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Bu Şehirle Yaşayın!..

EDİTÖR'DEN

Konya Vizyon Dergisi olarak 33. sayımızla sizlerle birlikteyiz. Hizmet verdi-
ğimiz alanda daima ilkleri gerçekleştiren ve öncülük yapan anlayışımız ve 
bakış açımızla Konya’da yine bir ilki geçekleştiriyoruz. Dergimizi elinize al-
dığınızda bunu çok daha iyi anlayacaksınız.

Bu sayımızla birlikte daha görsel, içeriği daha zengin, ebadıyla, tasarımı ile, gör-
selliği ve seçtiği konularla çok daha farklı bir Konya Vizyon Dergisi ile sizleri 
buluşturuyoruz.

Kırmızı Koltuğumuzda, almış olduğu sayısız belediyecilik ödülleri ile dikkat-
leri üzerinde toplayan, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da yakından ta-
nınan, sevilen, beğenilen ve takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Tahir Akyürek, misafirimiz oldu. Şehrimize kazandırdığı sayısız hizmetlerin 
mükafatını şehir adına alınan ödüllerle taçlandıran Akyürek, yakaladığı hiz-
met rüzgarıyla hız kesmeden yoluna devam ediyor.

Geçtiğimiz Ağustos ayının en önemli olayı Sivas Kangal Termik Santralinde 
imzaların atılmasıyla Konya Şeker’in enerji sektörüne girmesiydi. Hemen ar-
dından gelen Tarım Üniversitesi yine Konya Şeker’in Konya’ya kazandırdığı 
beşinci Üniversite olarak, dikkatleri çekti. Türkiye’nin en büyük sanayi kuru-
luşlarının yer aldığı İSO 500 sıralamasında ilk elliye 44. sıradan giren Konya 
Şeker, Recep Konuk’la başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. İSO 500’de 
toplamda 9 kuruluşun yer alması, ikinci 500’de ise 15 kuruluşun bulunması 
Konya için oldukça sevindirici gelişmelere sahne oldu. 

Konya’nın gelişmesinde, değişmesinde etkili olan bir başka sektörde, İnşaat 
sektörü. Kentsel dönüşümleriyle, inşaat sektöründe başdöndürücü gelişmele-
riyle, her geçen yıl çok daha modern bir şehir konumuna gelen Konya’da, yıldı-
zı parlayan sektörlerden bir taneside tartışmasız İnşaat sektörü.
Konya el ele verdikçe, birlik ve beraberliğe önem verdikçe, büyüyor ve gelişi-
yor. Bunu yaşadığımız şehirde hissetmek kadar güzel bir duygu yok.

Her alanda süper liglerde yarışan bir şehirde yaşıyoruz. Bunun bilincinde 
olmak, bunu hissetmek, bunu yaşamak oldukça hoş bir duygu. Torku Kon-
yaspor tekrar Süper Ligde. Beko Basketbol Ligi’ndeki Erdemir’in haklarını 
alan Torku Selçuk Üniversitespor önümüzdeki sezon Beko Basketbol Ligi’n-
de mücadele edecek.

Konya ekonomisi ile, sanayisi ile, kültürü ile, sporu ile, sevgisi ve hoşgörüsüyle 
bu başarıyı yakalamış durumda. 
34. sayımızda buluşmak üzere;

AKYÜREK RÜZGARI 
ESMEYE DEVAM EDİYOR!

vizyoneditor@gmail.com
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KONYA ŞEKER GIDANIN EN 
BÜYÜKLERİ ARASINDA
Capital Dergisi’nin 16 yıldır düzenli ola-
rak gerçekleştirdiği Türkiye’nin en bü-
yük 500 şirketi araştırmasında, Konya 
Şeker 2011 yılına göre 16 sıra birden 
yükselerek listeye 84’üncü sıradan girdi. 
Capital’in yaptığı araştırma ile ilgili bir de-
ğerlendirme yapan Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk, “16 yılda bu listeye 
1.450 şirket girmiş. Bunlardan bir kısmının 
adı daha sonra hiç duyulmamış. Listede 
kalıcı olan şirket sayısı 100’ü bile bulmu-
yor. Önemli olan bu listelerde kalıcı ol-
mak. Onun da yolu belli, sürdürülebilir ve 
sürekli bir büyümeye sahip olacaksınız.” 
dedi. Konya Şeker’in son yıllarda iş dünya-
sına yönelik yapılan her araştırmada öne 
çıkmasının tarım sektörü ve üretici açısın-
dan anlamının büyük olduğunu vurgulayan 
Konuk, “Konya Şeker’de doğru bir strateji 
ve doğru bir tercihle gıdadan sonra en iyi 
bildiği iş olan enerji sektörüne adım attı. 
Elektrik üretme konusundaki 60 yıllık tecrü-
besini ticarileştirmeye karar verdi ve hem 
Çumra’da bir termik santral kurdu hem de 
elektrik özelleştirmesinde Kangal Termik 
Santralini alarak sektöre büyük oyuncu 
olarak dahil oldu. Yani yükselen iki sektö-
rün etkin ve etkili aktörü haline geldi. Bu 
yükselen iki sektörden birinde, gıdada za-
ten Türkiye’nin en büyükleri arasında yer 
alan Konya Şeker, enerji sektöründe de 
yakalayacağı ivmeyle yeni bir sinerji oluş-
turacak ve büyümesini daha büyük adım-
larla sürdürecek. Bizim hedefimiz dünyada 
sıralamaya girmek. Dünya’da gıdanın şe-
ref kürsüsüne çıkmak” şeklinde konuştu.

250 BİN KİŞİ MAHALLE İFTARLARI’NDA BULUŞTU
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen iftar buluş-
malarında 102 mahallenin katılımıyla 250 bin kişi birlikte iftar açtı. 

Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, Konya’da Ramazan 
ayının dolu dolu yaşandığını belirte-
rek, Mahalle İftarları’nda zengin-fakir, 
genç-yaşlı, kadın-erkek ayrımı olma-
dan 250 bine yakın kişiyle buluştukla-
rını ve tüm dünyaya birlik mesajı ver-
diklerini söyledi. Akyürek, “Mahalle 

İftarları ile komşuluk ilişkilerinin güçlendi, güzel bir gelenek oluştu” dedi. Mahalle İftarları’nda komşuları aynı 
sofrada buluşturarak Konya’nın birlik ve beraberliğine katkı sağlayan tüm mahalle muhtarlarına, çalışanlara ve 
iftarlara katılanlara teşekkür eden Başkan Akyürek, herkesin Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Üç yıldır yapılan 
Mahalle İftarları’nda Konya’daki 212 mahallenin tamamı ile iftar yapılmış oldu.

KONYA, 50 YILLIK SU İHTİYACINI KARŞILAYACAK TESİSLERE KAVUŞUYOR
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek, Mavi Tünel’den 
Konya’ya 100 kilometreye yakın bir 
mesafeden su getirme çalışmasının 
başladığını söyledi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ma-
halle İftarları Yaka, Kürden, Köyceğiz, 
Selam, Ayanbey, Durunday ve Yorgancı 
mahallelerinde devam etti. Program-
larda mahalle sakinleriyle birlikte if-
tar yapan Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın 50 
yıllık su ihtiyacını karşılayacak Mavi 
Tünel-Konya İçme Suyu İsale Hattı’n-
dan bahsetti. Başkan Akyürek, “Mavi 
Tünel’den Konya’ya 100 kilometreye 
yakın bir mesafeden su getirme ça-
lışması başladı. 250 milyon TL’ye mal 
olacak bu hattımız ile birlikte Kaşınha-
nı bölgesinde arıtma tesisimizin de yapımı başladı. O tesis de 50 milyon TL’ye mal olacak. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı’mız, DSİ Genel Müdürlüğümüz bize devretmek üzere yapımını sürdürüyor. Biz de bu maliyeti 30 yıllık 
sürede ödeyeceğiz. Konya’nın 50 yıllık su ihtiyacının karşılanmasında emeği geçen sayın Başbakanımıza, Baka-
nımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.

ÖĞRENCİLERE SMSLİ KUTLAMA 
Selçuk Üniversitesini kazanan öğrenciler ÖSYM tarafından LYS 
sonuçları açıklanıp, veri tabanına düştükten 2 saat sonra yeni 
kayıt yaptıracak yaklaşık 17 bin öğrencinin cep telefonuna kut-
lama mesajı gönderdi.
Selçuk Üniversitesi, ÖSYM tarafından LYS sonuçları açıklanıp, veri tabanı-
na düştükten 2 saat sonra yeni kayıt yaptıracak yaklaşık 17 bin öğren-
cinin cep telefonuna Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in kutlama mesajını 
gönderdi. Birçok öğrenci Selçuk Üniversitesi’ni kazandığını Rektör Prof. 
Dr. Hakkı Gökbel’in mesajından öğrendi. Selçuk Üniversitesi’ne yeni kayıt 
yaptıracak öğrencilere yol göstermek, işlemlerini daha hızlı ve sorunsuz 
yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıllarda da uygu-
lanan ve gönüllü öğrencilerin görev yaptığı ‘Takip Et Projesi’ ile bu yıl da 
öğrencilere rehberlik hizmeti verilecek. Üniversiteye ilk kez kayıt yap-
tırmak için 2 - 6 Eylül 2013 tarihleri arasında Konya’ya gelen öğrenci 
ve ailelerin Alaeddin Keykubat Yerleşkesi’ne ulaşımları için üniversiteye 
ait servisler, Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Tren Garı’nda hazır 

bulunacak. Buradaki servisler, kayıt için Konya’ya gelen öğrenci ve velileri kampus alanına ücretsiz olarak taşıyacak. Sel-
çuk Üniversitesi, ayrıca yeni kayıt yaptıracak öğrencilere kayıt işlemleri sırasında ihtiyaç duymaları halinde üniversiteye 
ait yurtlarda öğrenci ve aileleri için bir gün konaklama imkanı sunuyor. Bu hizmet karşılığında da öğrencilerden ücret 
talep edilmeyecek. Öğrencilere talep halinde ‘Ünimobil’ sistemiyle, sınav notları, ders kayıt bilgileri, dönem sonu not 
çizelgesi ve acil duyurular eğitim-öğretim hayatı süresince SMS ile bildirilecek.
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ON BİNLER RAMAZAN COŞKUSUNU MEVLANA MEYDANI’NDA YAŞADI 
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Mevlana Meydanı, Ramazan ayında 
on binlerce insanın toplandığı ve ibadet yaptığı bir mekan haline geldi. 
İftardan sahura kadar yoğun ilgi gören Mevlana Meydanı, gerek tarihi dokusu, gerekse 
manevi atmosferiyle farklı bir Ramazan ayı yaşanmasına katkı sağladı. Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından yapılan düzenlemenin ardından Mevlana Meydanı, Ramazan ayında 
on binlerce insanın toplandığı ve ibadet yaptığı bir mekan olarak dikkat çekti. Ramazan 
ayı boyunca Sultan Selim Camii ile birlikte Enderun usulü teravih namazlarının kılındığı 
Mevlana Meydanı’nda Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle 
açtığı kitap fuarı da yoğun ilgi gördü.

ARZU YANARDAĞ DA KÖYLÜ OLUYOR 
Ünlü manken ve oyuncu Arzu Yanardağ, Konya’nın 
Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Beldesinde yer alan 
Sonsuz Şükran Köyü’nden bir kerpiç ev satın al-
mak için müracaat ettiğini söyledi
Ünlü manken ve oyuncu Arzu Yanardağ da birçok sa-
natçı gibi köylü olan isimler kervanına katıldı. Yanar-
dağ, Konya’nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde 
yer alan Sonsuz Şükran köyünden bir kerpiç ev satın 
almak için müracaat ettiğini söyledi. Kızı Alara ile bir-
likte Çavuş beldesinde gerçekleştirilen Uluslararası 
Anadolu’ya Şükran Buluşmaları Festivali nedeniyle sa-
natçıların köyüne gelen Yanardağ, burada gazetecile-
re açıklamalarda bulundu. Yanardağ, projenin mimarı 
Mehmet Taşdiken’i; “Bence şu ana kadar bu tarz ger-
çekleştirilmiş projeler arasında en güzel ve en önemli 
projelerden birisi… Mehmet Taşdiken, hayalini gerçek-
leştiren ve bu hayali etrafında birçok insanı alarak çok 
güçlü bir şekilde gerçekleştiren, halkına çok büyük bir 
hediye olarak sunan çok değerli bir insan” diye över-
ken, kendisinin de köy yaşamını çok sevdiğini belirtti. BAKAN ŞAHİN, ‘ALTIN EŞEK’ ÖDÜL TÖRENİNE KATILDI  

Akşehir ilçesinde bu yıl 54’üncüsü düzenlenen “Uluslararası Akşehir 
Nasreddin Hoca Anma ve Mizah Günleri” etkinlikleri kapsamında ‘Altın 
Eşek’ ödülleri ile ‘Altın Kavuk’ ödülü sahiplerini buldu. 
Akşehir Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanı Fatma Şahin, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ve eşi Hatice Doğan, AK 
Parti Konya milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Ayşe Türkmenoğlu, eski Kültür 
ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek, Akşehir Kaymakamı Ali Dursun, Ak-
şehir Belediye Başkanı Abdülkadir Oğul, Nasreddin Hoca ve Turizm Derne-
ği Başkanı Ahmet Güvendik, temsili Nasreddin Hoca Rasim Öztekin ile çok 
sayıda davetli ve vatandaş katıldı. Temsili Nasreddin Hoca Rasim Öztekin 
ise, mizahtan hiçbir zaman korkulmaması gerektiğini söyleyerek, “Mizah 
çok önemlidir. Biz maalesef mizaha karşı büyütülmüş bir nesiliz. Derler ya, 
ağır ol molla desinler diye büyüdük. Yahu derler ya, karı gibi gülme diye. 
Nedense o, ne ayıbı varsa. Gülmenin hiçbir ayıbı yok, yoktur. İstediğiniz 
gibi kahkaha atın. Kahkaha atan toplumlar, mutlu toplumlardır. Mizahtan 
anlayan, mizahı bilen toplumlardır. Mizahta zeka ister, zeki toplumlardır. 
Onun için kahkaha atmaktan korkmayalım hiç” diye konuştu.
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TATLI SU ÇEŞMELERİ TÜRKİYE’YE ÖRNEK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 
Konya’nın tatlı su çeşmeleri ile de Türkiye’ye örnek 
olduğunu söyledi.  
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mahalle İftarları Gödene, 
Pamukçu, Hatıp, Alakova, Yeni Bahçe, Çayırbağı ve Kara-
diğin Mahallelerinde gerçekleştirilen programlarla devam 
etti. Mahalle İftarları’nın Türkiye’ye model olduğunu belir-
ten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ramazan 
ayı sonuna kadar 102 mahallenin katılımıyla iftar prog-
ramları yapmış olacaklarını dile getirdi. Çayırbağı ve Hatıp 
Mahallelerinin Konya’nın sayfiyesi konumunda olduğunu 
kaydeden Başkan Akyürek, Çayırbağı Mahallesi’nin 130 
yıldır Konya merkezin tatlı su ihtiyacını karşıladığını ha-
tırlattı. Başkan Akyürek, “Çayırbağı mahallemize Konya 
merkez adına teşekkür ediyorum. Şu anda tatlı su çeşme 
sayımız eklenen yeni kaynaklarla birlikte 951 oldu. Türki-
ye’ye örnek oldu. Türkiye’de ve dünyada hiçbir büyük şe-
hirde böyle ücretsiz memba suyu, tatlı su çeşmesi yoktur. 
Bunda Çayırbağı Mahallemizin büyük katkısı var” dedi.

DAVUTOĞLU VE MÜEZZİNOĞLU’NDAN 
KONEXPO 2 FUARI’NA DESTEK
Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin ikincisi-
ni düzenleyeceği KONEXPO Fuarı, 12 Eylül tarihinde 
İstanbul Feshane’de gerçekleşecek. 
Konyalı olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Edirne 
Milletvekili olan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun 
desteklediği KONEXPO 2 Feshane Fuarı dört şehri bir araya 
getiriyor. Fuar tadında bugüne kadar yapılan tanıtım gün-
lerinin en kapsamlısının gerçekleştirileceği organizasyon-
da Konya, Karaman, Edirne ve İstanbul Feshane’de dev 
buluşmayı gerçekleştirecek. İkitelli Hasırlı Restoran’taki 
iftar yemeğinde konuşan KONSİAD (Konyalı Sanayici ve 
İşadamları Derneği) Başkanı Abdullah Başçı dev fuar için 
tüm hazırlıkların bittiğini söyleyerek, “12 Eylül’de tüm 
vatandaşlarımızı etkinliğimize davet ediyoruz. Sadece sa-
nayicilerin ve iş adamlarının değil aynı zamanda kültür, 
sanat, spor gibi A’dan Z’ye her konuda tüm ziyaretçiler 
kendisinden bir şeyler mutlaka bulacaktır” dedi.

ALİ AKKANAT SOSYAL SORUMLULUK 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Akkanat Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Selçuk Üniversitesi 
arasında imzalanan protokol kapsamında sosyal, eko-
nomik ve çevresel konularda sorumlulukların yerine ge-
tirilmesine imkan sağlamak ve toplumun kalkınmasına 
katkıda bulunmak amacıyla lisansüstü ve akademik 
çalışma yapan kişi ve kurumlara verilmek üzere planla-
nan sosyal sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu. 
İstanbul Swiss Otel’de düzenlenen ödül törenine TBMM Ge-
nel Sekreteri Dr. İrfan Neziroğlu, Cumhurbaşkanı Basın Baş-
danışmanı Ahmet Sever, Milletvekilleri Mustafa Akış, Ba-
hattin Şeker, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Akkanat Eğitim 
ve Sağlık Vakfı Başkanı Ali Akkanat, ekenomi dünyasının 
önde gelen isimleri ve medya mensupları katıldı. Açılışta 
söz alan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, 
“Umuyorum ki bu proje, yaşadığımız dünyada sorumlu 
olduğumuz değerlere karşı bir nebze de olsa farkındalık 
oluşturur. İçinde bulunduğumuz dünyayı daha müreffeh 
kılmak, aslında hepimizin sorumluluğundadır. Bunun için 
üniversite olarak pek çok projeyi hayata geçirdik. Bunlar 
içinde belki de en kapsamlısı hayırsever işadamı sayın Ali 
Akkanat ile ortaklaşa yürüttüğümüz Selçuk Üniversitesi-A-
li Akkanat Sosyal Sorumluluk Ödülleri Projesi’dir” dedi.

BORSA’DAN VALİ MUAMMER EROL’A HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ
Konya Ticaret Borsası Yöneti-
mi, Konya Valisi olarak göre-
ve başlayan Muammer Erol’u 
makamında ziyaret etti.
Vali Muammer Erol’a yeni gö-
revinde başarılar dileyen Konya 
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammet Uğur Ka-
leli, “Derin tarihi ve kültürel bir 
birikime sahip Konya, tarımda, 
sanayide, ticarette de her ge-
çen gün gelişmektedir. Nüfusu-
nun büyük çoğunluğunun ge-
çimini tarım ve tarıma dayalı 
sanayiden kazandığı Konya için tarımın önemi çok büyüktür. Ülkemizin gıda güvenliğinde söz sahibi 
olmasını istiyorsak, bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Tarım sektörü de aynen 
sanayi sektörü gibi, rekabete kendisini hazırlamak zorundadır. Bunun için yeni politikaların geliştiril-
mesi, tarım sektöründü köklü dönüşümlerin yapılması kaçınılmazdır. Bu açından baktığımızda, yerinde 
politika, uzman personel,  strateji ortak akıl ile Konya tarımda büyük bir merkez haline gelecektir.  Bu-
nun için Devlet, Üniversite ve STK’ların uyum içerisinde çalışması kaçınılmazdır. Bu açıdan Konya Tica-
ret Borsası olarak Sayın Valimiz ile sektörün gelişmesi için yapılacak her çalışmanın içinde olacağımızı 
bilinmesini isteriz” diyerek, Vali Muammer Erol’a yeni görev yeri olan Konya’da başarılar diledi. Ziyaret-
lerinden dolayı Konya Ticaret Borsası Yönetimi’ne teşekkür eden Vali Muammer Erol, “Hz. Mevlana’nın 
şehri Konya’da görev yapmaktan ve bu şehre hizmet edecek olmaktan mutluluk duyuyorum. Konya’yı 
her alanda bir adım ileriye taşımanın gayret ve çabası içerinde olacağız.” diyerek, ziyaretlerinden ötürü 
Başkan Muhammet Uğur Kaleli ve Konya Ticaret Borsası heyetine teşekkür etti.

MEHMET EMİR DELİKANLILIĞA ADIM ATTI!
Şehrimizin genç ve başarılı 
İşadamlarından Nazmi Bu-
rak Güvenek’in oğlu Meh-
met Emir Güvenek’in sün-
net düğününde sevenleri 
onu yalnız bırakmadılar.
Güvensan’a ait yer olduk-
ça geniş ve ferahtı. serin 
serin esen bir mekanda 
misafirlere Konya Pilavı 
ikram edildi. Yerin özelliği 
ve yeterliliği Konya Pilav-
larında masa başı bekle-
melerine alışkın misafirleri 
rahatlattı. hiç kimse ayakta beklemeden rahatça yemeğini yedi. Mekanın bahçesi, yemek sonrası sohbet 
etmek, çay ve meşrubat içmek isteyenler için oldukça hoş bir mekandı. Gelen misafirler ilk önce Mehte-
ranla karşılandılar. Mehteranın çaldığı birbirinden güzel Mehter marşları misafirleri hoş dakikalar yaşattı. 
Mehmet Emir Güvenek’in sünnet düğününde en fazla eğlenen çocuklardı. çocuklar için neler yoktu 
neler. Minikler onları eğlendirenlerle hatıra fotoğrafları çektiirken yapılan gösterileri ilgiyle izlediler. Kü-
çük Emir’in sünnet düğününde zaman kısıtlaması olmadı. Konya’nın seçkin müzik grubu Grup Metafor, 
seslendirdiği parçalarla güne renk kattı. Düğünün finalini Yetenek Sizsiniz yarışmasının finalisti Kaşıks 
ekibi yaptı. Misafirler kaşıks ekibinin gösterisiyle coştular.  
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MHP LİDERİ BAHÇELİ KONYA’DA 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başka-
nı Devlet Bahçeli, çözüm sürecini eleştirerek, 
“PKK rahata ermiştir. Önündeki engeller süreç 
ihanetiyle ortadan kaldırılmıştır” dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Milli Değerleri Koru ve 
Yaşat” açık hava toplantıları kapsamında Konya’da 
düzenlenen Türkçe Mitingi’ne katıldı. Türkçe ile in-
sanlık vicdanına seslendiklerini belirten Bahçeli, 
“Türkçe kutsalımızdır, kişiliğimizdir, böyle olmayı 
sürdürecektir. Bilinsin ki gök kubbemizden eksik 

olmayacak seda da, nida da Türkçedir” dedi. Çözüm sürecini eleştiren MHP Lideri Bahçeli, “Türkiye’miz vahim bir halde, iç yaralayıcı bir haldedir. PKK doymak bilmeyen 
iştahı ile Türkiye’yi istiyor. Aylardır şehit haberi gelmiyor, saldırı haberleri gelmiyor doğrudur. Bu kapsamda sevindiğimiz tartışmasızdır. Fakat ortada teröristlerin hain 
niyetlerine karşı duracak güvenlik gücü de pek görünmemektedir. PKK rahata ermiştir. Önündeki engeller süreç ihanetiyle ortadan kaldırılmıştır. Cumhuriyet tarihinin 
en başarısız hükümeti 10 yılı aşkın süredir görevdedir. İç ve dış politikada tam bir kan kaybı yaşanmaktadır. Demokratikleşme paketleri hazırlanarak PKK’dan aman 
dilenmektedir. Ekonomideki zafiyetler, dengesizlikler ve felaketler hepimizi kuşatmıştır. Açlık, yoksulluk, işsizlik Konya’dadır. Konya darlık ve yokluk içinde boğuşmak-
tadır. Özellikle ayçiçeği üreticimiz mağdurdur ve uzanacak el beklemektedir. Gelir dağılımındaki adaletsizlik ve işsizlik isyan ettirecek durumdadır” şeklinde konuştu.

KEPEZ’DE “KONYALILAR GECESİ” DÜZENLENDİ
Kepez Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında 
“Konyalılar Gecesi” düzenlendi. 
Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Antalya Konyalılar 
Derneği’nin organize ettiği gecede Konya’nın müzik ve folk-
lor kültürü sergilendi. Konyalı Sanatçılar Pınar Koç ve Sami 
Çelik’in sahne aldığı geceye katılan Konyalılar, seslendirilen 
türkülerle memleket hasretlerini giderdiler. Geceye Ak Par-
ti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Kepez Belediye 
Başkanı Hakan Tütüncü, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin 
Bayraktar ve Kepez Belediye Meclis Üyesi Ayşe Güliz Yılman 
da katıldı. Antalya Konyalılar Derneği Yönetim Kurulu Başka-
nı Hasan Hüseyin Cengiz yaptığı konuşmada, Kepez Beledi-
yesi’nin Ramazan etkinliğinde ikinci kez coşkulu bir şekilde 
Konyalılar Gecesi düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi.Cengiz, derneğe desteklerinden ve gecenin düzen-
lenmesine katkılarından dolayı Başkan Hakan Tütüncü’ye 
plaket verdi. Konyalılar Gecesi’nin finalinde ise yörenin ünlü 
kaşık oyunu gösterisi vardı. Bozkır Folklor ve Kaşık Ekibi’nin, 
halk oyunları gösterisi ile Konyalılar Gecesi sona erdi.

KONYA’DAN HOLLANDA’YA 
LALE İHRACATI 
Konya’nın Çumra ilçesinde üretimi ya-
pılan ve ‘erkenci’ olarak tabir edilen 40 
ton lale soğanı, dünyanın en büyük lale 
üreticisi Hollanda’ya ihraç edildi. 
1998 yılından beri üretim yapan Asya 
Lale Yönetim Kurulu Üyesi Korkut Yet-
gin, Hollanda’ya ihracat yapacak ol-
malarından dolayı mutlu olduklarını 
ifade ederek, “Bu yıl Kuzey Hollanda 
bölgesindeki üreticilerle lalelerimiz 
buluşuyor. Yaklaşık 2 konteyner lale 
gönderimi yapacağız. Bu yıl bunlar test 
edilecek ve denemeler sonucunda gü-
zel bir sonuç alınırsa, Konya’da yetiştir-
diğimiz Türk lalesi, başta Çin ve Fransa 
pazarı olmak üzere birçok ülkede de-
ğerlendirilecek. Avrupa’daki birçok lale 
üreticisi, Türkiye’deki süs bitkisi üretici-
sine, ‘neden Türk Lalesi’ diye bir soru 
soruyor? Türk lalesinin özelliği; lalenin 
tarihinin Türkiye’den gelmesi… Lalenin 
Türkiye’de Hollanda’ya nazaran yakla-
şık bir ay süre daha erken hasat edil-
mesi sebebiyle kesme çiçek sektörün-
de, kesme çiçek yapan firmalar bir ay 
daha erken süreyle kesme laleyi çıkar-
tıyorlar. Bu da ciddi anlamda karlılığı 
ön plana getirmektedir” dedi.
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KONYA BÜYÜKŞEHİR’E ULUSLARARASI 2 ÖDÜL DAHA 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne İslam Başkentleri ve Şehirleri 
Birliği tarafından Belediye Projeleri alanında layık görülen bi-
rincilik ve ikincilik ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi. 
Kısa adı OICC olan İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği tarafın-
dan düzenlenen yarışmaya iki ayrı proje ile katılan Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi ile “İdare ve Belediyecilik 
Sistemi” alanında 1. Mevlana Kültür Vadisi Projesi ile de “Bele-
diye Hizmetleri, Çevre ve Çevre Düzenleme” alanında 2. oldu. 
Mekke’de düzenlenen törende ödülleri alan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Tahir Akyürek, İslam Başkentleri ve Şehirle-
ri Birliği’nden 2 ödül birden aldıklarını, toplantılarda Konya’yı 
ve Türkiye’yi başarıyla temsil ettiklerini söyledi. Ödülün Konya 
için hayırlı olmasını dileyen Başkan Akyürek, “Bu ödüller yeni 
projelerin yapılmasına ve şehrimizin dünya şehirleri arasında 
tanınmasına, örneklik teşkil etmesine ve yeni ziyaretçilerin 
gelmesine vesile oluyor. Burada üye belediye başkanlarına 
şehrimizi tanıtıyoruz. Bu konferansta Kent Bilgi Sistemi ve 
Mevlana Kültür Vadisi’nin tanıtımı da yapılıyor. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi, bilgi teknolojileri alanında çok önemli bir 
konumda. Türkiye’deki en başarılı Kent Bilgi Sistemi işletme 
yapısına sahibiz. Mevlana Kültür Vadisi de sürekli yurt içinde 
ve yurt dışında gündem geliyor. Tarihi eserlerin restorasyonları 
devam ettikçe uluslararası ilgi de artacaktır” dedi. 

ŞAFAKLAR ZÜCCACİYE 
Şehrimizin köklü kuruluşların-
dan Şafaklar Züccaciye 1965’li, 
70’li yıllardan beri züccaciyede 
toptan satışlarına devam ediyor. 
Yarım asırlık, oturmuş ve ta-
nınmış bir firma olan Şafaklar 
Züccaciye, her geçen yıl kendi-
sini geliştiren  ve geniş pazar-
lama ağı ile dikkat çeken bir 
firma. Şafak Züccaciyenin pa-
zarlama ağı içerisinde İç Ana-
dolu, Akdeniz ve Ege bölgesi 
var. Küçük ev aletlerinden, 
Plastik mutfak gereçlerine, çe-
lik mutfak aletlerine, temizlik 
grubuna kadar ne ararsanız 
var. AŞ-K Mutfak Dünyası, Şa-
faklar Züccaciyenin perakende 
yüzü.  Esas ağırlıkta olan işleri 
Şafaklar Züccaciye adı altında 
açılmış olan ve toptan satış 
yapan yerleri. Şafaklar Zücca-
ciye’nin Otomotiv yedek parça 

sektörüne yönelik çalışmalar yapan bir dökümhanesi, Şafak Spot adı altında bir bölümü 
daha mevcut. ayrıca BÜSAN’da üç bin metrekarelik merkez depoları bulunuyor. Bütün bu 
alanlarda  65-70 kişinin hizmet verdiği Şafaklar Züccaciye’de Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Şafak, Genel Müdür olarakta kardeşi Yusuf Şafak görev yapıyor.

KONYA’DA ORGAN BAĞIŞI 
KAMPANYASI BAŞLATILDI  
Konya’da sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir firma 
tarafından organ bağışı kampanyası başlatıldı. 
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Konya 
Şubesi’nde düzenlenen toplantıya, İl Müftüsü Şükrü Öz-
buğday, MÜSİAD Konya Şubesi Üyesi Osman Başaran, Kon-
ya Numune Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Dr. Melih 
Azap ve davetliler katıldı. Dr. Melih Azap, “Hemen hemen 
her aile ya da onların komşusu organ bekliyor. Organın 
iki tane temin yolu vardır. Bunlardan biri canlıdan diğer 
ise kadavradandır. Ancak canlılardan alabileceğimiz 
organlar kısıtlıdır. Çünkü birinin hayatını riske etmeden 
ondan alabileceğimiz organlar maalesef çok azdır. Bazı 
organları da canlılardan temin edemiyorsunuz. Çünkü 
onlar tek yaratılmışlardır.” şeklinde konuştu. Günümüzde 
tıp’ın ilerlemiş olması nedeniyle tedavi yöntemlerinin de-
ğiştiğini kaydeden Müftü Şükrü Özbuğday ise, “Organ ba-
ğışının dini açıdan caiz olup olmadığı önem arz etmekte-
dir. Organ bağışı konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın 
1950’li yıllardan beri gündemindedir. 1980 yılından beri 
kalp naklinin gündeme gelmesiyle birlikte bu sefer de, 
organ nakli konusu gündeme gelmiştir. Bunun üzerine 
Din İşleri Yüksek Kurulu, 1980’li yıllarda almış olduğu 
bir kararla, hem organ naklinin hem de organ bağışının 
dinen caiz olduğu ve herhangi bir sakıncanın olmadığı 
konusunda fetva ve karar vermiştir” diye konuştu.

SANATÇILARIN BULUŞTUĞU FESTİVAL FİNAL GECESİ İLE SONA ERDİ 
Hüyük ilçesine bağlı Çavuş beldesinde sanatçıları ve çok sayıda ünlü ismi bir araya getiren “Anado-
lu’ya Şükran Buluşmaları” isimli festival, düzenlenen final gecesi programının ardından sona erdi. 
Çavuş Beldesi Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Anadolu’nun en büyük sanatçı buluşması olarak 
nitelendirilen festivalin final gecesine AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, İl Genel Meclisi Başkanı 
Ali Selvi, Seydişehir Kaymakamı Tuncay Sonel, Çavuş Belde Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, belde 
belediye başkanları, Sonsuz Şükran Köyü’nün Kurucusu Mehmet Taşdiken, sanatçılar ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Festivalin son gününde Şükran Köyü’ndeki ev ve değişik mekanlarda 5 gün süren etkinlik 
boyunca değişik sanatsal eserler ortaya çıkaran sanatçılar, bunları belde meydanındaki kahvehanede 
açılan bir sergi ile katılımcıların beğenisine sundu. Festival kapsamında final gecesinde Selçuk Üniversi-
tesi’nin hazırladığı Sonsuz Şükran Köyü’nü anlatan belgesel açık alanda izlenirken, ardından ses sanat-
çıları Orhan Ulaş, Konyalı Eda, Ali Altay gibi isimler Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi. Konya Kaşıks 
ekibinin etkinlik çerçevesinde sunduğu gösteri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
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MÜSİAD’DA İSLAM 
COĞRAFYASI KONUŞULDU 
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 
(MÜSİAD) Konya Şubesinde gerçekleşti-
rilen geleneksel bayramlaşma töreninde, 
İslam coğrafyası ve Türkiye konuşuldu. 
MÜSİAD Konya Şubesi’nde gerçekleşti-
rilen törene, AK Parti Konya Milletvekili 
Kerim Özkul, Konya Ticaret Odası Baş-
kanı Selçuk Öztürk, Konya Sanayi Odası 
Başkanı Memiş Kütükçü, Konya Ticaret 
Borsası Başkanı Muhammed Uğur Kaleli, 
Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri ile iş ve siyaset dünyasından birçok 
isim katıldı. MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Lütfi Şimşek, Ramazan Ayının bu sene 
Konya şehrinde manevi iklimini hisset-
tirdiğini belirterek, “Ülkemizde bu gü-
zel havayı zaman zaman bulandırmak 
isteyen, belli güç odaklarından destek 
alan Türkiye’nin büyümesini gelişmesini 
engellemeye gayret eden bazı yapılar 
var. Muhakkak ki, milletimizin sağdu-
yusu bunlara prim vermeyecek. İslam 
coğrafyasında yaşananlarda hakikaten 
bizleri üzmektedir. Bu günlerde orada 
zulüm yaşayanlara dualarımızla destek 
vermemiz gerekiyor” dedi. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NE YENİ YURT
Selçuk Üniversitesi Atatürk Öğrenci Yurtları 
bünyesindeki 358 öğrenci kapasiteli ek yurt 
binası tamamlanarak iç tefrişatı yeni eğitim 
öğretim yılına hazır hale getirildi. 
Öğrencilerin bütün ihtiyaçları düşünülerek 
inşa edilen yeni yurt binasında 4 adet tek ki-
şilik, 129 adet 2 kişilik ve 24 adet de 4 kişilik 
olmak üzere 157 oda bulunduğunu belirten 
Rektör Prof. Dr. Gökbel, “Yapımı yeni ta-
mamlanan ve iç tefrişatı hazır hale getirilen 
ek binamızla birlikte blok sayımız 6’ya yük-
seldi. Bilindiği gibi Alaeddin Keykubat Kam-
püsü içerisinde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na 
ait yurtlar da bulunuyor. Bunun yanı sıra ge-
rek kampus çevresinde gerekse kent merkezinde çok sayıda özel yurtlar da var. Konya, Türkiye’de en çok öğrenciye 
sahip şehirlerden biri olmasına rağmen öğrencilerimiz barınma noktasında ciddi bir sıkıntı yaşamıyor.” dedi.

TARHANA GELENEĞİ 443 YILDIR YAŞATILIYOR 

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yöre halkı 443 yıldır süregel-
diği belirtilen tarhana geleneğini günümüzde de yaşatıyor. 
Tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin karşısında bulunan evinde Bey-
şehir’de 443 yıldır süren tarhana geleneğini yaşatanlar-
dan birisi olan Fatma Karazeybek de, birçok aile gibi bu 
oldukça uğraş gerektiren zahmetli iş için günler öncesin-
den başlayan hazırlıkla birlikte aile fertlerinin yardımıy-
la sofraların vazgeçilmezi için kolları sıvıyor. Karazeybek, 
atalardan kalan tarhana geleneğini birçok Beyşehirli gibi 
uzun yıllardan beridir devam ettirdiklerini belirterek, “Bu, 
tarhanamız çocukluğumuzdan beri, lezzetini bildiğimiz, 
çok da doyurucu olan bir yiyecek. Onun için her yıl yaz 
aylarında bu tarhanayı yapıyoruz” dedi. Kış aylarında çe-

rez sofralarının en köşesinde yer alan tarhanayı soba üzerinde veya fırında kızartarak tükettiklerini de belirten Ka-
razeybek, tarhana yapımının Osmanlılar döneminden gelen bir gelenek olduğunu, savaş yıllarında askerlerin güç 
kuvvet kazanması amacıyla sürekli tükettikleri bir besin maddesi olduğunu anımsattı. Karazeybek, “Üniversitede 
görevli bir doktor olan yakınım da sürekli tarhana yememizi tavsiye ediyor, kemik erimesinin önüne geçilmesi 
konusunda ideal bir besin olduğunu anlatıyor. O yüzden herkese yemesini bizler de tavsiye ediyoruz” dedi. 
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SEYDİŞEHİR-ANTALYA YOLU TÜNELLERİN BİTMESİYLE 30 
KİLOMETRE KISALACAK
Konya-Seydişehir ilçesi ile Antalya arasındaki karayolunun, proje 
çalışmaları ve yapımı devam eden tünellerin bitmesiyle birlikte 30 
kilometre kısalacağı bildirildi. 
AK Parti Konya Milletvekili Harun Tüfekci, Seydişehir Kaymakamı Tuncay 
Sonel ve Karayolları 3. Bölge Müdürü Mahmut Yıldız, yetkililerle birlikte 
proje çalışmaları son aşamaya gelen Alacabel Tüneli ve ikinci bir tünel 
olarak düşünülen 3 kilometrelik yeni bir tüneli yerinde inceledi. AK Parti 
Konya Milletvekili Harun Tüfekci, “Alacabel için bildiğiniz üzere Sayın Ba-
kanımız Binali Yıldırım kış aylarında gelerek yerinde bu tünel yapımı için 
söz verdi. Bu yol çok yoğun, hareketli bir devlet yolu. Bu yol çalışmala-
rında Sayın Bakanımızın, Sayın Bölge Müdürümüzün önemli destekleri 
var. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim” dedi.

KAĞNI, SÜNNET 
ARABASI OLDU 
Konya’nın Beyşehir ilçe-
sinde, günümüzde artık 
nostalji olarak kalan kağnı 
arabası, bir gurbetçi aile 
için sünnet arabası oldu. 
33 yıldır Almanya’nın Bre-
men kentinde yaşayan gur-
betçi Reyhan Savran’ın 6 
yaşındaki oğlu Alperen, yaz 
tatili için geldikleri Yörük 
köyü olan Beyşehir ilçesi-
ne bağlı Dumanlı köyünde 
gerçekleştirilen nostaljik bir 
sünnet düğünüyle erkekliğe 
ilk adımını attı. Alperen’nin 
köy merkezinde yapılan 
sünnet düğününde öküz 
bulunamadığı için 2 eşeğin 
bağlandığı kağnı arabası ba-
lonlarla süslenip Türk bayrağı 
asılarak sünnet aracı haline 
dönüştürüldü. Eşeklerin koş-
tuğu kağnı arabası önlerinde 
yürüyen dedesi Emin Savran 
ile çalan davul zurna eşliğin-
de köy merkezinde bir süre 
gezi yaparken, arkasından 
sünnet edilen Alperen’in ya-
kınları ve köylüler yaya ola-

rak yürüyerek sıra dışı bir konvoy oluşturdu. Köyde sıra dışı 
görüntüler sergileyen kağnılı sünnet düğünü etkinliğinde, 
ödüllü tüfek atış yarışması da yapıldı.

KOMYAPI, KEÇİÖREN’DE 1600 KONUTUN TEMELİNİ ATTI
Ankara’nın Keçiören ilçesinde, Keçiören Belediyesi Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi 
kapsamında Kombassan’ın inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketi Komyapı tarafın-
dan yapılacak olan 1600 konutun temelleri atıldı. 
Yükseltepe Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, 
Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, Kombassan Holding Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Ahmet Şan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan 
Kombassan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Şahin, “Kombassan Grubu olarak, Yükseltepe 
Vadikent Projesi temel atma töreni vesilesiyle sizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. 
Ülkemizin menfaatleri için tüm kurumların da hedeflediği 2023 vizyonu, bizleri de heyecanlan-
dırmakta ve ileriye dönük projeler yapmaya teşvik etmektedir” dedi. Türkiye’de pırıl pırıl evlerin 
yemyeşil alanların olmasını istediklerini kaydeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar 
ise, “Kombassan büyük bir holding. İçerisinde Komyapı var. Burası güzel bir kuruluş tebrik edi-
yoruz. Bakan olduğum sürece birçok inşaatımızı yaptı. Burada da bize birçok departmanları 
olduğunu anlattı. Malzeme, inşaat ve diğer bölümlerdeki departmanları var. Bizim buna ihtiya-
cımız var. Bizim derdimiz vatandaşımızın refahı ve mutluluğudur” diye konuştu.

YÜCEL YAVUZ DERGİMİZİ ZİYARET ETTİ
Bera Otelleri Genel Müdürü Yücel Ya-
vuz, Konya Vizyon Dergisini ziyaret etti. 
Kombassan Holding iştiraklerinden biri 
olan Bera Otellerinin Genel Müdürü Yücel 
Yavuz, Konya Vizyon Dergisini ziyaret etti. 
Konya Vizyon Dergisi Sahibi Volkan Çakır 
ve Genel Yayın Yönetmeni Erol Sunat ta-
rafından karşılanan Genel Müdür Yavuz’la 
oldukça sıcak ve samimi bir sohbet baş-
ladı. Genel Müdür Yavuz, Amiral Gemisi 
olarak adlandırdığı Alanya Bera hakkında 
bilgi verdi. Alanya Bera’nın Kral dairesinin 
adının “Kaptan Köşkü” olduğunu söyle-
yen Yavuz, aynı zamanda Uluslararası bir 
Kaptan olduğunu ve dünya denizlerinde 
14 yıl Kaptanlık yaptığını anlattı.
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KONYA CAMİ SAYISINDA 
TÜRKİYE’DE İKİNCİ
EN ÇOK CAMİ 3 BİN 190 İLE İSTANBUL’DA
Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 yılı “Din İstatis-
tikleri”ni açıkladı. Resmi verilere göre, 2011 
yılında 82 bin 693 olan cami sayısı 1991 adet 
artarak 2012 yılında 84 bin 684’e ulaştı. 2002 
yılında 75 bin 941 caminin bulunduğu Türki-
ye’de 10 yılda 8 bin 743 yeni cami daha iba-
dete açılmış oldu. En çok caminin bulunduğu 
iler ise şöyle: “İstanbul 3.190, Konya 3.087, 
Ankara 2.875, Samsun 2.639, Kastamonu 
2.577,  Ordu 2.045, Antalya 2.130, Trabzon, 
1.952, Diyarbakır 1.952, İzmir 1.823, Şanlıur-
fa 1.755, Manisa 1.686, Bursa 1.660, Balıke-
sir 1.654” En az cami bulunan 3 il ise Tunceli 
(120), Yalova (155) ve Kilis (213) oldu.

MERAM’DA ÇİN YUEXİU PARKI VE 
BİYOLOJİK GÖLET AÇILDI
Meram İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan ve için-
de Konya’nın ilk biyolojik göletinin de yer aldığı “Çin 
Yuexiu Parkı” düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Kozağaç Mahallesi’nde yapılan parkın açılışına Konya 
İl Genel Meclisi Başkanı Ali Selvi, Çin Yuexiu Belediye 
Başkanı Wang Huan King, Meram Belediye Başkanı Dr. 
Serdar Kalaycı, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Saim Arıtan, diğer pro-
tokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koza-
ğaç Mahalle Muhtarı İhsan Sözer, mahallelerine kazandırdığı örnek park ve biyolojik Konuşmalardan sonra Konya İl 
Müftü Vekili İbrahim Çayır’ın yaptığı dua ile protokol üyeleri, “Çin Yuexiu Parkı ve Biyolojik Gölet”in açılış kurdelesini 
kesti. Daha sonra Başkan Kalaycı ve meslektaşı King tarafından Meram Belediyesi ile Çin Yuexiu Belediyesi arasın-
daki kardeş şehir protokolü imzalandı. Başkan Kalaycı, konuk başkana günün anısına bir ney hediye etti.

HASRET ŞENLİĞİNDE BOĞA GÜREŞİ HEYECANI 
Beyşehir ilçesine bağlı Yeşildağ beldesinde bu yıl 
8’incisi düzenlenen geleneksel Hasret Giderme Şen-
liklerinde, boğa güreşi ve motorlu balıkçı tekne yarı-
şı heyecanı yaşandı. 
Yeşildağ Belde Belediyesi ve Yeşildağ Kültür ve Yar-
dımlaşma Vakfı tarafından ortaklaşa alarak gerçek-
leştirilen etkinliklerde Yeşildağlılar bir araya gelerek 
hasret gidermenin mutluluğunu yaşadı. Şenlikte 6 
fakir aile çocuğu sünnet ettirildi, mevlid programının 
sonrasında sünnet ettirilen çocuklar gezdirildi. Etkinli-
ğin en renkli ve heyecanlı kısmı ise boğa güreşlerinin 
yapıldığı dakikalar oldu. Beldenin harman alanında 
gerçekleştirilen müsabakada özel olarak yetiştirilen 
iki boğa güreş tuttu.

TEMSİLİ NASREDDİN HOCA BU KEZ 
“YOĞURDA SU MAYALADI” 
Akşehir ilçesinde bu yıl 54’ncüsü düzenlenen “Uluslararası 
Akşehir Nasreddin Hoca’yı Anma ve Mizah Günleri” kapsa-
mında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, temsili 
Nasreddin Hoca’yı, türbesine giderek etkinliklere davet etti.  
Etkinlikte Nasreddin Hoca bu kez göle maya çalmak yerine yoğur-
da su mayası çaldı. Nasreddin Hoca Türbesi’nde başlayan etkin-
liklere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Konya Valisi 
Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Baloğ-
lu, Ayşe Türkmenoğlu, Akşehir Kaymakamı Ali Dursun, Akşehir 
Belediye Başkanı Abdülkadir Temsili “Göle maya çalma” töreninin 

ardından Bakan Fatma Şahin ve protokol üyeleri Akşehir Belediyesi tarafından Turizm Vadisi projesi kapsamında 
yaptırılan Nasreddin Hoca fıkraları temalı 13 adet Nasreddin Hoca heykelinin açılışını gerçekleştirdi.
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ALMA MAZLUMUN AHINI..!
MISIR’DA YAŞANAN RABİA’TÜL ADEVİY-
YE MEYDANINDAKİ KATLİAMIN ANISI-
NA, “4’ÜNCÜ” ANLAMINA GELEN RABİA 
KELİMESİNDEN HAVAYA KALKMIŞ  DÖRT 
PARMAK EYLEMLERİN SİMGESİ OLDU.

Tahrir meydanında dikta yanlıları zafer işaret-
leri yaparken Adeviyye meydanından havaya 
kalkmış dört parmak, zafer işaretlerine karşı-
lık veriyordu. Zalim Haccac dönemini yaşamış 
olan Ortadoğu coğrafyası, ondan asırlar sonra 
yine Haccac benzeri zalimlerin zulümleriyle 
inim inim inliyor. Emevilerin en zalim komu-
tanı olan,  Kabe’yi mancınıkla taşa tutmaktan 

bile çekinmeyen, on binlerce insanı öldüren bir 
Haccac-ı Zalimdi o. Onun yolundan yürüyen-
ler, sürdürdükleri diktatörlüklerle ülkelerini 
cehenneme çevirmekle kalmadılar, binlerce 
masum insanı gözlerini kırpmadan öldürdüler.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste, aheste sözü 
Orta-Doğuyu kan gölüne çeviren diktatörlerin 
ibret verici sonlarını gösterdi bütün dünyaya.

Bu Coğrafya’da gözyaşları hiç dinmedi. Sulh ve 
sükun döneminin en az yaşandığı, bölgenin 
huzur bulduğu yılların bile sayılı olduğu bir 
coğrafya burası. Müslümanların, kendinden 
olanlara sırf bakış açısı, siyasi anlayışı değişik 
diye yaptığı kıyım, yıkım ve masum insanları 
katletmeleri anlaşılacak gibi değil.

Bu ne dine, ne insanlığa sığıyor. Hedef artık 
genç insanlar ve çocuklar. Ellerindeki dürbünlü 
suikast silahlarıyla keskin nişancılar, kimi ister-
lerse indiriyorlar. Yüreklerinde Allah korkusu 
yok, acıma yok, merhamet yok, vicdan yok.
Zulmün en son adresi Mısır’ın Adeviyye mey-
danı. Artık meydanlar masumların ve çocukla-
rın öldürüldükleri yerler olarak anılmaya baş-
ladı. O meydan ki, İslam aleminin en büyük 
kadın mutasavvıflarından Rabia’tül Adeviyye-
nin adını taşıyor. Tabiinden (sağlığında saha-
belere yetişmiş ve onlarla görüşmüş) ve hanım 
velilerin büyüklerinden olan Rabia’tül Ade-
viyye zamanımızdan yaklaşık 1300 yıl önce 
yaşamış bir hanım veli. Ailesinin dördüncü kız 
çocuğu olduğu için Rabia adı verilmişti. 752 yı-
lında Kudüs yakınlarında vefat etti.

EROL SUNAT
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Allah’tan hiçbir şey beklemeden onu seven ve 
tertemiz bir yüreğe sahip olan Rabia’nın adını ta-
şıyan sevgi meydanında, hoşgörü meydanında 
yüzlerce insan bir anda ekin biçilir gibi biçiliyor.
Ne için?
Diktatörlüğe karşı koydukları için.
Demokrasiye inandıkları için.
Haklarını savunmaya çalıştıkları için…
Haksızlıkları anlatmaya çalıştıkları için.
Düşen yaralanan insanlara yardım etmeye 
çalıştıkları için. 
O meydanda oldukları için vuruluyorlar!...
On yedi yaşındaki gencecik Esma silahsızdı, sa-
vunmasızdı. Sadece vurulan birine yardım et-
meye çalışmıştı. Yerde yatan, vurulmuş birine 
doğru yöneldi. Yaptığı tamamen insanca bir şey-
di. Her insanın yapması gerekeni yaptı Esma.
Keskin nişancının silahından çıkan bir kurşun-
la kaybetti hayatını!.
Hakkın arandığı yerde, 
hayatını kaybetmek, nasıl bir duygudur?
Konuşamıyorsunuz.
Hakkınızı arayamıyorsunuz.
Birine yardım edemiyorsunuz.
Adımınızı attığınız an, hayatınızın bittiği an oluyor.
İnsanlığın isyan ettiği ve iflas ettiği nokta, 
burası işte!...
Bombaların patladığı, masumların,  günahsız-
ların hayatlarını kaybettiği ülke sadece Mısır 

değil. Suriye, Irak, Filistin, Afganistan ve Doğu 
Türkistan’da da katliamlar durmak bilmiyor. 
Orta-Doğu coğrafyasında huzur yok. İslam 
coğrafyasında Pakistan’da, Hindistan’da, Myan-
mar’da kan akmaya devam ediyor. Bazı ülke-
lerde Türk ve Müslüman olmak, bazı ülkelerde 
Müslüman olmak hedef olmak demek.
İşin en acısı ise, Müslüman olduğunu söyle-
yenlerin kendi ülkesindeki Müslüman kardeş-
lerine uyguladığı zulüm ve katliam.  
Libya ve Tunus, binlerce insan kaybettikten ve 
toprakları kana ve cesetlere doyduktan sonra 
şimdilik kaydıyla sessizler.
Irak’ta bir milyondan fazla insan öldüğü bili-
niyor. Buna rağmen kimsenin bundan bir ders 
çıkardığı söylenemez.
Bu topraklarda hala koyun can derdinde, ka-
sap mal derdinde.
Bölünmüş Irak’ta Bağdat, Kerkük, Tushur-
matu gibi şehirler ve kasabalarda nerede pat-
layacağı belli olmayan bombalar can almaya 
devam ediyor. Cami çıkışları, Cuma sonraları, 
kalabalıklar hedef olarak seçiliyor. Bayramlar-
da bile kan dökülüyor. İslam dinine mensup 
olduğunu söyleyen devletler, kanaat önder-
leri, İslam Dininin önde gelen temsilcileri, ba-
ğımsızlık için mücadelesini yarım asırdan faz-
la bir süredir sürdüren örgütler kendi içlerinde 
barışı sağlayamadılar.

Rabia sev dedi, siz sevmediniz 
Kini ve nefreti gömemediniz
Meydanda herkese kurşun sıkarken
Masum çocuklardan ne istediniz?

Kana doymamaktır zalimin huyu
Haccaclar kuşatmış, Orta-Doğuyu
Kan gölüne dönen bu coğrafyada
Var mı bir söyleyecek, ne olduğunu?

Esma, daha on yedi yaşındaydı
Hürriyet adına o meydandaydı
Adeviyye’ye düşerken bedeni
Sanmayın ki dünya farkındaydı!
                                            Erol Sunat
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Ortadoğu Coğrafyasında önce Irak kana bulandı. 
Irak Saddam’ın çeyrek asırlık diktatörlük sultasın-
dan az çekmedi. Amerika’nın müdahalesinden 
sonra ne akan kan durdu, ne de dökülen gözyaş-
ları. Irak bölgede ilk yazık edilen ülke oldu. 

KERKÜKLÜ TÜRKMENLERİN 
FERYADINI DUYAN OLMADI. 
KERKÜK, TELAFER, TUSURMATU 
GİBİ ŞEHİRLERDE BUGÜN BİLE 
BOMBALAR PATLAMAYA 
İNSANLAR KİM VURDUYA KURBAN 
GİTMEYE DEVAM EDİYOR.
 
Kerkük Türkmen Cephesi Lideri Mustafa Ke-
mal Yayçılı, Kerkük’e gelirken çapraz ateş so-
nucu şoförüyle birlikte tarandı ve hayatını kay-
betti. Hala kimin vurduğu belli değil. Suriye’de 
diktatör Hafız Esad’ın oğlu Esad kan dökmeye 
devam ediyor. Zulümden kaçan insanların bir 
kısmı kendilerini Türkiye’ye zor attılar. 

Dünya olayları anlaşılmaz bir biçimde gözleri-
ni ve kulaklarını kapatmış bir şekilde duyma-
maya ve görmemeye yeminli gibi…
Ortadoğu Osmanlı’nın çekilmesinden sonra 
bir daha rahat ve huzur yüzü görmedi. 

Ortadoğu toprakları üzerinde kurulan krallıklar, 
birkaç istisna haricinde diktatörlüklere dönüştü.
Mısır’da Kral Faruk sonrasında, General Cemal 
Abdülnasır diktatörlük geleneğini başlattı. 
Son 60 yıldır diktatörlerin yönettiği Mısır’da, 
bin bir güçlükle çiçek açan demokrasi, bir anda 
köklenip atılıverdi.
Tahrir meydanında ki mücadelesi ile demok-
rasiye kavuşan Mısır’ın sevinci çok kısa sürdü. 
Şimdi Rabia’tül Adeviyye meydanında özgür-
lük ve demokrasi mücadelesi yapmaya çalışı-
yor Mısırlılar.  
Canları ve kanları pahasına verilen bu müca-
delede masum çocukların öldürülmesi haklı-
lıkları çoktan ortadan kaldırmış durumda.
Mısır’ın yeni diktatörü General Sisi, kendin-
den önce gelen diktatörlerin yolunu izliyor.
Ortadoğu’ya şöyle bir bakın.

TÜRKİYE DIŞINDA HANGİ 
ÜLKEDE DEMOKRASİ VAR?
İSRAİL Mİ?
KİMİ KRALLIK, KİMİ SULTANLIK,  
KİMİ EMİRLİK VE BİR ÇOĞU 
DİKTATÖRLÜKLE İDARE EDİLEN 
DİĞER ÜLKELERDE Mİ?
SURİYE, IRAK, LÜBNAN, ÜRDÜN, 
SUUDİ ARABİSTAN, KATAR, KUVEYT, 

YEMEN, UMMAN, BİRLEŞİK ARAP 
EMİRLİKLERİ VE MISIR AYNI 
DAİRENİN İÇİNDELER.

Bu manzaradan bir  tane demokrasi örneği 
gösterebilir misiniz? 
Bu örneklere İran’ıda dahil edin, Yemen’i de, 
Libya ve Tunus’u da…
Türkiye’de yaşanan demokrasi bir çok İslam 
ülkesi tarafından hayranlık ve gıpta ile izlen-
mişti. Demokrasiye ve insan haklarına hasret 
giden, bu duyguların ne olduğundan habersiz 
koskoca bir ömür tüketen devletler ve millet-
ler oldular. Libya Kralı İdris-el Sunusi Türki-
ye’de iken ihtilal yapan Kaddafi, Libya’nın dik-
tatörü olmuştu. 

BUGÜN RABİA İŞARETİ 
ÖZGÜRLÜĞÜN VE DİKTATÖRLÜĞE 
DİRENENLERİN İŞARETİ. 
DİLERİM BÜTÜN ORTA-DOĞU, 
AFGANİSTAN, MYANMAR VE 
DOĞU TÜRKİSTAN, HÜRRİYET 
DENEN O DUYGUYU, DEMOKRASİYİ 
VE KENDİLERİNİ TEMSİL EDECEK 
İNSANLARI SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE 
EN KISA ZAMANDA KAVUŞURLAR.
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TAHİR AKYÜREK, AK PARTİ ADINA ADAY 
OLARAK GİRDİĞİ 28 MART 2004 MAHALLİ 
SEÇİMLERİNİ KAZANARAK BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI OLDU. 29 MART 2009 
MAHALLİ SEÇİMLERİNDE DE, TÜRKİYE’DE 
EN FAZLA OY ALAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİ-
YE BAŞKANLARINDAN BİRİ OLARAK İKİN-
Cİ BİR DÖNEM İÇİN TEKRAR BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ.

28 MART 2004 TARİHİNDEN BU YANA KON-
YA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TAHİR 
AKYÜREK, ŞEHRİN EN ETKİLİ VE YETKİLİ İN-
SANLARINDAN BİRİSİ. KONYA’NIN BİRLİK VE 
BERABERLİĞİNİN TESİSİ NOKTASINDA TESİR-
Lİ BİR İSİM. KONYA İÇİN ATILAN HER OLUM-
LU ADIMIN İÇERİSİNDE. KONYA TANITIMI İÇİN 
YAPILAN HER PROGRAM ONSUZ OLMUYOR. 
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AKYÜREK, KONYA TANITIMI İÇİN 
GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞTI. SEMPATİK 
KİŞİLİĞİ, GÜLEN YÜZÜ, SAMİMİYETİ 

VE İÇTENLİĞİ İLE DÜNYANIN BİR ÇOK 
ÜLKESİNDE İLGİ TOPLADI.

Konya, gerek ülke içinde, gerekse 
dünya çapında Belediyecilik ödülleri 
aldı. Konya’nın Tarihi Başkentler ara-
sında ki seçkin yeri, Akyürek’in başa-
rılarından bir tanesidir.

Konya Bedesten’ini ihyası ve bu işe 
gönül vermesi, Akyürek’in zirveye çı-
kışıydı. Turizm konusunda sızlanan, 
milyonlarca turistin Mevlana ziyareti 
sonrasında içinden geçip gittiği şeh-
ri; kalınacak, bir kaç gün geçirilecek, 
gezilmeden ayrılınmayacak bir şehir 
haline en başta o getirdi diyebiliriz.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ŞEHRİN 
LOKOMOTİFİ HALİNE GETİREN, MEV-
LANA’YI VE KONYA’YI TANITMA ADINA 
GÖNÜLLÜ KÜLTÜR ELÇİLİĞİ YAPAN 
AKYÜREK, BU KONUDA SERGİLEDİĞİ 
PERFORMANSLA, TAKDİR TOPLADI.

Başkan Akyürek’in en fazla üzerinde 
durduğu projelerden birisi olan Mev-
lana Kültür Vadisi  projesi, Konya’yı 
ziyarete gelenlerin en fazla ilgisini çe-
keceği bir Konya rüyası projesi olarak 
her geçen gün daha da fazla ilgi çek-
meye devam ediyor.

Konya Vizyon Dergisi olarak, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyü-
rek’le yapmış olduğumuz  röportajı 
sizlere sunuyoruz.

KONYA BEDESTEN’İNİ 
İHYASI VE BU İŞE GÖNÜL 
VERMESİ, AKYÜREK’İN 

ZİRVEYE ÇIKIŞIYDI. 

EROL SUNAT

VOLKAN ÇAKIR

Akyürek dönemi, Konya için tam bir hizmet dönemi oldu. Şehir trafiğini rahatlatmak adına yaptırdığı köprülü kavşaklar, alt 
ve üst geçitler Konya için hayali bile zor işlerdi. Şehir onun döneminde Avrupai tarzda asfaltlanan caddelerle, geniş ve ferah 
meydanlarla tanıştı. Şehirde bir çok semtte tesis edilen cazibe merkezleri içerisinde yer alan meydanlar, spor tesisleri, yüzme 
havuzları ve sosyal tesisler, bulundukları semt ve mahallelere bir canlılık getirdi. Akyürek’in bir başka başarısı da, yeşil alanları 
arttırmadaki başarısıydı. Anadolu Bozkırlarında açan bir çiçek olarak anlatılan ve adlandırılan Konya’yı bazı yıllar Lalezar’a , 
bazı yıllar Gülistana çevirdi. Özellikle lale konusunda atılan adımlar, Konya’yı lale ihraç eden bir şehir haline getirdi. Dev park-
lar, çocuklar için oyun alanları, piknik yerleri, yeşilin her tonuna imkan veren yeşil kuşak çalışmaları, Konya’ya nefes aldırdı. 
Yılan hikayesine dönen Mevlana Kültür Merkezinin bitirilerek Uluslar arası Sema gösterilerine ve Şeb-i Arus törenlerine açılma-
sındaki gösterdiği gayret ve kararlılık, Başkan Akyürek’in şehir nezdinde ve ülke nezdinde dikkat çeken ilk önemli başarısıydı.
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BELEDİYE ÇALIŞANLARI 24 SAATLERİNİ 

SÜREKLİ BELEDİYEYE ADARLAR.

Sayın Başkanım, öncelikle 
kendinizden kısaca bahseder misiniz?
1959 yılında Konya’nın Derebucak ilçesinde doğdum. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdim. Bağ-Kur 
Konya İl Müdürlüğü’nde avukat, Konya Ticaret Odası’n-
da Genel Sekreter olarak görev yaptım.  Belediye başkanı 
oluncaya kadar serbest avukat olarak çalıştım.

Yaptığınız görevler içinde sizi en çok 
mutlu eden görev hangisidir?
Temiz siyaset yapmak, siyaseti gereği gibi insanlara hizmet 
aracı olarak görmek çok önemli. Dolayısıyla siyaseti insanı-
mıza, ülkemize hizmet aracı olarak gördüğüm için siyaset 
yaparken mutlu oldum. Belediye başkanlığı ise bambaşka 
bir dünya. Hep söylüyorum, belediye çalışanları 24 saatleri-
ni sürekli belediyeye adarlar. Geceniz gündüzünüz yoktur. 
Belediyecilik bir fedakarlık işidir. Her işte olduğu gibi bu işte 
de işinizi sevgiyle yaptığınız zaman bir zorluğu yoktur. 

Konya’da Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmak size ne gibi  yükümlülükler getirdi? 
Yaptığınız hizmetler halka nasıl yansıyor? 
Bu şehre, Mevlana şehrine hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Biz 
bunu yaşıyoruz şimdi. Sorumluluğumuzun ve yükümlü-
lüklerimizin farkındayız. Tarihte En Muhteşem Türk Şehri 
kabul edilen Konya, 1069 yılından beri Türk-İslam me-
deniyetinin öncülüğünü yapmıştır. Amacımız, Konya’ya 
tarihteki görkemli günlerini yeniden kazandırmaktır. Bu 
doğrultuda gerçekten önemli mesafeler aldık. Dünyanın 
da sevgi, barış, kardeşlik gibi kavramların öne çıkmasına ve 
bunun şehirciliğe yansımasına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. 
Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürmeye devam edeceğiz. 
Yapılan yatırımlarla geleceğin Konya’sını oluşturuyoruz. 
Konya’nın gelişmesi, insanların refah seviyelerinin artması 
için çalışmalarımız yoğunlaşarak devam edecek.

Konya’da yönetici olmanın ne gibi 
kolaylıkları ve ne gibi zorlukları var? 
Bu kolaylık ya da zorluklarda 
Konyalının bilinci ne kadar etkili?
Konya’da yönetici olmanın en önemli kolaylığı kültür, 
tarih, sanat kentinde bulunmanız ve Mevlana ikliminde 
yetişmiş insanların bulunduğu şehirde yönetici olmanız. 
Zorlukları ise; her alanda çıtanın yüksek olması. Bunlar 
Konya’nın tarihi misyonundan kaynaklanan ve tarihi 
konumundan bugüne kadarki deneyimlerinden kay-
naklanan kolaylık ya da zorluklar. İnsanların bilinçli olup 
olmaması bunda ikincil derecede etki yapacaktır. Ama 
Konya’nın sosyal genetiğinde kendi tarihinin, kültürünün 
izleri vardır. Bu da bizim avantajımızı oluşturmaktadır. 

Sizce bir şehir nasıl planlanır? 
Nasıl geleceğe hazırlanır? Konya’nın 
geleceğine dair hedefleriniz nelerdir?
Türkiye’de son yıllarda yapısal bir dönüşüm gerçekleşti. 
Son 10 yılda devlet ile millet adeta yeniden kucaklaştı. Bu 
süreçte vesayet sistemi ortadan kalktı, halkın iradesi bütün 
olaylarda egemen olmaya başladı. Türkiye’nin dünyada iti-
barı arttı, ülkemiz daha güçlü bir hale geldi. Başbakanımız 
önce 2023 hedefini, sonra da 2071 hedefini koydu. 2023’e 
kadar dünyada en güçlü 10 ülke arasına girmek istiyoruz. 
2071’de ise hedef lider ülke Türkiye. Bu amaca ulaşmak 
için tüm kurum ve kuruluşlarımızın, insanımızın buna 
odaklanması gerekiyor. Bu konuda belediyelere büyük gö-
rev düşmektedir. Konya, 2023 yılında bütün alt ve üst yapı 
problemlerini çözerek dünya şehirleri arasında bugünden 
çok farklı bir noktada olacaktır. Konya’da son yıllarda yap-
tığımız önemli çalışmalarla adım adım hedefe ulaşıyoruz. 
Konya yeni bir geleceğe hazırlanıyor. Belediye olarak ger-
çekleştirdiğimiz ve yapacağımız büyük projelere 2023 he-
deflerini daha önce tamamlamak için gayret gösteriyoruz.
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Konya’nın diğer şehirlere göre artısı nedir?
Konya, 40 bin km kareyi aşan toprak alanıyla Türkiye’nin yaklaşık 
19’da biri konumunda. Birçok ülkeden daha büyük bir toprak alanına 
sahip. Aynı zamanda Selçuklu payitahtı. Ecdadın Anadolu’yu vatan 
yapmasında Konya büyük bir misyon yüklenmiş. Konya kalkındığın-
da Türkiye’nin gelişimine katkısı daha da artacaktır. Yüzyıllar boyun-
ca Konya’nın misyonu hiç değişmemiştir. Belediyeler olarak bir Kon-
ya modeli oluşturmaya çalışıyoruz. Öz kaynakla, halkın ihtiyaçlarına 
göre yüzde yüz memnuniyete götürmeye çalışan bir yol izliyoruz. 
Belediyeler şehrin imarını gerçekleştiren, insanların mutluluğunu 
sağlamaya çalışan yönetimlerdir. Bu ikisi yan yana olmak zorunda-
dır. Bu konuda Konya olarak farklı bir bakış sergiliyoruz. Marka şehir 
olmak için büyük yatırımlar yapmanız gerekir. Türkiye’nin TÜBİTAK 
destekli İlk Bilim Merkezi, 42 bin kişilik yeni stadyum, 10 bin kişilik 
Kongre ve Spor Merkezi, yeni raylı sistem yatırımları, Çöpten Elektrik 
Üretim Tesisi, Atıksu Arıtma Tesisleri, Şehir Meydanı, Mevlana Mey-
danı, tarihi eserlerin restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız, 100 bin 
metrekareden büyük yeni parklar, köprülü kavşaklar, yeşil alanlar, 
yeni caddeler ve diğer yatırımlarımız hep bu hedef doğrultusunda 
gerçekleşiyor. Sadece fiziki belediyecilik değil; sosyal belediyecilik, 
kültürel belediyecilik, bilgiye dayalı belediyecilik ve ekolojik bele-
diyecilik diye 5 ayak oluşturuyoruz. Tüm bunların amacı da şehrin 
imarını gerçekleştirmek ve insanların mutlu olmasını sağlamaktır. 

Tarihi eserlerin yaşatılması ve geleceğe taşınması ile 
ilgili yaptığınız çalışmalar hangi temele dayanıyor?
Şehirler aslında taştan, topraktan, çimentodan, binadan, demir-
den ibaret değildir; şehirlerin de bir ruhu var. Şehre hizmet edebil-
mek için o ruhu kavramak gerekiyor. “Şehir kendine ait hissetme-
diğine esrarını açmaz.” Şehrin sırrına vakıf olmadan şehre hizmet 
edilmez. Biz de bu dönemde şehir ruhuna katkı yapacak, tarihi 
canlandıracak bir takım çalışmalara başladık. Ülkemizde uzun yıl-
lar süren bir ihmaller zincirinden dolayı tarihi dokumuzu önemli 
oranda kaybettik. Konya’da binden fazla tarihi eserin kayboldu-
ğunu, yerinde binaların bulunduğunu biliyoruz. Merkezdeki hiç 
olmazsa geri kalan tescilli yapıları, ecdad mirası eserleri, Konya 
ruhunu temsil eden yapıları koruma amacıyla büyük bir çalışma 
yürütüyoruz. Şu ana kadar Konya’da 910 tarihi yapının restoras-
yonunu tamamladık. Sadece Bedesten’de 66 adanın 35 tanesi, 55 
bin metrekarelik çatı yenileme işinin 40 bin metrekaresi tamam-
landı. 2 bin 687 dükkandan 1. 650 tanesine girildi. Şu ana kadar 
Bedesten’de yapılan ihale tutarı yaklaşık 52 milyon lira. 
Tarihin ve kültürün canlandırılması ile ilgili çalışmaları, köprülü 
kavşak yapmaktan, parklar, bahçeler yapmaktan daha önemli bu-
luyoruz. Çünkü kültürünü koruyamayan bir şehrin geleceğe kendi-
sini taşıması mümkün değildir. Yeryüzünde şehirler arası rekabet, 
ülkeler arası rekabetin yerini almıştır diye bir tez var. Bunun anlamı 
şudur. Sadece bina  yüksekliğiyle, yolların genişliği, alt yapı, üst ya-
pısıyla değildir rekabet. Bu konuda geçmişi, kültürü bugüne nasıl 
taşıdığınız gibi faktörler daha büyük önem arz ediyor. Bu açıdan 
Konya’nın şanslı olduğunu ama eksikleri bulunduğunu ifade edi-
yorum. Şansımız, kadim bir şehircilik geleneğinden geliyor. 
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Konya’yı nasıl bir gelecek bekliyor? 
Konya’nın 2023 vizyonu nedir?
Amacımız Konya’yı geçmişi kadar gör-
kemli ve başarılı bir geleceğe hazırla-
yarak, 21. yüzyılda da geçmişi kadar 
önemli bir şehir haline getirmek. Bu, 
hükümetimizin 2023 vizyonuna da uy-
gun bir hedeftir. Belediye olarak 2023 
vizyonu çerçevesinde çok sayıda yatırı-
mı hayata geçirdik. Bu yatırımlarla 2023 
vizyonunu daha erkene çekmeye, bü-
tün hizmetleri daha önce tamamlamaya 
gayret gösteriyoruz. 

Konya’nın ekonomi ve sanayisine 
ilişkin bir değerlendirmede 
bulunur musunuz?
Konya, tarihi ve kültürel geçmişinin ya-
nında ekonomik anlamda da önemli bir 
misyona sahiptir. Konya’daki ihracatın 
büyüklüğünü göz önünde bulundurur-
sak, şunu söyleyebiliriz: Birçok yönden 
Türkiye’ye model olan Konya, gücünü 
geçmişten alarak geleceğe dev adımlar-
la ilerlemektedir. Hedefimiz; Konya’nın, 
kültürel, tarihî ve yerel değerlerini bü-
tüncül bir yaklaşımla ele alarak, hepsi-
nin değerini bir arada yükselterek Kon-
ya’yı marka haline dönüştürmektir. 
Konya modeli, kaynakların verimli kulla-
nılması, öz kaynakla kalkınma ve proje-
lerin yürütülmesidir. Aynı zamanda yeni 
kaynaklar üreterek de hizmetlerin yerine 
getirilmesini sağlamaktır. 
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Son dönemde inanç turizmi tırmanışta. Kon-
ya da inanç turizmi merkezlerinden biri. 
Konya’ya inanç turizmi amaçlı gelen turist 
sayısında nasıl bir değişim söz konusu?
Bir sevgi ve hoşgörü şehri olarak tüm dünya-
da tanınan Konya, konumunu Hazreti Mevla-
na’nın çağları aşan evrensel anlayışına borçlu. 
Hazreti Mevlana’nın yüzyıllar öncesinde söy-
ledikleri bugün hala insanlığa yol gösteriyor. 
Konya’ya gelen ziyaretçilerin büyük bir ço-
ğunluğu Hazreti Mevlana için geliyor.
Konya, bunun yanında dünyanın bilinen en 
eski yerleşim yerlerinden olan Çatalhüyük gibi,  
Gilistra ve Sille gibi tarihi binlerce yıl öncesine 
dayanan yerleşim yerlerinin yanında başkentlik 
yaptığı Selçuklulardan ve Osmanlı ecdadımız 
döneminden önemli tarihi eserler barındırıyor. 
Şehrimizde son yıllarda yaşanan değişim ve ge-
lişimin ardından ziyaretçi sayısı 500 binlerden 
2,5 milyonlara ulaştı. Başta, tarihi eserlerin ihya 
edilmesine yönelik yürüttüğümüz Mevlana 
Kültür Vadisi projemiz olmak üzere şehir gene-
lindeki tarihi eserlere sahip çıkılması çalışmala-
rı büyük önem taşıyor. 
Dünyanın en büyük restorasyon çalışmaların-
dan olan Tarihi Bedesten Çarşısı düzenlemesi, 
Mevlana Meydanı, Tarih Şehir Meydanı, Mevla-
na Türbesi çevresinde yeni müzelerin yapılma-
sı ve diğer restorasyon çalışmalarımız gibi ya-
pımını ve projesini yürüttüğümüz çok sayıda 
yatırım devam ediyor. 
Şeb-i Arus törenlerini ve sema programlarını 
bir yıl boyunca usulüne uygun olarak izleyen 
misafir sayısı 2004 yılı öncesi 13 bini geçmi-
yordu. Artık bir yılda 200 bin misafirimiz, 

hem Şeb-i Arus törenlerine hem de her hafta 
Cumartesi günleri yapılan aslına uygun sema 
programlarına katılıyor. Bu ilginin Mevlana 
Türbesi çevresine yapacağımız yeni müzeler, 
yaşayan Mevlevihane ve kültür merkezleri ile 
daha da artacağını düşünüyoruz. 

Mevlana Kültür Vadisi Projemiz, üniversite 
sayısının 5’e çıkması, hükümetimizin ve yerel 
yönetimlerin yaptığı yatırımlar, yeni otellerin 
açılması ve hızlı trenin de hizmete girmesiyle 
şehrimizi ziyaret edenlerin sayısının kısa süre 
sonra 5 milyona ulaşacağını tahmin ediyoruz.
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EROL SUNAT

KONYA’DA BİR GÜNÜ BU SAYIMIZDA RAMAZAN AYINA AYIRDIK. ŞEHRİN DEĞİŞİK KÖŞELERİNDEN KESİTLERLE, 
2013 YILININ RAMAZAN AYINDAN KESİTLER, GÖRÜNTÜLER VE MANZARALAR SUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ.

Bir başkadır Konya’da Ramazanlar. İftarlar, sa-
hurlar, teravihler ve rengarenk Ramazan ge-
celeri anlatmakla bitmez. Sahura kadar süren 
muhabbetler, zengin iftar sofraları. İftar me-
kanları, iftar sonrası arkadaşlarınızla sohbet 
edebileceğiniz kapalı ve açık mekanlar açısın-
dan da oldukça zengindir Konya.

Konya’da bir günü Ramazan açısından an-
latmak kolay değil. Kültür zengini bir şehrin, 
zenginliğini bir kaç satırla anlatıp da geçişti-
remezsiniz. Ramazan atışmalarıyla, kavgala-
rıyla, oruca sığınmalarla, fırınlardaki pide mu-
habbetlerinde çıkan kavgalarla, sigarasızlığın 
verdiği baş dönmesiyle evlerde kırmadık kalp 
bırakmayanların yaptıklarıyla geldi-geçti.
Bir zamanlar, oruç tutmayanları kabulleneme-
yen, anlamak istemeyen, sert tepkiler veren 

bir şehirdi Konya.  Zaman içerisinde yanından 
elinde yada ağzında sigara ile geçene aldırma-
manın  hoşgörüsünü kazandı. Maile lokantada 
yemek yiyen insanlara dönüp bakmıyor bile. 
Lokantalarda dolu, camilerde. 
Hoşgörü şehri çok uzun bir süre direndiği bir 
çok şeyden  hoşgörü adına, anlayış güzelliği 
adına feragat etmiş durumda.

Konya son yirmi senede, Ramazan aylarının 
belki de en çok değişiklik gösterenini bu yıl 
yaşadı diyebiliriz. Hatimle teravih namazı kıl-
mada, ayrı bir yeri olan Konya bu yıl teravih 
namazlarına  bir başka farklılık daha getirdi. 
Sultan Selim Camiinde Enderun usulü teravih 
namazı kılınmaya başlandı.  
Ramazanın en büyük özelliği hele hele ilk 
günlerin asık suratlı insanlarının aramadı-

ğınız kadar çok olmasıydı. Konya’da Rama-
zan’ın ilk günlerinde neredeyse hiç bir çark 
dönmez. Ticaret yapmak isteyenler, iş takibi-
ne koşanlar, alacak-verecek meseleleri olan-
lar için Ramazan’ın ilk haftası Konya’da iyi bir 
seçim değildir. Eli boş dönmek istemiyorsa-
nız, Konya’da Ramazan’ın ilk haftasında oruç-
lu olunan saatlerde hiç kimseye merhaba, na-
sılsın bile demeyeceksiniz!.. Hele iftara yakın 
saatlerde kapatın telefonunuzu, vurun kafayı 
yatın. Kazı koz anlamanın en ilginç saatleri o 
ilk günlerin iftara bir kaç saat kalmış zaman 
dilimleridir. Yiğitlik yapacaksanız, yapın tabi 
de... Ya dostluğunuzdan olursunuz, ya da ar-
kadaşlığınızdan. Para-pul muhabbetlerinin 
her nedense bayram sonrasına ertelendiği bu 
dönemde, konuşmak için en güzel saatler if-
tar sonrası saatleridir.

KONYA'DA 
Bir Gün...
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Konya’da, gündüzler torbaya mı gir-
di sözü 11 ay geçerli bir sözdür. Ra-
mazan’da ise geceler ve iftar sonra-
ları torbaya mı girdi sözü geçerlidir. 
Orucunu açmış, karnını doyurmuş, 
sigarasını yakmış, nargilesinin başı-
na geçmiş, kendine gelmiş bir insan-
la, çözemediğiniz problemlerinizi 
rahatlıkla çözebilirsiniz. Para-pul 
meselesini bile. Kimi nerde bulaca-
ğınızı biliyorsanız, haberleşme ko-
nusunu daha önceden çözmüşse-
niz, sizden mutlu olanı yoktur.
Gündüz vakti, suratsız, yüzü gülme-
yen, vara-yoğa bağıran, sinirlenen, 
öfkesini kontrol altına alamayan o 
insan gitmiş, onun yerine güler yüz-
lü, anlayışlı, hoşgörülü ve ne yapabi-
lirim bir düşüneyim diyen bir insan 
vardır karşınızda. Hangi insanı ter-
cih edersiniz? Gündüz, Ramazan’da 
adam mı aranırmış, diye telefonu 
yüzünüze kapatanı mı? İftar sonrası, 
vay kardeşim hoş geldin diye boy-
nunuza sarılanı mı? Tercih sizin. 
Ancak insanımız bir tuhaftır. Baş-
tanbaşa sabır olan orucunu tutar da, 
akşama kadar bekleyemez. Bekle-
yemediği içinde sığınır oruca başlar 
isteklerine. Karşı tarafta sığınır oru-
ca, ayak diremeye öyle bir başlar ki, 
baştanbaşa inat kesilip gider. Önce 
münakaşa, sonra küfrün biri bin 
para. Çözümlenecek bir konu, iftara 
kadar beklenilemediği için, sabredi-
lemediği için döner bir kördüğüme. 
İftar sonrasında akıllar başlara gelir. 

Kızdığınıza mı yanarsınız, kalp kır-
dığınıza mı, bir çuval inciri berbat et-
tiğinize mi? Konya’nın Ramazanda 
bir gününe damga vuran bir olaydır 
anlattığımız. Gönüller alınmaya çalı-
şıldıysa da izi bir yerlerde kalır.
Ramazan hoşgörüyle beraber gelir. Ne 
kaldırımlara taşan esnafa bir şey diyen 
olur. Ne sokak aralarına kadar yayılan  
kahvehane masalarına. İftar sonrası 
kendini sokağa atanları en yakın kah-
vehanenin sokağa açılmış masaların-
dan birinde arkadaşları bekliyor olur. 
Sahura yakın saatlere kadar okey oy-
nanır o masalarda. Çift bitenler, okey 
atanlar, elden biterek, iki okeye su 
içirenler, gecenin yıldızlarıdırlar. Dört 
kişi okey oynarken, dört tanede seyir-
cisi mutlaka bulunur. Zaten Ramazan 
gecelerinde böyle oyunlar seyirci ol-
madan çekilmez. Her gelişte sekiz çay, 
sekiz maden suyu, sekiz kola, sekiz 
kahve... Kahveciler nasıl sevmesinler 
böyle Ramazan’ı?
Ramazan’ın son on gününde Kon-
ya çarşı ve pazarları bambaşka bir 
alemdir. Aileler maile kendilerini 
alışverişin büyüsüne kaptırırlar. 
Bayramlık üst-baş, bayram şekeri, 
bayram alışverişi gecelere aktarıl-
mıştır. Gündüz kimsenin kafası gö-
türmez. Gece herkesin elinde birer 
şişe su, çocuklarda birer külah don-
durma, dükkanların  içerisi ve önü 
ana-baba günü misali gecenin ilerle-
yen saatlerine kadar alışveriş yapılır 
çarşı ve pazarlarda.
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Akşam namazından sonra, teravih kılma-
ya gidenlerin camilerden çıkış saatleri, 
normal kıldıranlarla, hatimle teravih kıl-
dıran camiler arasında ortalama bir yarım 
saat kadar fark eder, bazı günler bu süre-
den biraz daha fazla olabilir. Bizim genç-
liğimizde jet hocalar vardı. Teravih dahil 
33 rekat namazı 25-26 dakikada kılar 
geçerdiniz. Şimdide eksik değiller. Gece 
23’e doğru teravih kılanlar çıkarlar ca-
milerden. Oruç tutma süresinin 16 saati 
geçtiği bu yaz döneminde, geceye ayrılan 
zaman dilimi de kısadır. O saatten sonra, 
camiye yakın bir yerlerde çay ocakların-
da oturulur, bir kaç bardak çay içildikten 
sonra evlere ayrılır herkes. Eğer sohbet 
biraz koyu ise sahur vaktine yakın saat-
lerde evde olunur.

BUNDAN YİRMİ SENE EVVEL, KONYA 
SOKAKLARINDA AĞZINDA SİGARA 
İLE BİR KİŞİYİ GÖREMEZDİNİZ. 
YOLCULAR VE ORUÇ TUTAMAYANLAR 
İÇİN AÇIK TUTULAN LOKANTA VE 
RESTAURANTLARIN  PENCERELERİ 
PERDEYLE YADA KAĞITLARLA 
KAPATILIR, ORUÇ TUTANLAR 
ETKİLENMESİN DİYE RAMAZAN 
AYINA MAHSUS AYRI BİR NEZAKET 
GÖSTERİLİRDİ.

Oruç tutanın tutmayana, tutmayanın tu-
tana gözle görülür ve hissedilir bir saygı-
sı vardı. Bugün bu anlattığımız ölçülere 
uyan kapalı bir mekan yok. Her yer açık. 
Geceler ise daha renkli. Şehrin en işlek 
caddelerinin dikkat çeken yerlerinde 
bulunan cafeler ve mekanlar eskilerin 
tabiri ile lebalep yani ağzına kadar dolu. 
Uzun oruç saatleri sonrasında iftar sonra-
sı kendini dışarıya atanlar, bu mekanlar-
da sevdikleriyle ve dostlarıyla bir araya 
geliyorlar. Sadece sohbet edilen nezih 
mekanlara sahip Konya. İftar sonrasında 
sahura yakın saatlere dek sürüyor buluş-
malar, konuşmalar. Aynı gece içerisinde 
bir kaç farklı mekana gidip, dost ve arka-
daşlarıyla buluşanlar var. Çünkü her me-
kanın  müdavimleri farklı.

İftar saatlerinde, lokantalar ve restau-
rantlar kaldırımlara taşmış vaziyetteler. 
Her yer masa ve doluluk oranı ful tabir 
edilen şekilde.
Ramazan bereketi, iftar sofraları kuran ve 
donatan işletmelere gelmiş durumda.
Konya’nın bugünkü hoşgörü atmosferi, 
bir anlamda son yirmi yılda kendiliğin-
den zamana yayılarak, sessiz, sedasız 
bir şekilde kabule ve hoşgörüye daya-
narak gerçekleşmiş durumda. Sertlik-
ler, hırçınlıklar, öfke ile men etmeler, ne 
yapıyorsun demeler, Ramazan’da oruç 
yiyenlere artık aldırmamalar bugünün 
tablosu içerisindedir.
Bir Ramazan’da böyle geldi geçti. Bir son-
raki Ramazan’da buluşmak niyetiyle du-
alar etti, temennilerde bulundu insanlar, 
bir Konya Ramazan’ında. 

KONYA42
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Huzur Konağı!GEDAVET RÜZGARIYLA HUZURU BİRLEŞTİREN MEKAN

HUZUR KONAĞI CAFE GÖRÜNÜMÜNDE ANCAK TAM ANLAMIYLA BİR AİLE ÇAY BAHÇESİ. HUZUREVİ KARŞISINDA, KÖYCE-
ĞİZ CADDESİNDE BULUNAN HUZUR KONAĞI1850 METREKARELİK BİR ALANDA 165 MASA İLE HİZMET VERİYOR. BU ALANIN 
120 METREKARESİ KAPALI ALAN OLUP, KAPALI ALAN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. BODRUM-1 KAT DÜZENİNDE. BURAYA 
GELENLER HUZURA GELİYORLAR. MERAM’IN O MEŞHUR GEDAVET RÜZGARLARININ TATLI TATLI ESTİĞİ BİR MEKAN HUZUR 
KONAĞI. HUZUR ARAYANLAR, KAFASINI DİNLEMEK İSTEYENLER, FERAHLIK ARAYANLAR RAHAT VE HUZURLU OTURMA ALANI 
ARAYANLAR İÇİN KONYA’DA BULUNABİLECEK EN GÜZEL MEKANLARIN BAŞINDA GELİYOR HUZUR KONAĞI. HUZUR KONAĞININ 
İŞLETMECİSİ NECATİ ÖZGÜVEN SORULARIMIZI, OKURLARIMIZ İÇİN CEVAPLADI.
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Huzur Konağının hikayesini anlatır mısınız?
Burasının mazisi iki buçuk sene öncesine daya-
nıyor. Burada düz denecek bir alan yoktu. Meram 
Belediyesi burayı düzenledi. Huzur konağı 2,5 
yıllık bir çalışmadan sonra ortaya çıkardığımız 
Konya’nın Gedavet rüzgarını alan en büyük me-
kanı aile çay bahçesi...

Cafe sektörünün sıkıntıları ve olumlu taraf-
ları  hakkında neler söyleyeceksiniz?
Cafe sektörünün en büyük sıkıntısı vasıflı ele-
man sıkıntısı. Bizim işimiz buraya gelen insan-
ları, müşterimizi mutlu etmek. Felsefemiz hiz-
mette sınır yoktur felsefesi. Sektörün olumlu 
tarafları saymakla bitmez belki, ama en önemlisi 
insanların buradan mutlu olarak ayrılmaları ve 
yine Huzur Konağına gelmesi.

Müşterileriniz Huzur Konağında en çok neyi 
seviyor, sizden özel istekleri oluyor mu?
Huzur konağında sabah kahvaltısından başlayarak 
aklınıza gelen bütün soğuk sıcak içecekleri içebi-
lir ve zengin yemek menüsünden istediğinizi se-
çebilirsiniz. Ürün yelpazemiz oldukça geniş. Sac 
böreğimiz ve nargilemiz çok ilgi çekiyor. En fazla 
istenen sac böreği. Sac böreğinde Peynirli, Kaşar 
Peynirli, Kıymalı, Ispanaklı ve Patatesli çeşitlerimiz 
ve bunların karışık çeşitleri ikram ediliyor. Dileyen 
müşterilerimize her çeşitten ikram ediyoruz. Sabah 
kahvaltısında serpme sabah kahvaltısı veriyoruz. 
Sıcağından-soğuğuna tam 22 çeşit. Öğle ızgara ve 
sac böreği, akşam ızgara sunuyoruz. Bunların ya-
nısıra hamburger ve tost çeşitlerimizde var. Müş-
terilerimizin bir diğer vazgeçilmezi nargile. Huzur 
Konağında içecek olarak yelpazemiz oldukça ge-
niş. Kahve olarak soğuk ve sıcak her çeşit kahve-
miz mevcut.Tiryakilerin tekrar tekrar geldikleri bir 
mekan olduk. İlk defa nargile içenler için şerbetli 
nargilelerimiz var. Elma-Nane, Karpuz -Çilek, Çilek, 
Muz gibi çeşitlerimiz var. Yoğun Nargile içenleri do-
yuracak bir çeşide sahip Huzur Konağı. Tiryakilerin 
tekrar tekrar geldiği ve vazgeçemediği bir yer.   
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 Huzur Konağı adı nereden geliyor, 
adını siz mi koydunuz?
25 kadar arkadaşla bir baklava gününde bir ara-
ya gelmiştik. Burasının ismi ne olsun dedik. 2-3 
isim belirledik. ve her ismi kendi aramızda oy-
ladık. En fazla oy “Huzur Konağı” ismine çıktı. 
Ben burası üzerine çok hayaller kurdum. 2.5 
sene burada yattım. Benim idealimdi burası

Huzur Konağı olarak, hedefleriniz ara-
sında Konya’da ikinci bir şube açma ya da 
Franchising verme var mı?
Bizim hedef kitlemiz burası. Burada bu müş-
teriye hizmet etmek. Buranın müşterisi tama-
men farklı. Bana şehrin en güzel yerini verin 
çalışmam. İnsanlar buraya kafa dinlemeye ge-
liyorlar. Dostlarıyla, arkadaşlarıyla, aileleriyle 
geliyorlar. Burası Cafe ile Çay Bahçesinin ayırt 
edildiği bir mekan. Burada kimse birbirinden 
rahatsız değil. Sektör olarak zor bir sektör. Müş-
terilerimiz bizden yakın ilgi bekliyor. Şu anda 
şube yada franchising açmak istemiyoruz.

Huzur Konağını bize nasıl anlatırsınız?
Burası yeni bir mekan. Burada huzur var. Müşte-
ri farklı havasıyla, ferahlığıyla ve oturma alanıyla 
burada huzuru buluyor, mutluluğu buluyor. Bu 
sektör yeniliğe açık bir sektör. Ben hayallerime 
burada ulaştım. Günde dört saat uyuyorum. Her 
nereye gidersem gideyim, işimi en kısa bir za-
manda bitirip, Huzur Konağına geri dönüyorum. 
Burada olmak bana ayrı bir huzur veriyor.

Kaç personelle hizmet veriyorsunuz? 
18 personelle hizmet veriyoruz. Piyasada bu-
lunabilecek en iyi personelle çalışıyorum. 
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PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

BULUNAN KALINTI DARÜŞŞİFA’NIN 
YERİ DEĞİL GÖMEÇ HATUN 
MANZUMESİ’NİN TEMELLERİDİR

MAHALLİ GAZETELERDE 13 TEMMUZ 2013 GÜNÜ “DARÜŞŞİFA MI BULUNDU” BAŞLIKLI BİR HABER ÇIKTI (KONYA POSTASI). KONYA 
MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ’NCE, KARATAY MEDRESESİ İLE ATATÜRK ANADOLU LİSESİ’NİN BATISINDA YÜRÜTÜLEN KAZI ÇALIŞMALARI 
SIRASINDA GENİŞ BİR ALANA YAYILAN KALINTI ORTAYA ÇIKMIŞTIR. BURANIN ALAEDDİN DARÜŞŞİFASI’NIN TEMELİ OLACAĞI 
SÖYLENTİSİNE KORUMA KURULU BAŞKANI PROF. DR. ALİ BORAN TEMKİNLİ YAKLAŞMIŞ; “HENÜZ KAZI ÇALIŞMALARINDA ELDE 
EDİLEN BULGULARI DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA DEĞİLİZ. BU KONUDA DAHA SAĞLIKLI BİR GÖRÜŞ BİLDİREBİLMEMİZ İÇİN 
BAZI ÇALIŞMALARIMIZIN SONUÇLARINI GÖRMEMİZ GEREKİR.” DEMİŞTİR.

Kazı çalışması yapılan bölgeyle ilgili akademik 
çalışmalarım 1987’ye dayanır. Bunun sonu-
cunda Konya Alaeddin Darüşşifası (Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Yayını, Konya 2008) kita-
bı çıktı. Kazı yapılan yerin nereye ait olduğunu 
sağlıklı bir şekilde tespit etmek için yukarıdaki 
kitapta yer alan bilgiler çerçevesinde konu ye-
niden değerlendirilecektir.
Konya Alaeddin Darüşşifası’nın Yeri: Cum-
huriyet döneminde Konya Alaeddin Darüşşi-
fası ile ilgili bilgileri eserinde ayrıntılı olarak ilk 
ele alan merhum İbrahim Hakkı Konyalı’dır. 
Ancak olmaması gereken yerlerde bu eseri 
aramıştır. Oysa Selçuklu belgelerinde Konya 
Darüşşifası, surun kuzeyinde bulunan Ertaş 
Kapısı yakınında gösterilmektedir. Bunlardan 
en eskisi, Doğuş oğlu Kemâleddin’in 30 Eylül 

1248 tarihli Arapça vakfiyesidir ki, buna göre 
Darüşşifanın yeri, Ertaş Kapısı dahilindeki Hı-
zır İlyas Zaviyesi’nin yakınında ve Gömeç Ha-
tun Manzumesi’nin bitişiğindedir (Fotoğraf: 
1). İkincisi, Keykâvus Kızı Fatma Hatun’un 27 
Ağustos 1301 tarihli Arapça vakfıyesidir. Bu-
rada bağlar arasında, “Şifâhâne” diye bilinen 
yerdeki evinin tamamını annesinin gömülü 
bulunduğu türbeye vakfetmiştir. Bu iki vak-
fiyeye göre Darüşşifa, Hızır İlyas Zaviyesi ile 
Gömeç Hatun Türbesi yan yanadır ve Selçuklu 
Konyası’nda birinci surla ikinci kale duvarı ara-
sında Ertaş Kapısı’nın içinde yer almaktadırlar. 
Gömeç Hatun Manzumesi’nin Yeri: Süd Tek-
kesi’nin bitişiğidir. Buradaki türbenin kime ait 
olduğunu tespit etmek, Gömeç Hatun Manzu-
mesi’nin yeri hakkındaki tereddütleri büyük 

ölçüde halledecektir. Süd Tekkesi kapısının 
üzerinde 1325 (1907) yılında gerçekleştirilen ta-
mire ait bir Türkçe kitabeye göre burası, II. Key-
kâvus (1238-1278)’un zevcesi ile kızı Fatma ve 
süt annesinin türbesidir. İlk yapılış tarihi olarak 
da 1300 yani vakfiyesinin düzenlendiği yıl gös-
terilmiştir. Ancak bu konu biraz karışıktır.
Pekiyi Gömeç Hatun kimdir? Mevlevî kaynak-
larına göre, Mevlânâ’nın müridesi olan Gömeç 
Hatun, bazen Sultan Rükneddin’in, bazen de 
İzzeddin Keykâvus’un zevcesi olarak kayde-
dilmiştir. Bu yüzden Konyalı, II. Keykavus’u, 
Önder ise IV. Kılıcarslan’ı Gömeç Hatun’un zev-
ci göstermişlerdir. Halbuki Gömeç Hatun’un 
II. Keykâvus’un veya IV. Kılıcarslan’ın karısı 
olmaması gerekir. Çünkü Doğuş oğlu Kema-
leddin’in vakfiyesinde Gömeç Hatun vakfının 

Gömeç Hatun Manzumesi’nin bitişiğindeki Hızır İlyas Zaviyesi, Keykâvus kızı Fatma Hatun Manzumesi.
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yerlerinin gösterilmesi, kronolojik yönden bu 
tarihten önce hükümdar olan II. Keyhusrev’in 
saltanatı sırasında buranın, sultanın zevcesine 
yani Gömeç Hatun’a ait vakıflar olduğuna işa-
ret eder. Konya Müzesi’nde 1051’de kayıtlı, bu 
muhitten götürülen, fakat nereye ait olduğu 
tespit edilemeyen 635/1237 tarihli bir kitabe, 
burada Gıyâseddin Keyhusrev’in hükümdar-
lığı sırasında yapılan bir hayır eserin varlığını 
ispat eder. Gerçekten, II. Bayezid dönemi vakıf 
tahririnde burada bir Gömeç Hatun ile Keyka-
vus kızı Fatma Hatun Darülhuffazları tespit 
edilmiştir. Fatma Hatun, Gömeç Hatun’unki 
yıkıldığı için olacak yeni bir darülhuffaz yap-
tırmış; burada ilk darülhuffaz yaptıran Gömeç 
Hatun’un ismi zamanla unutulmuş, daha kü-
çük çapta inşa edilen manzume Fatma Hatun 
Darülhuffazı, Zaviyesi ve Mescidi olarak tanın-
mıştır. Ancak Osmanlı dönemi yazışmalarının 
birçoğunda burada Fatma Hatun’un annesinin 
de eseri olduğuna işaret edilmiş, “Fatma Ha-

tun vâlidesi içim vâkıfe-i mezbûre nefs-i Kon-
ya’da validesinin kabri ve türbesi içinde ta’yin 
eylediği eczanın.” gibi bilgiler verilmiştir. 
Konyalı, belgelerdeki bilgileri çarpıtarak Hı-
zır llyas Zaviyesi ve Gömeç Hatun Türbesi 
ile Darüşşifa’yı Ertaş kapısının hâricinde gös-
termiş, bu konularda çalışma yapan ve Kon-
ya’nın toponomik yapısını bilmeyen birçok 
araştırmacıyı yanıltmıştır. Musalla Mezarlığı 
içindeki Selçuklu sarayına ait bal arılarının 
kovanlarının konduğu yer olan Gömeçhane’yi 
(Fotoğraf: 2) vakfiyede geçen Gömeç Hatun’un 
türbesi zannederek, bunların yakınında bulu-
nan Şifâhâne’yi olması gereken yerin çok daha 
kuzeyinde, bugünkü Numune Hastahanesi 
ile Musalla Mezarlığı arasında Parsana denen 
mevkide aramıştır. Oysa vakfiyelerde “vakf-ı 
Dârü’ş-şifâ” ve “Şifâ-hâne” olarak gösterilen 
Konya Alaeddin Darüşşifası, gerek Selçuklu ve 
gerekse Osmanlı belgelerinde, Konya’nın “ba-
tın” ve “nefs”inde gösterilmiştir. Nitekim Fatih 
ve II. Bayezid tahrirlerinde “Vakf-ı Dârü’ş-şifâ 
der-nefs-i Konya” diye kaydedilmiştir. Batın ve 
nefs, surun içini yani içeri şehri işaret etmek 
üzere belgelerde kullanılmıştır. Bu durumda 
Darüşşifa ve onun bitişiğinde gösterilen Hızır 
İlyas Zaviyesi ile Gömeç Hatun Türbesi’ni do-
layısıyla Gömeç Hatun Manzumesi’ni ikinci 
surun içinde düşünmek gerekmektedir.
Konya Valisi Cem Sultan, Gömeç Hatun Man-
zumesi’nin Yerini Bahçe Yaptı: Konya valili-
ğine 1474’te başlayan Cem Sultan’ın Selçuk-
lu Köşkü’nde oturmuş, sarayın kuzeyindeki 
manzarayı seyretmek için bir balkon ilâve et-
tirmiş olduğu bilinir. Önünün manzaralı olma-

sı için de sarayın kuzey ve kuzeybatı tarafında 
bir yerde bahçe yaptırtmıştır. Zikredilen bahçe, 
Darüşşifa’nın avlusunun doğusundadır. Fatih 
ve II. Bazeyid dönemi kayıtlarından, Gömeç 
Hatun ve Ali Gâv vakıflarından 150 akçe icarla 
aldığı anlaşılan bu yer, daha sonra tamamen 
saraya ilhak edilmiştir. Bahçe, şimdiki Atatürk 
Anadolu Lisesi önünden başlıyor, Karatay 
Medresesi’nin batısından, Şifahane (Sakaha-
ne) Mescidi’nin doğusuna kadar uzanıyordu 
ki, bu yerin bir kısmı şu anda kazı sonucu orta-
ya çıkan temellerin bulunduğu sahadır. 
Gömeç Hatun Manzumesi’nin Güneyinde Me-
zarlık Vardı: Darüşşifanın karşısındaki eski Ad-
liye Sarayı binasının bulunduğu yerde bir de 
Selçuklu Sarayı’nın kabristanı mevcut idi. Bir 
Konya Şer’iye Sicili kaydında, Şaz Bey Hama-
mı’nın su yolu keşfi sırasında kabristanın yeri 
şöyle gösterilmiştir: “...Bîmârhâne karşısın-
da mekâbir kapısının önüne değin yüz altmış 
ayak...” Selçuklu Sarayı’nın kuzeyinde, muh-
temelen saraya ait olan kabristan daha sonra 
ortadan kaldırılmış; mirî arazi konumundaki 
bu yere Adliye Sarayı yapılmıştır. Şu anda yeri 
Adliye Sarayı yıkıldığı için boştur.

Sonuç olarak Gömeç Hatun Manzumesi, Ala-
eddin Darüşşifası ve Hızır İlyas Zaviyesi ile 
birlikte Alaeddin Köşkü’nün kuzeybatısında 
bulunmuyordu. Hızır İlyas Zaviyesi binası 
1990’lı yıllarda yıktırıldı. Tepki gelince Konya 
Büyükşehir Belediyesi buraya betonarme bir 
hücre yaptırdı. Şifahanenin mabet bölümü 
olup yanlışlıkla Sakahane adı verilen Şifaha-
ne Mescidi ise hâlen ayaktadır (Fotoğraf: 3). 

Şifahane (Sakahane) Mescidi.

Gömeçhane’nin bugünkü görüntüsü (Yakup Akkanat’tan).
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MEVLANA CİVARINDAKİ 
ESKİ DERİCİLER 
SOKAĞINDAN GERİYE 
TEK BİR DÜKKAN 
VE TEK BİR 
MESLEK DALI KALMIŞ. 
POSTÇULUK.

GÖZLERİMİZİN ÖNÜNDE 
TÜKENİP GİDEN MESLEK 
DALLARINDAN BİRİ DAHA. 
DUVARLARA ASILAN, NAMAZ 
SECCADESİ OLARAK 
KULLANILAN, MEVLANA 
TÖRENLERİNDE KIRMIZI 
RENGİN EN GÜZEL 
TONLARINDAN BİRİYLE 
HAZIRLANAN POSTNİŞİN 
POSTU OLARAK HAZIRLANAN 
POSTLAR BU POSTLAR. 
POSTÇU USTASININ DELİKANLI 
OĞLU BABASI İLE BİRLİKTE 
BU MESLEĞİ ŞİMDİLİK 
SÜRDÜRÜYOR. SÜRDÜRMEZSE 
BU MESLEKTE POSTU SEREN 
MESLEKLERDEN BİRİ OLACAK.

KOLUŞAĞI TEĞMEN İBRAHİM
Postçu Lütfi Çokuçar namı diğer Derici Teğmen 
Konya’nın yerlisi, eskilerin deyimiyle Türbeönün-
den. Postçuluk baba mesleği. 1968-69’da ilkokul-
dan çıkar çıkmaz başlamış o gün, bu gündür bu işin 
içinde. Dericilerin eskiden Konya’daki adı Koluşağı. 
Babasının lakabı da Koluşağı Teğmen İbrahim.
O günleri şöyle anlatıyor Çokuçar; Babam ham 
deri ile uğraşırdı. Post sonradan oldu. 1978-79 dö-
neminde ben askerden geldiğimde post işi baş-
ladı. Eski teknoloji tuz, şap birde çeşme suyu idi. 
Deri çeşme suyu ile yıkanırdı. Eski satırlarla arkala-
rı sıyrılırdı. Deri sanayi geliştikçe dericilikte gelişti. 
Bir ara furya oldu ham deriden gelinlik bile dikti-
ler. İtalya ve Türkiye dericilikte at başı gidiyorlar. 
Deri eskiden kasaplardan gelirdi. Birde halk kışa 
girerken irişki dedikleri sucuk-pastırma yaparlar-
dı. Hiç kesmeyen 2-3 keçi keserdi. Bize halktan da 
çok deri gelirdi. Sonra halka geri dönerdi.

POST İŞİNİ KONYA’DA BİZDEN 
BAŞKA YAPAN YOK!
Deri sanayi gelişti. Bir post yüzüldükten sonra bu-
raya gelinceye kadar 18 sefer elden geçer. Namazda, 
dekorasyon amaçlı kullanılır, yere serilir, duvarlara 
asılır, araba koltuğu üzerine konur, kışın üşütmez, 
yazın terletmez. Şu anda bu işi Konya’da bizden 
başka yapan yok. Mevlana anma törenlerinde, Rus-
lar, Ukraynalılar, Kanadalılar, Almanlar, Fransızlar 
bu sokağa girdiklerinde mutlaka uğruyorlar. Bu so-
kak eskiden dericiler sokağıydı. Şu anda bitti. Post 
yaptıran bir yer var mı diyorlar, buraya geliyorlar. 
Bu işin devam etmesinde de memnunlar. Arabası-
na, evine yazıhanesinin koltuğuna koyuyorlar kıy-
metini bilen biliyor. Sokağa giriyorlar, almasalar da 
bakıyorlar. Sema törenlerinde Postnişinlerin otur-
duğu kırmızı postu ben veriyorum.

EROL SUNAT
MUSTAFA SAMANCI

LÜTFÜ ÇOKUÇAR
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DALGA DUBLAJ TAKIMI, SADIK VE ÜSAME AĞIRBAŞLI KARDEŞLERDEN KURULU İKİ KİŞİLİK 

BİR EKİP. TANINIRLIKLARI ÜLKE SINIRLARINI ÇOKTAN AŞMIŞ DURUMDA. ÖZELLİKLE BEYAZ 

SHOW’DA YAYINLANAN DUBLAJLARIYLA ONLARI TANIMAYAN KALMADI. 1999 YILINDAN BU 

YANA YAPMIŞ OLDUKLARI DUBLAJLAR, KONYA ŞİVESİNİ KULLANMAKTA GÖSTERDİKLERİ PER-

FORMANS HAYRAN KİTLELERİNİ HER GEÇEN GÜN DAHADA ARTTIRIYOR. KONYA VİZYON DERGİ-

Sİ OLARAK DALGA DUBLAJ TAKIMI İLE YAPTIĞIMIZ RÖPORTAJI SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.

EROL SUNAT
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Öncelikle kendinizi Konya Vizyon Dergisi 
okurlarına tanıtır mısınız?
Sadık (34), Üsame (31) isimli iki kardeşiz. Doğ-
duğumuz ve doyduğumuz şehir Konya. Dublaj-
larımızı izleyenlerin zihinlerinde oluşan genel 
yargı; bizi iletişim-sinema ya da güzel sanatlar 
mezunu olan stüdyo veya ajans sahibi reklam-
cılar zannetmeleri. İkimiz de reklamcı değiliz 
ve mezuniyetimiz de tamamen farklı. Ambalaj 
ve temizlik ürünleri toptancısı olarak ticari faa-
liyetimize devam ediyoruz. Dublajları, klipleri, 
çizimleri başından beri stres atma amacıyla hobi 
adı altında yapıyoruz. Günlük rutin ticari faali-
yetlerin dışına çıkıp teneffüs ettiğimiz bir alan. 
Topluma malolan hobilerimiz bunlar! 

Dublaj yapma fikri nereden aklınıza geldi?
Bir anda kafamızda bir ampul yanıp da aklımı-
za gelen bir fikir değil. Küçüklüğümüzden beri 
bu tür mevzulara karşı ilgimiz mevcuttu. Dub-
lajlardaki ilk maksadımız, evimize gelen yakın 
arkadaş çevremizi içinde isimlerinin geçtiği 
dublajlar yapıp eğlendirmekti. 1999 yılında 
kendi kendimize küçük çaplı ilk dublajı yaptık. 
2002’de yeni tekniklerle yine kendi aramızda 
yaptığımız dublajlarımız, yakınımıza emanet 
verdiğimiz bir tek cd ile dünyaya yayıldı. Aşı-
rı hızla elden ele yayılıp da işportacıların, vcd 
shopların satmalarından haberimizin olma-
sı birkaç ayı buldu. Altını çizeceğimiz nokta; 
özellikle yayılması için, ünlü olup yolda birkaç 

kişi tanısın da koltuklarımız kabarsın, havaya 
girelim diye gayret sarfetmedik, elimizle ser-
vis etmedik. Yaptığımız işler paylaşım siteleri, 
flashdisk yokken, Youtube kurulmadan 3 sene 
önce popüler hale geldi. Youtube üzerinden 
tek videoluk şöhret değiliz. Cdlerin elden ele 
yayılmasıyla dublajlar patladı. Yani emanet cd 
yoluyla yayılmasaydı, halen kapalı devre ken-
di kendimize üretiyor eğleniyor olacaktık.

1999’da ilk dublajınızı yaparken filme göre 
mi dublaj, dublaja göre mi bir film seçtiniz? 
Ne ilk dublajda ne de en yeni dublajımızda baş-
tan kafamızda oluşturduğumuz bir şablon olup 
da bunu filme uydurmuyoruz. Bulduğumuz fil-
me ve filmdeki tiplere göre konu oluşturup ka-
yıt yapıyoruz. Baştan kafamızda oluşturduğu-

muz konuya şartlansak, her görüntü ve ortama 
uymayabilir. “Kara Şimşek” dublajlarımızdaki 
konular oradaki tiplere giderken, “Ya Nasip” 
dublajımızdaki ortama oturmaz mesela.

Yaptığınız bu çalışmalara ailenizden ve 
çevrenizden destek geldi mi, ilk desteği 
kimden gördünüz?
Tabiki ilk desteği ailemizden gördük. Zaten 
dublajı bitirdikten sonra, izleyici hangi yere gü-
ler, ne kadar tutulur diye belli bir öngörümüz 
oluyor. Dublaj biter bitmez ilk olarak ailemiz 
izler. Onların verdiği tepkiye göre puanlama 
yaparız kafamızda! Dublajlarımız yayılmadan 
önce evimize gelen arkadaş kitlemiz izliyordu 
ve hepside takdir ediyordu çalışmalarımızı. 

Dalga Dublaj Takımı fikri nasıl doğdu? 
Dalga Dublaj Takımının kısaltması olan 
DDT’yi okurlarımıza anlatır mısınız?
Dublajların yayılmasının ardından korsanı ve 
yanlış bilgiyi safdışı etmek için  2001’de kurdu-
ğumuz aktuelnet.net sitemizin içeriğini sadece 
dublajlara ayırdık. Dublajlar elden ele yayılınca, 
herkesin kendince isim takmasını bertaraf edip 
algıyı bir noktada toplamak için Dalga Dub-
laj Takımı (DDT) markasını yaptık. Kısaltması 
biraz muzipce oldu. DDT’nin T’si abi kardeş 
olarak sadece ikimizden oluşuyor. Ses çeşitlili-
ğimize aldanıp bizi geniş bir kadro sanıp, dahil 
olabilmek için başvuruda bulunanlar oluyor. 

NE İLK DUBLAJDA NE DE 
EN YENİ DUBLAJIMIZDA 

BAŞTAN KAFAMIZDA 
OLUŞTURDUĞUMUZ BİR 
ŞABLON OLUP DA BUNU 
FİLME UYDURMUYORUZ. 

RÖPORTAJ 53
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Esprilerinizde küfür yok, argo yok. Bu ko-
nuda alanınızda teksiniz. Küfür etmeden 
ve argo konuşmadan  espri yapamayanla-
ra ne diyeceksiniz?
Bu sırf dublaj konusu için geçerli değil. Ma-
alesef içerik sıkıntısı çekenler küfür, argo ve 
belden aşağı çağrışımlar yapan sığ diyaloglara 
sarılıyorlar. Espriye bakış açıları, acınacak hal-
de! Kullandığınız her kelimenin bilincinde ol-
manız lazım. Her yaştan izleyici kullandığınız 
cümleleri ezberliyor. Bu yüzden kullanılan 
küfür ve argo, izleyicinin diline pelesenk olu-
yorsa, bu vebaldir. Özellikle yakın dönem Türk 
komedi  filmlerinin bir çoğu küfür üzerinden 
gülme hesabıyla yapılıyor ve tv’de yayınlan-
dığında, sansürden dolayı bir şey anlaşılmıyor 
zaten. Yapamıyorlarsa zorlamaya, zehirlemeye 
gerek yok. Dişçilerin ekipmanları için bulun-
durdukları sterilizatör makinasından stüdyo-
larına koyup, kalemlerini, kameralarını steril 

hale getirsinler! Caddede iki dakika yürüyünce 
kulağınıza etraftaki konuşmalardan binbir tür-
lü küfür takılıyor. Küfür ve argonun gülünecek 
hiçbir tarafı yok. Sitemize küçük yaşta bir izle-
yicimiz dublaj izlemek için girdiği zaman ebe-
veyninin engelleyeceği bir içerik yok. Böylece 
aile ortamında rahatça izlenebiliyor, her yaşa, 
kültür ve bireye ulaşıyor olmamızı sağlıyor ki 
bu da işin en güzel tarafı. Ailece fanatik izle-
yicimiz olan azımsanmayacak bir kitle var. Bu 
yüzden bizim kulvarımız farklı.

Konya şivesinin bütün özelliklerini olduk-
ça güzel vurguluyorsunuz. Kimleri göz-
lemlediniz, kimler size kaynaklık etti?
Antenlerimiz açık gezeriz! Her kaynaktan bes-
leniriz. Malzeme bulmak adına, açık ararcasına 
insanları dinlemiyoruz. İster istemez etraftan 
veri yağıyor. Yoksa “Gözleme Yapılır” diye bir 
yazı asmadık üzerimize! Bizimki sadece algıda 

seçicilik. Özellikle bazı durumlarda içimizden 
kahkaha attığımız oluyor. Örneğin, yaklaşık üç 
yıl önce duyduğumuz bir diyalog: Bir mecliste 
yanındaki adama bizi tanıtan orta yaşlı bir kişi 
“bunlar şimdi bizden malzeme çıkarır, havayı 
kokluyorlar, konuştuklarımız yarın önümüze 
dublaj olarak gelir” dedi. Dediği yaşını başını 
almış mühendis amcamız, bir süre sonra eskile-
re kendini fazla kaptırıp “eskinin domatesleri”, 
“eskinin karpuzu”ndan sonra “eskinin yıldız-
ları yok, çocukluğumuzda daha çok yıldız va-
rıdı” tarzında bir cümle kurunca malzeme avu-
cumuza kendiliğinden düşmüş oldu..! Aslında 
o akşam hava parçalı bulutluydu. Yani radarları 
çok fazla açmaya da gerek yok.

Dalga Dublaj yaparken sizleri en fazla 
hangi sanatçıların hangi yönleri, etkiledi?
Robert De Niro, Al Pacino ve Donald Suther-
land dublajını yaptığımız favori aktörlerimiz-
dir. Bu üç ismin özellikle mimikleri, diyalogla-
rımıza çok fazla olumlu katkıda bulunuyor. Ya 
Nasip’teki kadro zaten başlı başına etkileyici! 
Doğaçlama yapmamızın da etkisiyle bu ciddi 
adamlardan, beklenmedik cümleler çıkınca 
çoğu zaman gülmekten dolayı defalarca kayıt 
yapıp tekrar baştan başladık. Çünkü dublajını 
yaptığımız adamın ağız şapırdatmasına varın-
caya kadar detaylı yapıyoruz. Beklenmeyen 
bir anda bu adamdan şapırtı çıkınca kopmalar 
oluyor! Bir de adamın ağzında dişleri azsa ona 
göre konuşturuyoruz! (Bakınız Kara Şimşek 2)

ANTENLERİMİZ 
AÇIK GEZERİZ! 
HER KAYNAKTAN 
BESLENİRİZ. 
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Sizi dinlediğimizde taklit yeteneğinizin 
oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Konya 
sizlerle taklit yeteneği olan bir ikili ka-
zandı. Taklit konusunda daha değişik ça-
lışmalarınız var mı? Taklit etseniz hangi 
ünlüyü taklit etmek isterdiniz?
Ses değişikliği konusunda takdir görüyoruz. Me-
sela Beyaz Show’a başladığımızda haftalık yoğun 
tempoda çok fazla karakter eklememiz oldu. Do-
layısıyla da karakter artınca, ona uydurduğumuz 
ses çeşitliliğimiz de arttı. Bu yüzden farklı sesler 
kullanmamızdan dolayı bir izleyicimiz “Beyaz 
Show’a başlayıp kadronuza yeni kişiler alınca 
iyi olmuş, ses çeşitliliği artmış” demişti. Sesimizi 
tiplere uydurma ve değiştirme konusunda başa-
rılıyız fakat ünlüleri taklit anlamında bir gayreti-
miz olmadı. O ayrı bir alan diye düşünüyoruz. 

Bir röportajınızda maksadımız dalga geç-
mek değil, dalga dalga yayılmak demişsi-
niz. Dalga dalga yayılarak nerelerdesiniz? 
Ve bu dalga daha nerelere doğru gidecek?
Dalgamız epey geniş alana yayıldı. İzleyici kit-
lemizin özelliği, her düşünce yapısına, dünya 
görüşüne sahip insanlardan oluşuyor olması. 
Belki normal hayatta aynı ortamda bulunma-
yacak kişileri dublajlarımız bir noktada bu-
luşturuyor. Youtube’dan önce cd ile yayıldığı 
zamanda bile Almanya ve İsviçre’den mesaj-
lar gelirdi. Yayınladığınız dublajla ilgili birkaç 
dakika sonra Los Angeles’tan, Miami’den, Al-
manya’dan yorumlar geliyor. İnternet ve tek-
noloji sayesinde zaten sınırlar kalktı. İzleyici 
kitleniz dünya üzerinde Türkçe bilenlerden 
oluşuyor. İzlenme ve paylaşılma rakamlarımız 
Youtube ve Facebook ortamında hayli yüksek.

Sadık ve Üsame Ağırbaşlı olarak kendini-
zi nasıl anlatırsınız?  Mesela Özel hayatı-
nızda da esprili misiniz? 
Bir tanıdığın dediği gibi ne “Dışişleri müsteşarı” 
gibi soğuğuz, ne de dublajdaki Kara Şimşekçi 
Michael gibi sıcak!  Dublajları bizim mamülü-
müz değil de bizi dublajlarımızın bir mamülü 
gibi görenler oluyor. Dublajlardaki karakterlerin 
üslup, içerik ve iletişim tarzlarının gerçek ha-
yatta bizde de olduğunu varsayıp aslında öyle 
olmadığımızı görünce şaşıranlar oluyor. Karşı-
larında “Ya Nasip’deki Hacı abi”, Star Trek’deki 
Orhan abi”, “Ayarsız’daki bıyıklı adam”, “Kara 
Şimşek’deki Michael”, “Dallas’daki boyacı Ma-

cit usta”, “Karın Ağrısı’ndaki Al Pacino” gibi ko-
nuşan tiplemeler bekliyorlar. Ayrıca bizi insa-
nüstü varlıklar kategorisine koyarak gözünde 
büyütüp heyecan yapanlar da olmuyor değil. 
Televizyon başında yarışma programı izler-
ken birkaç soruyu bildim diye oturuşu değişip 
havaya giren tiplerden değiliz. Beş on dublaj 
yaptık, tanındık diye bulutlar üzerinde yaşayıp, 
kendimize sırça köşk yaptıracak değiliz. Özel 
hayatımızda aile ve arkadaş ortamlarındayken 
espriliyizdir ancak genel anlamda biraz mesa-
feli dururuz. Açılmamız için frekansımızın tut-
ması ya da üslubun uyması gerekir. Yerine ve 
zamanına göre.

Geçmiş yıllarda Ulusal ve yerel medya’da 
yer aldınız. Ulusal ve yerel kanallardan 
size özel bir show teklifi aldınız mı? 
Ulusal kanalların tamamına yakınından tek-
lif aldık. İkisi başlı başına kendi programımız 
şeklinde olan bir teklifti. 2002 tarihinden 
bugüne kadar 25 civarında ulusal markadan 
teklif aldık. Aklınıza ilk planda gelecek gsm 

operatörü, banka, deterjan, içecek, tv, ilaç gibi 
farklı alanlardaki büyük firmalardan gelen 
tekliflerin; çizgimize uymayan birkaçı dışında, 
diğer tekliflerin hepsi, telif nedeniyle başlama-
dan bitti. Sadece Beyaz Show hayata geçti ve 
en uzun soluklusu oldu diyebiliriz. 

Dalga Dublaj Takımı olarak, bundan 
sonraki hedefleriniz nelerdir?
Dublajlarımızı belli bir rutine bağlı olmadan key-
fi olarak yaptığımızdan dolayı, olmuşken güzel 
bir şey ortaya çıksın, önceki işlerin gölgesinde 
kalmasın diye zamana yayıyoruz. Bir bakarsınız 
bu hafta yapabiliriz, bekleyip öbür yılda yapabili-
riz. Cümle olarak malzeme biriktirelim mantığı-
mız yok zaten. Elimizdeki görsele göre bir şeyler 
uydururuz. Beyaz Show’da bile yayın akışına 
bağlı olmamıza rağmen, içerik kıtlığı yaşamadık. 
“Çok izlenen” diye lanse edilen içi boş, popülist, 
eksi 7  uyarı sembolüyle başlayacak yapımlardan 
ziyade, dilimizden anlayan kemikleşmiş gerçek 
izleyici kitlemiz için ürettik ve üreteceğiz. Yok-
sa kedi videoları veya bebek bezi reklamları bile 
milyonlarca kez izleniyor internette! “

“ÇOK İZLENEN” DİYE 
LANSE EDİLEN İÇİ BOŞ, 
POPÜLİST, EKSİ 7 UYARI 

SEMBOLÜYLE BAŞLAYACAK 
YAPIMLARDAN ZİYADE, 
DİLİMİZDEN ANLAYAN 

KEMİKLEŞMİŞ GERÇEK 
İZLEYİCİ KİTLEMİZ İÇİN 
ÜRETTİK VE ÜRETECEĞİZ. 

RÖPORTAJ 55
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TURİZMİN OLDUĞU 
YERDE BARIŞ, BARIŞIN 
OLDUĞU YERDE DE 
TURİZM OLUYOR. 
TOPLUMLARIN 
BİRBİRİNİ DAHA İYİ 
ANLAMASI, ÜLKELERİN 
KAYNAŞMASI VE 
KARŞILIKLI 
HOŞGÖRÜNÜN 
ARTMASINA TURİZMİN 
ÇOK KATKISI VAR. 
İLETİŞİM VE ULAŞIM 
OLANAKLARI 
ARTTIKÇA BU SEKTÖR 
DÜNYA’DA VE ÜLKEMİZDE 
BÜYÜMEYE DEVAM EDECEK.

RECEP ALTINOK

GELECEKTE TURİZM

Eskiden bu kadar seyahat etmiyorduk. Araç 
sayısı ve konforu arttıkça, yollar güzelleştik-
çe, toplu taşıma olanakları arttıkça daha sık 
seyahat eder hale geldik. Eskiden akrabanın, 
arkadaşın evinde hatta, öğretmenevi, ordue-
vi gibi yerlerde kalırken şimdi bunun yerine 
otellerde daha fazla kalıyoruz. İletişim ola-
naklarının artması buna paralel olarak boş va-
kitlerin (kanunlarla ve olanakların artması ile) 
fazlalaşmasıyla daha fazla yeri merak ediyor 
ve görmek istiyoruz. Bu durum turizm faali-
yetlerinin Dünya’da ve hızla gelişen ülkemiz-
de de artmasına neden oluyor. Türkiye’nin 
Dünya sahnesindeki etkinliğinin değişmesi 
yurt dışından ülkemize gelen turist sayısının 
artmasına neden oluyor.
Tüm bu gelişmeler olurken turizme ülkemiz-
de ve şehrimizde doğru yön verebilmemiz 
için gelecekle ilgili doğru öngörülerde bulun-
mamız gerekli. Konya’nın internet ortamında 
daha etkin olması gerekiyor. welcomekonya.
com, infokonya.com ve visitkonya.com gibi 
adlarla Konya’yı ve Konya’daki olanakları an-
latan siteler yapacak girişimcilere ihtiyacımız 
var. Bunun örneklerini Londra, Paris gibi şehir-
lerlerle inceleyebiliriz. Bu sitelerin google gibi 
arama motorlarında da aktif olması gerekli. 

Internetin vazgeçilmez hele geldiğini dü-
şünürsek bu alanda yapılacak çok iş var. Ya-
ratıcı fikirlerle alternatif turizm alanlarının 
oluşturulması şart. Kapadokya bölgesinde 
son yıllarda daha da popüler hele gelen ba-
lon turizm faaliyetinin Kapadokya’ya direk 
katkısı yıllık 60 Milyon Euro. Konaklama v.s. 
diğer tüketimleride işin içine kattığınızda bu 
rakam en az 130 Milyon Euro’yu buluyor. 
Daha ileriye yönelik öngörülerde bulunacak 
olursak, ileride Dünya’da dil problem olmak-
tan çıkacak. Biz kendi dilimizde konuşup kar-
şıdaki kişi geliştirilen kulaklıklar sayesinde 
söylediklerimizi kendi dilinde anlayacak. Aynı 
şekilde bizde yabancı dilde konuşulanı kendi 
dilimizde anlayacağız. Diğer taraftan çok bo-
yutlu sinema sistemleri sayesinde bazı turistik 
yerler sinema ortamlarında sanki o yerin için-
deymiş gibi gezilebilecek. Hatta gerçeğe çok 

yakın Sema deneyimi bile belki böyle bir or-
tamda yaşatılabilecek. Diğer taraftan su, elekt-
rik gibi kıt olanakların ileride daha da problem 
olacağını düşünecek olursak, ileride otellerde 
aşırı kullanımlarda belkide ekstra ücret uy-
gulaması olacak. Sürdürülebilir turizm kap-
samında Turizm Bakanlığımızın verdiği Yeşil 
Yıldız gibi uygulamalar daha da önem kaza-
nacak. Her ne kadar görüntülü telekonferans 
gibi iletişim olanakları artsa da kongre ve top-
lantı ihtiyacı iletişim çağında daha da artacak. 
Kongrelerle kurulan bir ülkenin ferdi olarak bu 
alana da önem vermemiz gerekiyor.
Bu konular üzerine kafa yormak ve paylaşım-
larda bulunmak Türk Turizmini geliştirecek 
ve ülkemizi çok daha iyi yerler getirecek. Bu 
baş döndürücü gelişmeler bir şeyin önemini 
değiştirmeyecek. Güleryüzün…  
Sağlıcakla…  
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ANADOLU’DA KADINLAR VE GENÇ KIZLAR  GÜL 
OYALARLA DONATTILAR ÇEMBERLERİNİ. EMEK 
EMEK, GÖZ NURU İLE ÇEMBERLERİNE OYALAR 
ÖRDÜLER. O ÇEMBERLERİ ÖRTTÜLER BAŞLARI-
NA, O ÇEMBERLERİ OYALARLA SÜSLEYİP HEDİYE 
OLARAK GÖTÜRDÜLER ARKADAŞLARINA, YAKIN-
LARINA DÜĞÜNLERE DERNEKLERE. SİYAH YAZMA 
ÜZERİNE BEYAZ MOTİFLİ ÇEMBERLERE HÜRRİYET 
ÇEMBERİ, BEYAZ MERMERŞAHİ’NİN ÜZERİNE Sİ-
YAH MOTİFLİ ÇEMBERLERE KARA KALEM DENİR-
Dİ. ONLARIN BU ÇABALARI ÇEMBERİMDE GÜL OYA 
DİYE TÜRKÜLERE MİSAL OLDU. ŞU ANDA NE O ÇEM-
BERLER, NE O YAZMALAR, NE DE ONLARI YAPANLAR 
VAR. BULABİLİRSENİZDE TEK-TÜK BAZI DÜKKAN-
LARDA RASTLAMANIZ MÜMKÜN.

Hürriyet çemberi ve Karakalem çemberi
Necati Sarıgül, Gilistra köyünden. Dede 
mesleği manifaturacılık. O yıllarda kadınla-
rın, genç kızların başlarına taktığı iki çem-
ber var Konya’da.  Dört kenarı beyaz motifli 
olan Hürriyet çemberi, diğeri de beyaz mer-
merşahi’nin üzerine basılı kenarları zincirli 
olan ve tahta kalıplarla basılan Kara Kalem.
Karakalem 1945’lerde başlayıp, 1975 yılları-
na kadar sürmüş. Hürriyet çemberini yaşlı 
hanımlar kullanmış. Hürriyet çemberine 
çok az da olsa rastlamak mümkün. Çember-
lerde kullanılan boya kök boya. 
Yıkandığında çıkmaz, solmaz özelliklere sa-
hip. Necati Sarıgül, dedem bu boyaya ana-
lin boya derdi diyor. Çemberler hep aynı tip 
çemberlerdi. 
Desen değişikliği hiç yapılmazdı. Çember-
ler ananeviydi. Ovalılar ve Konya merkezde 
ki hanımlar Hürriyet Çemberi takarlardı. 
Dağlılar “Horozkuyruğu“ denen dal dal ko-
caman baskılı çemberler kullanırlardı. Ho-
rozkuyruğu Tokat’ta basılırdı. Konya’da da 
basıldı. Babamın dayıları Hüseyin ve İbra-
him Çelik Konya’da çember baskısını yapan 
ilk ustalardı. Kalıplar tahtaydı ve motifleri, 
çiçekti. O kalıbı boyaya batırır, yazmanın 
dört tarafına basarlardı. Namaz örtüleri var-
dı. Kenarına iğne oyası yapılırdı. 
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Filize
Onnik Polat diye bir Yahudi vardı. Onlar kağıt 
içi yazma yaparlardı İstanbul’da. Bu yazmalar 
çok kıymetliydi. Kenarına 60-70 liralık motif 
yaparlardı. Bu yazmalara Filize oya yaptırmak 
mecburdu. Çok zordu bu oya. 1.5-2 ayda zor bi-
terdi. Filize olmadan hiç bir kız gelin gitmezdi. 
Gelen filizeyi kaynana beğenmezse makasla 
doğrar doğrar çorbanın içine atardı. Şimdi ne o 
oyalar kaldı, ne de öyle kaynanalar.

Dayımız işin inceliğini 
Ermeni bir ustadan öğrendi!
Kağıt içi yazmaları İstanbul’da Yahudi ve Er-
meni ustalar basardı. İlk yıllar elle baskı yapı-
lırdı. Anadolu’dan bu yazmaya talep çok olun-
ca, makinelerde basılmaya başlandı. Ayyaş bir 
Ermeni Usta vardı. Yaşı seksenlere dayanmıştı. 
Babamın dayısı İbrahim Çelik onu buraya İs-
tanbul’dan transfer etti. Ben senin içkini ala-
yım, mezeni hazırlayayım diyerek onu ikna 
etmiş. 80’lik usta dayıma boya nasıl karıştırı-
lır. Hangi renkle, hangi renk karıştırılırsa han-
gi renk çıkar, işin bütün inceliğini öğretmiş, 
Babamın dayısı da işi öğrenmiş. Ermeni Usta 
gittikten sonra  İbrahim Çelik bu işi kardeşi ile 
birlikte yapmaya başladı. Hürriyet Çemberi ve 
Kara Kalem basmaya başladılar.
Daha sonra Mehmet Yetişmiş bu işi dayı-
mızdan kaptı. O sıralarda dayılar bir hayli 
yaşlanmışlardı. Mehmet Yetişmiş’in oğlu Ali 
yetişmiş çember işine devam ettiyse de baba-
sı kadar başarılı olmadı. Artık bu adetler ve 
çemberler öldü. Sofra bezleri falan basardık, 
onlarda öldü, hepsi öldü.

HÜRRİYET ÇEMBERİ
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BEKİR ŞAHİN

YEMENDE SAHABE DÖNEMİ 
KUR’AN YAZMALARI
17-20 HAZİRAN 2013 TARİHLERİ ARASINDA YEMEN EL YAZMALARI VE SAHABE DÖNEMİ KUR’AN-I KERİM SAYFALARI 
İLE İLGİLİ, DR. MEHMET SÜREYYA ER, DOÇ. DR. HAYRETTİN YÜCESOY (YAHUDİ, İSLAM, YAKINDOĞU DİLLERİ VE KÜL-
TÜRLERİ BÖLÜMÜ, AMERİKA ST. LOUİS’TEKİ WASHİNGTON ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ), DOÇ. DR. 
HÜSEYİN YILMAZ GÜNEY (FLORİDA TAMPA ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM 
ÜYESİ)’İN İÇİNDE  BULUNDUĞU HEYET İLE BİR ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİK.

YEMEN’DEKİ EL YAZMALARINDAN SORUMLU OLAN İKİ BA-
KANLIK BULUNMAKTADIR; KÜLTÜR BAKANLIĞI VE VAKIF-
LAR BAKANLIĞI. EL-CAMİU’L-KEBİR (ULU CAMİ) ÖNÜNDE 
BULUNAN EL YAZMALAR EVİ/KÜTÜPHANESİ KÜLTÜR BA-
KANLIĞI’NA BAĞLI BİR KURUMDUR. DR. MUKBİL ET-TÂM 
BU KÜTÜPHANENİN GENEL MÜDÜRÜ. KÜTÜPHANEDE ÇOK 
DEĞERLİ NADİR KUR’AN EL YAZMALARI VE İSLAMÎ İLİM-
LERİN DEĞİŞİK BRANŞLARINA AİT ESERLER BULUNMAK-
TADIR. YEMEN’DEKİ KUR’AN NÜSHALARININ KÖTÜ ŞART-
LARDA MUHAFAZA EDİLDİĞİNE DAİR TÜRK BASININDA 
ÇIKAN HABERLER BU ZİYARETİN ANA KONUSU İDİ.

YEMEN VAKIFLAR BAKANLIĞI MEKTEBETU’L-MAHTUTAT 
(EL YAZMALARI KÜTÜPHANE SI) VE CAMİİ KEBİR ZİYARETİ

Yemen Vakıflar Bakanlığı’na bağlı Mektebetu’l Mahtutat’taki Kuran-ı Kerim 
Yazmaları ve Osmanlı dönemi Yemen’e ait vakıf senedi Müsvedde Sinaniye

Yemen Vakıflar Bakanlığı’na bağlı Mektebetu’l Mahtutat’taki Kuran-ı Kerim Yazmaları

Mektebetu’l-Mahtutat, Camii Kebir’in hemen yakınında olan bir yer-
dir. Buradan Yemen hükümeti tarafından İtalyan bir şirkete restoras-
yonu yaptırılan Camii Kebir’de bundan 5 yıl önce ve 6 ay önce olmak 
üzere İslam’ın en erken dönemine ait Kur’an-ı Kerim parşömenleri 
bulunmuş, bunlardan ilk bulunan Kur’an sayfaları Almanlar tara-
fından mikrofilmlere alınmışlardır. Ancak yakın dönemde bulunan 
yazmalar konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Bunlara Rukuk de-
nilmektedir. Bu Kur’an yazmaları restorasyona ihtiyaç duymaktadır-
lar. Ayrıca dijital ortama aktarılarak saklanılmaları da gerekmetedir.
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YEMEN KÜLTÜR BAKANLIĞI 
DARU’L-MAHTUTAT ZİYARETİ: 
Daru’l-Mahtutat kütüphanesi Kültür Bakan-
lığı’na bağlı bir kurum ve genel sorumlusu Dr. 
Mukbil et-Tâm’dır. Kur’an yazmaları ile ilgili 
bahse konu yazmaların büyük çoğunluğu bura-
da saklanmaktadır. Buranın ziyareti esnasında; 
uhdelerinde bulunan İslam’ın ilk dönemine ait 
Kur’an yazmaları ve diğer nadir yazma eserlerin 
sergilenip tanıtılacağı Türkiye’nin iki vilayeti 
(Konya ve İstanbul) nde gerçekleştirilmesinin 
güzel olacağı konusunda fikir oluşmuştur.

Günümüzde tam veya tamama yakın mus-
haflar olarak Kur’an’ın Topkapı, İslam Eserleri  
Müzesi, Kahire (iki nüsha) ve Taşkent nüshaları 
olmak üzere dört tanesi bilinmektedir. Bunla-
rın tensih tarihi de Hicri ikinci yüzyılın ortala-
rına veya sonlarına kadar gider. Çok daha erken 
döneme ait fragmanlar da mevcuttur ama çok 
dağınık yerlerde bulunmaktadırlar. Bunların 
kahir ekseriyetinin ne kaliteli bir dijitasyonu 
ne de dökümü yapılmıştır. Günümüzde hala 
incelenmemiş Kur’an parçalarının bulunduğu-
nu bildiğimiz ilk ve tek yer Yemen’deki Büyük 
Cami yazmalarıdır. 1980’lerde bir Alman araş-
tırma timinin bunlardan sadece bir kısmının 
fotoğraflarını çektiğini ve bunları peyderpey 
yayınlamaya başladığını biliyoruz. 
Bugün en önemli koleksiyonlar üç ana 
yerde bulunmaktadır:
1. San’a Büyük Cami Külliyatı: Binlerce fragman-
dan bazıları tasnif edilmiş olup bazılarına hiç 
dokunulmamıştır.
2. Corpus Coranicum projesi: Bu Merkezin uh-
desinde İkinci dünya savaşı öncesinden kalma 
450 film makarası ve sayısı 35.000’i bulan 
San’a’daki mushaf fragmanlarının bir kısmını 
içeren fotoğraf koleksiyonu.
3. Dünyanın değişik yerlerinde bulunan muhtelif 
koleksiyonlardaki fragmanlar.

Yemen Kültür Bakanlığı Daru’l- Mahtutat (El 
Yazmaları Kütüphanesi) 18 Haziran 2013 ta-
rihinde heyetimizce ziyaret edilmiştir. Çelik 
kasa ve sandıklarda saklanan en eski Kuran 
Rukukları (sayfaları)nın bulunduğu depo, kü-
tüphane içerisindeki restorasyon birimi ve 
özel kütüphanelerin bulunduğu birimler ge-
zilmiş ve Bakanlık vekili Dr. Mukbil et-Tâm ve 
diğer kütüphane çalışanlarından bilgiler alın-
mıştır. Kuran Rukuklarından (Sayfalan/Frag-
manları) 13.000 (onüçbin) tanesi onarılmış, 
fihristlenmiş ve güvenli bir ortama aktarılmış 
olduğu, yaklaşık 6000 (altıbin) adetinin he-
nüz onarımı ve tespitinin henüz yapılamadığı 
ancak çalışmaların sürdürüldüğü bildirilmiş-
tir. Bu 6000 rukukun onarım ve temizlenme-
ye ihtiyacı vardır. Bu 6000 rukuktan 5000 
tanesi demirden çantalardadır ve anahtarları 
4’lü üyeden oluşan sorumlu grubun bir elin-
dedir. Yemen Vakıflar Bakanı ile görüşme sı-
rasında ise Bakan bey bu rukukların %70inin 
Vakıflar Bakanlığı’na ait olduğu ve bu mezkur 
kütüphanede saklandığını söylemiştir.

Daru’l-Mahtutat’ın Rukuk Birimi Sorumlusu 
Abdulkuddus Mahammed Salih Kayser bey-
den alınan bilgilere göre; yine bu kütüphanede 
Kuran Rukuku olmayan, başka İslamî İlimlere 
ait olan rukukta bulunmaktadır ki bunların sa-
yısının da 318 adet olduğu belirtilmiştir.
İslamın ilk dönemlerine ait bu rukukun 
yazı çeşitlerinin ise aşağıdaki türlerde 
olduğu belirtilmiştir: 
1. Hicazi ki bu bilinen en eski Kuran hattıdır 
ve Birinci Hicri Asra dayanır.
2. Kûfi. Farklı Kûfi türleri vardır.
3. El-Meşk
4. El-Besît
5. Eş-Şarkî
6. El-Mağribî
7. El-Mukavvil
8. Es-San’anî
Bu rukukların büyük çoğunluğu ilk beş hicri 
asra ait olduğu bilinmektedir.

SANA’A BÜYÜKELÇİLİĞİMİZİ ZİYARET
Sana Büyükelçimiz Fazlı ÇORMAN beyefendi 
heyetimiz onuruna akşam yemeği vermiş ve 
yemekte Yemen’deki El Yazmalar dahil olmak 
üzer pekçok proje konuşulmuş ve Türkiye-Ye-
men ilişkilerine dair çeşitli fikir alışverişi ve 
değerlendirmeler yapılmıştır.

Yemen’de son dönemde bulunan İslam’ın ilk dönemine ait acil 
restorasyona ihtiyaç duyan Kur’an-ı Kerim El Yazmaları

Daru’l-Mahtutat’taki el yazmalarının restorasyonun yapıldığı yeri 
heyetimizin Dr. Mukbil et- Tâm’ın rehberliğinde ziyareti

El Yazmalarının saklandığı Demir/Teneke Sandukalar
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PATRON ODALARI MERAK EDİLEN, MERAK 
DUYULAN ODALARDIR. KENDİNE HAS BİR 
DÜNYADIR O ODALAR. DIŞARIDAN ÇOK IŞIL-
TILI, PARILTILI VE ÇEKİCİ GELEBİLİR BİR ÇOK 
İNSANA. ANCAK O ODALAR KOL KIRILIR YEN 
İÇİNDE KALIR SÖZÜNÜN EN FAZLA GEÇERLİ 
OLDUĞU ODALARDIR. PATRON ODALARININ 
DUVARLARI HÜZÜNLER, SEVİNÇLER, ACI-
LAR VE YALNIZLIKLARA ŞAHİTTİR. HEM 
ÇOK İYİ BİR DOST, HEMDE İYİ BİR SIRDAŞ-
TIR. ŞİMDİYE KADAR KONUŞTUĞU GÖRÜL-
MEMİŞTİR. ÜMİTSİZLİKLERİ ÜMİDE DÖNÜŞ-
TÜREN ODALAR OLDUKLARI GİBİ, ÜMİTLE 
GİRİLEN HÜSRANLA DIŞARI ÇIKILAN ODA-
LARDIR. İŞTE O ODALARIN SAHİPLERİNDEN 
GENÇ VE BAŞARILI İŞADAMI NAZMİ BURAK 
GÜVENEK’İ, KONYA VİZYON DERGİSİ OLA-
RAK SİZE TANITMAYA ÇALIŞACAĞIZ.

EROL SUNAT
HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Nazmi Bey bize kendinizden bahseder misiniz?
1979 Ankara doğumluyum. Karatay Anadolu Lisesinden 
mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi İngilizce 
İktisat Fakültesini bitirdim. Orada beş yıl okudum. Ame-
rika’da Connecticut Eyaletinde ki New Haven Üniversite-
sinde Türkiye’de İşletme master’ı olarak geçen bir eğitim 
yaptım. Daha sonra Konya’ya geldim. 2004 yılında Ameri-
ka’dan geldim evlendim ve on yıldır iş hayatının içindeyim.

İlk işiniz hakkında bilgi verir misiniz?
İlk iş hayatımda Donatım diye bir şirket vardı. Babam 
toptan Gıda ve Şeker üzerine çalışan Güvensan’ın sahibi 
Ahmet Güvenek. Osmanlı şehzadelerinin yetişme şeklini 
örnek vererek, önce Osmanlı Şehzadeleri gibi pişin diye-
rek kardeşimle bana bir şirket kurdu. Ben 2002 yılında 
Master için Amerika’da iki sene kaldım. 2004 yılında Tür-
kiye’ye döndüm. Bu iki sene içerisinde Şirkete kardeşim 
baktı. Babam 35 yıldır bu işin içinde. Makine Mühendi-
si. Annem İngilizce Öğretmeni. Babam, Konya’da Şeker 
fabrikasında çalışırken Turhal Şeker fabrikasına tayini 
çıkmış. Ben ve ikiz kardeşim 3-4 aylıkmışız. Babam ço-
cuklarım çok küçük, ben gitmem demiyorum. Eşim öğ-
retmen. Bir sene bu tayini erteleyin gideyim deyince, ol-
maz gideceksin cevabını almış. Onun üzerine istifa etmiş. 
Çıkarken, ne yapacaksın demişler. O da şeker satacağım 
demiş. Ne kadar satabilirsin ki diye sorduklarında altı bin 
ton diye cevap vermiş. Sen demişler ahlaklı bir mühen-
dissin, ahlaksız bir tüccar mı olmak istiyorsun? O yıllarda 
Türkiye’nin sattığı şeker 6 bin tonmuş. Babam 2002 dö-
neminde bu satış rakamını yakaladı. 6 bin ton şeker sattı 
ve hayalini gerçekleştirdi. 1992-1993’te Güvensan’ı kurdu. 
Biz 2007 yılında inşaata başladık. Yeni bir heyecan arıyor-
duk. Belediyeden bir arsa aldık. 200 dairelik bir projeydi. 
Biz yaptık mı en iyisini yapalım diye başladık. İki etaba 
bölmüştük. 2008 yılında mini bir kriz vardı. Birinci etap 
sıkıntılı geçti. Verdiğimiz sözü  iki ay öncesinde yine de 
teslim ettik. Maddi anlamda bir şey kazanamadık ama 
dalgalı denizde yüzmesini öğrendik.

Seyahat etmeyi seviyorsunuz, bugüne kadar 
yurt dışında nereleri gördünüz?
23 ülkeye gittim. En fazla etkilendiğim ülke Amerika. 
Orada tatil yapmayı düşünüyorum. Orada tatil yap-
maktan hoşlanıyorum. Amerika’ya gidiyorsun bir araba 
kiralıyorsun, özgürsün korkun falan yok. Tam bir dün-
ya ülkesi. Türkiye’de polis sizi durdursa korkarsınız ne 
soracak, ne ceza yazacak dersiniz. Amerika’da polis gör-
mek güven işaretidir. Rahatlama işaretidir. Bizim polisi-
mize haksızlık yapmak istemem bizim polisimizde yar-
dımseverdir ama onlar daha sempatik ve yardımsever.

İş hayatınızda kimi örnek aldınız?
İş hayatımızda babamızı örnek aldık. Babam Konya’da 
TÜSİAD’ın tek üyesi. Bu bizim için bir güçtü. Biz bugüne 
kadar Osmanlı Bankasıyla çalıştık. Osmanlı Bankasıyla 
büyüdük. Bugün şeker işinin damarlarında gezen bizden 
başka bir şirket yok. Her alanını bilen, her şeyini bilen. Biz 
Şekerciyiz, işimiz şeker satmak, şeker satıyoruz. İmalatçı 
yok, tamamen toptan, perakende yok. Öyle bir iki torba 
şeker falan satmayız.

İş adamı olarak hangi kıyafetleri  
giymeyi seviyorsunuz?
Ben mevsimleri yaz-kış diye ikiye ayırdım. Yazın göm-
lek ve kumaş pantolon giyerim. Haziran 15’e kadar göm-
lek kumaş pantolon giyeriz. Kravat nadiren takarım. 
Kışın biraz daha resmi olurum. Tişört falan kesinlikle 
giymem. Daha sportif olurum.

BUGÜN ŞEKER İŞİNİN 
DAMARLARINDA GEZEN BİZDEN 

BAŞKA BİR ŞİRKET YOK.
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Sporla aranız nasıl?
Spor açısından öğrencilik yıllarımda 
voleybol oynadım. Okul takımınday-
dım. Amatör anlamda oynadım Profes-
yonel anlamda sporla ilgilenmedim. 

Hangi takımı tuttuğunuzu sorsak?
Fenerbahçeliyim. Bazı şeylere kızsam 
da Konyaspor’u destekliyorum. Maça 
bir iki kere ya giderim, ya gitmem. 
Amerika’dan yeni geldiğimde Kon-
yaspor birinci lige yeni çıkmıştı. Gara-
jın orada bir stand açmışlar kombine 
bilet satıyorlardı. Hiç bir maça gitme-
meme rağmen bir tane aldım. Şimdi 
de Kulüp binasında satıyorlarmış. 
Başkan Ahmet Şan’ı geçen bir yerde 
gördüm. Başkanım dedim, Konyaspor 
binasının önünde araç park edecek bir 
yer yok, insanlar Konyaspor binasına 
gelipte nasıl bilet alacaklar. Bana, Naz-
mi bey 50 kombine bilet al sat desen 
satarım. Galiba Biletix’de satılıyormuş. 
Kuleye, Kent Plaza’nın oraya, Real’e bir 
stand kur, sat orada biletlerini. 

Almış olduğunuz eğitim dışında 
profesyonel desteklere ihtiyacınız 
oldu mu?
Aileden gelen bir hitabet gücüm var 
olduğunu düşünüyorum. Amerika’da 
master haricinde herhangi bir eğitim 
almadım. Çalışma fırsatı buldum. 
Orada bizdekine benzeyen  ne alırsan 
1 dolar şeklinde satış yapan yerlerde 
çalıştım. Orada yaşadıklarım benim 
için inanılmaz bir tecrübe oldu. Okul 
akşamdı yaş ortalaması kırk ve kırkın 
üzerinde olan öğrencilerle birlikte 
okudum. Bizde sınav mantığı Ameri-
ka’da ödev mantığı var. Hocalar olduk-
ça çok ödev verirlerdi.

Genç bir iş adamı olarak iş dünya-
sında istediğiniz yerde misiniz?
İş dünyasında hayatımızda şeker ve 
İnşaat sektörü var. Şeker sektöründe 
Türkiye’de bizim dışımızda 81 ile mal 
satabilecek, güven verebilen, güven 
oluşturabilecek ikinci bir firma bula-

mazsınız. Güvensan’dan başkası yok. Ti-
carette güven esası çok önemlidir. Birisi 
birisine güvenecek. Biz şekeri görme-
den şeker satarız. Adam parayı bankaya 
yatırır. Bizim bütün şeker fabrikalarında 
anlaşmalı nakliyecilerimiz var. Hemen 
onu arar, şekeri istenilen adrese gönde-
ririz. Bizim burada Ramazan diye bir ar-
kadaşımız var Ramazan otuzlu yaşlarda 
on yıldır bizimle birlikte. Nakliyecilerle 
konuşurken muhabbeti de bir hayli iler-
letmişler. Doğulu bir nakliyecimiz var, 
demiş ki, sende yaş kemale erdi, bende 
de erdi, gel beraber hacca gidelim. Bun-
lar birbirlerini hiç görmemiş, on yıldır 
telefonla iyice dost olmuş iki insan. Ara-
yan  tam yetmiş yaşında. Adam bizim 
Ramazanı kendi emsali sanıyor. Bizim 
burası Patron bazlı bir şirket değil. Bura-
da herkes görevini yapar. Biz şeker sek-
töründe ulaşacağımız yere ulaştık. İnşa-
at sektöründe ilerlemeye çalışıyoruz. O 
sektörde gidilecek çok yol var. Babamla 
Muharrem Kayhan arasında şöyle bir 
görüşme geçmiş. Kayhan o günlerde 
TÜSİAD’ın CEO’su. Avrupa’dan dana 
cenini getirtecek, yerli ırka enjekte ede-
ceğiz yeni bir ırk yaratacağız deyince, 
Babam Muharrem Bey demiş siz bu iş-
ten anlar mısınız? Ahmet bey demiş bu 
soruyu sormamış olun. İş adamı Doğru 
Finansmanı, Doğru Projeyi, Doğru İş 
gücünü bulur bir araya getirir. İş adamı 
budur. Vehbi Koç Otomotiv sanayini 
kurdu. Ama Vehbi beyin otomobil eh-
liyeti bile yoktu. İş adamı bu işten an-
layan insan değildir. Anlayan insanları 
bularak bu saydığımız sacayağını kura-
cak olan insandır. Bizim yaptığımız her 
alanda yatırım görüşmelerini yapmak. 
Biz çalışanlarımıza Konya ortalamasının 
üzerinde bir ücret ödüyoruz. Ben bir ay 
burada olmasam, şirketim ben yokken 
bütün kararları alır, yoluna devam eder. 
Babası masada, oğlu kasada derler ya, 
oğlum şunu yap, bunu yap derler ya. 
Bizde böyle bir sistem yok. Birde baba-
ma sorayım mantığı yoktur. Anlık karar-
ları sorma mantığını aşmış durumdayız. 
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GURUR VEREN KONYALILAR KÖŞEMİZDEKİ MİSAFİRLERİMİZ;
22. VE 23. DÖNEM KONYA MİLLETVEKİLLİĞİ YAPMIŞ, ŞU ANDA MİLLİ 
EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI ORHAN ERDEM, ÇALIŞMA VE SOSYAL 
GÜVENLİK BAKAN YARDIMCISI HALİL ETYEMEZ, GÜMRÜK VE TİCA-
RET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ZİYA ALTUNYALDIZ, ÖSYM BAŞKANI 
PROF. DR. ALİ DEMİR, SPOR GENEL MÜDÜRÜ MEHMET BAYKAN, 
PANKOBİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI RECEP KONUK.

ONLAR YAPMIŞ OLDUKLARI HİZMETLERLE, YAPMIŞ OLDUKLARI ÇALIŞMALARLA 
KONYA’NIN GURURU OLMUŞ, BU ŞEHRE GURUR VERMİŞ İSİMLER OLDULAR.

ORHAN ERDEM
1963 yılında Konya’nın Akşehir İlçesi’nde doğdu. İlköğrenimini Akşehir Nasreddin 
Hoca İlkokulu’nda, orta öğrenimini Atatürk Orta Okulu ve Akşehir Lisesi’nde tamam-
ladı. 1982 yılında öğrenime başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi Muğla İşletmecilik Yüksek Okulu’ndan 1986 yılında mezun oldu.  2002 
genel seçimleri ile 22  ve 23. Dönem Konya Milletvekili seçildi. İnsan Hakları Komis-
yon Üyeliği, AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, AK Parti Yerel Yönetimler Bölge 
Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü. Orhan Erdem, 2011 Ekim ayında Millî Eğitim Ba-
kan Yardımcılığı görevine başladı ve görevini ifa etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

HALİL ETYEMEZ
1965 yılında Yusufeli’nde doğdu. Konya Ereğli nüfusuna kayıtlı olup altı çocuklu bir 
ailenin beşinci çocuğudur. 1987’de Amasya’da Eğitim Yüksek Okulu’nu, 1995 yılında 
Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği bö-
lümünü bitirdi. “Eğitim Yönetimi” alanındaki yüksek lisansını Ahmet Yesevi Üni-
versitesi’nde tamamladı. 12 Haziran seçimlerinde AK Parti Konya milletvekili adayı 
olmak için ayrıldı. Şu an Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı 
görevini yürüten Halil Etyemez evli ve 3 çocuk babasıdır.
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RECEP KONUK
Konya’nın Çumra ilçesi Türkmencamili Köyünde 1956 yılında dünyaya geldi. İlk ve orta öğreni-
mini Konya’da, yüksek öğrenimini ise Selçuk ve 9 Eylül Üniversitelerin de sürdürdü. Milli Eğitim 
Bakanlığında öğretmen ve yönetici olarak dört yıl süre ile görev yaptı. 1999 yılında Konya Pancar 
Ekicileri Kooperatifi ve Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2000 yılında da PANKOBİRLİK Yöne-
tim Kurulu Başkanlığına, yine aynı yıl Türk Şeker Kurumu Yönetim Kurulu, Milli Kooperatifler 
Birliği ve 2001 yılında Şeker Kurulu Üyeliklerine,2008 yılında Anadolu Birlik Holding Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçildi. Halen PANKOBİRLİK,Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Konya 
Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve Anadolu Birlik Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Milli 
Kooperatifler Birliği Üyeliklerini devam ettirmektedir.Recep Konuk, evli ve üç çocuk babasıdır.

ZİYA ALTUNYALDIZ
Ziya Altunyaldız, 1965 Bozkır Hisarlık doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
1987 yılında mezun olan Altunyaldız, 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya 
Eyaleti Los Angeles’da bulunan West Coast Universitesi’nden Uluslararası İşletme İdaresi 
konusunda yüksek lisans derecesi alan Altunyaldız, İngiltere Londra Metropolitan Univer-
sitesi’nde Uluslararası Karşılaştırmalı Ticaret Hukuku konusunda diploma sonrası programa 
katıldı.Altunyaldız Aralık 2003 tarihinde DTM İhracat Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür 
Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Müsteşar Yardımcısı 
olarak çalışma hayatına devam eden Altunyaldız, son olarak Gümrük Müsteşarlığı’na atandı.

ALİ DEMİR
Ali Demir 1959’da Konya’da doğdu. 1982 yılında İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun olan Demir, aynı bölümde yüksek lisansını tamamladı ve daha sonra İngiltere’deki 
Loughborough Teknoloji Üniversitesi’nde doktorasını yaptı. İTÜ’de Tekstil Mühendisliği 
Anabilim Dalı öğretim üyeleri arasında yer alan Demir, titiz ve alanında yetkin biri olarak 
tanınıyor. İki çocuk babası olan ve İngilizce, Almanca bilen Demir 2011 yılında Öğrenci, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’na atandı.

MEHMET BAYKAN
1964 Konya doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Evli ve iki çocuk baba-
sı. Amatör spor yöneticiliğine 1998 yılında Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel 
Başkanı oldu. 2001 yılında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu 
Üyeliği, 2005 yılında TASKK Genel Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. 1996-2004 yılları 
arası Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2004-2006 yıl-
ları arasında Dr. Levent Bıçakçı Başkanlığında oluşturulan Türkiye Futbol Federasyonu Yöne-
tim Kurulu’nda AmatörlerdenMehmet Baykan 2011 yılında Spor Genel Müdürlüğü’ne atandı.

“GURUR VEREN KONYALILAR” KÖŞEMİZDE DİĞER SAYIMIZDA KİMLER OLACAK? 34. SAYIMIZDA GÖRÜŞMEK ÜZERE....
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ORHAN ULAŞ, GENÇ BİR YETENEK. OLDUK-
ÇA ETKİLEYİCİ, İNSAN RUHUNA HİTAP EDEN 
BİR SESE SAHİP. AYNI ZAMANDA MÜZİK 
ÖĞRETMENİ. BİR SEVGİ MESLEĞİ OLAN ÖĞ-
RETMENLİKLE BİRLİKTE, MÜZİĞE GÖNÜL 
VERMİŞ. SÖYLEDİĞİ TÜRKÜLERLE TOPLU-
MUN HİSLERİNE TERCÜMANLIK YAPIYOR 
ANADOLUNUN HER KÖŞESİNDE. BUNDAN 
SONRAKİ DÖNEMLERDE ONUN SESİNİ DAHA 
FAZLA DUYACAĞIZ. ONUN PARÇALARINI İS-
TEK PARÇALARI YAPACAĞIZ. BİR ÇOK YER-
DE DUYGULANARAK DİNLEYECEĞİZ. YENİ 
ALBÜMÜ ÇIKTI MI DİYE SORACAĞIZ. ORHAN 
ULAŞ OLDUKÇA HEYECANLI, İLK ALBÜMÜ-
NÜ ÇIKARMIŞ OLMANIN VERDİĞİ HEYECAN 
YÜZÜNE YANSIMIŞ. ALBÜMÜNÜN ADI DUT 
AĞACI. DUT AĞACINDA OLDUKÇA DUYGU-
LU PARÇALAR YER ALMIŞ. HEMŞİN BOYLA-
RI, MEKTUP YAZARIM MEKTUP, ELGAJİYE, 
ERZURUM DAĞLARI, IĞDIR’IN AL ALMASI, 
AY DİLBERE, ELA ELA LEOSE BİRBİRİNDEN 
GÜZEL PARÇALAR. KONYA VİZYON DERGİSİ 
OLARAK KONYA’DAN ÇIKAN BU GENÇ YETE-
NEĞİ SİZLERE ANLATMAK VE TANITMAK İS-
TEDİK. ŞİMDİ ONUNLA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ 
RÖPORTAJI SİZLERE SUNUYORUZ.

EROL SUNAT
MUSTAFA SAMANCI
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Orhan bey, kısa bir özgeçmişinizi alabilir miyiz?
6 Mayıs 1982 tarihinde Konya İli Kadınhanı İlçesi-
nin Saçıkara Beldesinde doğdum. İlk-orta ve Liseyi 
Ilgın İlçesinde tamamladım. Ardından Üniversite 
yılları başladı. Urfa-Harran Üniversitesi Müzik Bö-
lümünü kazandım. Okula girdikten sonra müzik 
faaliyetlerine devam ettim. Bir grubumuz vardı. 
Anadolu’nun çeşitli ilçelerinde konserler verdik. Bir 
çok Üniversitenin şenliklerinde grubumla birlikte 
söyledim. Okul bittiğinde Ağrı-Eleşkirt YİBO’ya (Ya-
tılı Bölge İlköğretim Okulu) atandım. Orada 3.5 yıl 
görev yaptıktan sonra İstanbul’a geldim. Bir yıldır 
da İstanbul’dayım.

Müzik aşkınız nasıl başladı?
Müziğe öykünerek başladım. Bendeki müzik aşkı, 
müzik sevdası rahmetli dedem Kadir Ulaş’tan gelir. 
Dedem güzel bağlama çalardı, aynı zamanda şairdi. 
Dedem aşıladı müzik sevgisini. Enstrüman olarak 
bağlama çalıyorum. Bağlamanın yanında gitar ve 
vurmalı çalgılarda çalıyorum. Harran Üniversitesi 
Müzik bölümünde benim bölümüm şan’dı. Şan eği-
timinin yanında piyano eğitimi de aldım.

Öğrencilik yıllarınızda sahneye çıktınız mı?
Ben böyle bir yeteneğimin olduğunun farkında de-
ğildim. İlkokul ve ortaokul yıllarım geçip gittikten 
sonra, Lise son sınıfta söylemeye başladım. Arka-
daşlarım ve Hocam şarkı söylemeye devam etmemi 
söyleyerek beni teşvik ettiler. Bende bu yeteneğimi 
daha da geliştirmek için yoluma devam ediyorum. 
Okul gecelerinde sahneye çıkmışlığım yok. Sos-
yal Bilgiler Öğretmeni olan Ağabeyim, beni müzik 
öğrencilerinin bulunduğu bölüme götürmüştü. 
Öğrencilerin enstrüman çalışları, müziğe olan sev-
gileri kararımı netleştirdi. Kesin kararımı Müzik Bö-
lümü’ne gitmek üzere verdim.

İlk Grubunuzun adı neydi?
Harran Üniversitesine geldiğimizde bir grup kur-
duk. Bu grubun adı, “Umuda Yolculuk” adını taşı-
yordu. Bu bir başlangıçtı. Sınıf ve ev arkadaşlarım-
la bir araya geldiğimizde bunun adı “Umut” olmalı 
demiştik. Madem yolumuza devam edeceğiz. Ma-
dem Anadolu’nun değişik kasaba ve ilçelerini ge-
zeceğiz Umuda yolculukla gezelim dedik ve tam 
dört yıl Anadolu’nun birçok kasaba ve ilçesini do-
laştık. Okul bittiğinde hepimizin tayini çıktı. Yolla-
rımız ayrıldı umuda yolculuğa şu anda tek başıma 
devam ediyorum.

Albümünüzün adı Dut Ağacı, bunun bir 
hatırası yada hikayesi varsa anlatır mısınız?
Albümün adının Dut ağacı olmasının bende belli bir 
hatırası ve anlamı var. Ben Kadınhan’ın Saçıkara kö-
yünde doğdum. Köy evimizin bahçesinde bir beyaz 
dut ağacı vardı. Rahmetli Kadir dedemin bahçesi. O 
dut ağacı öyle bir dut ağacıydı ki, gölgesinde insan-
ların oturduğu, kardeşlerin oturduğu, sofraların ku-
rulduğu, güzel dostlukların ve ilişkilerin kurulduğu, 
dutundan yediğimiz bir dut ağacı.

Beste çalışmalarınız oldu mu?
Beste çalışmalarına başladım. Henüz notaya dö-
küp, noter tasdiki almadım. Tamamlanmaya yakın 
çalışmalarım var ilerleyen çalışmalarımda beste ça-
lışmalarımda yer alacak. Şiire merakım var. Şiir oku-
mayı seviyorum. Şiir denemeleri yapıyorum.

 O DUT AĞACI ÖYLE BİR DUT AĞACIYDI Kİ, 
GÖLGESİNDE İNSANLARIN OTURDUĞU, KARDEŞLERİN 

OTURDUĞU, SOFRALARIN KURULDUĞU, GÜZEL 
DOSTLUKLARIN VE İLİŞKİLERİN KURULDUĞU, 

DUTUNDAN YEDİĞİMİZ BİR DUT AĞACI.
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Orhan Ulaş, müzikte nereye 
ulaşmak istiyor?
Aslında ulaşacağımız o kadar çok 
yer var ki. Sanat ve müziğin top-
lumun acılarını, sevgisini, sevda-
sını, savaşını, destanlarını anlatan 
bir bağı var. Bu topraklar çok acılar 
yaşadı. Bunları yansıtmaya, anlat-
maya enstrümanlarmız az gelir. 
Köy köy, kasaba, kasaba bu feryat-
tan ses vermek, Anadolu’nun en 
ücra köşelerine kadar bu feryadı 
ulaştırabilmek için hedefim bü-
yük bir halk korosu kurabilmek.
Konya’da Üniversite öncesinde 
yerel televizyonlardan KONTV 
ve KTV’de amcamın oğulları ile 
birlikte haftalık olarak 2000’li 
yıllarda yani bundan 12-13 yıl 
önce çaldık - söyledik. Onlarla 
birlikte bağlamalarımızı elimize 
alıp bir ekip oluşturduk. Onlar-
dan ikisi de öğretmen olup, baş-
ka yerlere gittiler.

Dut Ağacı Albümü ile neyi 
hayal etmiştiniz, umduğunuz 
gelişmeler oldu mu?
Hayal ve umut bitmez, sonsuz-
dur. Türkiye’de ki diaları Müzik 
marketlerde bitti. Medya ayağı 
noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. 
Anadolu’ya ulaşmada ve ulaştır-
mada sıkıntılar yaşıyoruz. Tam 
hedefime ulaşamadım. Albüm 
daha taze 2013 Mart ayında piya-
saya çıktı. Orhan Ulaş’ın Diyarba-
kır’dan İzmir’e tanınabilmesi için 
gerçekten bu Coğrafyayı karış 
karış dolaşmak gerekiyor. Hedef-
lerime tam olarak ulaşabilme-
min kriterleri bunlar.

Dut Ağacını başka albümlerde 
takip edecek mi?
Evet, ikincisi, üçüncüsü takip 
edecek. Büyük hedeflerim var. 
Türkiye’de ve bütün dünyada bü-
tün insanların sorunlarını dilim 
döndüğünce müzikle anlatmak 
istiyorum. Ve bu konuda çıtayı 
her adımda daha da yükselterek 
hedefe doğru yürümeyi düşünü-
yorum. Mesela bir milyon kişilik 
bir koro hayal ediyorum. Onlarla, 
hep birlikte, hep bir ağızdan, he-
pimizin bildiği türküleri, hep be-
raber söylemek istiyorum.

En çok sevdiğiniz 
Türkü hangisi?
En çok sevdiğim türkü anonim 
bir türkü olan “Iğdır’ın al elma-
sı” duygu dolu, duygusu çok yo-
ğun. Söylerken hüzünlendiğim, 
etkilendiğim beni çok duygulan-
dıran bir türkü. Ben duygusalım, 
metanetli olmaya çalışırım. Aynı 
zamanda öğretmenim. Öğrenci-
lerimi çok seviyorum. Öğretmen 
öğrencileri için bir annedir, bir 
babadır. Öğretmenlik sevgiden 
geçen bir meslek. Şu anda İstan-
bul Kağıthane de bir okulda öğ-
retmenlik yapıyorum.

Temenninizi alabilir miyiz?
Bence her şey sevgiyle başlıyor. 
Bütün sorunları çözebilecek tek 
bir şey var, sevgi. İnsanları sevmek-
le bir çok sorunu çözebilirsiniz. Te-
mennim hiçbir çocuğun yatağına 
aç girmediği, bütün insanların kar-
deşçe yaşadığı bir dünya.

EN ÇOK SEVDİĞİM TÜRKÜ 
ANONİM BİR TÜRKÜ OLAN 

“IĞDIR’IN AL ELMASI” 
DUYGU DOLU, DUYGUSU 

ÇOK YOĞUN. SÖYLERKEN 
HÜZÜNLENDİĞİM, 

ETKİLENDİĞİM BENİ 
ÇOK DUYGULANDIRAN 

BİR TÜRKÜ. 
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ŞEHİT HAKAN BALİN'İN, 
BİLECİK’TE ACEMİ BİRLİĞİN-
DEYKEN TELEFON DEFTERİ 
YAPRAKLARINA, KENDİ EL 
YAZISI İLE YAZDIĞI VE İMZALA-
DIĞI SATIRLARI SİZLERLE PAY-
LAŞARAK BAŞLIYORUZ ŞEHİT 
AİLESİ KÖŞEMİZE

23 Mayıs gecesi idi evden askere gelişim. 
Ve şu sözler geldi aklıma;
Yaşama gücünü alırken her gün sizden
Olurda bir gün gidersem askere
Bir ufak fısıltınız yeter.
Sesinizi Bilecik'te duymazsam
NAMERDİM!
Size kötülük yapanı kıymazsam 
NAMERDİM!
Sizi ne kadar çok sevdiğimi, dört bir 
yana yaymazsam 
NAMERDİM!...

Olur ya, bir çatışmada ölürsem
Arkamdan yas tutmayın.
Bırakın toprağımda rahat uyuyayım.
Bedenimden elbisemi çıkarmayın
ONLAR BENİM GURURUM.
Ölünce mezarımdaki kefenim olacak.
Başımdaki beremi çıkarmayın
O benim şanım, şerefim olacak.
Ayağımdan botları çıkarmayın 
O benim şanım, şerefim olacak.
ŞEHİT OLURSAM
Sırat köprüsünden geçecek
Elimden silahımı almayın
O benim şerefim, namusumdur.
Ölünce mezarıma sembol olacak
Yaramın kanını silmeyin
Ahirette hesabı sorulacak.
UNUTMAYIN!
Göğsümden, kör kurşunu çıkarmayın
O benim MADALYAM OLACAK!

Şehit Hakan Balin, Fatma - Mustafa Balin’in tek 
evladıydı. Bilecik - Söğüt’te başlayan acemi eği-
timden sonra Batman-Hasankeyf Jandarma Ko-
mutanlığı emrinde Jandarma Er olarak görev ya-
pıyordu Hakan Balin. 8 Mart 2004 günü Gercüş 
- Yassıca köyü yakınlarında içinde bulunduğu 
devriye aracının teröristlerce yerleştirilen patla-
yıcı maddeye basması sonucu şehit düşmüştü.

(Babası) Mustafa Balin: Oğlum 8 Mart 
2004’de Gercüş’te şehit oldu. İlk ben öğren-
dim. Evin önünde oturuyordum. Jandarma-
lar geldiler. Çocuklar anlatamadılar. Tele-
fon ettiler. Mezarlığın orada beklemelerine 
rağmen gelemediler. Sonra ambulans geldi. 
Amca başın sağ olsun dediler. Ondan sonra-
sını hatırlamıyorum.

EROL SUNAT
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(Annesi) Fatma Balin: Oğlum 8 Mart günü saat 
14.30 şehit olmuş. Akşama doğru 17.00 civarın-
da televizyon alt yazıyla geçmiş. Bize fark ettir-
mediler. İlk telefon geldiğinde anladık. Bir oğlu-
muz vardı, şehit oldu. Hakan anlatılamayan bir 
çocuktu. Dört dörtlük bir çocuktu. Merhametliy-
di, vicdanlıydı. İzine geldiğinde anne bana dua 
et, şehit olayım dedi. Ölür kalırsan ben deliririm 
dedim. Şehit olmayı arzu ediyordu. Bu dünyalık 
bir hali yoktu. Ben hatta kızdım. Irak’a gitmek 
için yazılmış. Seçilememiş, elenmiş. Meğer ölü-
mü bekliyormuş, bizim haberimiz yokmuş. İzi-
ne geldi 18 gün burada durdu. Gittikten 18-19 
gün sonra cenazesi geldi. En son Cuma günü 
konuştuk. Pazar günüde konuştuk. Sesi kısık-
tı. Yağmurdan ıslandık, onun için sesim kısıldı 
dedi. Sanayide samimi konuştuğu Ahmet diye 
bir arkadaşı vardı. Pazartesi günü, Şehit olma-
dan yarım saat-kırk beş dakika önce onu aramış. 
İçimde bir sıkıntı var, hayır olsun demiş. Onun-
la konuştuktan yarım saat sonra şehit düşmüş. 
Askerden önce 302 otobüs tamircisiydi. Askere 
gitmeden önce nişan koyduk. 8 ay nişanlı kaldı. 
Nişanlısıyla anlaşamadı. Askere gitmeden önce 
ayrıldılar. Evlendirip bir çocuğu olursa o gelince-
ye bakar büyütürüz, gelmesini bekleriz diye dü-
şünmüştük. Karı-koca onun şehit olmasından 
sonra hastalıklara gark olduk.

(Babası) Mustafa Balin: Bir başka çocuktu, 
sessizdi. İşinde gücünde bir çocuktu. İzine gel-
diğinde üzerinde bir durgunluk vardı. Çocu-
ğun adeta bu dünya ile ilişkisi yoktu. Halanı, 
teyzeni amcanı ziyaret et dedim, göndermeye 
çalıştım. Kimseye gitmedi. Seni göresim gel-
di dedi. 18 gün hiçbir yere gitmedi yanımızda 
kaldı. 18 gün yanımızdan ayrılmadı. Gittikten 
20 gün sonra şehit düştü.
(Annesi) Fatma Balin: Bizler ağladık. Başka 
anneler ağlamasın.
(Babası) Mustafa Balin: Oğlum Konya’da şe-
hitlikte yatıyor. Çocuğumun cenazesini görmek 
istediğimde bana en son gördüğün gibi hatırla 
dediler. Kabul etmedim. Hem ben, hem annesi 
çocuğumuzun cenazesini açtık, çocuğumuzu 
gördük. Gül gibi gitti, nur gibi geldi. Ben Sille’nin 
Malaz köyündenim. Hakan 19 Mayıs İlköğretim 
Okulunu bitirdi. Ardından Kur’an Kursunu bitirdi. 
Eski Sanayide 302 Otobüs tamircisine verdim.
(Annesi) Fatma Balin: İzne geldiğinde hiçbir 
yere gönderemedik. Ben ikinizi görmeye gel-
dim dedi. Yani çocuk hiçbir tarafa gitmedi. Ger-
çekten bizi görmeye gelmiş.
(Babası) Mustafa Balin: Acemi Birliği Bi-
lecik-Söğüt’tü. Oradan Batman –Hasankeyf’e 
gitti Operasyondan dönerken bindikleri araç 
mayına basmış, uzaktan kumanda ile patlat-

mışlar. Benim oğlumla bir Uzman Çavuş bir-
likte şehit oldular. Nasreddin Hoca, damdan 
düşen yanıma gelsin demiş ya. Biz damdan 
düştük. Yakınlarımızın hepsi bizden uzaklaş-
tılar. Şehit aileleri bize sülalemizden, hısım ve 
akrabalarımızdan daha yakın.
(Annesi) Fatma Balin: Sebebini bilmiyoruz, 
akrabalarımızdan uzaklaştık. Bizim yaşantı-
mız çok iyi sanıyorlar. Bizi çok rahat, çok para 
alıyor zannediyorlar.
(Babası) Mustafa Balin: Bana Türkiye’yi 
verseler ne yapacağım. Salına salına yürüyen 
bir çocuk yok. Salına salına yürüyen bir torun 
yok. Salına salına yürüyen bir gelin yok. Ben 
ne yapayım malı-mülkü. Biz unumuzu eledik, 
eleği astık. Kurban olduğum Rabbim bizden 
daha fazla seviyormuş. Biz ona elimizden gel-
diği kadar baktık. Varı-yoğu temizledik. Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli 2005 
yılında evimizin hemen arka tarafına Şehit 
Hakan Balin Parkını yaptırdı. Selçuklu Bele-
diyemiz Kampüs tarafında bir sokağa Şehit 
Hakan Balin sokağı adını verdi. Bizde kendi 
imkanlarımızla köyümüze oğlumuzun adını 
taşıyan bir çeşme yaptırdık. Sürekli akan Pı-
narı değerlendirdik. Şehit Hakan Balin Pınarı 
devamlı akıyor, insanlar ve bütün canlılar o 
pınardan su içiyor, sebepleniyorlar.
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ALİ KARABABA 1931 KONYA MERKEZ HACI SÜLEYMAN MAHALLESİ DO-
ĞUMLU. ÇİMENLİKTE BAĞLARI, DOLAV’DA EVLERİ VARMIŞ O YILLARDA. 
İLKOKULU KULU’DA OKUMUŞ. ÇOCUKLUĞU VE İLK OKUL YILLARI BABA-
SININ KULU’NUN AĞASI TEVFİK EFENDİ TARAFINDAN KULU’YA DAVETİ 
VE ORADA MANİFATURA DÜKKANI AÇMASIYLA KULU’DA GEÇMİŞ. İLKO-
KUL BİTTİKTEN SONRA, BABASI KULU’DAN KONYA’YA GELMİŞ VE MECİ-
DİYE HAN CİVARINDA BİR MANİFATURA DÜKKANI AÇMIŞ. ALİ KARABA-
BA 1945 YILINDAN İTİBAREN BABASININ YANINDA TEZGAHTAR OLARAK 
ÇALIŞMIŞ. 1949 YILINDA BABASI VEFAT EDİNCE, DÜKKAN VE AİLENİN 
YÜKÜ ALİ KARABABA’NIN OMUZLARINA YÜKLENMİŞ. O TARİHLERDE 
YAŞ 18. ALİ KARABABA, ŞEHRİN EN ESKİ ESNAFLARINDAN. KONYA TİCA-
RET ODASININ “1” NUMARALI ÜYESİ, BİR DÖNEMDE KTO YÖNETİMİNDE 
VAZİFE YAPMIŞ. 2011 YILINA KADAR SÜRDÜRDÜĞÜ MANİFATURACILIK-
TA TAM 66 YIL GEÇİREREK BU İŞTEN EMEKLİ OLMUŞ.

Tırıldan basmaya, pazenden patiskaya
Onun anlatımıyla devam edelim; Babam çok 
disiplinliydi. Dinine çok düşkündü. Ezan 
okundu mu,  müşteriyi bırakır, camiye gider-
di. O yıllarda manifaturacılık çok zevkliydi. 
Düğün işleri çoktu. Düğüncüler çoluk-çöm-
lek gelirlerdi. Metrelik iş vardı. Divitin, Pazen, 
Basma alınırdı. O zamanın düğünleri daha 
şenlikliydi. Müşteriler gelir oturur, kes, kes, 
kes... derlerdi. Hiç bir şeyin fiyatını sormazlar-
dı. Ödemeler için harmandan harmana, pan-
cardan pancara beklenirdi. Patiska vardı, pija-
malık vardı, Tırıl vardı. Çizgili bir dokumaydı 
tırıl, ekseri köylüler alırlardı. Tırıldan atlet ve 
külot yaparlardı. 1950 öncesinde satışlar kar-
ne ile yapılırdı. Bize Sümerbank mal verirdi. 
Mesela iki top patiska, beş top bazen, iki top 
basma alırdık. Malı ikindiden alırdık. Ertesi sa-
bah dükkanın önüne müşteri yığılırdı. Yarım 
saatte mal biterdi. Öyle kıymetliydi. Renkli 
patiska, tırıl ve basma çok satılırdı. Terziler ek-
seri gömlek ve pantolon dikerlerdi.

Benim ustam babamdı
Ben ilkokuldan çıktığımda babam beni yanı-
na aldı. Ustam babamdı. Babamın lafından 
çıkmak yoktu. Ne derse o yapılacaktı. 

Diğer dükkan komşuları ve aynı işi yapan-
lar arasında dostluk vardı, samimiyet vardı, 
hürmet vardı, itimat vardı. Dükkanımızın adı 
Kulu Pazarıydı. Yanımızda Seymenoğlu Meh-
met’in dükkanı bulunuyordu. Sokağın içinde 
Mithat Sılay ve Reşat Tunçtaş diye komşula-
rımız vardı. Babam 44 yaşındayken eceliy-
le vefat etti. Evin ve dükkanın yükü benim 
üzerime kaldı.  Arkadaşlarıma uyabilirdim, 
dükkanı batırabilirdim. Sağa-sola yalpa yapa-
bilirdim. Zannediyorum rahmetlinin duası ile 
bunları Allah’a çok şükür aştım. İzmir-Gazie-
mir’de askerlik yaptım. 1952 yılında işimin ba-
şına geçtim. Babam öldükten sonra evlendim. 
Bir anlamda babamla da bacanak oldum. An-
nem vefat ettiğinde, babam bir başka hanımla 
evlenmişti. Babamın ikinci hanımından bir 
oğlu olmuş, o kardeşim daha sonra vefat et-
mişti. Bende nasipmiş o annemin kız kardeşi 
ile evlendim. Ondan dört oğlum oldu.

Harmandan harmana, 
pancardan pancara
Savaş yıllarıydı. İşler daha açılmamıştı. Mal-
lar top top Ahmet Haşhaş’a gelir, ondan ma-
nifaturacılara verilirdi. Mal geldiğinde ma-
nifaturacılar malı kapışıverirlerdi. İkişer top 

bir şeyler anca alabilirdik, onu da yarım saat 
içinde satardık. Mal üzerine az bir kâr koyup 
öyle satabilirdiniz. Ana bayi Ahmet Haşhaş’tı. 
Özellikle divitin ve pazen yurt dışından gelir-
di. İlk yıllarda pancar yoktu. Pancar olunca, 
eskisinden daha fazla para kazanmaya baş-
ladılar. Eskiden Buğday-Arpa vardı. Pancar 
esnafa iyi geldi. İkinci bir harman oldu. Daha 
sonra mallar gelmeye ve Türkiye’de de çık-
maya başladı. Divitin, Pazen, İlkokul önlük-
leri de yapılan krizet, Tırıl, Kaput bezi vardı. 
Sonradan Kadife çıktı. Hazır işler yoktu. İn-
cik-boncuk yoktu. Kız evi başlık parası alırdı. 
Kızın babası o parayı kuruşuna kadar kızına 
harcardı. Başlık o yıllarda Kulu ve Cihanbey-
li köylerinde yaygındı. Başlık olarak iyi para 
alırlardı. Ancak hiç bir baba o parayı cebine 
atıp yemezdi. Olduğu gibi kızın üstüne-başı-
na harcardı. Veresiye defterleri tutardık. Za-
ten veresiye vermezsen para kazanamazdın. 
Memur müşterilerimiz yoktu. Memurlar bize 
gelmez, Sümerbank’a giderlerdi.

1960’LI YILLARIN BAŞINDA KULU PAZARI 
LEVHASINI KALDIRDIK. KARABABA DİYE 
YAZDIRDIK. HAZIR YANİ KONFEKSİYON 
GELDİ. METRE İŞLERİ BİTTİ.

EROL SUNAT
OĞUZHAN KÜÇÜKCENGİZ
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Çuvalın içindeki çeyiz çalınınca...
Cihanbeyli Taşpınar’lı Hakkı diye bir 
müşterimiz vardı. Çocuğunu evlendi-
recek. Bizden düğün alışverişini yaptı. 
Aldıklarını bir çuvalın içine koyduk. Biz 
dedi bir öğle yemeği yiyelim, şu çuvalı da 
dükkan kapısının önüne koyalım dedi. 
Kayıklı Kahvenin karşısında Helvacılar 
vardı. Helvacı dükkanlarının üst katında 
tahta oturaklı yemek yemek için tahta-
dan yerler bulunurdu. Lokanta falan bi-
linmezdi. Oraya gelenler zeytinle helva 
yerlerdi. Çuval gözümün önünde arada 
bakar oluyorum. İçeriye müşteriler geldi. 
Ben onlarla ilgilendim. Müşteriler dük-
kandan gittikten sonra birde baktım ki, 
çuval yok. Ne yaptıysak bulamadık. Hak-
kı çıkıp geldi. Hakkı dedim olan oldu. Ya-
rısı senden -yarısı benden olsun diyerek, 
verdiğim malzemenin aynısını tekrar 
verdim Hakkı’ya...
DÜĞÜN İÇİN GELENLER PAZEN ALIR-
LARDI, BASMA ALIRLARDI, 5-6 TANE 
ŞALVARLIK ALIRLARDI, PİJAMALIK 
ALIRLARDI. AKRABALARIN HER BİRİ-
NE DÜĞÜNLÜK OLARAK BİR ŞEYLER 
ALINIRDI. İKİ KARDEŞ DÜKKANA GEL-
DİLER. BİRİNİN OĞLUNA, BİRİNİN KI-
ZINI ALACAKLARMIŞ. UFAK BİR ŞEY 
YÜZÜNDEN  ARALARINDA MÜNAKAŞA 
ÇIKTI. DÜĞÜN BAŞLAMADAN BİTTİ. 
HER ŞEY YARIDA KALDI. BİR DAHA DA 
ONLARI GÖRMEDİM.

Bir avuç üzüm
Manifaturacılık çok zevkli bir sanat. 
Metreyle ölçmek ve satmak çok zevkliy-
di. Hakkı ve hukuku ile bu işi yapan para 
kazanamazdı. Ben onlardan birisiyim. 
Kulu’da İlkokulda okurken, esnaf dük-
kanında her şey satılırdı. Ne ararsanız 
vardı. Babamda Kulu’lu biriyle ortaktı. 
Okuldan geldim, kuru üzüm çuvalına 
elimi daldırıp bir avuç kuru üzüm alıp 
cebime koydum. Babam hemen üzüm-
leri cebimden çıkartıp tarttı. Elli gramdı. 
Onu bir kağıda yazdıktan sonra tekrar 
üzümleri cebime koydu. Bundan sonra 
canın ne çektiyse bana söyle dedi. Orta-
ğı da Baran’ların babası Derviş Efendiy-
di. Babamın böyle yapmasıyla bir daha 
yanlış iş yapmadım. Zengin falan olma-
dım amma, muhtaçta olmadım. Pancar 
parası dağıtılırken alacaklarımızı alabil-
mek için, Şekerbank’ın önünde bekler-
dik. Hangi köye ne zaman para veriliyor 
bilirdik. Adam parayı aldı mı tepesine 
çökerdik. Adamın para aldığını dışarı-
dan takip ettiğimiz ve gördüğümüz hal-
de, para almadım diyenler olurdu. Kon-
ya’nın bütün esnafı, sarrafı, petrolcüsü, 
manifaturacısı banka önünde beklerdi. 
8-10 sene banka önünde bekledim.
Ticaret Odasının 1 numaralı üyesiyim. 
Hasan Sert dünürüm olurdu. Başkan 
oluca, beraber çalışalım dedi. Bir dönem 
onunla birlikte yönetimde çalıştım.  
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EMİRHAN DOĞAN

Anadolu’da ilk yapılan çömlekler ‘Neolitik’ dö-
neme yani yaklaşık M.Ö. 7000’li yıllara dayan-
maktadır. İlk yapılan çömlekler sargı-dolama 
usulü ile elde şekillendiriliyor ve pişirim ise 
genellikle açık ateşte yapılıyordu. M.Ö. 3000 
yılında da çömlekçi çarkı bulunmasıyla çark 
üzerinde şekillendirmeler de başlamış oldu. 
Yine aynı dönemde toprağın pişirilmesi için 
ilkel fırınlar da kullanılmaya başlanmıştır. 
Günümüzde Anadolu’nun pek çok yerleşim 
yerinde çömlek yapılmaktadır. Hatta çağdaş 
tekniklerle günümüzden binlerce yıl önce 
uygulanan teknikler, aynı zamanda, birbirine 
yakın mekanlar da süregelmektedir. Örneğin 
Eskişehir’in Mihallıçık ilçesi, Sorkun köyünde 
kadınlar, Neolitik dönemde uygulanan tek-
nikle çamuru şekillendiriyor, topraktan çeşitli 
eşyalar yapıyor ve aynı dönemin yöntemiyle 
çömleklerini açıkta pişiriyorlar.  Manisa’nın 
Salihli ilçesine bağlı Gökeyüp köyündeki 
kadınlar da aynı şekilde çömlek üretiyorlar. 
Çömlek üretiminde çarkın kullanıldığı yerler-
de ise artık bu işi erkekler de yapmaktadır.
Konya ya geldiğimizde ise bu işi antik kent 
olarak bilinen Sillede Yaşar BULUT namı diğer 
Yaşar Usta icra etmektedir. Acizhane bende 
kendisinden 4 yıl gibi bir süredir eğitim almak-
tayım. Bu sanatla ilgili genel bir bilgi verdikten 
sonra gelelim bu güzel sanatı icra ederken his-
settiklerime…Çarkta çamura şekil verirken na-
sıl oluyor da bir vazo bir testi bu kadar estetik 

bir şekil alıyor diye merak edenler vardır. He-
men yanıtlayalım; Bu sanat tamamıyla hayal 
gücüne bağlı, çamuru hazırlayıp çarka yapıştı-
rıp elinizi suya bandırıp tekrar çamura elinizi 
değdiğinizde vücudunuzda ne kadar elektrik 
ve stres var ise kayboluyor ve huzura eriyorsu-
nuz. Huzura erdikten sonra hayal gücüne bir 
yansıma geliyor, nasıl bir model yapsam diye 
ve eller o anda sadece çamur olarak görünen 
maddeye öyle bir hayat veriyor ki bunu kendi-
nizin yaptığına inanamıyorsunuz. Ve şöyledir 
ki ben hissediyorum toprakla uğraşmak ger-
çekten insanı İlahiyata ALLAH (C.C.) a yakın-
laştırıyor.Biz insanlar topraktan yaratılmışız 
bizim özümüz toprak sağlıklı olanda toprak 
ama maalesef Konya da ve Türkiyemizde bu-
nun kıymeti bilinmiyor plastik kaplarda nay-
lon kaplarda yiyecek içeceklerimizi saklıyoruz 
muhafaza ediyoruz. Belki de bu kapların ne-
den hangi maddeden yapıldığını bilmiyoruz 
bu da günümüzde bir çok hastalığa yol açıyor. 
Bu nedenlerle sağlığımız için toprak kap kulla-
nımını arttırmamız gerekmektedir. Bu konuda 
Yaşar Usta ile sohbetimizde kendisi bundan 15 
yıl önce yanında elemanları çalışır iken tırlar 
dolusu malzemeyi Avrupa ülkelerine ihraç 
ettiğini söylüyor.Artık günümüzde ne ihracat 
kalmış nede eleman. Yaşar Usta her görüşme-
mizde içerleyerek bu sanatın yok olmasının 
kendisini üzdüğünü belirtiyor. Yalnızlığını 
çamurlarıyla paylaşıyor iken benim bu sanatı 

kendisinden öğrenmeyi istemem Yaşar Ustayı 
yeterince sevindirmişti. Böylesine güzel bir 
sanatı öğrenmeye 1 ay gibi bir süre ara verdim.
Ara vermemin nedeni bu sanatı ve Yasar Us-
tayı farklı bir branşım olan Belgesel Filmcilik 
alanında tanıtmaktı. Ve bunu da bir çok aksilik 
çıkmasına rağmen 1 aylık bir sürede tamamla-
dım. Uluslararası bir çok kanalda yayınlandı.Ve 
böylesine küçük bir girişim bu sanatın potan-
siyelinde artışlara vesile oldu. Öğrenmek is-
teyen ve kullanım amaçlı ürün almak isteyen 
kişi sayısı artış gösterdi. Ve bu benim için paha 
biçilmez bir mutluluk idi insanın niyeti doğru 
olduktan sonra eğilimleri ve yaşamı da ona 
göre şekil alıyor. Şu anda Yaşar Ustanın ve bu 
sanatın daha kapsamlı uzun metraj bir filmini 
yapma arzum var şu anda senaryosunu yaz-
maktayım İnşallah önümüzdeki kış aylarında 
çekimlerine başlayacağım ismini de bilmenizi 
isterim “TOPRAĞA HAYAT VEREN ELLER” 
bu isimde bir projeye yönetmenlik yapmak-
tan mutluluk duyacağım. Veda etmeden önce 
bu sanatın tekrar eski tarihimizdeki canlılığına 
kavuşması adına elimden ne geliyorsa yapaca-
ğım. Bunu geleneksel bir sanatçı olarak boy-
numun borcu olarak bileceğim. Bir daha farklı 
bir yazımda farklı bir sanat dalı konusunda bu-
luşmak dileği ile…

ÇÖMLEKÇİLİK BİR ZAMANLARIN EN POPÜLER MESLEĞİYDİ. SAKLI TARİHİN GİZEMLİ BİR SANATIYDI 
DİYEBİLİRİZ. BULUNMA ŞEKLİ NE OLURSA OLSUN, ÇÖMLEKÇİLİĞİN GELİŞMESİ, GÖÇEBE KAVİMLERİN 
YERLEŞİKLİĞE GEÇMESİYLE OLMUŞTUR.

TOPRAĞA HAYAT
VEREN ELLER
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KONYA’NIN 60 YILLIK RÜYASINI GERÇEKLEŞTİREN ALGİDA, DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ 
DONDURMA FABRİKASINI KONYA’DA HAYATA GEÇİRİRKEN, MİSAFİR DEĞİL, KONYA’YA 
AİT BİR PARÇA OLMA ARZUSUNDA. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK SORDUĞUMUZ 
SORULARI, UNİLEVER TÜRKİYE, İSRAİL, ORTA ASYA VE İRAN TEDARİK ZİNCİRİNDEN 
SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI NİHAL TEMUR, OKURLARIMIZ İÇİN CEVAPLANDIRDI.

Algida, Konya’nın 60 yıllık rüyasını gerçekleştiren bir fabrika. 60 yıl önceki müteşeb-
bisler yeterli süt bulamamışlardı. Sonra fabrika kurma işi unutuldu gitti. Algida’nın 
Konya’yı tercih etme sebebini açıklar mısınız?
Hammadde tedarikinde kolaylık, ekonomik gelişim, lojistik avantajı, yüksek ve nitelikli iş gücü, 
sanayi altyapısı, deprem riskinin az olması gibi faktörlerle birlikte, Konya yerel yönetimle kurdu-
ğumuz iyi ilişkileri de değerlendirerek yatırımımız için en uygun yer olan Konya’da karar kıldık.

3 Haziran 2012 tarihindeki temel atma töreninden itibaren, fabrikanın üretime başla-
ması arasındaki süreyi değerlendirir misiniz?
Temelin atılmasıyla birlikte önemli hedeflere ulaşmak için geri sayım başlamış oldu. Algida 
Konya Fabrikamız, Unilever’in bundan sonra inşa edeceği fabrikaların inşa ve tasarım stan-
dartlarını gösteren örnek dondurma fabrikası “core design” olma niteliği taşımaktadır. Bun-
dan sonra dünyanın çeşitli yerlerinde kurulması planlanan Unilever dondurma fabrikaları 
Konya Fabrikası standartlarında yapılacaktır.  Kısaca yapısından bahsedecek olursam fabri-
kamızda; malzeme bir taraftan giriyor, sonra mix, sonra üretim ve son olarak depolama&da-
ğıtım aşamaları geliyor. Bu yönüyle her birim kendi içinde ayrıca büyümeye uygun olarak 
yapılandırıldı. Unilever olarak tedarik zincirinde mükemmellik anlayışımızla 69.6 hafta gibi 
kısa bir sürede ve 1.500.000 saat kazasız çalışma süresi ile fabrikamızı faaliyete geçirmek 
bizim için başka bir gurur kaynağı oldu. Ayrıca Algida olarak tüm çalışmalarımızda Unile-
ver’in Sürdürülebilir Yaşam Planı ilkelerine paralel hareket ediyoruz. ABD’deki Yeşil Binalar 
Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen ve yeşil bina uygulamalarını destekleyen Enerji ve 
Çevre Dostu Tasarımda Liderlik (LEED) sertifikasına sahip bir fabrika hedefliyoruz. Ofisler, 
depo ve üretim alanı dahil bütünsel bir sertifikadan bahsediyorum. Yani her yönüyle çev-
reci olan bir fabrika hedefledik. %50 daha az karbon salımı ve ilk günden itibaren “O Atık” 
gerçekleştirdiğimiz diğer çevre ile dost hedeflerimiz oldu.
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Temel atma töreninden bugüne kadar geçen 
süreç, bizim için teknolojik altyapısıyla ve tüm 
bu özellikleriyle geleceğin dondurma fabrika-
sını inşa etme süreciydi. Algida ve Unilever 
olarak, Türkiye adına bunu başarmanın mut-
luluğu ve gururunu yaşıyoruz.  

Algida bölgeye katmadeğer kazandırmakla 
kalmadı aynı zamanda istihdama da imkan 
sağladı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
Bu yatırım şüphesiz, Türkiye ekonomisine ve 
bölge ekonomisine önemli bir katkıdır. İstih-
dam anlamında da bölge için önemli bir açılım 
sağlayacaktır. Üretim 300’e yakın kişiyle baş-
ladı ve istihdamda Konya tercih nedeni ola-
cak. Öte yandan yüksek nitelikli iş gücü tercih 
nedenlerimiz arasında önemli bir etken. 

Algida ile Konya dondurmayı yeniden 
keşfetti diyebilir miyiz?
Konya’dan gördüğümüz ilgi bizi sevindirdi. 
Türkiye’nin dondurmacısı olarak en büyük 
gayemiz ve uğraşımız, Türkiye’nin dört bir ta-
rafında yediden yetmişe herkesi kucaklamak 

ve mutluluğu dört mevsim paylaşmak. Konya 
ise artık bizim için daha özel bir yerde duruyor. 
Çünkü artık Konya’da misafir değiliz, onlardan 
biri olma yolundayız. Bu durumu Konya’nın 
dondurmayı yeniden keşfi olarak yorumla-
mak Konyalıların inisiyatif alanı. Ancak biz 
Konya’yı yeniden keşfettiğimizi söyleyebiliriz. 

Algida’nın Türkiye’de ikinci fabrikası olan 
Konya Algida fabrikasında hangi dondur-
malar üretiliyor?
Yeni fabrika portfoyün değişmez parçası olan 
ürünleri üretecek. Bunlar arasında Max, Twis-
ter, Cornetto, Maraş gibi dondurmalarımız yer 
alıyor. Konya fabrika daha çok Akdeniz, Doğu 
ve Güneydoğu’ya hizmet verecek. Bu bölge-
lerin, tüketimin daha fazla olduğu Marmara 
Bölgesi’ne göre daha hızlı büyümesinin hem 
kuruluşumuz hem de Türkiye için olumlu bir 
gelişme olacağı inancındayız. Yatırım yaptı-
ğımız bölge de, bu bakımdan gelişmeye açık, 
dondurma tüketiminin batı bölgelerine kıyas-
la daha düşük seviyede olduğu, kalkınma po-
tansiyeli bulunan bir bölgedir. 

Bir dünya markası olan Algida, Konya’ya 
özel, yeni bir dondurma ismi düşünüyor mu?
Global olarak böyle bir politikamız ve strateji-
miz bulunmamaktadır.

Algida, hangi ülkelere ve bölgelere dondur-
masını gönderecek? Daha sonrası için he-
defleriniz neler?
Algida Türkiye halen 16 ülkeye ihracat gerçek-
leştirmektedir ve üretim tesislerimiz ihracata 
yönelik üretimimizi de karşılayacaktır. Yeni 
fabrikanın Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihra-
cat yapması planlanmaktadır. Kısa süre önce 
AB’ye süt ve süt ürünlerinin ihracı önündeki 
yasal engellerin kalkmasıyla kısa süre içinde 
AB ihracatını hedefliyoruz. Bu anlamda da 
Konya’nın tedarik anlamında büyük katkısı 
olacağına inanıyoruz.
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DENİZ BAĞCE

RENKLER TARİH ÖNCESİNDEN GÜNÜ-
MÜZE İNSANLIĞIN RUHSAL DURUMUNU 
YANSITMAKTADIR. SABAH KALKTIĞIMIZ-
DA NASIL UYANMIŞ İSEK GÜN BOYUNCA 
ÜZERİMİZDE VE ZİHNİMİZDE O RENGİN 
BELİRTİLERİNİ TAŞIRIZ. PAZARLAMADA 
DA RENK AYNIDIR. BİR FARK İLE, RA-
DİKAL DEĞİŞİMLERİ KALDIRAMAYAN 
RENKLERİN PAZARLAMASI ZORDUR.       

İş hayatı ve pazarlamanın renk karması de-
nildiği zaman karşımıza şu gündem konusu 
çıkıyor. Evet şuan da gündem de olan bir içe-
cek markası radikal bir seçimle rengini değiş-
tirme kararını açıklamıştır.1887’den itibaren 
ambalajlarında kullandığı kırmızı rengini tam 
tersi yeşil bir renge döndürdü. Araştırmalar 
neticesinde yeni ürün doğanın rengi olacak ve 
tamamen doğaya faydalı bir şekilde üretime 
geçilecek. Sağlık açısından  da tamamen de-
ğiştiklerini ifade eden yetkililer kalori değeri-
ni  de oldukça düşürdüklerini söylediler. Yeşil 
ambalajlarda sunulacak olan yeni ürünlerin 
kalorisinin 108 kalori olacağı eski ürünün ise 
250 kalori olduğunu belirttiler. Tanıtıma Ar-
jantin’de bir internet  sitesinde şöyle değinil-
miş; ”yeni life ürün bu ailenin doğal yollarla 
tatlandırılmış ilk ürünüdür.” Stevia denen bir 
doğal tatlandırıcının kullanıldığına da deği-
nen yetkililer şirketin Stevia tatlandırıcıyı vita-
minwater, zero… gibi ürünlerinde yer aldı. 45 
üründe kullanacaklarını belirttiler. Peki  Arjan-
tin dışında başka ülkelerde piyasaya çıkacak 
mı henüz böyle bir açıklama yapılmamıştır.
Evet renkler ve pazarlama gerçekten tama-
men gündem değiştirmeyi büyük ölçüde et-
kileyen faktörlerdir. Pazarlamaca renklerin iş 
yaşamında ki etkilerine ve özelliklerine şöyle 
bir bakacak olursak; ana renkler, sıcak renkler 
ve soğuk renkler diye gruplandırırız.

 MAVİ; Güvenilir, sağlam ve eminliği ile bili-
nen bir renktir. Tercih eden kurumlar banka ve 
finans sektörleridir. Çünkü güven sağlamayı 
kendilerine amaç edinmişlerdir. Mavi aynı za-
manda çağrışımsal olarak suyu yansıttığı için 
belli temel içecek ürünlerinin de tercihi mavi-
dir. Ruhsal olaraktan meditasyon etkisi vardır. 
Konsantrasyon, rahatlama gerektiren hastane 
ve sağlık kurumlarının da tercihleri arasındadır.

 KIRMIZI;   Yüksek enerji ve heyecanın simgesi-
dir. Dinamik, seksi, tutkulu, dikkat çekicidir. Özel-
lik babında dikkat çekmeyi hedef alan sektörlerin 
tercihi olmuştur. Albenisi yüksek bir renktir. Gıda 
sektöründe ana renk olarak kullanılır.

 YEŞİL;  Şifanın ve tazeliğin resmini yansıtır 
ruhunuza. Paranın vazgeçilmezi , prestijin 
babasıdır. Ton ayarlaması ile konseptlenince  
gıda sektörünün tercih sebebidir.

 TURUNCU; Canlı, cana yakın, dışa dönük, 
mutlu ve çocuksu bir ruhsallığın yansımasıdır. 
Bu rengin  hedef noktası çocuklar ve gençler-
dir. Dolayısı ile onların ilgisi yoğun olacak olan 
sektörler tercih etmektedir. Fast - Food gibi 
sıklıkla gidilen açık alanların bu rengi kullan-
maları önerilmektedir.

 SARI; Sıcak renklerden birisidir. Neşelidir. 
Uyarı amaçlı kullanım alanları tercihidir. Oto-
parklar ve satış noktaları sektörleridir.

 KAHVERENGİ; Zenginlik, süreklilik ifade 
eder. Toprak rengi olduğundan dolayı güven-
lik hissi verir ve olumlu etki yaratır. Evlerde 
sıklıkla kullanılır. Yemek sektörünün de ter-
cih sebebidir. Dolayısı ile hizmet sektörleri bu 
renkleri tercih etmektedirler.

 SİYAH;  Asildir ve güçlü bir renk tonudur. 
Esrarengiz, klasik ve şıktır. Ürün kalitesi ve fi-
yatı yüksek ürünlerin rengidir. Hava ve deniz 
ile ilgili sektörler bu rengi asla tercih etmezler 
ağırlık ifadesinden dolayı batma riski ,düşme 
olasılığı olduğu düşünülür.

  MOR;  Makam olarak kraliyet simgesidir. Asil-
lerden zenginliği ifade eder. Ruhani bir renktir. 
Duygusaldır. Albenisi vardır.

Kısaca renklerin hayatımıza kattıkları bu şekil-
dedir ve pazarlamaca renklerin sektörel ayrım-
ları da önemlidir. Satış hedefini tutturmak için 
renklerin diline önem vermek gerekmektedir.

PAZARLAMACA 
RENKLER
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“KONYA KAZAN BİZ KEPÇE’’ ADLI YAZI 
DİZİMİZDE BU SAYIMIZDA “İHTİYARETDİN 
MAHALLESİ’’NDE DOLAŞTIK. MENKIBE-
LERDE HZ. MEVLANA’NIN CENAZESİNİ 
YIKAYAN İHTİYAREDDİN DİYE BİR HOCA-
DAN BAHSEDİLİYORSA DA, BU MAHAL-
LEYE ADINI VEREN ZAT; SELÇUKLU VE-
ZİRLERİNDEN İHTİYAEDDİN HASAN’DAN 
BAŞKASI DEĞİL. 

İhtiyareddin Mahallesi, Sırçalı Mescide yakın bir ma-
halle. Selçuklu Sultanı II. Kılıçaslan’ın vezirlerinden 
İhtiyareddin Hasan’ın adını taşıyor. İhtiyareddin Ha-
san Selçuklu’nun talihsiz ve anlaşılamayan vezirle-
rinden birisi. II. Kılıçaslan’ın son demlerinde yaşanan 
kardeşler arasındaki taht kavgalarında tarafgir dav-
randığı iddiası ile öldürülen bir vezir. Kendi adıyla 
anılan bir de camisi var.

İbn-i Bibi Sokak, meşhur tarihçi İbn-i Bibi’nin adını taşı-
yor. Mahalleye adını veren İhtiyaeddin ile çağdaş olan bu 
meşhur tarihçi dönemin Selçuklu tarihi ile ilgili kıymet-
li bilgiler verir.Bilemiyoruz amma belki de bir zamanlar 
şehrin en güzel sokaklarından biriydi bu sokak.

EROL SUNAT
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ESKİ MAHALLENİN, 
TARİHİN İÇİNDEN 
SÜZÜLÜP GELİR 

GİBİ GELEN 
BİRBİRİNE BİTİŞİK, 
CUMBALI EVLERİ 
OLDUKÇA İLGİNÇ.

Sokağın hemen girişin-
de ki, Etli ekmekçi; “Kon-

ya’da neredeyse her sokakta bir 
etli ekmekçi bulunur’’ sözünü teyit eder 

mahiyette. Sokağın sonundaki tatlı su çeşmesi 
iptal edilmiş. “Buradan bir zamanlar kimler su al-

madı ki, kimler su içmedi ki !’’ der gibi bakıyor size. Şehrin 
merkezinde olduğu için doğalgaz bütün kapılarda var. İbn-i Bibi 

Sokak sobaya çoktan veda etmiş. Öğle vaktine doğru çekim yapmamı-
za rağmen, sokak olabildiğince ıssız bir görünümdeydi.
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KOLEKSİYON MERAKI BİR BAŞKA MERAK. MERAKI GEÇTİK APAYRI BİR TUTKU. HOBİ ÖTESİ BİR ŞEY, YAŞAMA SEVİNCİ GİBİ HARİ-
KA BİR DUYGU.  KOLEKSİYONUNUZDAN AYRI KALDIĞINIZDA HER PARÇASINI AYRI AYRI ÖZLEMEK NE DEMEKTİR BİLİR MİSİNİZ? 
ONLARA KAVUŞTUĞUNUZDA, TEK TEK ONLARI AÇIP, SEYRETMEK ANCAK GERÇEK MANADA KOLEKSİYONERLERİN İŞİ.

MERAK OLMAZSA, 
KOLEKSİYONCULUK OLMAZ!
Nurettin Küçükokka, Tespihçi Nuri Usta olarak 
bilinir. Ustası Muzaffer Usta. İstanbul Mercan 
yokuşunda yetişmiş. Hem iyi bir tespih usta-
sı, hem de iyi bir koleksiyoner. Sadece tespih 
koleksiyonu yok. Ağızlık, saat, gramafonlar ve 
eski taş plaklardan oluşan koleksiyonları var. 
Nuri Usta koleksiyonculuğu şöyle anlatıyor; 
“Koleksiyon bir hobi, bir merak, bir sanattır, 
farklı bir şeydir. Bir hobiniz, bir merakınız yok-
sa hayat sevinciniz kısa gibi gelir bana. Merak 
olmazsa da koleksiyon olmaz. Mesela nadir 
parçaları satmazsınız kendinize ayırırsınız. 

Yola gidiyorum, 10-15 gün sonra geldiğim za-
manlar olur. Gelir gelmez tespihlerimi açıyo-
rum. Tek tek siliyorum. Kutularını değiştiriyo-
rum. Hüseyin Öksüz Hoca’nın babası rahmetli 
Veysel Amca’dan kalma bir tespih koleksiyonu 
var. O der ki, haftada bir elindeki tespihi değiş-
tir ki, öbür tespihler ağlamasın.”

TAKAMADIĞIM İMAMEYİ
KIRDIM ATTIM!
Tespihçi Nuri Usta, çocukluğuna doğru ine-
rek bir hatırasını anlattı. “Çocukluğumda bir 
tespih geçti elime. İki gün uğraştım ipini tak-
tım. İmamesini bir türlü takamadım. İmameyi 

kırdım attım. Bu merakta böyle başladı. Gece 
dükkanda yatardım. Erkenden kalkar dükka-
nı temizler, çalışmaya devam ederdim. Ustam 
çalıştığımı bilirdi. Bir imame için 3-4 gün çalı-
şılır. Bir tespih 3-5 günlük  bir çalışma sonra-
sında ortaya çıkar. Bizim işimizde sevginizi ve 
emeğinizi katmanız lazım. Orijinal tespihte bir 
ruh vardır. 18-20 sene önce bir tespih aldım. O 
tespihi aldıktan sonra 4-5 kişiye yemek ısmar-
ladım. Tespihi aldığımı duyan görmeye geldi. 
Koleksiyoncu az alacak, tek alacak, nadir ala-
cak. Yılda bir tane tespih alacaksınız güzel ve 
nadir bir malzeme olacak. Güzel bir şey alın ki 
maddi ve manevi değerini korusun.”

EROL SUNAT
MUSTAFA SAMANCI
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KOLEKSİYONCULUK BAŞKA,
HURDACILIK BAŞKADIR
Adamın 500 tane tespihi olabilir. Koleksi-
yonculuk başka hurdacılık başkadır. Ankaralı 
bir Usta var. Beş yüz kadar tespih toplamış. 
Bir bakar mısın dedi. Tespihleri inceledim. 
Ustam dedim senin burada 20 tane tespih’in 
var. Benden daha iyi anlayanı getir o da 30 
tane diyebilir. Benim ise 80-100 civarında 
tespihim var. Tespih konusunda bir çok ser-
gi açtım. En son İstanbul’da açtım. Genel bir 
sergi çok zor. Konya’nın bu işlere merakı az, 
talep olursa güvence istiyoruz.

SAHTE TESPİH!
Koleksiyonculuk değişik bir meraktır. Diyar-
bakır’da bir tespih var deyin bugün görmeye 
giderim. Bir ara koka tespihler çok değerliydi. 
Ankara’da bir beyefendi değerli bir tespih al-
mış. Dört kişi bindik arabaya, tespihi görme-
ye Ankara’ya gittik. Bu işte ne kadar uzman 
olsanız da aldanırsınız. Pakistanlı bir alıcıda 
değişik tespihler vardı. Tespihler çok ilginçti. 
Hele bir tanesi çok güzeldi. Benim koleksi-
yonumda yoktu. Sizde dursun dedi. Rakam 
yüksek bir rakam. İçimde değişik bir his var. 
Tespihte renk var, delik-damar var. Her şeyi 
ile bambaşka bir şey. Tespihi banyoda yıka-
dım. Güzelce kuruladım. O tespihle yattım. 
Tespih yüzde 99 sahte, hissediyorum. Kapa-
lıçarşı da uzmanlar var. Koleksiyonculukta 
elinizden ne kadar çok tespih geçerse o kadar 
uzman olursunuz. 

KOLEKSİYONER 87
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Bir baba dostuna gösterdim. O daha fikrini 
söylemeden, acelecilik edip, ben sahte diyo-
rum diye verdim tespihi incelesin diye. Sen 
sahte diyorsan, sahtedir dedi. Bir başkasına 
gösterdim. Onu bana ver dedi. En büyük ko-
leksiyoncuya götürdüm. Tespihi çok beğendi. 

Bunu bana ver dedi. Benim koleksiyonum-
dan deyince, senin koleksiyonun benimkin-
den üstün mü dedi. Anlayamadı. Bu tespih 
sahte dedim. 15 dakika yerinden kalkamadı.

BİLENE SATARIM!
Tespih alacaksanız ya çok iyi bileceksiniz, 
ya da güveneceksiniz. Üçüncü bir şık yok. 
En iyi bilenler dahi aldanıyorlarsa, herkes al-
danabilir. Ben aldanmıyorum diyen olmaz. 
Ancak zaman geçtikçe tecrübe kazanıyor-
sunuz. Koleksiyoncu toktur. Tok ağırlamak 
zor olur derler. Osmanlı döneminde 1800’lü 
yıllarda bu iş zirvedeymiş. Para sıkıntısı yok. 

Adam üzerine her şeyini katıyor. Hiçbir alet, 
edevat olmadan neler yapmışlar. Eski tespih 
bulmak çok zor. İki yılda bir tespih alırım. Bu 
işten anlamanın eğitimi 20-25 yılı buluyor. 
Ben çok geziyorum. Nereye gitsem bu işin 
uzmanını sorar bulurum. Bilene satıyorum. 
İnternet sitem var. İnternetten satış yapmı-
yorum. Antepli bir müşterim vardı. Rakamı 
büyük bir tespihe alıcı oldu. Size bu tespihi 
vermem dedim. Parasıyla değil mi dedi. De-
ğil dedim. Neden? Çünkü bilmiyorsun. Yedi 
sülalesi böyle bir tespih görmemiş biri bu 
tespih o tespih değil dese inanırsın, onun 
için vermiyorum.

KOLEKSİYONER88
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YAŞAR VE HAKAN ÖNEN KARDEŞLER BU İŞE ALTI YIL ÖNCE BAŞLAMIŞLAR. ALTI YIL ÖNCESİNDE DE BU İŞİ KONYA’DA YAPAN YOKMUŞ. 
BUGÜN KONYA’NIN LİDER FİRMALARINDAN BİRİ YÖNEL PREFABRİK. PREFABRİK FİKRİNİN DOĞUŞUNU YAŞAR ÖNEN ŞÖYLE ANLATI-
YOR;  “BİR BAHÇEM VARDI. BU BAHÇEYE BİR EV YAPMAK İSTEDİM. 2.5 KATA İMARLIYDI. VE O KADAR BÜTÇEM YOKTU. ÖNÜME İKİ 
ENGEL ÇIKTI. BİRİNCİSİ PROJEYDİ. PROJE MASRAFI 8-10 BİN LİRA CİVARINDAYDI. İKİNCİSİ İSE BU EVİN ÜZERİNE BİR KAT DAHA ÇI-
KAMIYORDUM. ESKİ EVİ KAZIYACAKSIN, YERİNE YENİDEN YAPACAKSIN DEDİLER. YAPACAĞIMIZ İŞ RUHSATI UCUZ OLAN, ATIL OLMA-
YAN KOLAY TAŞINABİLİR BİR YAPI OLMASIYDI. O GÜN TAŞINABİLİR VE KALİTELİ BİR BİNA FİKRİ DOĞDU. İLGİ TOPLADI. O YAPTIĞIM 
EVİ SATTIM. ONDAN SONRAKİNİ DE. BUGÜN 200’ÜN ÜZERİNDE BİNA YAPTIK.”

Yeter ki insanlar memnun olsunlar
İlk göz ağrımız, ilk binamızı altı sene önce, Sü-
rücü kursu sahibi bir müşterimize Kozağaç’ın 
dibinde bir yere yaptık.  İlk binamız ile son 
binamız arasında çok büyük değişiklikler var. 
Biz her binaya yenilikler katıyoruz. Pek tabi ki 
altı sene önce bugün kullandığımız ürünler ve 
malzemeler yoktu. Bizim yapılarımızda işçilik, 
kalite ve malzeme anlamında ciddi farklılıklar 
var. Konya Merkez haricinde Cihanbeyli, Sey-
dişehir, Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı, Altınekin 
ve Oğuzeli’nde prefabrik evlerimiz var.

Katalog çalışmasında insanlara sunum yapıyo-
ruz. Biz yaptığımız işlere kılavuzluk yapmak 
için isimler verdik. Mesela müşteri Kardelen 
istiyorum dediğinde, onu bütün detaylarıyla 
anlatıyoruz. Bizim hazır ev yapım standar-
tımız yok. Bizim için arsa ve çap çok önemli. 
200 ev yaptık 150 tanesi birbirine benzemez. 
Her bir ev diğerinden farklıdır. 

Kesinlikle tip proje değil. biz olaya ticari bak-
mıyoruz, ticari boyutuyla bakmıyoruz. Biz 
keyif alarak işimizi yapıyoruz. İnsanların bina 
için ihtiyaçları oluyor, bir şeyler daha ekleme 
ve değiştirme teklifleri oluyor. İnsanları mem-
nun etme taraftarıyız. 
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Çelik esner ama yıkılmaz
Mesleğimiz icabı biliyoruz ki, çelik depre-
me dayanıklı. Japonlar 40 yıl önce beto-
nu bırakmışlar. Çelik esner ama yıkılmaz, 
devrilmez. Türkiye’de çeliğe dönecek, an-
cak direniliyor. Bizim en büyük rakibimiz 
beton. 200-250 ton kum, çakıl’ın altında 
mı kalmak istersiniz, 25-26 ton çeliğin mi? 
Çelik doğal ısı yalıtımlıdır. Çeliğin içinde 
yalıtım özelliği var. Bütün binaların dışın-
da köpük kullanılıyor. Bu Avrupa’da ya-
sak. Biz taşyün kullanıyoruz. Isı ve yalıtım 
özelliği var. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. 
Çimentonun içine yalıtım koyamazsınız, 
dışına koyarsınız. Çelikte doğal yalıtım var. 
Yüz yıl dayanıklı.

Müşteri gelir, biz ona ürünümüzü tanıtırız. 
Sözleşme imzalamadan önce binamızı mon-
te edeceğimiz yeri görürüz. Bizden tarih is-
ter. Bizde oturur konuşuruz. Diyelim ki, fab-
rika üç ay dolu. Üç ay sonrası için gün veririz. 
Aldığımız siparişi 20 günde teslim ederiz. 
Verdiğimiz tarihe, attığımız imzaya mutlaka 
uyarız. Gecikme olabilir mi? Sözümüz sağlı-
ğa… Acele işin altı ay süresi vardır derler ya. 
Gece karanlığında tırla yola çıkar, sabah evi 
monte eder, sabah kahvaltısına yetiştiririz. 
Müşterimiz bir anda evini karşısında bulur.

Rüzgardan bütün çatılar uçtu, 
bizim çatımız yerinde!
Rüzgarla ilgili deneyimlerimiz oldu. Bize 
verilen veriler, bölgemizde saatte 125 ki-
lometre hızla esen rüzgarlar olabileceği. 
Esmedi değil, esti. Geçen sene Altınekin’de 
saatteki hızı 120 km.yi buldu. Kar yükü için 
de 80 kg. bu 1.5 metre kar demek. O verileri 
dikkate alarak binalarımızı öyle yapıyoruz. 
Kadınhanı’na bir ev götürdük. Montesini 
yaptık. Kışın öyle bir rüzgar esti ki, köydeki 
bütün çatılar uçtu, bizim çatı yerinde. Bir 
traktörcü arkadaş anlattı; Sızma’da, beton 
bir evin hemen yanı başına bir prefabrik 
ev yaptık. Rüzgar, öyle bir esmiş ki, beton 
binanın çatısını almış, bizim prefabrik evin 
çatısının üzerine atmış. Bizim ne çatımız-
da, ne evimizde hiçbir şey yok.

Prefabrik ev, fabrikada yapılan 
ev demek!
Prefabrik evlerin kafalardaki imajı, basit, 
kolay yapılabilen, daha basit ve çarçabuk 
inşa edilen evler. Oysa prefabrik ev demek, 
fabrikada yapılan ev demek.
Örnek evimiz 63 metrekare. 55 metreka-
resi yaşam alanı, 8 metrekaresi balkon. 
Balkon büyütülebilir, yaşam alanı içerine 
alınabilir durumda. İki oda bir salon. Pen-
cereler pen, duvarlar duvar kağıdı ile kap-
lı, yerler laminant parke, salon Amerikan 
mutfak şeklinde dizayn edilmiş, ses ve ısı 
yalıtımlı. Duş, banyo, tuvalet ve duşa ka-
binin yanı sıra güneş enerjisi de var. Soba 
fanlı. Ufo ile de ısıtılabilir. İstenirse kat ka-
loriferi döşenebilir. Telefon ve elektrik sis-
temi hazır. Binalar anahtar teslimi. Bağ ve 
bahçe evleri için ideal.
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DOĞUDA İSTANBUL CADDESİ, KUZEYDE KISMEN ALÂEDDİN CADDESİ, BATIDA KARAHAFIZLAR SOKAĞI VE KALE-
CİK MAHALLESİ, GÜNEYDE SEBHAVAN MAHALLESİ İLE ÇEVRİLİDİR. MAHALLENİN BATI UCU KALECİK MAHALLE-
Sİ’NİN İÇİNE GİRMİŞ GİBİDİR SELÇUKLU DÖNEMİNDEN, GÜNÜMÜZE KADAR GELEBİLEN KONYA’NIN TARİHÎ MA-
HALLELERDEN BİRİSİ DE ŞÜKRAN MAHALLESİ’DİR. KARAMANOĞLU VE FATİH DÖNEMİ RESMİ KAYITLARDA ADI 
GEÇEN ÇOK AZ MAHALLEDEN BİRİSİ DE ŞÜKRAN MAHALLESİ’DİR. (180) 
924/1500 YILINDA YAVUZ SULTAN SELİM DÖNEMİNDE YAPILAN SAYIMDA YETMİŞ DOKUZ  KONYA MAHALLESİ ARASINDA ŞÜKRAN MA-
HALLESİ’NİN DE ADI GEÇMEKTEDİR. KANUNİ DÖNEMİNDE DE ŞÜKRAN MAHALLESİ 9 HANE, 11 NEFERDEN İBARETTİR. III. MURAT DÖNE-
MİNDE, 992/1584 YILINDA  MÜKELLEF SAYISI, 31’ DİR. 1264/1847-48 YILLARI TEMETTÜ DEFTERİNE GÖRE MAHALLEDE 34 MÜKELLEF 
VERGİLENDİRİLMİŞTİR. (181)  MAHALLENİN DOĞU TARAFINDA KONYA ÇARŞISININ BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ, ÇIKRIKÇILAR İÇİ İLE KUNDU-
RACILAR İÇİ. KAPI CAMİİ VE  BÜYÜK BEDESTEN DAHİL, İSTANBUL CADDESİ’NE KADAR OLAN BÜYÜK BİR ALAN BU MAHALLE SINIRLARI 
İÇERİSİNDE YER ALMAKTADIR. BU SEBEPLE MAHALLEDE  OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİNDE HANE, NÜFUS VE MÜKELLEF SAYISI 
OLDUKÇA DÜŞÜKTÜR. TAPU KAYITLARINA GÖRE, OSMANLI DÖNEMİNDE YORGANCILAR ÇARŞISININ DEVAMINDA KAZANCILAR VE ÇİVİCİ-
LER  SOKAĞI YER ALMAKTA İDİ. 1950’Lİ YILLARA DOĞRU BİLE BU SOKAK İÇERİSİNDE BİRKAÇ KAZANCI DÜKKÂNI BULUNUYORDU. 

M. ALİ UZ
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Meşhur İsmail Konevi Medresesi ile Simavlı 
Medresesi de mahalle sınırları içerisindedir. İs-
mail Konevî Medresesi ile eski adıyla Abduül-
fettah, sonraki adıyla Simavlı Medresesi, eski 
Topçu Çıkmazı ve  Altınçeşme Sokağı arasında 
sırt sırtadır. Her iki medrese de Sahibata katlı 
Otopark’ı içerisinde kalmıştır.  Şimdi bu oto-
park  Kalecik Mahallesi ile Şükran Mahallesi 
arasında yer almaktadır.
2007 yılında mahallenin nüfusu 96’dır. Nüfus-
taki bu düşüklüğün en büyük sebebi mahalle-
nin iş yerleri ile dolması ve mahalleye Sahiba-
ta Katlı  Otoparkı’nın yapılmış olmasındandır. 
2009 yılında yapılan son değişikliğe göre de 
mahalle sınırları genişlemiştir. Mahalle sınırı 
güneyde eski sur dışını aşmıştır. Bu duruma 
göre de doğuda İstanbul Caddesi, kuzeyde 
Alâeddin Caddesi, güneyde yeni Hacı Fettah 
Mahallesi, batıda ise, Gazialemşah (Şimdi Sa-
hibata) Mahallesi ile çevrilidir. 
Yeni Şükran Mahallesi’ne çevresindeki Kale-
cik, Kalecelp, Kürkçü, Mücellit, İhtiyarettin, 
Sephavan, Muhtar, Ulugbey ve Karakurt ma-
halleleri dahil edilmiştir. Uluğbey ve Karakurt 
mahallelerinin güney tarafları bölünerek Hacı 
Fettah Mahallesi sınırları içerisinde kalmıştır. 
İki mahalle arasında Furkandede Caddesi sınır 
teşkil etmektedir.  Mahalleler birleştirildikten 
sonra, 1912 yılında Mahallenin nüfusu 3675 
olmuştur. Mahallede evlerin ekserisi küçük 
bahçeli veya küçük avluludur. Zaman içerisin-
de Mahallede tarihî doku korunamamış bü-
yük ölçüde tahrip olmuştur. Otopark yapılan 
yerde Kenanların ve  Kadıların, karşılarında da 
Keleşler’in evleri vardı. Kenanların evleri bah-
çeli evlerdi. Altınçeşme Sokağı’nın karşısında 
da Tahir Paşa’nın kızlarının evi bulunuyordu. 

Mahallenin Adı Nereden Geliyor?
Mahalle adını halk arasındaki bir rivayete göre 
Şükran Mescidi’nden alıyor.  Çok uzak yerler-
den gelenler Şükran Mescidi’nde iki rekat şükür 
namazı kıldıktan sonra işlerine giderlermiş. 
Bu rivayette gerçeklerle örtüşen bazı noktalar 
var. Bunlardan birisi, Türk-İslâm ülkelerinde 
mahalleler bir mescit,  cami, tekke ve zaviye 
gibi dini yapılar etrafında oluşur. Şükran Mes-
cidi,  Konya Surlarının doğuya açılan kapıla-

rından birinin çok yakınındadır.  Bu kapı, Kapı 
Camii’nin bulunduğu bölgededir. Kapı Camii 
bu sur kapısının yakınında inşa edildiği için 
bu isimle anılmıştır. Kapı Camii yokken doğu-
ya açılan sur kapısına en yakın mescit Şükran 
Mescidi olup mescidin ilk yapım tarihi bilin-
memektedir.  Yalnız kaynaklarda elirtildiğine 
göre  mahallede bir de Şükran Darülhuffazı’nın 
bulunması bu rivayeti n geçerliliğine gölge dü-
şürmektedir.  Muhtemelen mahalle bu eserleri 
yaptıranın adı ile anılmaktadır.     
    
CAMİ VE MEDRESELER
Konevî Hafız İsmail Efendi Medresesi
Şükran Mahallesi’nde, Altınçeşme Sokağının 
sonunda iki tarafı yolla çevrili idi.  Medrese 
Konya’nın yetiştirdiği büyük âlimlerden  Ha-
fız İsmail Efendi tarafından 1773 yılından önce 
yapıldı. Medrese daha sonraki müderrisleri se-
bebiyle Ağazade ve  Köse Hasan Efendi Medre-
sesi olarak da anıldı. Kadastro kayıtlarında  ve 
bazı belgelerde Simavlı Medresesi ile iki parse-
lin aynı bina olarak gösterilmesi,  hududunun 
kuzeyde  eski Topçu Çıkmazı’na kadar götür-

müştür. Medrese bin metrekare üzerinde bir 
alana kurulmuş, 16 oda, dershane, mescit ve 
müştemilattan ibarettir. Medrese günümüzde 
çevresindeki binalarla birlikte yıkılmış yerine 
Sahibata Katlı Otoparkı yapılmıştır. 
Medrese de çocukluk yıllarımızda Süleyman 
Ağa adında bir zat otururdu. Bu zat Erol Taş’ın 
ilk eşi  Fatma Hanım’ın kayınpederi idi. Evin 
kapısından medresenin kalıntılarını görürdük. 

Simavlı/Abdülfettah/ Fettahiye Medresesi
Bazı kaynaklarda medresenin yeri, Şükran ve 
Şekerfuruş Mahallesi’nde gösterilmiştir.  As-
lında İsmail Konevî Medresesi ile sırt sırtadır.  
Eski Topçu Çıkmazı medresenin kuzeyinde-
dir. Medrese 1817 yılında Abdülfettah adında 
bir zat tarafından yaptırılmıştır.   Medrese son-
radan müderrisinden dolayı Simavlı Medre-
sesi olarak da anılmıştır. Yukarıda bahsedilen 
karışıklık medresenin yerinin tespitini zorlaş-
tırmıştır. Şimdi medrese üzerinde Sahibata 
katlı Otoparkı bulunmaktadır. 
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“Dün gece mehtâba dalıp hep seni andım
Öyle bir an geldi ki, mehtap seni sandım
Sevgili rüyana mı aldın beni bir dem
Öyle bir an geldi ki mehtâp seni sandım”

Unutulmaz, eskimez şarkının şairi Mahmut 
Nedim Güntel. Bu “hüzzam şarkı” Semahat 
Özdenses bestesi.  “Unutulmaz sesler”den din-
lerseniz, daha dün bestenmiş gibi.

“Endâmına râm oldu gönül düştü belâya
Artık ne yeşil gözlere talip, ne elâya
Her çizgiyi, her rengi bulup sen de nihâyet
Artık ne yeşil gözlere talip, ne elâya”
Bu da Mahmut Nedim Güntel’den. 
İsmâil  Baha Sürelsan bestelemiş.

Mahmut Nedim Güntel için “kaynaklar şöy-
le demekte:” Mahmut Nedim Güntel; Babalık, 
Ekekon, Selçuk gibi efsane gazetelerin yazarı.
Kız Muallim mektebinin Edebiyat hocası, Ast-
subay Askeri Ortaokulunun değişmez Türkçe 
öğretmeni.
Devrin gazetelerini dolduran yüzlerce şiirin 
şairi; onlarca şarkının güftekârı... “1930, 1940 
ve 1950’li yılların saygın şair, edip ve muallimi”
“Basılmış şiir kitapları: Yabani Çiçekler, Bir Kap-
lanın Aynasından, Yağmurda ıslanan akşamlar, 
Sonuncu İlk, Sus Bülbül, Şarkılarım I-II-III”

1930’lu yıllardan 1960’lı yıllara kadar otuz yıl 
Konya Basın Tarihinin içinde, Konya edebi 
çevrelerinde unutulmaz izler bırakan Mah-
mut Nedim Güntel’i bende tanıdım, öğrencilik 
yıllarımda. Bakın anlatayım kısaca...
Ticaret Liseinde okuyoruz; en uçarı, en haşarı 
demlerimizi yaşıyoruz. Postane’nin karşısın-
da otobüs durakları. Şimdi yerinde yeller eser. 
Soğuk kış günlerinde, “Yüksek Mezarlık” taki 
okumuzla otobüsle gideriz; “Geçit Kitapevi”nin 
yanında birikiriz. Ansızın bir panik başlar, ceket-
lerin önü iliklenir, yana kaymış gravatlar düzel-
tilir, “kırmızı şeritli” kasketlerimizle esas duşuşa 
geçilir. “-Hişt len, Mahmut Nedim Bey geliyor.”
Kısaya yakın boylu, devamlı lacivert paltolu, de-
vamlı lacivert elbiseli... Hep beyaz gömlekli, pap-
yon gravatlı... Kalın kenarlı fötr şapkası, elinde 
halis deri çantası... Kocaman kalın camlı gözlük-
leriyle... Saygı duymamak mümkün değil...

Önümde bir kitap; “M. Nedim Güntel/Şarkıla-
rım I-II-II” Yeni Kitap Basımevinde 1959’da ba-
sılmış... Karton kapaklı, 64 sayfa.
Öyle merak ediyordum ki bu kitabı...Ama çev-
rede kimselerde yoktu... Geçenlerde Gitti Gidi-
yor’da satılığa çıktığını öğrendim. Öyle sevin-
dim ki... Sevgili Ahmet Ergun’dan rica ettim, 
getirmesini... Hem ben görecektim, hemde 
Ergun’un muhteşem kitap birikimlerini kap-
sayan kitaplığı bir “Konyalı Kitap” daha kaza-
nacaktı... Hemencecik geldi.
“Şarkılarım” da Mahmut Nedim Güntel’in tam 
227 şarkısı var. Birbirinden hoş, birbirinden gü-
zel. 1959’a kadar bestelenen Mahmut Nedim 
Bey şarkılarından bir demet sunayım, size.
Bir boş zamanınızda ”Size ait bir zaman” da 
girin internete, Mahmut Nedim Güntel güfte-
leri” yazın, gelsinler huzurunuza, hanendele-
riyle, sazendeleriyle...

Buyurun lütfen;
“-Çık balkona mehtap ile imdadıma, koş gel Ay-
nan gibi tutsun onu, gökten sana bir el” 
(İsmail Baha Sürelsan ve Necdet Tokatlıoğlu 
bestelemiş)
“-Göğsümde yanardağ gibi yanmakta gönül, ah
Her saniye, her an seni anmakta, gönül, ah”
(Melahat Pars tarafından bestelenmiş)
“-Son hatıranın üstüne hicranla eğildim
Kalp ağrısı neymiş, bunu bir lâhza da bildim” 
(Semahat Ergökmen bestelemiş)
“-Bugün sensiz Meram, pek neşesiz, durgun  
Gönüller boş, sema üzgün, sular yorgun”
(İsmail Baha Sürelsan bestelemiş)
“-Hülyaya dalan gözlerimin ufkuna doğsan
Sonsuz gecemin bahtını sen nurlara boğsan”
“-Hicranla yanan ruhuma dolsun bakışın
Bir mucize gör, güller açılsın da kışın”
(Gültekin Çeki bestelemiş)
“-Bir göz yaşıyım ben ki, yazık, yâr onu silmez
Bir şarkı, benim ruhumu sarsan eli bilmez”
(Kutlu Payaslı bestelemiş)

Saygın şair, edip, muallim Mahmut Nedim Gün-
tel; ünlü Konyalı gazeteci rahmetli Mahmut 
Sural’a göre, Mahmut Nedim bey son derece sa-
kin, heyecanlı ve hazır cevaptır. Ankara Radyo-
su her gün, Selçuk Gazetesi’nde yayınlanan baş 
yazılarını saat 13 bültenlerinde yayınlamıştır. 

Başka bir Anadolu gazetesinin bu mazhariyete 
ermediği bilinmektedir“ der.
Konya basınının unutulmaz duayenlerinden 
rahmetli Namık Ayas, Güntel’in 1974’de öldü-
ğünü öğrenir, şunları yazar: “-Mahmut Nedim 
Güntel, Konya Basın ve Kültür yaşamına 35 yıl 
emek vermiş bir değerdi. Ölüm haberine ma-
samda iki elimi çeneme dayayarak yavaş yavaş 
inanmaya çalıştım. Açık görüşlü, özgür düşün-
celi; yardakçılıktan tiksinti duyardı. Sokrat, 
Aristo, Bergson, Farabi, İbn-i Rüşt’ten tutunuz 
çağımızın en tanınmış kişileri üzerinde istediği-
niz kadar konuşabilecek güçteydi.”

Mahmut 
Nedim Güntel

UNUTULMAZ ŞARKILARIYLA 
SEYİT KÜÇÜKBEZİRCİ



www.vizyonkonya.com

KONYA’DA BİR GÜN 97



AĞUSTOS/EYLÜL 2013/33

KONYA’DA BİR GÜN98

BAKIRCILIK CAN ÇEKİŞİYOR KONYA’DA. 

AÇIK OLARAK TEK BİR DÜKKAN VAR 

AYAKTA. BAKIRCILIK SANATININ SON 

TEMSİLCİSİ OLAN BAKIRCI KEMAL 

USTA DÜKKANININ BAŞINDA, 

DÜKKANI AÇIK, HİZMET 

VERMEYE DEVAM 

EDİYOR AMMA; KENDİ 

İFADESİYLE; BAKIRCI 

KEMAL USTA’NIN 

KALP KAPAKÇIĞI 

PROBLEMLİ. 

TEMPOSU DÜŞMÜŞ, 

KALIN MALZEME İLE 

ÇALIŞAMIYOR. 

BAKIRCILIK MESLEĞİNİN 

SON SANATÇISI OLARAK, 

ÖLENE KADAR AYAKTA 

KALMAYA VE BİR ŞEYLER 

ÜRETMEYE DEVAM EDECEK.   

EROL SUNAT
MUSTAFA SAMANCI
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BİR ZANAATKÂR KENDİ ÖMRÜNÜ 
KENDİSİ BELİRLER!
Bakırcı Kemal Usta, aslen Ermenekli.  İlkokulu 
Ermenek’te bitirmiş. Kendi tabiriyle davarla, 
koyunla çiftle çubukla uğraşmış bir süre. Güt-
tüğü keçileri kaybedince, Ağabeyi ve babası 
ne yapalım diye konuşurlarken, konuşmayı 
duymuş ve annesine Babama söyle ya beni bir 
ustanın yanına versin, yada çıkıp gideceğim de-
miş Kemal usta. Babası Mehmet Uzun ustanın 
yanına vermiş oğlunu. 2.5 yıl kadar bu ustanın 
yanında çalıştıktan sonra Konya’ya gelmiş.
O günlerde Ermenek’te 14-15 kişi çalışıyor-
muş bakırcılık işinde. Şu anda Bakırcılık mes-
leğine hizmet eden bir ben kaldım, bir de 
ustam diyor. Konya’da Dağlı Mehmet Usta, 
Mahmut Ay usta, Mustafa Akbaş Usta ve Hay-
dar Güngörmüş Ustaların yanında çalışmış 
Kemal Usta. Askerlik sonrasında da, kendi 
dükkanını açmış.
Sonrasını şöyle anlatıyor; Geçmiş yıllarda 
mecburi kullanım alanındaydı bakır eşyalar, 
1970 yılında ibrik, güğüm, kahvaltı tabağı ya-
şam alanının her tarafında vardı. 1975 yılın-
dan sonra Alüminyum malzeme çıktı. Bakır 
saltanatını kaybetti. 1975 yılında sadece İbrik 
ve güğüm olarak Konya’da tüketilen ham ba-
kır 100 tondu. Bunun içine kazan, tencere, 
tava benzeri bakır işler dahil değildi. Son beş 
yıldır Konya’da bakır ibrik ve güğüm yapıl-
mıyor. Kalfalık dönemimde takriben 15-20 
tane Bakırcı dükkanı vardı. Ufukta yelkeni 
sallanan bir gemi ben varım. Meçhule doğru 
gidiyorum. 2.5 ay önce Antep’teydim. Benim 
çıraklığım dönemimdeki gibi çalışıyorlar. Us-
tamın yaptığı kazanı yapan yok. Bir zanaatkâr 
kendi ömrünü kendisi belirler. Sanatkar ken-
disini günün şartlarına uydurmazsa ayakta 
kalamaz. Ben ustamdan böyle gördüm di-
yen usta ömrünü tamamlamış demektir. 
Yaptığım işlerin yirmide birini ustalarımdan 
gördüm. Ancak, kendimi zaman içerisinde 
geliştirdim. Rahmetli Osman Çay usta vardı. 
Şeker kazanları yapardı. Bana bir şeker kazanı 
getirdiler. Kazana baktım, ölçtüm. Bir haftada 
yaparım dedim. Elimde az bir iş vardı. Onu 
bitirdikten sonra, bütün bir gece yarısı uğraş-
tım. Sadece kazanın ağzını biraz geniş kesmi-
şim. Kazanı sipariş eden adam, geldi kazana 
şöyle bir baktı. Sen dedi bu işi beceriyordun 
da, niye Osman Ağa’ya yıllarca anamıza söv-
dürdün! Sanatçı çağa kendini uyarlayamıyor-
sa onun tedavülden kalkması lazım.

BAKIR KAZANDA YAPILMAYAN 
LOKUM YANAR, KURUR!...
Sevgisiz hiçbir şey büyümez diyor Bakırcı 
Kemal Usta ve bakın neler anlatıyor; “Diktiğin 
ağacı seversen, onunla konuşursan o ağaç ça-
buk büyür. Kuru kuruya ne sevgi oluyor, ne 
de aşk. Bu meslek kendisini sevdirecek kadar 
para kazandırmıyor. Ama ben bu mesleği se-
viyorum. Atım yok, arabam yok, evim yok. 
Konya’da Bakırcı dükkanı var mı diye sorsan 
çok az kişi bilir. Bu dükkanda ne gördün hep-
si bana ait. Minarelere alem’de yapıyorum. 

Bir alemi iki günde yapabilirim. Dövme Ba-
kırdan bir alem yaparsan bir ayda anca çıkar.
Şekerci ve lokumculara bakır kazan yapı-
yorum. Lokum Bakır kazan’da yapılmazsa 
lokum olmaz. Bir kaç yıl önce Bakır kazan 
kullanılması yasaklandı. Kullanılması öneri-
len Krom-Nikel kazanlarda ne yapıldıysa lo-
kum olmadı. Karamanda bir firma, defalarca 
deneme yaptıysa da, lokum kurudu, olmadı. 
İlçelerimizden birinde yıllardan beri lokum-
culuk yapan bir arkadaşa İlçe Tarım Müdürü 
yapmış olduğu denetim sonucunda bakır ka-
zan kullanmayı yasaklamış.
Arkadaş bakır kazan olmazsa lokum yapıla-
mayacağını anlattığında “Ben anlamam, yö-
netmelik böyle, kapatırım dükkanını!” demiş. 
Krom-Nikel kazanda yanan lokumu göster-
mişler olmamış. Arkadaş Konya’daki bir lokum 
fabrikasının Bakır kazanlarda bu işi yaptığını, 
değilse Lokumların kuruduğunu, yandığını 
ISO’ya bildirdiğini söylemiş, Müdür diretince 
de, ben yapıyorum, kolaysa kapat, seni de iş, 
güç ve kazanç kaybına sebebiyet vermekten 
dolayı mahkemeye vereceğim deyince, Müdür 
devam et ama demiş, temizliğe, hijyene ve düz-
gün çalışmaya devam edeceksiniz.” 

UFUKTA YELKENİ 
SALLANAN BİR 
GEMİ BEN VARIM!...

ESKİMEYEN MESLEKLER 99
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DEVLET KORUMASINA 
ALINAN BAKIRCI
Kemal Ustanın dükkanında yok, 
yok, Köşe mangalları, Paşa man-
galları, Zırhlar, İbrikler, güğümler, 
çeşit çeşit kazanlar, bakır kaplar, 
kabartma resimler. Bakırcı Kemal 
Usta kültürümüzün bir parçası.
Bir arkadaş anlattı diyor, İtalya’da 
Bakırcılıkla uğraşanların olduğu-
nu biliyordum. İtalya’da Bakırcılık 
devam ediyor mu diye sordum. Bir 
tane usta kaldığı tespit edildi, onu 
da devlet koruma altına aldı dedi.
Konya sokağında, kültür sokağın-
da olması gereken mesleklerden 
bir tanesi benim diyor Kemal usta. 
Şöyle elli sene önce Konya’da han-
gi meslekler vardı diyecekler, onla-
ra yer verecekler. Bakırcı, Kalaycı, 
At arabacı, Keçeci, Keçe külahçı, 
Neyci, Kündekari ustası gibi mes-
lekleri sıralayacaklar yan yana. 
Hangisi var Konya sokağında?
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2010-2011 ÖĞRETİM YILINDAN 
İTİBAREN KONYA’DA EĞİTİM 
ANLAYIŞINA YEPYENİ BİR BOYUT 
GETİREN DOĞA KOLEJİ, YENİ 
EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA DA 
HER ALANDA BİRİNCİ OLMAYA 
HAZIRLANIYOR.

Türkiye’de ve dünyada eşi benzeri olmayan, 
farklı ve ayrıcalıklı, kişiselleştirilmiş bir eğitim 
modeli olan “Doğa Konseptli Eğitim” modeli 
temeliyle; öğrencilerine her türlü fiziksel altya-
pıyı ve teknolojiyi sunan, öğrencilerinin sosyal, 
sportif, kültürel ve psikolojik olarak doğru ge-
lişimine katkı sağlayacak programlarla eğitim 
veren Konya Doğa Koleji, sahip olduğu vizyon 
ve kalite anlayışı ile yeni öğretim yılında da eği-
time farklı bir bakış kazandırmayı hedefliyor. 
Konya’da, modern eğitim binası ve deneyimli 
kadrosuyla eğitim veren Doğa Koleji’nde  tüm 
dersler, akıllı tahtalarda işleniyor.

KONYA DOĞA ANADOLU LİSESİ 
T-MBA MODELİ İLE EĞİTİM VERİYOR
Doğa Koleji CEO’su Uğur Gazanker, t-MBA mo-
deli ile eğitim veren Konya Doğa Anadolu Lise-
sini Koleji’ni diğer okllardan ayıran farkı şöyle 
özetledi; “Doğa Koleji’nin geliştirdiği, liseler için 
MBA programı olan t-MBA, tüm Doğa Anadolu 
Liselerinde uygulanan, şimdiye kadar yaklaşık 

5 bin öğrencinin eğitim gördüğü, uluslararası 
arenada geçerlilik kazanmış bir eğitim mode-
li…  Bu model sayesinde ne istediğini daha lise 
yıllarında ortaya koyabilen, karar alma meka-
nizması gelişmiş, sorumluluk sahibi, girişimci 
ve vizyonu geniş bir nesil yetişiyor.”

ÖZGÜN EĞİTİM MODELİ T-MBA 
DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR
Doğa Koleji’nin geliştirdiği, liseler için MBA 
programı olan t-MBA, 7 yıldır bütün Doğa 
Anadolu liselerinde uygulanan, şimdiye ka-
dar yaklaşık 5 bin öğrencinin eğitim gördüğü, 
uluslararası arenada geçerlilik kazanmış bir 
eğitim modeli. 
t-MBA eğitim modeli, bu yıl çok önemli iki 
ödül kazandı. 5-7 Mart tarihlerinde katıldı-
ğı dünyanın önde gelen eğitim kurumlarını 
Dubai’de buluşturan GESS Show 2013’te “En 
Başarılı Uluslararası Eğitim Modeli Ödülü ”nü 
BETT Show 2013’te de Doğa Koleji olarak “En 
İnovatif Okul” ödülünü kazandı.
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OXFORD İLE İŞBİRLİĞİ YAPAN TEK OKUL
Doğa Koleji ile Oxford UP arasında devam eden 
işbirliği çerçevesinde Oxford’u Türkiye’ye geti-
rerek öğrencileri, öğretmenleri benzeri olma-
yan bir içerikle buluşturduk. Bunun ilk örneğini 
Kurtköy Doğa Koleji’nde uyguladık ve İngilizce 
eğitimini yeniden tanımladık. DOQS konseptli 
okullarda dil laboratuvarları, ileri teknoloji im-
kanları, Apple laboratuvarları, Dijital kütüpha-
ne, Oxford Street gibi alanlar öğrencilerin İngi-
lizceyi sürekli deneyimleyerek öğrenmelerini 
sağlıyor. Ayrıca mentorluk, eğitimci eğitimleri, 
yurtdışı eğitim danışmalığı, yurtdışı kampü-
sü gibi ayrıcalıklı eğitim araçları sunuyoruz. 
Bu konsepti Eylül ayında yeni açacağımız di-
ğer okullarımızda da uygulayacağız. Böylelik-
le önümüzdeki yıl 12 okulumuz daha Oxford 
Konseptiyle eğitim vermeye başlayacak.

DOĞA ÜNİVERSİTESİ İLK ÖĞRENCİLERİNİ 
ALMAYA HAZIRLANIYOR
Bu sene k12’de gösterdiğimiz başarıyı ve istik-
rarı üniversite hayatına taşıyoruz. Doğa Üniver-
sitesi her şeyiyle hazırlıklarını tamamladı. Zan-
nediyorum Doğa Üniversitesi, ek kontenjanla 
da olsa bu yıl öğrenci alımı yapacak. Kuruluş 
aşaması tamamlandı ve YÖK’ün onayı bekleni-
yor. Başarılı ve vizyonist bir üniversite olacak. 
Sosyal bilimler ağırlıklı olacak üniversitemizin 
kadrosu kapsamında çok sayıda isim üzerinde 
netleşmiş sayılırız. Ama üniversite kuruluşu ile 
birlikte açıklayacağız. Şehir üniversitesi olarak 
tasarlanan Doğa Üniversitesi, İstanbul’daki 4-5 
lokasyonda hayata geçirilecek. Ataşehir ve Hal-
kalı da bu lokasyonlar arasında yer alıyor.  

DÜNYANIN EN BÜYÜK 5 EĞİTİM 
KURUMUNDAN BİRİ
Şu an istihdam, kampüs ve öğrenci sayımızla 
dünyanın en büyük eğitim kurumları sırala-
masında ilk 5’te yer alıyoruz. Amacımız 2013 
yılında bu sıralamada ilk 3’e girmek ki bu hedef 
bizim için ulaşılamayacak bir hedef değil. 2013 
sonunda 55 bin öğrenci, 86 kampüs ve 8 bini 
aşkın çalışana ulaşmayı planlıyoruz. Ortaklıkla 
birlikte 5 yıllık bir fizibilite çalışması yapmıştık, 
yılsonu ciro hedefimiz ise 500 milyon dolar. En 
büyük hedefimiz ise k12 alanında dünyanın en 
değerli markası olmak. 5-6 yıl içinde bu hedefi-
mize ulaşacağımızı düşünüyorum.   

EĞİTİM, TEKNOLOJİYLE GÜÇLENİYOR
Dünyanın en büyük eğitim teknolojisi sağla-
yıcılarından Promethean’ın dünya çapında 
3500 eğitim kurumu arasında, teknolojiyi en 
iyi kullanan eğitim kurumuna verdiği “Center 
of Excellence” ödülünü kazanmış bir eğitim 
kurumu olarak, eğitimde teknolojinin doğru 
ve güçlü enstrümanlar ile kullanılması için yo-
ğun ve sistemli bir çalışma yürütüyoruz.
TÜRK EĞİTİM SEKTÖRÜNDE İLK KEZ ULUS-
LARARASI YATIRIM ÇEKEN ÖZEL OKUL 
OLAN DOĞA KOLEJİ’NİN EN BÜYÜK HEDE-
Fİ, İLKOKUL VE LİSE DÖNEMİNİ KAPSAYAN 
K12 KAPSAMINDA DÜNYA LİDERİ OLMAK. 
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APPLE İLE İŞBİRLİĞİ, DÜNYADA 
LİGHTHOUSE İLAN EDİLDİ
Mesela şu anda Apple ile yaptığımız proje, 
dünyada Lighthouse okul olarak ilan edildi. 
Diğer okullara örnek gösteriliyor olmamız çok 
kıymetli bir durum. Bizim yaptığımız projeleri 
Apple videolara çekip, kendi web sitesinde ba-
şarı hikâyesi olarak yayınlama kararı aldı. 

DERS ANLATIMINDA DİJİTAL 
DÖNEM BAŞLIYOR
Bizim hotcase stüdyolarımız var, öğretmen-
lerimiz gelip bu hotcase stüdyolarında canlı 
ders anlatımları yapıyorlar, konular anlatılıyor, 
videoları çekiliyor. Bu çekimler I-tunes’da ya-
yınlanmak için hazırlanıyor. Şu anda iki bin-
den fazla kayıt var, altmış bine yakın dijital 
materyalimiz var. Bu materyallerin hepsi ken-
di öğretmenlerimizin hazırladığı bize ait olan 
materyaller. Bizim test kitaplarımız da var, bu 
test kitaplarındaki her sorunun çözüm video-
su dijital ortamda mevcut.

SBS VE LYS’DE YÜKSEK PUANLAR 
BİZDEN ÇIKIYOR
Öğrencilerimizin SBS ve LYS’de aldığı parlak so-
nuçlar her yıl gurur tablomuzu oluşturuyor. 

Üst üste hemen her yıl SBS ve LYS sonuçla-
rında en üst sırada yer alıyoruz. 2012 yılında 
SBS’de 494,053 puan ortalamasıyla Türki-
ye’nin en başarılı okulu olduk. Türkiye birin-
cisi olan 4 öğrencimizin yanı sıra ilk 500’de 
48 öğrencimiz yer aldı. 2012 LYS’de tüm alan-
larda aldığımız puan ortalamalarıyla Tür-
kiye lideri olmayı başardık. İlk beş tercihine 
giren öğrencilerimizin oranının %70 olarak 
gerçekleşmesi tüm mezunlarımızın istedik-
leri branşlarda yükseköğrenimlerine devam 
edecek olması anlamına geldiğinden bizim 
için çok değerli bir sonuç.

EN İYİLER DOĞA KOLEJİ’NDE BULUŞUYOR
Öğrencilerimizin gösterdiği başarılar saymakla 
bitmiyor. Mezunlarımız sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın sayılı, saygıdeğer üniversitelerinde de 
bursla okuma hakkı kazanıyor. Bu başarıları da 
bizi gururlandırıyor. Doğa Koleji olarak sosyal ile-
tişim becerileri gelişmiş, farkındalık yaratabilen, 
kendisini ve dünyayı iyi tanıyan, özgüveni yük-
sek, girişimci, çevreye duyarlı, teknolojik yenilik-
ler anlamından dünyayla eş zamanlı yürüyebilen, 
Türkiye’nin adını her alanda dünyaya duyuran 
öğrenciler yetiştirmek temel hedefimiz. Bu hede-
fimize öğrencilerimizin başarılarıyla ulaşıyoruz.
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ESKİDEN NE HAZIR YATAKLAR, NE DE ELYAF YORGANLAR VARDI. PAMUKTAN VE YÜNDEN YATAKLAR, YASTIKLAR VE YOR-
GANLAR DİKTİRİLİRDİ YORGANCILARA. ÇOK NAMLI YORGANCILAR BULUNURDU YORGANCILAR İÇİNDE. HEM PRATİKTİ-
LER, HEMDE İŞLERİNİN EHLİ. YORGAN, YATAK VE YASTIK DİKTİRMEK ARTIK NEREDEYSE NOSTALJİ OLMAYA DOĞRU DÖN-
DÜ. ESKİNİN O MEŞHUR KAMIŞ YASTIKLARI, GENİŞ EVLERİ OLANLARIN ŞARK ODASINA DÖNÜŞTÜRDÜKLERİ ODALARINI 
SÜSLEME ADINA ARANIYOR. BU ARANMA YASTIKLARIN ÖMRÜNÜ BİRAZ UZATTI SANKİ. YATAK VE YORGAN DA, HEM BU 
İŞİ YAPAN OLARAK, HEMDE TALEP OLMADIĞINDAN DOLAYI HIZLI BİR GERİYE GİDİŞ VAR. KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK, 
DÖRT KUŞAKTAN BERİ YORGANCI VE KUŞAĞININ SON TEMSİLCİSİ OLAN AHMET PARLAYAN’I DİNLEDİK SİZLER İÇİN.

Dört kuşaktan beri yorgancı
Ahmet Parlayan 4 kuşaktan bu yana 
yorgancı. Bir çok meslekte nadir olarak 
görülen 4. Kuşağa erişmiş biri Ahmet 
Parlayan. Babası bu meslekte vefat 
etmiş. Babası Halim, dedesi Mehmet, 
Dedesinin babası Seyit Mehmet hep-
si yorgancı. Ahmet Parlayan diyor ki; 
benim üç kızım var, damatlarımın hiç-
biri bu mesleği yapmadı. Kardeşimin 
üç oğlu var, onlardan da hiçbiri yap-
maz, bu mesleğe hiç eğilmediler. Ben 
1955 doğumluyum. Biz gittikten son-
ra, yorgancılıkta biter. Babam saman 

yastık basmakla başladı. O günlerde 
kağnı ile saman gelir, depoya dökülür, 
oradan da basılarak saman yastık ya-
pılırmış. Dedemin dükkanı Sarrafların 
orada Uysal Saatçinin civarındaydı. 
Babamın dükkanı Sultanhamamının 
oradaydı. Ben okuyordum Sanat Ens-
titüsü Torna - Freze mezunuyum. 
Yazları gelir babama yardım ederdim. 
Kendi mesleğimde makineler çok 
pahalıydı. Gel benimle çalış diyende 
olmayınca, baba mesleğine döndüm. 
Bizim zamanımızda kamış yastık var-
dı. Beyşehir gölünden, Bolvadin’den 

ve göllerden kamışlar gelirdi. İnsanlar 
çok önceleri saman yastık alırlardı. Bir 
takım yastık alınırdı evlere. Evvelden 
bir evde 2-3 aile birden oturuyorlardı. 
Şimdi bir arada kimse oturmuyor.
Kütük yastık, kauçuk yastık ve kamış 
yastık yapıyoruz. Kanepede, koltuk-
ta oturanların ayakları şişiyor. Yere 
minderin üzerine oturanlar, ayakları-
nı uzatanların ayaklarında şişme yok. 
Bir çok insan evinin bir odasını şark 
usulü dediğimiz şekilde döşemek 
isteyince bize geliyorlar bizde kamış 
yastıklardan bir takım veriyoruz.

EROL SUNAT
MUSTAFA SAMANCI
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60-65 civarında yorgancı kaldık!
Yakın bir zamana kadar Sire yorgan, ipek yor-
gan, basma yorgan vardı. Yastık-yorgan olma-
dan düğüne kalkılmazdı. Pamuk çabuk demo-
de oldu. Bizi çeyizciler takviye ediyorlar.
Yorgancılar derneğinde 20 sene çalıştım. Kon-
ya’da faal olarak 265-270 yorgancı vardı. Her 
birinin yanında kalfaları ve çırakları bulunu-
yordu. Şimdi 60-65 civarında. Mobilyacı elyaf 
yorgan bulunduruyor. Mobilya takımı alana, bir 
elyaf yorgan hediye ediyor. Yorganı bedavaya 
veriyor. Adam üzerine sire yorgan örteceğine 
elyaf yorgan örtüyor. Köylü kesimi, kara takımı 
yorgan almadan düğün yapmaz, bu bizim için 
nimet. Bir tamircinin kazandığı paraya, aldığı 
yevmiyeye göre bizim kazandığımız para az. 
Ama biz kanaatkarız. Allah’a çok şükür az çok 
para kazanıyoruz. Hiçbir zamanda darlık çek-
medim. Şu anda elyaf yastık satıyoruz. Pamuk 
ve yün yastıkta var. Ter emici olan yastık yün 
yastık. En güzel yastık pamuktan yapılan yas-
tıktır. Yün yastık yazın terletir, kışın ısıtır.
Eski bir mesleğimiz var.. Birde biz yanımızda çalı-
şan kalfaların hakkını veremedik. Kalfalar elimiz-
den kaçtı. 1975 yılından beri bir tane genç kapımı-
zı çalıp da ben bu mesleği yapacağım demedi. Biz 
müşteriden hakkımızı alamadık, kalfalarımıza da 
karşılığını veremedik. Onlarda bizden ayrıldıktan 
sonra, değişik işlere girdiler. Amir olanlar oldu, 
memur olanlar oldu, çöpçü oldu.

Bizden sonra yorgancılık kalmayacak
1975 yılından bu yana, babalar sanata verdikleri 
çocuklarını demirciye verir gibi, tamirciye verir 
gibi, berbere verir gibi yorgancılığa vermedi. 
İşte bizler gidiyoruz. Bizden sonra yorgancılık 
diye bir şey kalmayacak. Çok eski ustalardan 
yetmiş yaşın üzerinde 3-4 tane adam var. On-
larda gitti mi mesleğimiz bitiyor. 
Kalaycılık gibi çok tutulan bir mesleğimiz var. 
Mesleğimiz eski meslek, rağbet yok. Müşteri-
miz mahallesinde yorgan diken bir kadına yor-
gan diktirmiş, memnun olmamış. 11 tane yor-
gan, hepsini söküp, yeniden dikeceğiz.
Evvelden mahalle aralarında Tatarlar vardı. Yor-
ganı onlar dikerlerdi. Rahmetli babam onlara 
diktirirdi. Şimdi onların diktiği yorgan gibi diken 
kadın yok. Şöyle cevval 25 yaşlarında bir delikan-
lı gelip de yorgan dikmiyor. Benim yorgan diken 
elemanım 67 yaşında. Adam yorgancı. Ömründe 
yorgan dikmekten başka hiçbir şey yapmamış. 
Eskiden tablo gibi yorgan dikerlerdi. İnci gibiydi. 
Onu dikecek adam yok, bitti. 

Bize Kilis takviye oldu. Kilis olmasaydı, biz bu 
memlekette yorgancılığa devam edemezdik. 
Kilis’te 25-26 kişi bu işi yapıyor. Orada tanıdık-
larımız var. Bize yorganları dikilmiş olarak gön-
deriyorlar. Seccade, şase, yatak örtüsü ve yatak 
dikiyoruz. Mesela bir fitilli yatağı öğleye kadar 
dikeriz. Ancak kamış yastık yapan bir yada iki 
kişi kaldı. Müşteri bizim yataklara yönelmiyor, 
mağazalardan hazır yatak alıyor. Duvar yastığı-
nın takımını (12 adet) öğleye kadar diker veririz. 
Eskiden 10-15 tane yastık yapan vardı. 
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BİR ZAMANLAR AŞIK ALİ İZZET’İN MÜHÜR GÖZLÜM 
TÜRKÜSÜ ÇOK MEŞHURDU. 

“MÜHÜR GÖZLÜM SENİ ELDEN / SAKINIRIM KISKANIRIM 
UÇAN KUŞTAN ESEN YELDEN / SAKINIR KISKANIRIM...” 
DİYE BAŞLARDI. MÜHRÜ SEVDİĞİNİN GÖZLERİNE 
BENZETMEK BUGÜN İÇİN BİLE OLDUKÇA İLGİ ÇEKİCİ. 
YARIM ASIR ÖNCE, İSİMLERİ ELLERİNDEKİ MÜHÜRLERE 
KAZILIYDI İNSANLARIN. OKUMA-YAZMASI OLMAYANLAR, 
TAPU İLE, BANKA İLE İŞLERİ  OLANLAR MÜHÜRCÜLERE 
MÜHÜR KAZITIRLARDI. KONYA’NIN EN MEŞHUR MÜHÜR 
KAZIYANLARI HACI HASAN EFENDİ VE GALİP BABALIK’TI. 
MÜHÜR KAZIYANLAR ON PARMAKLARINDA ON MARİFET 
OLAN İNSANLARDI. MÜHÜR KAZIRLAR, ARZUHALCİLİK 
YAPARLAR VE ÜÇ AYAKLI FOTOĞRAF MAKİNELERİ İLE 
FOTOĞRAF ÇEKERLERDİ. HERKES ONLARA 
DİPLOMASIZ AVUKAT DERDİ. 
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DEĞİŞİK BİR SANAT MÜHÜR KAZIMAK

Bahattin Babalık üç nesildir mühürcü. Yaşayan son 

mühürcülerden. Dedesi Hasan Babalık, babası Galip 

Babalık, mühür kazmayı, Arzuhalciği ve Fotoğrafçılığı 

bir arada yürütmüşler. Babalık ailesi Taşkent’li. Dede 

Hasan Babalık 17 yaşında evlenmiş, gelmiş Konya’ya. O 

devrin meşhur üç ayaklı fotoğraf makineleri ile başla-

mış işe. Mühür kazımak değişik bir sanat. Bahattin usta 

mengenenin içine boş mührü yerleştirirsin, eğe ile tığ 

ile başlarsın yazmaya diyor. Sonra şöyle devam ediyor.

1960’lı yıllarda Konya’nın yüzde 85’i okuma –yazma bilmezdi. Mühürcü Hacı Hasan’la biz vardık. Ben dedemle birlikte çalışma imkanı bulamadım. Dedem 1967 yılında vefat etti. Onun vefatından sonra babamla çalışmaya başladım. Mü-hür kazmada mengene, eğe ve tığ olacak. Tığa biz mühür kalemi deriz. Çelik-tendir. Günde ortalama 20-30 tane mühür kazırdık. Tanesi 10-15 kuruştu. Uzun isimlere 20 kuruş alırdık. Sonra bir hatırasını anlatıyor Bahattin usta, “İsim uzun oldu mu, pahalı olurdu. Hiç unutmam bir gün bir kadın geldi. Adı; Ayşe Dudu Canıcebinde, kolaysa sığdır bu ismi mühre.” Bahattin Usta hoş sohbet bir insan, konu mühür olunca neler anlatmadı neler ;

Veresiye mühür yaptıranlarda olurdu. Hammaddesi sarı madendi. İstanbul’dan 

boş olarak gelirdi. Konya’da mühür imalatı yapan yoktu. İstanbul Beyazıt’ta Zin-

dan yokuşundan alırdık. Konya’da iki tane aktar getirirdi. Devamlı satıldığı ve 

ihtiyaç olduğu için, bulunurdu. İmzaya ihtiyacı olan Tapudan tut, Postaneye 

varıncaya kadar kullanılırdı. İlmini bilmeyen için tığ insanın eline kaçardı. Mü-

hür kazılırken çok küçük olan maden parçacıklarının göze kaçma riski oldukça 

yüksektir. Bir mühür ustasının elinden eğer yazı uzun değilse bir dakikada falan 

çıkar, temizlenmesi ile birlikte birkaç dakikayı bulur. Mühürcülüğü babam eniş-

teye de öğretti. Mühür kazmayı, arzuhalciliği ve fotoğrafçılığı yani üçünü birden 

aynı anda yürüten Konya’da bizden başka kimse kalmadı. Yerine göre arzuhal-

cilikte yapıyoruz. Mahkemeye giremedik ama, bize eskiden diplomasız avukat 

derlerdi. Mühür kazma üzerine babam Galip Babalık, Hacı Hasan ve birde esas 

mesleği terzilik olan bu işi sonradan öğrenmiş olan Mehmet Saçlı vardı.



AĞUSTOS/EYLÜL 2013/33

KONYA’DA BİR GÜN110



www.vizyonkonya.com

KONYA’DA BİR GÜN 111



AĞUSTOS/EYLÜL 2013/33

İKİ TAŞ ARASINDA GİDER GELİR, BİR ÖMRÜ TÜKETİR DENİR İNSANOĞLU İÇİN. SON YOLCU-
LUĞA ÇIKILDIĞINDA, MEZARI BELLİ OLSUN DİYE, BİR MEZAR TAŞI SİPARİŞ EDER EN YAKIN-
LARI. O TAŞLARIN ÜSTÜNDE NE BEYİTLER, NE DÖRTLÜKLER VARDIR. GİDENİN ARDINDAN 
DÖKÜLEN GÖZYAŞLARININ İZİNİ HATIRLATAN NE SÖZLER VARDIR. MEZAR BİR İBRETTİR 
DENİR YA. HER MEZARIN BAŞINDA BİR TAŞ BULUNUR. BİZDE O TAŞLARI MUSALLA VE 
ÜÇLER MEZARLIĞINDA İNCELEDİK, O TAŞLARI YAZANLARI DİNLEDİK. BİRDE ÇOK MEŞHUR 
OLAN “TAŞ” ŞİİRİNDEN BİR BÖLÜM ALDIK. MERHAMETSİZ KALPLERİ SANA BENZETTİLER 
DİYE BAŞLAYAN FAHRİ ERDİNÇ’E AİT OLAN ŞİİRİ SANIRIM HATIRLAYACAKSINIZ. 

“İNSANOĞLU TAŞ OLUR BAŞ YARAR / TAŞI ÜSTÜSTE KOR BİNA YAPAR / BİR YAN-
DAN DURMADAN YIKAR / BİRGÜN YATIRILIR BOYLU BOYUNCA MUSALLA TAŞINA / 
YİNE BİR GÜN TAŞ DİKİLİR BAŞINA / İŞTE İNSANOĞLUNDAN KALAN BAKİ / ÜZERİN-
DE BİR TARİH, BİR FATİHA VE BİR HÜVEL BAKİ.” 

MEZAR TAŞLARI112
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MEZAR TAŞÇI ADİL USTA
Adil Erakın 1965’te başlamış mezar taşı yapma-
ya. Babası Taşçı Osman Usta. Taşçı Osman Usta, 
hem Gazi Lisesi inşaatında çırak olarak başla-
mış, hem de Amber Reis camiinin taş işlerinde 
çalışmış, on sene askerlik yapmış Devlet Demir 
Yollarının köprü ve tünel işleriyle uğraşmış, 
taş ocakları işletmiş, yaşlılığında ise, Musalla 
mezarlığının yanı başında mezar taşı yapmaya 
başlamıştı. Adil Usta’da ustası olan babasının 
yanında başlamış bu işe. Beni önce Terziliğe 
verdiler, terziliği sevmedim. Terzilikten kaçtım. 
Babam dedi ki gel seni taşçı yapayım. Bende, 
baba mesleğine eğildim taşçı oldum diyor.
Adil Usta yarım asır öncesine dönerek başladı 
anlatmaya; “Bizim herşeyimiz elle. Taşçının ta-
kımları olur.Taşçılıkta Murç yani ucu sivri taşın 
kabasını alırdı, kalem yani keski, dişli şekil ver-
mek için kullanılırdı, macorta çekiç gibi arkası 
tırtırlı ve zımba olmadan taş yapılmazdı. Hepsi 

birebir el işçiliğiydi. Mezarlık çeşmesi, mezar, 
mezar taşı, cami işi yapılırdı. Eskiden insanlarda 
para yoktu. Mezar taşını Sille taşından yapıyor-
duk. Mermerden çok çok pahalıydı. 30-40 yıldır 
yok. Çıkarılmıyor, yasak. Şimdi mozaik ve mer-
mer var. İnsanlarda para yoktu. 20 liralık bir 
taşı yaptıramazlardı. Mezarlıkta hocalara para 
vermemek için kaçanlar olurdu. Mesela sandıklı 
taş yapardık, bir senede 15-20 tane anca yapılır-
dı. Benimle aynı yaşlarda sayılan Bekir Abimiz 
var. Onunda ustası babası. Şimdi mezar taşları 
Tatlıcak’ta CNC tezgahlarda yapılıyor. Son on 
yıldır böyle. İyi bir usta günde elli harf yazabilir. 
Makine 500 harf yazıyor. Ben günde 50 harf ya-
zardım. İki türlü mezar taşı işçiliği vardı. Oyma 
ve kabartma. Eğer yazılacaklar elli harf kadar-
sa, mezar taşını bir günde yazar teslim ederdik. 
Kabartma yazıyı da 2-3 günde yazar verirdik.”

HÜZÜNLÜ BİR HİKAYE
Delikanlının biri babasını arıyordu. 10-15 sene 
öncesi babası Verem Hastanesinde ölmüş, öl-
düğüne dair bir belge bulanamamıştı. Musal-
la’nın bekçisi defin defterinden çocuğun ba-
basını buldu, nereye gömüldüğünü gösterdi. 
Delikanlı babasının adını söyledi ve bana bir 
mezar taşı sipariş etti. Babasının öldüğünü is-
pat edecek, ölüm ilamını alacak  ona miras ka-
lan malı-mülkü onca seneden sonra alacaktı. 
Ne zamana yaparsın dedi. Elimde işler vardı, 
bende 15 gün sonra hazır olur dedim.
15 gün sonra beni Karapınar’dan aradı, mezar 
taşının hazır olduğunu söyleyince otobüse 
binip geliyorum dedi. Delikanlı o gün Karapı-
nar- Ereğli arasında 26 Ekim 1997 tarihinde 48 
kişinin ölümüyle sonuçlanan otobüs-tanker 
çarpışmasında ki kazada otobüs içindeymiş. 
Ölenlerden biride o delikanlıymış.
Allah rahmet eylesin, helali hoş olsun!...
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MERCEDES-BENZ’İN ÜST ORTA SINIFTAKİ TEMSİLCİSİ E SINIFI (E-CLASS, ÜLKEMİZDE E-SERİSİ OLARAK 
İSİMLENDİRİLİYOR) 2013’ÜN OCAK AYINDA KAPSAMLI ŞEKİLDE MAKYAJLANARAK YENİ YÜZE KAVUŞTU. 
YENİ MERCEDES-BENZ E SERİSİ’NİN TÜRKİYE İÇİN EN BÜYÜK SÜRPRİZİ İSE 1.6 LİTRELİK BENZİNLİ MO-
TORA SAHİP E 180 VERSİYONUN YOLLARA ÇIKMASI. BİZ DE ELİTE DONANIM SEVİYESİNDEKİ YENİ MERCE-
DES-BENZ E180’İ TÜRKİYE’DE TEST ETTİK. TEST SÜRÜŞÜ KAPSAMINDA YAKLAŞIK 600 KM YOL KAT ETTİK.

“BU SAYIMIZDAN İTİBAREN SİZLERLE BİRLİKTE HER YENİ SAYIDA YENİ BİR ARAÇ FARKLI KONSEPT 
VE TASARIMLARLA FARKLI BAKIŞ AÇIMIZI BULUŞTURACAĞIZ.”

Erkan Çetin
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Tasarım ve iç mekân
Yeni Mercedes-Benz E 180’i görsel olarak diğer 
makyajlı E Serisi otomobillerden ayıran tek de-
tay bagaj kapağı üzerindeki E 180 ibaresi. E180, 
kendi model gamının en alt seviyesi olsa bile 
arka tarafta sportif görünüm sunan krom kaplı 
çift egzoz çıkışları unutulmamış. Bu noktada 
makyajla birlikte Mercedes E Serisi’nin görsel 
ifadesinin tamamen değiştiğini de ekleyelim. 
Burun kısmında yeni tampon, yeni farlar ve 
yeni radyatör ızgarası adeta otomobilin imzası 
olmuş. Farlar eskisinden farklı olarak tek parça 
olmasına rağmen LED’li gündüz farlarının çiz-
gisi nedeniyle iki parçalı hissi veriyor. Önceki 
modelde yer alan arka çamurluktaki “ponton” 
kıvrımının terk edildiği göze çarpıyor. Aracın 
arka tarafındaki değişiklikler de öndeki kadar 
belirgin ve makyaj kapsamında arka tampon 
ve stop lambaları değişime uğramış. Sportif-
likten çok rahatlığın ön planda tutulduğu iç 
mekânda da bir takım yenilikler söz konusu. 
Bunlardan ilki havalandırma ızgaraları ve orta 
konsolun üst kısmına yerleştirilen analog saat. 
Kalite hissi ve işçilik eskiye göre biraz daha 
iyileştirilmiş. Yumuşak dokunma hissi plastik 
malzemeler, parlak ceviz kaplamalar ve açık 
renkli deri döşemeler iç mekâna seçkin ve hu-
zurlu bir hava katmış. 

Performansı nasıl?
Yeni Mercedes-Benz E180 ile ilgili en çok me-
rak edilen nokta kuşkusuz 1.6 litrelik müteva-
zı silindir hacmine sahip motorun, 1645 kg’lık 
bu kütleyi taşıyıp taşıyamayacağı sorusu. Kı-
saca yanıtlayalım. Evet, taşıyor, ama çok hızlı 
olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bu biraz da 
otomobilden beklentilerle ilgili, çünkü aracın 
sunduğu performans günümüz otomobil dün-
yası için kabul edilebilir seviyede. 

Sürüş özellikleri
Emniyet kemerini taktığınızda, kemer oto-
matik olarak gerilerek boşluğunu alıyor ve bu 
sayede Mercedes-Benz’in güvenliğe verdiği 
önem bir defa daha görülüyor. Otomobilin ön 
görüş açısı çok ferah ve bu sayede otomobile 
daha rahat hakim olabilmek mümkün. 
Test aracımızda Avantgarde tasarım konsepti 
kapsamında gelen Direct Control spor süs-
pansiyon vardı. Standart süspansiyona göre 
15 mm daha düşük olan bu süspansiyon yol 
tutuşa olumlu katkılar yapmasının yanı sıra 
çok konforlu. Bunu otomobille yola ilk çıktı-
ğınız andan itibaren hissediyorsunuz. Eğer 
zeminde çok abartılı bir bozukluk yoksa oto-
mobil adeta akarcasına ilerliyor. Otoyolda ise 
çok stabil ve uzun süreli kullanımlardan sonra 
bile bir yorgunluk hissi olmuyor. Direct Steer 
adlı direksiyon sistemi de şehir içinde yorma-
yan bir yumuşaklık sunuyor, bununla beraber 
tepkileri de iyi.  Vitesler manuel olarak değiş-
tirilmek istendiğinde direksiyon arkasındaki 
kulakçıklarla bunu yapabilmek mümkün. 

SONUÇ
YENİ MERCEDES-BENZ E 180, ÜST ORTA SI-
NIFA PRESTİJİNE GEÇİŞ YAPMAK İÇİN İYİ 
BİR SEÇENEK. İÇ MEKÂNI KALİTELİ, LÜKS VE 
GENİŞ. ÇARPIŞMA ÖNLEME UYARISI, AKTİF 
PARK YARDIMCISI, AKTİF MOTOR KAPUTU 
(YAYA GÜVENLİĞİ İÇİN) VE STANDART LED 
FARLAR GİBİ EKİPMANLARI DA İÇEREN EKİP-
MAN LİSTESİ İSE GAYET YETERLİ. PERFOR-
MANS İSE ÇOK YÜKSEK SAYILMASA BİLE BU 
MOTOR İÇİN KABUL EDİLEBİLİR SEVİYEDE.

Yeni (2013) Mercedes-Benz E 180 
fabrika verileri – teknik özellikler:
Motor: 1595 cc, 4 silindirli, turbo, benzinli
Şanzıman: 7 ileri oranlı otomatik
Maksimum güç: 156 HP @ 5300 d/d
Maksimum tork: 250 Nm @ 1250-4000 d/d
Maksimum hız: 220 km/s
Boyutlar (uz./gen./yük.): 4879/1854/1474 mm
Bagaj hacmi: 540 lt
Tüketim (ş.içi/ş.dışı/ort.): 6.6/5.0/5.7 lt/100 km

Yeni Mercedes-Benz E 180 test verileri:
Hızlanma 0-100 km/s: 10.55 sn
Ara hızlanma 60-100 km/s (E’de): 6.9 sn
Fren mesafesi 100-0 km/s: 36.9 m
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KONYA VİZYON DERGİSİ OLARAK BU SAYIMIZDA DA SOKAĞIN NABZINI TUT-
MAYA DEVAM EDİYORUZ. DERGİMİZİN ''BİR SORU BEŞ CEVAP(1S 5C)'' KÖŞESİ 
İÇİN BU SAYIMIZDA ''KONYA'NIN SOSYAL YAŞAMI HAKKINDA NE DÜŞÜ-
NÜYORSUNUZ?'' SORUSUNU SORDUK. SORUMUZ KARŞISINDA, ''ACELEM VAR 
!'', ''ŞİMDİ DEĞİL DE 1-2 SAAT SONRA GELSENİZ!'', ''BEN BURALIYIM AMA UZUN SÜREDİR 
BURADA YAŞAMIYORUM BANA SORMAYIN''... GİBİ BİRBİRİNDEN İLGİNÇ CEVAPLARIN 
YANINDA JAPONCA KARŞILIK ALDIĞIMIZ BİLE OLDU DOĞRUSU..! HATTA BİR 
BEYEFENDİNİN DAHA ÖNCE VERDİĞİ BİR RÖPOTAJDAN SONRA BAŞINA GE-
LENLERDEN YAKINIŞINI KALEME ALSAYDIK ÇOK FARKLI BİR YAZI DİZİSİ DAHA 
ÇIKARDI ORTAYA. FAKAT BUNLARIN DIŞINDA KONYALI OLSUN OLMASIN BİZE 
ÇOK YARDIMCI OLAN, DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞMAK İSTEYEN, ÖZGÜVENİ YÜK-
SEK VATANDAŞLARIMIZ DA OLDU. BİZ DE ALAADDİN TEPESİ VE CAMLI KÖŞK 
ÇEVRESİNDE ÇOK KEYİFLİ BİR SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRDİK.

BÜŞRA ŞEKER
MUSTAFA SAMANCI
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HİLAL NUR ÖZYUVAN 
NİĞDELİ
23 YAŞINDA

KONYA BENCE SOSYAL-
LEŞME ANLAMINDA 
GELİŞMİŞ BİR ŞEHİR. ÜNİ-
VERSİTE ÖĞRENCİLERİ-
NİN SOSYALLEŞMELERİ, 
CAFE, SPORTİF AKTİ-
VİTELER AÇISINDAN 

GELİŞMİŞ BİR ŞEHİR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM.

FEVZİ ÖNAL
KONYALI
25 YAŞINDA

KONYA'DA SOSYAL YA-
ŞAMIN; BÜYÜK ŞEHİR 
OLMASINA RAĞMEN, 
DİĞER BÜYÜK ŞEHİR-
LERE ORANLA GERİDE 
OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYO-
RUM. ANKARA, İZMİR, 

ANTALYA'YA GÖRE DAHA PASİF DURUMDA. EĞLEN-
CE YÖNÜNÜN EKSİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM. 
ÖZELLİKLE DE GENÇLER İÇİN. ORTA YAŞLI BİRİSİNİN 
YAPTIĞI AKTİVİTE ÇOK YOK. GENÇLERE YÖNELİK ÇA-
LIŞMALARIN OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM.

KEMAL ÖZBAYRAK
KONYALI
51 YAŞINDA

KONYA'NIN SOSYAL 
YAŞAM AÇISINDAN ÇOK 
HAREKETLİ OLDUĞU-
NU DÜŞÜNMÜYORUM. 
BELEDİYE PARKLARINDA 
BİRAZ HAREKETLİLİK 
VAR AMA ONUN DIŞINDA 

ÇOK AKTİVİTE YOK. AKTİF BİR ŞEHİR DEĞİL.

HACER RIZACIOĞLU
ANKARALI
52 YAŞINDA

KONYA'NIN SOSYAL 
YAŞAMIYLA İLGİLİ 
KONUŞMAK İÇİN 
AÇIKÇASI ÇOK  BİL-
GİM YOK; BURAYA 
TURİSTİK AMAÇLA 
GELDİK. GEZİLEBİ-

LECEK TARİHİ MEKANLARI GEZDİK. ZİYARET 
ETTİK. MEVLANA'YI, ŞEMS-İ TEBRİZİ'Yİ GEZDİK 
VE BU ŞEHİRDE MANEVİYATI ÇOK YOĞUN BİR 
ŞEKİLDE YAŞADIĞIMI SÖYLEMEK İSTERİM.KON-
YA ÇOK GÜZEL BİR ŞEHİR. BURADA ÇOK MUTLU 
OLDUM. BENİ MANEVİ YÖNDEN ÇOK ETKİLEYEN 
BİR YER OLDU KONYA. SOSYAL AÇIDAN POTAN-
SİYELİ YÜKSEK BİR YER DİYE DÜŞÜNÜYORUM. 
''İYİ Kİ GELMİŞİM'' DİYORUM. 

FADİME KIRMIZI
KONYALI
16 YAŞINDA

BENCE KONYA'NIN 
SOSYAL YAŞAMI KÖTÜ 
DURUMDA. AKTİVİTE-
Sİ ÇOK OLMAYAN BİR 
YER. MESELA KON-
YA'NIN İLÇESİ OLAN 
SEYDİŞEHİR'DE BİLE 

DAHA FAZLA AKTİVİTE VAR. KONYA ÇOK SIKI-
CI DİYEBİLİRİM. ÖRNEĞİN; BİR YIL İÇERİSİN-
DE  TOPLAM DA YAPILAN AKTİVİTE SAYISINA 
BAKTIĞIMIZDA EN FAZLA 3-4 TANE... ONLAR 
DA BAHAR ŞENLİKLERİ, KÜLTÜR PARK EĞLEN-
CELERİNDEN İBARET. BENCE BÖLE ETKİNLİK-
LERİN DAHA FAZLA OLMASI GEREKİYOR. HEM 
TURİZM AÇISINDAN HEM DE HALK AÇISINDAN 
KONYA'NIN DAHA AKTİF DAHA SOSYAL BİR ŞE-
HİR OLMASINI İSTERİM.

"Konya'nın Sosyal Yaşamı
Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?"
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YAPILIŞI: Kuzu İncikler ayıklanıp porsiyon haline getirildikten sonra bir fırın tepsisine konur. Altına 
doğranmış havuç, kuru soğan, defne yaprağı, sarımsak ve sıvı yağıda ilave ettikten sonra üzeri alimun-
yum folyo ile kapatılır ve 160 derece ısıtılmış fırında iki buçuk saat pişirilir.

KEŞKEĞİN YAPILIŞI: Keşkek birgün önceden suda ıslanır. Sonra tencerede haşlanıp bir ağaç kaşık yar-
dımıyla devamlı çektirerek karıştırılır. Süt ve tereyağıda ilave edilip kıvamına gelince tuz, beyaz toz biber 
ve safranda ilave ederek ocaktan alınır.Tabağın altına keşkek koyup üstünede fırında pişirdiğimiz kuzu 
inciğimizi koyduktan sonra etrafına ızgara domates ve biber koyup servis ederiz. Dilerseniz kuzunun 
fırında pişen suyundan da yemeğimizin üzerine bir miktar koyabilirsiniz.

ALİ MURAT DİKMEN DEDEMAN KONYA MUTFAĞININ SİMGE İSİMLERİNDEN BİRİ. 
TÜRKİYE’DE AŞÇILARIN DİYARI OLARAK KABUL EDİLEN BOLU-MENGEN’Lİ OLMASI, 

BOLU MENGEN’Lİ USTALARIN YANINDA MESLEĞİNİN İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİP, YETİŞ-
MESİ EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ. OLDUKÇA DENEYİMLİ BİR EKİPLE DEDEMAN’DA ÖNCE 
GÖZLERE SONRA MİDELERE ZİYAFET ÇEKİYOR.

Ali Murat Dikmen, Bolu-Mengen doğumlu. 1970 yılında beri bu işle uğraşıyor. İlkokuldan hemen sonra baş-
ladığı aşcılık mesleğine  İstanbul’ın meşhur Lokantalarından biri olan Hacı Salih Lokantasında Bolu-Men-
genli İhsan Ustanın yanında başlamış. 42 yıldan beri aralıksız aşçılık yapan Ali Murat Usta, İki dönem 
Çırağan Sarayında ve İstanbul’un büyük Otellerinden Çınar Otelde çalışmış. İstanbul Turban tesislerinde 
aşçılık yapmış. Konya’ya Hilton geldiğinde, Hilton’a gelmiş, 2.5 yıl burada çalıştıktan sonra, tekrar İstanbul’a 
dönmüş. Sekiz sene önce Dedeman Konya açılacağında o günün Konya Dedeman Genel Müdürü Emrullah 
Beyin davetiyle Dedeman Konya’ya gelmiş. Dedeman Konya’nın açılışından bu yana Otelin Başaşcısı. Ali 
Murat Usta, Konya Vizyon okurları  için sevilen bir yemeğin ve bir tatlının tarifini verdi.

BU SAYIMIZIN CHEF KONUĞU 
KONYA DEDEMAN OTEL’İNİN 
BAŞAŞCISI ALİ MURAT DİKMEN. 
VİZYON DERGİSİ OLARAK, DE-
DEMAN OTEL’İN MUTFAĞINA Mİ-
SAFİR OLDUK. ALİ MURAT USTA 
PİŞİRDİĞİ YEMEĞE SEVGİSİNİ 
KATANLARDAN. YEMEĞE SEVGİ-
NİZİ KATMAZSANIZ O YEMEĞİN 
LEZZETİ OLMAZ DİYOR. BİZDE 
SİZLERİ SEVGİYLE PİŞEN, İÇİNE 
SEVGİ KATILMIŞ YEMEKLERLE 
BAŞBAŞA BIRAKIYORUZ.

AĞIR ATEŞTE PİŞİRİLMİŞ 
NATUREL KUZU İNCİK KIZARTMA
SAFRANLI KÖY USULÜ KEŞKEK ( 4 KİŞİLİK)

MALZEMELER
KUZU İNCİK 1400 GR.

KEŞKEK 200 GR.
SÜT 80 GR.

SARIMSAK 10 GR.
TUZ 20 GR.

HAVUÇ 80 GR.
KURU SOĞAN 120 GR.

TANE KARABİBER 10 GR.
DEFNE YAPRAĞI 2 ADET 

TEREYAĞI 50 GR.
BEYAZ TOZ BİBER 5 GR.

SAFRAN 5 GR.
SIVIYAĞ 50 GR.
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YAPILIŞI: Süt, toz şeker tencerede ocakta ısıtılır, toz va-
nilyada ilave edildikten sonra ocaktan alınır. Güllacın yarısı 
üstüne, diğer yarısı da altına konacak şekilde ayırılır. Önce 
tepsinin altına sütle birlikte bir adet güllaç yaprağı konur. Al-
tına konacak güllaç yaprakları bittikten sonra üstüne kavrul-
muş file fıstığı atılır. Daha sonra üstüne gelecek şekilde güllaç 
yaprakları ve süt konarak Güllaç hazır hale getirilir. Bu işlem 
bitince güllacımız bir saat kadar dinlendirildikten sonra servi-
se hazırdır. Dilerseniz üzerini meyvelerle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun...

RAMAZAN’IN GÜLÜ 
FISTIKLI GÜLLAÇ (4 KİŞİLİK)

MALZEMELER
GÜLLAÇ 250 GR.

FİLE FISTIK 100 GR.
SÜT 1500 GR.
VANİLYA 2 GR.

TOZ ŞEKER 375 GR.
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ERDAL KILIÇASLAN

ERDAL KILIÇASLAN, KONYASPOR’UN KAPTANI. UZUN-
CA BİR SÜREDİR KONYASPOR’DA TOP KOŞTURUYOR. 
EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ KONYA VE KONYASPOR SEVDASI. 
ALMAN EKOLÜNDEN GELMESİ, DİSİPLİNLİ VE ÖRNEK 
BİR FUTBOL HAYATI YAŞAMASI ONA AYRI BİR ÖZELLİK 
KATIYOR. İSTİKRARI, KENDİNE OLAN ÖZGÜVENİ, TAKIM 
ARKADAŞLARINA VERDİĞİ SİNERJİ TAKDİR TOPLUYOR.

Erdal Kaptan, futbola Bayern Münih altyapısında başladı. Bu-
radan A takıma kadar yükseldi. 2005 yılında Gaziantepspor’a 
transfer oldu. 2005-2006 sezonunun ikinci yarısında Gaziantep 
Büyükşehir Belediyespor takımında kiralık olarak forma giy-
dikten sonra yeniden Gaziantepspor’a geri döndü. 3 sezon for-
ma giydiği takımından 2008 yılında Konyaspor’a transfer oldu. 
Konyaspor formasıyla 10 maça çıkan Erdal, 2010-11 sezonunun 
ara transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne 
transfer oldu. Gençlerbirliği’nde 1.5 sezon oynadı ve sadece 12 
maça çıktı ve 1 gol attı.Attığı golü ise 6 Kasım 2011’de oynanan ve 
Gençlerbirliği takımının 2-0 geriye düşüp Beşiktaş’ı 4-2 mağlup 
ettiği maçta atmıştı. Son olarak 2011-12 ara transfer dönemin-
de Mersin İdman Yurdu takımına transfer oldu. İlk golünü ise 
2 Şubat 2012’de, Beşiktaş ile oynanan ve 1-0 sonuçlanan maçta 
kaydetti. Konya Vizyon Dergisi olarak, Konyaspor’un başarılı 
futbolcusu ve takım Kaptanı Erdal Kılıçaslan’la yapmış olduğu-
muz röportajı sizlerle paylaşıyoruz.

VOLKAN ÇAKIR
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Nerede doğdun, 
Futbol hikayen nasıl başladı?
1984 yılında Münih’te doğdum. Önce bir 
köy takımında oynuyordum. Oradan-
da 1993 yılında Bayern Münih’e transfer 
oldum. A takımına kadar yükseldim. A 
Takımı ile antrenmanlara çıkmaya başla-
dım. Gaziantepspor’a transfer oldum. Üç 
yıl orada top koşturduktan sonra Kon-
ya’ya geldim. Konya’dan ayrıldıktan sonra 
1 yıllığına Gençlerbirliğine gittim. Oradan 
da altı ay kadar Mersin İdman Yurdunda 
top oynadım. Mersin’den sonra Konya’ya 
geri döndüm.

Konyaspor’da kaç yıl oldu?
Konyaspor’da toplam olarak 4.5 yıl oldu. 
Konyaspor’a geldiğimde takım Süper Lig-
deydi. O yıl düştük. PTT 1.Ligde mücadele 
etmeye başladık. Bir şampiyonluk daha 
yaşayarak Süper Lige yeniden döndük.

Takımı nasıl görüyorsun?
Takım yeni bir takım. Süper Lige çıkan 
bütün takımlar maddi açıdan zorlanıyor-
lar. Fazla açılmak istemiyorlar. Kendi im-
kanlarıyla mücadele ediyorlar. Henüz tam 
verim alınamadığı düşüncesindeyim. Ta-
kım daha oturmadı. 2-3 hafta sonra daha 
da iyi olacağız.

Takım Ligi kaçıncı bitirir?
Kaçıncı olarak bitirmemiz çok önemli de-
ğil. Önemli olan ligde kalmak. Gerçekten 
çok zor bir dönem geçiriyoruz. Hedefimiz 
Süper Ligde başarılı olmak.

Seyirci takıma sahip çıkıyor mu?
İnşallah bu yıl seyirci sorunu olmaz. Bizim 
şehre ve seyirciye ihtiyacımız var. Onların 
motivasyonuna ihtiyacımız var.

Konyaspor’la ilgili duygularını
alabilir miyim?
Ben gerçekten Konya’yı çok seviyorum. PTT 
1.Ligdeyken Konya’ya geri döndüm. PTT 
1.Ligde Konya dışında bir başka takıma git-
mezdim. Bu takıma farklı bir sevdam var. Sü-
per Lige çıkacağımıza inanarak geldim ve çık-
tık. 2 yıl daha sözleşmem var. Konyaspor’u 
layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz. Birde 
Ayyıldızlı formayı giymek istiyorum.

Gol Krallığı gibi bir hedefin var mı?
Şu an böyle bir düşüncem yok. Bu sene 
Konya adına kim gol atarsa atsın biz üç 
puanı alalım yeter. Ben asist yapayım, 
gol atayım öyle bir düşüncem yok. Per-
formansım üç puana yetiyorsa benden 
mutlusu yok. Gol atıp, atmamam  o kadar 
önemli değil.

Hayalinde hangi takım var?
Büyük takımları televizyonda görünce, keşke 
bu takımlarda oynasaydım diyorsunuz. Yaş 
olarak o işler bizden geçti. Bayern’de benim alt 
yapımı nadir futbolcu görmüştür. Futbolda 
şans çok önemli. Elimden tutmadılar. Hede-
fim büyük bir takıma transfer olmak.

Avrupa’da hangi takımda 
oynamak isterdin?
Bayern Münih’e ayrı bir sevdam var. 
Ancak favori takımım Real Madrid. 
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GEBELİKLER

OP. DR. NARİN TÜRKMEN / KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

YÜKSEK RİSKLİ
YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE DOĞUM ÖNCESİ, DOĞUM SIRASI VE DOĞUM SONRASI NE-
LERLE KARŞILAŞABİLECEĞİMİZİ ÖNCEDEN BİLİR VE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ZAMANINDA 
ALIRSAK BU STRESLİ DURUMLA DAHA KOLAY BAŞ EDEBİLİRİZ. YÜKSEK RİSKLİ GEBELİK-
LERDE ANNE VE BEBEĞİN HAMİLELİK BOYUNCA ÖZEL İZLEM VE BAKIMI GEREKLİDİR.

Yüksek riskli bir gebelik için risk faktörleri nelerdir? 
Bazen yüksek riskli gebelik,  gebelik öncesi mevcut bir tıbbi durumun sonu-
cudur. Bazen de gebelik sırasında gelişen bir tıbbi durumdur.  Yüksek riskli 
gebeliğe neden olabilecek bazı faktörler şunlardır:
• Anne yaşı: 18 yaş altı ve 35 yaş üstü gebelikler 
• Kötü alışkanlıklar: Sigara ve alkol kullanan annelerin gebelikleri
• Tıbbi öykü: Daha önceden düşük doğum ağırlıklı bebek doğurma öyküsü, 
erken doğum öyküsü, tekrarlayan düşük öyküsü, gebelik zehirlenmesi (pre-
eklampsi) öyküsü, genetik hastalıktan gebelik kaybı öyküsü veya doğum-
dan kısa bir süre sonra bebek ölümü öyküsü
• Altta yatan kronik durumlar: Annede diyabet, yüksek tansiyon, epilepsi,  
anemi, ciddi enfeksiyon, mental gerilik olması gebelik riskini artırır.
• Gebelik komplikasyonları: Rahimde, rahim ağzında veya plasentada or-
taya çıkan sorunlar, hiperemezis gravidarum diye bilinen şiddetli bulantı 
kusma ile seyreden durumlar, kan uyuşmazlığı olup daha önceki gebelikte 
anti -D yapılması gerekirken yapılmayan gebeler 
• Çoğul gebelikler: İkiz, üçüz, dördüz gibi çoğul gebelikler
• Sürmartür gebelikler: Miadını doldurup günü geçen gebeler
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Sağlıklı bir gebelik için hangi 
adımlar atılmalıdır?
Yüksek riskli gebeliği erkenden tespit edip ge-
rekli önlemler alınırsa gebeliklerin sağlıkla so-
nuçlanma şansı artar.
• Gebe kalmadan önce bir hastaneye başvu-
rarak kadın doğum uzmanınıza gebeliğinizi 
riskli hale getirecek bir sağlık durumunuz var 
mı öğrenin. Gebe kalmadan önce folik asit içe-
ren vitaminler almaya başlayın. Gebelik ön-
cesi kilonuz çok düşük ya da fazla ise normal 
sınırlara yaklaştırmak için bir diyetisyenden 
destek alın.  
• Düzenli prenatal bakım: Doğum öncesi kont-
rollerinizi aksatmayın. Durumunuza bağlı 
olarak, maternal-fetal tıp,  genetik,  dahiliye, 
nöroloji, kardiyoloji, üroloji yada endokrin 
uzmanına gerekli durumlarda doktorunuz 
yönlendirebilir.
• Sağlıklı beslenin: Hamilelik sırasında folik 
asit, kalsiyum, demir, magnezyum, omega 
3 gibi maddeleri içeren besinlere ihtiyacınız 
artacaktır. Düzenli ve dengeli beslenme ile ih-
tiyacınız olan vitamin ve mineralleri alabilir-
siniz. Diyabet gibi özel bir durumunuz varsa 
beslenmenizin bir diyetisyen tarafından dü-
zenlenmesi uygun olur.
• Ağırlık artışının takibi: İdeal olanı ayda 1-1,5 
kilo almanızdır.  Eğer gebelik öncesi kilonuz 
fazla ise daha az kilo almanız gerekebilir.  Eğer 
ikiz veya üçüz gebelikseniz daha fazla kilo al-
manız gerekebilir.  Sizin için doğru olanı belir-
lemek için sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. 
• Sigara ya da alkol kullanıyorsanız bıraktıktan 
sonra gebe kalmalısınız.

Yüksek riskli gebeliklerde yapılması 
gereken testler nelerdir?
Yüksek riskli gebelik varsa, rutin prenatal tara-
ma testlerinin yanı sıra,  çeşitli testlerin yapıl-
ması gerekebilir:
• Ayrıntılı ultrason: Ultrason yüksek frekans-
lı ses dalgalarını kullanarak görüntü elde et-
meye yarayan bir görüntüleme tekniğidir. 
• Amniyosentez: Bu işlem bebeğin içinde ya-
şadığı havuzun suyundan (amniyotik sıvı)  ör-
nek alarak inceleme esasına dayanan bir test-
tir.  Beyin veya omurilikte  ciddi anomaliler, 
bazı genetik bozukluklar, nöral tüp defektleri 
amniosentez ile tespit edilebilir.
• Koryon villus örneklemesi (CVS): Bu iş-
lem sırasında plasentadan hücre örneği alınır. 
Genellikle 10-12. gebelik haftalarında yapılır, 
bazı genetik bozukluklar tespit edilebilir. 
• Kordosentez: Göbek kordonundan kan ör-
neklemesi olarak bilinen bu test çok güveni-
lir bir prenatal bir testtir. Genellikle gebeliğin 
18.haftasından sonra yapılan test;  kromozom 
anomalileri, kan hastalıkları ve enfeksiyonları 
tespit etmede kullanılabilir. 
• Servikal uzunluk ölçümü: Erken doğum 
ve düşük riski olup olmadığını belirlemek için 
serviksin uzunluğunu (rahim ağzı) ultrason 
ile ölçerek risk belirlenebilir.
• Laboratuvar testleri: Hemogram, açlık kan 
şekeri, şeker yükleme testi, karaciğer ve böb-
rek fonksiyon testleri, pıhtılaşma testleri
• Biyofizik profil: Bebeğin iyilik halini kontrol 
etmek için kullanılır. Test fetal kalp hızı grafiği 
(NST) ve fetal ultrason birleştirilerek yapılır. 

Yüksek riskli gebeliklerde 
anneye ne tavsiye ederiz? 
Anne adayları hamilelikleri boyunca endişeli 
ve korkuludur. Her gebelik muayenesine kötü 
bir şey duymak korkusuyla gelirler. Ama an-
nedeki aşırı anksiyete bebeği olumsuz etkiler. 
Rahat ve sakin olmalarını, doktorlarıyla sık 
görüşmelerini tavsiye ediyoruz.

Yüksek riskli bir gebe hangi durumlarda 
acil doktoruna başvurmalıdır? 
• Vajinal kanama 
• Kalıcı baş ağrısı 

• Alt karın bölgesinde ağrı veya kramp 
• Sulu vajinal akıntı 
• Düzenli veya sık sık kasılmalar 
• Azalmış bebek hareketleri aktivite 
• İdrar yaparken ağrı veya idrarda yanma, sağ 
yan ağrısı
• Bulanık görme gibi görmede değişiklikler,
• Bayılma, bilinç kaybı
• Karında büyümenin yavaşlaması ya da durması 
• Nefes darlığı, çarpıntı, daralma hissi
Yüksek riskli gebeliği olan bütün gebelerin 
endişelendikleri normal dışı her durumu dok-
torlarıyla paylaşmasını öneriyoruz. 
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HUAWEİ ASCEND P6
Süper ince telefonu Ascend P2 ile başarılı bir görüntü 
çizen Huawei üzerinde birkaç değişiklik yaptığı yeni te-
lefonu Ascend P6 ile yeniden karşımızda. Çinli firmanın 
ürettiği en üst düzey telefonlardan birisi olan Ascend P6, 
Huawei’ nin HTC, Samsung gibi rakipler karşısındaki en 
son silahı. Huawei işçilik dolu ince telefonları ile bilinir. 
Ascend P6′ da da aynı incelik ile karşılaşıyoruz, 6,18 mm 
kalınlıkta olan telefon iPhone benzeri alüminyum kenar-
lıklar ile çevrilmiş. P6′ nın alt kısmı ise farklı olarak yuvar-
laklaştırılmış. 6,18 mm inceliği ile cihaz dünyanın en ince 
akıllı telefonu olmaya da aday. Bununla birlikte Ascend P6 
bir önceki Ascend P2 ile benzer olarak 4,7″ büyüklüğün-
de 720p ekrana sahip. 4 çekirdekli 1,5 GHz işlemciye sahip olan telefon kullandığı 2 GB RAM 
ile güçlendiriliyor. 8 GB dahili bellek kapasitesi ise gerektiğinde MicroSD kart ile arttırılabiliyor. 
Arka kamerası 8 mp olan cihazın ön kamerası ise video aramaları için fazlasıyla yüksek görü-
nüyor çünkü 5 mp sensöre sahip. Neden 5 mp gibi bir ön kamera kullanılmış bilemiyoruz, zira 
ön kameranın video aramalarında dahi çok yüksek çözünürlükte görüntü sunması beklenmez. 
Telefonun kullandığı pil ise 2,000mAh değerinde. Telefon ilk elinize aldığınız zaman sağlam bir 
his uyandırıyor. P6′ yı çerçeveleyen alüminyum rahatsız edici değil, aksine 120 gram ağırlıkta 
olan bu ince telefonu kavramayı kolaylaştırıyor. 720p ekranın sunduğu görüntü 1080p’ lik ra-
kipleri ile yarışacak seviyede olmasa da keskin ve canlı duruyor. Ascend P6′ nın sol alt köşesin-
de bir çivi var. Oldukça komik görüntüsü olan bu dart benzeri çiviyi çıkardığınız zaman stereo 
kulaklık girişini göreceksiniz. Ancak bu çivinin cihazın sağında bulunan MicroSD ve SIM kartlar 
için bir anahtar olduğunu daha sonra fark edeceksiniz.

HTC Titan II
Titan II‘de farkedeceğiniz en büyük 
özellik telefonun büyük olması. 
Telefonun boyu 5.2 inç, kalınlığı 
ise 0.39 inçtir. Titan II‘nin kıvrımlı 
tasarımı sayesinde orta halli eller 
bile telefonu kolayca kavrayabilir. 
Telefonun en büyük özelliklerinden 
birisi de, 4.7 inç ekrana sahip olması. 
HTC Titan II gerçekten rekabete giri-
lecek bir telefon… 16 MP kamerasıy-
la oldukça gerçekçi görüntü kalitesi 
var. Telefona özel denklanşör düğ-
mesi tasarlanarak, elinizde fotoğraf 
makinesi tutuyor hissi verilmeye 
çalışılmış. En heyecan verici özel-
liklerinden birisi de, video yakala-
ma yeteneğinin olmasıdır. Kulla-
nıcılara 720p video çekim kalitesi 
sunuyor. Eğer Windows Phone 
kullanmayan kullanıcılar varsa he-
men test etmeleri gerekir. Tasarımı 
harika bir işletim sistemi olan Win-
dows Phone, henüz sesini pazarda 
duyurmasa da gerçekten kaliteli bir 
işletim sistemi olmaya aday. İşle-
tim sisteminin kullanımı kolaydır, 
bu da telefonu mükemmelleştiren 
özelliklerden sadece biridir. 
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LG 29EA93
2013 IF Tasarım Ödülü'ne layık görülen bir monitör olan LG 29EA93, ultra geniş yapısıyla 
oldukça dikkat çekici görünüyor. 21:9 görüntüleme oranına sahip olan LG 29EA93, özellikle 
oyunseverlere, sinemaseverlere ve grafik tasarımcılara hitap ediyor. Ultra geniş açılı moni-
tör LG 29EA93, tam 21:9 görüntüleme oranına sahip. 29 inç büyüklüğünde bir ekranı taşı-
yan LG 29EA93, IPS LED panelden oluşuyor. Bu sayede 178 dereceye kadar geniş görüş açısı 
yakalayabileceğiniz LG 29EA93, tam 2560x1080 çözünürlüğü destekliyor. Böylece yüksek 
kalitede görsellik beklentinizi karşılayan monitör, geniş ekranının avantajlarından sonuna 
dek yararlanabilmenizi sağlıyor. Ekranı dört kareye kadar ayırmanız mümkün. Screen Split 
seçeneğini kullanarak ister iki, ister üç, isterseniz de dört ekranı aynı anda görüntüleyebili-
yorsunuz. Yalnızca tek bir tuş ile bu fonksiyonu yerine getirebilen LG 29EA93, Dual Link-Up 
özelliği ile de iki farklı cihazı aynı anda ekranda görüntülemenize izin veriyor. Monitörü 
özellikle bu fonksiyonuyla oldukça beğendiğimizi söyleyebiliriz. Sunduğu bağlantı zengin-
liğiyle birlikte aynı anda bilgisayar, telefon veya diğer cihazları LG 29EA93'e bağlayabilir ve 
ekranı ikiye bölerek aynı anda ikisi üzerinde de çalışabilirsiniz. Yani kısaca LG 29EA93 ile 
aynı anda iki farklı monitör sahibi olmanız mümkün diyebiliriz. Görüntü kalitesiyle de ol-
dukça beğendiğimiz LG 29EA93, siyah oranı ve parlaklığıyla sınıfı çok rahat geçiyor. Smoo-
th Color Change teknolojisine sahip olan LG 29EA93'ün, yakından incelediğinizde zengin 
renkleriyle sizin de beğeninizi kazanacağından eminiz. Şık tasarımıyla da görselliğini zen-
ginleştiren monitör, şık bir stant üzerinde duruyor. Ön paneliyle tam siyah, arka paneliyle 
ise parlak piyano beyazı renkli bir tasarıma sahip olan LG 29EA93, farklı görüntüleme açıları 
için ekranını öne ve arkaya eğmenize izin veriyor. Tüm bağlantılarına arka panelinin orta-
sında yer veren monitör, geniş bağlantı seçeneklerine sahip. Üzerinde 2 adet HDMI arabirimi 
bulunduran monitör, bunlardan biriyle MHL bağlantısı sunuyor. Böylece akıllı telefonunu-
zu LG 29EA93'e rahatlıkla bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca 3 USB bağlantısı, DVI-D ve Display-
Port bağlantı noktaları da görmek mümkün. Geniş ekranıyla grafik tasarımcıların yanı sıra 
özellikle oyunseverlere 
ve sinemaseverlere hitap 
eden LG 29EA93, elbette 
üzerinde bir hoparlör de 
bulunduruyor. 7W stereo 
hoparlörleri sayesinde 
hoparlör sorununu da or-
tadan kaldıran monitör, 
yine bağlantıları arasında 
ses girişi ve kulaklık çıkışı 
arabirimlerini bulundu-
ruyor. Bu arada cihazın 
menü arayüzüyle de ol-
dukça kullanışlı olduğu-
nu söyleyebiliriz.

Xbox One'daki Oyun Tüm 
Sınırlamaları Kaldırdı
Microsoft, Xbox One konsolu üze-
rinde daha önce açıkladığı oyun 
takası ve paylaşımı, ikinci el oyun 
alışverişi, en az 24 saatte bir inter-
net bağlantısı zorunluluğu ve böl-
ge kilidi dahil olmak üzere bütün 
sınırlamaların kaldırıldığını duyur-
du. Xbox One oyunlarını çevrimiçi 
oynamak için internete bağlı olmak 
gerekmeyecek. Xbox One konso-
lunu ilk satın aldığınızda internet 
bağlantısı üzerinden yapacağınız 
sistem kurulumunun ardından, 
disk üzerinde dağıtılan oyunları 
oynamak için herhangi bir şekilde 
internete bağlanmak zorunda kal-
mayacaksınız. Tıpkı Xbox 360'da 
yaptığınız gibi, internet olsun veya 
olmasın Xbox One konsolunu di-
lediğiniz yere taşıyarak eğlenceye 
devam edebileceksiniz.

NASA'dan 1.3 Milyar 
Piksellik Fotoğraf!
NASA, Mars yüzeyinde çekilmiş 
gigapiksel çözünürlüğe ulaşan in-
teraktif bir fotoğrafı resmi sitesinde 
yayınladı. Fotoğraf büyüleyici bir 
Mars panoramasını ziyaretçilere 
yansıtıyor. Buradan ulaşabilen dev 
fotoğraf, silindir ve panaroma ola-
rak iki farklı şekilde görüntülene-
biliyor. Her iki görünümde de RAW 
ve beyaz dengeli renk tercihleri 
bulunuyor. Fotoğraflar üzerinde is-
tedinilen noktaya yakınlaşıp uzak-
laşabilmek ve görüş açısını 360 
derece değiştirebilmek de müm-
kün. Yayınlanan fotoğraf 1 milyar 
pikselin üzerindeki ilk NASA üre-
timi görsel olması bakımından da 
önem taşıyor. Etkileşimli görsel, 
kuruluşun Mars'a gönderdiği Curi-
osity (merak) adlı cihaz tarafından 
yakalanan 900 adet fotoğrafın bir-

leşiminden oluşuyor.
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KONYA - İSTANBUL

10 AĞUSTOS 2013 - 10 EYLÜL 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:20 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

08:55 10:15 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

15:45 17:05 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

19:50 21:15 Konya/Konya İstanbul/Atatürk

KONYA - ANKARA

10 AĞUSTOS 2013 - 10 EYLÜL 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:45 08:32 Konya Ankara Sincan: 08:08

08:30 10:21 Konya Ankara Polatlı: 09:36 - Sincan: 09:57

10:00 11:44 Konya Ankara Duruş Yok

12:15 14:02 Konya Ankara Sincan: 13:38

14:30 16:21 Konya Ankara Polatlı: 15:34 - Sincan: 15:57

16:00 17:45 Konya Ankara Duruş Yok

18:00 19:51 Konya Ankara Polatlı: 19:06 - Sincan: 19:27

20:30 22:21 Konya Ankara Polatlı: 21:34 - Sincan: 21:57

ANKARA - KONYA

10 AĞUSTOS 2013 - 10 EYLÜL 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

07:00 08:52 Ankara Konya Sincan: 07:24

09:35 11:30 Ankara Konya Sincan: 09:59 - Polatlı: 10:19

11:30 13:20 Ankara Konya Duruş Yok

13:00 14:52 Ankara Konya Sincan: 13:24

15:15 17:07 Ankara Konya Sincan: 15:39

17:15 19:05 Ankara Konya Duruş Yok

18:30 20:25 Ankara Konya Sincan: 18:54 - Polatlı: 19:14

20:45 22:40 Ankara Konya Sincan: 21:09 - Polatlı: 21:29

İSTANBUL - KONYA

10 AĞUSTOS 2013 - 10 EYLÜL 2013

KALKIŞ VARIŞ NEREDEN NEREYE

06:55 08:10 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

13:45 15:00 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

17:50 19:05 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

22:30 23:45 İstanbul/Atatürk Konya/Konya

TÜRK HAVA YOLLARI
AYLIK UÇAK SEFERLERİ

YÜKSEK HIZLI TREN
AYLIK TREN SEFERLERİ
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INFERNO
DAN BROWN

Basım Tarihi: 2013 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 576
Altın Kitaplar
Etiket Fiyatı: 28,00 TL 

Profesör Robert Langdon başından vurulmuş 
bir halde hastane odasında gözlerini açar. Ne 
buraya nasıl geldiğini ne de nasıl vurulduğunu 
hatırlamamaktadır. Camdan gördüğü manzara 
karşısında altüst olan profesör, evinden bin-
lerce kilometre uzakta, Floransa’da olduğu-
nu anlar. Yaşadığı korkunç baş ağrısına eşlik 
eden tek şey; sürekli kabuslarında gördüğü 
kan kırmızısı bir nehrin karşısından kendisine 
seslenen gümüş saçlı güzel bir kadın ve topra-
ğa baş aşağı gömülü can çekişen bedenlerdir. 
Langdon gördüğü kabusları anlamlandırmaya 
çalışırken kadın bir suikastçı tarafından takip 
edildiğini, kendine tedavi uygulayan doktor-
lardan biri gözlerinin önünde vurulunca anlar. 
Hastanede görevli diğer doktorlardan biri olan 
Sienna Brooks’un yardım etmesiyle hayatta 
kalır. Profesör kendini bir anda ipuçlarını Dan-
te’nin cehenneminde bularak çözmesi gereken 
korkunç bir senaryonun içinde bulur. 

KAİKEN
J.CHRISTOPHE GRANGE
Türü: Gerilim Dizisi 

DÖNÜŞ
AYŞE KULİN
Türü: Türk Yazarları Dizisi

CEHENNEM ÇİÇEĞİ
ALPER CANIGÜZ
Türü: Roman

SAATLERİ AYARLAMA
ENSTİTÜSÜ
AHMET HAMDİ TANPINAR
Türü: Roman

FAST AND FURIOUS
SHOWDOWN

INJUSTICE
GODS AMONG US

GRID 2
Bir yarış oyununda olmazsa olmaz 3 şey 
vardır. Modellemeler iyi olmalı, sürüş 
gerçekçi olmalı ve oyun kendini tekrar 
etmemeli. GRID 2’ye baktığımızda bu üç 
unsurun oyuna gayet güzel işlendiğini ve 
hatta fazlasının olduğunu söyleyebilirim. 
Oyundaki araç sayısı gerçekten fazla. 
Bazı yarışları kazandığınızda hediye ola-
rak yeni araba açabildiğiniz gibi, bazı ara-
baları açmak için de bazı yarışlar yapma-
nız gerekiyor. Araba garaja eklendiğinde 
üzerinde oynamalar yapmanız mümkün 
oluyor. Oyunda yarışları kazandıkça hay-
ran sayınız artıyor ve hayran sayınız art-
tıkça da yeni yarışlara katılabiliyorsunuz.

Gökhan Özen • Budala1

Murat Boz • Vazgeçmem2

Murat Dalkılıç • Bi Hayli4

Emre Kaya • Teşekkür Ederim3

Nilüfer & Feridun Düzağaç • Kavak Yelleri8

Kenan Doğulu • Kalp Kalbe Karşı6

Sertap Erener • Öyle De Güzel9

Demet Akalın • Kalbindeki İmza10

Rafet El Roman & Ezo • Kalbine Sürgün5

Gripin • Aşk Nerden Nereye7
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KARE  BULMACA

SOLDAN SAĞA: 
1) Konya Milletvekili - Konya'nın bir ilçesi  2) 
Gösteriş, çalım - Namus  3) Kapalı jimnastik 
ayakkabısı - Bereli duruma getirmek - Sod-
yum'un Simgesi  4) Derelerin içinde yetişen bir 
çalı - Konya eski belediye başkanı - Bağışlama  
5) Boruların birleştirildiği yer - Kırmızı - Kur-
naz, açıkgöz (kimse) - Matematikte sabit sayı 
- "Hayır" anlamında bir söz  6) Bir nota - Dansta 
kavalyenin eşi - İlkel benlik  7) Bitirme, tüket-
me - Süpürge otu  8) Lahza - Kamer - Çok kar-
şıtı - "Ey, hey" anlamlarında bir seslenme sözü  
9) Bir çeşit bira - Zihin - Kısımlar - İlaç, merhem 
- Büyüme hormonu  10) Giysi kolu - Ebedi 
olmak - Bir şeyi geri verme - Samaryum'un 
simgesi  11) Alfabemizin on beşinci harfinin 

okunuşu - Dört tarafı sularla çevrili kara par-
çası - Hayati sıvımız  12) Beddua - Anayasa 
ile ilgili - Kimse, kişi  13) Kalsiyum'un simgesi 
- Konya'ya özgü bir börek - Yemin etmek  14) 
Sürüp gitme, kesilmeme - Aşık olunan - Nazlı 
büyütülmüş  15) Cüzzamlı - Bir şeyi halka ta-
nıtmak, beğendirmek için denenen yollar  16) 
Bir bağlaç - Adil - İki cümlede anlatılan durum-
ların uyuşmazlığını bildiren bir söz  18) Başarılı 
öğrencilere verilen belge

YUKARIDAN AŞAĞIYA: 
1) Fiyaka - Eski dilde su - Yılın on iki bölümün-
den her biri - Takip edilen fikir  2) Efe gibi - Ça-
bucak  3) Antlaşma - Anason, kimyon  4) Bir 
Hayvan  5) Mızrak ucu - Babacan, mert - Kuzu 

Sesi  6) Hava veya gazla doldurulmuş çocuk 
oyuncağı - Tarlayı dinlenmeye bırakma - Dişi 
deve 7) Yabancı - Bir nota - Salıncak  8) Rönt-
gen - Altının saflık derecesi - Abla - Yardım, 
iane  9) Sağlam, kavi - Yer, taraf - Yürüyerek gi-
den  10)  İncillerden birisi - Başkaldıran - Fasıla  
11) Elemek işi - İkinci kişiyi gösteren söz - Cilt, 
deri  12) Bir soru eki - Çok itaatkar olan - Şe-
beke  13) Notada durak - Belirti, işaret - Akılsal 
- Kırmak  14) Rublenin yüzde biri değerindeki 
para - Hal, tavır - Hangi şey  15) Seslenme ün-
lemi - Yasaklama - Temiz  16) Yok olan, orta-
dan kalkan  17) Orta Anadolu'daki ağır danslar 
- Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı - Hatırlamak  
18) Şehrin elektrik akımını sağlayan transfor-
matör - Güneysınır Belediye Başkanı
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Yönetmen
David Twohy
Senaryo
Oliver Butcher
Yapım Yılı: 2013
Tür: Bilim Kurgu
Süre: 119 dk.

RİDDİCK
RIDDICK

Yönetmen
Alan Taylor
Senaryo
Jack Kirby 
Yapım Yılı: 2013
Tür: Fantastik
Süre: 130 dk.

THOR: KARANLIK DÜNYA
THOR: THE DARK WORLD

Yönetmen
Francis Lawrence
Senaryo
Simon Beaufoy
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 146 dk.

AÇLIK OYUNLARI:
ATEŞİ YAKALAMAK

Yönetmen
Robert Schwentke
Senaryo
Peter M. Lenkov
Yapım Yılı: 2013
Tür: Aksiyon
Süre: 96 dk.

ÖLÜMSÜZ POLİSLER
R.I.P.D.

Yönetmen
Chris Renaud
Senaryo
Cinco Paul
Yapım Yılı: 2013
Tür: Animasyon
Süre: 98 dk.

ÇILGIN HIRSIZ 2
DESPICABLE ME 2

PERCY JACKSON:
CANAVARLAR DENİZİ

DABBE:
CİN ÇARPMASI

UÇAKLAR 3D
PLANES

ŞİRİNLER 2
THE SMURFS 2

ÖLÜMCÜL OYUNCAKLAR
KEMİKLER ŞEHRİ

Yönetmen
Raja Gosnell
Senaryo
J. David Stem
Yapım Yılı: 2013
Tür: Animasyon
Süre: 105 dk.

Yönetmen
Klay Hall
Senaryo
Klay Hall
Yapım Yılı: 2013
Tür: Animasyon
Süre: 92 dk.

Yönetmen
Hasan Karacadağ
Senaryo
Hasan Karacadağ
Yapım Yılı: 2013
Tür: Korku
Süre: 120 dk.

Yönetmen
Thor Freudenthal
Senaryo
Marc Guggenheim
Yapım Yılı: 2013
Tür: Fantastik
Süre: 106 dk.

Yönetmen
Harald Zwart
Senaryo
Harald Zwart
Yapım Yılı: 2013
Tür: Fantastik
Süre: 131 dk.

ELYSİUM
YENİ CENNET

Tür: Bilim Kurgu  
Yönetmen: Neill Blomkamp
Senaryo: Neill Blomkamp 
Yapım: 2013, ABD
Oyuncular: Matt Damon, Jodie Fos-
ter, Sharlto Copley, Alice Braga, Diego 
Luna, William Fichtner, Wagner Moura

Düşük bütçeli District 9 ile tanınan 
yönetmen Neill Blomkamp’ın yeni 
projesi yine uzak gelecekte, 2154 yılın-
da geçiyor ve yine uzayla yakın temas 
halinde ilerliyor. Bu seferki görev ise 
çoktan çökmüş olan dünyayı ve bera-
berinde insanlığı daha temiz bir dün-
yaya taşımak. Tıpkı Prometheus’yi 
çağrıştırırcasına, Yunan mitolojisine 
göndermeler içeren Elysium’da, 2154 
yılında dünyada hala varlığını sürdü-
rebilen yegane iki sınıfın çatışması 
temel alınmakta. Elysium’un varsıl 
ve şanslı “egemenleri” teknoloji ala-
nında üst düzey bir gelişim gösteren 
gezegenlerinde lüks içerisinde yaşar-
ken; “çürümüş dünya”da geri kalan 
kalabalık insan topluluğu tedavi 
ihtiyaçları için bile Elysium’a ihti-
yaç duymaktadır. Ancak iki gezegen 
arasında yapılan anlaşmalar gereğin-
ce Elysium’a girmeleri kesin suretle 
yasaktır. Ta ki Elysium’a gitmekten 
başka çaresi kalmayan Max isimli 
sıradan bir adam çıkana dek... “Bü-
yülü-Gerçekçi” tonlardaki temasıyla, 
2154 yılının atmosferine dair, futuris-
tik bir sınıf-çatışması filmi olarak Ely-
sium, özellikle hard-core bilimkurgu 
hayranlarına hitap ediyor.
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Pİ’NİN YAŞAMI
LIFE OF Pİ

LİNCOLN
LINCOLN

YERALTI
YERALTI

NO
NO

ZİNCİRSİZ
DJANGO UNCHAINED

CANAVARLAR SOFRASI
THE MONSTERS DINNER

YALNIZ GEZEGEN
THE LONELIEST PLANET

AŞK SEANSLARI
THE SESSIONS

HANSEL VE GRETEL
CADI AVCILARI

MUHTEŞEM YARATIKLAR
BEAUTIFUL CREATURES

BULUT ATLASI
CLOUD ATLAS

Tür: Dram, Bilimkurgu, Gerilim  
Yönetmen: Andy Wachowski
Senaryo: Lana Wachowski
Yapım: 2012, ABD, ALMANYA
Oyuncular: Tom Hanks, Hugo Weaving, 
Halle Berry, Jim Sturgess, Hugh Grant

1850 yılında Pasifik Okyanusu’nda-
yız. Adam Ewing Yeni Zelanda’da-
ki takım adalardan zorlu bir deniz 
yolculuğu yaparak Californiya’daki 
evine dönmektedir. 1930’lu yıllar-
da Belçika’da yaşayan beş parasız 
ama yetenekli bir bestekar olan 
Robert Frobisher’ın elinde Adam 
Ewing’in günlüğü vardır. Luisa Rey 
ise Reagan yönetimindeki Ameri-
ka’da yaşayan isyankar ruhlu bir 
gazetecidir. Yayın evi sahibi Timo-
thy Cavendish ise alıcaklılarından 
canını kurtarmaya çalışır. Kendisini 
var eden sisteme isyan eden and-
roid garson Sonmi~451 ise yakın 
gelecekte Güney Kore’dedir. Zachry 
ise medeniyetin çöküşüne ve ilkel 
kabilelerin insanlığa hükmetmesine 
şahit olmak üzeredir...

Alt başlığının da dediği gibi Bulut At-
lası’nda Geçmiş, Şimdi, Gelecek, Her 
Şey Birbiriyle Bağlantılı...

Lana ve Andy Wachowski kardeşle-
rin Alman yönetmen Tom Tykwer ile 
ortaklaşa senaryosunu yazıp yönet-
tikleri filmde Tom Hanks, Halle Ber-
ry, Hugh Grant, Hugo Weaving, Jim 
Sturgess, Ben Whishaw, James 
D’Arcy, Doona Bae ve Susan Sa-
randon gibi her biri ayrı yıldız olan 
isimler yer alıyor.

As Sanat/Chantier Films
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Richard LaGravenese
Senaryo
Richard LaGravenese
Yapım Yılı: 2013
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Tommy Wirkola
Senaryo
Tommy Wirkola
Yapım Yılı: 2013
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Ben Lewin
Senaryo
Ben Lewin 
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Julia Loktev
Senaryo
Julia Loktev 
Yapım Yılı: 2011
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Ramin Matin 
Senaryo
Kamdine Khosrowkhavar
Yapım Yılı: 2011
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Quentin Tarantino
Senaryo
Quentin Tarantino
Yapım Yılı: 2012
Tiglon 
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Pablo Larraín
Senaryo
Pedro Peirano
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Zeki Demirkubuz
Senaryo
Zeki Demirkubuz
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 9,99 TL

Yönetmen
Steven Spielberg
Senaryo
Tony Kushner
Yapım Yılı: 2012
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

Yönetmen
Ang Lee
Senaryo
David Magee
Yapım Yılı: 2012
Tiglon 
Etiket Fiyatı: 21,99 TL
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Çevrenizle iş birliği içinde olduğunuz zaman, 
başarı grafiğinizi daha da artırıyorsunuz. Olumlu 
bir performans sergilemek istiyorsanız, karşınız-
daki kişilerle aranızda oluşan soğuk savaşa bir 
an önce son vermeli ve dostluk elinizi herkese 
tek tek uzatmalısınız. Sevdiğiniz kişileri ise ihmal 
etmekten kaçının. Sadece hatırlamanız bile onları 
mutlu etmeye yetecektir. Yoksa yapayalnız birisi 
olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Sağlığınıza 
biraz özen göstermelisiniz. Mideniz çok hassas. 
Yediklerinize dikkat edin.

Maddi konularda oldukça dikkatli davranarak yatı-
rımlarınız için beklemede kalmanız gerek. Daha iyi 
bir fırsatla karşılaşarak pişmanlık yaşayabilirsiniz. 
Yeni bir işe başlamak sizin için olumlu sonuçlar 
getirmeyebilir. Var olan işlerinizi tamamlamaya 
bakmalı, yeni başlangıçları ilerleyen günlere sak-
lamalısınız. İletişim halinde olacağınız insanlarla 
karşılıklı fikir alışverişleri yapabilir, önemli bilgiler 
öğrenebilirsiniz. Özel yaşamınızda karar almak için 
beklemek zorunda olduğunuz bir konu sizin istedi-
ğiniz olumlu etkilerle gelişebilir.

Oldukça pozitif ve enerjik bir ruh hali içinde 
olacaksınız. İş hayatınızda kendinize olan güve-
niniz ve pozitif enerjiniz birçok insanın dikkatini 
çekecek. Bu da size birçok yeni teklif ve fırsatın 
kapılarını aralayacak. Zamanı ne kadar iyi değer-
lendirirseniz o denli kazançlı çıkacaksınız. Ken-
dinizi ifade ediş tarzınız ve olaylar karşısındaki 
yaklaşımınız çok etkileyici. Yeni anlaşmalar için 
oldukça uygun bir zaman. Evli Terazi’ler, çocuk-
larınızla iletişim kurmakta zorlandığınız konuları 
ele almalı ve onları anlamaya çalışmalısınız.

İş hayatınızda başarı çıtanızın hızla yükseldiği pırıl 
pırıl bir dönemdesiniz. Yeteneklerinizi doğru za-
manda, doğru yerde bulunmanın şansıyla kariye-
rinize yeni bir yön verebileceksiniz. Maddi manevi 
şanslı günlerdesiniz. Bugünlerde iletişime önem 
verin, dostlarınızdan gelecek destek sizleri daha 
da güçlü bir konuma taşıyacak. Özel yaşamınızda 
ise eş ya da sevgilinizin tartışma anında söyledi-
ği sözler nedeniyle pişman olduğunu bilmelisiniz. 
Zihninizde farklı düşünceler oluşmasına, sevgini-
zin kelimelerin esiri olmasına izin vermeyin.

Çevrenizde farklı koşulların altında bulunan ça-
lışma sistemlerini merak edeceğiniz bir zaman-
dasınız. Duygu dünyanızı çevrenize kapatabilirsi-
niz. Bu sizin zararınıza olacağı için farklı alanlara 
odaklanmanız sizi bunalımdan kurtaracaktır. 
Arkadaşlarınızın sizin düşüncelerinizi merak et-
melerine neden olacağınız için de, daha da içi-
nize kapanacaksınız. Bilinçaltınızı etkileyen Ay, 
melankolik yönlerinizi daha da belirginleştiriyor. 
Bu stresli dönemi atlatmanız zor olsa da atlata-
caksınız. Güzel günler sizinle.

Bu aralar son derece karışık duygular içinde ola-
bilirsiniz. Kendi kendinizi sorgulayacak, var olan 
şartları değiştirmek için çözüm odaklı hareket 
edeceksiniz. Önemli adımlar atabilir, ilkler ger-
çekleştirebilirsiniz, yeter ki adil olun ve kendinize 
işkence etmekten vazgeçin. Özel yaşamınızda ise 
karmaşık duygular içinde olabilir, uzun zamandır 
birlikte olduğunuz insana karşı takındığınız kırıcı 
tutumun pişmanlığını yaşayabilirsiniz. Bekar As-
lan’lar, sizler aşkta çok şanslısınız. Evliler eşleri-
ne biraz daha özen göstermeli.

Fiziksel çekiciliğiniz zamanla yükseliyor. Diyete 
başlayabilir, ruh ve bedeninizi dinlendirecek, arın-
dıracak bir programa katılarak kısa sürede olumlu 
sonuçlar alabilirsiniz. Biraz ben merkezli düşün-
meli ve yaşamın size sunduklarını akıllıca değer-
lendirmelisiniz. Kendinize değer vererek yaşam 
kalitenizi artırmak için harekete geçmelisiniz. İş 
hayatınızda sorumluluk almaktan korkmayın, za-
manla yarışmak yerine zamanı iyi değerlendirmeyi 
öğrenin, her koşulda kazançlı çıkın. Sağlığınıza 
dikkat edin. Üzüntü bile sizi hasta edebilir.

İş hayatınızda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. 
Özel yaşamınızda ise eşten kaynaklanan prob-
lemler gün boyu canınızın sıkılmasına sebep 
olabilir. Tahammül sınırlarınızı zorlayan hakaret-
ler ilişkiyi sonlandırmanıza sebep olabilir. Her 
ne olacaksa sizin ve geleceğiniz için iyi olacak. 
Korkularınızın üstüne gidin, haklı cesaretiniz sizi 
huzura kavuşturacak. Siz vicdanınız açısından 
rahatsanız ve ilişkiyi devam ettirmek adına eli-
nizden gelen her şeyi yaptığınıza inanıyorsanız 
korkmayın ve akışa ayak uydurun.

Yeni insanlarla tanışmanın getirdiği şansları de-
ğerlendirebilirsiniz. İş hayatınızda ise finansal ko-
nularda haklarınızı aramanız ve takipçisi olmanız 
gereken bir dönemdesiniz. Uzun zamandır bekle-
diğiniz zam bugünlerde gelebilir ve yeni bir terfi 
alarak kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşaya-
bilirsiniz. Çocuk sahibi olanlar onları ilgilendiren 
konularda her zamankinden daha duyarlı olmalı 
ve iletişime fazlasıyla önem vermelisiniz. Bekar 
ve ilişkisi olmayanlar, aşk bu ara hiç ummadığınız 
bir şekilde gönül kapınızı çalabilir.

Keyifli bir zaman geçirecek ve dikkatinizi ken-
dinize yönelteceksiniz. Kararlı ve ikna edici ola-
caksınız. Bu aralar meydana gelen olaylar sizi 
heyecanlandıracak. Yeni atılımlarda bulunmak 
için kuvvetli arzular duyacaksınız. Önemsediğiniz 
kişiler ile görüşebilirsiniz ve isteklerinizi sempa-
tik bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Sevdiğinizle 
aranızdaki ilişkiyi yeni boyutlara taşıyabilir ve 
ciddi istekler içine girebilirsiniz. Birlikte yaşamak, 
evlilik ya da ortaklık benzeri konulara odaklana-
bilirsiniz. Sağlığınız gayet iyi.

İş hayatınızda oldukça yükselecek, birçok sürpriz 
teklif alacaksınız. Kararlarınızı sezgilerinizin sizi 
yönlendirdiği yöne göre belirleyin. Aile yaşamı-
nızda, ev ve aileyi ilgilendiren konularda birçok 
imkanla karşılaşabilirsiniz. Maddi konularda ise 
hiç beklemediğiniz insanlardan destek görerek 
bu alanlarda da önemli gelişmeler yaşayabilirsi-
niz. Özel hayatınızda başkalarından kaynaklanan 
etkilerin huzurunuzu bozmasına izin vermemeli, 
duyduğunuz her söze inanarak eş ya da sevgili-
nize haksızlık etmemelisiniz.

İletişime ne kadar çok önem verirseniz o denli 
şanslı çıkacaksınız. İşiniz gereği bir arada oldu-
ğunuz kişilerden oldukça önemli bir teklif alabi-
lirsiniz. Ailenizi ilgilendiren konularda yaşanacak 
maddi gelişmelerle rahatlayacak, uzun zamandır 
sıkıntı duyduğunuz önemli bir konunun olumlu so-
nuçlanması ile sevineceksiniz. Özel yaşamınızda 
ise “Gitmek mi çözüm, kalıp mücadele etmek mi?” 
sorusu zihninizi meşgul edebilir. Birlikte olduğunuz 
insanla düşüncelerinizi paylaşmadığınız sürece 
kendinize değil ilişkinize de haksızlık edersiniz.
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310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi 
Sağlık Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESMİ KURUMLAR

ÖNEMLİ TELEFONLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

ÖZEL OKUL

BASIN-MEDYA

KİPA

KULE SİTE M1 REAL
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RIXOS

221  50 00
www.rixos.com

AVM

KULESİTE
323 10 17

M1 REAL
323 10 17

KENT PLAZA
323 10 17

SELÇUKLU KİPA
323 10 17

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.balikcilar.com

www.bera.com.tr

OTEL BERA
444 23 72

www.hilton.com.tr

HILTON GARDEN INN
221 60 00

www.pasapark.com.tr

PAŞAPARK OTEL
305 00 00

wwwselcukotel.com.tr

SELÇUK OTEL
353 25 25

OTEL

BALIKÇILAR HOTEL
350 94 70

www.dedeman.com

DEDEMAN OTEL
221 66 00

www.rixos.com

RIXOS
221 50 00

SPOR SALONU

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.samancilar.com

SAMANCILAR MOBİLYA
238 29 42

www.kenzelmobel.com

KENZEL
248 42 24

www.ozaksularhali.com

ÖZAKSULAR HALI
351 15 73

www.yuvakur.com.tr

YUVAKUR
265 12 87

www.turkmenler.com.tr

TÜRKMENLER MOBİLYA
251 12 42

İstanbul Cad.

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU
351 18 66

www.ozemek-halimobilya.com.tr

ÖZEMEK HALI
353 91 81

www.konfull.com.tr

KONFULL
248 37 00

www.koprulu.com.tr

KÖPRÜLÜ MOBİLYA
342 26 42

Melikşah Mah.

AZZORA
323 15 66

www.baglars.com

BAGLAR'S
265 05 95

www.viskolove.com

VİSKO LOVE
234 31 11

HALI-MOBİLYA-BEYAZ EŞYA

www.2asigortacenter.com

SİGORTA CENTER
444 19 82

SİGORTA

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.cicekciarzum.com

ÇİÇEKÇİ ARZUM
353 35 58

ÇİÇEKÇİ

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.ozboyaci.com.tr

ÖZBOYACI ALTIN
444 0 626

Kule Site

SARRAF KARACAOĞLU
241 49 26

www.altinkaynak.com

ALTINKAYNAK
350 30 31

www.karakaskuyumculuk.com

KARAKAŞ ALTIN
354 00 00

SARRAF KÜÇÜKBALCI
350 11 16

www.necati.com.tr

NECATİ HEDİYELİK&ALTIN
353 18 60-61-62

ALTIN - KUYUMCULUK

www.kandilavize.net

KANDİL AVİZE
238 40 22

www.cobanoglu.com.tr

ÇOBANOĞLU AVİZE
235 96 41

FAVORİ AVİZE & CAM
234 32 38

AYDINLATMA

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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www.ozbagci.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES
238 38 29

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

EMMİOĞLU TEKSTİL
350 74 35

Kerkük Cad.

VENNA
237 53 59

www.emmadressstore.com

EMMA DRESS STORE
320 40 57

Nalçacı Cad.

GUESTO
235 11 33

Uzun Bedesten İçi

BEYEFENDİ GİYİM
353 30 41

www.issilhamile.com

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI
238 97 72

Nalçacı Cad.

D'S DAMAT
237 01 66

Kerkük Cad.

ESİLA
238 48 62

GİYİM

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Kerkük Cad.

ASMER
236 36 31

Beyazıt Mah.

BEYAZ GÜZELLİK
350 22 32

Kazım Karabekir Cad.

SUDERM GÜZELLİK
322 34 51

Zafer

ELİF GÜZELLİK SALONU
353 21 57

www.haberdiyet.com

DİYAMER
323 44 10

Feritpaşa Mah.

SAUNA GÜMÜŞKAPI
233 94 46

GÜZELLİK

ATATÜRK EVİ MÜZESİ

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa 
edilen iki katlı tarihi bina; 1923 yılında ha-
zine adına tescil edilip Vali Konağı olarak 
kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya geliş-
lerinde 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.
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www.sedeffotograf.com

SEDEF FOTOĞRAF
233 16 45

www.fotocankaya.com.tr

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK
235 79 57

Nalçacı Cad.

FOTO ÖZCAN
235 25 19

FOTOĞRAF

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

KUAFÖR

Beyazıt Mah.

İNTER KUAFÖR
321 40 91

Feritpaşa Mah.

CEREN SAÇ TASARIM
237 36 11

M1 Real

KUAFÖR ZAZA
265 10 92

Millet Cad.

BAYRAM BAL
320 24 23

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Beyazıt Mh. A Plaza

CEM DEMİR
322 72 92

Vatan Cad. Adalhan

HİKMET DURMAZ
320 38 77

DİŞ HEKİMİ

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

İTEZ 
KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.
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İPLİKÇİ CAMİİ

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir 
Şemsettin Altun-aba tarafından yaptırıl-
mıştır. Caminin yapı üslubu ve ilgili vak-
fiyesine dayanılarak cami ve yanındaki 
medresenin XII. yüzyılın sonlarında ya-

pıldığı bilinmektedir. Cami ilk yapıldığı yıllarda ilk banisinden ötürü Ebül-
fazl 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 bu-
lunması nedeniyle cami, İplikçiler Camisi ismini almıştır.

www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU
234 08 86

Meram

KONEVİ DÜĞÜN SALONU
323 1 222

Antalya Çevre Yolu

ŞELALE DÜĞÜN SALONU
327 00 63

www.ciltas.com.tr

ÇİLTAŞ
342 60 80

www.saltanatdugunsarayi.com

SALTANAT DÜĞÜN SARAYI
265 36 38

Ankara Yolu Üzeri

İPEKYOLU
346 45 33

DÜĞÜN SALONU

Hatıp Yolu Üzeri

HAZBAHÇE
327 34 34

Beyşehir Yolu Üzeri

ÖZ KONYA MUTFAĞI
257 16 16

Beyazıt Mah.

HACI ŞÜKRÜ
352 76 23

www.konakkonyamutfagi.com

KONAK KONYA MUTFAĞI
352 85 47

İstanbul Cad.

MİTHAT TİRİT SALONU
350 72 98

www.horantamangal.com

HORANTA MANGAL
323 13 33

www.mangalyum.com

MANGALYUM
265 09 79

Ankara Cad.

TAKA RESTAURANT
237 88 02

www.guvenbalik.com

GÜVEN BALIK
324 45 46

Kule Plaza

KULE SİNİ
237 58 53

RESTAURANT
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İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

Beyazıt Mah.

NEW GARDEN
321 01 02

CAFE'S
321 20 30

Meram Yeni Yol

KARMAŞIK CAFE
325 17 77

Yazır Mah.

CAFE İSTANBUL
261 00 97

KALDIRIM CAFE
352 53 51

CAFE

www.aciltatliservisi.com

PETEK PASTANESİ
321 0 222

Meram

MADO
323 33 00

www.pasampastanesi.com

PAŞAM PASTANESİ
238 01 59

Ferit Paşa Cad.

BADE'M
321 00 02

www.pasabag.com

PAŞABAĞ PASTANESİ
321 01 02

PASTANE

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.meramgaz.com.tr

MERAM GAZ
375 02 02

www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

NADİR AVCAN
238 61 03

www.starpet.com.tr

STARPET
233 34 22

PETROL
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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 sul-
tanlarının 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.)

Ankara Yolu Üzeri

GÖKMEN OTOMOTİV
342 55 55

Ankara Yolu Üzeri

CITROEN KONMOT
345 38 00

Ankara Yolu Üzeri

MERCEDES BAYRAKTARLAR
248 23 81

www.onturplaza.com

HYUNDAI ÖNTUR
236 66 66

1. Organize Sanayi

TOYOTA OTOJEN
248 0 248

Ankara Yolu Üzeri

FIAT KOYUNCU
345 26 26

İstanbul Yolu Üzeri

ÖZKAYMAK CHEVROLET
248 24 75

www.avis.com.tr

237 37 50

Yeni Otogar Karşısı

UYARARSLAN PEUGEOT
255 33 99

OTOMOTİV

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.azragelinlik.com

AZRA GELİNLİK
352 67 10

www.ulgenmoda.com

ÜLGEN MODA
220 00 06

www.naringelinlik.com

NARİN GELİNLİK
353 35 34

www.senaygelinlik.com

ŞENAY GELİNLİK
353 22 52

GELİNLİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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FİLORENT
RENT A CAR
322 89 89

www.dinselleroptik.com

DİNSELLER OPTİK
350 62 11

Kule Site

ENES SAAT&OPTİK
235 70 08

www.asudeoptik.com.tr

ASUDE OPTİK
236 96 86

www.onucyildizoptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK
350 05 67

OPTİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

Kerkük Cad.

KONYA MEFRUŞAT
351 35 98

Kerkük Cad.

ELİT PERDE
237 09 09

www.cemile.com.tr

CEMİLE HOME STORE
233 57 75

Rauf Denktaş Cad.

VİTRİN PERDE
235 77 27

Nişantaşı Mah.

GÜLER AKKAYA
236 66 77

PERDE - TEKSTİL

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.alinapromosyon.com

ALİNA PROMOSYON
342 0 100

www.konyadijital.com

KONYA DİJİTAL
238 42 81

www.gulmenak.com.tr

GÜLMENAK REKLAM
342 75 15

REKLAM
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SIRÇALI MEDRESE

Sultan II. Alaeddin Keykubat’ın lalası Bed-
reddin Müslih tarafından 1242-1243 yılın-
da yaptırılmıştır. Medrese kesme taştan iki 
katlı açık avlulu, eyvanlı, simetrik ve den-
geli planı ile Selçuklu medreselerinin ilk 

örnekleri arasındadır. İsmini çini süslemelerinden almıştır. Günümüze cüm-
le 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 ba-
samakla çıkılan türbesinde Bedreddin Müslih (ö.1258) gömülüdür.

www.akdenizcam.com

AKDENİZ CAM
236 61 66

Toptancılar Çarşısı

CEYLİN
233 23 27

www.sumpas.com.tr

SUMPAŞ
444 47 86

www.hilalsan.com.tr

HİLALSAN MAKİNE
345 16 16

www.baranok.com.tr

BARANOK YUMURTA
342 63 63

www.rotsan.com.tr

ROTSAN OTOMOTİV
345 17 27

www.poligonkonya.com

POLİGON
345 36 75

www.ozteknik.com.tr

ÖZTEKNİK RULMAN
345 37 38

www.ascake.com

AS CAKE
342 39 41

www.konyaenerji.com.tr

KONYA ENERJİ
345 09 00

BÜSAN

www.amerikankultur.org.tr

AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ
353 52 29

Beyazıt Mah.

SİSTEM DERSHANELERİ
350 40 50

www.konyakekeme.com

KEKEMELODİ
320 01 01

www.sabahdershaneleri.com.tr

SABAH DERSHANELERİ
353 11 22

www.diltas.com

DİLTAŞ
324 19 00

DERSHANE - KURS

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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KONYA
ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

www.umutelektronik.com.tr

UMUT ELEKTRONİK
251 26 55

www.cincin.com.tr

CİN CİN ELEKTRONİK
322 11 11

www.pikselticaret.com

PİXEL
235 15 43

www.galeriguvenlik.com

GALERİ GÜVENLİK
351 51 54

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.prestijresidences.com

PRESTİJ RESİDENCE
265 43 43

www.sehayapi.com

SEHA YAPI
444 73 42

www.okkalar.com

OKKALAR İNŞAAT
236 50 60

Beyşehir Çevre Yolu

KONAL İNŞAAT
247 13 50

www.konev.com

KONEV İNŞAAT
237 77 00

MİMARLIK - İNŞAAT

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI

www.bombus.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA
350 91 64

www.konyabiofer.com

BİOFER
265 39 99

TARIM

BU ALAN SİZİN
İÇİN AYRILDI
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