en fazla şehit veren İllerinin başında. Konya’nın fedakar, cefakar, gözünü
budaktan esirgemeyen kahraman evlatları ayyıldızlı bayrağı uğruna, şehit kanlarıyla sulanmış
toprağı uğruna, canından aziz bildiği vatanı uğruna, bir gül bahçesine girercesine kara toprağa
giriyorlar. Onlar şehitlerimiz. Geride gözü yaşlı ana-babalar, eşler, çocuklar, hısım-akraba ve sevenlerini bırakıp ayrılıyorlar aramızdan. Hatıraları gözler önünden silinmiyor. Onların isimlerinin
yaşatılmasına, anılmasına vesile olabilirsek ne mutlu bize...
2 Aralık 1998’de şehit
olmuştu Mehmedimiz!...
Mehmet Koçlar 1978 doğumluydu.
İzmir Foça’da eğitim görmüş Jandarma Komandoydu. 1998 yılının 2 Aralık günü, Adıyaman-Gölbaşı’nda uğradığı menfur bir saldırı sonucu şehit
düştü. Henüz 7 aylık askerdi.
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11 kardeşli bir ailede büyümüştü. Bekardı. Onun şehit olmasıyla ailesine
ateş düştü. Baba Mustafa Koçlar ve
anne Ayten Koçlar, oğullarının şehit
olmasından sonra, evlerinin bir odasını ondan geriye kalanlarla düzenlemişler. Her gün evinde evladının
resimleri ile konuşan bir anne ve

oğlunun Şehitlikteki, mermer mezar
taşıyla konuşan bir baba düşünün.
Onlar Ayten - Mustafa Koçlar çifti.
Şehit Mehmedin, şehit anası ve şehit
babası olmanın gururunu taşıyan ve
yaşayan Ayten ve Mustafa Koçlar’ın
şehit oğullarıyla ilgili anlattıklarını
sizlerle paylaşıyoruz.
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Oğlunuz şehit olduğunda
ilk haberi nasıl aldınız?
Ben şehit babası Mustafa Koçlar. 1998
senesinin 2 Aralık günü çocuğum Adıyaman-Gölbaşında şehit oldu. Oğlum
şehit olduğunda ben burada yoktum
yurt dışındaydım. Avusturya'daydım.
Avusturya'dan geldim çocuğumun
cenazesine yetiştim. O gün bugündür
de buradayım, yurt dışını bıraktım
geldim. Buradaki çekilen acıları günlük aynı acıyı yaşıyoruz aşağı yukarı.
Evvelki gün bir şehidimiz daha vardı
biliyorsunuz ona da katıldık. Biz her
şehit geldiğinde nutkumuz tutuluyor.
Aynı çocuğumun şehit gününü hatırlıyorum.Her gün aynı şeyi yaşıyoruz.
Ayten Hanım, Kaç çocuğunuz var?
Şehit olan Mehmet kaçıcı çocuğunuz? Sanırım olayı ilk defa siz duydunuz? Bize anlatır mısınız, neler
oldu o gün?
Ben annesi Ayten Koçlar. 11 çocuğum
var, 7 oğlan, 4 kız. Biri şehit oldu. 6. çocuğumuzdu. 4 oğlan büyüğü var, 2 küçüğü var. 11 çocuk 1 çocuk gibi benim
yanımda, tek. Hepsinin yeri ayrı. Öbür
çocuklarım da askerliklerini doğuda
yaptılar. Oğlumun biri Diyarbakır'da,
biri Mardin'de. Ondan başka 3 oğlum
daha var arkada. İsa var, Hasan var,
Osman var, onların büyüğü bu. Onların büyükleri yaptı geldi. Şöyle söyleyeyim 75-76 doğumlular zaten hepsi,
1995'te başladılar askerliğe. 95'ten
beri de zaten devamlı acı içerisindeyiz
biz. Onlar da doğuda askerlik yaptığında da ben günlük ağlıyordum zaten.
Ben sana baştan anlatayım, gündüz
çocuğuma telefon açtım rahatsız diye.
Telefonu açtım bana çocuğu vermediler. Askerler olsun, bölük komutanları
olsun, subayları olsun. Mehmet şu an
görevde, biz bir tabur geldik, arkadan
o da gelecek dediler. Bekledim, sonra
tekrar telefon açtım.Anneciğim siz
kapatın biz size haber verelim o seni
arasın dediler, kapattım bende telefonu. Aradan belki bir saat, belki de bir
buçuk saat geçmiştir bilmiyorum. O
şehit olduğu an aramışım ben. Şehit
olmuş onlar o çabadayken ben aramışım. telefonu biri alıyor biri kapatıyor.

Mehmet yok arkada gelecek diyorlar.
Benim içim daraldı, sıkıntı bastı bana.
Hatta bir kızım vardı o zaman bekardı.
İçim doldu ağlamaya başladım, kızım
dur bakalım anne dedi ezzahar gelecek. Niye sıkıntılandın dedi, valla ne
bileyim içim daralır gibi oldu dedim,
oturduk. Saat 9 gibi şehit olmuş, sabah 9 gibi onu iyi biliyorum telefon
açmıştım, akşam hastayım demişti
bana. Çarşamba günü aradım, 2 Aralık Çarşamba günü aradım kapattım.
Kızımla ikimiz oturduk, kapının zili
çaldı kalktım kapıya baktım. Büyük
komutanlar vardı. Arkada 2-3 jandarma daha var, kapının ağzındalar. Biri
öne geldi ikisi arkada duruyorlar. Eşimi sordular, Mustafa Koçlar'ın evi mi
diye. O an hiç aklıma gelmedi ama
elim ayağım titremeye başladı. Acaba
dedim bir olay mı oldu ki? Tekrar eşimi sordular, Mustafa Koçlar nerede?
Mustafa Koçlar yok dedim yurt dışında. Başka kim var senden başka dedi.
Kızım var dedim, kızım da geldi yanıma. O zamana kadar askerin kolundan
yapıştım, yoksa Mehmet'ime bir şey
mi oldu dedim. Dur anneciğim dedi,
sen metanetini koru, bir dakika sakin
ol aklını başına toparla dedi. İçeriye

girdi. Anneciğim dedi kendini toparla hadi çocukların varsa, haber ver
Mehmet'in şehit oldu dedi. O an yıkıldım zaten. Benim bağırdığımı karşıdaki komşular duymuşlar acaba bu
teyzeye ne oldu diye. O anı hala unutamadım. Oğlumun şehit olduğunu
askerlerden duyduğum için bir asker
görsem yüreğim kalkıyor.
Yurt dışındaydınız ne zaman haberiniz oldu, hemen geldiniz mi?
Benim çarşamba günü ikindi zamanı
saat 3-4 gibi haberim oldu, ama oğlumdan değil, annen ağır hasta dediler. Oğlumun biride benimle birlikte
Avusturya’daydı. Ben zaten 2 gün sonra Cuma günü izine gelecektim. O gün
gece uçakla Türkiye’ye döndüm. Sabah Ankara’ya indim. Oğlumun birisi
ağır bir ameliyat geçirmişti. Ona mı bir
şey olmuştu? ancak, annen ağır hasta
demişlerdi. Benimle birlikte bulunan
oğlum, benden habersiz, gelinle birlikte, Konya’ya inmiş. Bende saat 1011 gibi indim. Konya’ya her gelişimde
beni damatlarım karşılardı. Bu sefer
amcamın oğulları karşıladı. Nereye gidiyoruz İsmail, nereye gidiyoruz Mehmet dedim.
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Mevlana’nın oradan döndüler, eve
geldik. Evin önünde büyük bir kalabalık var. İçeri girdim her yer kalabalık
anam ölse, bu kadar kalabalık olmaz
dedim. Hem anamın bu kadar tanıdığı yoktu. Bir yere oturdum. Oğlumun
şehit olduğunu teyzemin oğlu söyledi. Oturduğum yerden düşmüşüm.
Ondan sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Bak ne diyeceğim; Yakalanan
PKK’lılarla anaları ve babaları görüşüyorlar. Ya ben ne yapayım? Ben taş
ile mermer ile görüşüyorum. Bu şehit
ailesi ne yapar diye hiç soran var mı?
14 Vekilimiz var. Kürsülerden konuşuyorlar. Hangi şehit ailesine gittiniz?
Hangisinin halini hatırını sordunuz?
Askeriyeden her zaman gelirler, anneler günlerinde, bayramlarda ziyaret
ederler. Bürokrasi gelmez, Belediye
Başkanları gelmez. 14 senedir ya bir
kere, ya iki kere. Birde medyadan gazeteciler geliyor. Benim evladım bayrağı için, toprağı için, vatanı için şehit
oldu. Şehit aileleri olarak birbirimize
gidip-geliyoruz. Çocuklarımızın hatırasını yaşatmak için. Sen beni hatırlarsan, bende seni hatırlarım. Benim hatırıma gelme, o şehidin hatırı için gel.
Biz kimseden bir şey beklemiyoruz.
Şehit aileleri olarak yalnız bırakılıyoruz. Burukluğumuz ondan. Seçim za-
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manları sıklaşıyor ziyaretler. Derneğe
gidiyoruz. Oraya geliyorlar.
Ayten Hanım, oğlunuz şehit Mehmet Koçlar’ı bize anlatır mısınız?
Nasıl bir delikanlıydı Mehmet?
Benim 11 çocuğum var. Hiçbirini birbirinden ayırmam amma, bu bambaşkaydı. Çok sessizdi, kimsenin hatırını kırmazdı Kapı Caminin orada
mobilyacıydı. İlkokulu bitirdikten
sonra onu Mobilyacının yanına vermiştik. Bir daha da oradan hiç çıkmadı. Arkadaşları arasında çok sevilirdi.
1978 doğumluydu. İlkokulu Göçü
köyünde bitirdi. 78/1 tertip olarak askere gitti. Başka bir çocuk olsa askerde
her fırsatta para ister. Yok anne derdi.
İhtiyacım yok. çok ısrar ettiğimizde
göndersen de olur, göndermesen de
derdi. Gözü, karnı tok bir çocuktu. Arkadaşları arasında çok sevilirdi. Nereye elimi atsam onun hatırası var. çok
başı yumuşaktı. Kimsenin incinmesini istemezdi. Kardeşleri kavga-münakaşa etse, araya girer, barıştırırdı. Yeni
Foça’da Komando acemi birliğinden
geldiğinden, yerde sürünmekten askeri elbisesi yırtılmıştı. Bunu at dedi.
ben tamir ettim. saklamıştım. Masada gördüğün elbise o elbise. Eli-ayağı,
dirsekleri eğitimden yüzülmüştü.

On günde onu iyi ettik. Ağabeyleri
oğlum bu kadar kendini verme dediklerinde, bana ne görev verirlerse onu
yaparım demişti. Komando Jandarmaydı. Yedi aylık askerken AdıyamanGölbaşı’nda bir çatışmada şehit düştü.
Dünürümün biri Ağrı’lı, biri Batman’lı,
biri Erzurumlu. Erzurumlu olan benim kızlığımdan beri arkadaşımdı.
Onun oğlu ile benim oğlum iyi arkadaştılar. Askere de aynı dönemde gittiler. Gitmeden önce bir on lirayı ortadan ikiye bölmüşler. Hangimiz sağ
gelirse bu parayı birleştirsin demişler.
Benim oğlumun cenazesi geldi. O çocukta sağ salim askerliğini yaptı geldi.
Oğlumun eşyalarının arasında cüzdanı vardı. On liranın yarısı cüzdandaydı. O parçayı o parayı birleştirsin diye
çocuğa verdim. O da diğer yarısını çıkardı, parayı birleştirdi. Bana anne der,
gelir-gider ağlar.
Mustafa Ağabey, Mehmedin şehit
düşmesinin üzerinden 14 sene geçti, neler söyleyeceksiniz?
Komutanı olan Yüzbaşı, Binbaşı olmuş, Konya’ya tayini çıkmış. Şehit
ailelerini gezerken, ilk defa bizden
başlamış. Ne bizi, ne evimizi, ne de
rahmetli oğlumun burada oturduğunu biliyormuş. İçeriye girdi oturdu.
Fotoğraflara baktı. Bu çocuk benim
askerimdi diye ağladı.Ben Göçü Köyünün en kalabalık sülalesine mensubum. Oğlum şehit düştü. Kardeşlerim,
yakınlarım, hısım-akrabam birkaç
gün sonra gittiler. Sonra bayramdan
bayrama arayıp sormaya başladılar.
Biz yalnız insanlarız. Bizim akrabalarımız şehit aileleri. Karapınar’dan,
Akşehir’den, Hadim’den, Göçü’den.
Bizi kader birleştirdi. Çocuklarımız
birleştirdi. Biz şehit çocuğumuzun bu
dünya’da çok faydasını gördük. şehit
Babası olarak nereye varsak, ayakta
karşılanıyoruz. 3-4 defa meclise gittik.
Vali Beyin yanına varsak, şehit babası
diye bekletmezler. Hacca yazıldık. Sıra
beklemeden Hacca gittik. Umreye gittik. Evladımız yüzünden bir çok kapı
bize açılıyor. Şehidimizin şefaatini bu
dünyada gördük, öbür dünyada da göreceğiz inşallah…

www.vizyonkonya.com
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Hatıralarla Dolu
Bir Eğitim Çınarı
AHMET ÖZKAN, CUMHURİYETLE YAŞIT. 1923 DOĞUMLU. KONYA’DA HAYATTA OLAN, YAŞAYAN
ÖĞRETMENLERİN SANIRIZ YAŞÇA EN BÜYÜĞÜ, TAM 89 YAŞINDA. 1983 YILINDA TÜRKİYE’DE
YILIN ÖĞRETMENİ SEÇİLMİŞ. HOCALARIN HOCASI. 44 YIL MİLLİ EĞİTİME HİZMET ETMİŞ BİR
EĞİTİM ÇINARI. ONUN ANLATTIKLARINI VE HATIRALARINI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
KONU:

EROL SUNAT

Hocam öğretmeni nasıl anlatırsınız? Öğretmen sizce nedir? Kimdir
öğretmen? Ne yapar öğretmen?
Bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyor, Hz. Ali. Okudukça öğrenen,
öğrendikçe öğreten bir adam öğretmen. Yatılı okuldu benim okulum,
Çavuş’ta. Kızamık hastalığı geldi, 60
cm kar var. O zaman vasıta yok, bir
tarafa gidilmez. Yatılı okulda 44 öğrencim var. Öğrencilerimden birisi
kızamık hastalığına tutuldu. Aldık
öğretmen evine, elimizden geldiğince bakıyoruz. O zaman askerliğinde
sağlık memurluğu yapmış köyün
hocası var. Çağırdık ona iğne yaptırıyoruz, iğne yapıyor fakat çocuğu kurtaramadık, çocuk rahmetli oldu, öldü.
Çocuk okula 10 km Şarki karaağaca
bağlı Fele köyünden. Fele köyünden
babasını çağırdık, geldi durumu gördü, aldı. Ahmet Şenuslu diye bir çocuk, Ramazan hocanın oğlu, oranın
da hocası.Bu öğrenciler 4274 sayılı
kanunun 14. maddesine göre bizim
okulumuza gelmişti. Köylerden fakir
çocukları, okumaya ihtiyacı olanları
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beş sınıflı okullara getirirlerdi. O zaman her köyde 5.sınıf yok. Eğitmenli
okullar vardı. 3. sınıftan sonra 4’ü ve
5. sınıfı bizde okuyordu. Bir at arabası tuttuk o karda çocuğun naşını aldı
gitti hoca.Tabi bu çok etkiledi bizi, çok
üzüldük öğretmen arkadaşlarla beraber. Okulda bu şekilde üzücü bir hal
olunca. Bunu unutamadık, bu böyle
bir acılı hatıra işte.
Hocam ilk öğretmenliğinizde
maaşınız kaç liraydı hatırlıyor
musunuz?
20 lira, 15 lira da mahrumiyet
zammı veriyorlardı.
3803 sayılı
kanuna göre
köy enstitüleri kanununa göre
verilen
maaş 20
liraydı.

Evet aylıktı amma, 3 ayda bir verirlerdi onu da. Ayda vermezlerdi. 3 ayda
bir verirler. 3 ay yani 91 gün ebabil
kuşu gibi ağzımızı havaya açarız.
Mahrumiyet zammını maaşla beraber veriyorlardı. 3 ayda 105 lira. İyi bir
paraydı. O zaman ayakkabı alırdık 16
lira. Giyebilecek bir ayakkabı 16 liraydı. Bir ay
bir ayakkabıya çalışıyorduk neredeyse.
16 lira ver, dört lira
sana kalsın!....
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Nasıl bir öğrenciydiniz, öğrencilik
hayatınız nasıl geçti?
Boyuna sıkıntı içinde geçti ömrüm,
ailecek sıkıntı içinde.1937’de köy enstitüsüleri, köy öğretmen okulu olarak
açıldı, 4 sene köy öğretmen okulu olarak devam etti.Ondan sonra 3800 sayılı
kanuna göre 1940 yılında köy enstitülerine çevrildi bu okullar. Bu okulların
ilk kapısını açanlardan birisi benim.İlk
olarak 1937’de açıldı, ben de öğrenciyim
fakat ilkokulun 4. Sınıfında öğrenciyim. 4’ü, 5’i Mahmudiye’de okudum.,
Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde. O
havaliye Çifteler denir.Çifteler şimdi
ilçe, Mahmudiye’de ilçe. Bizim Çifteler köy enstitüsü dediğimiz yer oradaydı. Orada okudum.1944’de mezun
oldum. Mezun olmadan evvel babam
vefat etti.Annem ve bir kardeşim kaldı. Kardeşim küçük, annem ihtiyar,
bakıcısız, iaşe ve ibadesi zor. Babam
iki evliydi, iki evli olunca öbür tarafın
adamları kuvvetli, Annemi ve kardeşimi ayırmışlar. Bu arada ben okuldayım. Annem ve kardeşim ayrı bir evde
oturuyor, evde hiçbir şey yok, yiyecek
yok, içecek yok, oturacak bir şeyler
yok. Bir pilav pişiriyor annem varla
yokla. Evde bir tane kaşık var,
düşünebiliyor musun? Bir
kaşık, 3 kişiye bir tane. Kaşığı
birimiz alıyor yiyor sana veriyoruz, sen yiyorsun öbürüne
veriyorsun.Böyle dolanıyor
ağaç kaşık, demir kaşık da
yok. Böyle, bu şekilde kıtlık,
yokluk içinde yetiştim ben.
Hocam Barbaros İlköğretim okulunu dört duvar
halindeyken almışsınız o
günleri anlatır mısınız?
Ben Mehmet Karacihanlar
okulunda müdürüm. Mehmet Karacihanlar okulunda
her sene sınıflarını birincilikle bitiren, ikincilikle bitiren,
üçüncülükle bitiren öğrencilere Mehmet Karacihan tarafından, fabrikatör, hediye
verilir. Kol saati, kitap, başka
hediyeler verilir. Bunun için

bir tören yaparız, törende konuşulur,
çocuklara verilir, okulun etkinlikleri
gösterilir, milli duygular şarkılar,
türküler, piyes efendim bunlar
bir müsamare gibi verilir.Bu
arada milli eğitim müdürü
o zaman Vahit Yılmaz idi.
Vahit Beyin program çok
hoşuna gitmişti. Beni çağırdı. Seni dedi yeni bir Okula
Müdür olarak atamak istiyorum. Barbaros İlköğretim
Okulu. Okul görmediğimi
söyleyince, bir gez, dolaş bana
fikrini söyle dedi. okul dört duvar, bahçesi yok, bina kerpiç, bazı
tarafları yıkılmış. Vahit Beyin yanına
geldim. Tama dedim ben bu okulda
çalışacağım. Sümenini açtı. Bu okula
tam dedi 37 talip var. Ama ben seni
tercih ettim. istesen de istemesen
de yine seni verecektim. Hemen benim onayımı verdi. İnşaatçı Müştak
Canbileni Okul Koruma Derneğine
Başkan yaptım. Bir kurmay Albay’ın
hanımı olan Sebahat Aydoğan’ıda
Okul-Aile Birliği Başkanlığına getirdim. Her ikisi de benimle birlikte
canla-başla çalıştılar.

İki sene sonra 1972 yılında, okula
kalorifer taktırdım. Bir anda örnek
okul oldu Barbaros. O zaman parasız yatılı sınavlar yapılırdı. Devlet
parasız yatılı ve ortaokul sınavları.
Biz Türkiye birincisini çıkardık o
okuldan. Toplam 43 sene hizmetim
var. Barbaros okulunda 18 sene çalıştım. Bu 18 sene içinde, dediğim
gibi Türkiye birincisi çıkardık. Bir
de o zaman Anadolu liseleri var.
Anadolu Lisesi Konya’da bir tane..
Meram Anadolu Lisesi. Bütün ilçelerde mülakattan ve Konya dahilinden 50 çocuk alınıyor. Bu 50
çocuk yalnız Konya’dan değil bütün
ilçelerden, köylerden geliyordu.
Biz Barbaros okulundan 34 öğrenci
kazandırdık bir senede. Geri kalan
16’sı bütün Konya genelindendi.
.Böyle, çalışmalarımız yüzünden
Barbaros isim yaptı Konya’da. Valilerden takdirnameler aldım.
Türkiye’de yılın öğretmeni seçilmiştiniz, hangi tarihte yılın öğretmeni seçildiniz ve öğretmenlerimize neler tavsiye edersiniz?
1983’te yılın öğretmeni oldum.Türkiye genelinde yılın öğretmeni oldum.
Bizim çalışmalarımız bunlar. Öğretmen arkadaşlarımız bizim yapmış olduğumuz çalışmaları izlesinler. Bizler
gibi olsunlar, mesleklerini sevsinler,
uğraşsınlar didinsinler, çabalasınlar.
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Gel ! Ne Olursan
Ol, Yine Gel...
"GEL, GEL, NE OLURSAN OL GEL" ÇAĞRISIYLA BÜTÜN DÜNYAYI KENDİNE
ÇAĞIRMAYA DEVAM EDEN TARİHİN BAŞKENTİ KONYA...

İslam dünyasının önemli alimlerinden
Mevlana Celaledin-i Rumi'yi anmak için
her yıl düzenlenen Şeb-i Arus Hazret-i
Mevlana'yı Anma ve Vuslat yıldönümü
törenlerine, bu yıl da büyük ilgi gösteriliyor. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi kendi
ölümüne rabbine duyduğu aşktan dolayı sevgiliye kavuşma yani düğün gecesi demiştir. Şeb-i Arus'un da manası
düğün gecesi demektir. Bir Şeb-i Arus
daha geliyor. Güzel ve görkemli. Başta
Konya olmak üzere yeryüzünün nice
köşesinde sema ayinlerinin yanı sıra
törenler, sohbetler, anma toplantıları
düzenlenecek.
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Bir düğün gecesi gibi rengârenk...
Evet Mevlânâ Celaleddin-i Rumi kendi ölümüne rabbine duyduğu aşktan
dolayı sevgiliye kavuşma yani düğün
gecesi demiş. Konya’nın en çok ziyaret edilen ve aynı zamanda Konya'nın
en önemli organizasyonu olan “Şeb-i
Arus”un, bu yıl 739'su düzenleniyor.
Tüm dünya Mevlevilerinin bir araya
gelip Mevlana’yı andıkları bu organizasyon yine 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. “Vuslat gecesi”
olarak da anılan organizasyon adını,
1273’te Mevlana Celalettin-i Rumi’nin
ölerek, ömrünü adadığı sevgiliye
yani Allah'a kavuşmasından almakta. Bu olay mevlevilikte
düğün gecesi yani 'Şeb-i Arus'
olarak adlandırılıyor. Halen
dünyanın birçok yerinde bulunan derviş evlerinde sema ayini
düzenleniyor ve isteyen herkesin derviş hayatı yaşayabileceğine dair bilgiler veriliyor. Semazen
olmak ya da sema
yapmak dünyevi hayattan manevi hayata
uzanmak olarak tanımlanıyor.
Onun düşüncesinde ve
fikirlerinde ölüm hiçbir
zaman yokluk olarak kabul
edilmemektedir. "Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde
aramayınız! Bizim mezarımız
ariflerin gönüllerindedir" diyerek
gönüllerdeki ölümsüzlüğe ve kalbe dikkat çekmiştir. Hz. Mevlâna,
"Herkes ayrılıktan bahsetti, bense
vuslattan" ifadesiyle de ölümün ayrı-

lık değil kavuşmak olduğuna dikkat
çekmiştir. Allah Kuran’da haber veriyor. "Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra
ancak bize döndürüleceksiniz" Allah’a,
yani özüne döndürülen bir ruh için
yokluk manasında kullanılan ölüm
ifadesi, nasıl bağdaştırılabilir ki? Onun
çağrısı Hakka, Hakikate, Doğruluğadır.
“Geçmişteki halin ne olursa olsun, bu
hal seni ümitsizliğe düşürmesin, tövbe
etmek kaydıyla, yani eski haline dönmemek üzere gelmek istersen bu kapı
sana açıktır” mesajını vermiştir.
Hz. Mevlana’nın vasiyeti:
Ben size, gizli ve aleni, Allah’tan korkmanızı, Az yemenizi, az uyumanızı, az
söylemenizi, Günahlardan çekinmenizi,
Oruç tutmaya ve namaz kılmaya devam
etmenizi, Daima şehvetten kaçınmanızı,
Halkın eziyet ve cefasına dayanmanızı
avam ve sefihlerle düşüp kalkmaktan
uzak bulunmanızı,
Kerem sahibi olan salih kimselerle
beraber olmanızı vasiyet ederim.
Hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve öz olanıdır.
Hamd, yalnız tek olan Allah’a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun.”
Onun büyük bir İnsan-ı Kâmil olduğu
anlatılmalıdır. Hz. Mevlâna’nın “Şeb-i
Arûs” günü vesilesiyle, onun dünya
görüşleri insanlığa aktarılmaya çalışılsa da, daha çok çalışmaların ve projelerin yapılması, çocuklarımıza küçük
yaştan başlayarak tanıtabilmemiz, anlatabilmemizin yollarını bulabilmeyi
diliyorum gönüllerimize.
Tanıdıkça ve tanıttıkça onu anlamamız
belki daha kolaylaşacaktır.
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İLE, KONYA’DA
YEPYENİ BİR
HAYAT BAŞLADI
DEHA GRUP’UN YATIRIMI OLAN KENTPLAZA ALIŞ VERİŞ
MERKEZİ, 16 KASIM 2012 CUMA GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN
RENKLİ VE COŞKU DOLU BİR TÖRENLE KONYALILARLA KUCAKLAŞTI. T. C. EKONOMİ BAKANI SAYIN ZAFER ÇAĞLAYAN’IN
DA KATILDIĞI TÖRENDE; KONYA VALİSİ AYDIN NEZİH DOĞAN,
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR AKYÜREK,
KONYA TOBB BAŞKANI SELÇUK ÖZTÜRK, SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY VE KENTPLAZA YÖNETİM
KURULU BAŞKANI AHMET ARICI BİRER KONUŞMA YAPTI.
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ADVERTORIAL
16 Kasım 2012 tarihinde başlayan Kentplaza açılış etkinlikleri çerçevesinde yerli ve yabancı birçok gösteri sanatçısının hünerlerini sergiledi. Ünlü oyuncu ve sunucu
Vatan Şaşmaz’la Çarkıfelek Yarışması, Beyaz Melekler
Kortej Grubu, Barselona’dan gelen canlı heykeller, Thriller Show, Çocuklar İçin Atölyeler, Jonglör & Sihirbaz şovları izleyenleri hayran bıraktı.

“Konya, dünyanın ilk alışveriş merkezlerine ev sahipliği yapmış bir kenttir”
Resmi açılış töreninde konuşan Kentplaza Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arıcı, Konyalıların böyle bir alışveriş merkezini uzun
zamandır hak ettiklerini aktararak, şunları söyledi:
“Kentplaza, Konya’nın gelişen ve değişen yüzünün simgesi olarak
Konya’nın merkezindeki yerini aldı. Kentplaza, Türkiye ve dünyadaki; perakendeye, hızlı tüketime yön veren, modern alışveriş
merkezleri ile aynı standartlara sahiptir. Hatta spor, eğlence ve
kimi alışveriş olanaklarıyla pek çoğundan da üstün bir merkezdir.
Aslında Konyalılar için böyle büyük ve ticarete yön veren merkezler hiç de yabancı değil. Konya, Hindistan’dan çıkıp Avrupa’nın içlerine kadar uzanan, dünyanın en önemli ticaret yolları üzerinde;
hanlar, kervansaraylar kurmuş, dünya ticaretinin belki de ilk alışveriş merkezlerine imza atmış bir kenttir. Atalarımız bu topraklar
üzerinde ipeğin, baharatın ve mücevherlerin en kıymetlisinin satıldığı, çağının en büyük ticaret merkezlerini kurmuşlardı. Şimdi
onlardan yüzlerce yıl sonra bizler, Konya’nın yeniden yükselişine
şahitlik edecek ticaret merkezlerini kuruyoruz.”

67

İNŞAAT DEKORASYON

www.vizyonkonya.com

150 milyon TL.’lik yatırımla
Konya’da ilklere imza attı
Kentplaza ile 60’ın üzerinde ulusal
ve uluslar arası önemli markaları
da ilk kez Konya’ya Kentplaza ile
getirdiklerini belirten Arıcı, bu markalar arasında Lacoste, Tommy
Hilfiger, Starbucks, Mango, Yves
Rocher, Divarese, YKM, Tchibo,
Chakra, Derimod, Saat&Saat, Beymen Club, Kahve Dünyası gibi
isimler bulunduğunu kaydetti.
Alışveriş merkezinde, doğrudan
ve dolaylı olarak 3.000 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen
Arıcı, sözlerini Kentplaza’nın genel
özellikleri hakkında, şu bilgileri
vererek sürdürdü: “150 Milyon TL ‘
lik yatırım değeri ile hayata geçirdiğimiz Kentplaza Alış Veriş Merkezi,
ofis bloğundan oluşan kulesi ile
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birlikte toplam 110 bin metrekarelik
alana sahiptir. 45 bin metrekarelik
kiralanabilir alanı bulunan AVM
içerisinde, 160 mağaza hizmet verecektir. Yıllık 150 milyon TL. ciro
beklediğimiz Kentplaza’da; 11 adet
sinema salonu, eğlence merkezi ve
spor merkezi, 2 adet yüzme havuzu, dünya standartlarına uygun
bowling alanı ve açık teraslar da
bulunuyor. Ayda 1 milyon ziyaretçi
beklediğimiz Kentplaza, simgesel
ve önemli bir merkez. Gelecekte
de Konya için böyle kalıcı eserlere
ve böyle büyük yatırımlara imza
atmaya devam edeceğiz.” Modern
mimarisi ve ideal konumuyla,
şehrin yeni çekim merkezi olan
Kentplaza’nın açılış etkinlikleri, 3
gün boyunca Konyalılara unutulmaz anlar yaşatacak.
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Atatürk Müzesi
KONYALILARIN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’E HEDİYE ETTİKLERİ BU GÜZEL YAPI, GÜNÜMÜZDE MEVLANA MÜZE
MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI MÜZELERDEN BİRİ OLARAK, ZİYARETÇİLER TARAFINDAN ZİYARET EDİLMEKTEDİR.
KONU:

EROL SUNAT
AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:
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Binanın tarihçesine gelince;
Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı
tarihi bina; kesme, moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. 1923
yılında hazine adına tescil edilen ev Vali Konağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerinde de kendisine tahsis edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce
satın alınan ev 19 Temmuz 1928 tarihinde Konyalıların
Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal
Paşa'ya Konyalıların hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1940
yılında Konya Özel İdaresi'nce sembolik bir bedel karşılığında satın alınan ev, tekrar Vali Konağı haline getirilmiş ve 1963
yılına kadar Vali Konağı olarak kullanılmıştır. 1963 yılında
bina Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek onarılmış ve bir
yıl sonra 17 Aralık 1964 tarihinde "Atatürk Evi-Kültür Müzesi"
adıyla ziyarete açılmıştır.

GEZİ
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"ATATÜRK
MÜZESİNDE 4 YIL
GÖREV YAPTIM!"

Atatürk Müzesi, Atatürk'ün doğumunun 100. yılında İl Kutlama Komitesi
Başkanlığı'nın talepleri üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce restore edilerek, sergileme ve düzenlemesi de yeniden yapılmış ve 17 Nisan
1982 tarihinde "Atatürk Müzesi" olarak
ziyarete açılmıştır.
Müzenin düzenlenmesinde, yapının ev olarak kullanılma özelliği göz
önünde tutulmuş olup, bu nedenle
mimari özelliğini bozacak bir değişikliğe gidilmemiştir. Müzede Kurtuluş
Savaşı'nda Konya ve Konyalının yeri
belge ve fotoğraflarla anlatılmaya çalışılmıştır. Müzenin alt ve üst salonlarındaki sergilemede pano ve vitrinle
bütünlük sağlanmaya çalışılmış, zemin katta Cumhuriyet öncesine ait
belge ve fotoğraflarla Atatürk'ün Konya ziyaretleri anlatılmıştır.
Panolarda, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerini, şehirde yaptığı ziyaretleri,
bu evde tuttuğu günlük notları gösteren belgeler, fotoğraflar ve gazete
kupürleri sergilenmektedir. Vitrinlerde ise Atatürk'e ait bazı elbiseler ile
bu evde kullandığı muhtelif eşyalar
teşhir edilmektedir.

Mevlana Müzesi görevlilerinden ve Mevlana
Müzesinden 1988 yılında
emekli olan Ahmet Işık,
dönem dönem Atatürk
Müzesinde görevlendirilen görevlilerden bir
tanesi. 1976 yılından itibaren yaklaşık dört yıl
kadar görev yaptığı Atatürk Müzesindeki o yıllarını Konya Vizyon Dergisine şöyle anlattı;
“1941 Konya-Hatıp doğumluyum. 1964 yılında
Necati Elgin Müdür Vekiliylen Mevlana Müzesine
girdim. Atatürk Müzesine
1976 yılında geldim. Dört
sene kadar burada görev
yaptım. Memur olarak Kemal Köylüoğlu, ben, birde gece bekçisi
arkadaş vardı. Burası ilk zamanlar
Vali Konağıydı. Sonradan Kültür Bakanlığına devroldu. Benim çalıştığım
dönemde bodrumu dahil üç kat olan
binanın tabanı bodrumdu. Orta katta
Atatürk’ün koltuğu ve elbiseleri vardı.
Bu katta ayrıca o yıllara ait gazete
kupürleri bulunurdu. Yukarı katta
Atatürk’e ait eşyalar vardı. Memur
Kemal Köylüoğlu vefat ettikten sonra,
asistanlar gelip gittiler. İsmini hatırlayabildiğim İsmet Dinç vardı. Bir de
Müdür Muavinin Maliyeden geçme
hanımı memur olarak geldiydi. Atatürk Müzesini halktan ziyarete gelen tek-tük insan olurdu. Atatürk’ün
ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da
tören biter bitmez halktan ve okullardan ziyaretçiler gelirlerdi. O gün
Müze dolar, taşardı. 10 Kasım olduğu
için, herkese Müze ziyareti ücretsizdi.
Diğer günlerde Müze ziyareti paralıydı amma oldukça ucuzdu. Sembolik
bir paraydı. Şeref Defterini incelerseniz Devlet Bakanlarının ve Devlet büyüklerinin Atatürk Müzesini ziyaret
ettiğini görürsünüz. Kimlerin geldiği
o defterde yazılı.”

YIL 1964...
17 Aralık 1964 günü “Atatürk Evi- Kültür Müzesi” adıyla ziyarete açılan Atatürk Müzesinin ilk ziyaretçilerinden
biriydi Milli Eğitim Bakanın İbrahim
Öktem... Şeref defterine temennilerini
ilk kendisi yazmıştı..
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KONYA HIZLI TREN İSTASYONU KARŞISINDA BULUNAN OTELİMİZ, 1895
YILINDA YAPILMIŞTIR. BU TARİHİ YAPI, 1982 YILINDA ANITLAR YÜKSEK
KURULU TARAFINDAN TESCİL EDİLMİŞ VE MERAM BELEDİYESİ TARAFINDAN
KISA BİR SÜREDE RESTORASYONU YAPILMIŞTIR.OTELİMİZDE 8 STANDART
VE 4 SUİT OLMAK ÜZERE 12 ODA, 2 ADET ÇOK AMAÇLI SALON VE
YAZLIK BAHÇEMİZ BULUNMAKTADIR.
KONU:

72

ARALIK 2012/28

KAZIM ÖZTOKLU

ADVERTORIAL

www.vizyonkonya.com

Konya artık Türk turizminin
de ana destinasyonlarından
biri ve misafir segment yelpazesi geniş olan bir destinasyondur. Kültürü, tarihi,
sahip olduğu değerleri ile
Konya kelimenin tek anlamıyla artık bir turizm şehri
ve dünyanın neresine giderseniz gidin artık Konya'nın
adını duymak mümkün...

ilgisini şimdiden çekmekte. Öncelikli
hedefimiz konuklarımızı, onların arzu
ettikleri gibi ağırlayarak şehrimizden
ve ülkemizden mutlu ve memnun
göndermek. İkinci hedefimiz ise ağırlama sektörün de tüm değerlerimizle markalaşmayı yakalayabilmek ve
bunu en iyi şekilde koruyabilmek...
Sektörümüzün en önemli taşlarından
biri de hizmet sektörü olması sebebi
ile personel yapısı, mekanlarımız ne
kadar şık ve kaliteli olursa olsun, hizmet veren personel yetersiz ve eğitimsiz olursa beklenen başarı kesinlikle
sağlanamaz. O yüzden personelimizi
seçerken öncelikle sorduğumuz soru
”Neden bu sektörü seçtiniz?” Çalışanlarımızın öncelikle misafir ağırlamayı

sevmeleri bunun bir sanat dalı gibi
incelikli bir iş olduğunu bilmeleri gerekir.Bu heyecan ve arzu varsa gerisi
mutlaka gelir ve her şey öğrenilir, kısacası ev sahibi mutlu olursa konuklar
da mutlu olur her zaman. Benzersiz
bir misafir deneyimi sağlamak ve yeniden tercih edilebilir olmak için tüm
sektörün hedeflediği misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve misafir beklentilerinden bir adım ötede hizmet
sunabilmek çok önemli.
Butik otel denilince ilk akla gelen sözcük sanırım “rahatlık”. Butik oteller
misafirlere şıklığın konforun yanında rahatlıkta sunuyorlar, evlerindeki
gibi rahat olmalarını ve isteklerinin
sınırsız olmasını sağlıyor, butik oteller

Konya'nın kendine özgü bir duruşu
ve medeniyet şehri olması da şehrin
farklılığını biraz olsun açıklıyor. İlerleyenin sadece zaman olmaması gerektiğine olan inançla yenilenen, sürekli
gelişen ve konuklarının rahatı için
kalite hedeflerini daha da yükselten
Augustus Boutique Hotel, teknolojik,
fiziki ve hizmet boyunda muhteşem
bir yeniden yapılandırma restorasyon
gerçekleştirmiştir.
Otelin tarihi dokusunun içindeki güzel
konumuyla ve kültürümüzden gelen
misafirperverlik anlayışımız ile beraber otelimiz şıklığı ve rahatlığıyla yerli
ve yabancı konuklarımızın yoğun bir
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hizmetlerini misafirlerin
arzularına göre şekillendiriyorlar, bu da insanların ilgisini daha çok
çekiyor diye düşünüyorum. Konyada turizmde
önemli aşamalar kat ediliyor. Bu hız ve tempoyla
devam edilmesi durumunda, 5 yıl sonra planlanan hedeflere ulaşılabiliriz.Yaptığımız işi sadece
iş olmaktan ziyade bir hayat tarzı olarak görüyoruz. Konya'da artık turizm ile ilgili güzel şeyler
olmaya başladı ama yine
de sürdürülebilir turizm
için yapılması gereken
daha çok şey olduğuna
inanıyorum. Augustus
Boutıque Hotel olarak,
her turlu ihtiyaca hizmet
vermeyi hedefliyor, kişiye özel hizmet anlayışını
benimsiyoruz.

Augustus Boutıque Hotel’de iddialı
olduğumuz diğer bir noktamız ise
Osmanlı Mutfağımız.Osmanlı Saray
Mutfağı Orta Asya, Balkanlar, Orta
Doğu, kısmen Akdeniz ve Avrupa
yemek kültürlerinin harmanlanmasından oluşan geniş bir yelpazeye
sahiptir. Sözü edilen kültürün geçmişte hüküm sürdüğü mekan ise
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Osmanlı sarayları. Bu yüzden, saray
mutfağı, geleneksel Osmanlı mutfak kültürünün üst düzeyde değerlendirileceği bir mekan olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Mutfağında,
mekan tasarımı, tarihi dokusu, eşsiz
zengin mönüleri ile tüm konuklarımızı farklı bir deneyim yaşamaya
davet ediyoruz.
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1978 Konya Ereğli doğumlu olan
Işıl Karaçor ilk, orta ve lise eğitimini Ereğli de aldı. Üniversiteyi
Trakya Üniversitesi Çevre Mühendisliğinde tamamlayan sanatçı,
eğitiminin aksine büyük bir sanat
tutkunu... Tiyatro, sinema, seslendirme ve oyunculuk çalışmalarına
ilave olarak resim ve fotoğraf
alanında da oldukça
başarılı...
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AYŞE OKUTAN
VOLKAN ÇAKIR
FOTOĞRAF:
KONU:

Işıl Karaçor'un insan
hayatının doğumdan ölüme
sürecini işleyen “vav”
elif olabilmek adlı resim
sergisi üzerine keyifli
bir sohbet gerçekleştirdik.

İNŞAAT DEKORASYON

Işıl Hanım merhaba. Sizinle ilgili
araştırma yaparken, “sanatın birçok dalından beslendim” gibi cümleleri sıkça okudum. Hangi sanat
dalları ile uğraştınız?
Merhaba. Amatör olarak başladığım
müzik eğitimine şan eğitimi alarak profesyonelliğe doğru ilk adımımı attım.
Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Zaman
zaman çalıştığımız ajanslar var. Onlarla
beraber reklam jingleları hazırlayıp onların seslendirmelerini yapıyorum. Bu
radyo veya televizyon reklamları olabiliyor. Tiyatro ve sinema ile de ilgilendim. Bunlara ilave olarak resim ve fotoğraf alanında da çalışmalarım var.
Sanatla bu kadar iç içe olmasınız
hayata bakış açınızı ve sanatınızı
nasıl etkiledi?
Ben işin açıkçası sanatla uğraşan bir
insanın hiçbir zaman tek başına, tek
bir sanatla uğraşmasını doğru bulmuyorum. Çünkü devamlı bir gelişim
var dünyada.. Kaldı ki bu sanatımızda olmak zorunda. Kendinizi tekrara
düşmemek adına devamlı kendinizi
geliştirmek zorundasınız. Onun için de
tüm sanat dallarının aslında birbirleriy-

le grift olduğunu düşünürsek, mutlaka
yan branşlar bulunması gerekiyor.
Şimdi gelelim serginize. Neden
serginizin isimi “Vav” elif olabilmek. Bu serüvenden biraz bahsedebilir misiniz?
Her sanatçının olduğu gibi benim de
sanatla ilgili birtakım kaygılarım var.
Benim sanat kaygımın içerisindeki
en önemli olgu insan. Hepimiz zaman zaman sorgularız kendimizi, bu
dünya'ya niye geldim? Niçin insan
olarak geldik de başka bir varlık olarak
gelmedik?Benim bu sorulara verebileceğim tek bir cevap var. Bu da biz bu
dünyaya insan olabilmeyi test etmeye
geldik. Bu olgudan yola çıkarak “vav “
elif olabilmek sergisi ortaya çıktı. Vav
ve elif Arap alfabesindeki harflerdir.
Elif insanı simgeler. Bir'i, tekliği ifade
eder. Vav, ise anne karnındaki cenin
halimizi, namazdaki secde halimizi,
mütevaziliği ve bunun gibi aslında
birçok büyük olguyu, kavramı altında barındırır. Hatta Hz. Mevlana 'nın
bununla ilgili güzel bir sözü vardır.
"İnsan vav hali ile dünyaya gelir, kendisini bir ara elif sanır ama vav olarak
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olunca da ben daha mutlu oluyorum.
Çünkü vermek isteğim bir mesaj var.
İnsan olabilmeyi test etmek. Zannediyorum eserlerim, bunu ziyadesiyle
yerine getiriyor.

yaşamına devam eder ve en dik olduğu gün öldüğü gündür." İşte buradan
yola çıkarak “vav” elif olabilmek sergisi şu an konuştuğumuz noktaya geldi.
Bu serginiz daha önce,
Asmalı Mescit de sergilendi.
İzlenimler nasıldı?
Aslında bu sergi benim diğer kişisel
sergilerim gibi açtığım sergiydi. Ama
öyle bir hal aldı ki bir anda “VAV” yılı
diye bir gün bir yıl ortaya çıktı. Ben
bundan habersizdim. İşin açıkçası
yaptığım eserler çok beğenilmiş olacak ki şu an birçok yerden teklif geliyor. Asmalı Mescit de açtığım zaman
inanılmaz ilgi oldu. Basın tarafından
çok güzel yorumlandı. Halkla buluşturuldu. İlgi çok güzeldi. Şimdi başka
yerlerden gelen tekliflerle gezici sergi
haline dönüştü. Zaman zaman bu sergiden bazı eserleri çekiyorum, yenilerini ilave ediyorum. İnsanların tepkisi çok güzel. Onların tepkisi güzel
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Resimlerinizde özellikle, kırmızı,
siyah ve beyaz rengini sıkça kullanıyorsunuz. Bunun sebebi nedir?
Benim için bu üç renk çok önemli.
Çünkü bu renkler doğum, yaşam ve
ölümü simgeliyor. Ağırlıklı olarak bu
renkleri kullanıyorum. Bunun haricinde tabi kullandığım başka renkler
de var. Aslında her rengin ayrı bir anlamı ,ayrı bir vazifesi var. Keza bunun
yanında vav, elif harfleri ile beraber
salkım, söğüt ağacını kullanıyorum.
Su temasını kullanıyorum. Hepsini
birleştirdiğimiz zaman da hayat ve insan kavramı ortaya çıkıyor.

Işıl hanım bende tam bu noktada
Söğüt ağacını sormak istiyorum.
Neden söğüt ağacı. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz?
Söğüt ağacı benim çok sevdiğim bir
ağaç olmakla beraber kökleri devamlı
suya doğru yönelir. Nereye ekerseniz
ekin , kökleri devamlı olarak suya doğru
yönelir. Söğüt ağacı benim ağacım, hayat ağacım... Bunun yanında su hayattır.
Hayatı simgeler. İnsan her zaman hayatın içinde var olmaya devam edecek bir
olgu olduğu için benim resimlerimin de
ana temasını bu oluşturuyor.
Aralık ayı içerisinde “Vav” elif olabilmek adlı serginiz, doğduğunuz
yerde, aşk'ın şehri Konya da sergilenecek. Beklentileriniz neler?
İşin açıkçası çok umutluyum ve çok
mutluyum. Çünkü KOP tarafından gerçekleştirilen bu sergi Mevlana Kültür
Haftası etkinlikleri kapsamına da alındı.
Umduğumdan daha büyük bir kitleye
hitap edebileceğini düşünüyorum. Bütün Konyalıları segiyiye bekliyorum.
Bundan sonraki projeleriniz hakkında neler söylemek istersiniz?
Dediğim gibi bu sergi çok ilgi gördü.
Sergiyi taşımak üzere valiliklerden
teklif alıyoruz. Bu sergi ayrıca gezici
bir sergi haline dönüşmeye başladı.
Daha çok insanla buluşturabilirsem
sergiyi daha mutlu olacağım. Zannediyorum önümüzdeki dönemlerde
başka illerde, başka insanlarla buluşacağız. Sergi git gide büyüyecek bu
da benim için büyük mutluluk ve
onur kaynağı...

www.vizyonkonya.com
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MEHMET ZENGİNGERÇEKER 1976 KONYA DOĞUMLU. İLK, ORTA VE LİSEYİ KONYA’DA
BİTİRDİ. ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS MEZUNU. SEKİZ SENE ULUSLAR ARASI BİR FİRMADA SATIŞ TEMSİLCİSİ OLARAK ÇALIŞTI. 2012 YILININ NİSAN AYINDAN BU YANA, YAKLAŞIK 7 AY ÖNCE VİSKO
LOVE MARKASI İLE KONYA’YI TANIŞTIRDI. VİSKO LOVE MARKASININ İLK SHOWROOM’UNU DA AÇTI. BU SÜRE İÇERİSİNDE HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR.

Visko adıyla piyasaya giren yeni bir
marka olarak, beklentileriniz neler?
Beklentilerimiz aslında büyük. Özellikle sağlık sektörünün bir paydası
olduğumuzu düşünüyorum. Yataklarımız Visko. Visko hammaddenin
ismi.yurtdışından sıvı olarak geliyor.
Kalıplara dökülerek yatak üretiliyor.
Ömrümüzün üçte biri yatakta geçiyor.
Sağlıklı uyku almak, dinlenmek, güne
zinde başlamanın anahtarı yatak. Yatak niye bu kadar önemli?
Yatak piyasasının yüzde doksanı yaylı
yatak. İnsanlar viskoyu denedikçe, eş
ve dostlarına da duyuruyorlar ve tavsiye ediyorlar. Visko, yatağın vücuda
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vermiş olduğu basıncı minimize ediyor. Visconun hammadesi petrol türevi. Visco yatak vücuttaki boşlukları
dolduruyor. Vücudun şeklini alıyor.
Yatağın vücuda uyum sağlaması, vücudun şeklini alması, kan dolaşımını
düzenlerken, sabah daha zinde kalkılmasını sağlıyor. Kişinin bel fıtığı varsa
ona göre yatak veriyoruz. Visko yataklar bir başka marka altında var ancak
Visko Love Show-room olarak bir ilk.
Yaylı yataklarla karşılaştırılırsa fiyatları aynı. Kalite olarak onlardan daha
avantajlı, çok daha uygun fiyatlara
sahip. Piyasada lanse dilen lüks yaylı yataklarla fiyatları aynı. Onun için

“Uykunun kalbi” diyoruz. “Uyumak hiç
bu kadar keyifli olmamıştı” diyoruz.
Visko yataklardan başka ürün gamınızda başka neleri bulunduruyorsunuz?
Yastık noktasında da çok farklı Visko
Love. Mide özsuyunun ağza gelmesi rahatsızlığı anlamına gelen Reflü
hastaları için Reflü yastığı, horlama
yastığı, hemoroid minderleri var showroom’umuzda. Mesela horlama yastığına talep var. Ancak müşteri bunu
dillendirmekte zorlanıyor. Bu açıdan
yastık satın alma kültürümüz zayıf. Ev
tekstilinde kaz tüyü ürünlerimiz var.
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nin yüzde 60-70’ini yurt dışına ihraç
ediyor. Avrupa yaylı yataklatrdan vazgeçeli yok oldu. Visko Türkiye’de 1997
yılından bu yana var. ancak Konya’ya
gelişi dört-beş sene oldu. Daha öncesi
yok. Firmanın isminde Visko geçmesinin çok büyük avantajı var. Bizim için
alınacak daha çok yol var.

kaz tüyü terleme problemi olanlara birebir.teri emme özelliği var. Sıcak tutan
elyaf yorganlarımız, ekonomik bazalardan lüks bazalara çeşitlerimiz var. 10 yıl
garantili yataklarımız, üç yıl garantili
yastıklarımız var. handikabımız markamızn yeni olması. Visko love Konya
için yeni bir marka. Yeni doğmuş bir
bebek gibi. 2013 için firmamız üretimi-

Gelelim uyku ile ilgili
söylenenlere ve iyi bir uyku
için neye ihtiyaç olduğuna;
Yaşamımızın üçte biri uykuda geçiyor. Uykusuzluk bir dert ama rahat
bir uyku çekememek de ayrı bir dert.
Elbette her şeyin bir çaresi var. Çoğumuz hayatımızın yaklaşık üçte birini
uyuda geçiriyoruz. Uyku süresi kişiden kişiye farklılıklar gösteriyor, bu
süre 4 saat ile 11 saat arasında değişiyor. Uyku süreleri genetik faktörlerin
etkisi ile kişiden kişiye değişmektedir.
Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de
toplumun büyük çoğunluğunun
(%75) 7-8 saat süreyle uyuma alışkanlığına sahip olduğu, görülmüş. Sadece
%10'luk bir kesim, 6 saatin altında bir

uyku ile hayatını sürdürüyormuş. 8
saatten daha uzun süre uyuyanlara,
kısa süre uyuyanlara oranla toplumda biraz daha sık rastlanıyor, bunların
oranı %15 e kadar yükseliyor.
Uykuya kolaylıkla daldıkları halde, uykuyu sürdürmekte güçlük çekenler de
var. Bu kişiler, uyandıklarında tekrar uykuya dalmakta güçlük çekerler. Uykusuzluğun bir diğer şekli de sabah erken
uyanıp, bir daha uyuyamama şeklindedir. Uykuya problemsiz dalıp, uyumaları kısmen mümkün olsa da, sabaha karşı
uyanıp bir daha uyuyamazlar.
Tabii herkesin gıpta ettiği kişiler de
var; her türlü ortam ve şartta uyuyabilen, ışık ve gürültünün hiç bir şekilde
rahatsız etmediği, hatta birkaç bardak
çay ve kahveyi üst üste içtikten sonra
uyuyabilen kişiler... Ne mutlu onlara!
Uyku saatlerimizi ve süresini bilmek
ve bunlara uygun saatlerde yatıp kalkmak, sağlıklı bir uykunun ilk şartıdır.
Ancak her zaman alışılmış uyku saatlerine tam olarak uyumak mümkün
olmaz. Sabah uykusu daha çok yavaş
uykunun yüzeysel dönemlerinden

81

ADVERTORIAL

oluşacağından, gece uykusunun yerini tutmaz. Sabah geç kalkılması, ertesi
gece uykunun gelme saatini geciktirecek, bu da ertesi gece uykuya dalma
güçlüğü ile kendini belli edecektir.
Yapılan araştırmalar bedeni kullanmanın iyi bir uyku için şart olduğunu
gösteriyor. Uyku laboratuarında incelenen hastalarda, doğada geçirilen bir
günün sonunda daha önceki gecelere
göre derin yavaş uyku oranının artmış
olduğu saptanmış.
Akşam saatlerinde aşırı miktarda yemek yemek iyi bir uykunun önünde
bir engel. Akşam saatlerinde alınan,
uyarıcı olduğunu bildiğimiz içecekler
de uykunun yapısını bozduğu ve uykuya dalmayı güçleştirdiği biliniyor.
Yatmadan önceki cinsel ilişkinin de
kişiler üzerinde farklı etkileri olduğu
biliniyor. Cinsel ilişkinin bazı insanlarda uykuyu kolaylaştırdığı, bazılarında
gerginlik düzeyini artırarak uykuya
dalmayı geciktirdiği saptanmış.
Yatak odası iyi havalandırılmalı, yazkış nispeten serin olmalı. Yazları ideal
yatak odası balkona açılan bir kapının
bulunduğu odadır. Temiz hava gece
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uykuya dalmanızı kolaylaştırdığı gibi,
sabah daha rahat uyanmanızı sağlar.
Ayrıca sessizlik ve konfor da çok önemli. Gücünüzün yettiği en iyi yatağı satın
alın. Düşünün, yaşamınızın kayda değer bir kısmı yatakta geçiyor. Tıpkı çocuklar gibi, biz erişkinlerin de uykuya
dalmadan önce kendimizi rahatlatmak
ve gevşemek için yapması gereken
şeyler var. Nasıl çocuklara yatmadan
ılık süt içirilir, masal anlatılırsa, erişkinlerin de kendilerine özenli davranması gerekir. Sizi neler rahat uyutuyor
bilmelisiniz. Ilık bir duş mu, bir fincan
ıhlamur mu, hafif bir kitap mı?
Yatak odası uyumak içindir. Yatak
odanıza iş getirmeyin. Yatak odanızda
televizyon izlemeyin, yemek yemeyin. Orası, uyumak için hazırlanmış
bir alan. Kendinizi ne kadar uyumaya
şartlarsanız, o kadar rahat uyursunuz.
Gündüz şekerlemelerine son verin:
Bedenlerimizin 24 saatlik bir ritmi var.
Tıpkı bir cep telefonu gibi şarjımız bittiğinde, uyuyup kendimiz güçle dolduruyoruz. Gündüz şekerlemeleri çok
tatlıdır ama beden saatini alt üst eder.
Gece uykusunun en büyük engeli de
bu şekerlemelerdir. Gündüz şekerlemeleri, geceleri insanı ayakta tutar ve
çalışma saatlerinde inanılmaz bir yorgunluk hissine neden olur.
Sizi endişelendiren, kafanızı kurcalayan konuları geceleri ertelemeyi öğrenin. Uykunuzu iyi alırsanız, zihniniz
daha rahat çalışmaya başlayacak. Sizi
uykusuz bırakacak konuların üzerine girmeyin, ev ahalisiyle uyku vakti
tartışmalarından kesinlikle kaçının.
Sorunlarınızı sabaha erteleyin, çözüm
bulmak kolaylaşacaktır.
Uykunuza, uyku saatlerinize, uyku
ihtiyacınıza saygı gösterin. İş hayatı ve
stres uyku düzeninizi aksatabilir ama

bir erişkin olarak hayatınızı düzene
sokacak kişi de sizden başkası değil.
Bu nedenle ipleri elinize alın ve yaz
aylarının sıcak gecelerinde, daha rahat
eğlenebileceğiniz, stressiz ve mutlu
yaşayabileceğiniz bir biçimde, beden
saatinizin ayarını yapın.
En sağlıklı uyku kaç saat?
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Abdullah Arslan, uykunun
bağışıklık sistemini şarj ettiğini belirterek, 8 saatten az uyuyanların bağışıklık
sisteminin, 8 saat ve üzerinde uyuyanlara göre daha zayıf olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Arslan, insanın ömrünün
üçte birinin uyuyarak geçtiğini, uykunun ruhsal, zihinsel, bedensel sağlık için oldukça gerekli bir fizyolojik
süreç olduğunu söyledi. Uykunun
önemli işlevlerinden birinin bağışıklık sistemine yaptığı katkı olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Arslan, ABD'deki
Carnegie Mellon Üniversitesinde bu
yıl başında yapılan araştırmada, 7 saatten az uyuyan deneklerin, 8 ve daha
fazla saat uyuyanlara göre 3 kat daha
sık enfeksiyona yakalandığını saptadıklarını bildirdi. Prof. Dr. Arslan, uykunun kalitesizliğinin, sık uyanmalar
ve uyku latansındaki uzamanın, soğuk algınlığına yakalanma olasılığını
5 kat artırdığının belirlendiğini ifade
ederek, ''Bu ilk bilimsel kanıt, hafif bir
uyku yetersizliğinin dahi vücudun enfeksiyonlara reaksiyonunu etkileyebileceğini göstermiştir'' dedi.
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KONYA'DA

Geçen Ay

Bu sayımızdan itibaren her ay bir gazetemizin manşetleriyle Konya'da
bir haber turu yapacağız. 1-30 Kasım 2012 tarihleri arasındaki haber
turumuzun ilk misafiri "Konya Postası Gazetesi". Konya'da geçen ayın
manşetlerini gelin Konya Postası'ndan takip edelim.

1 KASIM 2012 / PERŞEMBE

OTOYOL MÜJDESİ

Karayolları 3. Bölge Müdürü
Mahmut Yıldız, Afyon-KonyaEreğli Otoyolu Projesi hazırlıklarına başladıklarını, proje ihalesine
2013'te çıkacaklarını bildirdi.

3 KASIM 2012 / CUMARTESİ

9 MİLYARLIK YATIRIM

AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2012 den bu yana Konya'ya bakanlıklar eliyle yaklaşık 9 milyar
TL'lik yatırım yaptığı öğrenilirken
AK Parti İl Başkanı Ahmet Sorgun,
Konya 'nın 10 yıl boyunca hizmetten eksik kalmadığını söyledi.
4 KASIM 2012 / PAZAR

ÇİÇEK'TEN SÖZ

2 KASIM 2012 / CUMA

BÜYÜK KOLAYLIK

Büyükşehir Belediyesi'nin şehir
için toplu ulaşımda devrim niteliği
taşıyan abonman sistemi sayesinde öğrenciler 50, siviller 75 liraya
şehir içinde belediyenin toplu ulaşım araçlarından sınırsız şekilde
yararlanacaklar.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Cemil Çiçek,Kubudabad
Sarayı'nın restorasyonu için
TBMM'den 5 milyon TL'lik kaynak
aktarılması sözü verdi.

5 KASIM 2012 / PAZARTESİ

İHALEYE HAZIR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından mevcut tramvay hattına
ilave olarak hayata geçirilecek
Alaeddin- Adliye arası cadde
tramvayı, Mevlana Caddesi taşıt
trafiğine kapatılmadan, araçlarla
aynı koridoru kullanarak tarihi
kent merkezine hizmet verecek.
6 KASIM 2012 / SALI

ŞİMDİ NE OLACAK?

Milliyetçi Hareket Partisi 10.
Kurultay'ın ardından gözler Konya İl Teşkilatına çevrildi. Kamuoyu, Genel Başkan adayı Koray
Aydın'ı destekleyen İl Teşkilatı'nın
şimdi alacağı kararı bekliyor.
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7 KASIM 2012 / ÇARŞAMBA

SU BULUN!

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
DSİ Genel Müdürlüğü yetkililerine
Konya'da düzenlenen KOP Bölge
İdaresi Başkanlığı Koordinasyon Kurulu Toplansı'nda Konya
Ovası'na dış havzalardan su getirilmesi konusunda alternatif projeler
geliştirmeleri yolunda talimat verdi.
8 KASIM 2012 / PERŞEMBE

EN BABA BAĞIŞ

Konya Şeker tarafından başlatılan
organ bağışı kapsamında organlarını bağışlayan çalışanlara, törenle organ bağış kartları verildi.

11 KASIM 2012 / PAZAR

KAMPÜSE
KEYKUBAD KÖŞKÜ

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubad Kampüsü'ne Merkez Kafeterya
yapılacak. Keykubad Köşkü adı verilecek kafeteryada tek oturumda 5 bin
500 kişinin yemek yemesine imkan
tanıyacak bir alan da bulunacak.

Harçların kaldırılmasıyla bütçesinde yaklaşık 10 milyar TL açık
oluşan Selçuk Üniversitesi'ne henüz Maliye Bakanlığı'ndan herhangi bir katkı gelmedi. SÜ, bakanlıktan 8 milyon TL talep etti.

Eski Adliye Binası'nın bulunduğu
yerde yapına başlanan Kent Meydanı çalışmalarında bazı tarihi
bulgulara rastlandığı ve bunların
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
incelendiği öğrenildi.

YENİ VALİLİK
BİNASINA İLK ADIM

Vali Aydın Nezih Doğan önümüzdeki iki yıl içerisinde Konya'nın önem
ve büyüklüğüne yakışır yeni bir
valilik hizmet binasının yapılacağını söyledi. Doğan otogar civarına
yapılması planlanan yeni Emniyet
İl Müdürlüğü binası çalışmalarında da sona gelindiğini belirtti.

KONYA GÜÇLENECEK

NAKİT SIKINTISI

TARİH ÇIKIYOR

12 KASIM 2012 / PAZARTESİ

13 KASIM 2012 / SALI

9 KASIM 2012 / CUMA

15 KASIM 2012 / PERŞEMBE

Konya genelinde Büyükşehir Belediyesi dahil belediye sayısının 201'den
32'ye indiğini belirten Akyürek, "Yerel
yönetimler reformu açısından yeni
bir dönem başladı. Bu yasa yerel yönetimlerin güçlenmesi için çok önemli
bir kilometre taşı olacak" dedi.

16 KASIM 2012 / CUMA

AK BİR SAYFA AÇIN

Konya İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan
Küçükkendirci, Kamu Hastanelerine yönetici olarak atananların eski
hatalardan ders çıkartarak, yeni ve
ak sayfa açmalarını söyledi.
17 KASIM 2012 / CUMARTESİ

KENTE YENİ AVM

Konya'nın yeni Alışveriş ve Yaşam
Merkezi Kent Plaza'nın açılışına
Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan,
bu tesiste Konyalı beş silahşörün
büyük emeğinin olduğunu söyledi.

10 KASIM 2012 / CUMARTESİ

YENİ YAYA
GEÇİTLERİ GELİYOR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın ihtiyaç
duyulan bölgelerine yeni yaya geçitleri yapılması için talimat verdi.

14 KASIM 2012 / ÇARŞAMBA

KONYA'YI DA
KARIŞTIRDILAR

Cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek amaçlı basın açıklaması
yaparak yürümek isteyen gruba
tepki gösterdi.

18 KASIM 2012 / PAZAR

KONYA TÜRKİYE'YE YETER
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Özkan Taşpınar, su sorununun
çözülmesi halinde Konya'nın
Türkiye'ye yeteceğini ifade etti.
Konya havzasındaki su sorunu
çözüldüğü takdirde tarım ürünlerinde çeşitlilik artacaktır.
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KONYA'DA BULUŞTULAR

AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bir organizasyonla başta Ankara olmak üzere
Türkiye'nin çeşitli illerinde görev
yapan Konyalı bürokratlar, memleketlerinde bir araya geldi.

www.vizyonkonya.com

23 KASIM 2012 / CUMA

7/24 ÇALIŞIYORUZ

Gaznet Genel Müdürü Ali İhsan
Sılkım, 2012 yılında 40 bin aboneye daha ulaşarak abone sayılarını
260 bine çıkaracaklarını söyleyerek "7 gün 24 saat uyumayan bir
şirketiz" dedi .
24 KASIM 2012 / CUMARTESİ

TOP GENELKURMAY'DA

20 KASIM 2012 / SALI

BİLİM MERKEZİ AKSADI

3 Kasım tarihinde Bilim Merkezi
inşaatında meydana gelen ve bir
işçinin vefat ettği iş kazası, inşaatı
yavaşlatarak işleri yavaşlatarak
işleri aksattı.Buna rağmen Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Bilim
Merkezi'nin planlanan zamanda
bitirmeye çalıştıklarını söylediler.
21 KASIM 2012 / ÇARŞAMBA

KONYA BASIN
KONSEYİ KURULDU

22 KASIM 2012 / PERŞEMBE

DEMİR AĞLARLA
ÖRÜLÜYOR

ÇED raporunu hazırlayan MGS
firması yetkilisi Çevre Mühendisi
Çetin Çakır, "Antalya'dan başlayıp
Kayseri'de sona erecek olan 582 kilometrelik yeni hattın çevresel etki
değerlendirilmesi yapıldı. Bunu
halkımıza anlatmak istedik. Bu
raporu hazırlarken birçok kurumunda görüşlerini aldık. Bunların
arasında Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir Belediye Başkanlığı
gibi hat üzerindeki kurumlarında
görüşleri alındı".
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Büyükşehir Belediyesi tarafından
hazırlatılan yeni Orduevi Binası
projesi onay için Genelkurmay
Başkanlığı'na sunuldu. Büyükşehir
Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Genelkurmay Başkanlığı'ndan
gelecek onay sonrası yeni Orduevi
Binası'nı yapmak üzere ihaleye
çıkacaklarını belirtti.

25 KASIM 2012 / PAZAR

ÖZAL ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Adalet Bakanı Sadullah Ergin dün
Konya'da yaptığı açıklamalarla
gündemi değerlendirdi. Bakan
Ergin, merhum Cumhurbaşkanı
Turgut Özal'ın vefatı, açlık grevleri
ve Ergenekon davasına kadar birçok konuda açıklama yaptı.
26 KASIM 2012 / PAZARTESİ

KAÇAK İNŞAAT KIYAĞI

İş Merkezinin bulunduğu alan
ticari alan değil. Ticari olmayan
bu alan üzerine İş merkezi yapıldı.
Yüz civarında işletme ve dükkana
ayrıcalıklı iş yapma imkanı verildi.

27 KASIM 2012 / SALI

RANTIN ADI: GÖKKUŞAĞI
Dışarıda bir bakkalın ya da tekel
bayisinin,tekel ürünlerini satabilmesi için o iş yerinin iskan
ruhsatına sahip olması gerekirken
Gökkuşağında şart aranmıyor.
28 KASIM 2012 / ÇARŞAMBA

AKILLI ÇÖZÜM

Büyükşehir Belediyesi tarafından
şehiriçi trafiğinde zaman kaybını ve
trafik yoğunluğunu azaltmak,daha
hızlı ve akışkan bir şehiriçi trafiği
oluşturmak için başlatılan Akıllı
Trafik Sistemi'nde ihale süreci tamamlanarak yer teslimi yapıldı.

29 KASIM 2012 / PERŞEMBE

BOŞ ODA VAR

Otel sahipleri, "bu tür haber ve
demeçler aslında konya da bulunan otellerin işlerini zora sokuyor
.mevlana törenleri zamanındabelli başlı birkaç günün dışında
otellerimizde yer var.
30 KASIM 2012 / CUMA

HEDEF 31 İLÇE

AK Parti il teşkilatı tarafından organize edilen toplantıda konuşan
AK Parti Konya İl başkanı Ahmet
Sorgun "2014 seçimlerinde 31 ilçeyi
kazanacak bir biçimde çalışma
ortaya koyacağız "dedi.
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Seyahatname-i
Alem
KONU:

AYŞE ÇİPAN
AYŞE ÇİPAN

FOTOĞRAF:

GÜNEŞİN KUMU ALTINA ÇEVİRDİĞİ UÇSUZ BUCAKSIZ
ÇÖLLERDE AĞIR ADIMLARLA İLERLEYEN DEVELER HAYAL
EDİN. YANLARINDA BEYAZ CELLABİYELİ BEDEVİLER
YÜRÜSÜN YAVAŞ YAVAŞ. ÖYLE SICAK OLSUN Kİ HAVA SİZ
BİLE TERLEYİN OTURDUĞUNUZ KOLTUKTA. ARKA PLANDA,
UZAKLARDA PİRAMİTLER GÖRÜNSÜN, ÜÇ TANE.
SONRA KÜÇÜCÜK BİR VAHANIN YANINA KURULMUŞ
BİRKAÇ ÇADIR EKLEYİN RESMİMİZE, YEMEK YAPAN
KADINLAR, OYUN OYNAYAN CELLABİYELİ KÜÇÜK
ÇOCUKLAR OLSUN...
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Mısır dendiğinde pek çoğumuzun zihninde oluşan resmi kelimelerle çizdik az önce. Belki
Arap Baharı sonrası medyadaki görüntülerle biraz daha tanımış olsak da Mısır’ı, hala pek
çoğumuzun Mısır algısını en iyi yansıtan resim bu. Hele muhatabımız bir çocuksa, onu çölün
ötesinde, develerin yerini arabaların, cellabiyelerin yerini gömlek ve pantolonların aldığı
bir hayata ikna edebilmemiz için sağlam kanıtlara ihtiyaç duyabiliriz.
Bu noktada internet oldukça işe yarar
görünse de gidip görenden dinlemek
daha keyiflidir hep. Konu Mısır olunca anlatacak şey çok... Ama bir yerden
başlamak gerek ve Kahire en güzel
yer başlamak için. Kahire’yi tanımlamak için kullanılabilecek en uygun
kelime “keşmekeş”tir. Resimdeki üç
büyük Piramit’le çöle sınır çizen Kahire; apartmanların, yüksek binaların
egemenliğindedir diyebiliriz. Ama bu
bina yığınının içinde sizi sürprizler
bekler. Mesela bir köprü çıkar karşınıza, köprüyü geçtiğinizde birden
Memluklerden kalma bir camiyle karşılaşırsınız, tarih içine çeker sizi, taşlara dokunursunuz yüzlerce sene önce
o taşa kimin dokunduğunu düşünerek... Az ileride Fatımilerden bir medrese ilişir gözünüze. Kubbeler taştır,
nakış nakış işlenmiştir, taş nasıl böyle
konuşur dersiniz. Minareler farklıdır
Türkiye’dekinden, daha kısa, daha
tombul ama yine baştan aşağı işlemeli... Sonra başınızı kaldırırsınız bir kale
görürsünüz, en tepede Osmanlı’dan
kalma bir cami çarpar gözünüze, bu

benzer bizim camilere, daha uzun
minarelidir, kubbeleri kurşundandır.
Yürümeye devam edince görkemli bir
kiliseyle karşılaşırsınız, hatta denk getirebilirseniz ayinden çıkan Kıptilerle
selamlaşırsınız. Başka bir köşeyi döndüğünüzde İngilizlerden hatıra, heykellerle bezeli binalar buluverirsiniz
etrafınızda, meydanlar sizi Avrupa’da
hissettirir.
Sonra birden sesler duymaya başlarsınız. Mimarinin büyüsünden sıyrılınca
gerçekliğe bir adım daha yaklaşmış
olursunuz. Gerçek Kahire seslerle belli
eder kendini. Sabah saatleri nispeten
sessizdir, çok erken başlamaz çalışma
saatleri. Ama Kahire bir uyanınca kolay
kolay uyumaz geri, gecesi uzundur. Havanın serinlemesini fırsat bilen Kahireli
eve girmez sokakları mesken edinir
gecenin geç vakitlerine kadar. Şarkı
söyler, şakalaşır, arada kavgaya tutuşur
ama kolay söner öfkesi, sesler başladı
mı bitmez...
Keşmekeş en çok trafiktedir Kahire’de,
yollarda saatleriniz geçer ama siz yine de
vaktinde ulaşamazsınız gideceğiniz yere.

Sabır imtihanı burada başlar. Yola sabretmeniz gerekir saatlerce, kornalar
susmaz, şoförler sinirlenir sıcakta beklemekten, arada atışırlar pencerelerden kafalarını bellerine kadar çıkarıp...
Biriyle buluşacaksanız eğer, vaktinde
gitseniz bile karşınızdakinin vaktinde
gelmeme ihtimali çok yüksek olduğundan onu beklemeniz gerekir saatlerce,
geldiğinde o kadar beklemeniz önemsizdir, çünkü bu zaten Kahire’de olmanın gerektirdiklerindendir, bu hale de
eyvallah demeniz gerekir...
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Sabrı öğretir Kahire,
vesselam.
Ama Kahire’nin en
güzel yanı insanlarıdır. Güler yüzleri
hemen, sizi de
güldürür. Sokağın
köşesindeki muz
satan amcadan
muz alırken sohbet
de ederseniz, o gün
köşede küçük bir
kaza olduğunu, yan
evdeki çocuklardan
birinin okuldan gelirken düştüğünü, iki
sokak ilerideki hasta
bakkalın iyileştiğini
öğrenirsiniz mesela.

Sonra örtüsünü kaldırıma serip meyve sebze satan teyzeye gidersiniz, o
da kendinden bahseder, dizlerinin
çok ağrıdığından, ilaç fiyatlarından,
hele yakın bulursa sizi kızının evliliğinden bile bahseder sonra öğütler
verir, aman evlenirken dikkat et yavrum! Sohbet bir yana yiyebileceğiniz
en taze ve en lezzetli meyvelerle dönersiniz bu sokak satıcılarından. Yolda ful yapan bir satıcıyla karşılaşırsınız, yerlere serilmiş ekmeklerden
alırsınız açsanız. Hayatın içindesinizdir sokaklarda...
Mısır’ı Mısır, Kahire’yi Kahire yapan
Nil’i unutmamak gerek tabi. Cennetten bir damla diye tarif edilir Nil. Su,
tüm şehirlere yakışır; ama tozla kardeş olmuş bu şehir için su hayattır.
Kahire’nin kulüpleri Nil kıyısındadır,
en güzel manzara buradadır. Nil’in
kenarında yürüyüş yapmak için çıkılır
akşamları. Kökleri dallarından sarkan
ağaçlar vardır kıyı boyunca, Nil’e hastır
bu ağaçlar. Nil üzerindeki filukalarda,
teknelerde yapılır kutlamalar. Düğün,
nişan, doğumgünü kutlamak için 3040 kişilik tekneler açılır Nil’e, müzik
kulakları sağır edercesine yüksektir
ve eğlenmeyi sever Mısır insanı...
Nil gece rengarenk olur, restoranların,
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tekneleri, otellerin ışıkları yansır her
yerden. Küçük bir filuka kiralayıp kafanızı dinleyebilirsiniz isterseniz, Nil
boyunca gidip gelirsiniz, arada komşu teknelerden, filukalardan müzikler duyar, eğlenen insanlara selam
edersiniz.
Ve Tahrir Meydanı, çoğumuzun haberlerden ismine aşina olduğumuz,
devrimin başladığı büyük meydan.
Özgürlüğe giden yolda artık bir simge. Tahrir, tüm Kahire’nin bir özeti
aslında. Son model arabalarla beş
yıldızlı otellerde akşam yemeği yiyen de Tahrir’dedir, çöpten bulduğu
bir kanepenin üzerinde yatıp kalkan
da. Babasıyla kulüpte tenis oynayan
ya da yüzme öğrenen çocuk da Tahrir’dedir, ertesi günün yemek parasını
çıkarmak için babasıyla arabaların camını silmeye çalışan çocuk da. Tahrir
yine akşam haberlerine, gazete yazılarına konu olmaya başladı birkaç
gündür. Yeni anayasal düzenlemeler
Mısırlıları yine meydana döktü. Kavgalar, yaralananlar, patlamalar... Tüm
kalbimle inanıyorum ki, Mısır pek
çok ülkenin hayal bile edemeyeceği
bir potansiyele sahip ve bunu kullanmaya başladığı an güzel günler Mısır
için de gelecek.

Mısır’a giderseniz, Piramitleri gezdikten sonra size piramit bibloları satmaya çalışan çocukla konuşmaya çalışın.
Otelden arabaya binip tarihi binaları
görün ama sonra arabadan inip sokaklara karışın. Bir kahvehaneye gidip acı
nargilesinden için ya da açsanız koşari
yiyin. Ama elinde sadece fotoğraf makinesi olan ve uzaydan gelmiş gibi etrafına bakan turistlerden olmayın.
Cellabiye: Genellikle beyaz renkte, uzun ve
bol olan geleneksel Arap erkek kıyafetidir.
Ful: Geleneksel Mısır yemeği, baklagillerin
eriyinceye kadar kaynatılmasıyla hazırlanır.
Genellikle ekmeğe sürülerek yenir.
Filuka: Kahire’de Nil'de yapılan gezintiler için
kullanılan, tek katlı, 20 kişilik büyük kayık.
Koşari: Mısır’ın geleneksel yiyeceği. Protein
bakımından çok zengin olan bu yemek, sırasıyla bulgur, makarna, baklagiller ve kurutulmuş
soğan üst üste koyularak hazırlanır ve domates
sosuyla servis edilir.
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Bulgaristan'da
Gerçek Bir Hazine
KONU:

BEKİR ŞAHİN

BALKAN COĞRAFYASI, KÜLTÜR TARİHİMİZ
AÇISINDAN FEVKALADE ÖNEME SAHİPTİR.
BELKİ BU TOPRAKLAR BUGÜN COĞRAFİ
SINIRLARIMIZA DAHİL DEĞİL AMA, KÜLTÜREL
SINIRLARIMIZ İÇERİSİNDE BULUNMAKTADIR.
Sadece son yüzyıla sığan insan, kültür kayıplarının
büyüklüğüne rağmen birçok eser, kültürel varlık
günümüze gelebilmiştir. Atalarımız bulundukları
coğrafyalarda, kurdukları cami ve medreselerin
yanında kütüphaneler de oluşturmuşlardır. Tabi,
bu kütüphaneler ilmin, bilimin sosyal hayatın
merkezi olmuştur. Geçen asrın sonlarına kadar
Balkanlar’da da pek çok kütüphane vardı.
İşte onlardan bazıları:
Filibe’de 4 kütüphane vardı: İkinci Murat Kütüphanesi, Şahabettin Paşa Kütüphanesi, İsfendiyar
oğlu Kütüphanesi.
Diğer şehirlerdeki kütüphaneler: Sofya’da Kadı
Seyfullah Kütüphanesi, Küstendil’de İshak Paşa
Kütüphanesi, Plevne’de Gazi Mihaloğlu Ali Bey
Kütüphanesi, Samakov’da Hüsrev Paşa Kütüphanesi, Eski Zagra’da Hamza Bey Kütüphanesi,
Tırnava’da Tersane’i Amire Emini Çavuş Paşa
Kütüphanesi, yine Tırnova’da (büyük çam yanında) Arpa Emini Ali Ağa Kütüphanesi, Ziştevi’de
Darüssadet Ağası Beşir Ağa Kütüphanesi (Hicri
1158’de açılmış) Vidin’de, Osman Paşa ve annesi
Rukiyye Hanım Kütüphanesi, yine Vidin’de Vali
İdris Paşa Kütüphanesi, Şumnu’da Şerif Halil Paşa
Kütüphanesi (Hicri 1157). Ama bugün bunların
izine rastlamak mümkün değil.
Bunların yok oluşunu, yok edilişini içine sindiremeyen Akif Atakan; kasaba ve köyler de atalarımızın bıraktığı kültür mirasımızı toplamak, korumak,
kollamak amacıyla yoğun ve kapsamlı faaliyetine geçer. Akif Atakan’ın 40
yıl boyunca topladığı asırlık eski kitapları, gazete ve dergileri, belge ve eşyaları sistematik bir şekilde dizmek, restore etmek, korumak, araştırmacıların, uzman ve başka vatandaşların hizmetine sunmak, kitaplar, kataloglar
hazırlayarak, sergiler, bilimsel konferanslar düzenleyerek, radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi görsel ve duysal vasıtalarla toplumun dikkatine ve
hizmetine sunmak arzusuyla yanıp tutuşur.
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"Bizde Konyalıyız atalarımız
Konya'dan buraya gelmiş, yıllardır ben sizleri bekliyordum,
ne diye geciktiniz, gelmediniz.
Ancak geç gelmek hiç gelmemekten daha iyidir. Hoş geldiniz
sefalar getirdiniz."
Doğduğu topraklara vefa olarak bir araya getirdiği bu eserleri ziyaret edecek,
araştırma yapacak kimseleri göreceği
günlerin hayaliyle bu günlere geldi.
Akif Atakan, eserlerine sahip çıkacak
gerçek değerini anlayacak kişileri kurumları dört gözle Mestanlı’daki evinde bekler. Kitapların mutlaka uzman
kişilerin ellerine teslim edilmesi, yıpranmış eskimiş olan bu hazinelerin
tekrar gün ışığına çıkarılmasını arzu
ediyordu. Bu amaçla pek çok kişi, kurum ve kuruluşa davetlerde bulundu,
müracaatlar etti. Nihayet bu sesi, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'nın
Kültür ve Turizm Müşavirliği görevini
yürüten Cemal Tekkanat duydu. Ve gereği için girişimlere başladı.
07/11/2012 Tarihinde Akif Atakan’a ait
makaza sokağı no:24 Mestanlı (Momçilgrat) Kırcaali ili, Bulgaristan’da bulunan bu önemli kültürel mirasımızla
ilgili incelemelerde bulunmak üzere

yola çıktık. Çok heyecanlı idik. Neyle
karşılaşacağımızı merak ediyorduk.
08/11/2012 saat 9.00 sularında Sofya
havaalanına indik. Kültür Müşavirimiz ekibi ile birlikte hava alanında bizi
bekliyordu. Kısa bir selamlaşma faslından sonra beklemeden Kırcali’ye doğru yola koyulduk. Yaklaşık 380 km yol
boyunca yemyeşil alanlardan, ceviz
ağaçlarını seyrederek ecdadın emanetlerini görmeye, mekanların ruhlarını hissetmeye çalıştık. Saat 14.00
sularında Mestanlı’ya Akif Atakan’ın
kültürel mirasımızın emanet deposu
durumunda olan evine ulaştık.
Kitaplarının arasına gömülmüş, uzun
boylu, beyaz saçlı, ileri yaşlı bir beyefendi ile karşılaştık. Selam verdik,
göz göze geldik, umut dolu gözler
bizi süzerken Konya’dan geldiğimizi
ve Hazreti Pir’den selam getirdiğimizi söyleyince , sitem dolu, fakat kırıcı
olmamaya dikkat ederek; “Bizde Kon-

yalıyız atalarımız Konya'dan buraya
gelmiş, yıllardır ben sizleri bekliyordum, ne diye geciktiniz, gelmediniz.
Ancak geç gelmek hiç gelmemekten
daha iyidir. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz.” dedikten sonra kısaca hayatını
anlattı ve devam etti: Elinde yaklaşık
40 bin kitap olduğunu ve bu kitapları yarım asırdır topladığını ancak şu
güne kadar kitaplarına sahip çıkan
olmadığını dile getirirken biraz öfkeli,
biraz ilgi bekleyen bir tavrı vardı. Dünya üzerindeki 6 milyar insanın kendisini yalnız bıraktığını söyledi. Hatta
sesini duyuramayınca kızgınlığından
bu eserleri imha için tören yapmayı
düşünmüş, davetiyeler hazırlayarak insanlara duyurmuş ancak sonra
vazgeçmiş. Bulunduğumuz odada,
çeşitli kitaplar, dergiler, gazeteler, basılı eserler, el yazması eserler, tapu,
şehadetname, tezkere ve daha nice
belgeler, nadir matbu eserler, Mezar
taşlarının parçaları, yıkılan camilerden kalan hatıralar, fotoğraflar, çeşitli etnografik malzemeler ilk etapta
dikkatimizi çekti. Bulgaristan’daki
Türk okullarına mahsus baskısı yapılan kitapların koleksiyonunu eksikte
olsa buradaydı. Not defterinde bu kitapları nasıl bulduğuna dair küçücük
“hikâyecikler” yazmış.
İşte bunlardan bir örnek;
“1995 bahar mevsiminde Kırcaali ili
Çakırlar belediyesine uğradım.
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Helvacılar mahallesinde 1922 doğumlu
Emin Efendi’ye konuk oldum. Bir süre
konuştuk ve evinde eski yazılı bir takım okul kitapları bulunduğunu beyan
etti. Ali oğlu Emin Efendi bana köşeden
bucaktan çıkardığı şu kitapları hediye
etti: Hakiki kolay hesap, eşya bilgisi,
kıraat kitabı, vücudu beşer, hendese,
Türk dili – sarf ve nahiv.”

Evi gezmeye, odalarına
bir bir girmeye başlayınca
işte tam o anda nerede ve
nasıl bir yerde
olduğumuzu daha iyi
anlamaya başladık.
Ayrıca Yazma eserlerin zahriyelerinde
de o bölgenin müelliflerinin tuttuğu
özel kayıtlarda dikkate alınacak nitelikteydi. 10 Mayıs 2000 yılı UzundereNedelino Kasabası’ndan temin ettiği
kitaplardan 576 sayfalı bir eski kitabın
son sayfasında müstensihin kaydı:
“Bir gün ecel benim ömrüm heba kıla,
Toprak içre azalarım ceza kıla,
Allah’ım koru ol kişinin imanını,
Kim benim hattımı okuyup dua kıla.”
“Bitirdim eserimi sildim kalemimi.”
Evi gezmeye, odalarına bir bir girmeye başlayınca işte tam o anda nerede
ve nasıl bir yerde olduğumuzu daha
iyi anlamaya başladık. Raflarda ilgi
bekleyen binlerce kitap vardı.
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Bakımsızlıktan, nemden, ışıktan yılların tahrip unsurlarından adeta yorgun düşmüş vaziyette idiler. Hele
korkudan, baskıdan toprağa gümülmüş kitapların bulunduğu kavanozlar
içimizi parçaladı. Bunlar bir dönemin
dramını anlatıyordu. Özgürlüğün değerini haykırıyordu. Beş yüz yıllık,
binlerce gazi kültür- sanat eserlerimizin, ata mirasımızın son haykırışı, son
çırpınışını duyuyor ve seyrediyorduk.
Bunlar çöplükten, kuyudan, topraktan, mağaradan, tavandan, kömürlükten, samanlıktan kurtulabilmiş, dokuz ülkeden, beş yüz köy ve kentten
toplanan eserler, Osmanlıca, Arapça,
Farsça, Fransızca ve diğer çeşitli Batı
dillerinde yazılmış kitaplardı.
Eserler arasında Kur’an-ı Kerimler, İnciller, genel din bilgileri, alfabeler, tarih,
coğrafya, mantık, ahlak, psikoloji, sağlık, el işi, vatan bilgisi, beden eğitimi,
matematik, hukuk, felsefe ve edebiyatın tüm türlerine ait kitaplar bulunuyor. Eserler kimi zaman kitap olarak,
kimi zaman yüzlerce yıllık arsa tapusu
olarak karşımızda duruyordu. Kimileri
okunabilirken, kimileri çeşitli korkular
nedeniyle uzun yıllar toprak altında
kalmış olmaktan dolayı taşlaşmış ve
sadece tek parçadan ibaretti, adeta
kaldırım taşı durumundaydı. Akif Atakan burada bulunan eserlerde; kimi

komutanların, idarecilerin, milletvekillerinin, köylülerin, din adamlarının,
öğretmen ve öğrencilerin hayatlarından kesitler olduğunu ifade etti. Tekrar
görüşmek üzere bu önemli kültür hazinelerin bulunduğu evden ayrıldık.
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BU SAYI SANAT
DURAĞIMIZDA,
SOHBETİNDEN BİR HAYLİ
KEYİF ALDIĞIM SALİH
HOCAMLA KARŞILAŞTIK.
RESİMDEN, MÜZİĞE,
SPORDAN, GAZETECİLİĞE
UZANAN BU YOLCULUĞUNU
BİZİMLE PAYLAŞTI.
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EXLİBRİS, KISACA KİTAP KÜNYESİ OLARAK GEÇER. ORTAÇAĞ’DA BURJUVA
SINIFI, KİTAPLARINI KORUMA ALTINA ALMAK VE BİRİNE VERDİKLERİNDE
TEKRAR GERİ ALABİLMEK İÇİN EXLİBRİS YAPTIRIYORLARMIŞ.

AYŞE OKUTAN
ESRA GÜLERARSLAN GÜVENÇ
FOTOĞRAF:
KONU:

Merhaba hocam, kendi ifadenizle sizi
tanıyabilir miyiz?
1963 yılında Yozgat Akdağmadeni İlçesinde doğdum. 1987 yılında Samsun Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş
Eğitimi Bölümü Tasarım Ana sanat dalından
mezun oldum. 1989 yılında öğretmenlik
mesleğine başladım. 1991 yılında Samsun
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tasarım Alanı'nda Yüksek Lisansa
başladım. 1995 yılında Yüksek Lisans Programını tamamladım. 2006 yılında Uzman
Öğretmen oldum. Halen Konya Çimento
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde öğretmenlik yapmaktayım.

1991 yılında yaptığınız ilk ağaç baskı
çalışmanız ile 52. Devlet Resim-Heykel
özgün baskı resim sergisine katıldınız.
İlk yaptığınız bir çalışma ile bu derece
önemli bir sergiye katılmanız çok gurur verici olsa gerek… Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
4 kategori alanında düzenlenen bu ödüllü yarışmada, baskı resim sergisine kabul edildim.
Bu sergi sonucunda katılım belgesi aldım.
Her sanatçının eser gönderip de katılamadığı bir yarışmadır. Devletin düzenlediği en
büyük plâstik sanatlar organizasyonudur.
Resim, heykel, seramik ve grafik alanında yapılan büyük bir organizasyondur.
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Eserlerinizin konusunu daha çok
ne oluşturuyor. Eserlerinden etkilendiğiniz bir Ressam var mı?
Eserlerimin konusunu daha çok
toplumsal olaylar oluşturmaktadır.
Toplumsal yargılar, eleştiriler, toplumda olagelen yanlış davranışlar,
hatalar… Bunların sonucunda ortaya
çıkan olaylar, eserlerimin ana temasıdır. Resim alanında kendime has
bir üslubum var. Sanatıma saygı duyulmasını istiyorum. Eserlerim sürrealisttir. Salvador Dali etkilendiğim
en önamli sanatçıdır. Ayrıca beni
Exlibris sanatına yönlendiren yardımlarını esirgemeyen Sayın Prof.
Dr. Hasip Pektaş hocama da saygı ve
sevgilerimi sunuyorum.
2009 ve 2010 yılında Exlibris
çalışmalarından oluşan kişisel
sergilerinizi açtınız. Exlibris’in
tanımı nedir? İçeriğinden biraz
bahsedebilir misiniz?
Exlibris, kısaca kitap künyesi olarak
geçer. Ortaçağ’da burjuva sınıfı, kitaplarını koruma altına almak ve birine
verdiklerinde tekrar geri alabilmek
için Exlibris yaptırıyorlarmış. Exlibris
çalışmalarıma devam etmekteyim.

İstanbul’da 3. Uluslararası Exlibris
Sergisi'ne, İsviçre Uluslararası Eros Exlibris Sergisi'nden ve Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Exlibris Yarışma
Sergisi'nden katılım belgesi aldım.
Konya’da Güzel Sanatlar adına ne
gibi çalışmalarınız oldu?
Konya’da Güzel Sanatlar Derneği'ni
kurduk. Burada 30’a yakın konserde
koristlik ve solistlik yaptım. Fakat
bunlar içinde resmin yeri benim için
ayrıdır. Neredeyse her gün atölyemdeyim ve çalışmalarıma burada devam ediyorum…
Okuyucularımıza yayınladığınız
eserlerinizden bahseder misiniz?
2006 yılında yayınlanan eserim
“Plâstik Sanatlar Eğitiminde İnsan
Anatomisi” adlı kitabımdır. Bu eserim,
20 yıllık çalışmalarım sonucunda ortaya çıkan bir eserdir. 2012 yılında
çıkan kitabım; “Plâstik Sanatlar
Eğitiminde Desen Gücü” adlı
eserimdir. Bu eser öğrencilerimin yapmış olduğu çalışmalardan oluşan bir kitaptır. Toplamda öğrencilerimin 260
tane karakalem çalışması
var. 40 sayfası da kendi anlatımımdan oluşan bir eserdir.

Hocam resim sanatı dışında müzik alanında da faaliyetleriniz
olmuş. Sanatın her yönünden beslenmişsiniz. Bu yönünüzden biraz
bahseder misiniz?
Başta da söylediğim gibi Konya Güzel
Sanatlar Derneği’nin otuza yakın konserinde solistlik ve koristlik yaptım.
Bunun haricinde 2007 yılında daha
önce kendi yaptığım kanun enstrumanıyla Hicaz-Bûselik makamında
söz ve bestesi kendime ait olan “Unutamıyorum” adlı Türk Sanat Müziği
eserini onaylattırdım.
Hocam, gerçekten dolu dolu bir eğitimcisiniz. Resimden, müziğe, bestecilikten spora… Sizi tebrik ederim.
Spor demişken bu alanda yaptığınız
faaliyetlerden bahseder misiniz?
1977-1981 yılları arasında Kung-fu ve
Jimnastik faaliyetlerinde bulundum.
1983’te Karate-Do sporuna başladım.
1986-1987 yılında Üniversitede KarateDo takımını kurdum. 1996’da aday hakemi oldum ve 1. Dan seviyesine yükseldim. 1998’de Bölge hakemi oldum, 2.
Dan seviyesine yükseldim. 2010 yılında
Milli Hakem oldum. 2011 ve 2012’de
Konya Uluslar arası Rumi Çocuk Oyunları Karate-Do Müsabakaları'nda hakemlik yaptım ve yine 2012’de 3. Dan
seviyesine yükseldim.
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ABDULLAH
ÜZÜLMEZ
1937 KONYA DOĞUMLU ABDULLAH ÜZÜLMEZ,
KONYA’NIN ESKİ AYAKKABI USTALARINDAN
BİRİSİ. BU MESLEĞE 1952 YILINDAN İTİBAREN
YANİ ÇIRAKLIKTAN BAŞLAMIŞ. KONYA
SİYASETİNİN DÜRÜSTLÜĞÜ VE BEYEFENDİ
KİŞİLİĞİ İLE YAKINDAN TANIDIĞI, BİR SİYASİ
PARTİNİN İL BAŞKANLIĞINI DA YAPAN ÜZÜLMEZ,
24. DÖNEM KONYA AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİNDEN
HÜSEYİN ÜZÜLMEZ’İNDE AĞABEYİ.
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Yaşayan en eski ayakkabı ustalarından birisi olarak, bu mesleğe nasıl
başladığınızı, çıraklığınızı, eski ayakkabıcılık günlerinizi anlatır mısınız?
Konya'nın merkezinden Şükran Mahallesi'ndenim.Yani şimdi şu andaki
benim işyerimin de mahalle olarak
geçtiği isim Şükran Mahallesi. 1952 senesinde babam getirdi kunduracılığa
beni verdi. Benim ilk ustam Mehmet
Ali Arısoy. Allah rahmet eylesin, mahallede komşumuzdu. Dükkanı Şükran mahallesinde. Onun yanında bir
süre çalıştıktan sonra başka bir ustanın
yanına gitmem icap etti ve aşağı yukarı 2 sene falan da o ustanın yanında
çalıştım.Yani bizim çıraklık süremiz iki
buçuk sene falan sürdü.Ondan sonra
kalfalık dönemimiz başladı. Askere giARALIK 2012/28

dinceye kadar da kalfalık yaptım.
Ustalığa 1960 senesinde başladım.
Askerlikten önce sanatı öğrendik.
1957 senesinde askere gittim. Sınıfım jandarmaydı bizim zamanımızda
o devirde piyade 24 ay, jandarma 30
ay, bahriye de denizcilik de 36 ay idi.
Tabi bu askerlik sırasından sonra ustalığa başladık.Ustalığa başlamamız
1960 senesinde birinci ayında başladı
ve aynı yine bu sokağın içerisinde bir
arkadaşla beraber Allah rahmet eylesin ortak olarak çalışmaya başladık.3
buçuk sene falan da bir ortaklık yaptık
kendisiyle.Ondan sonra Allah kısmet
etti biz kendi başımıza bir iş yeri açtık
aynı sokağın içerisinde.1974'e kadar da
burada devam ettik. 1974'te yeni sanayi çarşısı yapılınca kunduracılar sanayi
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çarşısı. Artık şimdi eski diyeceğiz ama
o zaman yeni yapılmıştı, oraya taşındık
74'te. Aşağı yukarı 2004'e kadar da orada devam ettik. 2004'te tabi Aykent'e
taşındı kunduracılar.Orası biraz uzak
oldu, biraz da yaşın verdiği rehavetle
biz dedik şurada Kapı Camii'nin yanında günümüzü geçirelim. Allah nasip
ederse ömrümüzü burada sonlayalım
dedik, buraya geldik.
Ayakkabının nasıl yapıldığını bize
detaylarıyla birlikte anlatır mısınız?
Eskiden ayakkabıcılık el mesleğiydi,
el işçiliği sanatı, makine diye bir olay
yoktu ancak saya tabir ettiğimiz ayakkabının yüz kısmı var. Buralar elde kesildikten sonra burada onlar dikilirdi.
Onun dışında makine olayı yoktu artı
belli bir süre sonra bu fora makineleri,
kazıma makineleri, yani taban dikme
makineleri fora kazıma dediğimiz.
Bunlar Konya'mıza geldi. Kazıma makineleri yokken elde yapılıyordu bunlar, elde dikiliyordu. Patma dediğimiz
ayakkabının yüzüyle tabanının dikiş
şekli var bir. Patma olarak elde dikilirdi.
Kazıma olarak da onun kenarında bir
vardolası var, o vardolası dikiliyordu
o da kazıma makinesinde dikiliyordu,
kazıma makinelerinden önce elde dikiliyordu bunlar.
Ayakkabı ilkin, ayakkabının yapılışı
bir vakite tabir ettiğimiz yüz kısmı
vardı. Bu vakite yağlı olur, aynı deride
olmasına rağmen yani sığır derisinden olur bu vakiteler, yağlı işlendiği
zaman vakite olur, yağsız işlendiği
zaman gılese olur. Vakitenin oluşumu
içine su almaz yağlı olduğu için. Yani
suyun içinde de kalsanız içine suyu almaz. Vakitenin özelliği yağlıydı, yağlı
deriydi. Ondan sonra da yumuşak olarak işlenmeye başlandı deriler gılese
olarak, gılese deriler vardı. Bir de keçi
derisinden sahtiyan yapılırdı. O da
keçi derisinden yapılır, o sahtiyanden
mest yapılırdı. Eskiden çaprazlı mestler vardı o mestlerden yapılırdı, dışına
da önce kundura giyilirdi lastik icat
olduktan sonra lastik giyilmeye başlandı. Lastiğin yerine giyilen ayakkabı kundura oluyor, kunduranın içine
giyilen ayakkabıya da mest deniliyor.

Bir insanda bir
defa isterse tahsil
yapsın, isterse
sanat öğrensin,
sanat öğrenme
aşkı, hırsı
olması lazım.
Kundura bir çorapla giyilir, mestle de
giyilir. Bu şekilde giyilir. Yani şimdi
altında kösele de olur kunduranın, içi
taban astarı da köseledir. Lastik yokken kundurayı giyiyorlardı. Lastik işte
yıllardan sonra geldi. Çünkü nereden
biliyorsunuz derseniz Gıslavet lastiğin altında ismi vardı marka olarak,
kuruluşu da 1932'di. Yani 30'lu yıllar
derken ona istinaden söylüyorum,
çünkü ben 1937 doğumluyum, 30'lu
yılları bilemem. Bilmemizin de esprisi oradan kaynaklanıyor. Önce marka
şurada olduğu gibi. Şimdi burada marka, bu markanın altında kuruluş tarihi
1932.Gerçi bu lastik derby de. Benim

söylediğim gıslavet artık yapılmıyor.
Tabi ayakkabı önce 3 kalem malzemeden meydana gelirdi.1; altının köselesi, 2; üstünün vakitesi, 3; içindeki
taban astarı. Yani bundan meydana
gelirdi artı tabi bu kundura imalattan
kalktıktan sonra, mes devreye girdikten sonra bu yemeni tabir ettiğimiz,
dışarda giyilen bir tür ayakkabılar vardı, yüzleri gılese, altları kösele, bazı
su almasın diyenler olursa o şekilde,
köyde tarlada giyenler olursa onlar
vakite istiyorlardı, yüzleri vakiteden
oluyordu, tabanları da kösele oluyordu bunların.Ama tabi şimdi ayakkabı
çeşidi çoğaldı. Aşağı yukarı 50 yıllarına kadar devam etti bunlar. Hatta 60
yıllarına kadar devam etti bunlar.Ondan sonra artık kundura olayı devreden çıktı, ayakkabı. Kunduranın arkasında kösele olur, biz ayakkabının şu
kısmına fort kısmı deriz, bu arkasında
kösele olur bunun. Yüzü deri olur, bu
deriye burada çivilerle bunlar tutturulur bu sayası meydana gelir, altı da kösele olur. Kundura genelde çivili olur.
Tabi bu kundura devreden çıktıktan
sonra yemeni devri başladı, ayakkabı
dönemi başladı.
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Bu tabir ettiklerimizin hepsi ayakkabı.
bir de iskarpin vardı ayakkabı olarak.
Bir de yemeni vardı yani sade vatandaşların giydiği ayakkabı. Sade vatandaşlar yemeni giyerdi, memur kesimi
iskarpin giyerdi veyahut makosen giyerdi.Makosene bağsız ayakkabı, bağlı
ayakkabı iskarpin oluyordu. 40'lı yılların ortasında başlar, artık günümüze
kadar süregelen bir şey yani.
Ayakkabı ile ilgili bir hatıranız
var mı? Yani ustanızın davranışı
olarak, konuşması olarak.Nasıl
öğrendiniz bu mesleği?Ustanız
gösterdi mi?Bazı ustaların yaptığı gibi göz hırsızlığı yapsın da öyle
öğrensin gibi mi?
Göz hırsızlığı da şart. Bir insanda bir
defa isterse tahsil yapsın, isterse sanat öğrensin, sanat öğrenme aşkı,
hırsı olması lazım. Yani o iş üzerinde
biraz hırslı olması lazım, istekli olması lazım çabuk öğrenmesi için, iyi öğrenmesi için. Acaba bunu nasıl çabuk
öğrenirim? Bunu ben nasıl daha güzel
yapabilirim diye bir insanda hırs olması lazım. Tabi ustalık şart bir defa
yani usta olmazsa olmaz, usta tabi her
şeyin başıdır. Biz şimdi ticareti ustamızdan öğrendik. Ticari ahlakı onlardan öğrendik. Mesleği de onlardan
öğrendik, biz onları şimdi hayırla yad
ediyoruz Allah razı olsun. Bir de tabi
bizim bu kunduracılar mesleği mazbut bir meslektir. Yani kunduracı de-
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diğin zaman ahlak bakımından ahlaklı
yetişen, ahlaklı insanlar yetiştiren bir
noktada okuldu yani burası. Hatta diyebilirim üniversiteydi. Niye? İnsan
dini, dinini bu meslekte öğreniyordu.
Dinini diyanetini bunda öğreniyordu.
Ahlak anlayışını burada güzel ahlak
sahibi oluyordu, ticareti burada öğreniyordu. Dürüst ticaret yapmayı
burada öğreniyordu.İnsanlarla beşeri
münasebetlerin nasıl olması gerektiğini bu meslekte öğreniyordu. Haftalığımız o zamanlar bir öğle üzeri yemek yemek Allah ne verdiyse yemek
yemek, işte bir de verirlerse 5 lira falan
harçlık veriyorlardı bize.Haftalık 5 lira
bir harçlık veriyorlardı ama tabi bu çıraklık dönemimiz.Kalfalık dönemine
geçtiğimiz zaman bizde iki tür çalışma
sistemi var. 1; akort sistemi dediğimiz
iş başı üretim var, bir de haftalık ücretli çalışma var.Genelde bizim meslekte
bu akort sistemi uygulaması oluyordu
hala devam ediyor iş başı olarak, o işi
üretmek iş başı yani bir çift ayakkabı
yapmak için farz edelim örneğin şimdi 5 liraya yapıyorsunuz.Eğer günde
10 çift ayakkabı üretirseniz 50 lira alırsınız.Yani akort sistemi bu, yani iş başı
diye tabir edilir.
Saya ayakkabıcılığın her şeyi mi?
Şimdi bizim meslekte o zaman iki sınıf vardı ayakkabı imalatında.Bir ince
işçilik, bir de kaba işçilik. O kundura
üretimi çiviyle yapıldığı için ona kaba

işçilik tabir edilir. İnce iş olursa, domuz kılıyla ayakkabıyı dikiyorsa o da
ince işçilik oluyor.Tabi şimdi bizim
ayakkabı iki türden şey olur. Esas ana
bir saya kısmı, bir taban kısmı. Taban
kısmını üreticiye ayakkabıcı derler
kunduracı derler, üst kısmını saya
kısmını yapana da sayacı derler. Yani
bunlar birbirini tamamlayıcı, bir meslekte yani iki sınıfa ayrılır, bunlar birbirini tamamlar.Saya olmasa ayakkabı
olmaz, ayakkabı olmasa saya olmaz.
Şu anda hala günümüzde devam ediyor. Evet, her şeyi tabi modeli, sayası.
Yüz kısmı oluyor saya, taban kısmı
da ayakkabı oluyor.Ayakkabı kısmı
oluyor. Tabanı daha önce elde yapılıyordu bunlar. Ama şimdi aşağı yukarı
%80, %90 fabrikasyona döndü.
Saya mutlaka el işçiliği olması lazım,
bugün için de geçerli ve aynı zamanda
kıymetli diyelim. Eskisinden çok çok
kıymetli.Niye?Çırak gelmiyor sanata,
yani gelmediği için yetişmiyor, yetişmediği için de gün be gün azalıyor, azaldığı
için de kıymetleniyor.Ama ayakkabıcının olabilmesi için sayacının mutlaka
olması lazım, sayacının olması lazım.
Fabrikasyon dahi olsa sayacının mutlaka olması lazım, saya olmazsa olmaz.
İsterseniz elde yapın, ayakkabıyı, sayacı
mutlaka olması lazım.
Konya'da sizin söylediğiniz 1950'li
yıllardaki kunduracılar çarşısı
burası, şu andaki ismi ne geçiyor?
Hayır burası eski kunduracılar. Arasta
dediğimiz yer. Böyle toplu olan yerlere
arasta derler. Mesela manifaturacılarda
da olduğu gibi. Aşağı yukarı 200 seneye
yakın mazisi vardır. İlk kunduracıların
olduğu yer burası.Arasta deniliyor, kunduracılar içi, Kapı Camii civarı, çıkrıkçılar içi mesela bizim burası çıkrıkçılar
içi diye geçer.Matbaacılar da arkadaşlar
var onların burada 4 tane 5 tane çıkrıkçı dükkanı var.Eskiden yün eğirdikleri
şeyler vardı onlar yapılırdı.Burası çıkrıkçılar caddesi olarak geçiyor.Ama maalesef onlardan da bir kişi kaldı.
Sayın Üzülmez,
Dergimiz Konya Vizyon adına
size çok teşekkür ederiz.
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Bir Ressamın Gizli Bahçesi …

ANAT ESERİ, YAPITI MEYDANA GETİRENİN DE, YAPITA KONU OLANINDA RUHUNDAN EZGİLER TAŞIR
DEMİŞTİM BİR ÖNCEKİ YAZIMDA. BU AY DA ÜNLÜ FRANSIZ RESSAM CLAUDE MONET’İN RUHUNDAN
EZGİLER TAŞIYAN ESERLERİ İLE DÜŞÜNSEL BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORUZ BERABER…
Acıların, hayal kırıklıklarının, umutların, mutlulukların kısaca hayat dediğimiz ömrün sarmalında görünenin
ardında yaşanmışlık taşıyan resimlerdi
onun ki. Belki ilk gördüğünüzde hep
güzel geçirilmiş bir ömrün yansımaları
olarak düşündüğünüz resimler aslında
büyük yaşanmışlıkların ürünü idiler.
Her insan gibi verdiği hayat sınavında,
sefaletten kaybedilmiş bir eş, hayata
tutunmak ve bir daha yoksulluk batağına düşmemek için gösterilen basit
insansı bir çaba idi onunki… Merak ve
gayretle kendi mahreminden çıkardığı
ve asırlar boyunca diğer insanların ruhuna da dokunabilen eserler yaratması
ise aynı basit insan nezdinde tüm insanlığa bahşedilen bir lütuftu sanki…
Doğayı, çiçekleri, hayatın suyun yüzeyindeki yansımalarını izlemeye ve izlediklerini onda uyandırdığı gerçekliğe
ulaştırma çabası içinde bir ruhtu onun
ki… Bu ruh ki yapıtlarını oluştururken
aldığı hazzın aksine ölüm döşeğinde
bütün resimlerini yok etmeyi düşünmüş, fakat buna cesaret ve zaman bulamadan resimleriyle dolu evinde yaşlı
bedenini terk etmişti…
1870’li yılların başında akademi karşıtı,
yeni sanat ilkelerini benimsemiş, bağımsız sanatçılar topluluğunu oluşturan Monet ve arkadaşları; ilk sergilerini
açtıklarında, her dönemde olduğu gibi
farklı görülen bu akım da tepki almış
Monet ve arkadaşları bu sergiden bekledikleri ilgiyi bulamamışlardı.
Ne var ki hayatının tam bir başarısızlık olduğunu düşünerek ölen Monet,
resimde doğa algısını ifade etme felsefe-
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sinin usta uygulayıcılarından biri olarak
kabul edilecek ve izlenimcilik akımının
başrol oyuncusu olarak dünyaya adını
öldükten sonra duyuracaktır. Öyle ki
İzlenimcilik akımı adını isim babası olan
Monet’ in 1873 yılında tarihlendirilmiş
olan “İzlenim: Gün Doğumu” tablosundan almıştır. Monet’in bu resminde
çalıştığı La Havre Limanı sisler altında
görünmekte, top gibi küçük ama bir
o kadar parlak güneş ve su yüzeyinde
bıraktığı anlık parıltılı gelgitler, sabah sisinin tuval yüzeyini kapladığı aralıktan
bize doğru uzanmaktadır…
Tuval yüzeyinin bizlere verdiği bitmemişlik duygusu bu tablo ile birlikte
empresyonistlerin sloganı olacak, 1874
yılında Monet ve arkadaşlarının açmış
olduğu sergi ile başladığı kabul edilen
“empresyonist-izlenimci” adı verilen
akım Sanat tarihinde hak ettiği yeri
zaman içinde alacaktır.
Onun yaşadığı ülke Fransa o yıllarda
sanayi devrimi ile endüstriyel bir toplum
olma çabasında koştururken, Monet
gündelik hayatın sıradan anlarının resimlerini yapmak ve fotoğraf çeker gibi
o ana odaklanabilmek için herkesten
farklı bir koşturmaca içerisindeydi… Bu
öyle bir koşturmaca idi ki; gün ışığının
her anının çiçekler üzerindeki farklı yansımalarını yakalayabilmek için, yanına
aldığı pek çok tuvalini ve resim malzemelerini taşıdığı tekerlekli bir arabayla,
gün ışığının arsız devinimi ardı sıra coştu
durdu… Ta ki yaşadığı dünyadan yakaladığı renkler önceleri başkalaşıncaya
ve ardından da gözleri renkleri seçemeyecek kadar körleşinceye değin… Gün

ışığının eğimine göre yaptığı tabloyu
beğenmeyerek, tekrar tekrar değiştirecek
kadar ışığa tutkulu olan Monet’in daha
sonra o ışığı kaybederek kör olması ne
kadar düşündürücüdür aslında…
Şimdi biraz da Monet’in ışıklı resimlerinde gezintiye çıkıp ressamın tuvallerine konuk olalım…
Monet’ le güne başlamaya ne dersiniz
bu sabah, güneşli bir başlangıç olsun…
Mor salkımları, sarızambakları, envai
çeşit renk cümbüşü ile Paris yakınlarındaki Giverny’ deyiz bu sabah. Monet’
in köyünde… Çeşit çeşit çiçeklerin ve
kırmızı gelinciklerin hâkim olduğu
tuvalde içimizdeki çocuk ruhunu biraz
çiçek toplama telaşı içinde koşturup
duralım öncelikle…

Saat 11:30…Monet öğle yemeğini çoktan hazırlamıştır bile…
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Şafağın yükselmesini gözlemleyebilmek için çok erken yatan ve günü çok
önce tüketen biri olan Monet bakın
evinin hemen önünde bizi bekliyor…
Evin ön bahçesi tıpkı tuvalleri gibi…
Güneşin hareketine ve çiçeklerin tonlarına göre gruplanmış güller, zambaklar, papatyalar, gelincikler ve pek çok
egzotik çiçekle bezenmiş…
Bir gurme olduğu bilinen Monet’ in,
yaptığı yolculuklarda topladığı yemek
tariflerini uyguladığı öğle masasında
dostlarını ağırlamayı çok sevdiğini,
pencereden masaya vuran ışığın yansımasına göre sofrasını hazırladığını ve
bu nedenle yemeğe çağırdığı kişilerin
tam zamanında gelmeleri konusunda
gösterdiği titizliği de biliyoruz…

O’nun tuvalinde; Sen nehrinde, ikindi
saatleri… Soluklanmak için durduğumuz ve sonra bir anda kendimizi
işte tamda bu anın içinde bulduğumuz Sen nehri tablosunun kıyısında
bir ağacın altındayız şimdide. Günün
her saatinde gökyüzünün bulutlarla
saklambaç oynadığı ilginç biçimleri
ve renk değişimlerini izleyeceğimiz
gölün kenarında…
Ve günün sonundayız şimdide. Güzel
bir günün ardından yaşanmışlıkları
uğurlamak için geldik buraya…

Grinin mavi içindeki yolculuğunu
izleyebileceğimiz, güneşin bulutlar
ardında kaybolduğu bir peyzajın koyu
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kayalıkları üzerinde, dalgaların üşüten
renklerine dalarken gün batımını izlemek
için Pourville Kumsalı’ndayız son olarak…
Yıllar öncesinde başka bir zamanda
başka bir ülkede resmedilen dünün
bu gün olduğu, bizden olduğu anların,
anıların içinde gezindik az önce. Ne
kadar da tanıdık geldi… Anlar ortak
olur mu? Ya yaşamın üzerimizdeki
aynı balçık izleri, topraktan toprağa…
Dünya resmine İzlenimciliği hediye
eden Claude Monet’ in tüm bunlarla
beraber renklerle bezenmiş, kendi diyarının, yaşanmışlıklarının esintilerini
yansıttığı toplam 40 eserlik bir seçkiden oluşan sergisi Sabancı Üniversitesi
Sakıp Sabancı Müzesi’ nde geçtiğimiz
aylarda açılmıştı…
Sizler için İstanbul Sakıp Sabancı
atlı köşk müzesindeydim. Sabancı
müzesinin iç localarında asılı tuvallerde, sanatçının güllü yol tablosunun
içindeyim… Monet’ in gizli bahçesine
ulaşmak için bu yoldan geçmek zorundayım. Böylece tutkulu bir bahçıvan
olan Monet’ in gerçekte bin bir meşakkatle yetiştirdiği sarmaşık güllerle kaplı
patikayı takip edince sanatçının gizli
bahçesine ulaşmış olacağım…

Resmin odak noktasının ardında gizil
kalan meşhur bahçe ile buluşma zamanı…
Monet’ın Gizli Bahçesi’ndeyim işte...
Gökyüzünün tepe taklak yansıdığı bir
gölet üzerindeki nilüferler, Monet’ in
gizli bahçesindeki ilham kaynakları
güller, gelincikler, meşhur Japon köprüsü ve onun su zambakları karşılıyor
beni ilkin…
Zamanın onca yıpratıcılığına dayanmış, bir zamanlar ressamından başka
el ve göz değmemiş boya kaplı paletler, tuvallerle yüzleşme anı… Daha ilk

anda karşılaştığım, hala ressamını bekleyen, üzerinde kuruduğu pigmentlerin yüzeyini kapladığı ahşap palet,
ustasını bekliyor gibi soğuk bir terk
edilmişlik duygusu yaratıyor üzerimde önce… Sonra meşhur bahçesindeki
söğüt dallarının salınımlarını görüyorum, sanki fısıldanıyorlar… Fuşya,
lavanta ve yeşilin esintilerinin tenime
değdiğini hissediyorum… Köksüz nilüferlerin sudaki gezintilerini izleyerek
gezerken, dokunaklı renklerin resitali
içinde buluyorum kendimi birden.
Bu, doğa ile insan, insan ile doğa
arasındaki yüzleşme midir yoksa…
Bu yüzleşmeye duyulan ihtiyaç mı,
tuval resmini atölye ortamından gün
yüzüne çıkarmanın üzerinde yarattığı
baskımıdır bilinmez ama Monet bu
tablolarda bizlere adeta foto grafik bir
deneyim sunuyor…
Fransa – Prusya savaşının şiddetli ve
yıkıcı etkilerinin yaşandığı o yıllarda
Monet’ in kendi yapay vahasında, görünen dünyanın dışındaki bir gerçekliği resmetme kaygısı yaşaması gerçekliğin kendisini de bizlere sorgulatıyor
bu noktada… Kendi kişisel acısına ve
yıkıcı dünya olaylarına yanıt olarak
su ve yansımalarının üzerine yoğunlaşmış da olabilir pek tabii. Ressam
olma olgusunu renklendirdiği, çizdiği
çiçeklere borçlu kılan sanatçı, Japon
köprüsünün altında gezinen nilüferlerin ahenkli yansımalarının peşine
sürüklenmekten kendini alamamış
olsa gerek, ya da istemli bir kaybolma
eylemi…
Yaşamının son 43 yılını geçirdiği Giverny’ deki evinin bahçesini tuvali gibi
tasarlayan, çocuklarını çok sevmesine
rağmen bahçesinde oynamalarına izin
vermeyen ressam Monet’ in tuvalden bahçesinde şimdilerde sergisini
izleyen bizler çocuklarımızla özgürce
geziniyoruz…
Fırsatınız olursa siz de, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde
Ocak ayının 6 sına kadar gezilebilecek
sergi ile Monet’ in Giverny Bahçesi’ndeki gizli dünyasına giden yolda
bir yolculuğa çıkın; onun nilüferlerine
bakın, meşhur Japon köprüsünün
altından geçin, süsenlerin arasında
kaybolun…
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Yiğit Lakabıyla
Anılır Derler!
BU SAYIMIZDAN İTİBAREN, "ŞİVELER, AĞIZLAR VE LAKAPLAR" ADI ALTINDA
DEĞİŞİK YÖRELERİMİZDEN ÖRNEKLER VERECEĞİZ. BU AY DERBENT İLÇEMİZDEN
VERECEĞİMİZ LAKAP, ŞİVE VE AĞIZ ÖRNEKLERİNİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.
KONU:

Şiveler, ağızlar ve lakaplar
hemen her yöremizin kendine
has özelliğidir. Kültürümüzdür. Aidiyetimizdir. Lakabınızı söylediğiniz andan itibaren
sizin kimlerden olduğunuz bilinir. Lakap adeta bir şifredir.
Aynı yörenin insanlarından
dikkatli bakan gözler, sen
falancalara benziyorsun diye
sizi anında yüzde seksenlik bir
isabetle tanıyıverir. İsterseniz
15-20 yıl o köye, o beldeye, o ilçeye hiç uğramamış olun. Yiğit
lakabıyla anılır diye pek yaygın
bir söz vardır Anadolu’da. Dilerseniz yazımıza lakaplardan
başlayalım. Derbent’te lakaplarıyla anılanların lakaplarının
sonuna “-gil” eklenmiş.
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EROL SUNAT

Bu şirin ilçemizde en ilginç lakapların neler olduğuna gelince;
• Şakıdıgil • Cirtimikgil • Çangazagil
• Kamburgil • Yuvakgil • Kelbekirgil
• Gıligil • Musambaşıgil • Gancabıyıkgil
• Haylazgil • Kelekgil • Sinekligil
• Zağaraligil • İbelekgil • Karağızgil
• Rakılıgil • Certelekgil • Süllügil
• Keşaligil • İbigil • Tongulhasangil
• Kütükgil • Engseligil • Zifligil
• Çoturukgil • Kömbecigil • Şangalgil
• Kuşalisigil • Habbecigil • Nallıgil
• Zomburgil • İminağagil • Gülügil
• İbişgil • Üşdişgil • Gumetgil
• Kibarevigil • Mırçıgil • Kesmusagil
• Böğürçegil • Çiloğlangil • Yaştakgil
• Felakatgil • Gocirilgil • Çukurgil
• Göğezgil • Çoştangil • Duzsuzgil
• Apangil • Kamalıgil • Keşkilgil
gibi lakaplar dikkatinizi çeker…

www.vizyonkonya.com

Halk arasında günlük olarak kullanılan
kelimelerin şive ve ağız olarak kullanılmasına vereceğimiz ilginç örnekleri ise
aşağıdaki gibi sıralamak mümkün.
Annaç: Karşı yamaç.
Barı: Çit çevirme.
Batma: Hayvan yemliği.
Bellik: İşaret
Beydanat: Ağaçtan harman aleti.
Bökelek: Bir tür sinek.
Böğet: Gölet.
Bula: Yemeği karıştırma.
Çelke: Üstü yarı açık ahır.
Cırcıcıva: Salatası yapılan bir ot.
Cozutmak: Dağıtmak.
Çıkla: Safi
Çilte: İnce örtü.
Çömçe: Yufkayı kaşık gibi kullanma.
Dık: Sıkıştır, yerleştir.
Direzi: Germe,zorlama.
Eğsiran: Hamur kesmeye yarayan alet.
Elcek: Eldiven.
Gabış: Boynuzu olmayan hayvan.
Galgımak: Zıplamak, hoplamak.
Garambık: Yaprakları yenen ekşi, çalı
türü bir bitki.
Gedil: Kıldan yapılma büyük çuval.
Genğez: Meğer
Gicimik: Kaşıntılı, huylanan.
Gireği: Pazar günü.
Goğalaşmak: Dedikodu yapmak.
Golang: Kalın ip.

GELENEK/GÖRENEK

Gırçıvir: Koparıver.
Goyak: Vadi.
Gözer: Kalburun büyüğü.
Gutnu: Entari.
Güdek: Kısa boylu.
Fili: Pencere kulpu.
Hadar: İbret alma.
Hayvahhay: Eyvah.
Hişşit: Çağırma.
Hursant: Eline fırsat geçme.
Irıhtı: Sesi soluğu kesildi.
Ismarıç: Sipariş.
Istar: Halı tezgahı.
İldal: Belirli, belirsiz.
İkiyarlık: Taraf tutma, bölünme.
Kepennik: Evin altına inilen kapı.
Keşik: İşi sırayla yapma.
Meyinsememek: Umursamamak.
Mısmıl: Helal, temiz.
Muharı: Baca.
Müleves: Vurdumduymaz.
Nesnet: Yufka açılan hamur tahtası.
Nevinsiz: Lüzumsuz.
Nuray: Yapmacık davranan.
Örü: Gece küçükbaş hayvan otlatma.
Övcelemek: El içinde sıkarak ufalamak.
Pardı: Dam tavanına döşenen, dal,
tahta v.s.
Sayacak: Ocakta tencere altına
konan demir.
Sası: Saf, salak.
Şıkdüşen: Değişik bir kapı kolu..
Şibik: Başörtüsü alınlığı.

Şivşikleme: Kışkırtma.
Söymeşik: Bulaşma.
Sigge: Hayvan bağlamak için yere
çakılan demir.
Silbiç: Çocuk lazımlığı.
Sıklat: İç daralması.
Tızık: Koş.
Tipildemek: Korkmak.
Uylamak: Çatmak.
Viliii: Eyvah.
Yarmaaşı: Yoğurttan yapılan bir tür
soğuk çorba.
Yignişmek: Güreşmek.
Yumuş: Görev, emir, buyuru.
Yazımızda yer alan lakapların tamamına yer vermemiz mümkün olmadığı
için lakapların en ilginç olanlarına yer
verilmiştir.. Hatalarımızı ve eksikliklerimizi hoşgörünüze bırakırken, Derbent
İlçemizden verdiğimiz örneklerin kaynak
kişisi İdeal Usta Fotokopi sahiplerinden
Ali Rıza Taşıtlı’ya Konya Vizyon Dergisi
olarak teşekkür ederiz.
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İŞKADINLARI
KOMİSYONU
GEMİ BROKERLERİ DERNEĞİ BAŞKANI ZEYNEP PINAR KALKAVAN SESEL,
AKTİSAD İŞKADINLARI KOMİSYONUNUN DAVETLİSİ OLARAK KONYA’YA GELDİ.
AKTİSAD salonunda Konyalı işkadınları ile bir araya gelen Kalkavan, hayata dair tecrübelerini ve kadının iş dünyasındaki yerinin neresi olması gerektiği yönünde önemli mesajlar verdi. AKTİSAD Başkanı Soner Cesur ve AKTİSAD İşkadınları Komisyonu Başkanı Işılay Gencer’in açılış konuşması ile başlayan
konferansa, Konyada faaliyet yapan çok sayıda iş kadını ve
öğretim görevlisi katıldı.
Türkiye üzerinde bulunan coğrafyada büyük bir ekonomik
hareketliliğin söz konusu olduğuna dikkatleri çeken Kalkavan, dünya çapında çok ciddi bir kriz olduğu halde bundan
ülke olarak çok etkilenmediğimizi söyledi.
Dünya ekonomik formun küresel cinsiyet uçurumu raporundan bazı önemli detaylara işaret eden Kalkavan, bu rapora göre
ekonomiye katılım ve fırsat indeksinde cinsiyet farkından dolayı Türkiye’nin sınıfta kaldığına dikkatleri çekti.
Kalkavan konuşmasına şöyle devam
etti: ”Ülkemizde kadın istihdamı halen
yüzde yirmi beş. Çalışan kadınların, çalışabilecek durumda olan kadınlara oranıdır bu. Çalışan nüfus 6 milyon ise eğer
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demek ki 18 milyon kişi daha çalışabilir.
Çalışmayan bu 18 milyonluk nüfusun çalıştığını düşünürseniz ortaya çıkan katma değeri göreceksiniz. Türkiye’de kadınlarda kayıt dışı çalışma oranı yüzde 58.
Neredeyse her çalışan beş kadından üç
kişinin sosyal güvencesi yok. Ekonomik
bir durgunluk oldu mu? İlk etkilenenler
kadınlar oluyormuş. Çünkü ilk önce onlar işten çıkarılıyormuş. Çalışma kadının
kendine olan güvenini artırıyor. Çalışan
kadınların daha eğitimli olduğu biliniyor.
Yine bu rapora göre başarılı annelerin,
çalışan kadınlar olduğu gözlemlenmiş.
Dünyanın tüm gıdasının yüzde 50 isini
kadınlar sağlıyormuş. Tarlada, sağda
solda çalışarak vs. Fakat kadınlar Dünya
genelinde mülkiyetin yüzde 1’ine, gelirlerin ise yüzde 10’una sahipmiş. Yüzde 52
oranında çalışıyorlar ama karşılık yok.
Üretiyorlar ama sahip değiller. Kendimize baktığımız zaman son beş yılda sanki
kadına karşı olan duyarlılık artmış gibi.

Şu anda kadınlarla ilgili bütün verileri
takip etmeye başladım. Etrafıma baktığım da kadın bakan gördüğüm zaman,
kadın milletvekili gördüğüm zaman çok
mutlu oluyorum. IMF Başkanı gelmişti.
Kadındı ve kendisi ile tanışma fırsatı bulmuştum. Her gittiği ülkede kadınları toplayan birisiymiş. Planlı programlı birisi
olduğu her halinden belliydi. Kadınların
altın günleri için değil de çalışmak için bir
araya gelmesi gerekiyor. İş hayatında kadının daha kuvvetli olması için çalışmalar, birliktelikler yapmalıyız. Milletvekili
sayısında dünyada 82. sıradayız. Daha
çok çalışmamız gerekiyor. İş yapmaya çalışan bir kadın duyduğum zaman
çok heyecanlanıyorum. Hayatta kalma
mücadelesi verecek durumda olmalıyız.
Yarın öbür gün eşime bir şey olursa üç
çocuğumla tek başıma ne yaparım? Sorusu, cevapsız kalmamalı. Herkesin çalışmasını ve birbirimize destek vermemiz
gerektiğini düşünüyoruz’’. dedi.
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MİNE EROĞLU

HERKESE MERHABA...
FARKLI BİR KÖŞEYLE SİZ
OKUYUCULARIMIZLA BULUŞMAKTAN
DOLAYI ÇOK MUTLUYUM. BUNDAN
BÖYLE MODA BENDEN SORULACAK :)
BU SAYFAYI HAZIRLARKEN FARKLI BİR
ŞEYLER OLSUN İSTEDİM.
NEDEN İÇİMİZDEN BİRİ İLE MODA
ÜZERİNE KONUŞMAYALIM
DERKEN GÖKÇEN HANIMI YAKALADIM.
İŞTE GÖKÇEN ALTUNTAŞ'IN KOMBİNİ...

MODANIN HER DAİM VAZGEÇİLMEZ
RENGİ SİYAH İLE BU YILIN TREND RENGİ
SAKS MAVİSİ CEKETİYLE ÇİZMELERİNİ
KOMBİNLEYEN GÖKÇEN HANIM, SARI
KOLYESİYLE KIYAFETİNİ TAMAMLAMIŞ.
KOLUNDAKİ SİYAH BİLEKLİKLE DOĞAL
ŞIKLIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞ.
AYRICA SİYAH SAÇLARIYLA ÇOK HOŞ
GÖRÜNÜYORDU. BU AY GÖKÇEN
HANIM'I SAYFAMIZDA AĞIRLADIK.
BAKALIM ÖNÜMÜZDEKİ AY MODA
SAYFAMIZA KİM KONUK OLACAK..!
HOŞÇAKALIN.. :)
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MODA
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Journey koleksiyonuna hakim olan
renkler, kışın kasvetli havasını yok
edecek kadar renkli… Klasik ve elegant
kadının sembolü şarap
tonları, sezonun en
baskın renklerinden biri.
Ayrıca koleksiyonun ana
renklerini hardal, saks
mavisi, yeşil, kırmızı ve
bordo oluşturuyor…
Journey Sonbahar
Kış Koleksiyonu’na
www.journey.com.tr ‘den
ulaşabilirsiniz…

KOTON

KEMAL TANCA

KEMAL TANCA /289 TL.

KEMAL TANCA /199 TL.

KEMAL TANCA /289 TL.

KEMAL TANCA /289 TL.
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TÜRK HAVA YOLLARI
AYLIK UÇAK SEFERLERİ
KONYA - İSTANBUL

İSTANBUL - KONYA

10 ARALIK 2012 - 10 OCAK 2013
KALKIŞ

VARIŞ

NEREDEN

10 ARALIK 2012 - 10 OCAK 2013

NEREYE

KALKIŞ

VARIŞ

NEREDEN

NEREYE

07:00

08:20

Konya/Konya

İstanbul/Atatürk

06:55

08:10

İstanbul/Atatürk

Konya/Konya

08:55

10:15

Konya/Konya

İstanbul/Atatürk

13:45

15:00

İstanbul/Atatürk

Konya/Konya

15:45

17:05

Konya/Konya

İstanbul/Atatürk

17:50

19:05

İstanbul/Atatürk

Konya/Konya

19:50

21:15

Konya/Konya

İstanbul/Atatürk

22:30

23:45

İstanbul/Atatürk

Konya/Konya

KONYA - ANKARA

ANKARA - KONYA

10 ARALIK 2012 - 10 OCAK 2013

10 ARALIK 2012 - 10 OCAK 2013

KALKIŞ

VARIŞ

NEREDEN

NEREYE

KALKIŞ

VARIŞ

NEREDEN

NEREYE

06:45

08:32

Konya

Ankara

Sincan: 08:08

07:00

08:52

Ankara

Konya

Sincan: 07:24

08:30

10:21

Konya

Ankara

Polatlı: 09:36 - Sincan: 09:57

09:35

11:30

Ankara

Konya

Sincan: 09:59 - Polatlı: 10:19

10:00

11:44

Konya

Ankara

Duruş Yok

11:30

13:20

Ankara

Konya

Duruş Yok

12:15

14:02

Konya

Ankara

Sincan: 13:38

13:00

14:52

Ankara

Konya

Sincan: 13:24

14:30

16:21

Konya

Ankara

Polatlı: 15:34 - Sincan: 15:57

15:15

17:07

Ankara

Konya

Sincan: 15:39

16:00

17:45

Konya

Ankara

Duruş Yok

17:15

19:05

Ankara

Konya

Duruş Yok

18:00

19:51

Konya

Ankara

Polatlı: 19:06 - Sincan: 19:27

18:30

20:25

Ankara

Konya

Sincan: 18:54 - Polatlı: 19:14

20:30

22:21

Konya

Ankara

Polatlı: 21:34 - Sincan: 21:57

20:45

22:40

Ankara

Konya

Sincan: 21:09 - Polatlı: 21:29

YÜKSEK HIZLI TREN
AYLIK TREN SEFERLERİ
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TEKNOVİZYON
JBL’DEN YENİ SOUNDBAR
CİNEMA SB 200
Bluetooth özelliği ile kablosuz ses akışı sağlayan, televizyonlarınızdan aldığınız sesi daha güçlü olarak yeniden üreten SB 200, JBL’in her şeyi
bir arada bulabileceğiniz yeni entegre soundbar
ses sistemidir. Tak çalışıtır mantığı ile kolay kurulum ve kullanım özelliği düşünülerek üretilmiştir. 60 watt gücündeki soundbar 2 adet 9 cm’lik
alçak frekans hoparlör, 2 adet 25 mm’lik tweeter
ile tek bir parçada elektronik, amplifikatör ve bas
portunu bir arada bulunduran güçlü bir sinema
ses sistemidir. 32 inch’den 40 inch’e kadar olan
düz panel televizyonlarla boyut olarak uygun olmasının dışında diğer televizyonlarla da uyumludur .Etkileyici bas performansına sahip birinci
sınıf ses almak isteyen sinema tutkunları için en
ideal ses sistem çözümüdür.

KUMAŞ
GÜNEŞ PANELLERİ
Japon bilim adamları 'nın geliştirdiği kumaş
güneş panellerinin işlevini görecek. Üstelik
daha da etkin bir şekilde... Boncuklarla süslenmiş kumaş benzerlerinden oldukça farklı.
Şık görünüm sağlamalarının yanında güneş
enerjisi de depoluyorlar. Kumaşı üzerinde görülen küçük boncuklar aslında küre şeklinde
güneş hücreleri. Küre şeklinde olmaları sebebi
ile hali hazırda kullanılan güneş panelleri gibi
ışık alacak şekilde sabitlenmeleri gerekmiyor.
Güneş boncuklarıyla dokunmuş kumaşlar bir
çok avantajı da beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre binaların çatı ve kubbeleri elde edilen kumaşla kaplanarak güneş paneli haline
getirilebilir.Taşınabilir ve küçük
elektronik cihazların şarjı için de
kullanılabilir.
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KABLOSUZ ŞARJ
Apple'ın 2010 yılında aldığı bu patent, kablosuz
şarjı bir değil, birkaç adım ileriye taşıyacak!

Kablosuz şarj özelliği oldukça uzun bir süredir gündemde ve
hemen hemen herkesin hevesli şekilde beklediği bir özellik.
Şimdilik kablosuz şarj işlemi için geliştirilmiş iki farklı teknoloji var ve üreticiler istekleri doğrultusunda tercih yapıyorlar.
Farklı yaklaşımlarıyla tanıdığımız Apple cephesindeyse çok
daha büyük bir yenilik söz konusu. Qi ve WiCC olarak adlandırılan mevcut iki standartta bobinler kullanılıyor ve indüksiyon akımı ile şarj işlemi sağlanıyor. Akıllı cihazlarınızı şarj
etmek için mutlaka ve mutlaka yüzeye bir temas sağlamalısınız. Yurtdışında yapılan son uygulamalarda sıkça tercih edilen
mekanlarda uygulama devreye alındı. Bir Starbucks ziyaretinde telefonunuzu masaya koyarak şarj işlemini başlatabilirsiniz. Teknoloji dünyasındaki bazı uzmanlar söz konusu teknolojilerin halen temas gerektirmesi nedeniyle "kablosuzluk"
kavramı ile çeliştiğini savunuyor. Örneğin telefonunuz cebinizdeyken mevcut teknolojiler hiçbir işe yaramıyor. Apple'ın
geliştirdiği sistemse Wireless Power Utilization in a Local
Computing Environment olarak adlandırılıyor ve tam anlamıyla kablosuz şekilde şarj yapabiliyor. Mevcut teknolojilerin
tam aksine temas gerektirmiyor ve çanta içindeki ya
da cebinizdeki cihazlar üzerinde bile etki sağlanabiliyor. Teknoloji NFC temelli
olduğundan isteğe bağlı
şekilde kullanımı kısıtlandırabilmek mümkün. Öte
yandan NFC cihazlar hem
alıcı, hem de verici olarak
çalışabildiğinden kapsama
alanı da kolay bir şekilde genişletilebilecek. Yelpaze genişletildiğinde uzaktan kumandalar, klavyeler, fareler
ve daha birçok cihaz aynı
anda şarj edilebilecek. Basit cihazların artık prizden
yoksun şekilde çalışabilme
ihtimali de yükseliyor. Kredi kartı veya farklı cihazların yeni teknolojiden nasıl
etkilenebileceği ise henüz
test aşamasında.

TEKNOLOJİ
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PENTAX Q10
Daha fazla nesne ve uygulama için geliştirilmiş temel performans sağlayan yeni görüntü sensörüne sahip süper kompakt,
ultra-hafif, lensi değiştirilebilen dijital fotoğraf makinesi Pentax,
kompakt sensörlü aynasız fotoğraf makinesi serisi Q’yu Q10 modeli ile genişletti. Q10, 12.4 milyon piksellik CMOS (6.17×4.55mm)
sensöre sahip. Gövdesi üzerinde sarsıntı önleyici sisteme de sahip. Herkese rahat ve zahmetsiz dijital SLR kalitesinde fotoğrafçılık yapma imkanı sağlayan PENTAX Q10, dünyanın en küçük
ve hafif lensi değiştirilebilir dijital fotoğraf makinesi. Yeni CMOS
görüntü sensörü ve geliştirilen algoritması sayesinde, daha
yüksek kaliteli görüntüler ve daha hızlı otomatik odaklanma
gibi iyileştirilmiş temel işlem performansı sunuyor. Aynı
zamanda, SLR makineler için tipik olan odaktan saptırma efekti yaratan bokeh kontrol fonksiyonu ve sadece
bir kadranı çevirerek birçok
farklı filtre uygulayabilmeyi
sağlayan Smart Effect modları gibi-öncelinin tüm yaratıcı
özelliklerini koruyarak fotoğrafçının daha az çabayla daha
kişisel görüntüler üretebilmesini sağlıyor.

SAMSUNG NP535U4C ULTRATHIN
Yeni Yılın En İnce Hediyesi; AMD işlemcili SAMSUNG
NP535U4C “Ultrathin” Notebook
İşlemcinin özel yanı, bünyesinde AMD Radeon HD7500G grafik işlemcisini bulundurması. Grafik işlemci tek başına bile birçok üç boyutlu uygulamanın hakkını vermeyi başarıyor. Ek olarak sunulan 1
GB bellekli Radeon HD7550M’de devreye girdiğinde şaşırtıcı bir performans elde etmeniz garantileniyor. Gücünü AMD Çift Çekirdekli
A8 4555M hızlandırılmış işlemcisinden alan SAMSUNG NP535U4C
Ultrathin notebooklar ince tasarımı ve hafifliğinin yanı sıra üstün bir
performans sunuyor. SAMSUNG NP535U4C Ultrathin, 3.Nesil AMD
Turbo Core Teknoloji 'sinin sunduğu %29’a varan performans artışı
ve 6 saate varan pil ömrü ile ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda.
Mesafeleri ortadan kaldıran olağanüstü görüntü kalitesi… AMD Ultrathin standardının önemli avantajlarından biri tıpkı rakip cephedeki
gibi uzun batarya ömrü. En özel anlarınızı 1.3 megapiksel HD Webcam
sayesinde ölümsüzleştirebilir veya
özlediklerinizle HD görüntü kalitesinde yanınızdaymış gibi canlı
sohbet edebilirsiniz.

FACEBOOK
WHATSAPP'IN PEŞİNDE!
Mobil cihazların en çok kullanılan bedava
uygulamalarından olan WhatsApp, Facebook
tarafından satın alınabilir. WhatsApp, şu ana
kadar konu hakkında açıklama yapmadı. Analistler şimdi, Facebook’un WhatsApp’i satın
alarak, “bir diğer bir milyar kullanıcıya ulaşmak
konusunda önemli bir hamle yaptığını” öne sürdü. CNET’in verdiği bilgiye göre, WhatsApp’in
günlük kullanıcı sayısı 100 milyon. Uygulamanın kullanıldığı ülke sayısı ise 150’nin üzerinde.

GOOGLE'DAN
DOKUNMATİK CHROMEBOOK
11.6 inçlik ilk Chromebook gibi Samsung tarafından üretilmesi beklenen 12.85 inç büyüklüğündeki yeni Chromebook, tamamiyle yenilenen dokunmatik ekran paneline sahip olacak.
2012'nin sonlarına doğru sevkiyata hazır olacak
olan ürün, 2013'ün ilk haftalarında Google Play
Store başta olmak üzere ilgili yerlerde satışa
sunulacak. Donanım tarafında yine bir önceki
Chromebook'a benzer olması beklenen üründe
Exynos 5 Dual işlemci, Mali-T604 GPU'su ve 2
GB RAM'in kullanılması bekleniyor.
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Konyaspor
vites yükseltmeli...

muhmed83

Bu yıl ne oldu da bu
takım bu durumlara
düştü? Transferler
yapıldı. Maddi konulardaki sıkıntılar tam
olarak giderilememiş olsa da Fifa’da
bulunan dosyalar
tek tek kapatılıyordu.
Oyuncuların ücretlerinin ödenmesi
konusunda aksamalar, gecikmeler olsa
da ödeniyor. Takımın kalitesinden de
şüphe duymuyorum.
Bu takım gerçekten
kurulabilecek en iyi
takımlardan birisi
oldu. Gençlerin ve
tecrübeli isimlerden karma olarak
kurulan takım
tek tek isimleri ele
aldığımızda kaliteli
bir ekip olmasına
rağmen bunu sahaya yansıtamamış
olmaları beklenmeyen bir durumdu.
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Geçen sen gençlerle kurulu bir kadro ile yola çıkan Konyaspor için birçok kişi ligde kalmayı hedefledi. O tecrübesiz takımdan fazlasını beklemek zaten insafsızlık
olurdu. Fakat o pırıl pırıl gençler inanılmazı başarmanın kapısından dönmüşlerdi. Onların dar kadro ile yakalamış oldukları başarının ardından gelecek yıla
daha da umutla bakmak en doğal hakkımızdı. Gerekli takviyelerle birlikte takımın Süper Lige çıkması en büyük beklentimizdi.
Şimdi hoca da değişti. Bu
Konyaspor’un
yararına
olan bir değişiklikti. Oyuncu transfer edilirken takımın oynayacağı sisteme
göre oyuncular transfer
edilmelidir. Defansif oynayacak bir takımın 4-5 tane
forvet transfer etmesi, ya
da ofansif oynayacak bir
takımın forvet hattının
güçsüz olması bir takımı
ne kadar başarıya götürür?
Konyaspor Uğur hoca ile yeni bir yola girdi.
Uğur hoca bu takımla iyi bir iletişim kurabilirse işler istediğimiz çizgiye gelebilir. Takım
ligin ilk yarısını ne kadar yukarıda tamamlayabilirse bu Konyaspor için büyük bir avantaj olur. Lige verilecek ara ile birlikte gerekli
takviyelerde yapılarak ligin ikinci yarısında
daha iyi bir Konyaspor izleyebilir, Süper lig
hedefinin uzak olmadığını görebiliriz. Takımın içeride maç kazanamaması ve ligde de
aşağı sıralarda olması taraftarında umudunu
kırdı. Konya’da taraftar konusunda ciddi bir
sıkıntı var. Konyaspor ikinci ligde Diyarbakırspor, Yozgatspor, Rizespor ile oynadığı
dönemlerde stadyum tıka basa dolduğu gibi
dışarıda kuyruklar oluşur, taraftar avuçları
çatlayana kadar alkışlar, sesi kısılana kadar
bağırırdı. Kar kış demeden stada gelir, takımını hiçbir zaman yalnız bırakmazdı. O
günlerde taraftarlık hem eziyetli hem de
keyifliydi. Şimdi ise genelde lisede okuyan
gençlerden oluşan bir grup taraftar takımı
desteklemeye çalışıyor. Ellerinden gelen
gayreti göstermelerine rağmen bu işin onlarla olmayacağını, tüm Konya’nın takımı desteklemesi gerektiğinin altını çizmek gerekir.

Bu takımı Süper ligde
görmek istiyorsak öncelikle maçlara gitmeli ve
takıma gerçek bir taraftar gibi destek olmalıyız.
Takımı skora bakmaksızın destekleyerek ona iyi
günde kötü günde taraftarın yanında olduğunu
hissettirmeliyiz. Her şey
iyi kadro ile para ile olmuyor. Takımın mutlaka taraftar desteğine ihtiyacı var. Anadolu takımlarında bu oldukça
vasat olduğu için takımların maç içerisinde
konsantrasyon eksikliği yaşadığını görebiliyoruz. Maçın en kritik dönemlerinde hata
yapılabiliyor. Taraftar takımı sürekli maçın
içinde tutması için tezahüratlarla desteklemesi gerekir. Bu yapan takımlar Süper ligde
kalıcı olmayı başardılar. Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Kayserispor, Sivasspor gibi takımlar tribün desteğini yeterince
alabiliyorlar. Bu sayede ligde kalıcı olmayı
başardılar. Özellikle Anadolu takımları içerisinde Trabzon, Bursa ve Eskişehir şehirlerinde tribün desteği mükemmel. Sadece
tribün desteği yetmez ama tribün desteği
olmadan da olmaz. Çok nadir takımlar bunu
başarabilmiştir. İstanbul Belediye takımı bu
konuda nadir takımlardandır. Fakat onların
bütçesi ve takımın İstanbul takımı olması
onlar için bir avantajdır. Oyuncuların İstanbul gibi bir şehire hayır deme olasılığı ile
Konya’ya hayır deme olasılığı arasında çok
fark var. Onun için Konyaspor taraftarı takımını ciddi anlamda desteklemelidir. Takım,
teknik ekip ve taraftar bütünleştiği zaman
başarı mutlaka gelecektir.
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Baba Olmak
VEYA OLAMAMAK
HERKESİN EN DEĞERLİ VARLIĞI, ÇOCUKLAR.. BAZEN YARAMAZLIKLARI DELİ ETSE DE, YOKLUKLARI DAYANILMAZ.
YA HİÇ OLMAMASI. ALLAH KORUSUN DERİZ SESSİZCE VE KORKUYLA.

Çocuk olması için bir erkek ve bir dişi gerekir herkesin bildiği gibi,
ama çocuk olmamasının yükü genellikle kadına yüklenir, kadınlarımız doktor doktor dolaşarak, olmadı koca karı ilaçları ve tedavileriyle çözüm ararlar. Bilimsel araştırmalar çocuk olması gibi
olmaması sorumluluğunun erkek ve kadın arasında yarı yarıya
paylaşıldığını göstermektedir. Ancak erkekler cinsel başarı ile çocuk sahibi olmanın aynı şey olduğu yanlış bilgisi nedeniyle bu sorumluluğu ya da suçu kabul etmeyip, eşlerine yüklemektedir.
Öncelikle bilinmesi gereken, tarlaya atılan her tohumun yeşermemesi gibi her başarılı ilişkinin çocuk ile sonuçlanmayacağıdır. Sağlıklı bir çiftin normal cinsel birlikteliği sonrası, bir ay içinde gebelik
şansı %25, bir yıl içinde ise %85 tir. Bir yıllık beraberlik sonrası çocuk sahibi olamayan çiftlerde, bir infertilite sorunu olduğunu düşünürüz ve karı ve kocayı ayrı ayrı değerlendiririz.
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Erkeklerin değerlendirilmesi muaye- gibi sorunlar sayılabilir. Doğumsal sorunlar çocuk doktorne ve meni tahlili (spermiogram) ları ve aileler tarafından değerlendirilmeli, kuşku halinile başlar, çok kolay biçimde de mutlaka ürolojik değerlendirme yapılmalıdır. Sıklıkla
erkekte bir sorun olup olma- gözden kaçan sorun ise ergenlikte gelişme yetersizliğidir.
dığı anlaşılır. Bir sorun sap- Yaşıtlarına veya kardeşlerine göre sakal, bıyık, ses kalıntanırsa da soruna yönelik laşması ve vücut gelişimi konusunda geri kaldığından
ileri araştırmalara başlanır. kuşkulanılan ergenler vakit geçirilmeden tıbbi incelemeBurada erkeklerde çocuk ye alınmalıdır.
sahibi olmaya engel olan Çocuk sahibi olamamak birçok hastalıkla ilişkili olup, babazı hastalıklar hakkında zen birden fazla hastalığın etkisi söz konusu olabilir. İnokurlarımızı bilgilendirme- fertilite eşlerden birinden kaynaklanabileceği gibi, her ikiye çalışacağım. Erkeklerde sinde birden de sorun olabilir, hatta eşler ayrı ayrı normal
en sık görülen infertilite nedeni olup birbirine uyumla ilgili problemler olabilir. Günümüz
varikosel dediğimiz, testis toplar- koşullarında çocuk sahibi olamayan ailelerin %10'unda
damarlarında şişkinlik ve ters akımla kendini gösteren ve hiçbir tıbbi sorun saptanamaz.
sonuçta testisleri dejenere edip sperm üretimini bozan bir Tedavide saptanabilen hastalıklar, tıbbi veya cerrahi olarak
damar hastalığıdır. Hastalık ilerleyici olup, ilk yıllarda çocuğu tedavi edilir. Doğal yolla çocuk sahibi olunamazsa, aşılama
olup, daha sonra olmayan erkeklerde de en sık görülen neden (IUI), tüp bebek (IVF) ve mikroenjeksiyon gibi yardımcı
bu hastalıktır. Varikosel tedavisi cerrahi olup, ters yönde akım üreme yöntemleriyle çocuk olmasına katkı sağlayabiliriz.
yapan damarların, mikroskop altında bulunup bağlanması Bu konulardaki bilgiler, ancak ailenin durumu ayrıntılı olagereklidir. Ameliyat sonrası hastaların yaklaşık yarısı doğal rak değerlendirilip ortaya konduktan sonra, ilgili uzmanlar
yollarla çocuk sahibi olur, diğerlerinin de aşılama (IUI) ve tüp tarafından aileye verilebilir. Çocuk sahibi olamayan çiftlerbebek(IVF) olarak bilinen üremeye yardımcı tekniklerle ço- de uygun tedavi ve takip ile %80 den fazla çocuk sahibi
cuk sahibi olma şansı artar. Tedavide sigara çok önemli olup, olma şansı elde edilir.
sigara içenlerde kısırlık riski çok daha fazla, ameliyat sonrası İnfertilite tedavisinde en önemli öneri aile içi dayanışma
iyileşme şansı çok daha azdır. İkinci önemli nokta zamandır, ve sabır olmalıdır. İlk birkaç başarısız deneme sonrası mohastalığın ilerleyici karakteri nedeniyle, geciktikçe cerrahi ba- rali bozulan, birbirlerini veya doktorları suçlayan, doktor
şarı şansı azalır. 35 yaştan sonra ameliyat yapılsa bile, çocuk doktor dolaşan, piyasada kısırlık tedavisi iddiasıyla satılan
sahibi olma şansı artmaz.
ne olduğu belirsiz otlara, tozlara,
Varikosel aslında ergenlik yılsulara para döken çok sayıda hasGünümüz koşullarında
larında, hatta bazen çok daha
ta var. Benim önerim hastaların
çocuk sahibi olamayan
küçük yaşlarda başlayan bir
iyi niyet ve umutlarını korumaailelerin %10'unda hiçbir tıbbi
ları, altyapısı güçlü ve kurumsal
hastalık olup, özellikle ayakta
merkezlerde sistematik tanı,
kalınca torbalarda şişme ve
sorun saptanamaz.
izlem ve tedavilerini sabırla yapağrı ile kendini gösterir. Günümüz koşullarında artan evtırmalarıdır. İlk denemelerdeki
lenme yaşı nedeniyle de hasta
başarısızlıkların nedenleri, en iyi
erken yıllarda tanınıp tedavi
bu süreci yöneten hekimler tarafından bilinir ve gerekli tedavi
edilmezse, otuzlu yaşlarda evlendiğinde hastalık çok ilerledeğişiklikleri daha bilimsel olamiş ve çocuk sahibi olma şansı
rak yapılarak şans artırılabilir.
çok azalmış olabilir. Bu nedenSon olarak çocuk bir mucizedir
le gençlere ergenlik yıllarında
ama infertilite tedavisi bir bilimdir, bilimsel kurallara dikkat
en az bir kez ürolojik muayene
edilerek, tabi Allah'ın izni ve
yapılmasını öneririm.
yardımıyla, ailelerin büyük çoİkinci olarak cinsel gelişim,
ğunluğu tedavi edilebilir, çocukyapı ve hormonal sorunlar karşımıza çıkar. Penis az
larıyla mutlu ve sağlıklı bir ömür
gelişmesi, eğrilikleri, idrar
sürebilir. Tüm hekimlerimiz de
deliğinin yerinde olmamahastalarının beklentilerini karşısı, testislerin torbalar içinde
lamak için son bilimsel gelişmeler ışığında hastalarına yardımcı
normal yerinde olmaması,
olmaya çalışır.
gelişme yetersizliği olması
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GÜZELLİK
BAŞA BELA MI?
"CLEOPATRA’NIN BURNU BİRAZ KISA OLSAYDI, TÜM
DÜNYA TARİHİ FARKLI OLURDU!" DEMİŞ BLAİSE
PASCAL. GÜZELLİĞİ İLE TARİHTE İSİM YAPMIŞ BİRİ
CLEOPATRA. CLEOPATRA’NIN BURNU GÜZELLİĞİNİ
TAMAMLAYAN ÖNEMLİ BİR UNSURMUŞ DEMEK
Kİ. BU KONUDA ELİMİZE ULAŞMIŞ KESİN VERİLER OLMASA DA CLEOPATRA’NIN ETKİLEYİCİ
BİRİ OLDUĞU SU GÖTÜRMEZ BİR GERÇEK. BU
ETKİLEYİCİLİĞİN GÜZELLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞI AŞİKAR. ÖYLE Kİ O KADAR GÜZEL OLMASA
SEZAR'DAN SONRA MARK ANTONİ ONA TUTULMAYACAK BU AŞKIN SEBEP OLDUĞU İÇ SAVAŞLAR ÇIKMAYACAKTI. ROMA İMPARATORLUĞU BÖLÜNMEYECEK VE
TARİH FARKLI SEYREDECEKTİ. EMİNİM BU GÜZELLİĞİN NELERE
KADİR OLABİLECEĞİNİ OLAYIN KAHRAMANLARI BİLE BİLMİYORDU.
AMA BİZ BUGÜN BUNU BİLİYORUZ. ÇÜNKÜ TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE GÜZELLİK GÜNÜMÜZDE OLDUĞU KADAR ÖNEMLİ OLMAMIŞTIR.
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Kent yaşamında binaları birbirinden ayıran dış
mimarileridir. Bu binalarda oturanların ya
da işlevinin hemen hemen hiçbir önemi
yoktur. Trafikte seyreden araçlarında
sadece modeli önemlidir onu kullanan
önemli değil. Kalabalıkların içindeki
insanların ise fark edilmesi ise sadece
dış görünüşüne bağlıdır. Güzellik
hayatımızda o kadar önemlidir ki daha
yaşamın ilk dakikalarında anlarsınız
bunu. Güzel bir bebekseniz doğumhanedeki görevli hemşire ya da ebe sizi hemen
fark eder. Bir başka güler size, acuk mucuk yapar.
Sıradan biri değilsinizdir artık o hemşirenin gözünde.
Avantaj artık sizdedir eğer güzel bir bebekseniz hayata
bir adım önde başlarsınız. İlkokul öğretmeni ilk sizin
adınızı öğrenir ve okulda çabucak dikkat çekersiniz.

İNŞAAT DEKORASYON

Bu eğitim ve iş hayatınızda da böyle
sürer gider. Bu iyi bir şey mi kötü mü
bunu siz okuyuculara bırakıyorum ama
kesinlikle hayatın bir gerçeği olduğunu
söyleyebilirim.
Güzelliğin ön planda olması gereken
meslek grupları vardır. Mankenlik
modellik gibi. Bunun neden böyle
olması gerektiğini hepimiz biliriz ve
anlayışla kabul ederiz. Ancak güzellik
sadece bu meslek gruplarında değil
artık birçok yerde istenilen özelliktir.
Bunun yazılı bir metni ya da açıktan
dillendirilen bir kuralı yoktur. Değişik
kelime ve özelliklerin içine sıkıştırılarak anlatılmak istenir güzellik. Güzel
olmak, bakımlı olmak, genç olmak
çağımızın geçer akçelerinden. Güzelleşmek veya güzelliğini devam ettirmek için harcanan paralarda dudak
uçuklatacak düzeyde. Dünyadaki kozmetik ürün pazarı 200 milyar dolar civarında. İnsanlar artık zamanların ve
kazançlarının bir kısmını daha güzel
görünmek daha bakımlı ve genç görünmek için harcıyor.
Daha güzel ve daha genç görünmek
isteyenlerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biride estetik cerrahi uygulamalarıdır. Estetik cerrahi plastik
cerrahinin bir dalıdır. Estetik (veya
kozmetik) cerrahi vücut imajının
"daha güzel" ve "mükemmele" ulaştırılmasını sağlamak için yapılan operasyon ve girişimlerle uğraşır. Bu tür
cerrahi işlemler yaptıranların sayısı
sanılan aksine oldukça fazladır. Bazı
ülkelerde her üç kadından biri en az
bir kez bu ameliyatlardan birini geçirmişlerdir. 2011 yılında Amerika Bir-

leşik Devletleri’nde 13,8 milyon
adet estetik amaçlı müdahale
yapılmıştır. Bu müdahalelerin 1,6 milyonu estetik ameliyatlardır. Bu ameliyatların
%91'i kadınlara uygulanan
operasyonlar iken %9' u
beyler için yapılmıştır. Bu
ameliyatlar içinde en sık uygulananlar ise meme büyütme, estetik burun ameliyatları, yağ aldırma, göz kapağı
ameliyatları ve yüz germe
ameliyatlarıdır. Bu ameliyatların tamamı Türkiye’de başarıyla yapılmaktadır.
Aynanın karşısına geçtiğiniz zaman eğer kulaklarım kepçe olmasaydı saçlarımı çok farklı şekilde bağlayabilirdim ya da bu göz altı torbalarım
beni yaşlı gösteriyor diyorsanız belki de
sizin de bir estetik cerraha gitmenizde
yarar olabilir. Acaba köşeyi dönerken
burnum benden öncemi dönüyor
diye düşünüyorsanız ya da doğum
sonrası karında oluşan sarkıkları
sürekli gizlemek istemiyorsanız siz
de bir estetik cerrahın kapısını çalabilirsiniz. Hiçbir estetik cerrahın elinde
sihirli değnek yoktur. Ancak makul
ve gerçekçi isteklerle hünerli eller birleşirse çok memnun edici sonuçlar da
elde edilebilir. Yalnızca lokal anestezi
kullanılarak küçük bir müdahale ile
azaltılabilecek yüzde yerleşik bir yara
izinden yada sizi beş yaş yaşlı gösteren
göz çevresindeki çizgelerden kurtulmak
size daha fazla özgüven verecekse bence
vakit kaybetmenin hiç anlamı yoktur.
Güzellik yalnızca kadın için değil erkekler için de son derece önemelidir. İnsani
ilişkilerin ön planda olduğu mesleklerde
çalışanların genç dinamik görünmesi
son derece önemlidir. Bu yüzden son
yıllarda kadınlar kadar erkekler de estetik cerrahi kliniklerine başvurmaktadır.
Estetik burun ameliyatları, göz kapağı
cerrahisi, kepçe kulak, yağ aldırma ve
jinokomasti (erkekte kadın tipi meme
olması durumu) erkeklerin estetik cerrahlara başlıca başvuru nedenleridir.
Tarih öncesi dönemde taş, boncuk,
deniz kabukları ile başlayan güzelleşme arzusu elbiseler, makyaj saç stilleri

ile devam etmektedir. Bu serüvenin
günümüzdeki ayağı da estetik cerrahi
ameliyatlardır. Birçoğu dakikalar içinde ya da saatler içinde sonuç veren bu
işlemler bazen mucizevi sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Estetik cerrahlar
sizlere yeni bir görünüm kazandırabilir bir ameliyatla yeni bir burun ya
da bambaşka bir vücuda sahip olabilirsiniz ama bunların hayatınızı nasıl
yönlendireceğine ve değiştireceğine
siz karar vereceksiniz.
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Devlet Tiyatroları
ARALIK PROGRAMI
TİYATRO ADI

KONYA DEVLET TİYATROSU MÜDÜRLÜĞÜ

KONU

ARALIK/2012 AYLIK OYUN DÜZENİ
KONYA DEVLET TİYATROSU SAHNESİ

1

CUMARTESİ

14:00

BİZ SİZE HAYRANIZ

1

CUMARTESİ

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

2

PAZAR

3

PAZARTESİ

4

SALI

10:30

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

5

ÇARŞAMBA

14:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

6

PERŞEMBE

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

7

CUMA

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

8

CUMARTESİ

14:00

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

19:30

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

8

CUMARTESİ

9

PAZAR

10

PAZARTESİ

11

SALI

10:30

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

12

ÇARŞAMBA

14:00

DÖRT KÖŞE PALYAÇO (Ç.O.)

13

PERŞEMBE

19:30

SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

14

CUMA

19:30

SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

15

CUMARTESİ

14:00

SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

15

CUMARTESİ

19:30

SUSKUNLAR KAPISI (BAB-I HAMÛŞAN)

16

PAZAR

17

PAZARTESİ

18

SALI

19

ÇARŞAMBA

20

PERŞEMBE

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

21

CUMA

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

22

CUMARTESİ

14:00

BİZ SİZE HAYRANIZ

22

CUMARTESİ

19:30

BİZ SİZE HAYRANIZ

23

PAZAR

24

PAZARTESİ

25

SALI

26

ÇARŞAMBA

27

PERŞEMBE

19:30

AY ECESİ*

28

CUMA

19:30

AY ECESİ

29

CUMARTESİ

14:00

AY ECESİ

29

CUMARTESİ

19:30

AY ECESİ

30
31

PAZAR
PAZARTESİ

Genel Müdürlük Gerektiğinde Oyun Düzeninde Değişik Yapabilir.
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CUMHURİYET'İN
İLK YÜZYILI
İLBER ORTAYLI

Basım Tarihi: 2012
Türü: Tarih
Sayfa Sayısı: 336
Timaş Yayınları
Etiket Fiyatı: 18,50 TL
''Türklerin son iki asrı bütün Doğu dünyasında ve Balkanlar'da
dikkatle gözden geçirilmesi gereken büyük bir tarihi yolculuktur.
Bu nedenle de dünya tarihinin önemli bir parçasıdır ve dikkatle
üzerinde durulmalıdır.''-İlber Ortaylıİsmail Küçükkaya sordu, İlber Ortaylı tüm içeriğiyle cevapladı ve
ortaya Türkiye'nin geçmiş ve geleceğiyle ilgilenen her okurun mutlaka okuması gereken bir başucu kitabı ortaya çıktı.Cumhuriyet'in
İlk Yüzyılı, İlber Ortaylı'nın kaleminden 1923'ten günümüze, günümüzden 2023'e uzanan, bir geçmiş ve gelecek muhasebesi...

SULTAN ABDÜLAZİZ VAK'ASI
YILMAZ GRUDA

1

Mustafa Ceceli • Deli Gönlüm

2

Kenan Doğulu • Şeytan Tüyü

3

Murat Boz • Özledim

4

Funda Arar • Geciken Gözyaşı

5

Emre Aydın • Beni Biraz Böyle Hatırla

6

Ferhat Göçer • Yanına Kalmaz

7

Ozan Doğulu feat Model • Dağılmak İstiyorum

8

Ziynet Sali • Herşey Güzel Olacak

9

Hande Yener • Dön Bana

10

Serdar Ortaç • Ne Bu Neşe

Türü: Roman Dizisi

RUHUNDAKİ ZEHİRLE YÜZLEŞ
TESS GERRITSEN
Türü: Roman

21.12
DUSTIN THOMASON
Türü: Roman

KARANLIĞIN ELLİ TONU
E. L. JAMES
Türü: Roman

LAST OF US
NAUGHTY DOG

MEZOPOTAMYA EKSPRESİ
CENGİZ ÇANDAR
Türü: Bugünün Kitapları Dizisi

NAR AĞACI
NAZAN BEKİROĞLU
Türü: Roman

BIOSHOCK
INFINITE

Rockstar North tarafından geliştirilen GTA
V, Rockstar Games’in gelmiş geçmiş yarattığı en büyük ve en gelişmiş oyununda Güney
Kaliforniya’nın yeniden hayal edilmiş versiyonunu temel alarak bizleri Los Santos’a geri
götürüyor! Oyun, San Andreas eyaletinin
Los Santos şehrinde geçiyor. Los Santos’un
yanı sıra, şehri çevreleyen dağlar, tepeler,
kırsal alanlar ve plajlarla kaplı günümüz Güney Kaliforniya’sının birçok bölgesi bizleri
bekliyor olacak. Harita çok büyük olacak.
Senaryo çok uzun olacak. Yaklaşık 1000 sayfalık bir senaryo bizleri bekliyor.
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MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL
MOSKOVA'NIN ŞİFRESİ: TEMEL
Tür: Komedi, Macera
Yönetmen: Adem Kılıç
Senaryo: Yılmaz Okumuş
Yapım: 2012, TÜRKİYE
Oyuncular: Altan Erkekli, Salih Kalyon, Ruhi Sarı, Alper Kul, İsrafil Köse,
Duygu Şen, Aslıhan Güner, Çetin Altay, Seymen Aydın, Ayşegül Günay
Temel, ilk film olan Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözerek hazineye ulaşmış ve
aşık olduğu kadına kavuşmuştur; ya da kendisi bu şekilde sanmaktadır. Aslında Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları yanlışlıkla Türk mafyasıyla çatışmış ve
karşılıklı olarak birbirlerini öldürmüşlerdir. O esnada Temel çukurdaki altınları
Sümela’nın hazinesi sanarak alır. Ne var ki altınları çalınan hem de adamları öldürülen Rus mafya lideri sinirden küplere binmiştir. En zalim adamlarından olan
Abromoviç’i, Temel’i öldürmesi için Trabzon’a yollar. Saftirik Temel bir şekilde kaçış yolu bulur ama adamların peşini bırakmadığını anladığında Abromoviç’in peşinden dostu Turgay ile birlikte Moskova’nun yolunu tutar! Çekimlerinin ilk etabı
Rusya'da yapılan film Moskova'dan Trabzon'a uzanan bir yanlışlıklar komedyası.
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ALACAKARANLIK
ŞAFAK VAKTİ 2

EVİM SENSİN
EVİM SENSİN

OPERASYON ARGO
ARGO

ÇAKALLARLA DANS
HASTASIYIZ DEDE
ÇAKALLARLA DANS
HASTASIYIZ DEDE

SKYFALL
SKYFALL

ÇANAKKALE 1915
ÇANAKKALE 1915

BENİM ANNEM
BİR DİNOZOR
DINO
MOM

GÖRÜNMEYENLER
GÖRÜNMEYENLER

OTEL
TRANSİLVANYA
HOTEL
TRANSYLVANIA

DAĞ
DAĞ

REIGN OF
ASSASSINS
JIANYU
JIANGHU

EVRENİN ASKERLERİ
İNTİKAM GÜCÜ
UNIVERSAL SOLDIER
DAY OF RECKONING
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ŞAHANE MİSAFİR
MAGNIFICA PRESENZA
Tür: Dramatik Komedi
Yönetmen: Ferzan Özpetek
Senaryo: Ferzan Özpetek
Yapım: 2012, TÜRKİYE, İTALYA
Oyuncular: Cem Yılmaz, Margherita Buy, Elio Germano, Loredana
Cannata, Paola Minaccioni, Beppe Fiorello, Giorgio Marchesi, Bianca
Nappi, Massimiliano Gallo, Gea Martire, Alessandro Roja, Gianluca Gori

Sicilyalı Pietro'nun tek hayali ünlü bir aktör olmaktır. 28 yaşındaki Pietro oyunculuğu kafasına o kadar çok takmıştır ki amacına ulaşmak
için bin türlü çılgın yolu denemekte sakınca görmez. Roma'ya gelir
ve önce bir pastanede çalışmaya başlar, aynı zamanda da aktörlüğe giden yolları aşındırır. Başta kuzeni Maria’nın evine misafir olarak
yerleşir sonra kendi evine çıkar ama kısa sürede evde bir gariplik
sezer. Sanki eşyalar kendi kendine hareket etmektedir, gece vakti
garip fısıltılar gelmektedir. Pietro sevimli dairesini kendisinden başka "7 buçuk" hayali sakin ile paylaştığını fark edecektir!
İtalya'da yaşamını sürdüren Ferzan Özpetek'in dokuzuncu sinema
filmi olan yapımın kadrosunda Cem Yılmaz'da var. Filmin müziklerinin
büyük bölümünde İtalyan müzisyen Pasquale Catalano'nun imzası
varken, Sezen Aksu'nun da filme özel parçalar bestelediği biliniyor.
Tiglon/Fida Film | Etiket Fiyatı: 21,99 TL

YERALTI
YERALTI

FELEKTEN BİR GECE
THE HANGOVER

KORKU KAPANI 5
WRONG TURN 5

Yönetmen
Zeki Demirkubuz

Yönetmen
Todd Phillips

Yönetmen
Declan O'Brien

Tiglon/Mavi Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Tiglon/Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 6,99 TL

Tiglon/20th Century Fox
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

BERLİN KAPLANI
BERLİN KAPLANI

SÖZ VE MÜZİK
MUSIC & LYRICS

SAHTE GELİN
THE DECOY BRIDE

Yönetmen
Hakan Algül

Yönetmen
Mark Lawrence Miller

Yönetmen
Sheree Folkson

Tiglon
Etiket Fiyatı: 9,99 TL

Tiglon/Warner Home Video
Etiket Fiyatı: 6,99 TL

Tiglon/Bir Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

PROMETHEUS
PROMETHEUS

YASAK AŞK
A ROYAL AFFAIR

BASKIN
THE RAID

Yönetmen
Ridley Scott

Yönetmen
Nikolaj Arcel

Yönetmen
Gareth Evans

Tiglon/20th Century Fox
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Tiglon/Calinos
Etiket Fiyatı: 10,99 TL

Tiglon/Calinos
Etiket Fiyatı: 29,99 TL
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Bu ay yine gökyüzündeki en önemli hareket Uranüs retrosunun sürmesi. Bu durum bazı bağlantı alanlarında aksaklıklara
neden olabilir. Böyle bir dönemde yeni bir
iş kurmaya ya da bağlantı yapmaya kalkışmamanız sizin lehinize olacaktır. Bu türden
projeleriniz varsa kesinlikle ertelemelisiniz.
Eğer bu konularda herhangi bir problem
çıkmasını istemiyorsanız bu sürede ciddi
ve hassas kararlardan kaçınmak çok akıllıca bir karar olacaktır.

Bu ay iş hayatınız son derece başarılı bir
tablo çizmenizi sağlayabilir. Kendinize güvenebilir ve yaptığınız araştırmalara bağlı
olarak son derece karlı sonuçlar elde edebilirsiniz. Sezgilerinizin gücü, sahip olma isteğiniz ve doğru zamanlama olumlu sonuçları
kolayca getirecektir. Ayrıca yabancılarla ve
yurtdışıyla ilgili işlerinizde de küçük kısıtlamalar gündeme gelebilir. Bu tür konularda
da fazla hayalci davranmamalısınız. Herşeyi
zamana bırakmak lehinize.

Size ilgi gösteren birine çabuk aşık olabilirsiniz. İnsanları elinizde tutmak için korkutabilirsiniz veya böyle bir durumun kurbanı
olabilirsiniz. Başkalarının paraları size kazanç getirebilir ama borsadan uzak durun.
Aşırı hırslı ve doğruluktan uzaklaşmak size
zarar verecektir. Ortaklık ve eş seçiminde
dikkatli olmalısınız. Fazla düşünmeden ve iyi
organize olmadan yeni atılımlara girmemelisiniz. Hırslısınız ama bir işi bitirmeyi başkasına bırakmamalısınız.

Bu ay işle hep meşgul olacaksınız. Önemsiz detaylara fazla kapılacak veya ilgilenip
önemlileri kaçırabilirsiniz. Aynı anda birden
çok işle ilgilenmek zorunda olabilirsiniz. Rapor yazmak veya listelemek gibi gereklilikler
olabilir. Varsa babanızla veya yöneticilerinizle iletişiminiz sağlıklı ve güçlü olacaktır, eğer
bu durumdaysanız bu fırsatı kaçırmamalısınız.Kurumlar ve dernekler ya da benzeri
örgütlerle aktif ilişkilere girebilirsiniz.Kardeşlerinizle ilişkileriniz iyi olacak.

Bu ay içinde güçlü ve yaratıcı destekler
göreceksiniz. Yeterince kuvvetli değil ama
erdemlisiniz. Sadık ve gururlusunuz. Başkasının çocukları, ebeveynlerinin ölümü veya
ayrılmasından doğan sorumluluklar gerekebilir. Kurallara ve düzenlere bağlı kalmalısınız. Daha kararlı olacaksınız, sağduyunuz
yeterli, organizesiniz ve çözümsel yeteneğiniz var, iletişim alanında şanslısınız. Buna
karşın sabırsızsınız ama olumsuzluğunuzu
dışa yansıtmayacaksınız.

Bu ay iyi çalışacaksınız ve görev anlayışınız
mükemmel olacak. Kendinizi işinize adamış
olduğunuz için detaylarla ve gereksiz olaylarla uğraşmak zorunda kalacaksınız. Çevrenizde gelişen ve sizle ilgisi olmayan bazı
tatsız olaylar sizi de etkileyecek. Yakınlarınız
ile ilgili olan bu sorunlar ay sonuna kadar
devam edecek. Fakat sonuçta yaşca büyük
birisinin devreye girmesiyle rahatlayacaksınız. Yine bu dönemde gizli düşünceler ve
fikir sabitliği sizi epey zorlayacak.

Çekiciliği, duygusal bağlarla aynı kefeye koymamalısınız. Kalabalıklar, beklemekten ve
bekletilmekten canınızı sıkacak. Zamanının
akıcılığına karşı kendinize olan inancınız yaptığınız işleri sıkıntılı bile olsa başarıyla sonlandırmanızı sağlayabilir. Geçtiğimiz dönemde
de bu gibi sorunlar meydana geldiği için aslında o kadar güçlük çekmeyebilirsiniz. Yine
de içinde bulunduğunuz koşulları belirleyebilmenin avantajını yaşayabilirseniz, gerçekten
çok önemli adımlar atabilirsiniz.

Hareketli bir ay. Alaycısınız ve sahip çıkmak
istiyorsunuz. İntikam almak isteyeceksiniz.
Anlatım çabalarınız yoğun. Gizemli görünmek isteyeceksiniz. Nazik ve istekli bir dinleyici değilsiniz, kendinize yeterlisiniz. Güç,
sürat ve kurnazlık gerektiren tartışmalara
gireceksiniz. Eski ve gereksiz gibi gözüken
bir şeyden yeni bir şey çıkartabileceksiniz.
İstek ve beklentileriniz doğrultusunda davranacaksınız. Olumsuz yönlerinizi ve zayıflıklarınızı görmezlikten gelmeyin.

Maddesel kaynakları, becerileri ve aile ilişkilerini kullanmakta usta sayılırsınız. Kendini
geliştiren insanlar ve metodlarla ilgilenirsiniz. Eşinizin işi yazarlık, politika, hukuk, yabancı ilişkiler veya eğitim ise geliriniz artabilir.
Psikolojik ve ruhsal olaylar ilginizi daha çok
çekecektir. Başkalarının finansal durumları
ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Sır saklamalısınız. Yurtdışına gidebilir ve hoş günler
geçirebilirsiniz. Çevrenizdeki son dedikoduları öğrenmeye çalışacaksınız.

Aşk yaşamınıza engeller gelebilir. Sosyal değilsiniz çünkü tedbirlisiniz ve reddedilmekten çekiniyorsunuz. Bazen çok sert olabilirsiniz. İlerlemek için çevrenizdeki insanları
kullanmak isteyeceksiniz. Mars ilişkisinde
doğal gayret ve sosyallik gözlenir, iyi duyguları çekersiniz, Kusurlarınız başkaları tarafından gözlenebildiği için onları saklamak
için uğraşmazsınız. Arkadaş canlısısınız,
yaratmak için için ilişkilere ihtiyaç duyacaksınız, İyi bir arabulucu olabilirsiniz.

Uzun süredir görmediğiniz dostlarınızla
sanki hiç ayrılmamışsınız gibi buluşup ilişkinizi devam ettireceksiniz. Arkadaşlarınızı
organize edebilme yeteneğine sahipsiniz.
Duygularınızın sizi sürükleyebileceği yanlış
davranışlara engel olmalısınız. Gerçek olmayan amaçlara yönelmeyin. Düzensizlik ve
dikkatsizlik sorun olacaktır. Böyle bir gerilimde, bir çabanız sonuçsuz kalabilir veya
motivasyon yoksunluğundan dolayı karmaşa yaşayabilirsiniz.

Sıkıcı ayrıntılardan ve gereksiz tekrarlamalardan nefret ediyorsunuz. Bu dönemde
aceleciliğiniz gündemde. Zihinsel yönden
güçlü olmanıza rağmen konuşma ortamlarında bazı sıkıntılar çekebilirsiniz. Hatta kendinizi ifade eksikliği dahi görülebilir. Bu ay çok
önemli olmasa da olumlu ilişkiler de var, sosyal olaylar ve çalışmalar ilginizi çekecek, yeni
dostlar edinmenize neden olacaklar, geçmişte ilerlemenize engel olan sosyal ortam ve
önyargılardan kesinlikle kaçınmalısınız.
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RESMİ KURUMLAR
Valilik
Meram Kaymakamlığı
Selçuklu Kaymakamlığı
Karatay Kaymakamlığı
Büyük Şehir Belediyesi Santral
Meram Belediye Başkanlığı
Selçuklu Belediye Başkanlığı
Karatay Belediye Başkanlığı
Garnizon Komutanlığı
Merkez Komutanlığı

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

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

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

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

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

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

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
110
112
117
119

121
122
124
125

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

133
135
153
154

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi
Sağlık Danışma
Su Arıza

178
181
184
185

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

186
187
188
189

HASTANELER
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

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

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

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

BASIN-MEDYA

265
322
351
265
265
265
265
0 242 324

02 45
36 80
20 00
00 80
18 61
00 40
01 60
8 324

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

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

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

261
324
323
235
244
325

18
34
67
25
90
15

18
10
86
20
93
06

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

353
352
345
321
350
350
241
233
444
236
236
323
238

51 84
16 16
24 24
87 70
0 444
75 75
16 16
43 03
0 155
96 02
21 21
08 08
58 32

221
257
247
257
247
247
247
247
257
247
247
247
247
247
257
247
257
247

60
06
68
16
79
09
95
05
14
79
65
22
66
60
09
05
16
73

KİPA

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

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

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

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

60
48
50
96
30
16
08
66
80
67
00
92
76
88
57
41
68
93

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

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

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265

10
02
32
23
34
18
32
19
11
11
12
11
12
12
11
28
27
41
12
05
39
36
05
11
10
10
21
36
25
23
10
23
47
33

00
65
42
55
33
70
06
80
45
28
72
21
34
14
61
85
20
37
00
15
12
12
15
11
65
50
56
17
25
79
45
75
90
53

M1 REAL

237
237
233
238
235
233
234
236
236
238
238
233
233
237
233
238
233
235
236
233
236
235
238
237
237
238
236
233
237
236
237
237
236
237

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

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
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AUGUSTUS
HOTEL
320 OTEL

SPOR SALONU
www.dedeman.com

www.rixos.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
DEDEMAN OTEL

RIXOS

221 66 00

221 50 00

OTEL
www.dedeman.com

www.bera.com.tr

www.pasapark.com.tr

DEDEMAN OTEL

OTEL BERA

PAŞAPARK OTEL

221 66 00

444 23 72

305 00 00

www.rixos.com

www.hilton.com.tr

wwwselcukotel.com.tr

RIXOS

HILTON GARDEN INN

SELÇUK OTEL

221 50 00

221 60 00

353 25 25

AVM
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
KULESİTE

M1 REAL

KENT PLAZA

SELÇUKLU KİPA

323 10 17

323 10 17

323 10 17

323 10 17
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SİGORTA
www.2asigortacenter.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

SİGORTA CENTER

444 19 82

HALI-MOBİLYA-BEYAZ EŞYA
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www.samancilar.com

www.turkmenler.com.tr

www.koprulu.com.tr

SAMANCILAR MOBİLYA

TÜRKMENLER MOBİLYA

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

238 29 42

251 12 42

342 26 42

www.kenzelmobel.com

İstanbul Cad.

Melikşah Mah.

KENZEL

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

AZZORA

248 42 24

351 18 66

323 15 66

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

www.viskolove.com

YUVAKUR

KONFULL

VİSKO LOVE

265 12 87

248 37 00

234 31 11

www.ozaksularhali.com

www.ozemek-halimobilya.com.tr

www.baglars.com

ÖZAKSULAR HALI

ÖZEMEK HALI

BAGLAR'S

351 15 73

353 91 81

265 05 95
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ÇİÇEKÇİ
www.cicekciarzum.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

ÇİÇEKÇİ ARZUM

353 35 58

ALTIN - KUYUMCULUK
www.ozboyaci.com.tr

www.altinkaynak.com

ÖZBOYACI ALTIN

ALTINKAYNAK

SARRAF KÜÇÜKBALCI

444 0 626

350 30 31

350 11 16

Kule Site

www.karakaskuyumculuk.com

www.necati.com.tr

SARRAF KARACAOĞLU

KARAKAŞ ALTIN

NECATİ HEDİYELİK&ALTIN

241 49 26

354 00 00

353 18 60-61-62

AYDINLATMA
Büsan

www.kandilavize.net

www.cobanoglu.com.tr

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
LAMPO

KANDİL AVİZE

ÇOBANOĞLU AVİZE

FAVORİ AVİZE & CAM

345 12 38

238 40 22

235 96 41

234 32 38
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ATATÜRK EVİ MÜZESİ
Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında
inşa edilen iki katlı tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tescil edilip Vali Konağı
olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya
gelişlerinde kendisine tahsis edilmiştir.
1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil
edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların
hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na
devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

GÜZELLİK
Kerkük Cad.

Kazım Karabekir Cad.

www.haberdiyet.com

ASMER

SUDERM GÜZELLİK

DİYAMER

236 36 31

322 34 51

323 44 10

Beyazıt Mah.

Zafer

Feritpaşa Mah.

BEYAZ GÜZELLİK

ELİF GÜZELLİK SALONU

SAUNA GÜMÜŞKAPI

350 22 32

353 21 57

233 94 46

Nalçacı Cad.

www.issilhamile.com

Kerkük Cad.

GİYİM
www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

GUESTO

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI

ESİLA

238 38 29

237 53 59

235 11 33

238 97 72

238 48 62

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

www.emmadressstore.com

Uzun Bedesten İçi

Nalçacı Cad.

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
EMMİOĞLU TEKSTİL

EMMA DRESS STORE

350 74 35ARALIK 2012/28
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320 40 57

BEYEFENDİ GİYİM

D'S DAMAT

353 30 41

237 01 66
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İTEZ
KUAFÖR
320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.
DİŞ HEKİMİ
Beyazıt Mh. A Plaza

Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
CEM DEMİR

HİKMET DURMAZ

322 72 92

320 38 77

KUAFÖR
M1 Real

Feritpaşa Mah.

Millet Cad.

KUAFÖR ZAZA

CEREN SAÇ TASARIM

BAYRAM BAL

265 10 92

237 36 11

320 24 23

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Beyazıt Mah.

İNTER KUAFÖR

321 40 91

FOTOĞRAF
www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

Nalçacı Cad.

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK

FOTO ÖZCAN

233 16 45

235 79 57

235 25 19

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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İPLİKÇİ CAMİİ
Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir
Şemsettin Altun-aba tarafından yaptırılmıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vakfiyesine dayanılarak cami ve yanındaki
medresenin XII. yüzyılın sonlarında yapıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk banisinden ötürü Ebülfazl Mescidi, daha sonra Ahmed Bey Camisi ismiyle anılmıştır. Bitişiğindeki
Altunaba 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.

DÜĞÜN SALONU
www.cemosalon.com

Antalya Çevre Yolu

www.saltanatdugunsarayi.com

CEMO DÜĞÜN SALONU

ŞELALE DÜĞÜN SALONU

SALTANAT DÜĞÜN SARAYI

234 08 86

327 00 63

265 36 38

Meram

www.ciltas.com.tr

Ankara Yolu Üzeri

KONEVİ DÜĞÜN SALONU

ÇİLTAŞ

İPEKYOLU

323 1 222

342 60 80

346 45 33

RESTAURANT
Hatıp Yolu Üzeri

Beyazıt Mah.

İstanbul Cad.

www.restaurantfeslegen.com

www.guvenbalik.com

HAZBAHÇE

HACI ŞÜKRÜ

MİTHAT TİRİT SALONU

FESLEĞEN RESTAURANT

GÜVEN BALIK

327 34 34

352 76 23

350 72 98

322 22 03

324 45 46

Beyşehir Yolu Üzeri

www.konakkonyamutfagi.com

www.havzanetliekmek.com.tr

Ankara Cad.

Kule Plaza

ÖZ KONYA MUTFAĞI

KONAK KONYA MUTFAĞI

HAVZAN MERAM

TAKA RESTAURANT

KULE SİNİ

324 33 44

237 88 02

237 58 53

257 16 16ARALIK 2012/28

132

352 85 47

İNŞAAT DEKORASYON

www.vizyonkonya.com

İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67
Zafer
PETROL
www.meramgaz.com.tr

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

www.starpet.com.tr

MERAM GAZ

NADİR AVCAN

STARPET

375 02 02

238 61 03

233 34 22

PASTANE
www.aciltatliservisi.com

www.pasampastanesi.com

Ferit Paşa Cad.

PETEK PASTANESİ

PAŞAM PASTANESİ

BADE'M

321 0 222

238 01 59

321 00 02

Meram

www.pasabag.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
MADO

PAŞABAĞ PASTANESİ

323 33 00

321 01 02

CAFE
Beyazıt Mah.

Meram Yeni Yol

Yazır Mah.

NEW GARDEN

CAFE'S

KARMAŞIK CAFE

CAFE İSTANBUL

KALDIRIM CAFE

321 01 02

321 20 30

325 17 77

261 00 97

352 53 51
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MEVLANA MÜZESİ
Konya'da bulunan, eskiden Mevlâna'nın
dergâhı olan yapı kompleksinde, 1926
yılından beri faaliyet gösteren müzedir.
"Mevlana Türbesi" olarak da anılır. (Yeşil
Kubbe) denilen Mevlana'nın türbesi dört
fil ayağı üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapı faaliyetler hiç bitmemiş,
19. yüzyılın sonuna kadar yapılan eklemelerle devam etmiştir. Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem
verilmesini sağlamıştır. Bağlı bulunduğu Kültür Bakanlığı'na en çok gelir
getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

GELİNLİK
www.azragelinlik.com

www.naringelinlik.com

www.senaygelinlik.com

AZRA GELİNLİK

NARİN GELİNLİK

ŞENAY GELİNLİK

352 67 10

353 35 34

353 22 52

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.ulgenmoda.com

ÜLGEN MODA

220 00 06

OTOMOTİV
Ankara Yolu Üzeri

Ankara Yolu Üzeri

1. Organize Sanayi

İstanbul Yolu Üzeri

Yeni Otogar Karşısı

GÖKMEN OTOMOTİV

MERCEDES BAYRAKTARLAR

TOYOTA OTOJEN

ÖZKAYMAK CHEVROLET

UYARARSLAN PEUGEOT

342 55 55

248 23 81

248 0 248

248 24 75

255 33 99

Ankara Yolu Üzeri

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

www.avis.com.tr

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
CITROEN KONMOT

345 38 00ARALIK 2012/28
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HYUNDAI ÖNTUR

FIAT KOYUNCU

AVİS

236 66 66

345 26 26

237 37 50
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FİLORENT
RENT A CAR
322 89 89
REKLAM
www.alinapromosyon.com

www.konyadijital.com

www.gulmenak.com.tr

ALİNA PROMOSYON

KONYA DİJİTAL

GÜLMENAK REKLAM

342 0 100

238 42 81

342 75 15

PERDE - TEKSTİL
Kerkük Cad.

www.cemile.com.tr

Nişantaşı Mah.

KONYA MEFRUŞAT

CEMİLE HOME STORE

GÜLER AKKAYA

351 35 98

233 57 75

236 66 77

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
ELİT PERDE

VİTRİN PERDE

237 09 09

235 77 27

OPTİK
www.dinselleroptik.com

Kule Site

www.asudeoptik.com.tr

www.onucyildizoptik.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
DİNSELLER OPTİK

ENES SAAT&OPTİK

ASUDE OPTİK

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 62 11

235 70 08

236 96 86

350 05 67
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SIRÇALI MEDRESE
Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bedreddin Müslih tarafından 1242-1243 yılında yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan
iki katlı açık avlulu, eyvanlı, simetrik ve
dengeli planı ile Selçuklu medreselerinin
ilk örnekleri arasındadır. İsmini çini süslemelerinden almıştır. Günümüze
cümle kapısı ve arkasındaki kalıntıları iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin doğu cephesindeki 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.

DERSHANE - KURS
www.amerikankultur.org.tr

www.konyakekeme.com

www.diltas.com

AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ

KEKEMELODİ

DİLTAŞ

353 52 29

320 01 01

324 19 00

Beyazıt Mah.

www.sabahdershaneleri.com.tr

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
SİSTEM DERSHANELERİ

SABAH DERSHANELERİ

350 40 50

353 11 22

BÜSAN
www.akdenizcam.com

www.sumpas.com.tr

www.baranok.com.tr

AKDENİZ CAM

SUMPAŞ

BARANOK YUMURTA

POLİGON

AS CAKE

236 61 66

444 47 86

342 63 63

345 36 75

342 39 41

Toptancılar Çarşısı

www.hilalsan.com.tr

www.rotsan.com.tr

www.ozteknik.com.tr

www.konyaenerji.com.tr

CEYLİN

HİLALSAN MAKİNE

ROTSAN OTOMOTİV

ÖZTEKNİK RULMAN

KONYA ENERJİ

345 16 16

345 17 27

345 37 38

345 09 00

233 23 27ARALIK 2012/28
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www.poligonkonya.com

www.ascake.com
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KONYA
ŞEKER
324 03 53
www.konyaseker.com.tr
TARIM
www.konyabiofer.com

www.bombus.com.tr

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
BİOFER

BOMBUS İLAÇLAMA

265 39 99

350 91 64

MİMARLIK - İNŞAAT
www.prestijresidences.com

www.okkalar.com

www.konev.com

PRESTİJ RESİDENCE

OKKALAR İNŞAAT

KONEV İNŞAAT

265 43 43

236 50 60

237 77 00

www.sehayapi.com

Beyşehir Çevre Yolu

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
SEHA YAPI

KONAL İNŞAAT

444 73 42

247 13 50

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK
www.umutelektronik.com.tr

www.cincin.com.tr

www.pikselticaret.com

www.galeriguvenlik.com

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
UMUT ELEKTRONİK

CİN CİN ELEKTRONİK

PİXEL

GALERİ GÜVENLİK

251 26 55

322 11 11

235 15 43

351 51 54
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