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KONYADENİLİNCE!...
BusayımızdaözelbirsayıilesizlerleberaberizsevgiliKonyaVizyonDergisiokurları.Busayının42.sayıolmasıbizleri
oldukçaheyecanlandırdı.Onuniçindergimizi"KonyaDenilince"anabaşlığıaltındasizleresunmayaçalışacağız.
KonyakadimbirBaşkent.Selçuklu'nundolayısıylaAnadolu'nunBaşkenti.BirçokşehrinBaşkentlikyaptığıAnadolu
coğrafyası Konya ışıltılı, pırıltılı bir rüya şehir! Başkentlerin Başkenti!
42.sayımızdaKonyadenilinceneaklageliyorsadiyeçıktıkyola...42demekKonyademek.BusayımızdaKonya'yı
konuşacağız. Konya ile başlayıp, Konya ile bitireceğiz sözümüzü.
KonyaVizyonDergisi'nin42.sayısınaulaştığımızbugün,Konyadenilinceaklımızagelennemivar?Neyokkisevgili
okurlar!Buşehirdetarihvar,buşehirdebirdefinemisalisaklıolanmaddivemanevikültürhazinelerivar.Buşehir
henüz keşfedilmiş bir şehir değil. Yerin altı da, üstü de keşfedilmeyi bekliyor.
Konyadenilince,KutalmışoğluSüleymanşahgelmeliakla,fethedeno,Bizans’tanalano,mamuredeno,toparlayan
o,şehriBaşkentolmayahazırlayano.SonraI.Kılıçaslangelmeliakla.Konyadenilince,Kılıçaslan'ıanmadangeçemezsiniz.BuşehriBaşkentyapano.Haçlılarınönünükesen,AnadolucoğrafyasındakaybolmalarınısağlayanKudüs’e
kalkanolanyineo.NasılunutabilirsinizKılıçaslan'ı...İsmianılmalı,ismiyaşatılmalı,Birkentinburcunaadverirgibi
yüceltilmeli!
KonyadenilinceAhiEvrangelmeliakla...Mesleklereruhgetiren,heyecangetiren,coşkugetiren...Esnaflarınellerini
birleştiren,onlaraAhiyanikardeşolmasınıöğreten,kardeşdedirten,meslekadabınıveedebiniöğreten...Helalkazanç
peşindekoşmanın,helallokmakazanmanınveailesinehelallokmayedirmeninyollarınıöğretenAhiEvran!Konya
denilince nasıl gelmez akla?
KonyadenilinceAlaaeddinKeykubad'ıanmadanolmaz,UluğKeykubad'ıyani!İlmi,sanatıveticaretibirpotadaeritmeyibaşaranSultan!Konya'yıBağdat'tansonraenmerakedilenşehirhalinegetirendeo!Odevrinbütüngönül
sultanlarını Konya'da buluşturan yine o!
KahramanlarkahramanıSultanMes'ud,MiryakefalonSavaşı'nıngalibiII.Kılıçaslan,Konyadenilincehatırlanmayacaksa,kimhatırlanacak?KonyadenilinceŞeyhSadreddinKonevigelmeliakıllara,hadisilmininzirvesi.Muhiddin-i
Arabi gelmeli akla ve tabi ki Şems-i Tebrizi ve Evhadiddin-i Kirmani de...
KonyadenilinceMevlanagelirilkönce...Mevlana,Konyademek,Konya,MevlanademekdemişArifNihatAsya,nede
doğrusöylemiş.Konya'dabütünyollarMevlanailekesişir.Mevlana'yıgörmeye,buşehrinsokaklarındahissetmeye,
onunizlerinitakipetmeye,onunşehrine,onunömrünügeçirdiğişehre,onagelirdünyanınherköşesindenmilyonlarca
Mevlana aşığı!
GelçağrısınınyankılandığıgünümüzdekalphuzuruarayanlarkoşupgeliyorlarKonya'ya.Konya'nınplakası42.SelçukluKulesi42katlı,TürkMilliTakımı'naveKonyaspor'auğurlugelenTorkuArena42binkişilik.Konya'yıbirleştiren,
Konya'yıcoşturan,TorkuArena'yıhermaçındafulldolduran,şehrihavayasokanKonyaspor,kurulduğundanbuyana
ilkkezUEFAyolundakendindeneminadımlarlayürüyor.Birkaçmaçıdahaaldığıtakdirde,açılacakpuanfarkıyla
birlikte lig üçüncülüğüne demir atarak, UEFA yolunda bileğinin hakkıyla UEFA'da boy gösterecek.
Konyasporşuandaligüçüncüsü.FenerbahçeileyapacağıTürkiyeKupasıyarıfinalmaçınıkazanırsa,yinetarihindeilk
defa Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıracak. Yani kupanın bir kulpundan yakalamış olacak.
DergimizinfenomeniolanKırmızıKoltuk'taKonyasporKulübüBaşkanıAhmetŞanvar.BaşkanŞanKonyaspor'u
UEFA'ya yani Avrupa’ya uçurmak için gün sayıyor. Onunla dünden bugüne Konyaspor'u konuştuk.
BaşkanımızsayınAhmetDavutoğlu'nunhayatındankesitleribusayımızdailgiileokuyacağınızıdüşünüyoruz.
BüyükşehirBelediyeBaşkanımızTahirAkyürek'inbelkideengüzelaçıklamalarınıbusayımızdabulacaksınız.
Anadolu'nun ilk Arçelik Bayisi olan ve şehrimizin markalarından biri olan Kamışçıoğlu'nun hikayesini Ömer
Kamışçıoğlu’nunanlatımıylasayfalarımızdabulacaksınız.Ayrıca,MerhumProf.Dr.NecmettinErbakan,üniversitelerimiz,Konya'nınbirbaşkagururuolanTorkuKonyasporBasketbolKulübü,Konya'nınsanathayatındaönemliizler
bırakan Feyzi Halıcı, Bedia Akartürk, Rıza Konyalı ve Ahmet Özdemir'i sayfalarımızda bulacaksınız.
KonyaVizyonDergisiolarak,Konyavizyonuna,Konyakültürüne,Konya'yakatkıdabulunanlararasında,"çorbada
tuzumuzbulunsunmukabili"birkatkımızolabiliyorsanemutlubize!Hepbirliktebuşehirdeyaşıyoruz,buşehirle
yaşıyoruz, bu şehrin yaydığı sinerji ile her doğan güne, sevgi ve hoşgörü ile bakmak istemez misiniz?
43.sayımızda buluşmak dileğiyle…
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KONYA'NIN HAYALİNİ
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREN

BAŞKAN

"Konya'nıntemsiledildiğiher
yerdehepberaberiz.Hepimizin
az ya da çok çorbada tuzu var.
Konya diyoruz, başka bir şey
demiyoruz."
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Ahmet Şan, Konyaspor kulüp tarihinin
en büyük ve önemli başarısını Aykut
Kocaman’ın teknik direktörlüğünü yaptığı
takım ile birlikte yakaladı ve oynanan her
maç üzerine yeni bir şeyler daha koyarak
yeni rekorlar kıran ekibin başkanı olarak
tarihe geçti.
Yeşil beyazlılar 26.hafta sonunda topladığı 47 puanla Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin
ardından puan cetvelinde üçüncü sırada.
Hedef; kalan haftalarda da aynı başarıyı
tekrarlayarak ilk kez UEFA Kupasına katılmak. Bununla beraber 27 yıl aradan sonra
Türkiye Kupası’nda yarı final kalan takım
Fenerbahçe’yi elediği takdirde tarihinde
bir başka ilke imza atacak ve kupada final
oynayacak.
Tüm bunlar ve yazamadığımız pek çok
ilk bir araya geldiğinde ortaya çıkan gurur tablosunda ondan daha mutlusu yok.
Konya Vizyon Dergisi olarak 42.sayımızın
konuğu Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan. Kendisiyle yaptığımız söyleyişi
sizlerle paylaşıyoruz.
Ahmet Şan 1963 Konya Derebucak doğumlu. İlk ve ortaokulu Derebucak’ta,
liseyi İzmir Atatürk Lisesi’nde bitirdi. Ailesiyle birlikte Almanya’ya giden Şan, Berlin
Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden
mezun oldu. 18 yıl kaldığı Almanya’da
önemli şirketlerde görev yapan Ahmet

Konya'ya
Avrupa
yakışır
Şan, 1996 yılında vatan ve sıla özlemi
çektiği Türkiye’ye ve memleketi Konya’ya
geri döndü. 1996 yılından itibaren 11 yıl
boyunca Kompen A.Ş. Genel Müdürlüğü
yaptı. 2007 yılında Kombassan Holding
Yönetim Kurulu’na seçildi ve 2015 yılına
kadar aralıksız olarak sürdürdüğü görevini
tamamlayarak aynı yıl ayrıldı.
Almanya dönüşü Konya’da Kompen
A.Ş.’de göreve başlayan Şan, Ladik ilçesinde kurulu fabrikanın 2.amatör kümeden
mücadelesine başlayan futbol takımını
her sezon bir üst lige çıkması suretiyle
2001 yılında 3.lige yükselmesinde önemli
rol oynadı. Profesyonel liglerde mücadele eden kulüp için tesis ve stadyum talep
edilince Ladik ilçesine çok kısa bir sürede
2 bin kişilik stadyum ve ihtiyacı karşılayacak bir antrenman sahası ve takım kamp
yeri yapılmasında ciddi katkıları oldu.

Ahmet Şan, 2001 yılında başladığı Konyaspor serüveninde ilk kez görev alışını
şöyle anlatıyor; “2001 yılında yaşanan ekonomik krizden birkaç gün önceydi. Dönemin Valisi Ahmet Kayhan ve Büyükşehir
Belediye Başkanı Mustafa Özkafa’nın da
yer aldığı genel kurul öncesinde beni Bera
Otel'e çağırdılar. Niçin çağrıldığımı bilmeden gittiğim otelde kendimi protokol ve
hazirunun önünde bir anda Konyaspor
Kulübü Başkanı olarak buldum. Görevi
kabul ettiğimde bana söz verilen 350 bin
liralık para hiçbir zaman kasaya girmedi.
Bunun ancak 127 bin liralık kısmı yoğun
çabalar sonucunda ancak toplanabildi.”
2001, 2004 ve 2011 olmak üzere üç kez
Konyaspor Kulübü Başkanlığı görevine
geldiğini ifade eden Ahmet Şan, “Herkes
Konyaspor’da başkanlık yapmak ve yönetimlerde yer almak ister. Bu sayıyı sağdan
sola yukarıdan aşağıya bakıldığında 100’ü
hiçbir zaman geçmedi. Çünkü bu iş gönül
işi ve ailenizden, işinizden feragat etmeyi
gerektiriyor” derken sözlerine şöyle devam etti:
“2007 yılında göreve geldiğimizde hedefimiz alt yapı, tesisleşme konularında
önemli projeleri hayata geçirmek, bununla birlikte Konya’nın ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalan eski stadyumumuzun
yerine yeni ve modern bir stadyum yapŞUBAT/MART 2016/42
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maktı. Bu konuda süreç iyi şekilde işliyordu. O yıllarda Konyaspor’da Ahmet Şan’a
karşı bir muhalefet vardı. Ve bu muhalefet
‘Ahmet Şan yeterince başkanlık yaptı. Artık çekilsin’ düşüncelerini sesli olarak ifade
etmeye başlamıştı. Bir yere geldiğinde
‘Artık yeter, tamam dedim’ ve görevi bıraktım. Ama yönetimimiz bir süre daha
göreve devam etti. O dönem Kombassan
Holding Başkan Yardımcısı olmuştum. ‘İki
görevi bir arada yürütemem’ demiştim. Bu
kırgınlığımın bir bahanesi de oldu diyebiliriz.
2008 yılında Olağanüstü Genel Kurula gidildi ve delegelerimiz Mehmet Ali
Kuntoğlu’nu Başkan olarak kulübün başına getirdi. Kulüplerde hem yönetim, hem
teknik heyet hem de oyuncu bazında istikrarın yakalanması lazım. Böyle olunca
başarı gelir. Ama Konyaspor’da o dönem
başlayan süreç bunun tam tersi oldu. Altından kalkılması zor bir borç yükünün
altına girildi. Böyle olunca da bana göre
Konyaspor’un yılları kayboldu. 2007’de
bıraktığımızda borcu olmayan bir kulüp
5 sene içerisinde 42 milyon TL’lik bir borcun altına girdi. O dönem iki defa düşüp
çıkılmış. Bu borç nasıl ödenecek? Sonrası
malum. Yani kısacası 2007’de Konya’yı yönetenlerin ‘Sen kenara çekil!’ demesiyle
kenara çekildim. Olay bundan ibaret…
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2010 yılında gelen şampiyonluğun ardından Ziya Doğan’ın teknik direktörlüğünü
yaptığı kadroda yer alan oyuncuların en
azından kadroda tutularak bütçenin aşılmaması gerektiği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Kulüp Başkanı Ahmet Şan,
“Buna ‘hayır’ dediler. O gün 16 veya 18
futbolcunun bir anda kadroyla ilişikleri kesildi. 35 yeni futbolcu alındı. İşlerde yolunda gitmeyince herkesin malumu olduğu
süreç yaşandı. Demek ki olacağı varmış ki
oldu.

Bu konuda kimseyi suçlayarak bir yerlere
gelmedim. Söylediklerimden de böyle bir
durum algılanmasın. Bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Yönetimlerde, teknik
heyette ve takım kadrosunda yaşanan istikrar sabırla birleşince her zaman başarıyı getirir. Bugün gelinen nokta bunun en
canlı göstergesi.
Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Konyaspor’un
Avrupa Kupaları’na katılma yolundaki mücadelesini ‘Konya’ya Avrupa yakışır’ sözleriyle özetlerken sözlerine şöyle devam
etti:

“Takım olarak bu sezon önemli işlere imza
atıyoruz. Hocamızın takım başarısında formayı hak edene, çalışana veriyor olması
takım içerisinde gencinden en tecrübelisine kadar rekabeti arttırıyor. Bu da ortaya
birbirine bağlı, kompakt olarak hareket
eden, gerek saha içerisinde gerekse saha
dışında muhteşem bir uyumu olan ekibi çıkartıyor. Şu an sezonun tamamlanmasına 8
hafta var ve takım olarak 3.sıradayız. Böyle
giderse Avrupa Kupaları’nda ülkemizi temsil edeceğimizi düşünüyorum. Şayet bunu
başarırsak tarihi bir olay olacak. Tabi ki de
Avrupa’da ülkemizi en iyi şekilde temsil

etme adına fazla oyuncu sirkülasyonu yaşamadan teknik heyetimizin isteği doğrultusunda eksik görülen yerlerimize transferler yapacağız…”
Türkiye Kupası yarı final ilk maçında 20
Nisan’da Konya’da Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor’da Başkan Ahmet Şan,
kuşlara olan merakını bildikleri Fenerbahçe
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ı da Konya’ya
davet edeceklerini ve geldiği takdirde kendisine Selçuklu Güvercini hediye etmek istediklerini ifade etti.

‘Hoşgörülü olmaya, rakiplerimize ve mücadelelerine her zaman olduğu gibi saygı
duymaya devam edeceğiz’ diyen Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan, “Biz bu
doğrultuda gelecek sezonun Süper Lig’de
‘Mevlana Barış, Hoşgörü ve Sevgi Sezonu’
olarak hayata geçirilmesini istiyoruz ve bu
konuda yapılan çalışmaları yakından takip
ediyoruz. Ama bunun olması için öncelikli
dediğimiz bu unsurların içinin doldurulması gerekir. Bunun içinde Fenerbahçe,
Beşiktaş ve Galatasaray Kulübü başkanlarının kamuoyu önünde bu konunun destekçisi olduklarını açıklamaları şart’ şeklinde görüş belirtti.
Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan,
“Spor kamuoyunun gözü artık Konya’da.
Sporun ve futbolun güzellikleri burada
yaşanıyor ve bu da tüm Türkiye’ye örnek
oluyor. Stadyum, taraftar profili. Bunların
hepsi eleştirilen Türk futbolunun yeniden
ayağa kalkması adına bir ön ayak teşkil
ediyor. Bu konu herkesin dikkatini çekiyor.
Beşiktaş ile deplasmanda oynadığımız
kupa maçında bir araya geldiğimiz Türk
Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim, Letonya ile Konya’da oynanan ve son dakikada
yenen golle 1-1 berabere biten maçın
ardından taraftarların milli takımımıza sahip çıkışını ve bunun da beraberinde Hollanda zaferini getirdiğini söyledi. Konya
şehrinden, stadyumumuzdan ve taraftarlarımızdan övgüyle bahsetti. Bunlar güzel
şeyler. Ve bizleri son derece gururlandırıyor” dedi.
Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan,
söyleşimizi ‘Yeni stadyumumuza taşındığımızdan beri taraftar profilimizde de
ciddi değişiklikler oldu. Bugün gerek milli maçlarda gerekse maçlarımızda tüm
Türkiye’ye örnek gösterilen ve her haliyle
övgüyü hak eden bir taraftarımız var. İki
sezondur kötü tezahürattan dolayı ceza
almıyoruz. Öncesinde ‘Biz Mevlana’nın
sözlerini hep ihraç ediyoruz. Ama öncelikle bunu kendi içimizde uygulamamız lazım. Gelin bu stadyumda kötü tezahüratı
yasaklayım dedik ve bir karar aldık. Bunu
da bugüne kadar son derece iyi uyguladık. Devam edeceğine de inancımız tam’
sözleriyle noktaladı.
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yüzölçümüenbüyükŞEHİR
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Konya, Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci
şehri. 3 merkez, 28'de müstakil ilçesiyle
birlikte 31 ilçesi bulunuyor. Göller dahil
yüz ölçümü 41 bin kilometre kare. Göller
hariç yüz ölçümü ise 38 bin 873 kilometrekare.
1875'te kurulan Konya Belediyesi, 1987'de
çıkarılan 3399 sayılı yasa gereğince "büyükşehir" statüsüne kavuşmuş olup

1989'dan beri belediye hizmetleri bu statüye göre yürütülmektedir. 2014'te 6360
sayılı kanun ile büyükşehir belediyesinin
sınırları il mülki sınırları oldu.
Konya, Hollanda başta olmak üzere dünya
üzerinde 35 ülkeden daha büyük bir yüzölçümüne sahip.
Konya'nın yüzölçümü olarak daha büyük
olduğu ülkeler ise şunlar; Hollanda, Bhu-

tan, Tayvan, Gine-Bissau, Moldova, Belçika, Lesotho, Ermenistan, Solomon Adaları,
Arnavutluk, Ekvator Ginesi, Burundi, Haiti, Ruanda, Makedonya, Cibuti, Belize, El
Salvador, İsrail, Slovenya, Yani Kaledonya,
Fiji, Kuveyt, Svaziland, Doğu Timor, Bahamalar, Karadağ, Vanuatu, Falkland Adaları,
Katar, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, Gambia, Jamaika, Kosova ve Lübnan.
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Ne olursan ol, gel

MEVLANA MÜZESİ

Bugün müze olarak kullanılmakta
olan Mevlana Dergahı'nın yeri, Selçuklu Sarayı'nın gül bahçesi iken bahçe,
Sultan Alaeddin Keykubat tarafından
Mevlana’nın babası Sultanü’l Ulema
Bahaeddin Veled’e hediye edilmiştir.
Sultanü’l Ulema 12 ocak 1231 yılında
vefat edince türbedeki bugünkü yerine
defnedilmiştir. Bu defin gül bahçesinde
yapılan ilk defindir. Sultan’ül Ulema’nın
ölümünden sonra kendisini sevenler
Mevlana’ya müracaat ederek babasının
mezarının üzerine bir türbe yaptırmak
istediklerini söylemişlerse de Mevlana “Gök Kubbe’den daha iyi türbe mi
olur?" diyerek bu isteği reddetmiştir. Ancak kendisi 17 Aralık 1273 yılında vefat
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edince Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled
Mevlana’nın mezarının üstünde türbe
yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul
etmiştir. “Kubbe-i Hadra” Yeşil Türbe denilen türbe dört fil ayağı (Kalın sutun)
üzerine 130.000 Selçuki Dirhemine mimar Tebrizli Bedreddin’e yaptırılmıştır.
Bu tarihten sonra inşaat faaliyetleri hiç
bitmemiş, 19. yy'ın sonuna kadar devam
etmiştir. Mevlevi Dergahı ve türbe 1926
yılında “Konya Asar-ı Atika Müzesi” adı
altında müze olarak hizmete başlamıştır
1954 yılında ise müzenin teşhir tanzimi
yeniden elden geçilmiş ve müzeni adı
“Mevlana Müzesi" olarak değiştirilmiştir.
Müze alanı bahçesi ile birlikte 65 bin m2.
iken, yeni istimlak edilerek gül bahçesi
olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18

bin m2. ye ulaşmıştır. Müzenin avlusuna
“Dervişan Kapısı”ndan girilir. Avlunun
Kuzey ve Batı yönü boyunca Derviş hücreleri yer almaktadır. Güney yönü, Matbah ve Hürrem Paşa Türbesi'nden sonra,
Üçler Mezarlığı'na açılan Hamuş'un (Susmuşlar) kapısı ile son bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun ve
Hasan Paşa türbeleri yanında Semâhâne
ve Mescit bölümleri ile Mevlana ve aile
fertlerinin mezarlarının da içerisinde bulunduğu ana bina yer alır. Avluya Yavuz
Sultan Selim’in 1512 yılında yaptırdığı
üzeri kapalı Şadırvan ile Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan selsebil adı verilen çeşme,
ayrı bir renk katmaktadır.

Konya'nın
evladı
34
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26 Şubat 1959 tarihinde Konya’nın Taşkent
ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Memnune
Hanım 4 yaşındayken
öldü. Annesinin vefatı
üzerine babasıyla birlikte İstanbul Fatih'e
taşındı. Babası bir süre
sonra Sefure Hanım
ile ikinci evliliğini
yaptı. İlkokulun ilk
dört yılını İstanbul'da
Hacı Süleyman Bey
İlkokulu'nda, kalan kısmını İstanbul
Bahçelievler'de okudu. Orta öğrenimini İstanbul Erkek
Lisesi'nde, yüksek
öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi
alanında tamamladı.
1984 yılında, üniversite eğitimini bitirmesinin ardından,
Boğaziçi’nde Kamu
Yönetimi alanında yüksek lisansını, Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü'nde doktorasını
tamamladı.

Konya'nın gururu,
Konya'nın umudu!
Doktorasını tamamladıktan sonra
1990 yılında Malezya Uluslararası
İslam Üniversitesi’nde yardımcı
doçent olarak çalışmaya başladı.
Bu üniversiteye kazandırdığı siyaset bölümünde, bölüm başkanı olarak göreve atandı ve 1993
yılına kadar bu görevi sürdürdü.

Ahmet Davutoğlu, Eşi Sare Hanım
ve iki kızı ile birlikte 1990 yılının ilk
aylarında gittikleri Malezya Kuala
Lumpur`da, Çin Mahallesi'nde bir
ev tutup yerleşti. Ailesiyle birlikte
1995 yılında Türkiye`ye döndüler.
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1993 yılında doçent oldu, 1995–1999 yıllarını Marmara Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler Bölümü’nde akademik eleman
olarak görev yaptı.
1998-2002 arasında, Harp Akademisi’nde
misafir öğretim üyeliği yaptı. 1999–2004
yılları arasında profesör unvanı ile Beykent Üniversitesi’nde Senato Üyeliği ve
Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Aynı yıllarda Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de misafir
öğretim üyeliği yaptı.
1980'lerde tanıştığı Abdullah Gül'ün başbakan olmasıyla Başbakan Başdanışmanı
oldu. İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan
tanıştığı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan
olduktan sonra bu görevine devam etti.
O dönemde `Gölge Dışişleri Bakanı` gibi
dış temaslarda etkili olmaya başladı. AB
ile temaslar, Kıbrıs müzakereleri, Irak Savaşı gibi her alanda rol aldı.
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Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet
Sezer ve dönemin Başbakanı Abdullah
Gül tarafından, 18 Ocak 2003'te Resmî
Gazete'de yayımlanan kararla büyükelçi
ünvanı verildi. 11 Mayıs 2009 tarihinde,
meclis dışından yapılan bir atama ile T.C.
Dışişleri Bakanı ünvanını kazandı.
İngilizce, Arapça ve Almanca bilen Davutoğlu, aynı zamanda pek çok akademik
eseri olan bir yazardır.
Ahmet Davutoğlu, 1984 yılından beri Kadın Doğum Uzmanı Dr. Sare Davutoğlu
ile evlidir. Sefure, Memnune, Mehmet,
ve Hacer Büke adlarında 4 çocuğu vardır.
Kızı Sefure, Yıldız Holding'in kurucusu
Sabri Ülker'in kızı Ahsen Özokur’un oğlu
olan 3. torunu Ahmet Özokur ile evlidir.
Ahmet Özokur ile Sefure Davutoğlu 9
Mart 2015 tarihinde boşandılar. Ortanca
kızı Meymune ise İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Dursun Topçu'nun
oğlu Talha Topçu ile evlidir.
Davutoğlu, 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimler sonucunda 24. Dönem Konya Ak Parti Milletvekili olarak
TBMM'ye girdi. Dışişleri Bakanlığı görevine devam etti.

10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep
Tayyip Erdoğan'ın bıraktığı Ak Parti Genel
Başkanlığı'na ve başbakanlığa aday oldu.
21 Ağustos 2014 tarihinde Recep Tayyip
Erdoğan tarafından aday olduğu açıklandı.
27 Ağustos 2014'te, Adalet ve Kalkınma
Partisi 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde
Genel Başkan seçildi. 28 Ağustos 2014'te
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 62. Türkiye Hükümetini
kurmakla görevlendirildi. 6 Eylül 2014
Cumartesi günü Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde yapılan güven oylaması sonucunda 133 ret oyuna karşılık alınan
306 kabul oyuyla göreve başladı.
7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel
seçimlerde Konya'dan Ak Parti Milletvekili seçildi. Seçimlerden sonra Başbakan
olarak istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu. Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurmakla görevlendirdiği Ahmet Davutoğlu,
CHP ve MHP ile koalisyon kuramaması
neticesinde görevi iade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
geçici hükümeti kurması için görevlendirmesi sonrasında, 28 Ağustos 2015 tarihinde yeni bakanlar kurulu üyelerinin
listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a sundu ve onaylanarak 63. Türkiye Hükümetini kurmuş oldu.
12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Adalet ve
Kalkınma Partisi 5. Olağan Kongresi'nde
parti genel başkanı seçildi. Kayıtlı bin
445 delegeden bin 360'ının oy kullandığı
seçimde sandıktan bin 353 geçerli, 7 geçersiz oy çıktı. Ahmet Davutoğlu geçerli
oyların tamamını alarak yeniden genel
başkanlığa seçildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1
Kasım seçiminin ardından yeni hükümeti
kurma görevini, seçimden birinci çıkan
Ak Parti'nin Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'na 17 Kasım
2015 tarihinde verdi.
17 Kasım 2015 tarihinde aldığı görev
üzerine Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Hükümet Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24
Kasım 2015 tarihinde onaylandı.
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Röportajımızın konuğu Konyaspor'a
Genel Müdür olarak hizmet eden,
daha sonra tecrübesini Genel Menajerlikle süsleyen, Konyaspor'un sessiz,
fedakâr ve merak edilen ismi Önder Sami
Güven. Beyefendiliği, kibarlığı ve mütevaziliğiyle bizleri kendisine hayran bırakan
Güven, sorduğumuz tüm sorulara içtenlikle cevap verdi. Avrupa Kupalarına oynayan, Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Konyaspor’da,
Genel Menajerlik gibi zor ama bir o kadar
da önemli bir görevi üstlendiği için mutlu
olduğunu ifade eden Önder Sami Güven
ile özel hayatını ve Konyaspor'a dair A'dan
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"HERYÖNÜMÜZLEÇITAYIYÜKSELTTİK"
Röportajımıza klasik bir başlangıç yapalım ve sizi yakından tanıyalım...
Konya'da doğdum, aslen Taşkentliyim. Evliyim ve iki çocuk babasıyım. Ankara Gazi
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü
bitirdim. Yine aynı bölümde yüksek lisans
yaptım. Uzun yıllar kurumsal firmalarda
İnsan Kaynakları Yöneticiliği ve Direktörlüğü görevlerinde bulundum. 2005 yılından beri Konyaspor'da Genel Müdür ve
2016 yılının başından bu yana da Genel
Menajerlik görevlerini yürütüyorum. Bu
görevden öncede pilot takım Anadolu
Selçukspor’da 2 yıl başkanlık görevinde
bulundum.
Spor demişken ailenizde sporla uğraşan var mı?
Eşim yüzme, çocuklarım ise yüzme ve dalış sporunu aktif olarak yapıyorlar.
Siz de mahalle aralarında top koşturan
o çocuklardan mıydınız?
Evet, hangimiz koşturmadık ki... (Gülüyor)
Çocukken mahalle aralarında top koştururken kendimizi hep başka bir futbolcunun yerine koyardık. O dönemde hangi
futbolcu popülerse o futbolcu olurduk.
Sizin var mıydı kendinizi yerine koyduğunuz bir futbolcu?
Öyle bir şey olmadı ama futbola ilgim oldukça fazlaydı. Lisedeyken Konyaspor'un
maçlarını kaçırmazdım. Üniversite yılla-

rımda da maçları izlemek için Ankara'dan
gelirdim.
Peki nasıl bir kariyer planlamanız vardı?
İlgi alanlarım içinde her zaman spor vardı ama kariyer planlamamın içinde yoktu.
2005 yılında Konyaspor serüvenim başladı. UEFA'nın zorunlu kıldığı yapılanma
gereği Konyaspor'da Genel Müdür olarak göreve başladım. İlk zamanlar spor
kökenli olmadığım için yadırgadılar. Bu
süreç uzun sürmedi. Sonuçta yöneticilik
yapıyordum ve teknik anlamda işlerle uğraşmıyordum. İşimi seviyorum. Çok adrenalini yüksek olan bir işim var.

"BEN BÖYLE BİR
SEZON GÖRMEDİM"
Gelelim Konyaspor'a... Biliyorsunuz
ki Konyaspor bu sezonun en dikkat çeken takımı. Çünkü Beşiktaş ve
Fenerbahçe'nin geçmişleri ve kadroları
itibariyle bulundukları konum sürpriz
değil. Ama onların hemen arkasında
milyonlarca liralık kadrolar yerine, çok
mütevazi bir Konyaspor var. Bu sizin
beklediğiniz bir şey miydi?
Klasik olacak ama çoğu kimse gibi bizde
bu kadarını beklemiyorduk. Yukarılarda

olacağımızı tahmin ediyorduk ama şu andaki konumumuz biraz tahminlerimizin
üzerinde, net olarak şunu söyleyebilirim,
12 yıldır Konyaspor'un içerisindeyim. Onlarca teknik direktörle, yüzlerce oyuncu
ile çalıştık. Bu yıl kadar takım ruhunun
yüksek olduğu, uyumun iyi olduğu bir yıl
olmamıştı. Oyuncularımız çok iyi, hepsiyle
gurur duyuyoruz.
Konyaspor'un başarısının sırrı tek bu
değil diye düşünüyoruz...
Kulübün içinde olan herkesin şüphesiz ki
bu başarıda katkısı var. Bir kişi bile olmasa
eksiğiz. Taraftarımızın maşallahı var zaten. İki yıldır çok çok iyiler... Zaten bunun
mükâfatını da hem milli maçlarda hem de
takımımızın oynadığı maçlarda verdikleri
desteğin spor kamuoyu tarafından övgüyle bahsedilmesiyle hak ettikleri gibi
aldıklarını düşünüyorum. Şunun altını
özellikle çizmekte fayda var. Konyaspor
Kulübü son iki sezondur taraftarının kötü
tezahüratı nedeniyle herhangi bir ceza
almadı. Bu başlı başına övgüyü gerektiren
bir husus. Teknik heyet ile oyun kadrosu
arasındaki diyalog mükemmel. Oyuncu
biliyor ki o hafta kim iyiyse isme bakılmadan formayı giyiyor. Birlik beraberlik arkadaşlık ve inanmışlık da buna eklenince
başarı geliyor.
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Bu başarıda Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Konyalı olmasının etkisinden
bahsedebilir miyiz?
Bu durum az önce de dediğim gibi takım
olma olgusu ve takım ruhunu yakalamaktan geçiyor. Bunun yanı sıra maddi manevi desteğini esirgemeyen ve bizimle
her zaman ilgilenen Başbakanımız tam
bir Konyaspor sevdalısı... Bir şehrin takımı
Süper Lig'deyse, kendisi de başta siyaset
olmak üzere ekonomi de, sanayi de ve birçok alanda Süper Lig'dedir.
Ceza almayan taraftarımızdan bahsetmişken yönetimin taraftar gruplarıyla
diyaloğu nasıl?
Yönetimimiz ile taraftar grupları arasında
çok iyi bir uyum var. Bu sayede 2 sezondur taraftar olayları nedeniyle ve küfür
sebebiyle hiç ceza almadık. Taraftarımıza
deplasman organizasyonlarında yasalar gereği direkt katkımız olamadığı için
sponsorlarımız vasıtasıyla destek almalarını sağlıyoruz. Çünkü taraftarımız kendi
sahamızda olduğu gibi deplasmanlarda
da bu sezon muhteşemler. Artık bilinçlendiler. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Milli Takımımızın 2016 Avrupa Futbol

"Sürdürülebilir bir
borcumuz var."
Şampiyonası’na direkt gitme konusunda
Konya’da oynadığı maçlarda taraftarlarımızın katkısı çok büyük. Diğer taraftar
gruplarını ateşleyen de onlar oldu.
Konyaspor'un buralara gelmesi sessiz
sedasız oldu. Peki yakalanan bu ivme
tek sezonluk mu olacak? Çünkü geçmişte tek sezonluk efsane takımlar
oldu. Konyaspor'un bu konuda bir hazırlığı var mı?
Bu başarının sürdürülebilir hale gelmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Stadımız
farklı, tesislerimiz farklı, taraftarımız farklı... Konyaspor için ciddi rakamlar harcıyoruz. Kulübümüz kurumsallaştı. Elbette
borcumuz var ama öyle abartılacak bir
borcumuz yok. Takımımızın ligi bitireceği
sıra aynı zamanda parasal değerdir. Bu da
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"Sportif başarı,
tesisleşme ve
taraftar profilinde
bu sezon ilkleri
yaşayarak, tarihe
geçtik"
demek oluyor ki önümüzdeki yıl borcumuzun azalmasında ciddi bir katkısı olacaktır. Bundan sonra çizeceğimiz yol haritamız çok fazla açılmadan, mütevazi bir
şekilde yola devam etmek olacak. Maliyeti
yüksek futbolcular alıp takım içi dengeleri
bozarsanız zor durumda kalırsınız. Bizim
federasyondan iki türlü gelirimiz var. Biri
sabit gelir, diğeri ise sportif başarıya bağlı performans geliridir, performansınız
ne olursa olsun sezon başında size gelen
standart bir rakam vardır. İddia gelirlerimiz var. Oynanan maçın sonucuna göre
ödenen isim hakkı gelirleri, Onun dışında
sponsor gelirleri, tribün gelirleri ve reklam
gelirleri ana gelir kalemlerimizdir. Tribün
gelirlerimizin genel gelirler içindeki payı
pek yüksek değil.
Bunu diğer stadyumlara nazaran bilet
fiyatlarının daha düşük olmasına bağlayabilir miyiz?
Maç bileti fiyatlarımız diğer süper lig takımlarına göre orta seviyelerdedir. Bizim

önceliğimiz taraftarımızı stadyuma alıştırmak ve en yüksek seyirci ortalamasına
sahip olmaktır. Geçen yıl ilk yarı sonu itibariyle en yüksek seyirci ortalamasına biz
sahiptik, sezon sonunda ise 3. sırada bitirdik. Bu yıl 26 hafta itibariyle bu unvanımızı
koruyoruz.
Peki sözleşmesi sona eren Torku, sponsor olarak devam edecek mi?
Devam edip etmeyeceği kesinleşmedi.
Stadyumla olan sözleşmesi Ocak 2016’da
bitti. Önceliğimiz yine Torku olacak. Torku,
Konya ile özdeşleşmiş bir marka. İnsanları
yeni bir isme alıştırmak hiç kolay değil. İnşallah Torku olur. Olmazsa da alternatifleri
araştırıyoruz. İsteğimiz bu şehrin markası
olan Torku'nun burada kalması.
Biraz da transfer konuşalım. Avrupa
Kupalarına katılma durumunda orada
da ses getirmek amacı var mı? Yoksa
ilk yılın planlaması geçiş süreci olarak
mı düşünülüyor? Yapılması muhtemel
transferlerin mevkileri belli mi? Eksik
bölgeleri tamamlama adına çalışmalar
başladı mı?
Avrupa Kupalarına iki türlü katılma şansımız var. Direkt gruplara katılırsak altı maç
oynayacağız veya elemeyle üçüncü turda
olabilir, ikinci turda olabilir, ona göre yolumuzu çizeceğiz. Gruplara direkt girersek gelirimiz çok daha iyi olur. İkinci ya da
üçüncü turdan girersek erken başlamış
olacağız. Türkiye Kupası'nı alırsak sezonu
kaçıncı bitirirsek bitirelim direkt gruplara

"YOK BÖYLE BİR
TARAFTAR"

gideceğiz. Fenerbahçe kupayı alırsa ve ligi
ilk ikide bitirirse, ligi üçüncü bitiren takım
direkt gruplara katılacak. Galatasaray cezalı olduğu için gidemeyecek. Bu yüzden
şansımız çok yüksek. Ligi üçüncü olarak
bitirirsek gruplara gitme şansımız epey
yüksek. Transfer konusuna gelirsek kadromuzun büyük çoğunluğunu oluşturduk.
Oturmuş bir kadromuz var, Yeni sezonda
dış transfer sayımız ikiyi ya da üçü geçmez.
Samuel Holmen kalacak mı?
Holmen'i sezon sonuna kadar kiralamıştık. Biz Holmen'i seviyoruz. Holmen de
Konya'yı çok sevdi. Tabi sezon sonunda ne
olur bilemeyiz.

yıllık yeni sözleşme imzalandı. Yani mevcut durumdan hocamız, yönetimimiz,
taraftarlarımız ve oyuncularımız herkes
memnun. Bizim oyuncularımızın yüzde
90'ı "şu takım daha fazla para verecek" desen gitmez. Konya'da çok mutlular... Eğer
bulunduğun yerde mutluysan parasal değerin bir önemi yoktur.
Aykut Kocaman demişken uzun zamandan sonra kendisini hiç alışık olmadığımız bir şekilde sevinirken gördük. Devamını görebilecek miyiz sizce?
Aykut Hoca çok mütevazi bir insan. O günkü sevinci turun gelmesiyle oluşan ani bir
refleksti. Son anda gelen bir gol olması da
buna etkendi. Ama çok yakıştığını ve herkesi mutlu ettiğini de söylemek gerekir.

"KONYA,
AYKUT HOCA'YA
ALIŞKANLIK
YAPTI."

Peki Konyaspor'un yönetim kadrosunda kaç kişi yer alıyor? Kulüpte kaç kişi
çalışıyor?
Yönetim Kurulumuzda 21 kişi yer alıyor.
Kulübümüzde 55 çalışanımız mevcut. Teknik heyetimiz ve antrenör kadromuz da
bu sayının içinde yer alıyor.

Aykut Kocaman ile sözleşme yenilendi.
Konya'ya ve takıma olan sevgisi dışında Aykut Hoca'yı bu sözleşmeye ikna
eden şey ne?
Aykut Hocam takımı seviyor, oyuncuları
seviyor. Konya, Aykut Hoca'ya alışkanlık yaptı. Alışkanlıklardan da kolay kolay
vazgeçilmez. Karşılıklı memnuniyet vardı.
Yakalanan başarıyla beraber aklımızda
olan sözleşme uzatma konusu biraz daha
hareketlilik oldu. Mutabakata varıldı ve 2

Passolig'e bakış açınız nasıl?
Konyaspor'da Passolig sayısı 95 bini geçti.
Zarar eden kulüpler var ama Passolig’in
bizden kar ettiği kesin… Kupada oynadığımız Beşiktaş maçında 41 bine yakın
seyircimiz vardı. Hem de hafta içi ve şifresiz kanaldan yayınlanmasına rağmen,
biletler 10 gün öncesinden bitti. İnegölspor kupa maçı hafta içi mesai saatinde
oynanmasına rağmen beş bine yakın bilet
satıldı.

Konyaspor Store ne durumda? Nasıl
işletiliyor? İlerleyen zamanlarda çarşı
içine ya da AVM'ye bir mağaza açmayı
düşünüyor musunuz?
Konyaspor Store, Konyaspor tarafından
bir kuruma verildi. Konyaspor sabit maliyetlere girmeme amacıyla ciro paylaşımı
uygulamasına geçti. İnternet satışlarıyla
birlikte mağazamız bir hayli yol kat etti.
Tabi bunda sportif başarının katkısı çok
büyük. Düzgün bir pazarlama stratejisiyle
bunu destekleyince satışlar daha da arttı.
Önümüzdeki yıllar için yeni bir mağaza
açma projesi var.
Peki Konyaspor geleceğe yatırım yapıyor mu? Altyapı çalışmaları ne durumda?
Altyapı çalışmalarına çok önem veriyoruz.
Bu kapsamda Anadolu Selçukspor ile işbirliği yapıyoruz. Anadolu Selçukspor'da
yaş ortalamasını çok düşürdük. Amacımız yukarıya oyuncu göndermek. Geçen
sene aldığımız Halil İbrahim Sönmez var
mesela. Ondan çok memnunuz. Aynı şekilde Başakşehir maçında gol atan Volkan
Fındıklı da Anadolu Selçukspor’dan gelen
isim. Amacımız altyapıdaki oyuncuları kademe kademe daha yukarılara çıkarmak.
Altyapımız iyi yolda diyebilirim. Altyapının
en büyük sıkıntısı tesis. Ama bu konuyu da
bu yıl Gençlik Spor Müdürlüğü ve belediyelerimizin destekleriyle aşmaya başladık.
İnşallah ileride daha iyi olacak.
Son olarak taraftarımıza buradan iletmek istediğiniz bir mesaj var mı?
Taraftarlarımız inşallah hep böyle mütevazi kalırlar ve örnek bir taraftar olmaya
devam ederler. Taraftarımızdan çok çok
memnunuz. Ailecek maç izlemeye gelenleri gördükçe çok mutlu oluyoruz. Ailelerin gönül rahatlığı ile stadyuma girip
çıkabilmeleri, muhteşem taraftarımız ve
stadyumumuzun çok kaliteli olması sayesinde... Küfrün de bitmesi bunda etken...
2-3 haftaya kadar yeni sezon için kombine ve loca planlamaları başlayacak. Sezon
bittiğinde kombine ve loca satışları başlayacak. İnşallah Avrupa takımları buraya
gelecek ve çok güzel şeyler olacak.
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ETLİEKMEK
ETLİEKMEK

Pide derseniz, etliekmeğe karşı ayıp edersiniz!
Etliekmek, Konya'ya has, Konya'ya özgü
bir yemek çeşididir. Etliekmek günümüzde
bir Konya markasıdır. İkram konusunda ilk
sırada olması, özellikle dışarıdan gelen misafirlerin, Konya'nın etliekmeği varmış, onu
tatmadan gitmem diye söze başlaması, etliekmeği baştacı yapar.

ra bakarsanız 60-70 yıl öncesine gitmeniz
lazım. Bugünkü gibi etliekmekçiler yok.
Bu işi kebapçılar yapıyor. Etliekmeğin içini
önceden hazırlanmadan pişiren bir yer yok!
Pişirttiğiniz yerde yeme gibi bir adette yok.
Ancak misafirleriniz için hazırlatacağınız bir
anlayış var o günlerin Konya’sında.

Etliekmek yiyenler en az 1,5 söyler etliekmeği, duble yiyenler kimsenin gözüne
gözükmese de, bir oturuşta 8-10 tane etliekmek yiyende görülmemiş değildir. Etin
bıçakla kıyma haline getirilmesine bıçak
arası denir Konya'da. Etliekmek bıçak arası
olarak da pişirilir. Hemen her mahalle de
mutlaka bir kaç tane etliekmekçi vardır.

Konyalı ustalar, içine sevgi mi katarlar, pişirme şekli mi farklıdır, fırının harareti daha
mı ayarlıdır, yoksa el lezzeti denilen o şey
bu şehre mi hastır bilinmez. İnceliği, gevrekliği, servis olarak sunumu etliekmeği
vazgeçilmez yapar. 1.80 cm kadar sündürülen yerler vardır. Eskiler çaya limon sıkılır,
çorbaya limon sıkılır, etliekmeğe limon sıkılmaz derlerdi.

Hamuru incecik, malzemesi bol, fırın ısısı
ayarlı bir fırında pişen etliekmek hem fırını
övdürür, hem de etliekmek yaptıran insanın misafirlere tarafından övgülere mazhar
olurdu.

Konyalı aileler hafta sonralarında maile
yeğe gitseler, soluğu bir etliekmekçide
alırlar. Ağır misafirlere dahi ikram edilen yemek etliekmektir.

Etliekmeğin mazisi derinlerde anlatılanla-
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O devirlerin meşhur ustalarından kayıtlara
geçen meşhur etliekmek ustaları ise; Ahmet Ağa, Selanikli Halil, Halepli Hasan, Kara
Mustafa, Kılıcı Mustafa, Kebapçı Osman
Vefa'ydı.

Dostlarını, arkadaşlarını yemeğe davet
eden Konyalılar, gel bir etliekmek yiyelim
ya da gel seni şuraya götüreyim dedikleri
mekanların neredeyse tamamı bir etliekmekçidir.

Selçuklu Medeniyeti'nin tapu sicili!

ALAEDDiNTEPESİ
Tepe, Konya'nın simgesi, Konya'nın merkezi.
Konya'da bütün yollar
Alaeddin Tepesi'ne çıkar, sözünün tenin bulunduğu yerin gerçekten
bir cazibe merkezi olduğunun ispatı. Selçuklu döneminden bu yana
sekiz asırdır bu özelliğini sürdürüyor.
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Alaeddin Kavşağı, yaklaşık 1250 metre
uzunluğuyla dünyanın en büyük dönel
kavşağı olarak bilinirken, şu anda Alaeddin-Adliye hattına da ev sahipliği yapıyor.
Konya ilinin merkezine bağlı Karatay ilçesinde yer alan tepe. 450 x 350 metre
boyunda olup, 20 metre yüksekliğinde
olan tepe, höyük olarak adlandırılan
protohistorik yerleşim yerlerinden biriydi.
Tepenin 1849'da çizilen gravüründe,
Alâeddin Camii, Selçuklu Sarayı'nın kalıntıları ve Kılıç Arslan Köşkü görülebilmektedir. Günümüzde ise saray ve köşk
yoktur.
1941 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan kazılar sonucu tepedeki ilk
yerleşimin MÖ 3000'lerde, Erken Tunç
Çağı'nda başladığı anlaşıldı. Bu dönemden sonra sırasıyla Frig, Helenistik,
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmaya devam edildi. Günümüzde ise
tarihi değerinin yanı sıra bir mesire yeri
konumundadır.
11. yüzyılın sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan kent, bu tarihten sonra ilk ve tek saldırısını Üçüncü
Haçlı seferi esnasında aldı.
Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu İmparatoru Friedrich Barbarossa 1190'da,
ordusunu dinlendirmek için şehri ele

geçirmişti. Kısa süre sonra ise şehir, Selçuklular tarafından geri alındı.

cephanelik olarak kullanılmasının ardından 1920'lerde ortadan kaldırıldı.

Daha sonraları ise Osmanlı İmparatorluğu ve ardından kurulan Türkiye'nin sınırları içerisinde yer aldı.

Caminin yanında, 1908 yılında Konya
Valisi Ferit Paşa tarafından yaptırılan
çeşme ve su haznesi bulunmaktadır. Tepenin Mevlâna Külliyesi'ne bakan kısmında, 1936 yılında Ulusal Mimarlık Akımı tarzında inşa edilen Şehitler Anıtı yer
almaktadır.

Tepede yer alan ve günümüze kadar
ulaşan en önemli yapı, tepenin kuzeyindeki Alâeddin Camii ve kümbetleri olarak gösterilmektedir. Yapımı 1220 yılında tamamlanan bu cami, adını Selçuklu
sultanı I. Alaeddin Keykubad'dan almaktadır. II. Kılıç Arslan tarafından yaptırılan
avludaki büyük kümbette, II. Kılıç Arslan
dahil sekiz sultanın mezarı bulunmaktadır. Yine Selçuklular döneminde tepenin
kuzeyine bir saray yaptırılmıştı.
Tepenin güneyinde ise 20. yüzyıla kadar
Rum ve Ermeni toplulukların yaşadığı
bir mahalle yer almaktaydı. Bu toplulukların birbirine bitişik kiliseleri, 1920'lerde ortadan kalktı. Günümüzde ise yerlerinde orduevi durmaktadır.
10. veya 11. yüzyıllarda tepede inşa edilen kilisenin, Selçuklular döneminde
hangi amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. 13. yüzyılda yazılan bazı kaynaklara göre burada Eflatun'un mezarı bulunmaktadır. 1465-1466 yıllarında bölgeden
geçen Vasilij adındaki bir Rus tüccar, kilisenin adının Amfilokios olduğunu belirtmektedir. Osmanlı döneminde mescit haline gelen bina, 1872 yılında artık
cemaati kalmadığından saat kulesine
dönüştürüldü I. Dünya Savaşı sırasında

Tarihi binalara ek olarak günümüzde evlendirme dairesi ve orduevinin yanı sıra
çeşitli çay bahçeleri de yer almaktadır.
Üzerinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla birlikte tarihi değerinin yanında
bir mesire alanı olarak hizmet vermekteydi.
Tepe'de yer alan binalardan Eski Orduevi bir arkeolojik park alanı haline gelen
Alaeddin Tepesi’ndeki yeni düzenlemeler çerçevesinde kaldırıldı.
Lale, sümbül ve diğer çiçek türleriyle
mesire alanı haline gelen Alaeddin Tepesi, adeta açık hava müzesi gibi oldu.
Alaeddin Tepesi'nde yapılan çalışmalar
sonucunda, Selçuklu dönemi iç kale surları ortaya çıkarıldı. Selçuklu Sarayı’nın
burçları ile ilgili çalışmalar sürerken. Alaeddin Camii’nin restorasyonu çalışması
devam ediyor. Bu çalışmalarla birlikte
Anadolu medeniyetinin, Selçuklu medeniyetinin tapu kaydı olan, adeta tapu
sicili kabul edilen Alaeddin Tepesi çok
daha farklı bir manaya kavuşturuluyor.
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Bir devir onunla geçti...

Necmettin Erbakan

54. Hükümetin Başbakanı olan
Merhum Necmettin Erbakan,
aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetininde
23.
Başbakanıydı. 1969 yılı seçimlerinde
Konya'dan bağımsız Milletvekili
adayı olarak seçimlere katılmış
ve 2 Milletvekili seçilebilecek bir
oyla Konya'dan bağımsız Milletvekili seçilmişti. Çok partili
döneme girilen 1950 yılından
bu yana, Konya, Erbakan Hoca
dışında bugüne kadar hiç bir
bağımsız adayı Meclise göndermedi. Milli Nizam Partisi, Milli
Selamet Partisi, Refah Partisi,
Fazilet Partisi ve Saadet Partisi onun kurduğu partilerdi. Milli
Görüş Hareketi ile başlayan siyasi mücadele kendisinden sonra da değişik isimlerle devam
etti. 1926 yılı Sinop Doğumlu
olan Erbakan 2011 yılı 27 Şubat
günü vefat etti.
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Adı Konya'daki ikinci
devlet üniversitesine
verildi.

1969'de Konya'dan milletvekili seçildi. 1970'de Milli Nizam Partisi'ni kurdu,
ancak parti kısa bir süre sonra Anayasa
Mahkemesi tarafından kapatıldı. 11 Ekim
1973'de MNP kadrosuyla Milli Selamet
Partisi'ni kurdu. 1974-1978 döneminde
üç ayrı kaolisyon hükümetinde başbakan
yardımcılığı yaptı. Bu dönemde, Kıbrıs
Barış Harekatı'nın yapılmasını savundu.
Amacı, Kıbrıs'ın tamamını alarak, görüşme masasına oturmak, Rum tarafına
gereken toprakları masada bırakarak
KKTC'nin dünyaca tanınmasını sağlamaktır. Hükümet ortağı olan Bülent Ecevit
buna müsaade etmeyerek, Yeşil Hat noktasında Kıbrıs Harekatının durdurulması
emrini verdi.
12 Eylül'de bir süre İzmir Uzunada'da gözaltında tutuldu. 15 Ekim 1980'de 21 MSP
yöneticisiyle birlikte 'MSP'yi illegal bir
cemiyete dönüştürmek ve laikliğe aykırı
davranmak ' suçlamasıyla tutuklandı. 24
Temmuz 1981'de serbest bırakıldı ve beraat etti. 1982 Anayasası gereğince 10 yıl
siyaset yapma yasağı aldı. 1987'de halk
oylamasıyla tekrar siyasete döndü. 19
Temmuz 1983'te kurulan Refah Partisi'ne
daha sonra genel başkan seçildi. 1991
seçimlerinde Konya'dan milletvekili oldu.
Refah Partisi 1995 seçimlerinde 158 milletvekili ile birinci parti oldu. DYP-ANAP
koalisyonu başarısız olunca DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde 28 Haziran 1996'da başbakan olarak göreve
başladı. Bu dönemde, Türkiye tarihinin
ilk denk bütçesi yapıldı. İlk 8 ay planlanan
şekilde uygulandı. Bu dönemde, D-8 adlı

büyük bir organizasyonun liderliği gerçekleştirildi. Hazinenin, iç piyasaya borçlanma ihtiyacını ortadan kaldıran "Havuz
Sistemi" uygulamasını başlattı. Memura
her ay, enflasyon + büyüme oranında
zammı otomatik olarak verme anlamına
gelen s.mobil sistemini uygulamaya başladı. Memur, emekli ve işçiye % 110 ile %
200 oranlarında üst üste zamlar gerçekleştirildi. Esnafa yüklü miktarlarda kredi
imkanı sağlandı.
21 Mayıs 1997'de Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı Vural Savaş, RP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
ve RP kapatıldı. Hakkında açılan davalardan aldığı hapis cezaları ilerleyen yaşı
gözönüne alınarak ev hapsine çevrildi.
Kurucusu olduğu Milli Görüş Hareketi'nin
2001 yılında bölünmesinden sonra
Erbakan'ın da desteklediği Milli Görüş'çü
kanat Recai Kutan başkanlığındaki Saadet Partisi'ni, yenilikçi kanat ise 2002
seçimleri'nde iktidara gelen Ak Parti'yi
kurdu.
Adli Tıp Kurumu'nun “sürekli hastalık” raporu doğrultusunda Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 19 Ağustos 2008'de
affedildi. 17 Ekim 2010'da tekrar kendi
kurduğu Saadet Partisi'nin genel başkanlığına seçildi.
Necmettin Erbakan, 27 Şubat 2011 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Doktoru
Tevfik Ali Küçükbaş, Erbakan'ın vefat sebebini kroner arter hastalığı ve kalp yetmezliği olarak açıkladı.
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Dünya'nın en iyi 5 stadyumu arasında

BÜYÜKŞEHİR TORKU ARENA

STADYUMU

Konya Büyükşehir
Belediyesi’nin yaptırdığı
42 bin kişilik Büyükşehir Belediye Stadyumu, 20 ülkeden
32 stadyumun yarıştığı “2014
Yılının En İyi Stadyumları”
yarışmasında dünyanın en iyi
5 stadyumu arasında.
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42 bin kişilik seyirci kapasitesi, yeşil-beyaz renklerde futbol şeklindeki Konya
Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nun
estetik ve özgün tasarımı, etkileyici ambiyansı, modern özellikleri ile dünyada iz
bırakan eser, Türk sporu için büyük bir
önem taşıyor.
Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu, 400 bin metrekarelik bir alanda
90 bin metrekare kapalı alanda 42 bin
seyirci kapasitesi ile dikkat çeken stadyumun tamamı kapalı tribünlerden

oluşuyor. Futbol topu şeklinde olan
stadyumda zeminden ısıtmalı futbol
sahası, Türkiye’nin en büyük ekranına
sahip skorbordu, modern drenaj sistemleri, tribün ısıtma sistemi, localar, alışveriş merkezleri, restoranlar, ofisler, 84
turnike, 500 araçlık yer altı, 3 bin araçlık
yer üstü otoparkı, 54 loca, 22 asansör, 40
seyirci çıkışı, 14 giriş bulunuyor.
Konya şehir merkezinde yer alan, temeli 17 Ekim 2012 tarihinde atılan ve 2014
yılı Eylül ayında inşaatı tamamlanan

Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu, UEFA kriterlerine uygun, futbol
topu şeklinde yeşil ve beyaz membranlarla kaplı 41 bin 981 seyirci kapasiteli
stadyumdur. Ayrıca dünyanın en iyi ilk
5 stadına girmiştir.

17 Ekim 2012 tarihinde, dönemin Gençlik ve Spor Bakanı
Suat Kılıç ile dönemin Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun
katıldığı bir törenle temel atma töreni
yapılmıştır.

3 Kasım 2014 tarihinde Konyaspor'un
da isim sponsoru olan Torku firmasıyla
1 yıllığına 3 milyon dolar karşılığı yapılan anlaşma ile stadın yeni ismi Konya
Büyükşehir Torku Arena olarak değiştirilmiştir.

Stadyumun alt tribünü 11 bin 166 kişi,
üst tribünü ise 21 bin 968 kişi koltuk
kapasiteli ve toplamda 38 bin 656 kişi
kapasitelidir. VIP izleyiciler ile basın
mensup ları için 3 bin 773 kişilik alan
ayrılmış, protokol içinse 29+600 kişilik başka bir alan daha ayrılmıştır. 200

engelli kapasitesi bulunan stadyumda
localar ise toplam 920 kişi kapasitelidir.
Stadyumun dışında seyirciler için 920
araçlık açık ve 600 araçlık kapalı otopark kapasitesi bulunur. 6 adet otobüs
için kapalı, 15 adet seyirci otobüsü içinse açık otoparkı bulunmaktadır. Bunların dışında; canlı yayın araçları için 12
adet açık ve protokol araçları içinde 108
araçlık açık otoparkta yine otopark alanı
içerisinde yer almaktadır.
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Eski stadyumu rant alanı
olarak kullanmayacağız!
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve Sanat Derneği'nin düzenlediği Çarşamba Sohbetleri'nin 41. hafta konuğu olarak, kendisini dinleyenlere mesajlar verirken,
bundan sonra yapacakları ile ilgili de ipuçları verdi. Kendisiyle yapmış olduğumuz söyleşiyi sizlerle
paylaşıyoruz.
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İnsan neyi hedeflerse Cenab-ı Allah
ona doğru yol açıyor!
Epey bir konuştuğumuz ama bugüne nasip olan bir birlikteliği şu anda yaşıyoruz.
İlk ve Ortaokul sonrasında Üniversite
dönemim İstanbul ve Ankara'da geçti.
Adeta ikinci ve üçüncü üniversite mesabesine geldi. Sizler haftalık ve kesintisiz
sohbetler deyince, İstanbul ile ilgi hatıralarım aklıma geldi. Biz 80 öncesinde,
seksen sonrasını da gördük. 1978 yılında başlamıştım Üniversiteye O zamanlar
büyük bir iştiyakla eğitim çalışmalarına,
sohbetlere, seminerlere ve programlara katılıyordum. Ben de iz bırakan
Kubbealtı Cemiyeti çalışmalarıydı. Bu
cemiyet Çemberlitaş'taydı. Sanıyorum
orada bu faaliyetler yine devam ediyor.
Bir dönem Cağaloğlu'nda Rüstem Paşa
Medresesi'nde kalmıştık. İstanbul Erkek
Lisesi'nin arkalarında Sultan Hamamı'na
inerken, Mimar Sinan'ın son dönem eserlerinden bir medrese.
Cağaloğlu'nda bir vaha gibi. Etrafında
revaklar, çevresinde küçük odalar vardı.
Biz orasını yurt olarak kullanıyorduk. Öğrencilik döneminde bahçesine ağaçlar
dikmiştim. Asmalar dikmiştim. O üzüm
asmaları bütün revakları sarmıştı. Güller
dikmiştik. Yıllar sonra uğradığımda ne asmalar vardı, ne de güller. Daha fazla insan
otursun ve istifade etsin diye, tamamen
kaldırmışlar, taş döşemişler, masalar koymuşlar. Ona biraz üzüldüm.
Orada kalmak bile bir eğitimdi, o havayı
teneffüs etmek bile bir eğitimdi. 500 yıllık bir eğitim yuvası. Ben sosyal genetik
denen olguya inanıyorum. Bastığımız
toprak, oturduğumuz taş, bulunduğumuz mekan, ortam sonraki karakterimizi
etkiliyor diye düşünüyorum.
O yıllarda, Ahmet Kabaklı, Nevzat Yalçıntaş, Ayhan Songar, Sebahattin Zaim, Faruk Kadri Timurtaş, Samiha Ayverdi, Ali
Nihat Tarlan, Mustafa Servet Arma, Salih
Tuğ ve Cemil Meriç gibi isimlerle tanışma
ve sohbet etme imkanım oldu. Bayramlarda onların evlerini ziyaret ederdik. Her
biri bizde ayrı bir iz bırakmışlardı.
Sosyal Bilimler Enstitüsü diye bir birimimiz vardı. Saatli-süreli yayınlar yapar, bu
yayınların saatlerini bildirir, yapılacak
imtihanların saatleriyle ilgili duyurular
yapardı. Bir süre bu enstitüsünün müdürlüğünü de yapmıştım. Aynı zamanda faaliyetlere katılanlara sertifika da verirdik.
Kendime de bir sertifika yazdım.
Şimdi geriye dönüp bakıyorsunuz, şu

Bazen
acımasızca
eleştiriliyorsunuz!
anda Belediye Başkanlığı yapıyorum. O
dönemlerde ne elde etmişseniz, ne kazanmışsanız, bilgi adına ne biriktirmişseniz, ne öğrenmişseniz onları harcayarak
yürüyorsunuz. Geriye dönmeye fırsatınız
kalmıyor.
Karaman Lisesi'nde parasız yatılı okurken, hayalimiz üniversiteyi kazanıp, o
devirde çok meşhur olan siyah bond çantayla okulun önünden geçmekti.
Maişet derdimiz olmayacaktı., evlenecektik. Hanım çay yapıp getirecekti. Çocuklarımız büyütecektik. Kendimize zaman
ayıracaktık. Torunlarımızı sevecektik.
Orta son sınıfta ve Lise 1'de aldığım bir
karar vardı. İmkan olursa sosyal bilimler alanında eğitim görmek istiyordum.
Sivil toplum kuruluşları ve cemiyetlerle
meşgul olayım diyor ve planlarımı ona
göre yapıyordum. İnsan neyi hedeflerse
Cenab-ı Allah ona doğru yol açıyor.
Yapmış olduğum cemiyet faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bana böyle bir imkan sağladı.
Belediyeciliğin geniş anlamda bir STK olduğunu, hatta bir vakıf faaliyeti gibi olduğunu düşünüyorum. Cenab-ı Allah, hem
imtihan ediyor, hem de istihdam ediyor.
Üçüncü dönemimizde de öğrenme sürecim devam ediyor. Öğrenme süreci bitmez. İnsan hergün yeni deneyimler kazanıyor. Hergün yeni aşamalar doğabiliyor
kendi ruhunda ve kendi yolculuğunda.
Başkan olduktan sonra gördüm ki!
Belediye Başkanı olmadan önce, Belediye ile ilgili bir programım olmamıştı. Bu
Belediye Başkanı şunu göremiyor mu?
Şunu halledemiyor mu? Neden daha güzel ağaçlandırma yapamıyor diyordum.
Başkan olduktan sonra gördüm ki, her
konunun üzerinde tartışılıyor, çalışılıyor
ve hiç kimsenin gözü kapalı değil. Dünya
hayatında hiçbir çözüm yüzde yüz bir çözüm değil. Mutmain olma diye de bir şey
yok. Yazar, şair en güzel yazdıklarım yazamadıklarım demiş ya. Aslında bizim yapamadıklarımız, en güzel yaptıklarımız.
Her şeye yetişemiyorsunuz. İmkan bulamıyorsunuz. Fırsat bulunamıyor, fırsat
üretilemiyor. Bazen acımasızca eleştiriliyorsunuz. Yapmak istediklerim çok fazla.
İzah edebildiklerim, yaptıklarımdan az.

Yeni dönem Belediyecilik deyince!
Yeni dönem Belediyeciliğini çok anlatma,
üzerinde çok çalışma, çok propaganda
yapma imkanınız yok. 12 yıldır müstakil
bir açılış yapamadık. Toplu açılışlar yapıldı. 9 köprülü kavşağı, 12 parkı aynı anda
açtık. 101 eseri aynı anda açtığımız açılışlar oldu. Bedestende 2687 iş yerinin restorasyonunu yaptık. İlavelerle bu sayı üç
bini buldu.
Eskiden projeyi yapardınız, ihaleye çıkılırdı, ihale edilirdi, harç konma töreni yapılırdı, tanıtım programı düzenlendirdi,
sonrasında da açılış yapılırdı.
Yeni belediyecilikte çok çalışma yapılıyor.
Fakat toplumun beklentileri çok yükseldi.
Belediyecilikte üç dönem var, hatta dört.
Birinci dönem rahmetli Özal öncesi dönem. Bu dönem protokoler dönem. Şehrinize gelen karşıladığınız ve uğurladığınız, Bakanlara, vekillere ve bürokratlara
rica edilerek, bir şeyler yapılabilen dönem.
1984 sonrası ikinci dönem ise imkan ve
yetkilerin bir hayli artırıldığı dönemdi.
O dönemde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının bazı yetkileri meclise devredilmişti. İmkan ve yetki artışı yaşanan bu
dönemde yüzde 13'e varan imkanlar ve
ödenekler oldu. Bu oran Avrupa'da o
yıllarda yüzde 18'di. Yinede bu kullanım
ülkemizde yüzde onu bulmadı. Geçmişle
ilgili pek bir şey söylemeyi sevmem, ancak bu imkanların doğru kullanılmadığını
düşünüyorum.
1960 yıllarında şehrin nazım imar planlarında tamamen yeşil alan olan, Afra
karşısındaki, Demirci, Kemerli, Nüve iş
Merkezleri, Uluşahin ve Yapıcı İş Merkezleri, hatta Belediye Binası, Defterdarlık
alanlarına girildi.
Belediyeler kendi dönemlerinde farklı
çıkarımlar yapıyorlar. 2004 yılında 3. dönem Yeni Nesil belediyecilik dönemi bu
dönemde Kamu Yönetim Yasası, Yerel
Yönetimler Yasası çıktı. O devrin Cumhurbaşkanı yasada yer alan bazı maddeleri
veto etti. 2004-2005 yılında arasındaki
bu Veto'da kreş, okul, ibadethane, anaokulu gibi yapıların belediyeler tarafından
yapılmasının engellenmesiydi. Bu veto,
belediyelere tanınacak inisiyatifi engellemişti.
Dönem farklı, beklentiler farklı, ihtiyaçlar
farklı. 2014 yılı ile birlikte başlayan döneme de 4. dönem diyebiliriz. Bu dönemde
nüfus olarak Türkiye'nin yüzde 75'i Büyükşehir Yasası ile yönetiliyor.
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Konya'da reddi miras yapılmadı!
Konya Belediyeciliğinin her zaman belli
bir kalitesi, belli bir karakteri olmuştur.
Bir genel değerlendirme yaparsak, bizim
hatırladığımız rahmetli Nalçacı'dan itibaren, sonra Yılmaz Kulluk, sonra Keçeciler,
sonra Ahmet Öksüz, sonra Halil Ürün,
sonra Mustafa Özkafa ile devam eden
süreçte reddi mirasın yapılmadığı, sürekli
üzerine hizmet halkalarının ilave edildiği dönemler Konya açısından bir kazanç
oluşturdu.
Yeni nesil belediyecilik dönemi inisiyatiflerin daha fazla olduğu, her alanda
sorumluluk alınan bir dönem. Bir sene
önce yapılan düzenlemeyle camide yapıldı, kreşte, anaokulu da, okul da. Artık
her türlü inisiyatifimiz var. Bugün küçük
bir park açılışı yapamıyoruz. Yıllar önce
Belh Kavşağı'nda bir süs havuzu açılışı
yapmıştık. Süs havuzunu büyük bir törenle açtık. Büyükte takdir görmüştük. Bir
yıl o havuzu açmak için uğraştık. Açılışta
mehteran da vardı. Açılışı yapmak üzere
Abdullah Gül'ü davet ettik, süs havuzunu
ona açtırdık.
Sosyal genetiği olumlu şehir!
Büyükşehir Yasası ile birlikte mercekler,
projeksiyonlar, gözler Konya'ya çevriliydi. Biz bu işe iyi adapte olabildik. Sosyal
genetiğimiz olumluydu. Konya belediyeciliğinin alt yapısı ile oluştu bütün bunlar.
Diğer şehirler Büyükşehir olmaya aday
olalım mı, olmayalım mı diye düşünürlerken, Biz Konya olarak 2012 yılının son
aylarında çalışmaya başladık. Önceden
organizasyonumuzu büyük oranda hazırladık. İki yıldır seçimle uğraşıyoruz. Seçim ayrı bir gündem, ayrı bir inkıta. İki yıl
önce adaydım. Arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Onun arkasından iki
genel seçim. bu bayağı bir koşuşturma.
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Her şeye
yetişemiyorsunuz,
imkân
bulamıyorsunuz!
Konya'da 108 bölgede itfaiye merkezi
var. Belediye'yi devraldığımızda 3 merkez vardı. Bunu 4'e çıkardık Daha sonra
104 daha ekledik. Ekip ve ekipmanını
oluşturduk. 584 köyden mahalleye, 168
beldeden mahalleye dönüştürdüğümüz
yerleşim yeri vardı. İtfaiye daire merkezinden merkezi yönetimle bu merkezleri
yönetiyoruz. İhbar geldiği andan itibaren, her nerede yangın olursa olsun, 20
dakikada her yere ulaşabilecek durumdayız. 30'dan fazla yerde Su ve Kanalizasyon İdaresi oluşturduk. Mesela Beyşehir merkezine Hüyük, Derbent bağlı.
75 alt-üst geçit yaptık. Beş tanesinin yapımı devam ediyor. Büyükşehir'e dahil
olan bütün caddeleri yeniledik. Kaldırım
8 cm. ise, bisiklet yolu varsa, kaldırımlar
AB standartlarında kilitli taşsa bu alanlar
Büyükşehir'e ait. İlçelerin kendi cadde ve
kaldırımları bu saydıklarımızın dışında.
Yeşil alanı merkezde 3 katına çıkardık.
Mesela eski Adliye'nin yerini meydana
kattık. Bu alan orta çaplı bir iş merkezi
alanıydı. Eski Kız Lisesi'ne kadar o alanı büyüttük. Kültürpark dikenli tellerle
çevriliydi, şimdi Konya'nın kalbi oldu.
Orduevi'ni yıktık. Konya Kalesi'nin iç surları ortaya çıkıyor. Kalesi olan bir şehir
ortaya çıkaracağız. Orasını arkeolojik bir
park yapıyoruz. Sosyal hizmetler binasını
oradan kaldırdık. Meydan yaptık. Altında otopark var. Milli Eğitim'in binasını
da yıktık. Bin 500 aracın girişini engelledik. Adliye yolu ile 13 bin aracın girişi
engellendi. Mevlana Meydanı'ndaki İl
Halk Kütüphanesini yıktık. Yeni yaptığımız kütüphane binası şu anda Türkiye'de

en fazla ziyaret edilen kütüphane binası.
Alaeddin Tepesi'nde yer alan eski Torrance Düğün Salonu'nu ne yapalım diye soruyorum. Kaldırılsın mı, dursun mu, müze
mi yapalım, yoksa kütüphane mi? Biz bu
sayılan yerlerin hiçbir şekilde rant amaçlı
kullanılmayacağını beyan ettik.
Ben Belediye Başkanı olarak kaldığım
sürece Mevlana Kültür Vadisi'nde imar
artışına müsaade etmeyeceğiz. Bunun
beyanını yılla yıllar önce verdik. Şükran
Mahallesi'nden Şirin Hanım Çeşmesi dahil, Mevlana Kültür Merkezi'nden Spor ve
Kongre Merkezi'ne kadar olan alan dahil,
Alaeddin Caddesi ve çevresi dahil, Vatan
Caddesi'ne kadar olan alan dahil olmak
üzere, bu konuda sağlam duruyorum.
Sürekli kamulaştırarak imar azaltıyoruz.
Yenimahalleyi yüzde seksen kamulaştırdık. Geri kalan kısmını da tamamlıyoruz.
Kışla Caddesi'ni Washinton D.C'de gördüğüm şekilde bir kültür caddesine dönüştürüyoruz. Bu cadde üzerinde Mevlana
Türbesi, Şehitlik, Mevlana Kültür Merkezi,
İslam Kültür Merkezi, 10000 kişilik Spor
ve Kongre Merkezi, Konya Müzesi olan
1.sınıf bir cadde haline getireceğiz.
Çok yönlü bir belediye çalışması içerisindeyiz!
Konya her alanda çıkışını devam ettirmesi lazım. Sadece şehircilikte, sadece
sanayide, sadece tarımda, sadece sporda
değil, her alanda! Üniversitesi ile, eğitimi
ile. Kalkınma dediğiniz şey tek kollu, tek
kanatlı, tek yönlü olmuyor, topyekün olması gerekiyor!
En kaliteli cadde de yapsanız, bir maganda beton mikseriyle yollara beton döküp
gidiyor. Pancar taşıyanlar pancar döküyor. Kağıt mendil atıyorlar, sürekli korna
çalıyorlar.
Şehrin nüfusu 726 binden bir milyon 300
bine geldi. Köyden kente büyük bir göç

var. 12 senede böyle bir şey sağlıklı değil.
Gençler iş istiyor. Tarımla ve hayvancılıkla
uğraşmak istemiyor. Afedersiniz, inekten
elde edeceği gelirle şehirde bir ay kıt
kanaat yaşamak istiyor. Orta yaşlı insanlar çocuklarının eğitimi için, ileri yaşta
olanlar ise sağlıkları açısından şehri tercih ediyorlar. Gençler için o bölgelerde,
köyden kente göçü engelleyecek istihdam alanları oluşturmak gerekiyor. Konya merkezde kaliteli bina yapmak, asfalt
yapmak yetmiyor. 2-3 yıllık bir çalışmayla
Konuya genelinde boş öğretmen kadrosu kalmadı. iş, eğitim ve sağlık imkanları
için çalışıyoruz. Bütün ilçelerimizde sağlıkla ilgili, hastane yapımı ile ilgili sorunlar
ya çözüldü ya da çözülmek üzere. Bütün
köy yolları için 300 trilyon ayrıldı ve ihaleye çıkıldı. Köylerin ilçelere bağlanması
konusuna bu şekilde çözüyoruz. Yine
köylerin kanalizasyon ve su problemlerinin çözmek için 300 trilyonluk bir kaynak
ayırdık. Su ve kanalizasyon problemi çözülmedik köy kalmayacak. 31 İlçeye prestij caddeleri ve şehir konakları yapıyoruz.
Talep eden ilçelerimize mesleki eğitim
merkezleri açtık. Sadece bir dönem için
kayıt sayısı 40 bin.
Elimizden geldiği kadar her tarafa hizmet vermeye çalışıyoruz. Üç yıllık proje
dahilinde şehir merkezine bir kaç müze,
bir veledrom, olimpik yüzme havuzu, üç
tane konulu park yapıyoruz.
Tarihi Osmanlı Buğday Pazarı'nda beş
aydır duran çalışmalar yeniden başlıyor.

Burada 134 dükkan, Tarım Müzesi, kafeteryalar olacak. Biliyorsunuz orası bir
kervansaray, aynı zamanda pazarın altına bin araçlık bir yeraltı otoparkı da yapıyoruz. Bedesten'in Mevlana'ya bakan
kısmına dokunmadık. Takas yoluyla Mevlana Çarşısı'nı kaldırıp, o alanı meydana
dahil etmeyi düşünüyoruz. Kışla Caddesi
bir kültür caaddesi olacak. Şükran Mahallesi'ndeki, kentsel dönüşüm çalışmaları Meram Belediyesi'nce yürütülüyor.
Orada da, bir otopark hizmete girecek.
Konya girişlerinde beklettiğimiz 7-8 adet
köprülü kavşak peyderpey yapılarak devreye girecek. Bilim Merkezi'nin yanına bir
bilim parkı yapıyoruz. Selçuk Üniversitesi
teknik bilimlerin, gelecekte teknik üniversiteye dönüşmesi hazırlığı var.
Benden sonra görev alacaklara!
Sonunda, görevi devrederken, en önemlilerini yapamadık diye bir dosya teslim
edeceğim benden sonra görev alacaklara. Şunlarda programınızda olsun, eğer
kabul ederseniz diyeceğiz!
Konya belediyelerinin bugüne kadar hükümetlerle çalışma fırsatı olmamıştı. İlk
göreve başladığımızda çok hazır bir projemizde yoktu doğrusu. Mesela Şefik Can
Caddesi için üç ay proje hazırladık, ihale
yaptık, 8-9 ay sürdü. 2004 yılında Aydınlık ve Şefik Can'la başlamıştık. Konyaspor
Tesisleri, Yazı TOKİ ve Mevlana Kültür
Merkezi'ni yüzde 30-35 ile devraldık. Bu

devralma karşılığında O zamanki Başbakanımız şimdiki Cumhurbaşkanımız bize
7.5 milyon metrekarelik bir arsa kazandırdı. Ek finans kaynağımız o oldu. Daha
da elimizde stokumuz var. Şu anda da
devraldığımız arsa stokunun 3 kat üzerindeyiz.
Eski stadyumu rant alanı olarak kullanmayacağız!
Eski stadyumun ne yapılacağı konusunda gelen bir soruya da Başkan Akyürek,
şöyle cevapladı, "Eğer Belediye Başkanı
olmasaydım, yeşil alan yapın derdim. 100
milyon dolar hemen muhammen bedel
edecek bir iş merkezi alanı Bütün ulaşım
kredilerini karşılayacak bir rakam. Objektif düşünürseniz, siz olsanız ne yaparsınız? Belediye kaynaklarını yeteri kadar iyi
kullanmadı diye suçlanmamak lazım. Kamuoyuna açıkladık, geriye dönüşü yok.
Orayı rant alanı olarak kullanmayacağız.
Stuttgart'da gördüğüm gibi, meydanı
olan, havuzlu, yeşil alanlı binlerce insanın
dinlenebileceği bir meydan. Belki bir Belediye binası da yapılabilir."
Eski Adliye alanı içinde 30-40 milyon
dolar küçük bir ticaret için teklif edenler
oldu. Orayı vermeyi de hiç düşünmedik.
Bu türden fırsatlar şehirler için 50 yılda
bir doğuyor. Orasını da rant alanı olarak
kullanmadık. O fırsatı da, şehir için kullanıyoruz."
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ÜNİVERSİTELERİMİZ
Selçuk Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin
Selçuk Üniversitesi için atılım yılı 1982
olmuştur. 20 Temmuz 1982 tarih ve 41
sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile
ilk etapta üniversitenin çekirdeğini oluşturan Fen ve Edebiyat Fakülteleri birleştirilerek Fen-Edebiyat Fakültesi'ne, Selçuk Yüksek Öğretmen Okulu'nun Eğitim
Fakültesi'ne, Konya Devlet MühendislikMimarlık Akademisi'nin, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'ne, Konya Yüksek İslam
Enstitüsü'nün İlâhiyat Fakültesi'ne dönüştürülmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Hukuk, Tıp, Ziraat ve Veteriner
Fakülteleri ile Sağlık, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nin kurulmuş, Yabancı
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Diller Yüksekokulu kaldırılarak Konya
Meslek Yüksekokulu'na dönüştürülmüş,
Niğde'de Niğde Meslek Yüksekokulu
kurulmuş, Kız Sanat Yüksek Öğretmen
Okulu, Kız Sanat Eğitim Yüksekokulu'na
dönüştürülmüş, Niğde Eğitim Enstitüsü
Eğitim Yüksekokulu'na dönüştürülmüştür. Selçuk Üniversitesi, ‘41 sayılı Kanun
Hükmündeki Kararname’ ile bir anda 8
fakülte, 4 yüksekokul ve 3 enstitü seviyesine ulaşmıştır.
2000’li yılların sonuna kadar bilimsel alan
başta olmak üzere fiziki, sosyal, kültürel
ve sportif alanlarda hızlı bir yükseliş yaşayan Selçuk Üniversitesi’nin 2011 yılı
itibariyle bünyesindeki fakülte sayısı 24’e
yükselmiştir. Ancak 2011 yılı Aralık ayın-

da Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün onayıyla
Selçuk Üniversitesi Meram yerleşkelerinde bulunan Meram Tıp Fakültesi, Ahmet
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi ve İlahiyat
Fakültesi Konya’daki ikinci devlet üniversitesi olan Konya Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
Bugün bünyesinde 21 fakülte, 6 enstitü,
6 yüksekokul, 23 meslek yüksekokulu,
1 devlet konservatuarı bulunan Selçuk
Üniversitesi, 65 bini aşkın öğrencisi ile
Türkiye’nin en büyük eğitim kuruları arasında yer almaktadır.

Konya Necmettin
Erbakan Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Muzaffer Şeker
14.07.2010 tarihinde 6005 sayılı kanun ile
Konya Üniversitesi olarak kuruldu. Kuruluşu 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı.
10.12.2010’da Prof. Dr. Muzaffer Şeker
Kurucu Rektör olarak atandı.
27.12.2011 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi,

Meram Tıp Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi
üniversitemiz bünyesine bağlandı.
11.04.2012 tarihinde 28261 sayı ile Resmi
Gazete’de yayınlanan 6287 nolu Kanunun 20. maddesinin yürürlüğe girmesiyle üniversitemizin adı Necmettin Erbakan
Üniversitesi olarak değiştirildi.
20 Kasım 2014 tarihinde yapılan Rektörlük Seçiminde 595 oy alan Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 9 Aralık 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni-

den atandı.
Üniversitemiz 2014-2015 yılı itibariyle 3
bin 769 önlisans, 17 bin 581 lisans ve 6
bin 11 lisanüstü olmak üzere 27 bin 361
öğrencisi, bin 150 idari personel, bin 459
akademik personele sahiptir. Üniversitemiz Köyceğiz Kampüsü'nde 3 bloktan
oluşan 27 bin m² alana sahip olarak yapımı yeni tamamlanmış ortak derslikler;
Havacılık ve Uzay Bilimleri, MühendislikMimarlık, Sosyal ve Beşeri Bilimler fakültelerimiz taşınmış olup, 8 Ekim 2014 tarihi itibariyle eğitim-öğretime başlamıştır.
Yine Köyceğiz Kampüsü'nde yaklaşık 3
bin m²’lik kapalı alana sahip ortak laboratuvar inşaatı da yakın zamanda tamamlanacaktır. Diğer akademik birimlerimiz
de şehir merkezinde kendilerine tahsis
edilen binalarda hizmet vermektedirler.
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2010
yılında kurulan bir Devlet Üniversitesidir. 14 Fakülte, 5 Yüksekokul, 4 Enstitü, 6
Koordinatörlük ve 13 Araştırma Merkezinden oluşan üniversitemiz, köklü bir
eğitim tarihine sahip fakülteleriyle geleceğin en iyi üniversitelerinden biri olarak; "Geleceğe güvenle bakan üniversite"
olma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.
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KTO Karatay Üniversitesi

Rektör. Prof. Dr. Bayram Sade
2005 yılında kuruluş çalışmalarına başlanan Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası Eğitim ve
Sağlık Vakfı tarafından Konya’nın ilk vakıf üniversitesi olarak eğitim hayatına
başlamıştır. KTO Karatay Üniversitesi ilk
öğrencilerini 2010-2011 Eğitim Öğretim
yılında kabul etmiş ve ilk mezunlarını
Haziran 2013’te vermiştir.
Böylelikle 134 yıllık tarihiyle Osmanlı son
döneminin ve Cumhuriyet yıllarının canlı tanığı olan Konya Ticaret Odası, KTO
Karatay Üniversitesi ile sahip olduğu hafızayı 8 yüzyıl öncesine taşımıştır.
Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 07 /07/2009 tarih ve 27281
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2547
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na 5913 Sayılı Kanun’un 1.
Maddesi ile eklenen (aşağıda verilen)
Ek 113. Madde ile kamu tüzel kişiliğine
kavuşarak Konya’nın ilk vakıf üniversitesi
olmuştur.
Resmi Gazete Ek Madde 113 –
(Ek:23/06/2009-5913/1 madde)
Konya’da Konya Ticaret Odası Eğitim ve
Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi
olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip
KTO Karatay Üniversitesi adıyla bir vakıf
üniversitesi kurulmuştur.
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Konya Ticaret Odası Eğitim ve
Sağlık Vakfı tarafından 2009
yılında kurulan üniversitemiz
sahip olduğu 90 bin 133 metrekarelik alan dahilinde; 37 bin
365 m2 kapalı ve 12 bin 455 açık
olmak üzere toplamda 49 bin
820 metrekarelik alanda faaliyet
göstermektedir.
KTO Karatay Üniversitesi 2010
yılında 3 fakülte ile eğitim öğretime başlamış olup bugün itibariyle 6 fakülte, 1 yüksekokul,
1 meslek yüksekokulu, 3 enstitü
ile eğitim vermektedir. 20152016 eğitim öğretim yılında 138
önlisans, 3 bin 384 lisans, 417
lisansüstü olmak üzere yaklaşık
4 bin öğrenci öğrenim görmektedir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesindeki eğitim
programları, farklı disiplinlerle araştırmacı ruha sahip girişimci bireyler
yetiştirilmesi hedefiyle tasarlanmıştır.
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi,
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin
varlık gerekçesi; yaslandığı değerler
ve ilkeler bağlamında, ‘küresel dönüşümün’ yerel ve entellektüel paydaşı
olmaktır.
Enstitüler: Fen Bilimleri Enstitüsü,
Sosyal Bilimler Enstitüsüsü.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, disiplinler arası bir yaklaşım ile tarım sektöründeki sorunların çözümüne yönelik
uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma programlarıyla Türkiye’de ilk olma
özelliği taşımaktadır.

Araştırma Birimleri; Üniversitelere,
kamu kuruluşlarına ve özel sektöre
hizmet vermesi planlanan Merkezi
Ar-Ge Laboratuvarı ulusal ve uluslararası kriterlere göre dizayn edilmektedir. Modern analiz ve test cihazlarını bünyesinde bulunduracak
laboratuvarın temel amacı, her türlü
kurum ve kuruluşa araştırma, ürün
geliştirme, üretim, test ve ölçüm gibi
süreçlerde hizmet vererek, üniversitemizdeki ve tüm ülkemizdeki araştırmalara yardımcı olmak ve liderlik
etmektir.
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KONYA’NIN KALBİ BURADA ATIYOR

ZAFER MEYDANI...
Konya’nın kalbinin attığı, tarihin
ortasında, bir yanında İnce Minareli
Medrese, diğer yanında muazzam
görüntüsüyle Alaeddin Camii...

Şehrimizin

Mevlana civarından sonra en güzide alanlarından biri de Zafer Meydanı. Neredeyse Konya’nın merkezi olmuş, mihenk taşı görevini görmüş, zamanla da lüks mağazaların işgal ettiği
bir çarşı alanına dönüşmüştür. Ayrıca Zafer Meydanı’nın Alâeddin
Tepesi’ne, Gazi Lisesi’ne, Nalçacı semtine, Tren Garı'na, Hükümet
Meydanı’na, Mevlana’ya ve eskiden beri belediye binalarına yakın
oluşu Konyalılar için bir buluşma, dinlenme ve gezinti yeri olarak görev yapmıştır.
Zafer Meydanı son 10 yıl içinde iki düzenlemeye tabi tutulmuş, ilk
düzenlemede Nutuk Parkı olarak düzenlenen meydan güzel bir anlayışla yapıldığı için Konyalıların sevgisini kazanmıştır. Son olarak
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Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Akyürek tarafından yeni bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu yeni
düzenlemede Selçuklu Anıtı dikilmiş,
ayrıca bir havuz etrafında bugüne
kadar kurulan Türk devletleri ile ilgili
bayrak ve kabartmalarla süslü sütunlara yer verilmiştir.
Zafer Meydanı sosyal hayatın merkezi. Özellikle trafiğe kapatılması ile birlikte burası tam anlamıyla bir gezinti
yeri haline dönüşmüştür. Konyalıların her geçen gün çok daha fazla ilgi
ve alakasını çeken meydan, örnek bir
şehir merkezi. 5 üniversiteli şehrin
toplamda 120 bine ulaşan üniversite
öğrencilerin buluşma yeri haline gelen meydan her türlü sosyal etkinliği
de bünyesinde taşıyor.
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KONYA

BÜLBÜLÜ

Emine ve Mehmet’in ikinci izdivaçlarının tek çocuğu olan Bedia 1941 yılının Şubat ayında hayata merhaba
dedi. İsim annesi Ayşe Hanım'ın adı geçtiğinde, "hâlâ tatlı bir gülümseme ile adımı başka hayal edemiyorum" diyor Bedia. Ödemiş’te doğan ve bir gün Ödemiş’te müzesini hayal eden Bedia 2009 yılında bu
hayaline kavuştu. Arapça'dan gelen "Bedia" ismi güzel, katkısız anlamında "Akartürk" soyadıyla birleştiğinde ise yılların eskitemediği dev bir isim türkülerimizdeki yerini alacaktı. Bir sanat devinin Türkiye’nin
ama özellikle Konya’nın benimsediği Bedia Akartürk ile yaptığımız röportajı sizlerle paylaşıyoruz. Öyle
bir hayata şahitlik edeceksiniz ki; Bedia’nın "KONYA BÜLBÜLÜ" olduğu yolundaki mihenk taşlarını tek tek
büyük bir keyifle okuyacaksınız.
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Bedia Akartürk'ü yakından tanıyabilir
miyiz?
Doğduğum tarihi tam olarak bilemiyorum. 1941 yılında doğduğumu söylüyor
annemle babam. O zamanlar aylar günler belli değil tabi, ancak kış ayı olduğunu biliyorum. Doğumumda Ayşe Hanım
(annemin arkadaşı) annemin yanındaymış. “Bunun adını ben koyayım, Bedia
olsun” demiş. Bilemiyorlar tabi, kimliğe
“Bediha” diye yazdırıyorlar.
Ailenizin maddi durumu nasıldı?
Annem ev hanımıydı, zaman zaman annemi düğünlere çağırırlardı, çalıp şarkı
söylesin diye. Babam da inşaat işlerinde
ustaymış. Tabi o zamanlar ev yapmak
çok değerliydi. Orta halliydik.
Anneniz nasıl başlamış şarkı söylemeye?
Annem ufakmış o zamanlar, zengin bir
komşuları varmış. Adam eşinin zevk için
ud öğrenmesini istemiş. O zamanlarda
İstanbul’da ud çalıp şarkı söylemeyen
kızları, gelin olarak almazlarmış. Görücüler geldiğinde “Bir de ud çal görelim.”
derlermiş, o zamanki İstanbul adeti.
Adam hoca tutmuş, annem de küçük olduğu için dinlemeye gidiyormuş. Kadın
öğrenememiş ama annem öğrenmiş ud
çalmasını. Sonraları anneme; “ Güzel ud
çalıyorsun, sesin de güzel. Gel seni düğüne götürelim, hem düğün şenlenir”
demişler Annem gidiyor, tabi herkes çok
beğeniyor. “Haftaya da bizim düğün var,
gelir misin?” diyorlar. Annem de, kadın
erkek ayrı olmak koşuluyla kabul ediyor.
Böylelikle annem düğünlerin vazgeçilmezi oluyor.
Sesinizde benzerlik var mı?
Var, ikimizin de sesi konuşurken kalın
çıkar, ama söylerken turna gibi. Genetik
yani, babamın da sesi güzeldir.
İlk kez şarkı söylemeye ne zaman başladınız?
Küçüklükten başladım, asmaların tepelerinde şarkı söylerdim. Komşu halam vardı, evlerinin bahçesi hep dut ağaçları ile
doluydu. Bahçelerinde fırın vardı, bütün
mahalle ekmeğini orada yapardı. Bende
kahvaltımı yapar, çayımı içer; “Anne ben
gidiyorum” der, doğru halama giderdim.

Dut ağacında, oturacak yerler vardı. Çok
rahattı. Oraya oturur acıkıncaya kadar
türkü söylerdim. Ev sahibi de; “Benim
bülbülüm gelmiş yine…” derdi. Daha o
gün, “Bülbül” adı konmuş.
O dut ağacında hangi şarkıları söylüyordunuz?
Valla evde annem, babam hangi türküleri söylüyorsa. Mesela annem Urfa’nın
Etrafı'nı çok söylerdi. “Ayağına Giymiş
Kara Yemeni'yi de babam çok söylerdi.
Sonrasında nasıl geliştirdiniz kendinizi?
Babam Musiki Cemiyeti’ndeydi, sıra ile
evlere giderlerdi. Bizim eve gelindiğinde, uyku nedir bilmez sabaha kadar onları dinlerdim. Daha sonra babam; “Sen
meraklısın, gel seni cemiyete götüreyim
kulağın dolsun” dedi. Babamla beraber
gitmeye başladım. Bir zaman sonra annemle babam boşanma kararı aldılar.
Cemiyette Rıza Karhan vardı, babama
çok nasihat etti. “Bu kız cevher gibi yazık etmeyin bu kıza” diye. Ondan sonra
başladı benim cemiyet hayatım. İlk derslerimi Rıza Karhan’dan almaya başladım.
O zaman 11 yaşımdaydım. Ondan sonra
da cemiyetin konserlerine başladım.
Radyoya nasıl başladınız?
Benim adımı koyan Ayşe Hanım’ın gazeteci akrabası biz İzmir’e gittiğimizde
misafir olarak geldi. Tabi ben nereye
gitsem; “Hadi Bedia söyle” derlerdi. Ayşe
Hanım söyle deyince başladım söylemeye. Gazeteci akrabası; “Gelin radyoya
falan sokturalım bu kızı, yazık harcanmasın” deyince apar topar İzmir Radyosu'na
gittik. 14 yaşındaydım. “Yaşı küçük bu
kızın, büyültün yaşını, öyle getirin mutlaka” dediler. Ödemiş’e döndük tabi.
Kaydınız olmadı tabi…
Yok, olmadı. Babam İzmir’deydi, başkasıyla evlenmişti. Aradım, “Baba radyoya
girmem için yaşımı büyültmemiz lazım”
dedim. Eksik olmasın hemen mahkemeye gitti, açtı davayı. O zamanlar kızların
yaşlarını büyütüyorlardı, evlendirmek
için. O yüzden hakimler pek büyütme
taraftarı değil, nüfus memurluğuna açıyorsun davayı yaşı yanlıştır diye. İki kişi
şahitlik yaptı, 4 yaş büyüttük yaşımı.
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İzmir Radyosu’nda ne
kadar kaldınız?
5 sene boyunca İzmir
Radyosu’ndaydım. Evlenince ayrıldım.
Kaç yılında evlendiniz?
1960 yılında Atilla Bey’le
evlendim.1963’de kızım Nihan doğdu. Kızım 2 yaşına geldiğinde
Ankara Radyosu’nda
başladım.

Yaş büyüyünce hemen İzmir’e
imtihana mı gittiniz?
Evet. Klasik imtihana gittim. Çok
kalabalık olduğu için iptal edildi.
Sonra kadro açık diye aldılar beni,
türkülere verdiler. 150 kişi vardı.
Kimse giremedi kadroya. Sadece
ben girdim.
Radyoya başlayınca cemiyeti bıraktınız mı?
Cemiyeti hiç bırakmadım.Arada
konserler oldu.Cemiyet yararına
konserlerine de gittim hep. Aylık,
senelik konserlere misafir sanatçı
olarak gittim.
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Ankara Radyosu’ndan
sonra artık tanınmaya
başlamıştınız. Neler yaşadınız o dönemlerde?
Radyoda bir ses dinliyorlar ama, simamı bilmiyorlar. Bir de İzmir’de
konserlere gittiğim için, İzmirliler
beni biliyor.
Radyoda birden sesimi duymaya
başlayınca bütün Türkiye merak
ediyor haliyle kim bu diye.Her yerden mektup yağmaya başladı radyoya. Resmi bize gönderin, merak
ediyoruz diyorlar. Derken dedikodular çıkmaya başladı. Çok yaşlıymış, şöyleymiş, böyleymiş falan.
Mektup gözleri vardır. Benimkiler
dolar almazdı. Torbalara koyarlar
öyle teslim ederlerdi. Sonrasında
Anadolu’da turnelere başladık.

Son olarak bu süreçten sonra nasıl meşhur oldunuz?
Resimlerimi gördüler ama
beni gören yok. Allah razı olsun, Allah gani gani rahmet
eylesin Osman Özgenç dedi
ki; “3 sene gözükmeyeceksin,
herkes merak edecek ondan
sonra bomba gibi çıkacaksın”
dedi, onlar yönlendirdi beni.
Ankara Radyosu’nda okuduğum bir türküyü başkası
okumuyordu, böylelikle isim
yapmamda çok faydası oldu.
Zaten başkası da okusa Bedia
Akartürk daha iyi diyorlardı.
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KONYASPOR'UN
DOĞUŞU
1981'den
bu güne 35 yıldır
Kartal'ın adı
Konyaspor!

1922 yılında kurulan Konya Gençlerbirliği,
amatör olarak bir çok başarılar elde ettikten sonra 1965 yılında dönemin Futbol
Federasyonu Başkanı Orhan Şeref Apak’ın
teşvikleriyle ismini Konyaspor olarak değiştirdi. Bu isim değişikliğin yanında Meramspor ve Çimentospor kulüpleri de
Konyaspor bünyesine katıldı ve siyah beyaz renkleri aldı. Bu adım KONYASPOR’un
profesyonel futbol şubesine ilk adımı oldu.
Konyaspor 1965-1966 Türkiye 2. liginin ilkyarısını tamamen Konyalı futbolculardan
kurulu bir kadroyla tamamladı .İkinci yarıda ise Konyaspor profesyonel takımının
tarihinde ilk yabancı ise Ankara Gençlerbirliğinden İlhan oldu. Daha sonra Petrol
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Ofisinden Genç milli Baha takıma dahil
edildi.
Konyaspor 1981 yılında şehrimizin diğer
köklü kulübü İdmanyurdu ile birleşerek
yeşil beyaz renkleri ve çift başlı kartal
amblemini alarak gücünü ikiye katladı.
Konyaspor 22 yıllık profesyonellik mücadelesinin ardından 1987-1988 sezonunda 2. ligde şampiyon olup, tarihinde
ilk kez 1. futbol ligine çıktı. Bu tarihte
Konyasporu Özkan Sümer çalıştırmıştı.
Konyaspor 1. ligde 5 sezon kalarak, bu
5 sezon boyunca toplam 160 karşılaşma
oynamış, 47 galibiyet 33 beraberlik ve 80
yenilgi almıştır. 1992-1993 sezonunda
temsilcimiz 2. lige döndü.
10 yıllık 1. futbol ligi hasretini 2002-2003
sezonunda sona erdiren Konyaspor, şu
anda Turkcell süper ligi olarak adlandırılan ligde Anadolu’dan yükselen bir takım
olarak dikkatleri çekmektedir. Süper lige
çıktığı 2003 sezonundan bu yana yaptığı transferler ve altyapı çalışmalarıyla
Konyaspor, süper ligde şampiyonluğu
ve Avrupa'da başarıları hedeflemektedir.

Ahmet Şan’ın başkanlığını yaptığı yönetim kurulu, Konyaspor Futbol takımını
şehrimize yakışır seviyelere çekmekle
kalmayıp kulube, kurumsal bir kimlik kazandırmak için gece ve gündüzlerini vermektedirler. Yönetim Kurulu, gelecekte
tesisleriyle ve diğer branşlarıyla büyük
başarılara imza atmaya hazır bir Konyaspor için, halkın da desteğiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Köseoğlu, Mustafa Yayla, Mehmet Ali
Kuntoğlu, Bahattin Karapınar. 20 Ekim.
2011 tarihinden bu yana ise Ahmet Şan
Konyaspor Başkanlığını sürdürüyor.

KONYASPOR’un profesyonel lig boyunca başkanlıklarını şu isimler yaptı. Mehmet Ortaer, Veli Nurullahoğlu, Orhan
Tütüncü, Kazım Özbay, Mehmet Saim
Çetin,Ömer Armağan, Eşref Eşrefoğlu,
Ahmet Onocak, Kamil Civelek, Oğuz
İyioldu, İsmail Çapar, Sezai Arısoy, Fahrettin Hiçdönmez, Ömer Civelek, Servet
Acar, Sedat Varol, İrfan Mescioğlu, Veysel
Büyükmumcu, Halis Ünal, Ahmet Yüzbaşıoğlu, Mehmet Çolakoğlu, Mehmet
Düzel, Mustafa Bülbül, Süleyman Çınar,
Ahmet Öksüz, Kudret İrdirençelebi, Algün Tunçalp, Metin Ortakakarpuz, Bahtiyar Demir, Numan Enkan, Sait Gönen,
Mehmet Oktut, Ahmet Hamdi Uçarok,
Mevlüt Sarı, Mustafa Bayram, Mehmet

ŞUBAT/MART 2016/42

67

"Dağdan indim düze ben"

Rıza Konyalı
68
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1933 yılında Konya’nın Dolapcami Mahallesi'nde doğan Rıza Konyalı’nın çocukluğu Acıdort
Köyü'nde geçti. Amcasının oğlu Udi Mehmet’in
verdiği curayla çalıp söylemeye başlayan Rıza
Konyalı 15 yaşındayken, çift sürerken kullandıkları atlarını satıp Konya’ya geldi ve bağlama
satın aldı. Bir çetnevirde sesini dinleyip beğenen Kepekçi Mehmet’in aracılığıyla Kel Galip’in
çalıştırdığı Kayıklı Kahve’de sahneye çıktı. Burada Ahmet Çopur divan sazı ve Karkınlı Kara
kanun çalıyorlardı. Bu sanatçılarla birlikte altı ay
çalıştıktan sonra annesi tarafından köye götürülen Rıza Konyalı, bir yıl sonra tekrar Konya’ya
döndü ve yine Kepekçi Mehmet’in aracılığıyla,
bu sefer İsmail Şahinkaya’nın çalıştırdığı Kızlı
Kahve’de sahneye çıktı. Bu dönemde Silleli İbrahim Berberoğlu’ndan saz dersleri de aldı. Bu arada Tahir’in çalıştırdığı Cumhuriyet Gazinosu’na geçti.
1958 yılında, çalışmakta olduğu Cumhuriyet Gazinosu’nun bırakarak İzmir’e giden Rıza Konyalı, İzmir’de bir askeri matinede çalıp söyledi. Matineyi düzenleyen Maymun Yusuf’un tavsiyesiyle
sazı bırakıp solist oldu ve New York Gazinosu’nda çalışmaya başladı. Ertesi yılki fuarda okuduğu “Dağdan indim düze ben” adlı
uzun havayla Müzeyyen Senar’ı etkileyen Rıza Konyalı, Senar’ın
tavsiyesiyle İstanbul’a gidip Odeon firmasından plak çıkardı.
Daha sonra Coşkun Plak’a geçen sanatçı, çalışmalarını 1967’ye
kadar İstanbul’da sürdürdü, sonra tekrar İzmir’e yerleşti. Bu arada
Muzaffer Sarısözen’in davetiyle Ankara Radyosu’nda Şerif Hanım
ve Sille türkülerini çalıp söyledi. 1975 yılında İzmir Radyosu’na
mahallî sanatçı olarak giren Rıza Konyalı’nın 60 civarında bestesi
vardır.
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Yeşil Beyaz aşkına

TORKU
konyaspor
basketbol kulübü

70

www.vizyonkonya.com

Torku Konyaspor Basketbol Kulübü, 1987
yılında Selçuk Üniversitesi bünyesinde,
Selçuk Üniversitesi Spor Kulübü adıyla
kuruldu.
2003-2004 sezonunda Bölgesel Basketbol ligine katılan Selçuk Üniversitesi Spor
Kulübü ilk yılında ikinci lige yükselme başarısını gösterdi. 2004-2005 sezonunda
Play-Off’u zorlayan takım 2005-2006 sezonunda Tuborg Pilsener’in çekilmesiyle
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Spor Toto Basketbol Ligi’ne davet
edildi ve Türkiye’de en üst ligde oynamaya hak kazanan tek üniversite takımı olarak adını tarihe yazdırdı.
2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009
sezonlarında o zamanki ismiyle Beko
Basketbol Ligi’nde mücadele eden kulübümüz ligde 3 sezon kaldıktan sonra
2008-2009 sezonu sonunda averajla o
zamanki ismiyle TBL'ye düştü.
2013-2014 sezonunun başında Erdemir
Spor Kulübü’nün haklarını devralan ve
kulübün adını Torku Selçuk Üniversitesi
olarak değiştiren takım, Beko Basketbol
Ligi'nde mücadele etmek için Türkiye
Basketbol Federasyonu'na başvurdu.
Başvurusu kabul edilen Torku Selçuk
Üniversitesi 2013-2014 sezonunda Beko
Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hak
kazandı. Takım, ismini 2014-2015 sezonu
başlamadan önce 06.09.2014 tarihinde

yapmış olduğu genel kurul ile birlikte
Torku Konyaspor Basketbol Kulübü olarak değiştirdi.
Konya ile özdeşleşen takım, renklerini de
yeşil-beyaz olarak değiştirdi ve maçlarını
Selçuklu Belediyesi Spor Salonu’nda oynamaya başladı. Bu değişikliklerle birlikte
kulüp Konya halkının sevgisini kazandı.
Kurulduğu yıldan itibaren sayısız başarılara imza atan kulüp, maddi imkânsızlıklara
karşı kazandığı başarılarla Konya’yı en iyi
şekilde temsil etti ve taraftarın gönlünü
kazandı.
Torku Konyaspor Basketbol, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol İl Temsilciliği 2013-2014 Sezonu
Yerel Ligler Yıldız Erkekler kategorisinde
ve 2014-2015 sezonunda Genç Erkekler
kategorisinde Konya şampiyonu oldu.
Altyapı takımları bölgesel şampiyonlarda
da başarılı sonuçlar aldı. Altyapıdan yetişen İsmail Yüceer 2015-2016 sezonu A
Takım kadrosunda yer almaktadır.
Spor Toto Basketbol Ligi’nde 6 sezondur Konya’yı başarıyla temsil eden Torku
Konyaspor Basketbol, bütün zorluklara
rağmen 2013-2014 sezonunu 13 sırada
tamamladı. 2014-2015 sezonunda aldığı
flaş galibiyetlerde dikkat çeken takım yaşadığı şanssızlıklardan ötürü Play-Off’un
kapısından döndü.

2014-2015 sezonunda en iyi sezon başlangıcı rekorunu kıran Torku Konyaspor
Basketbol Kulübü aynı zaman üst üstte
maç kazanma rekoru da kırarak oldukça
başarılı bir sezon geçirdi.
Yakalanan başarıların yanında takımımızda basketbol oynamaya devam eden
Sean Williams 2013-2014 sezonunda
yapmış olduğu 93 blok ile rekor kırdı ve
Türkiye Basketbol tarihine adını yazdırdı.
Genç, dinamik, takıma gönül vermiş yeni
yönetim kurulu ve yeni transferleriyle
birlikte apayrı bir birliktelik yakalayan
Torku Konyaspor Basketbol Kulübü, Spor
Toto Basketbol Süper Ligi’nde başarılı
çizgisinde devam etmektedir.
Son dönemlerde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle de gündeme
gelen Torku Konyaspor Basketbol Kulübü, maç gelirleriyle Down Sendromlu
Çocuklar, LÖSEV, KİMSEV, Engelli Çocuklar gibi kurumlara da yardımda bulunmuştur. Konya’nın gelişen ve aydınlanan
yüzüne destekte bulunun Kulüp, yardımsever kurum yapısıyla Konya halkının
desteğini de almıştır. Sporun sadece bir
oyun değil, barış ve kardeşlik olduğuna
dikkat çekmeye çalışan Torku Konyaspor
Basketbol Kulübü bu yolda attıkları adımlarla diğer takımlara da örnek olmaktadır.
Düzenlediği çeşitli etkinliklerle Konya
halkının basketbol kültürünü artırmayı
hedefleyen kulüp, gerek yönetim, gerek
teknik kadro ve gerekse oyuncuların gayretleriyle bu hedefe ulaşmaktadır.
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Konya Pilavı düğün sofralarının vazgeçilmezi. Lokanta ve restoranlarda satılmayan, pilavlar ne zaman başlayacak diye
espri yapılan, pilav dökmeyenin düğününe gidilmediği, her yenen pilav sonrası eti
azdı, sertti, lastik gibiydi, pilavı yağdan
yenmedi, iki kaşık aldık bıraktık, zerdesi az
şekerli, helvası idare eder diye eleştirildiği
bir pilav.

Meşhur

KONYA
Pilavı
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Pilav bamyasız olmaz!
Konyalı Ali Göksuçukur Ağabey, 1950'li
yıllardaki Konya pilavını bakın nasıl anlatıyor; Bugünkü gibi pilav vardı. Bir defasında 12 tepsi pilav yedik. Önden yoğurt
çorbası gelirdi, sonra pilav, irmik helvası.
Zerdesiz olmazdı. Pilavın üzerine önceleri
but et konurdu. İki-üç açıkgöz hemen kapışıverir kimseye bir şey kalmazdı. Şimdi
kuşbaşından yapıyorlar. Herkes tadabi-

Kavurma 70'li yıllarda pilava dahil oldu.
Etin tüm geldiği zamanlarda biri bir taraftan, bir diğeri diğer taraftan çekiverirlerdi
eti. Bazıları da pilavın üzerine tüm tavuk
koyarlardı. Tavuk tüm et gibi kapışılamıyordu. Kavurma çıktı herkes yiyebiliyor
artık.
Konya Pilavı bir sıra dahilinde dağıtılır. İkram edilecek yemekler yıllardan beri bili-

demek ardından pilav gelecek demektir.
Bazen iki-üç tepsi pilavdan sonra gelir
bamya çorbası. Pilav yeme konusunda

liyor. Bizim zamanımızda zerdeyi pilavın
üzerine dökerlerdi. Çok lezzetli olurdu.

nen ve değişmeyen yemeklerdir. Onar kişilik masalara oturan misafirlere ilk olarak
yoğurt çorbası verilir ve yanında zerde
tabakları masalara konur. Yoğurt çorbası içildikten sonra düğünün baş yemeği
sayılan kavurmalı pirinç pilavı gelir. Pilavın etten görünmemesi düğün sahibinin
şanındandır. Bir de denizaltı tabir edilen
pilav tabağı gelir sofraya. Pilav tepsisi
etsi, sade pilavmış gibi gözükür. Kaşıklar
pilava daldırıldığında, kavurma ortaya çıkar ki, bu türden ikrama denizaltı denir.
Pilavının bitmesi beklenmeden irmik helvası sofraya getirilir. Helva kaşıklandığında sofraya gelen bamya çorbası değişik
bir lezzettir. Bamya çorbasının gelmesi

kendilerine ekip pilav ekibi diyenler, 6-7
tepsi pilav, dört bamya, iki yoğurt çorbası, 4 zerde, 4'de irmik helvası yemeden,
ne doyduk derler, ne de dua için içlerinden biri "amin" der. Yemek yiyenlerin başında bir o kadar insan dua edilsin de biz
sofraya oturalım diye beklerler.
İnsanların pilav için beklemesi, konuyu
bilmeyenler için tuhaf gelse de, pilav
yenmeye sabahın 8'inde başlanıyor olması bilmeyenleri daha da şaşırtır.
Konya'nın mahalli sanatçılarından "Kör
Ahmet" diye tanınan Ahmet Özdemir,
Konya'da davetiyeye, maile diye yazarlar,
Konyalı bütün mahalleyi çağırır diye hoş
bir espri anlatır.
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Kamışçıoğlu
Türkiye'nin ilk beş,
Anadolu'nun ilk Arçelik Bayisi
c
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Babanızın Arçelik bayisi olma hikayesi nasıl başladı?
Babam Mustafa Kamışçıoğlu 1930 doğumluydu. 1955 yılında Arçelik bayiliğini almış. Önce Ahmet Armağan'ın
yanında çalışan babam daha sonra, şu
andaki dükkanımızın üç dükkan ilerisinde 30 metrekarelik bir dükkanla
başlamış bayiliğe.
O yıllarda fabrika 3-4 Arçelik buzdolabı gönderiyormuş. Konya’da ise
Westinghouse, General Electric gibi
Amerikan buzdolapları bin ila 3 bin
dolar arasında satılıyor ve sayılı evde
bulunuyormuş. Babam Arçelik Buzdolabı Bayiliği'nin yanında, radyo ve
buzdolabı tamiri de yapıyormuş. Arçelik Fabrikası'na giderek yetkili servis
belgesi almış.
O günlerde bir pastacının buzdolabı
arızalanmış. Pastacı babamı çağırmış. Arıza giderilince pastacı yere diz
çöküp; "Çok şükür Allah'ım" demiş,
Konya'da da bu işleri yapan birini gördüm.
Babamdan önce buzdolabı tamircisi
olmadığı dönemlerde İstanbul'dan
özel bir Ermeni Usta gelirmiş, Usta
karşılanır, ağırlanır, yol masrafı, otel
masrafları, tamirat ücreti çekilir, tamirat bittikten sonra, hamamda bir güzel
yıkanır, dönüş masrafı da karşılanarak
uğurlanırmış.
Babam, servis hizmeti vermeye başladığımda Türkiye’nin ilk ve tek servis
hizmeti de veren Arçelik Bayisi'ydi.
Bizden başka Arçelik Bayisi olmadığı
için, bugün bizim gibi Arçelik Bayiliği yapanların dedeleri beyaz eşyasını
bizden aldılar.
Arçelik, buzdolabından sonra, merdaneli çamaşır makinası üretmeye başladı. Daha sonra fırın, termosifon ve
elektrik süpürgesi üretilmeye başladı.
Bugün, Konya'da bizden başka 9 Arçelik bayisi var.
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Rahmetli Vehbi Koç'la ilgili hatıralarınızı dinleyebilir miyiz?

balardan ikisi yeter, şu ikisini söndür, mesarif olur!" dedi.

Vehbi Koç, Konya'ya geldiğinde mutlaka
bize uğrardı. Mevlana ihtifallerine gelirdi.
Akşam yemeklerinde ise bizim misafirimiz olurdu. Semahat Arsel ve Suna Kıraç hanımefendilerde geldiler. O yıllarda
mini fırınlar yeni çıktı. Semahat Hanım bu
fırın kaç lira diye bana sordu. 25 lira deyince, "Allah, Allah! çok pahalıymış dedi.
Bende siz pahalı gönderiyorsunuz, bizde
pahalı satıyoruz" dedim.

Sabah kahvaltılarında simit isterdi. Simidin yanına yağsız peynir alırdık. İkram
olsun diye her defasında iki simit alsakta.
"Bana bir tanesi yeter, neden iki tane alıyorsunuz" derdi.

Vehbi Bey bir seferinde bize geldiğinde
bir hediye getirmişti. Küçük bir paketti.
Eve alıp getirdik, içinde acaba ne var diye
de merak ediyoruz. Paketi açtık. İçinden
Divan Pastanesi'nden alınma bir paket
çikolata çıktı. Vehbi Bey'in anlayışı böyleydi. Lüzumsuz yere para harcayan bir
insan değildi.
Yine bir gün tuvalet ve lavaboların olduğu bölüme çıktı. Orada 4 tane lamba
yanıyordu. Bana; " Yavrum dedi, şu lam-
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Rahmi Bey ve rahmetli Mustafa Bey birçok defalar geldiler. Bir defasında Tellal
Pazarı'ndan eski bir halı beğendiler. Biz
olsak almayız. Ancak hemen para ödemediler. Biz dediler bu halıyı Ankara'da
eksperlerimize göstereceğiz. Eksperlere
gösterip, olumlu görüş aldıktan sonra
halının parasını ödediler.
Vehbi
Bey
Seydişehir'e
gidiyor,
Seydişehir’in girişinde İstanbul Süpürgesi denilen süpürge satan birini görünce
arabayı durdurup soruyor; "Süpürgeler
kaç lira? On lira. İki tane ver! Parasını ödedikten sonra adama diyor ki, iyi kâr ettik,
bunların tanesi İstanbul'da yirmi liraya
satılıyor!"

Çalışmaya ve ticarete olan merakınızı
anlatır mısınız?
1969 yılında ortaokuldan ayrıldım. Babam beni en alttan yani servisten başlattı. Çıraklığı öğrendim. Oradan Arçelik'in
Çayırovadaki fabrikasına gidip, Çıraklık,
Ustalık belgelerini aldım. Daha sonra bir
süre kasaya baktım. Askerlik sonrasında evlendim ve babamın yanında ikinci
kuşak olarak çalışmaya başladım. Meram
Ortaokulu'nda okuyordum. Okumayı
pek sevemedim. Günün birinde tasdikname lazım oldu. Belgeyi veren hoca,
niye okumadın dedi, bütün notlarında
iyiymiş. Okumayı sevemedim. Bir yılda
Hastaş Koleji'nde okudum. Sınıfımızda
subay çocukları vardı. Onlarla birlikte
cemseye biner, çarşıya babamın yanına
dükkana gelirdim. Amcamın oğluyla birlikte çay bahçesinde iyi para alalım diye
Mercedes gibi lüks arabaların camlarını
silerdik. Okulda pul satardım. Mobiletim
vardı. Teneffüslerde binmek isteyenlere
kiralardım.

bıraktığında işime hiç karışmadı. Ben de
oğluma bıraktığımda karışmıyorum. Sadece sorması gereken konuları bana danışıyor. 11'de gelip, saat 16'da gidiyorum.
Yeter artık diyorum.
Dünyayı dolaştığınızı biliyoruz, görmediğiniz ya da merak ettiğiniz bir yer
kaldı mı?
Yurt dışı gezilerim var. Konya'nın eski
ve tarihi mekanlarını gösteren resimler
biriktiriyorum. Para koleksiyonum var.
Dünya'da birçok yere gittim. Afrika'ya gittim Hawai'ye gittim. İsveç, Norveç, Danimarka ve Finlandiya'ya gittim. Amerika'ya
4 kez gittim. Tayland'a, Singapur'a gittim.

Meksika, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye
gittim, Japonya görmediğim ülkelerden
bir tanesi. En fazla merak ettiğim ülkeler
Kanada ve Avustralya'da Sidney.
Esnaflara tavsiyeleriniz nelerdir?
Bir kere sabırlı olacaklar, hırslı olmayacaklar. Prensip sahibi olacaklar. Verdikleri
sözleri yerine getirecekler. Tutumlu olacaklar. Üç lira kazanıyorlarsa bir lirasını
bekletecekler. Elemanlarını motive edilecekler. Elemanların mutlu olması demek,
işyerininde mutlu olması demektir. Elemanlar gelen müşteriyi patronu gibi görecekler. Sattıkları malın arkasında duracaklar. Ben sattım iş bitti demeyecekler!

Nasıl bir iş anlayışınız var?
Babam 2002 yılında vefat etti. Çocuklar
benim işimi yapmama konusunda biraz
direndiler amma sonunda teslim oldular.
Bu iş yerinde işimiz sadece satış değil,
disiplin, prensip ve müşteri memnuniyeti olacak. Elemanlarımın canı mı sıkkın,
onlara izin veririm. "Git sıkıntını at, mutlu
olarak buraya gel" derim. Çocuklarım da
benim kadar olmasa da bana yakın bir iş
heyecanı var. Babamdan gördüğümü evladıma aynen uyguladım. Babam işi bana
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Açılışından bugüne 300 binden fazla kişi ziyaret etti

BİLİM MERKEZİ
Konya Bilim Merkezi TÜBİTAK
destekli ilk bilim merkezi olma
özelliği taşıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ile 2008 yılının
Eylül ayında proje sözleşmesi
imzalanarak çalışmalara başlanılan Bilim Merkezi 26 Nisan
2014 tarihinde Türkiye’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen
kapsamlı ilk bilim merkezi
olarak Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ve Başbakan
Ahmet Davutoğlu tarafından
açılışı yapıldı.
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Konya'nın önde gelen kurum ve kuruluşlarından olan Konya Sanayi Odası, Konya
Organize Sanayi Bölgesi, Selçuk Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası,
Konya Ticaret Borsası ve KOSKİ bu tarihi
sorumluluğun yükünü paylaşmak üzere
bilim merkezinin kuruluş çalışmaları içinde etkin bir şekilde rol aldılar.
Konya Bilim Merkezi, gerçekleştirilmesi
zor olan farklı bir mimari yapıya sahiptir
ve yeşil bina olarak inşa edildi.
Yaklaşık Yüzbin m2’lik bir arazide 26 bin
250 m2’lik kapalı alanı, 14 bin m2’lik açık
otopark alanı ve araç yolları, 11 bin m2’lik

yürüyüş yolları, 47 bin m2 ‘lik yeşil alanı
ile Konya'nın Kültür Vadisi'nde gerçek bir
cazibe merkezi oldu. Rüzgâr enerji santrali ve güneş panellerini içinde barındıran tesis, Türkiye'de inşa edilmiş önemli
bir yeşil bina örneği olarakta dikkat çekiyor.
Alanında ilk olan Konya Bilim Merkezi 3
ana bölümden oluşuyor. Ana binada sergiler, sergi birimleri, eğitim birimleri, kütüphaneler konferans salonları, bilimsel
eşya satış dükkanı ve kafeteryası mevcut.
Diğer binalar ise gözlem-seyir kulesi ve
planetaryum.
Konya Bilim Merkezi’nde yer alan plane-

taryum; çapı 14 metre olan tam
küre formunda, 100 kişi kapasiteli optik ve optomekanik sistemi
bulunan, gökyüzü, gökcisimleri
ve benzeri görüntülerle hazırlanan özel görsellerin ve bilimsel
içerikli özel filmlerin izlenebileceği kubbe sinemalar olarak her
geçen gün çok daha fazla ilgi çekiyor.
Konya Bilim Merkezi Sergi Birimleri 12 ana temadan oluşmaktadır. Bu sergilerden Dünyamız,
Plaza ve Lobi Sergileri, Geçici Sergi Alanı ve Minia Selçuklu. Vücudumuz Sergisi, üç ana temada 31
adet sergi düzeneğinden oluşurken Temel Adımlar Sergisi'nde laboratuvar alanında deterjanların
yağlar ve inatçı lekeler ile savaşına tanıklık ediliyor.

Ziyaretçilerine ulusal ve uluslararası Bilim Festivali ve Bilim
Tüneli gibi etkinliklerle uygulamalı öğrenme imkanı sunan
Konya Bilim Merkezi’ne farklı
ülkelerden ve ülkemizden ziyaretçiler ve öğrenciler akın
ediyor. Bilim Merkezi’nde öğrencilere “Bilimle Eğlenerek
Öğren” sloganıyla çeşitli aktiviteler yaptırılıyor. Bilim Merkezi, 2014-2015 eğitim öğretim
yılında ilçelerdeki okullara da
Gezici Bilim Tırı ile etkinlikler
düzenleyerek, ilçelerdeki öğrencilerin de bu imkandan yararlanmasını sağladı.
Açılışından bu yana geçen
süreçte 300 binden fazla ziyaretçi Bilim Merkezi'mizi ziyaret
etti.
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Mevlana İhtifallerinin Hamisi

FEYZİHALICI
Feyzi Halıcı, 1924 yılında
Konya’da Mevlana Dergâhı'nın
bitişiğinde Celal Sokak'taki bir
evde doğdu. Çocukluğu ney ve
kudüm sesleri içinde geçti. İlkokulda
iken babasının halı mağazası vardı. Babasının dükkânı âşıkların otağı haline
gelmişti. Buraya gelen âşıklar birbirleriyle atışırlar, Feyzi Halıcı da bunları dikkatle dinlerdi. Bir müddet sonra Feyzi
Halıcı da âşıklar gibi doğaçlama şiirler
söylemeye başladı.
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1938 yılında Konya Ortaokulu'nu bitiren
Feyzi Halıcı, 1941’de Konya Lisesi'nden
mezun oldu. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümüne
girdi. 1951 yılında bu okuldan Yüksek
Kimya Mühendisi olarak mezun oldu.
İstanbul’da hep kültür sanat ve folklor
ile ilgilendi. Şiirleri; Çınaraltı, Şadırvan,
İstanbul ve Varlık dergilerinde yayınlandı.

1951’de Konya Gazeteciler Cemiyetini
kurdu. 1957’de Türk Dil Kurumu üyesi
oldu. 1959’da Konya Turizm Derneğini
kurdu. Uzun yıllar başkanlığını yaptı.
1977’de Konya Kültür ve Turizm Vakfını
kurdu. Konya’da ulusal düzeyde Mevlana törenlerini ve sempozyumları gerçekleştirdi. Konya’da Geleneksel Halk
Şairleri Şöleni ve Bayramını yönetti.
Türkiye Cirit Oyunları Şampiyonası'nın
düzenlenmesine öncülük etti.

Feyzi Halıcı, kimya laboratuvarı açıp bir
müddet çalıştıysa da bu mesleği bırakarak babasıyla birlikte halı ticaretine atıldı. Bu arada gazeteciliğe başladı.

1968- 1977 yılları arasında Konya Senatörlüğü yaptı. Aynı zamanda İstanbul
Kültür ve Sanat Vakfı ve Atatürk Kültür
Merkezi Bilim Kurulu onur üyeliğiyle
birlikte Londra Rumî Komitesi, Aturjet

ve Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
üyesidir. 1970-76 yılları arasında Türkiye
Pakistan Kültür ve Dostluk Cemiyeti ve
Atatürk’ün kurduğu Türk Kooperatifçilik
Kurumu’nun 1977-81 yılları arasında Genel Başkanlığını yaptı.
Hayatını Türk kültürüne adayan Feyzi Halıcı, 1954 yılında Konya’da Gül Bayramı,
Gül Şöleni, Gül Yarışmaları, Güvercin Güzellik Yarışmaları, Tarihi Konya Mutfağı,
Konya yemekleri konusunda yarışmalar
düzenledi.

7 yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı Çağdaş
Türk Kültür Eserleri Kurulu Üyeliği yaptı.
21. Dönem Konya, 23. ve 24. Dönem Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı'nın babası, Mehdi Halıcı'nın ağabeyidir. Bugün
92 yaşında bulunan ve basın şeref kartı
sahibi olan Feyzi Halıcı evli ve 2 çocuk sahibi olup İstanbul’da ikamet etmektedir.
Şiirleri: Bir Aşkın Şiirleri (Konya /1947),
Masmavi (1952), İstanbul Caddesi (İst./
1956), Günaydın (İst. /1957), Dinle Ney-

den (Ank./1958), Gecenin Bir Yerinde İki
Ceylan (Mensur Şiir, 1966), Selçukya'da
Aşk (1967) Mesnevi'den Bin Bir Beyit
(1982), Yaşama Sevinci (1983), Feyzi
Halıcı'nın İtalyanca Şiirleri (çev. Ord. Prof.
Dr. Anna Masala,1987), Mevlâna Mesnevi 1. Cilt (1992); Yaylaya Bir Gelin Geldi
(1998), Selçukya Güzellemesi (Mensur
Şiir, 1987), Rubailer I (1993); Rubailer II
(1995); Seçme Şiirler (2000)

1959 yılında Konya Kültür
ve Turizm Derneği'ni kuran
Feyzi Halıcı, derneğe 25 yıl
başkanlık etmiş, 1968 - 1977
yılları arasında da Konya senatörlüğü yapmıştır.
İstanbul Kültür ve Sanat
Vakfı ve Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Onur Üyeliği ile birlikte, Londra Rumi
Komitesi, Aturjet ve Atatürk
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Üyesidir.
Konya kültür hayatında
Âşıklar Bayramı’nın ayrı bir
önemi vardır. 1966 yılında ilk defa Konya’da Feyzi
Halıcı'nın teşebbüsleriyle
düzenlenen Âşıklar Bayramı, adeta âşıkların yetiştiği,
kendisini eğittiği bir okul
olmuştur.
Sanat hayatına Yedigün ve
Çınaraltı dergileriyle başlamıştır. Şadırvan, Varlık,
İstanbul, Hisar, Türk Dili,
Milli Kültür, Türk Edebiyatı
dergilerinde şiirleri ve yazıları yayınlandı.1957 yılında
Konya’da aylık olarak çıkarmaya başladığı kültür-sanat
–turizm ve folklor dergisi
olan “ÇAĞRI” 2014 Aralık
ayında 661.sayıya ulaşmıştır.

ŞUBAT/MART 2016/42

81

i
s
i
l
i
g
v
e
S
n
ı
n
'
ı
l
a
y
n
Ko

r
i
m
e
d
z
Ö
t
e
Ahm
RİSİNILAR İÇE DU
Ç
T
A
N
A
HALLİ S DIR. SESİ İLE, U
DİĞİ MA
İR
T
İŞ
AZİ
BAŞKA
T
E
IN Y
MÜTEV
ERİ BİR
’N
Y
E
A
V
N
Y
İ
’İ
N
İĞ
İR
O
L
K
EM
TİK
ET ÖZD
, SEMPA İR.
DE AHM I TAKLİTLERLE
İD
İL
TIĞ
SEVG İS
İLE, YAP
A'LININ
Y
İ KONUN
O
K
İLE
SIZ EN İY
A
M
IŞ
T
KİŞİLİĞİ
KEMİZİN
TAR
AĞZINI, N BİRİSİDİR. ÜL SERİ
A
Y
N
O
K
İ,
NLERDE MUŞ, BİRÇOK E INA
ŞİVESİN
RA EDE
KONYA
İC
AS
UT
E
V
N
DA
OKUNM İRİİNDEN T
ŞANLAR NATÇISININ EL LINMASINA VE
DEN B
SA
ÇA
YENLER DIĞI BİR
E
M
E
BİRÇOK EKRANLARDA
R
Ö
A
VE
EĞERİ G
İN OLM
RADYO
ETTİĞİ D UZ DÜĞÜNLER
K
K
A
H
N
S
RAĞME AMANLAR ON
Z
İR
.
B
.
O
İR
İR
SİD
İR’D
ÖZDEM
AHMET

82

www.vizyonkonya.com

1938'de Güvenç Köyü'nde doğan Özdemir şöyle anlatır hayatını; "Yalancı doğumum 1933 niye 33 benden evvel Hüseyin
diye birisi ölmüş onun nüfusuna işlemişler. Yani kimlikte Hüseyin geçiyor normal
adım da Ahmet Ağa diye geçiyor. O da
niye dedemi çok severlermiş, dedem de
o anda vefat etmiş, dedemin adı bana
geçmiş. Sülaleyi talükat olarak dedelerimizin dedesi Keşan’dan gelmiş, Konya'ya,
Hacı Bilal’lar sülalesi. İstanbul’da, İzmir’de
akrabalarımız var. Babam ekin makinaları
yapıyordu ilk zaman. Burada kooperatif
başkanı oldu. Eski sanayinin kurucularından babam Ali Özdemir. Eski sanayiyi
kurdu. 280 tane dükkan yaptı verdi millete, temiz bir insandı yani borçlu değil,
dertli değil, herkesin sevgilisi, misafirperver, bizi de yetiştirirken bir baba gibi yetiştirdi. Şimdi baba sağlam olursa oğlan
sağlam olur tamam mı? Baba iyi olmazsa
oğlan da iyi olmaz. Anne ne yapar, anasından öğrenir kapı gezmesini, baba da
babasından öğrenir masa düzmesini. Bu
iş böyle yani ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olurmuş. Bunu unutma. Şimdi
bu müzik sevdası şöyle oldu, komşunun
bir tanesi gramafon almış. Mahallede

eskiden gramofonlar çalınır ya orda ben
bir plak dinledim ‘turnalar uçun yayladan
geçin’ ulen pek hoşuma gitti bir daha
söyledim, bir daha söyledim, dut ağacına çıkarım, orada söylerim, burada söylerim. Sonra ben arkadaşlarımla beraber ilkokula gittim. Biraz faaldim orada.
Öğretmenler beni beğenmişler, oradaki
öğretmenler, müzik öğretmenine diyor
ki; "Bu Ahmet Özdemir’ e sen müzik dersi
ver demişler. Gazi Eğitim Enstitüsü müzik

Hakettiği
değeri
göremese de
Konyalı'nın
sevgilisi o!

bölümünden yetişen sağlam bir müzisyen olur mu, olmaz. Do-re-mi- sol-la,
hoş geldin kazan kalfa. Okuldan sonra
bir orkestra kurduk. Yalancıktan davulu
birine verdik, davul çaldığından değil davul görünüyor ortada. O orkestrada ben
18 sene Dede Aile Çay Bahçesi'nde çalıştım. Adı, Kaya Çavdar idaresinde Konya
Filarmoni Orkestrası. İzmirli bir çocuk var
Kaya diye uydurur uydurur söyler, yani
şarkı bildiğinden falan değil. Filarmoni
Orkestrası, filarmoni orkestrası amma
notayı sorsan bilmez adam. Do nerde,
la nerde? Ama o zamanların imkanları
öyle. Fakat Dede Aile Çay Bahçesi'ni işleten iyi bir adam vardı Eyüp Mutlutürk
isminde, Kırım Tatarlarından. Nesrin Sipahi gelirdi Konya’ya, Ziya Taşkent gelirdi.
Ahmet Gazi Ayhan gelirdi, Yıldız Ayhan
gelirdi. Kayserili Kemal Koldaş gelirdi.
Bende bunları dinlemeye giderdim. Zaten akıl olmazsa hiçbir şey olmaz, akıl
şart Allah kimsenin aklını almasın tamam
mı, akıl şart, akıl olmazsa olmaz göz bir
şey ifade etmez. "
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Konya yüksek hızlı trenle önce Ankara'ya,
sonra Eskişehir'e ve daha sonra da İstanbul'a
bağlandı. Karaman-Konya arası çalışmalar devam ediyor Akdeniz'e inme Mersin,
Adana ve Antalya bağlantılı seferler ise
önümüzdeki yılların çalışmaları arasında.
Git-gel Konya altı saat hikayeleri artık unutulmuş durumda. Şu anda Konya'dan 1.5
saatte Ankara'ya, 2 saatte Eskişehir'e, 4
saat 15 dakikada İstanbul'a ulaşılabiliyor.
Yapımı devam eden Karaman -Konya hattı tamamlandığında
40
dakikada
Karaman'a
gidilebilecek.

Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasıyla birlikte Karaman'dan Ankara'ya
2.5 saatte, İstanbul'a ise 4.5 saatte gidilebilecek. Konya-Karaman 2. hat yapımının
tamamlanması ile Konya-Karaman arasında mevcut durumda 1 saat 13 dakika
olan seyahat süresi 40 dakika, Ankara-Karaman arası ise 2 saat 10 dakika olacak.
Ankara-Konya YHT bağlantılı olarak Ankara-Adana arasında hızlı tren işletmeciliğine
geçilmesi
amacıyla
Konya-Karaman-Ulukışla-Adana arasındaki
mevcut
demiryolunun 200 km/sa hıza
uygun çift hatlı hale
getirilmesi planlandı.
Konya-Karaman-Ulukışla-Adana hızlı tren
projesinin ilk etabı olan
ve halen yolcu trenleri için maksimum 120
km/sa, yük trenleri için
65 km/sa olan hızların uygulandığı 102
km’lik Konya – Karaman arasının 200 km/
sa hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli
hale getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır.
Antalya'yı, Konya ve Kapadokya bölgesiyle
Kayseri'ye ve dolayısıyla Ankara'ya yüksek hızlı demiryolu ağına bağlayacak
proje 2020'de
tamamlanacak.
Toplam
642
km'lik (Kayseri-Nevşehir 41
km, NevşehirAksaray 110 km,
Aksaray-Konya
148 km, Konya-Seydişehir
91 km, Seydişehir-Manavgat
98 km, Manavgat-Alanya 57
km,
Manavgat-Antalya 97
km) projenin
2016'da temeli
atılacak. Tren
hattında,
tamamlandığında
yük taşımacılığı da gerçekleştirilecek.

"Git -gel
Konya altı
saat" tarih
oldu!

Ankara ile Konya arasında
2011 öncesinde demiryolu ağı
bulunmuyordu. Ankara'dan
demiryolu ile Konya'ya gidilmek istendiğinde direkt
hat bulunmaması nedeniyle
bu mesafe 10 saat 30 dakikada alınabiliyordu. İki şehir
arasında karayolu mesafesi
258 km olup, 90 km hızla 2
saat 48 dakikada Konya iline ulaşılabiliyor.
Ankara ile Konya arasındaki hattın toplam
uzunluğu 306 km'dir. Hattın 96 km'lik bölümü yapımı önceden tamamlanmış olan
Ankara-İstanbul hızlı tren hattını paylaşmaktadır. 212 km'lik Polatlı-Konya etabının yapımı ise Ağustos 2006'da başlamış ve hattın
tamamı 23 Ağustos 2011 tarihinde hizmete
açıldı. Ankara'dan kalkan tren Sincan ve Polatlı istasyonlarında durmaması durumunda
Konya'ya, 1 saat 50 dakikada, bu istasyonlara
uğraması durumunda ise 1 saat 55 dakikada
Konya'ya ulaşabilmektedir. 306 km hat uzunluğuna sahip Ankara-Konya hattında, tren
saatte ortalama 167 km hızla yol almaktadır.
Eskişehir-Konya hızlı tren hattı, Ankara-İstanbul hızlı tren hattından Polatlı'da ayrılarak Konya'ya uzanan çift hatlı, elektrikli, sinyalli yüksek hızlı tren hattıdır.
İşletmeye açık olan Ankara-Konya ve AnkaraEskişehir hatlarından bağımsız olarak 2013 yılında açılan hat, 355 km uzunluğa sahiptir ve
iki şehir arası mesafeyi 2 saatte katetmektedir.
Konya - İstanbul YHT seferleri 17 Aralık 2014'te
başladı. Otobüsle 10-11 saat süren iki şehir arasındaki mesafe 4 saat 15 dakikaya düştü. Kavuşma günü anlamına gelen 'Şebi Arus' törenleri öncesinde gerçekleştirilen açılışla Konya
ve İstanbul'un birbirine kavuşturuldu. Konyaİstanbul YHT'si İzmit, Arifiye, Bozüyük, Eskişehir ve Konya güzergâhında hizmet veriyor.
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Konya 10 markası
ile devler liginde!

Her geçen yıl ilk 500'e giren firma sayısını artıran ve
kalıcı olacağını ispat eden Konya, devler ligine damgasını vurmaya devam ediyor.
İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında Konya’dan 10 firma yer aldı.
Geçen yıl listede 9 firma ile temsil edilen Konya’nın bu
yıl devler ligindeki firma sayısını 10’a yükseldi.
İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan Türkiye’nin
Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda
2014 yılında Konya’dan 10 firma yer aldı.
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Listede ;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konya Şeker 40’ıncı,
Pakpen 203’üncü,
Eti Alüminyum 220’nci,
Tümosan 231’inci,
Konya Çimento 312’nci,
Akova Süt 351’nci,
Ova un 419’uncu,
Enka Süt 427’nci,
Aydınlar Yedek Parça 480’inci
Helvacızade Gıda 490’ıncı.
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TARIMIN
BAŞKENTİNDE
EN BÜYÜK FUAR
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1999 yılında yapılan mevcut
fuar alanı bugün Konya’nın
ihtiyacını karşılamamaktaydı. Fuar alanının yapıldığı
dönemde 85 milyon dolar
ihracat yapan Konya’nın ihracatı bugüne kadar 15 kat
arttı. 22 bin metrekare kapalı alana sahip iki hollük eski
fuar merkezinde tarım ve
makine fuarları olmak üzere
iki marka fuar düzenlemekteydi. 6 hole çıkarılan fuar
merkezi ile birlikte 2017 yılından itibaren Konya’da en
az 6 marka fuar düzenleyebilecek hale gelinecek.
2003 yılında ilk düzenlenen
tarım fuarı sadece 1 holde
4 bin 681 m² toplam stant
alanında 193 firmanın katılımıyla gerçekleştirilmiş, bu
ilk fuarı 13 bin 658 kişi zi-

yaret etmişti. 2015 yılındaki
son tarım fuarı tamamı dolu
6 hole ilave olarak fuaye alanında açılan stantlarla 66
bin m² kapalı, 20 bin m² açık
olmak üzere toplam 86 bin
m² alanda yapılmış, fuara 18
ülkeden 381 firma bin 143
marka ile katılmıştır.
13. Tarım Fuarı; 55 ülkeden
300 bin ziyaretçiyi Konya’da
buluşturdu. Ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en büyük
Avrupa’nın 3. büyük Tarım
Fuarı olan Konya Tarım Fuarı;
Konya’nın en fazla ziyaretçi
çeken etkinliği olarak Konya
ekonomisine katkısı dolaylı
40 milyon TL’dir. Bu rakamlar fuarın ne denli büyük bir
fuar olduğunu göstermektedir.
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"Konya Metrosu Projesi, Anadolu şehirleri için bir işaret fişeğidir"

METRO
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Konya bir tarım merkezi, enerji merkezi, sanayi merkezi ve
ilim merkezi. Selçuklu'nun Başkenti olan şehir, 4. ve 5. organize bölgeleriyle tam anlamıyla bir sanayi merkezi haline gelirken, ulaşımın önemi çok daha fazla artıyor. Lojistik merkeziyle
Mersin'e uzanmayı sabırsızlıkla bekleyen Konya, merkez bir
şehir olma yolunda hızla ilerliyor Bu ilerleme nüfus artışı demek, 3-4 milyona ulaşan bir şehir haline gelmek demek.
İşte metro burada önem kazanıyor.
Konya metrosu 3 etapta, toplamda 45 kilometre olacak ve 3
milyar liraya mal olacak. Proje 2020 yılında tamamlanacak.
Metro ile yüksek hızlı tren hattı entegrasyonu sağlanacak.
Etaplar halinde yapılacak projenin ilk etabı Kampüs-AlaaddinGar-Beyhekim arasında; 2. Etabı Fetih Caddesi-Karatay’da,
3. Etabı Necmettin Erbakan Üniversitesi-Çevre Yolu-Yeni Gar
arasında olacak.
Yeni yapılması planlanan metroda Kampüs – Alaadin – Gar –
Meram ve Beyhekim bağlantısı 34 dakikada
Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı – Meram Belediyesi düzergahını
19,5 dakikada
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Yeni Yüksek Hızlı Tren
Garı 13,5 dakikada
Günlük toplamda 750 bin
yolu taşıması hedeflenen
proje ile 2030 yılı projeksiyonunda, 1 milyon yolcu
taşınması öngörülüyor.
Projenin ilk aşamasının
2020 yılında tamamlanması
planlanıyor.
Güzergah planlamasıyla 5
üniversite birbirine bağlanıyor. Hastaneler birbirine
bağlanıyor. Temel devlet
kurumları, üniversiteler, bilim merkezleri birbirlerine
irtibatlanıyor. İlk planlamalara göre 2020 yılında bitmesi hedefleniyor. 2018 yılı
Şeb-i Arus’unda ilk aşama,
2020’ye kadar da toplamda
45 kilometreye kadar olan
hat açılacak. Entegre raylı
sistemi Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirirken raylı sistemle
Konya’da ulaşılmayacak yer kalmayacak.
Metro için 120’ye yakın yeni taşıt alımını Büyükşehir Belediyesi, tünel hatlarını Ulaştırma Bakanlığı yapacak. Mevcut raylı
sistem hattımız metro tamamlanıncaya kadar çalışacak. Ayrıca Adliye-Alaaddin Hattı tarihi bölgede olduğu için cadde
tramvayı olarak hizmet vermeye devam edecek.
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TÜRK FOLKLORÜNE BİR KA-

SİLLE

BEBEK

Sille halkının korumasıyla günümüze kadar ulaşan kadın giysileri, farklı dinlerin ve kültürlerin tesiriyle bir çeşitlilik kazanmıştır. Bugün genelde sandıkta
saklanan bu giysiler, son derece kıymetli hatıraları barındırdıkları kadar; aynı
zamanda önemli birer etnografik malzemelerdir.
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“somut olmayan kültürel miras” kapsamında ele alınması ise; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi’nde
tarafımdan üretilen Sille geleneksel
giysili bez bebeklerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir dosya halinde
gönderilmesiyle mümkün olmuştur.
Bu araştırmada da yapılan bu uygulamada hazırlanan bebeğin tanıtımı
yapılmış; hediyelik bir eşya olarak da
satışa çıkarılabilecek bu ürünün hem
yöre halkının istihdamında hem de
bu etnografik kültürün yaşatılmasında katkısı olacağı düşünülmektedir.
Bu çalışma dolgu bez bebek tekniğinde hazırlanmış olup yüksekliği 35
cm’dir. Bu yöresel “silah kürk”ü kıyafeti orijinal özellikleri korunarak hazırlanmıştır. Bebeğin kıyafeti “iç gömlek,
çevre, takma saç, dafk, zıbba, şalvar
ve çorap parçalarından oluşmaktadır.
Şalvarda parlak kırmızı renkli desenli
ipekli saten, silah kürkünde düz sarı
saten, kolları ve yaka çevresi siyah
tavşan kürkü ile süslenmiştir. Dafk’ta
kırmızı ipekli saten, süslemesinde su
taşı, kordon tutturma ve basit nakış
iğne tekniği uygulanmıştır. İçlik, şile
bezinden yapılmış, zıbba da ipek saten pamuklu kumaş, süslemesinde
pul, firkete tekniği, kemerde gümüş
düğme simli harç kullanılmıştır.

SİLLE GELENEKSEL GİYSİLİ
BEZ BEBEĞİNE KAVUŞTU
Zengin etnografik kültürün bir parçası olan Sille geleneksel kıyafetleri, yöre halkı tarafından ortaya çıkarılmadığı için bugüne
dek geniş kitlelere ulaşamamıştır. Çalışmada önce Sille kadın
kıyafet örnekleri tanıtılmış ve geleneksel bez bebek konusuna
bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bildiri kapsamı içinde
sunulmaya çalışılan Sille geleneksel kadın kıyafeti, geleneksel
bez bebeklerde yörenin kültürünü yansıtacak ve bu kıyafetlerin gelecek kuşaklara da aktarılmasını sağlayacaktır. Taşınabilen bir kültür ürünü olarak bebek kıyafetlerini ele alan bu çalışma, konu daha önce bu bağlamda hiç ele alınmadığı için önem
taşımaktadır.
Türkiye, 2003 yılında UNESCO tarafından imzalanan “Somut Olmayan
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” 2006 yılında kabul ederek
resmen taraf olur. Söz konusu
alanlardan biri de geleneksel bez
bebek yapımıdır. Geleneksel kıyafet kültürünü yaşatan Sille
bez bebeklerinin üretiminin

Takma saç ise pamuklu iptendir. Siyah renkli ve örülmüş bu saçlar kırmızı kurdele ve penezlerle süslenmiştir.
Fesin, satenden krep kumaş üzerine
çeşitli dikiş teknikleri ve pul süslemeleriyle zenginleştirildiği dikkati çekmektedir. Bebeğin yüzü
basit nakış teknikleriyle işlenmiş, çoraplar ise beyaz ve kırmızı
renkli pamuklu iplerden desen verilerek örülmüştür.
Sille halkının korumasıyla günümüze kadar ulaşan kadın giysileri, farklı dinlerin ve kültürlerin tesiriyle bir çeşitlilik kazanmıştır. Bugün genelde sandıkta saklanan bu giysiler, son derece
kıymetli hatıraları barındırdıkları kadar; aynı zamanda önemli
birer etnografik malzemelerdir.
Konya iline bağlı Sille yöresi geleneksel yöntemlerle hazırlanan kadın kıyafetleri hammadde, yapım tekniği, süsleme,
form, renk özellikleri incelenmiş. Bu inceleme sonucunda Sille
geleneksel kıyafetlerini, yine kültürümüzde var olan ancak
günümüzde teknolojiye yenik düşen bez bebeklere yörenin kültürünü yansıtacak şekilde hazırlayarak giydirilmiştir.
Sonuç olarak bildiri kapsamı içinde geleneksel giysili
bez bebekler dikkat çekilerek tanıtılmaya, belgelendirilmeye özen gösterilerek; Sille geleneksel kıyafetlerini
bez bebekler üzerine giydirerek geniş kitlelere ulaştırmak, belgelemek, tanıtmak ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması gerekmektedir.
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Gez Dünyayı
Gör KONYA'YI
Gezmeye-görmeye geldim diyenler için Konya'da gezilecek çok yer var. Hem ne
demişler: gez dünyayı, gör Konya'yı.
Ata tarafından başlandığı ve mimar
Kölük Bin Abdullah’ın eseri olduğu
yazılıdır. Buna göre, Anadolu Selçuklularının bilinen en eski ağaç
direkli camisi olmaktadır. 1283’de
tamamlanan türbe ve hanikahla
yapı, bir külliye haline gelmiştir. Bu
yapıdan günümüze yalnız, şahane
çini mozaik mihrap kalmıştır.
ILGIN LALA MUSTAFA PAŞA KÜL-

MEVLANA TÜRBESİ VE DERGAHI
Türbenin çekirdeği 1230 yılında,
Mevlana’nın babası Sultan-ul Ulema
Bahaeddin Veledin vasiyeti üzerine buraya gömülüp, üzerine basit bir türbe
yapılmasıyla oluşmuştur. Mevlana’nın
ölümünden sonra ise Pervane Muiniddin ve karısı Gürcü Hatun tarafından buraya bir türbe yaptırılmıştır. Türbe daha
sonra dini ve sosyal işlevli mimari eklemeler yapılarak günümüzdeki şekliyle
bir Mevlevi Dergahı haline getirilmiştir.
Mevlana’nın ölümünden sonra yani 1273
yılından itibaren imarına başlanan dergah Cumhuriyet'ten sonra müze haline
dönüştürülmüştür. Müzede Mevlana ve
diğer mevlevilere ait veya çeşitli yollarla
dergaha gelmiş değerli yazmalar, hat ve
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tezhip örnekleri, maden cam ve ahşap
eserler ile Mevlevi musikisi enstrümanları, halı ve kilimler sergilenmektedir.
SAHİP ATA KÜLLİYESİ
Son yıllardaki araştırmalar Sahip Ata
Cami’nin aslında bugünkü çifte minareli cepheye kadar uzandığını ve ağaç direkler üzerine ahşap bir cami olduğunu
göstermektedir. Selçuklu veziri Sahip

LİYESİ
Külliye; cami, imaret ve han olmak üzere
üç bölümden oluşmaktadır. Cami çarşı
içinde geniş bir alanı kaplayan külliyenin
bir bölümünü teşkil etmektedir.
1576 yılında Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan külliye bazı kaynaklarda
Mimar Sinan’ın eserleri arasında geçmektedir.

SİLLE AK MANASTIR
Konya-Sille arasındadır. Kayaya oyulmuş
odalarla onları çeviren yapıdan oluşan
manastır M.S. 274’te Saint Horion adlı bir
aziz adına yapılmıştır.

İPLİKÇİ CAMİ VE MEDRESESİ
Alaaddin Tepesi'nin doğusunda, Alaeddin Caddesi'ndedir. Medresenin
vakfiyesinden ilk yapının II. Kılıçaslan Dönemi'nde vezir Şemseddin
Altunba'nın (Altıapa) yaptırdığı sanılmaktadır. (XII. yy sonu). Cami ve medrese
Hacı Ebu Bekir tarafından 1332’de genişletip yenilenmiştir.
Firuze ve mor çinilerden geometrik geçme motifler ve firuze lacivert çinilerden
kıvrık Rumilerden oluşan iki kuşakla çevrili mihrap bu türün Anadolu’daki en eski
örneklerindendir. Yapı, eskiliği ve burada
Mevlana Celaleddin Rumi’nin ders vermiş olması nedeniyle önemlidir.

BEYŞEHİR EŞREFOĞLU CAMİ
Beyşehir İlçesi’nin kuzeyinde, İçeri Şehir
Mahallesi'ndedir. 1296-1299 yılları arasında yaptırılmış olup, Anadolu’daki ahşap camilerin en büyük ve orijinalidir.

HATUNSARAY LYSTRA
Konya’nın güney batısında Hatunsaray
Kasabası'na bir kilometre mesafede karayolunun sağ tarafında yaklaşık 400 m
içerde Zolkara denilen yerdedir.

SİLLE AYA ELENİ KİLİSESİ
Sille Bucağında, M.S. 327’de İmparator
Konstantinus döneminde yapılmış olup,
Anadolu’daki ilk Hıristiyan kiliselerindendir. Kilise, İsa, Meryem ve havarilerin resimleriyle süslüdür. Kilisenin iç kapısının
üstünde yazılı tamir manzumesinden
Mikail Arhonkolan ismine kurulduğu anlaşılan yapı, onarılmış ve boş olarak korunmaktadır.
AKŞEHİR NASREDDİN HOCA TÜRBESİ
Akşehir’de kent surunun doğusunda,
kendi adıyla anılan mezarlıktadır. Onarımlarla özgün biçimini yitiren yapıya
günümüzdeki görünümünü 1905’te
Akşehir kaymakamı Şükrü Bey kazandırmıştır. Eski yapıdan yalnızca ortadaki ana
türbe kalmıştır. Mermer sandukanın baş
ucunda gülmece ustasının yaşamını simgelemek üzere H. 683 (1284) olan ölüm
tarihi, tersten 386 biçiminde yazılmıştır.
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Ecdad Yadigarı
Camilerimiz
İPLİKÇİ CAMİİ

ALAEDDİN CAMİİ
Anadolu Selçuklu Devri Konya’nın en büyük ve en eski camiisidir. Şehrin merkezine yüksekçe bir höyük olan Alaeddin Tepesi üzerinde inşa edilmiştir. Selçuklu
Sultanı Rükneddin Mesud I’in son zamanlarında başlanılmış, Kılıçaslan II (11561192) devrinde inşaatına devam edilmiş,
Sultan Alaeddin Keykubad I tarafından
1221 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.
Camii İslam mimarisi yapı tarzında inşa
edilmiştir. Üzeri ağaç ve toprakla örtülmüştür. İçerisi Sütunlar ormanın andırmaktadır. Bizans ve klasik devirlere ait 41
taş mermer sütundan ibarettir. Camiinin
en ilginç taraflarından birisi de minberidir. Minber abanoz ağacından birbirine
geçmiş olup, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin en güzel örneklerdir. 1155
yılında Ahlat’lı Mengum Berti tarafından
yapılmış bir şaheserdir. Çinilerle süsül
mihrabın önünde çini süslü kubbesiyle
örtülmüş bir saha mevcuttur. Mihrap ve
kubbelerin çinileri kısmen sökülmüştür.
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Alaeddin Caddesi üzerindedir. Şemseddin Altınoba tarafından1201 yılından
sonra yaptırılmış, Somuncu Ebubekir tarafından genişletilmiş, yenilenmiştir.
(1332) Cami iplikçiler çarşısında bulunduğu için İplikçi Camii adını almıştır.
1951-1960 Klasik Eserler Müzesi olarak
kullanılan camii, 1960 yılında tekrar ibadete açılmıştır.

SAHİP ATA CAMİİ VE KÜLLİYESİ
Anadolu Selçuklu Devleti Vezirlerinden
Sahip Ata tarafından 1258 – 1283 yılları
arasında inşaa edilmiş olan mescid türbe,
hanigah ve hamamdan ibarettir. Mimarı
Abdullah Bin Kellük’tür.

SADRETTİN KONEVİ CAMİİ VE TÜRBESİ

Konya’nın Şeyh Sadrettin mahallesindedir. 1274 yılında yapılmıştır. Giriş kapısındaki kitabede adı geçen Sadrettin Konevi
aslen Malatyalı olup, Konya’ya yerleşmiş,
zamanını tanınmış bilginlerindendir. Muhiddin İbni Arabi’den tahsil ve terbiye
görmüş, Konya’daki hanikahında hadis
ilimleri okutulmuştur. Mevlana’ya derin
bir sevgi ile bağlanmıştır.Türbe, camiinin
doğusundaki avludadır. Açık türbeler tipinin ayakta kalan tek örneğidir. Türbenin şekli Selçuklu kümbetlerin benzer.
Gövde açık, kaidesi mermer işleme olan
türbenin üzerinde, köşeli bir tanbura oturan kafes şeklinde ahşap bir külah vardır.

TURSUNOĞLU CAMİİ (Tahir Paşa)
ŞEMSİ-İ TEBRİZİ CAMİİ VE TÜRBESİ
Şerafettin Camii kuzeyinde eskiden mezarlık olan Şems Parkı'nın içinde yer alır.
Bugünkü yapı 1510 yılında Abdürrezakoğlu Emir İshak Bey tarafından mescidle
birlikte elden geçirilmiş ve genişletilmiştir. İlk yapının 13. yüzyılda yapıldığı ileri
sürülmektedir. Ancak kim tarafından yaptırıldığı bilinmemektedir. Cami bölümüyle bitişik durumda, içten tavanlı dıştan
sekizgen tambur üzerine piramidal külahla örtülüdür. Eyvan şeklinde olan türbe mescide kalem işi süslenmiş ahşap
Bursa kemeriyle açılır. Diğer yönlerde biri
altta, diğeri üstte olmak üzere ikişer penceresi vardır. Türbenin duvarlarında herhangi bir bezeme yoktur. Tavanı geometrik motiflerle bezenmiştir. Üzeri örtülü
sandukanın altında önceleri kuyu bulunduğu söyleniyorsa da araştırmalar neticesinde burasının kuyu değil mumyalık
olduğu anlaşılmıştır. Gövdesi taştan tambur ve külahı ise tuğladan yapılan türbe
1977 yılında tamiri sırasında orjinalliğin
biraz kaybetmiştir.

KADI MÜRSEL (Hacı Hasan Camii)
Hükümet Konağı'nın batısındadır. Güney
duvarında bulanan kitabesine göre 812
H.- 1409 M. yılında ve Karamaoğlu Mehmet Bey zamanında Hacı Mustafa oğlu
Mürsel tarafından yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı taş ve moloz dolgu yüksekçe
bir tabana oturmaktadır. Üzeri çatı ile
örülmüştür.

Abdülaziz Mahallesi'ndedir. 15. yüzyıl
başlarında Konya eşrafından Tursunoğlu
Mehmet Bey tarafından yaptırılmıştır. Beden duvarları taş, kubbe ise tuğladır. Camiinin kuzeyindeki kubbeli son cemaat
mahallide tuğladan yapılmıştır. Tek şerefeli ve köşeli bir minaresi vardır.

SELİMİYE CAMİİ ( Sultan Selim Camii)
Mevlana Dergâhı'nın batısında inşaatına
Sultan Selim II’nin şehzadeliği zamanında başlanmış (1558-1567) arasında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı klasik mimarisinin
Konya’daki
en
güzel
eserlerindedir. Kuzeyinde altı sütuna istinat ettirilmiş yedi kubbeli son cemaat
yeri ve mermer süveli geçme basık kemerli cümle kapısı mevcuttur. Ahşap kapı
kanatlarından sağdakine “Mescitti Mümin, suda balık gibidir" ibareler mevcuttur. Son cemaat yerinin sağ ve solunda
tek şerefeli iki minaresi vardır.

Konya çarşının ortasındadır. Muntazam
kesme Gödene Taşı ile yapılan mabed
son Osmanlı mimarisinin çok muvaffak
bir eseridir. Yerindeki 1671-1676 yılları
arasında Şeyh Ahmed eliyle yaptırılan camii yandığı için (1867) Sultan Abdülazizi’in
annesi Pertenihal adına yeniden bugünkü camii yaptırılmış ve bu adla anılmıştır.
(1874) Türk Baroku uslubundadır. Altı
mermer sütuna oturan, üç kubbeli, son
cemaat yerinin iki ucunda kaideleri şadırvanlı iki minaresi dikkat çeker. Üzeri ferah
kubbe ile örtülüdür.
ŞERAFETTİN CAMİİ
Hükümet Konağı'nın güney cephesindedir. Camii ilk defa 12. yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 1336 yılında
tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet
Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Camii
gövdesi kesme taşlardan büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Kubbeyi 10 fil ayağı
tutmakta, güneyinde bir yarım kubbe ile
desteklenmektedir. Mihrabın bulunduğu
kısmı dışarıya taşmaktadır. Yarım bir kubbe ile örtülmüştür. Güney kısmı hariç diğer yönlerdeki ikinci kat mahfelleri bulunmaktadır. Camii iç yazı ve nakışlarla
dekorize edilmiş olup, mermer işlemeli
mimber ve mihrabı takdire değer bir sanat eseridir. Sonradan ilave edilmiş tek
şerefeli bir de minaresi vardır. Osmanlı
Camii mimarisinin en mümeyyiz vasflarından birisi olan cemaat yerine yer verilmiş olup, altı mermer sütun üzerine oturmuş yedi küçük kubbe ile örtülmüştür.

AZİZİYE CAMİİ
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KAPU CAMİİ
Konya’da merkezde Sarraflar (çıkrıkçılar)
Caddesi üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye
olup eski Konya Kalesi'nin kapılarından
birini çevresinde yer aldığında Kapı Camii
adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında
Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir
Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır. Bir
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süre sonra yıkılan bu camiiyi 1811 yılında
Konya Müftüsü Esenlilerlizade Seyyid
Abdurrahman yenilemiş, 1867 yılında bir
yangın cami ile birlikte bu civarda vakıf
dükkanları da yok etmiş. Bu yeni inşaasına dair 1285 H. (1868 M) tarihli kitabesi
taç kapısı üzerinde yeralmaktadır. Kapı
Cami Konya’da yer alan Osmanlı Dönemine camilerinin en büyüğüdür. Kuzeyinede 10 mermer sütuna istinat eden yüksek
bir son cemaat mahalli ve basık kemerli
bir cümle kapısı vardır. Ayrıca doğu ve
batı yönlerinde de birer kapısı bulunmaktadır. Kesme taşlardan inşa edilen
camiinin üzeri dıştan çatı, içten büyüklü
küçüklü sekiz kubbe ile örtülüdür. Taş Miharı ve ahşap minberi sadedir.

NAKİBOĞLU CAMİİ
Camii, Nakiboğlu Mahallesi'ndedir. Vakfiyesine göre Konya Müftüsü Nakib’ül Seyid İbrahim tarafından 1176 H. (1762 M.)
yılında yaptırılmıştır. Kare planlı olup toptan yapılmıştır. Çatı ahşaptır. Kiremit
planlı olup toptan yapılmıştır. Çatı ahşaptır Kiremitle örtülmüştür.
Minaresi, 1178 H. (1764 M.) yılında
Nakib’ül Hac Seyid İbrahim oğlu Mehmet
Emin tarafından yaptırılmıştır. Cami zamanla harap olduğu için 1926 yılında minaresi hariç, yıktırılarak yeniden yaptırılmıştır.

MİSTİK ŞEHRİN

MÜZELERİ

çuklu Devri eski eserlerinden Sırçalı
Medrese’de 1960 yılında açılmıştır. Sırçalı
Medrese, 1242 yılında Bedreddin Muslih
tarafından yaptırılmış, çinilerle süslü açı

değerle mezar taşları Selçuklular Devri, Beylikler ve Osmanlılar Devri’ne göre
tasnif edilerek teşhir edilmişlerdir. Ayrıca
mezar taşları, şekil, motif ve yazı karakter-

(avlulu) medreselerden birisidir. Konya
şehrinde kamulaştırılan mezarlıklardan
toplanan tarih ve sanat tarihi yönünden

leri de göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve kronolojik bir sıraya konulmuştur.

KARATAY MÜZESİ
Karatay Medresesi, Sultan İzzeddin Keykavus II. Devrinde Emir Celaleddin Karatay tarafından, 649 Hicri (1251 Miladi)
yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir. Osmanlılar Devri'nde de kullanılan medrese 19. yüzyılın sonlarında
terk edilmiştir. Anadolu Selçuklu Devri
çini işçiliğinde önemli yer bulunan Karatay Medresesi 1955 yılında “Çini Eserler
Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır. Karatay Müzesi'nde, Beyşehir Gölü kenarındaki Kubat-Âbad Sarayı kazı buluntuları
arasında olan duvar çinileri, çini ve cam
tabaklar ile Konya ve yöresinde bulunan
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait
çini ve seramik tabaklar, kandiller ve alçı
buluntuları sergilenmektedir.
SIRÇALI MEDRESE
(Mezar Anıtları Müzesi)
Mezar Anıtları Müzesi, Konya’daki Sel-

AKŞEHİR MÜZESİ
Akşehir Arkeolog Müzesi: Hitit, Frig, Lidya, Roma ve Bizans
dönemi eserleri teşhir edilmektedir.
ARKEOLOJİ MÜZESİ
Konya Arkeoloji Müzesi, 1901 yılında Karma Orta Okulu'nda açılmıştır. Daha sonra 1927 yılında
Mevlana Müzesi'ne 1953 yılında
İplikçi Camii’ne taşınmıştır. 1962
yılında ise bugünkü müze binası
kurularak hizmete girmiştir. Müzede, Neolitik, Eski Tunç, Orta
Tunç (Asur ticaret kolonileri),
Demir (Frig, Urartu), Klasik, Helenistlik, Roma ve Bizans çağla-
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rak müze tarafından teşhir edilmektedir.

rına ait eserler sergilenmektedir. Neolitik
eserler Çumra, Çatalhüyük, Erbaba ve Süberde kazılarında, Eski Tunç Eserler; Sızma ve Karahöyük kazılarında, Asur ticaret
kolonileri çağı Karahöyük kazılarında ele
geçen eserlerdir. Konya Alaaddin Tepesi
kazılarında bulunan Frig çağı kap parçaları ile Konya Karapınar Kıcıkışla höyükte
bulunan çeşitli formlarda Frig Çağı kapları ve Lidya kapıları da sergilenmektedir.
Yine Kıcıkışla höyükten Klasik Çağ Alabastron, Aryballos, Lekythos ve Kylixler
bulunmaktadır. Arkeoloji Müzesi'nin görülmeye değer eserleri Roma lahitleridir.
Roma ve Bizans çağından sunak mezar
stel ve ostotekler müze iç teşhirinde ve
bahçede sergilenmektedir. Sille Tatköy ve
Çumra Alibeyhöyük’de müze tarafından
yapılan kabartma kazılarında M.S 6.yy. ait
kilise taban mozaikleri yerinden kaldırıla-

ETNOĞRAFYA MÜZESİ
Bölge müzesi tarzında eğitim amaçlı olarak inşaa edilen bina 1975 yılında Etnoğrafya Müzesi olarak hizmete açılmıştır. Üç
katlı binanın bodrum katında fotoğrafhane, arşiv ayniyat ve etütlük eser depoları,
kaloriferhane ile halen çalışmaları devam etmekte olan ve 1999 yılı içerisinde
açılması planlanan Halı Kilim Seksiyonu
bulunmaktadır. Bu bölümde Etnoğrafya
Müzesi depolarında bulunan başta Selçuklu halı örnekleri olmak üzere, dünyanın bilinen birkaç halı-kilim dokuma
merkezinden birisi olarak kabul edilen
Konya bölgesine ve Türkiye sınırları içerisinde kalan meşhur halı-kilim dokuma

dershane, ve öğrenci hücrelerinden oluşur. Minare kaidesi kesme taşla kaplı tuğla malzeme kullanılarak yapılmış ve ön
cephede akant yaprağı ile bezelidir. Yarı
piramit formlu üçgenle ve oniki köşeli,
gövde köşeleri turkuaz mavi sırlır tuğladan yapılmış çift şerefelidir. 1901’de yıldırım düşmesiyle birinci şerefeye kadar
yıkılmıştır. 1956 yılında müze olarak açılmış olup Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı
dönemine ait taş ve ahşap eserler teşhir
edilmektedir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL
KOYUNOĞLU MÜZE VE KÜTÜPHANESİ
Konya’nın köklü ailelerinden A.R. İzzet
Koyunoğlu, Topraklık Mahallesi'ndeki
evinde yıllarca toplamış olduğu tarihi
eserlere özel bir müze ve kitaplık kurmuştur. Daha sonra kurmuş olduğu
müze ve kitaplığı Konya Belediyesi’ne
bağışlanmıştır. Konya Belediyesi’nce modern müzecilik anlayışının her türlü ihtiyacına cevap verecek şekilde yaptırılarak
bugünkü durumuna getirilmiştir. Müzede arkeolojik eserler ile etnografik eserler sergilenmektedir. Müze bahçesinde
bulunan İzzet Koyunoğlu’na ait ev restore edilerek tipik Konya evi örneği olarak
ziyarete açılmıştır. Binada eski ve yeni sivil mimari arzı bir arada bulunmaktadır.
Müze yazma, basma eserler bakımından
çok zengindir.

merkezlerine ait halı ve kilimler sergilenecektir. Zemin katta teşhir salonu ve Dr.
Mehmet Önder Konferans Salonu; birinci
katta bürolar, idari hizmet servisleri, kütüphane ve eser depoları bulunmaktadır.
Teşhir salonunda satın alma, hediye ve
başka müzelerden devir yolu ile müzeye
kazandırılan daha çok Konya ve çevresine ait etnoğrafik eserler sergilenmektedir.
İNCE MİNARELİ MEDRESE
Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali
tarafından hadis ilmi okutulmak üzere
(Hicri 663) 1254 yılında yaptırılmıştır. Mimarı Abdullah oğlu Kelük’tür. Selçuklu
taş işçiliği şaheserlerinden olan taç kapısı üzerinde kabartmalı geometrik ve
bitkisel bezemelerle birlikte Selçuklu sülüsüyle yazılmışı “Yasin ve Fetih” sureleri
vardır.Binanın iç mekanları avlu, eyvan,

EREĞLİ MÜZESİ
Arkeoloji ve Etnoğrafik eserlerin beraber
sergilendiği bir müzedir. Türk İslam Eserleri, Etnografya, Hitit, Frig, Yunan, Roma
ve Bizans dönemi eserleri ise Arkeoloji
seksiyonlarında teşhir edilmektedir.
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Atatürk Müzesi
"REİS-İ CUMHUR GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA'YA KONYALILAR'IN HEDİYESİDİR."
Atatürk Evi Müzesi, Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında
inşa edilen iki katlı tarihi bina; kesme, moloz taş ve tuğladan
yapılmıştır. 1923 yılında hazine adına tescil edilen ev Vali
Konağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerinde
de kendisine tahsis edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna "Reis-i Cumhur Gazi Mustafa
Kemal Paşa'ya Konyalılar'ın hediyesidir." kaydı konulmuştur.
1940 yılında Konya Özel İdaresi'nce sembolik bir bedel karşılığında satın alınan ev, tekrar Vali Konağı haline getirilmiş
ve 1963 yılına kadar Vali Konağı olarak kullanılmıştır. 1963
yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek onarılmış
ve bir yıl sonra 17 Aralık 1964 tarihinde "Atatürk Evi-Kültür
Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır. Atatürk Müzesi, Atatürk'ün
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Belediyesi'nce satın alınan ev
19.7.1928 tarihinde Konyalıların Atatürk'e şükranlarının
bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna
"Reisi cumhur Gazi Mustafa
Kemal Paşa'ya Konyalılar'ın
hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1940 yılında Konya Özel
İdaresi'nce sembolik bir bedel
karşılığında satın alınan ev,
tekrar Vali Konağı haline getirilmiş ve 1963 yılına kadar Vali
Konağı olarak kullanılmıştır.
1963 yılında bina Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek
onarılmış ve bir yıl sonra 17
Aralık 1964 tarihinde "Atatürk
Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

doğumunun 100. yılında İl Kutlama Komitesi Başkanlığı'nın talepleri üzerine, Kültür
ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce restore edilerek,
sergileme ve düzenlemesi de yeniden yapılmış ve 17 Nisan 1982 tarihinde "Atatürk
Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır. Müzenin
düzenlenmesinde, yapının ev olarak kullanılma özelliği göz önünde tutulmuş olup,
bu nedenle mimari özelliğini bozacak bir
değişikliğe gidilmemiştir. Müzede Kurtuluş Savaşı'nda Konya ve Konyalı'nın yeri
belge ve fotoğraflarla anlatılmaya çalışılmıştır. Müzenin alt ve üst salonlarındaki
sergilemede pano ve vitrinle bütünlük
sağlanmaya çalışılmış, zemin katta Cumhuriyet öncesine ait belge ve fotoğraflarla
Atatürk'ün Konya ziyaretleri anlatılmıştır.
Panolarda, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerini, şehirde yaptığı ziyaretleri, bu evde
tuttuğu günlük notları gösteren belgeler,
fotoğraflar ve gazete kupürleri sergilenmektedir. Vitrinlerde ise Atatürk'e ait bazı
elbiseler ile bu evde kullandığı muhtelif
eşyalar teşhir edilmektedir.
Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında
inşa edilen iki katlı tarihi bina; kesme,
moloz taş ve tuğladan yapılmıştır. 1923
yılında hazine adına tescil edilen ev Vali
Konağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün
Konya'ya gelişlerinde de kendisine tahsis
edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya

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

ŞUBAT/MART 2016/42

103

Kültürümüzün yapı taşları

HANLAR-HAMAMLAR

Hamam; (Arapça hammâm), özel
bir düzenle
ısıtılan sıcak ve soğuk suyu
bulunan, yıkanma amacıyla
kullanılan yapı. Hamam,
Anadolu ve Türk kültürünün
en bilinen değerlerindendir.
Tarihteki hemen hemen
adı geçen tüm medeniyetlerin
kültürlerinde var olan hamam
en bilinen ‘’Türk Hamamı’’
adıyla anıla gelmiştir. Halen
diğer ülkelerde, “Türkiye”
dendiğinde, akıllarına ilk gelen
şey çoğunlukla ‘’Turkish Bath“
(Türk Hamamı) olmaktadır.
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ZAZADİN HANI
Sultan Alaeddin Keykubat devrinde
(633-Hicri 1236 Miladi yılında) Selçuklu Emirlerinden Vezir Sadettin Köpek
tarafından yaptırıldı.
Yazlık ve kışlık tiplerin birleşmesinden

meydana gelmiş avlu tipte yapılmıştır.
Hanın boyu 104 metre, eni 62 metredir. Taş yapının dış duvarlarından gayri İslami devirlere ait eserlerden bazı
parçalarda kullanılmıştır. Konya-Aksaray yolunun 25. kilometresinde Tömek
Bucağı'ndadır.

MERAM HAMAMI
Meram mesireliğinde, tarihi köprü çıkışında yer alan
Beylikler devrinde yapılmış
Meram Hamamı, yeli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini
çekmektedir.

HOROZLU HAN
1248 yılında bugünkü KonyaAksaray asfaltının 8. kilometresinde kışlık olarak yapılmıştır.
KIZILVİRAN HANI
Konya-Beyşehir Yolu üzerinde
olup, Konya’ya 44 km. uzaklıktadır. Kışlık ve yazlık olmak
üzere iki tipte yaptırılmıştır.
OBRUK HAN
Anadolu Selçuklu Dönemi'nde
ticaret yolları üzerinde kurulan hanlardan bir örneği de
Obruk Hanı'dır. Obruk Hanı,
Konya’yı Aksaray’a bağlayan
yol üzerindedir.

SULTAN HAMAMI
Larende Caddesi'nde Sahip
Ata Külliyesi'ne ait olan Sultan
Hamamı bugün de faliyetine
devam etmektedir.

MAHKEME HAMAMI
Şerafeddin Cami ile Şems-i
Tebrizi Cami arasında yer alan
tarihi özellikleriyle milletimizin temizliğe verdiği önemi
yaşatan (Türk Hamamı) vasıflarını taşıyan mahkem hamamı faaliyetine devam etmektedir.

MEYDAN HAMAMI
Akşehir’de 1329 yılında
Subaşı Emir Şerafeddin tarafından yaptırılan hamam,
bugünde hizmet vermektedir.
ORTA HAMAM
Akşehir Ulu Camii caddesindeki Orta Hamam Selçuklulardan kalmış olup, Konya Valisi
Avlonyalı Ferit Paşa tarafından
1900 yılında ciddi bakım ve
tamirattan geçirilmiştir. Eski
Ulu Camii güneyinde yeralan
Karamanoğlu Beyliği devri
eserlerinden olan eski hamam
soğukluk, sıcaklık ve külhan
bölümleriyle hizmet vermeye
devam etmektedir.
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8 ASIRLIK TARİHİ MİRAS

ZAZADIN HAN

Yüzyıllarca kervanlara, yolculara hizmet veren Anadolu’nun en büyük hanlarından olan ve tarih kitaplarında adından sıkça söz edilen Selçuklular'dan kalma tarihi Zazadın Han tarihteki ihtişamlı günlerine geri dönerek ziyaretçilerini
bekliyor.
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Selçuklular yol ağının her 40 kilometresine bir han yaptılar ve Anadolu'yu kervanlar için en güvenli ülke haline
getirdiler. Ülkemizin önemli ve değerli hanlarının başında gelen Zazadın Han Konya-Aksaray Karayolu'nun 22.
kilometresinde, Konya merkeze bağlı Tömek Köyü’nün
sınırları içinde ve köyün 15 dakika kadar güney batısında bulunuyor. Saadettin Köpek Hanı diye de anılan Zazadın Han, 1235-1236 yıllarında yapılmıştır.
Güney cephede, kapalı mekâna yakın bir yerde bulunan
açık bölüm taç kapısı, beyaz ve açık kahverengi taşlarla
yapılmıştır. Güney cephenin inşasında, çok miktarda işlenmiş buluntu taş kullanılmıştır. Taç kapının hacimli kitlesi içinde, duvara oturmuş basamaklarla çıkılan ve zengin bir taş süslemeye sahip olan mescidi yer almaktadır.
Yapımı günümüzden 772 yıl öncesine dayanan Zazadın Han’ın hikâyesi oldukça ilginç. Sultan Alâeddin
Kayseri’de Keykubadiye Sarayı’nda Erzincan meliki
Alâeddin Sahi kabul ettikten sonra Konya’ya dönmüş
buradan da mesafeler yutan soy ati ile sahil taraflarına
doğru açılmıştı. Agirnas’a yakınlarında karsılaştığı eşsiz
manzaralı yer Sultan’ın ilgisini çeker. Mimarı Saadettin
Köpek’i çağırarak, burada dönemin en önemli yapıları
olan Sedery ve Havernak Sarayları’nı geride bırakacak bir saray yükseltmesini emreder. Hemen sarayın
inşasına başlanır. Kısa sürede yükselen saray Alâeddin
Keykubad’ın beğenisine sunulur. Sarayı çok beğenen
Keykubat birkaç gün oturduğu saraydan Alaiye şehrine
gitmek üzere ayrılır. Zamanla umumi yer haline gelen
saray, kısa süre sonra hana dönüşür. 2 bin 500 m² kapalı
alana sahip ve bin m² açık avlusu bulanan Zazadın Han
Doğu-Batı doğrultusunda uzanan bu yapının dönemin
birçok kervansarayında olduğu gibi kapalı ve açık alanları bulunmaktadır.
Benzerlerinden farklı olarak avlunun kuzey duvarı kademeli yapılmıştır ve kale görüntüsü vardır.
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Kentin tarihini değiştiren kale

GEVALE KALESİ
Konya’da
Osmanlı
ordusunun kenti
fethettikten
sonra yıktırdığı
kabul edilen
Gevale
Kalesi’nin
kalıntıları
bulundu.
Buluntular
kentin bilinen
tarihini
değiştirecek
nitelikte.
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Konya kent merkezinin yaklaşık 7 kilometre kadar
batısındaki Takkeli (Karaburgalı) Dağ'ın zirvesinde yer alan Gevale Kalesi’ndeki bilimsel çalışmalar sayesinde kentin bilinen tarihine katkı sağlayacak bulgular elde edildi. Geçmişi Helenistik
döneme kadar geriye giden Gevale Kalesi, Konya
kentinin savunmasında kilit rol oynayan volkanik
dağların zirvesindeki iki kaleden birisiydi. İmarı
büyük oranda Bizans döneminde tamamlanmış,
Anadolu Selçuklu döneminde yenilenerek kale
içine saray ve şikarhane gibi önemli yapılar inşa
edilmişti. Bir yandan sultanlar için eğlence ve av
mekanı, diğer yandan da siyasi mahkumların tutulduğu bir yapılardan oluşmaktaydı.
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dolu Selçuklu kaynaklarında zikredilen
kalenin yeri meselesi, uzun süre tartışma konusu olmuş ve yakın tarihteki
araştırmalar sayesinde yeri tespit edilmiştir. Kalenin Ortaçağ serüvendeki
boyutunu Osmanlı ordusunun Konya’yı
fethi (M.S.1466) sırasında Gedik Ahmet
Paşa tarafından yıktırılması oluşturur.
Böylece Osmanlılar için uzun süre direnç
gösteren Karamanoğulları için oldukça
stratejik bir kale düşmüş oluyordu. Daha
sonraki aşamada Karamanoğullara daha
fazla direnç gösteremeyerek Osmanlılara boyun eğmişlerdir. Böylece Anadolu
ortasında Selçuklunun varisi olarak takdim eden unsurlardan en önemlisi bertaraf edilmişti.
Kaledeki küçük buluntular dışında henüz ayakta olan mimari kalıntılar mevcuttur. Bunların başında sur duvarlarını
sayabiliriz. Volkanik bir yapıya sahip
bulunan arazinin zirvesini çepeçevre çeviren sur duvarları sayesinde savunma hattı daha da güçlendirilmiştir.
Konya'nın arazi yapısı göz önüne alındığında kalenin savunmadaki önemi
daha bariz bir durum arz etmektedir.
Kalenin bazı bölümleri günümüze kadar
intikal edebilmiştir. Kalıntılardan hareketle surların tamamı ayağa kaldırıldığı
zaman matrakçı Nasuh'un minyatürüne
yansıyan Konya silueti tekrar canlanmış
olacaktır.
Takkeli (Karaburgalı) Dağ veya onun zirvesini oluşturan Gevale Kalesi, Konya
şehrinin tarihteki radar istasyonu görevini yerine getirmiştir. Konya'nın batı kısmında bin 700 metre yüksekliğindeki bu
kale; batısındaki vadi ve yollara tamamen
hakim olmasıyla Konya'nın batısından
gelebilecek tehlikelerin kontrol noktasını
teşkil etmiştir. Kale sadece batı yönünde
değil aynı zamanda ıssız Konya ovasından yükselen her türlü duman ve çığlığın
kolaylıkla izlenebileceği mekandır. Üç
yüz altmış derecelik görüş alanı ile Konya savunmasının stratejik yeri olmuştur.
İşte bu sebeple tarih içinde, özellikle kale
savunma sistemine dayalı Ortaçağ anlayışında, vazgeçilemeyecek alandır.
Bizans kaynaklarından başlayarak Ana-

Defineciler tarafından büyük oranda
tahrip edilen mimari yapılardan ayakta
kalabilen mekanlar arasında sarnıçları
zikretmek gerekir. Define bulmak amacıyla diğer yapılara büyük zarar veren
tarih düşmanları, sarnıçlara çok fazla rağbet etmemişler ve bu yüzden adı geçen
yapılar günümüze kadar ulaşmıştır. Kalenin yükseltisi nedeniyle başka türlü su
temini mümkün olmadığından onlarca
sarnıç inşa edilmiştir. Böylece kaleye bir
anlamda sarnıçlar kalesi demek mümkündür.
Bölgede, Konya Selçuklu Belediyesi desteğinde ve Konya Necmettin Erbakan
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından gerçekleştirilen yüzey araştırmasın-

da elde edilen buluntular arasında seladon seramik parçası, cam tesera parçaları
ile 18. yüzyıla ait bir Osmanlı Sikkesi öne
çıkmaktadır. Bunlar, bilinenlerin aksine
kaledeki yaşamın Osmanlı’nın Konya fethi ile son bulmadığını, en azından, 18.
yüzyıla kadar devam etmiş olabileceğini
düşündürmektedir.
Uzakdoğu kökenli porselen türü olan
seladonlar zehiri belli ettiğine inanılan
ve pahalı bir seramik çeşidi olduğundan
saray mutfağının vazgeçilmez eşyası olmuştur. Anadolu’daki örnekleri 14. yüzyıla kadar uzanan seladonlar, Selçuklu ve
Osmanlı saraylarının nadide seramikleri
olarak yerini almıştır. Sahada bulunan seladon parçası kaynaklarda anlatılan sarayın varlığını ve lokalizasyonunu belirten
emarelerden biridir. Buluntular arasında
yer alan ve bir duvar mozaiğine ait olduğu düşünülen cam teseralar ise buradaki
yapıların zengin süsleme repertuarının
göstergesidir.
2012 yılında gerçekleşen yüzey araştırmalarının ardından Konya Selçuklu Belediyesi tarafından finanse edilecek kazı
çalışmaları için gerekli başvurular yapıldı.
Hedeflenen Anadolu Selçuklu döneminin başkentine ait bir saray yapısının da
ortaya çıkarılması. Bu çalışmalarla başta
Anadolu Selçuklu dönemi olmak üzere
Konya’nın erken dönemlerine kadar ışık
tutacak bulgular elde edilecektir. Kazı
çalışmaları sonunda saha yerli ve yabancıların ziyaretine açılarak Konya'nın tarihi
çehresi gezilebilecek hale getirilecektir.
Sonuç olarak, Konya gibi tarihte başkentlik yapmış bir şehrin hemen yakınında yer
alan bu tarihi kalede kazılar yaparak ilim
aleminin ve insanlığın hizmetine sunmak
amacındayız. Belki bu kaleden elde edilecek buluntular sayesinde Konya şehrinin
tarihini değiştirecek bulgular elde etmeyi
umut ediyoruz. Hepsinden önemlisi definecilerin talanına dur diyerek akademik
disiplin içinde bu kaleyi ilim alemine sunmayı amaçlıyoruz.
Konya Vizyon Dergisi olarak Prof. Dr.
Ahmet Çaycı ve Yard. Doç. Dr. Zekeriya
Şimşir'e teşekkür ederiz.
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Efsane Başkan'ın, Efsane Caddesi
Nalçacı Caddesi, 14
Aralık 1969’da vefat
eden Konya’nın efsane Belediye Başkanı
A. Hilmi Nalçacı’nın
Başkanlık döneminde başlattığı ve
hayata geçirdiği bir
çok ilk'ten biri olarak,
şehrimizin en gözde
ve en göz önünde
caddesi.

110

www.vizyonkonya.com

Nalçacı Caddesi Konya'nın en işlek ve en
güzel caddelerinden birisi. Bir anlamda Selçuklu'ya hayat veren, bir merkez
ilçenin doğuşuna ve şehrin o istikamete doğru gelişmesine öncülük eden
bir cadde. İnanın bu cadde olmasaydı,
Konya ne İstanbul yoluna doğru gelişmeyi hayal edebilirdi ne de tramvayı.
Nalçacı Caddesi Konya'nın gelişmesinin
ve büyümesinin ilk adımı. Bir anlamda
geniş kapsamlı, ince ayrıntılı, hassas bir
şekilde düşünülmüş Konya'yı ihya projesinin de adı. Belediye Başkanı rahmetli
Ahmet Hilmi Nalçacı'nın ufku ve vizyon
un bir göstergesi. Nalçacı Caddesi etrafında şekillenen ve yeniden kurulan
Konya 1963 ve 1970 yılları arasında altın
çağlarından birini daha yaşadı denebilir.
Nalçacı Caddesi Meram'a alternatif bir
cadde olarak hatırlanır.
Şehrin imarı yapılırken, yeni açılacak
olan ve Nalçacı Caddesi adını alacak olan

cadde ile ilgili belediye meclis üyeleri,
yeni imar planın halktan önce öğrendikleri için günümüz belediye meclislerine
örnek teşkil edecek bir karar alırlar.
1983'ye Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)'den, 1987 yılında Anavatan
Partisi'nden (ANAP) iki dönem Konya
Milletvekilliği de yapan o günlerin Belediye Meclis Üyesi rahmetli Haydar Koyuncu şöyle anlatır;
“Belediye Meclisi'nde yeri imar planını
tartıştık, yeni açılacak caddenin civarından ne kendimiz ne de yakınlarımız
herhangi bir arsa almamak için yemin
ettik, hiçbir üye bu caddenin civarından
arsa almadık”.
Nalçacı Caddesi bugün tramvayın ikiye
böldüğü üzerinde bir alt geçit ve iki üst
geçitin bulunduğu, metro çalışmaları
başladığında, şehrin ana arterlerinden
biri olmaya namzet bir cadde olarak
canlılığını ve hareketliliğini halen koruyor.

Türkiye'nin 6. Gökdeleni

SELÇUKLU KULESİ

K

onya'nın ve İç Anadolu Bölgesi'nin en uzun
gökdeleni olan kule, Türkiye'nin 6. gökdeleni olup, 2006 yılında hizmete girdi. Kulenin
adı Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından
açılan bir yarışma ile belirlendi.
Konya'da Nalçacı Dönüşüm Projesi kapsamında Konya eski otogarının yerine yapılan 163 metre boyunda, 42 katlı bir gökdelendir.
Konya'nın engebesiz coğrafi yapısının özelliği ile
Konya'nın her yerinden görülüyor.
Konya'nın resmi araç plaka numarasının 42 olması
nedeniyle 42 katlı olarak inşaa edildi. En üst iki katı,
alt katlardan farklı olarak daire biçimindedir. En üst
kattaki döner restoranla, yemek yerken şehrin tamamını görülmesi mümkün.
Eski Otogar Dönüşüm Projesi kapsamında İttifak
İnşaat'a yaptırılan Selçuklu Kulesi'nin alışveriş bölümü 2004 yılında hizmete açılmıştı.
50 bin metrekarelik bir arsa üzerinde 42 katlı bir blok
ve alışveriş merkezi binasından oluşan kulede, 110
bin metrekare inşaat alanı bulunuyor. 32 kat büro, 2
kat bodrum, 1 kat zemin, 2 tesisat katı, 2 kat mağaza
girişleri, birer sanal eğlence katı, seyir katı ve döner
restoran katı olarak yapılandırılan kulede, bin 700
araçlık bir otopark yer alıyor.
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Alışverişinveticaretinkalbi
buradaatıyor
Konya Bedesteni, Ahi Evran'ın bir araya
getirdiği esnafların birbirleriyle uyum
içerisinde çalıştığı, kaynaştığı, dertlerini
paylaştığı, ekmeklerini bölüştüğü, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermeden,
verdikleri emek ve döktükleri alınterinin
karşılığı olarak rızıklarını kazandıkları bir
ticaret kapısı. Bu ticaret kapısı yüzlerce yıldır halisane duygularla, samimi çalışmalarla yürüdüğü içindir ki, onların izinden
yürüyenler, onların soyundan gelenler,
onların bıraktığı eseri onlara layık bir seviyeye ulaştırmak için Bedesten'i yeniden
canlandırdılar, ayağa kaldırdılar.
Bedesten'in sokaklarında Sultanlar, Emirler, Vezirler, Seyyahlar, Kervanlar, Gönül
Sultanları, o sultanların yolundan gidenler az dolaşmadı. Az alışveriş yapmadılar. Konya gibi payitaht olan bir şehrin
Bedesten'i bir anlamda şehre yakışan bir
şekilde yeniden ihya edildi.
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13. yüzyıldan itibaren önemli bir Anadolu
şehri olan Konya’da da, Kânuni devrinde
müftü ve kadıasker olan Mevlâna Kadri
Çelebi tarafından 1538’de, klasik tipte dokuz üniteli bir bedesten yaptırılmış, 1898
yılında bu yapı yıktırılarak, yerine “Sanayi
Mektebi” yani uzunca bir süre İl Özel İdare Binası olarak kullanılan bina inşa edilmiş.
1950'li yılların başında, Bedesten'deki
dükkanlar bugün olduğu gibi vardı. Bu civarda kunduracılar vardı. Bakırcılar vardı.
Demirciler vardı. Konya Sanayisi, Dedeler
Han'ının içindeydi. Han içinde kaynakçılar, demirciler, oto tamircileri ve oto elektrikçileri vardı.
Tarihi Konya Çarşısı'nın geçmişi Romalılar
dönemine dayanıyor. Hatta 300’lü yıllara
kadar gittiğini görülüyor. Altyapının, tarihi Roma şehirlerinin altyapısına benzer

bir şekilde olduğu tespit edilmiş durumda. Alan 2000 yıllık geçmişe dayanan
önemli bir alan.
2010 yılına gelindiğinde Konya Büyükşehir Belediyesi, Bedesten Sağlıklaştırma
Projesi adını verdiği proje ile 2010 yılının
Mart ayı sonunda verdiği startla Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamındaki en
önemli alanlardan biri olan Bedesten'in,
tarihi yapısına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek proje ile şehirdeki tarihi mekanlar ve diğer alışveriş merkezlerinin
yanı sıra; gelen ziyaretçilerin Bedesten’de
Hazreti Mevlana’nın gezdiği, esnafı selamladığı sokaklarda gezerek alışveriş
yapmalarına imkan sağlayan, bölgeyi
modern bir sentezle, tarihi dokuya uygun
düzenleyerek, ülkenin gözde mekanlarından biri haline getirme yolunda ilk adımları attı.

Bölgede 40 adet sokakta 84 sokak cephesi düzenlemesi ile birlikte toplam 2 bin
687 adet dükkân biriminde düzenleme
yapıldı. Düzenleme yapılan yapılar arasında Konya tarihi açısından önem taşıyan
Kapu Camii, Aziziye Camii, Bulgur Dede
Mescidi, Mecidiye Han, Ahmet Efendi Hamamı, Nakıp Hacı İbrahim Han gibi tescilli
yapılar da vardı.
Kapalı mekan alanı toplamının yaklaşık
180 bin metrekare olan proje kapsamında
çok sayıda türbe, sur duvarı, cami, sokak,
okul, medrese ve tescilli yapı bulunuyor.
Tarihi Bedesten’deki çalışmanın dünyada
başka bir örneği yok.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Mevlana
Kültür Vadisi Projesi kapsamında yaptığı
Tarihi Bedesten Projesi, İtalya’nın Verona
şehrinde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Dünyada kültürel mirasın korunması
ve değerlendirilmesini teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapan YOCOCU (Youth
in Conservation of Cultural Heritage) tarafından verilen Kültür Mirasını Koruma
Büyük Ödülü’nün anlamı bir hayli yüksek.

ŞUBAT/MART 2016/42

113

Altın; sözlerin, nişanların ve
düğünlerin
vazgeçilmezi.
Mutluluğa atılan adımların,
seçilen yüzüklerin, takılan bileziklerin, küpe ve kolyelerin
alındığı yer ise sarraflar. Hüzünlü sevinçli bir çok olayın
şahidi insanlardır sarraflar. O
ışıltılı dükkanların bir arada
bulunduğu Sarraflar Yeraltı
Çarşısı ise bazen mutluluğa
giden yolların başlangıcı, bazen daha önce alınan altın
ve bileziklerin bozdurulduğu, kaç gram altın takılacağı
konusunda anlaşamayan ailelerinin bir mutluluğa nasıl
engel olduğu gibi olayların
yaşandığı bir çarşı sarraflar
yeraltı çarşısı.
Konyalı olup da “Sarraflar Yeraltı Çarşısı” nı bilmeyen yoktur. 1992 yılından beri bize
altının zerafetini, pırıltısını,
çekiciliğini sunan tarihi çarşıyı, “Altının Kalbi” olarak anlatanlar var..
Çarşının Konya'ya kazandırılmasında en büyük çaba
sarfedenin ve yükü omuzlayanın dönemin Konya Valisi
olan rahmetli Kemal Katıtaş
olduğunu yazanlar, o yıllardaki İş bankası ve kırmızı kütüphanenin Sarraflar Yeraltı
Çarşısı'nın yapımı için istimlak edildiğini, o istimlakın
gerçekleştirilmesinin Vali Bey
için hiçte kolay olmadığını
yazarken, o çarşı rahmetli Vali'nin Konya'da yaptığı
birçok hizmetten sadece bir
tanesi olduğuna da dikkat
çekiyorlar
22 yıldır ziyaretçisi hiç eksik
olmayan bir çarşı bu çarşı. Altın almasanız da, altın alacak
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Şehir efsanelerine
konu olan çarşı

paranız olmasa da, dolaşabilirsiniz. Güleryüzlü esnafın bir
çayını içebilirsiniz. Merhum Orhan Veli'nin dediği gibi, vitrinleri seyretmek bedava çünkü.
Kim bilir nişan yüzüğü, nikah
yüzüğü almaya kaç çift geldi
bu çarşıya, kim bilir kaç sarraf
gezdiler, o mu olur, bu mu olur
diyerek. Her bir dükkan ayrı, her
bir dükkan apayrı bir dünya.
Altın sarısının ışıttığı vitrinlerin
albenisi tahminlerin çok üzerinde.
Sarraflar Yeraltı Çarşısı aynı zamanda bir şehir efsanesinin de
ev sahibi. Alaeddin Tepesi’nden
başlayıp Mevlana Türbesi’ne kadar uzanan bir gizli tünel olduğu yıllardır konuşulur durulur.
Araştırmacı Yazar Mehmet Ali
Uz bu konuda şöyle bir açıklama yapmıştı; Sarraflar Çarşısı
yapıldığında böyle bir tünel olsaydı bulunurdu. Gizli tünel olduğuna dair herhangi bir yapı
çıkmadı.
Aynı zamanda Mevlana Caddesi genişletilmeden önce orada
evler vardı. Onların yıkımında
da kanıt gösterecek bir tünel
çıkmadı. Tünel varsa bile Alaeddin Tepesi’nin etrafı surlarla
çevrili olduğu için o tünel sayesinde surlar arasından geçiş yapılmıştır. Yani Mevlana
Türbesi’ne kadar bir tünelin olması söz konusu değildir. Bu bir
şehir efsanesi olarak güncelliğini korumaktadır”
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“KARAMANLI ORTODOKS TÜRKLERDEN

GÜNÜMÜZ SİLLE'YE”

Geçmişi eski çağlara kadar uzanan Sille, Konya yakınlarındaki en eski
yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı kaynaklarında Sudirhemi olarak
da geçen Sille, Selçuklular döneminde bir köy iken Osmanlılar döneminde çeşitli dönemlerde 60’a yakın köyün bağlı bulunduğu bir nahiye merkezidir. Sızma’da Frigler döneminden kalan buluntular Sille
çevresinde eski çağlarda da yerleşim yerleri olduğunu göstermektedir. Bizans döneminde gelişme gösteren Sille’de M.S. 327’de yapılmış
alan Aya Eleni Kilisesi, Sille’nin Kudüs’e giden Hac yolunda önemli bir
durak olduğunu da göstermektedir. Selçuklular ve Beylikler döneminde faal olan Gevele Kalesi’nde önemli siyasi ve askeri olaylar yaşanmıştır. Sultan Alaaddin Keykubat’ın Konya’daki Alaaddin Camii’nin
vakfı olan Sille’ye, Selçuklular döneminde Konya’da yaşayan gayri
müslimler de iskân edilmiştir.

Şu Silleden gece geçtim görmedim. Aman aman
Acı tatlı sular içdim ölmedim Aman aman
Ben o yardan vaz mı geçdim geçmedim eşim aman
aman
Ah amanın sille sille sille ah sille,
Çektiğim çile çile çile ah çile
Şu Sille'nin çelenleri tahtadan Aman aman
Ben istemem patlak başlı softadan Aman aman
Ah amanın sille sille sille ah sille,
Çektiğim çile çile çile ah çile
Evlerinin önü zeytin ağacı Aman aman
Dökülür yaprağı kalır ağacı Aman aman
Nedir sevdiğim bunun ilacı Aman aman
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Sille’de sakin gayr-i müslimler, Anadolu’da Karamanlı Ortodoks Türkler olarak bilinen, Konya ve çevresine Bizans döneminde yerleştirilen
Kuman ve Peçenek gibi Hristiyanlığa geçmiş Türk boylarının bakiyesidir. Karamanlıca adı verilen yerel bir dil kullanan Sille’deki gayri müslimler, günlük hayatlarında Türkçe konuşmuşlar, ibadetlerini bile
Türkçe yapmışlar hatta Sille’deki Aya Eleni Kilisesi’nin kitabesini de
Karamanlıca adı verilen Grek harflerini kullanarak Türkçe yazmışlardır.
Murat, Yağmur, Kaplan, Aslan, Güllü, Menevşe gibi Türkçe isimler kullanan Silleli gayri müslimler, Sille’nin Sultan Alaaddin Vakfı içinde yer
almasından dolayı, her türlü vergiden muaf tutulmuşlardır. 19. yüzyılda milliyetçilik akımları etkisiyle Yunanistan ve Patrikhane’nin etkisi
ile Sille’de Yunan milli bilinci verilmeye çalışılmış, ancak Sille’de tam
anlamıyla bir Yunan kimliği oluşturulamamıştır. Sille’de yaşayan gayri
müslimler, Türkçe konuşmaya devam ettikleri gibi Milli Mücadele döneminde İzmir’in işgali sürecinde Yunanistan lehine herhangi bir oluşum içinde yer almamışlardır. Lozan Anlaşması sonrasında Sille’de
bulunan gayri müslimler de mübadeleye tabi tutulmuşlar. Onların
yerine Yunanistan, Florina ve Kozana muhacirleri Sille’ye yerleştirilmiştir. Yunanistan’a göç eden Silleli gayrimüslimler uzun yıllar Türkçe
konuşmuşlar, Yunanistan’da önemli kimlik sorunları yaşamışlardır.
Fatih döneminde Osmanlı sınırları içine giren Sille her alanda büyük
bir gelişme göstermiştir. Kozağaç, Karadiğin, Bilecik, Bolumya, Başara,
Çayırbağı, Sızma, Gödene, İnlice, Sulutas, Kızılviran, Tatköy, Yazır, Ulumuhsine gibi birçok köy uzun asırlar Sille Nahiyesi’ne bağlı kalmıştır.
Sille’de Cami-i Kârhâne, Cami-i Kebîr, Ak, Aşağı, Cami-i Cedit, Çay, Orta
Camii, Orta Mahalle gibi Müslüman mahalleleri yanında Kaplan Keşiş,
Satı Keşiş, Koz, Kilise, Kervansaray, Çeşme-i Kebîr, Kuzey Yaka, Sarıka-

Sille’de taş işçiliği, uzun yıllar
önemli geçim kaynakları arasındaydı. Silleli taş işçileri, sadece Sille’de değil başta Konya olmak üzere Osmanlı
coğrafyasında faaliyette bulunmuşlardır. Çömlekçilik ve
testicilik, Sille’de Osmanlı döneminde gelişen bir başka
sanayi faaliyeti olup Sille
çömlek ve testileri yanında
Sille’de üretilen tandırlar da
Konya çevresinde büyük bir
şöhrete sahipti.

ya, Panaya, Pazar gibi gayrimüslim mahalleleri mevcuttu. 17. ve 18. yüzyıllarda
yüzde 34 Müslüman yüzde
66 gayri müslim nüfus oranına sahip olan Sille’de tımar
sisteminin bozulmasından
sonra çevre köylerden gelen
Müslüman göçlerle bu oran
19. Yüzyılda yüzde 85 Müslüman, yüzde 15 gayrimüslim
olarak değişmiştir. Sille ekonomik ve ticari hayatına son
darbe de Mübadele döneminde olmuş, Sille’de yaşayan son usta ve esnaf grubu
da Sille’yi terk etmiştir. Silleli
Müslüman tüccar ve sermaye
sahipleri de zamanla başta
Konya olmak üzere Bursa, İstanbul gibi büyük şehirlere
göç etmiştir.
Sille çevresinde yetiştirilen
cehriler Sille’de halıcılığın gelişmesine önemli katkıda bulunmuştur. Sille halıları günümüzde de hâlâ şöhretini
korumaktadır. Sille’de bulunan ve “Sille taşı” veya “Ken
Taşı” olarak bilinen taş, başta
Konya ve Sille’deki birçok mimari yapıda kullanılmıştır.

Sille sahip olduğu sermaye birikimi, ekonomik ve ticarî yapısıyla
Orta Anadolu’da da ticaretin ve
sermayenin olduğu istisna bir
yerleşim birimidir.

Mumculuk, dokumacılık, ekmekçilik Sille’deki diğer ekonomik faaliyetlerdir. Cehri
üretimi, yanında ipekböcekçiliği, gülcülük, arıcılık, hayvancılık da Sille’de gelişmiştir.
Sille’de bağcılık da önemli bir
yere sahipti. Osmanlı döneminde Sille’de ticaretin de
geliştiği görülmektedir. Tarihi
İpek Yolu’nda önemli ticarî faaliyetlerde bulunan Silleli
tüccarlar, Halep, Şam, Mısır
gibi Sille’ye çok uzak bölgelerde ticaret yapmışlar ve ortaklıklar kurmuşlardır. Sille
sahip olduğu sermaye birikimi, ekonomik ve ticarî yapısıyla Orta Anadolu’da da ticaretin ve sermayenin olduğu
istisna bir yerleşim birimidir.
Sille’de 19. yüzyılda 300 adet
dükkânın faaliyette bulunduğu bilinmekte. Sille’de Osmanlı döneminde Cami-i
Kebîr, Mormi Camii, Karataş
Camii, Hacı Şaban Camii, Çay
Camii, Ak Camii, Cami-i Cedit
gibi 15 cami, Hacı Hüseyin,
Hacı Mustafa, Bınar Yakası
mescitleri gibi sekiz mescit,
Aya Eleni, Hızır İlyaslık Kilisesi, Küçük Kilise, Panaya Kilisesi başta olmak üzere kayalar
oyulmuş bir çok şapel bulunmaktadır. Bir medrese, iki küŞUBAT/MART 2016/42
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tüphane, 12 İbtidai Mektep,
beş gayrimüslim mektebi, iki
hamam, 18 çeşme ve Taş Köprüsü ile Osmanlı döneminde
aynı zamanda önemli bir kültürel merkezdi. Silleli Ali
Efendi, Hacı Mustafa
Efendi, gibi birçok müderris, imam ve hatip,
Ahmet Şükrü Dede, Hacı
Şaban Efendi, Hafız Abdurrahman, Hafız Mehmed Efendi, Osman Hakî
Dede gibi birçok ünlü
hattat yetişmiştir. Aynı
zamanda Sille, Sürurî,
Figânî, Feşânî, Mansur,
Nazifî gibi birçok aşık ve
şairi ile Konya’nın kültürel hayatına damga vurmuştur. Sille, sosyal ve
demografik yapısı, ekonomik ve ticari hayatı,
kendine has kültürel
özellikleri ile Konya ve
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çevresindeki en önemli kültürel merkezdir. Sille’de bulunan
kilise ve camiler inanç turizmi
açısından büyük bir öneme sahip olup, bu potansiyelin de-
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ğerlendirilmesi Türkiye turizmi
ve ekonomisi için büyük bir
kazanım olacaktır. Sille’nin sahip olduğu bu potansiyel bir
an önce değerlendirilmeli bu-

nun için gerekli tedbirler vakit
geçirilmeden alınmalıdır.
Katkılarından dolayı Dr. Barış
Sarıköse'ye teşekkürler.
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KONYA'NIN CENNETİ:

MERAM BAĞLARI

"Tebriz'in
Şah-ı Cihan Bağı,
Meram'ın yanında
çimenlik bile olamaz!"
120
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Meram bağları anılarda mıdır, düşlerde midir bilinmez. Ancak Anadolu'nun tam ortasında bir vaha
görünümünde olan Konya'yı ve özellikle Meram'ı
anlata anlata bitiremez Evliya Çelebi.
Meram Bağları adını üç merkez ilçeden biri olan
Meram'a vermiştir. Evliya Çelebi, seyahatnamesinde
gezip gördüğü yerler arasında bağ, bahçe, bostanlardan söz ederken bağlık-bahçelik bu yerlere her
defasında “Bağ-ı Meram” ifadesini kullanmaktadır.
Hatta buraların Konya’nın Meramı gibi olduğunu
ifade eder.
Meram Bağları bir anlamda, onun anlatımının bir
ifadesidir. Dünün bugüne yansımasıdır. Evliya Çelebi o güzellikleri görmese, onları abartılı da olsa kaleme almasa, bugün ne Meram'dan, ne de Meram
Bağları'ndan söz edebilecektik.
İşte Evliya Çelebi'nin Meram anlatımı;
"Meram Dağı'nda bir çeşit çiçek yetişir ki, çivid rengindedir. Dericileri onunla derileri tabaklayıp gök
rengi, şeftali sarısı, turuncu ve kırmızı deriler yaparlar. Bu deriler, Arabistan ve Acemistan'da çok meşhurdur. Yiyeceklerden beyaz ekmeği, kâhisi(simit),
çöreği, balı, böreği, çeşitli helvaları, zülbiyesi, pandisi, pişmaniyesi ve tahini de çok meşhurdur. Hele
sabunisi ve beyaz çinisini âşıklar yediğinde lezzetinden dimâları açılır. Özel olarak Helvacı Çarşısı
vardır. ‘Konya’da adama helvayı döğerek yedirirler’
sözü meşhurdur. Meyvelerinden Meram Dağı'nda
‘Kamerü’ddevle ve Kamerü’ddin’ adıyla iki çeşit kayısı yetişir ki, Şam’ın kaysısından daha lezzetli, sulu
ve tatlıdır. Yirmi çeşit armudu, kiraz, şeftali, üzüm
sarması ve badem kırması olur. Burada tabiat şartları gereğince limon, turunç, nar, incir ve zeytin gibi
meyveler olmaz.”.
“Herkes bütün gezginler, Konya’nın gezi yerlerini ve bahçelerini methederler. Ben de yirminci
seyâhatim olan bu seferime kadar, hakikaten böyle bahçeler görmedim. Budin hududunda Peçevi
Sirem şehrinin kale ardındaki Baruthane mesiresi,
Kırım Yarımadası'nın Sodak Bağı, İstanbul’un yüzyetmişten fazla bahçe ve gülistanları, Malatya’nın
Uspuzu’su, Tebriz’in Şah-ı Cihan bağı bu Konya’nın
Meram Mesiresi'nin yanında bir çimenlik bile olamaz.”
Kale dışında su taksimi için bir kubbe yapılmıştır.
O kubbeden 366 çeşmeye su dağılıp şehrin câmi,
mescid, han ve hamamlarına, ayân saraylarına hep
buradan su gider. Kaynağı, Meram Dağı'ndadır.
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Masallardiyarınayolculuk

80 BİNDE
DEVR-İ ALEM PARKI
Dünden
bugüne
bir masal
ve
rüya
parkı

122

www.vizyonkonya.com

80 Binde Devr-i Alem Parkı, bir okul niteliğinde, yaş farkı gözetmeksizin herkesin
ilgisini çekmeye devam ediyor.
Parkın en önemli özelliği dinozorlan olduğu bölüm. Dünyada 165 milyon yıl önce
yaşamış olan ve en büyüğü 12 metre
yüksekliğinde 40 metre uzunluğundaki
dinozorların bulunduğu bu bölüm ziyaret
edilmeden geçilmiyor.
80 Binde Devr-i Alem Parkı, bir park olmaktan öte tarih, bilim, teknoloji ve kültür parkı. Masal kahramanlarının bulunduğu bölümde ise ortam canlandırmaları
olurken. Osmanlı Kadırgası'nın da yer aldığı bu park, tüm özellikleri göz önünde

bulundurulduğunda Türkiye'de bir ilk.
Minyatürler, dinozorlar, masal kahramanları, peyzajı, anfi tiyatrosu, idari merkezi
ve diğer alanlarıyla birlikte tam bir rüya
parkı.
Konya merkez Meram İlçe Belediyesi tarafından yaptırılan 40 milyon liraya mal
olan ve resmi açılışı 23 Nisan 2014 tarihinde yapılan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 80
bin metrekarelik alana kurulu, Türkiye ve
dünyadan yüzbinlerce ziyaretçisi olan 80
Binde Devr-i Alem Parkı, cazibe merkezi
haline geldi.
Parkın içerisinde bulunan minyatürler
hakkında cihazlar sayesinde Türkçe, Arap-

ça, İngilizce, Rusça ve Almanca dillerinde
sesli bilgilendirme yapılırken, 80 Binde
Devr-i Alem Parkı, masal kahramanları, dinazorları ve minyatür eserleri ile ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.
80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın içerisinde 3
ayrı kısım bulunuyor. Trex Parkı olarak adlandırılan bölümde tarih öncesinde yaşayan
dev dinazorların hareketli maketli bulunuyor. Trex Parkı içerisinde 50 adet dinazor
maketi yer alıyor. Parkın minyatür bölümü,
Cihan-ı Türk Abideler Şehri olarak isimlendiriliyor ve içerisinde 120 adet minyatür eser
bulunuyor.

Çocukların en çok ilgi gösterdiği kısım ise
Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı. Şirinler,
Hulk, Pembe Panter, Batman, Spiderman,
Çakmaktaşlar ve Şirinler gibi masal kahramanlarının bulunduğu bu kısımda adeta
hayal dünyasında yolculuğa çıkılıyor. Ayrıca
yine minyatürlerin önlerine yerleştirilen tabelalarda eser hakkında kısa bilgilendirmeler mevcut.
Park içerisinde ziyaretçilerin dinlenebilecekleri yeşil alanlar, kafeterya ve restoran da
bulunuyor. Park; öğrenci, 0-6 yaş arası çocuklar, şehit yakınları, harp malulü ve gaziler
ile 65 yaş üzeri vatandaşlara ücretsiz.
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Konya'nın en büyük parkı:

Kelebekler Bahçesi
15 Ekim 2012 tarihinde O günlerin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun temelini attığı Kelebekler Bahçesi Parkı, 385 bin
metrekarelik alanda, Konya'nın en büyük
parkı. Park 54 futbol sahası, 856 basketbol sahası büyüklüğünde.
4 Temmuz 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından hizmete açılan
Tropikal Kelebek Bahçesi birçok özelliğe
sahip.
Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip ve içerisinde 15 farklı türde
binlerce kelebeğin uçtuğu Konya Tropikal Kelebek Bahçesi Konya’nın en büyük
parkı olan Kelebekler Vadisi Parkı’nda yer
alıyor. Kelebek figüründeki mimari yapısıyla Konya’nın simge eserleri arasına giren Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, bin
600 metrekarelik kelebek uçuş alanı olmak üzere toplamda 7 bin 600 metrekarelik bir kullanım alanına sahip. Kelebek
bahçesi, 98 türe ait 20 bin adet tropikal
bitkiye ve 15 türde yaklaşık 6 bin kelebeğe doğal yaşam alanı sunuyor.
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Sille Parsana Mahallesi'nde yer alan
Kelebekler Vadisi Parkı, Konya'nın en
büyük parkı olma özelliğine sahip. Kelebekler Vadisi Parkı, Türkiye'de kelebeklerle ilgili yapılan ilk çalışma. Selçuklu
Belediyesi'nin en önemli ve en büyük
projelerinden biri.
Kelebekler Vadisi Parkı, kelebeklerin pupa
halinden ölümüne kadar her aşamasının
yaşandığı üretim alanı, kapalı uçuş alanı,
açık uçuş alanı ve kelebek müzesi olmak
üzere 4 ana unsurdan oluşuyor. Vadinin
içerisinde bulunan Aşkın Kanatları Müzesi, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük
kelebek uçuş alanı. 4 bin metrekarelik
kapalı alanda 2 bin metrekarelik açık kelebek uçuş alanı mevcut ve yaklaşık ayda
10 bin kelebeğin bu alanda uçuruluyor.
Yüzlerce çeşit kelebek ve böceğin, doğal
yaşam alanlarında gözlemlenebileceği
Kelebekler Vadisi'nde, 270 metrekare
yeşil alan, 105 metrekare sert
alan ve 10 bin metrekare havuz alanı yer alıyor.

Taş ocağı ve çöp biriktirme alanıyken,
çevre dönüşüm projesi ile şehre kazandırılan 'Kelebekler Vadisi Parkı'nı 385 bin
metre kare. Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan ‘Aşkın Kanatları Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’
vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.
Kelebekler Vadisi Parkı içinde suni çim
sahalar, basketbol sahaları, yürüyüş
yolları, piknik alanları, çocuklar
için Konya'da ilk defa uygulanan oyun alanlarıyla bir
merkez inşa edilmiş
durumda.

Tuvana Krallığı'ndan Günümüze

İvriz Kaya Anıtı

Anıt, Konya-Ereğli İlçesinin 17 km. uzağındaki İvriz'de bulunmaktadır. Çay başlangıcının biraz ilerisinde, kaya üzerine
kabartma olarak (M.Ö.1180-700) Geç
Hitit Çağı’nda yapılmıştır. Tuvana ülkesinin en görkemli krallarından Varpalawas
tarafından yaptırılmıştır. 19.yüzyılda gezginlerin yazıları ile Hititoloji literatürüne
girmiştir. Geç Hitit sanatının en önemli
eserlerinden biri olan İvriz Kaya Anıtı 4.20
- 4.20 metre ölçülerindedir.
Arami, Asur ve Frig etkilerinin görüldüğü
Tuvana Krallığı’ndan günümüze gelebilmiş nadir eserlerden biridir. İvriz Kaya
Anıtı'nın başarılı bir kopyası İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilenmektedir.
Anıtta, Fırtına Tanrısı Tarhundas ile bölgenin kralı Varpalavas tasvir edilmiştir.
Krala göre daha büyük ölçülerde olan

Tarhundas, ellerinde başaklar ve üzüm
salkımı tutmaktadır. Bu Tarhundas’ın aynı
zamanda bolluk ve bereket tanrısı olduğu da göstermektedir. Tanrının karşısındaki kral ise daha küçük boyutlarda ve
dua eder durumda tasvir edilmiştir.
Kabartmadaki giysiler Geç Hitit Sanatı'nın
özelliklerini taşımaktadır. Tanrı figürü
(Tarhundas) kuvvetli bir insan görünümünde olup, kol ve bacak adaleleri ile
dikkati çekmektedir. Prof. Dr. Muhibbe
Darga’ya göre; üzerinde dizlerini açıkta
bırakan kısa kollu, vücuduna yapışık bir
giysi vardır. Fryg madeni kemerine benzeyen kemeri, uçları sivri ayakkabıları,
üç sıralı boynuzla bezeli başlığı, saç ve
sakallar dönemin karakteristik özellikleridir. Kral Varpalavas, geometrik motifli,
eteği püsküllü uzun bir giysi ile ucu saçaklı manto giymiştir. O döneme göre

başlığı biraz farklı olup, boncuk dizileri
ile süslenmiştir. Kral Varpalavas'ın küpesi, iri boncuklu kolyesi, bilezikleri de
Arami takılarına benzemektedir. Her iki
figürün arasındaki hiyeroglif bir yazıda;
“Ben hakim ve kahraman Tuvana Kralı
Varpalavas sarayda bir prens iken bu asmaları diktim, Tarhundas onlara bereket
ve bolluk versin" denilmektedir. Kral Varpalavas, yöredeki Hitit ve Luwi kökenli
halk için bu anıtı yaptırırken tanrı ve kral
ilişkilerini simgesel olarak gözler önüne
sermiştir. İvriz Kaya Anıtı’ndan yaklaşık
bir saatlik mesafede bulunan Ambar
Deresi Vadisi'nde 4.40 - 2.20 metre ölçüsünde İvriz Kaya Anıtı'na benzer şekilde
işlenmiş başka bir kaya kabartması daha
bulunmaktadır. Burada da büyük boyda
Tanrı Tarhundas ile karşısında dua eder
konumda Kral Varpalavas görülmektedir.
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Türkiye'nin en
büyük ikinci gölü:

TUZ GÖLÜ

Fotoğraflar: Tahir Ceylan
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Bin 665 kilometrekarelik alanıyla ülkemizin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük
gölüdür Tuz Gölü. Bütün yağışlarını kış
mevsiminde alır. Geçtiğimiz yıllarda aşırı
kuraklıklar yüzünden Türkiye’nin ikinci
büyük gölü olma özelliğini kaybettiği ileri sürülmüştü. Yazın göle giren herhangi
bir su bulunmamaktadır. Göl suyu içinde
bulunan tuz konsantrasyonu oldukça
yüksek olduğu için göl içinde yaşayan
herhangi bir bitki yoktur.
Konya’nın etrafında bulunan dağlardan
süzülen suyun Konya Havzası'nda buluşmasıyla oluşmuştur Tuz Gölü. Adından
da anlaşılacağı gibi özü tuz olan bir göl.
Yaz aylarında suyunun neredeyse tamamı buharlaşır. Sular çekildiğinde geriye
bembeyaz tuzdan başka bir şey kalmaz.
Tuz Gölü, adeta tuz çölüne dönüşür. Tuz
kristallerinin beyaz rengi, tuz kristallerinin ışıltısı ve pırıltısı, göz yanılmalarına
sebep olurken, bir çok göz tuz yığınlarını
kar ve buza benzetir.
Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde yetmişine yakını buradan temin edilir. Ülkemizin
en sığ göllerinden biri olma özelliğini taşır Tuz Gölü. Gölün tamamını bile dolaşsanız derinliği 50 santimi bulmaz. Çünkü
Tuz Gölü, Türkiye’nin en az yağış alan bölümünde yer almaktadır. Bu yüzden gölü
besleyen akarsular yönüyle de, oldukça
fakir olduğunu söyleyebiliriz.
Tuz Gölü'nü besleyen suları sayacak olursak; Doğu'da Şereflikoçhisar'dan geçen
Peçenek Suyu, güneyde Eskil'den göle
giren Bağlıca ve Kırkdelik suları ile Eşmekaya kaynakları, güneybatıda Tersakan
Ayağı ile batıda Cihanbeyli'den gelen
İnsuyu.

SU KUŞLARI İÇİN KIŞLAMA ALANI
Tuz Gölü kış mevsiminde sahip olduğu
geniş su alanı ile su kuşları için önemli bir
kışlama bölgesi olduğu gibi, Uluslararası
kriterlere göre A sınıfına giren bir sulak
alandır.

TUZ GÖLÜ'NDE 22 MİNERAL VAR
Tuz Gölü tam bir doğa harikası. Gölde
güneşin doğuşu, güneşin batışı bütün
ziyaretçileri büyülüyor. Gelen ziyaretçilerin göl içerisinde yaptıkları yürüyüşler
ilgi çekmeye devam ediyor.

Kuş varlığı açısından bakıldığında
Türkiye’nin en zengin göllerinden biridir. Kış aylarında çok sayıda Sakarca Kazı
Göl'de barınır ve çevredeki tahıl ekili
alanlarda beslenir. İlkbaharda göl içinde oluşan adacıklarda ve göl kıyısındaki
bataklıklarda Suna, Angıt, Çamurcun,
Büyük Yağmurcun, Kocagöz, İnce Gagalı
Martı, Gümüşü Martı ve Bataklık Kırlangıcı kuluçkaya yatmaktadır. Gölün ornitolojik (kuşları inceleyen zooloji alt dalı)
önemi yurdumuzda en büyük flamingo
kolonisinin kuluçka alanı olmasıdır. Tuz
Gölü'nün bir başka benzeri ABD’de bulunmaktadır.

Tuz Gölü'nün çekiciliğini artıran bir başka özelliği de kozmetik etkisi. Bu etki, tuz
gölünü gezen yerli ve yabancı ziyaretçiler için olağanüstü olarak kabul görüyor.
Tuz Gölü'nün suyu, tuzu ve çamurunda
22 mineral var. Bu zengin mineral yapı
şifa arayanları Tuz Gölü'ne yöneltiyor.
Şifa arayanlar gölde yürüyüşler yapıyor,
gölün çamurunu ciltlerine sürüyorlar.
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Bir Başka Zaman,
Bir Başka Hayat

ÇATALHÖYÜK

ÇatalhöyükÇumraİlçesisınırlarındaolup,ilçenin10kmdoğusundayeralmaktadır.Höyük,farklı
yükseklikteikitepedüzüolanbirtepeşeklindedir.MÖ7400ileMÖ6000arasında1400yılboyuncaiskânedilenÇatalhöyük,yaşambiçimivesanatıileinsanlıktarihiniaydınlatırkenpekçok
soruyu da beraberinde getiriyor.

Toros Dağları'ndan süzülüp
Çumra Ova'sını sulayan Çarşamba Çayı’nın kıyısında iki
tepe var. Adı Çatal Höyük 9 bin
yıl öncesini gösteren bir koca
bir pencere. İşte pencereden
ilk bakışta görünenler…
Bir mahalle ki sokakları yok.
Sokaklar olmayınca sokağa
açılan kapıları da yok. Veya sokaklar damda demeliyiz çünkü
kapılar damda. Evden çıkmak
için merdivenle dama tırmanmak zorundasınız. Pişirme ve
yiyecek hazırlama gibi günlük
işlerinizi kısmen damda yapıyorsunuz.

ler, çoğunlukla bir ana oda ve
bir-iki yan odadan oluşmakta
ve odalar arasındaki geçitlerde de kapı bulunmuyor. Evler
iki bölümden oluşuyor. Hep
tertemiz, derli toplu tutulan
bölümde, evin tabanın ve sekilerin altına gömülmüş atalarımız yatıyor. Onlarla birlikte yiyip içiyor, yatıp kalkıyorsunuz.
Gündelik işlerinizi yaptığınız
mutfağınız ve işliğiniz ise kirli
bölüm oluyor. Burada insanlar
gibi evler de gömülüyor. Ortalama seksen yılda bir. Tohum
ekip koyun beslemişler ama

Evlerin bir diğeriyle ortak duvarı yok ama dar bir patikaya
bile izin vermeyecek kadar birbirine yakınlar. Komşu ziyaretleri için damlar arasındaki basamakları kullanıyorsunuz. Yer
yer ortak çöplük olarak kullanılan geniş açıklıklar var. Pencere de yok. Evin tek çıkışı, hem
kapı hem pencere hem baca
görevi görüyor. Işık, güneydoğu tarafındaki merdiven çıkışından giriyor. Merdiveninin
hemen altında ocak var, dumanın tek çıkış yeri orası. Kerpiçten yapılmış dikdörtgen ev-
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buğday tarlalarından ve otlaklardan on kilometre uzakta,
bataklığın ortasındaki kuru tepeye yerleşmişler. Mahalleler
birleşe birleşe beş bin kişiden
fazla sayıda insanın yaşadığı
bir yerleşim oluşmuş.
Çatalhöyük arkeoloji alanı, hükümet koruması altındaki iki
bölgeden (1. ve 3. derece arkeolojik sit alanları) meydana gelmektedir. Doğu Çatalhöyük birinci dereceden arkeolojik alan
olarak belirlenmiş ve alan sınırlarının, Doğu Çatalhöyük’ün

güneyinde ve doğusunda
bulunan Helenistik ve Bizans
yerleşim alanlarını da içerecek
şekilde genişletilmesi ile 1996
yılından bu yana Batı Çatalhöyük de aynı kategoriye dahil
edilmiştir. Bu yerleşim alanı,
üçüncü dereceden arkeolojik
alan olarak sınıflandırılmıştır.
Alana duyulan ilgi ve alanın
görünümü, alanı sadece gelecekteki turizm potansiyelini
değil Çatalhöyük’ün sunduğu
bir ‘marka’ kimliğini de popüler hale getirmiştir. Çatalhöyük

adını açıklayarak ya da onunla bir
bağ kurarak kendi yerel bölgelerinin tanınmasını arttırmışlardır.
Çatalhöyük adının festivallere ve
yerel radyo istasyonlarına verilmeleri buna örnektir. Çumra ilçesi Çatalhöyük ile beraber anılmayı arzu etmeye devam edecektir
ve bu bağın kazandırabilecekleri
fark edilmelidir.

Çatalhöyük'te 1996 yılına kadar
kazı yapılmamış bu yıldan itibaren İngiliz Arkeoloji Enstitüsü
tarafından Prof. Dr İan Hodder
başkanlığında kazılara devam
edilmiştir. Kazı buluntuları Konya
Arkeoloji Müzesi'ndedir. Bunların
bir kısmı teşhir edilmiş, diğerleri
ise depolarda koruma altına alınmış durumdadır.

Çatalhöyük'ün benzerleri olmakla birlikte, bu büyüklükte bir yerleşim yeri daha bulunmuş değil.
Şimdiye kadar kazılarda bulunan
en eski kumaş, en eski ayna, en
eski tahta kâse Çatalhöyük'te
bulunduğu için burasının en
eski yerleşim yerlerinden birisi
olduğu tartışmasız olarak ortaya çıkıyor. Çatalhöyük adı, farklı
yükseklikte ve çatalı andıran iki
tepeden oluşan bir höyük görünümünde olmasından kaynaklanıyor. Çatalhöyük’te 25 yıl
sürmesi planlanan yeni dönem
kazılarının uzun dönemdeki
amacı, bu yerleşim yerindeki inceden inceye işli, sembolik üretimin, çevresel, ekonomik ve sosyal bağlamıyla birlikte ele alınıp
yorumlanmasıdır.

Bölgeyi turizm merkezi haline
getirmek için çalışmaların daha
da hızlanması gerekmektedir.
Burada Anadolu tarihi için çok
önemli neolitik çağından kalma
buluntular çıktı. Bu tür bir merkez, başka ülkede olsa önemli
miktarda ziyaretçi çeker. 25 yıllı
aşkın bir program çerçevesinde
devam eden çalışmalar sonucunda, ortaya çıkan buluntular sergileniyor. Dünyanın en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konya'nın
Çumra İlçesi Çatalhöyük mevkii
güzel tanıtımlar ile turizm merkezi haline getirilip, Türkiye ve
dünyaya tanıtarak binlerce turisti
bölgeye çekmek için çalışmaların
daha da hızlanması gerekmektedir.
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Konya'nın denizi!

BeyşehirGölü
Fahri Aslan
PROFESSIONAL
PHOTOGRAPHY
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Beyşehir Gölü yüzey olarak
Türkiye'nin üçüncü büyük
gölü. Tatlı su göllerinin en
büyüğü. Yüzölçümü 653
km2, bunun 520 km2'si
Konya, 130 km2'si Isparta
sınırları içerisinde. uzunluğu
45 km, en geniş yeri 25
kilometredir. Suları tatlı
olup, derinliği en çok 10 m
civarındadır. Çevresi, yüksekliği 2 bin metreyi aşan
dağlarla çevrilidir. Deniz
seviyesinden yüksekliği ise
bin 115 metredir. Göle su
taşıyan 27 dere var. Fazla
gelen sular, yapılan bir
kanalla doğrudan Çarşamba
Suyu'na veriliyor. Konya
Ovası'nın sulanması için
Beyşehir ilçesi yanında
büyük bir regülatör yapılmıştır.

Niyetiniz, Beyşehir üzerinden denize ulaşmaksa, Beyşehir Gölü'nü görmeden geçemezsiniz!
Görünce de, geçmek istemezsiniz! Gündüz bir başka güzel, gün batımı anlatılmaz boyutlarda, geceleri yakamozların
ışıttığı bir göl karşılar sizi Beyşehir'de!
Selçuklu'nun nefes aldığı, nefeslendiği,
huzur bulduğu, göl kenarına Kubadabad
diye saray yaptığı Beyşehir ve Beyşehir
Gölü, bir başka güzeldir. Beylerin şehridir.!
Sadece gölü seyretmek bile insanı dinlendiriyor diyenleri dinlemek lazım! Teşbihte

hata, ya da temsilde hata olmasın diye
söze başlayanlar, Beyşehir Gölü'ne
Konya'nın denizi diyorlarsa yalan değil!
Konya il sınırı olarak, denizle bağlantısı olmayan bir şehir. Denizle bağlantınız yoksa, elinizde Beyşehir gibi bir de göl varsa...
O göl, deniziniz oluverir bir anda! Kumsal
alanları açılır, kumsallar oluşturulur. Kamp
yerleri sıralanır gölün kenarına.
Beyşehir Gölü'nün tabanı neojen göl tortuları ile doludur. Gölün bir özelliği de
içinde pek çok adanın bulunmasıdır. Beyşehir Gölü'nde 27 ada, 10 adette kayalık
bulunuyor.
ŞUBAT/MART 2016/42

131

İçerisinde en fazla ada bulunan göl
özelliğine sahip. Beyşehir Gölü'nde bulunan adaların ; İğdeli, Akburun, Kızkulesi, Mada, Yılanlı, Külbent, Hacıakif,
Orta Ada, İçeri-dışarı (Kes) Adası, Aygır
Adası, 1. ve 2. Kızıl Ada, Çeçen Adası,
Gölkaşı, 1. ve 2. Eşek Adası, Tek Ada, Taşlı, Geyik, Kirse, Teltaş, Kuşkondu, Mındıras, Höyük adalarıdır. Bu adalardan başka suyun alçalmasından sonra ortay
çıkan Yapraklı, Sivri, Mındura, Eylikler,
Ardıçlı, Ladinli, Camız ve Afrika adaları
bulunuyor.
Beyşehir Gölü'nde balık türü olarak
1978-1979 yıllarına kadar otla beslenen
balık türleri varken bu yıllarda etle beslenen Sudak (levrek) balığının atılmasıyla iki çeşit meydana gelmiştir.

132

www.vizyonkonya.com

Sudak balığının beslenmek için diğer
türleri yemesi sebebiyle her geçen gün
gölde ot yiyen balık türleri azalmıştır.
Bugün ise sadece sazan ve sudak balığı
yoğunluktadır .
1986-1987 yıllarında avcıların önekli
gelir kaynağı olan kerevit avlanmakta
idi. Hastalık sebebiyle kerevit tamamen
yok olmuştur.
Beyşehir Gölü üzerinde yaklaşık 2 bin
tekne ile bu teknelerde çalışan 4 bine
yakın balıkçı mevcut. Sudak balığının
göle atılmasıyla birlikte diğer ot obur
balık neslinin tükenmesine sebebiyet
verse de önemli bir ekonomik potansiyel oluşturmuş durumda.
Beyşehir Gölü'nde avlanan levrek, Norveç başta olmak üzere İskandinav ülkelerine ve Kanada'ya ihraç ediliyor. Beyşehir Gölü'nde yapılan balıkçılık, bölge
ekonomisi açısından büyük önem taşıyor. Gölden yakalanan ve Hüyük'te 2,
Beyşehir'de 1 fabrikada işlenen levrekle, binlerce insan geçimini sağlıyor.
Türkiye'nin üçüncü büyük gölü durumundaki Beyşehir Gölü'nden tutularak
fabrikalarda işlenen levrek, çeşitli ülkelerden alıcı buluyor.
Levrekleri işleyen 3 fabrika, ayda 1 tır
balığı yurtdışına satıyor. Gölden avlanan diğer tatlı su balıklarından pullu
sazan ise iç piyasada tüketiliyor.
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ANADOLU’NUN
NAZAR BONCUĞU:

MEKE GÖLÜ

Konya birbirinden güzel, birbirinden ilgi çekici tarih ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Bunlardan
biri olan Meke Gölü, aynı zamanda bir Tabiat Anıtı. "Dünyanın Gözü" olarak adlandırılan bir tabiat
harikası. Meke Gölü sihirli bir güzellik. Adeta saklı bir cennet gibi. Sönmüş bir volkan kraterinin
suyla dolmasıyla oluşmuş, ortasında adacıklar bulunan ilgi çeken bir göl.
Karapınar -Ereğli Karayolu'nun 7. kilometresinde ki sapaktan Meke'ye sapıyorsunuz. Gördüğünüz güzellik karşısında
nutkunuz tutuluyor adeta.
Bundan yaklaşık yirmi yıl evvel yüzülerek
karşı tarafa ancak geçilebilen bir göldü
Meke. Genel bir ifadeyle uzunluğu 800
metre genişliği 500 metre olan bir göl.
Deniz seviyesinden 981 metre yükseklik-
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te olan gölün su seviyesinden 50 metre
yükseklikte bir volkan konisi bulunuyor.
Osmanlı döneminde Meke Gölü'nden
tuz üretildiği biliniyor. Gölün suyu magnezyum, sodyum, sülfatlı bir su.
Tarih boyunca Meke Gölü ve çevresi
Karamanoğulları’nın,
Osmanlı
Devleti’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin

tuz ihtiyacını karşıladı. O dönemlerde bu
amaçla kullanılmış eski yapılara ait kalıntılar göl çevresinde görülmektedir.
Yolun batısında tekel işletmesinin eski
tuz depoları, müştemilat yapıları bulunmaktadır. Gölün doğusunda 10-15 metre uzaklıkta tatlı su kuyusu bulunmaktadır. Gölün batı yakası ise oldukça dik ve
keskin kayalıklarla kaplıdır.

5 milyon yıl önce volkanik patlama sonucu oluşan ve taban suyuyla beslenen bir
göl Meke Gölü.
2000'de 100'ün üzerinde göçmen kuşun
barındığı bu kuşlara ev sahipliği yapan
Meke Gölü adeta bu bölgenin kuş cennetiydi. Suyunun hızla kuruması nedeniyle
hem güzelliğini kaybetti, hem birçok kuş
türü bölgeden uzaklaştı. Son 4-5 yıldır
yerel kuş türleri dışında göçmen kuşlar
gölü terk etti.
2004 yılında 12 metre olan gölün derinliği, bugün sadece bir metre. Bölgenin
yeterli düzeyde yağış alması için Türk
Silahlı Kuvvetleri ağaçlandırma çalışması
başlattı ancak gölü kurtarmak mümkün
görünmüyor.
Konya ovasında bilinçsizce tüketilen ve
kullanılan su, son yıllarda Meke Gölü'nü
de vurdu. Meke Gölü kuruma tehdidi ile
karşı karşıya kaldı. Gölün suları kahverengiye döndü. Yürünerek karşı karşıya geçilen bir duruma düştü.

Meke Gölü, kuraklık yüzünden son dört
yıldır adeta bataklığa döndü. Yakın zamana kadar yerli-yabancı turistler ve sinema ile reklam filmi çekenler için cazibe
merkezi olan doğa harikasını şimdi kuşlar bile terk ediyor.
Birinci derece SİT alanı olan göl, Angıt,
Sakarmeke, Kızılbacak, Uzunbacak, Deli
Doğan ve Yeşilbaş gibi kuş türlerini barındırıyordu. Şimdilerde bu kuş türlerinden birçoğu gölü terk etti.
Yüze yakın göçmen kuş bu bölgede uzun
yıllar konaklamaktaydı. Angutlar, sakalar,
kızıl kuyruklar, kuyruk kaldıranlar gibi
birçok göçmen kuşlar burada barınmaktaydı, bu göl, sakinliği ile, insanların çok
fazla müdahale etmemesiyle kuşlar için
bir üreme alanlarıydı.
Meke Gölü’nün göçmen kuşlara ev sahipliği yapması için kalıcı çözümler bulunması gerekiyor.
Bugün gölün büyük bir bölümünde,
özellikle yaz mevsiminde, göl üzerin-

de rahatlıkla yürünebilir halde. Meke
Gölü’nde çok az su bulunduğu için her
geçen gün cazibesini kaybediyor.
Gölün kuruması nedeniyle turizmde bu
bölgede olumsuz olarak etkilenmiş durumda.
Yetkililer turistlerin artık eskisi gibi göle
gelmez olduğunu kaydederek, büyük
oranda tarımla geçimini sağlayan Karapınar ilçesinde sulama amacıyla yeraltı
suyunun kullanıldığını, bilinçsiz su kuyularının açılması sonucunda taban sularıyla beslenen Meke Gölü'nün yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade
ediyorlar.
Ve diyorlar ki; "Biz bu gölü koruyamadık.
Her geçen gün sıcaklığın artması, yağışların azalması, yer altı su seviyesinin düşmesi ile göl beslenemeyince kurumayla
karşı karşıya kalmıştır.”
Meke Gölü 1971 yılında Tabiat Tarihi Koruma Vakfı tarafından birinci dereceden
sit alanı olarak kabul edildi. Daha sonra
2005 yılında ramsar listesine alınmıştı.

ŞUBAT/MART 2016/42

135

Türkiye'nin en büyük mağarası

TINAZTEPE
Tanıtım eksikliği nedeniyle bölgeye turist çekemiyor. Türkiye’nin en
büyük mağarası olma özelliğine sahip olan Tınaztepe, Kaptan
Cousteau’nun “Dünya Harikaları” listesinde de yer alıyor.
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Tınaztepe Mağaraları 1968 yılında
Fransız bilim adamı Michel Bakalowichz tarafından; ilk olarak bulunup,
mağaraların krokisi çıkarılmıştır. Bu
kroki de dünyaya Bilgi Dergisi tarafından yayınlanmıştır. Ayrıca Dr. Michel Bakalowichz mağaraların tıbbi
araştırmasını yapmış; astım hastalığı
için doğal bir tedavi ortamı olduğunu belirtmiştir.
Tınaztepe Mağaraları, turizmci Hasan
Çelmeli tarafından uzun yıllar süren
uğraşlar sonucunda 2001 yılında Orman Bakanlığı'nca Köylere Hizmet
Götürme Birliği'ne tahsis edilmiştir. K.H.G. Birliği
de Çelmeli Turizm Ltd. Şti’ne devretmiştir. Çelmeli Turizm Ltd. Şti. bir yıl gibi kısa bir sürede
hem mağarayı ışıklandırıp gezi güzergâhlarını
yapmış hem de sosyal tesisleri tamamlamıştır.
Seydişehir’deki bu doğa harikası mağra 22 kilometre uzunluğuyla Türkiye’nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük mağarası olma özelliğine
sahiptir. 230 milyon yılda oluştuğu belirlenen
dev mağara tanıtım eksikliği nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremiyor. İçinde göletler bulunan mağaranın astım ve bronşite iyi geldiği ve doğal bir
tedavi ortamı olduğu bilinmekte.
Mağaranın varlığı, ilk kez 1968 yılında bölgeye gelen Fransız bilim adamlarınca belirlendi.
Araştırmacı Jacques Cousteau ve arkadaşları,
1970 yılında Suğla Gölü ve onu besleyen su
kaynaklarında yaptıkları araştırmada, Tınaztepe Mağarası’nı keşfederek, mağaranın toplam
uzunluğunun 22 kilometre olduğunu tespit
etti. Gezilebilen mesafesi yaklaşık Bin 580 metre
olan Tınaztepe Mağarası, travertenleri, sarkıt-dikitleri, kar ve yağmur sularının oluşturduğu gölcüklerinin güzelliğiyle
görülmesi gereken doğal güzelliklerden.
2003 yılında turizme kazandırılan ve
içine yapılan köprüler ve ışıklandırmalarla gezilebilen Tınaztepe Mağarası, tavanı, yanlardaki çatlaklardan
sızan kar ve yağmur sularının oluşturduğu travertenler, sarkıt-dikitler
ve suların oluşturduğu gölcükleriyle
görenleri adeta büyülüyor. Sızan suların oluşturduğu küçük şelalelerin,
-18.4, +36.5 derece sıcaklıklarıyla,
astım ve bronşit hastaları için şifalı
olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Tınaztepe Mağarası, çevresini saran
yeşillikler ve karlı dağların oluşturduğu görüntüyle doğa tutkunlarının
ilgisini çekmekte.
Kaynak: Bilgi dergisi arşiv
ntvmsnbc.com
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NASREDDiN HOCA
Yüzyıllardır
güldürürken
düşündürüyor!
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Nasreddin Hoca
(d. 1208 - ö. 1284),
Orta Çağ döneminde
Akşehir ve Konya'da,
Selçuklu veya Osmanlı
Devleti döneminde var
olduğuna inanılan mizah
figürü. Nasreddin Hoca,
komik hikayeleri ve
fıkralarıyla hatırlanan ve
aynı zamanda popülist bir
filozof olan bilgeydi.
Kendisi çoğunlukla
hazırcevaplılığı ile tanınır.

Evrensel ve zamanlar ötesi fıkra ve hikayeleriyle Nasrettin Hoca insan ilişkilerine
yaptığı mizahi vurgularla yalnızca Türk değil dünya edebiyat tarihinin önemli bir figürü olup 1996-1997 yılları UNESCO tarafından Uluslararası Nasrettin Hoca yılı ilan
edilmiştir.
Her sene 5-10 Temmuz tarihlerinde
Akşehir’de Nasrettin Hoca adına bir festival düzenlenir.
Yakın Doğu, Orta Doğu ve Orta Asya'da
birçok millet Nasreddin Hoca'yı sahiplenir.
Nasreddin Hoca'nın adı, çeşitli kültürlerde
farklı şekillerde yazılır. Nasreddin'i genellikle "Hoca", "Molla" ya da "Efendi" isimleri
izler.
Evliya Çelebi, Nasreddin Hoca hakkında
şöyle der; "Akşehir'de büyük din adamı ve
değerli zat "El-Mevla Hazret Şeyh Hoca
Nasreddin"'in kabri vardır. Kendisi Akşehirlidir. Gazi Hüdavendigar'a yetişip, Yıldırım Han zamanında şöhret bulmuştur. Fazilet sahibi olup, hazırcevap, keramet
sahibi, filozof, din ve dünya işlerini birlikte
ve eksiksiz yürüten büyük bir zat idi. Timurlenk ile bir toplantıda bulunmuştur.
Timur Han, O'nun şerefli sohbetlerinden
hoşlanırdı. Bu sebeple, o büyük bilginin
hatırı için Akşehir'i yağma ettirmemiştir."

Büyük hocanın sözleri ve latifeleri,
bütün lisanlarda atasözü olarak söylenir. Yıldırım Han'ın vefatından sonra, Çelebi Sultan Mehmed zamanında dünyadan göç etmiştir. Akşehir
dışındaki kubbeli türbesine defnolunmuştur. Dört tarafı parmaklıkla
çevrilidir. Allah rahmet eylesin.
Yazıya geçirilmiş ilk Nasreddin Hoca
hikâyesi, Ebu'l Hayr Rumi'nin 1480
tarihli Sarı Saltuk'un hayatını anlatan Saltukname'sinde bulunmaktadır. "Saltukname", Fatih Sultan
Mehmet'in oğlu Cem Sultan'ın, şehzadeliği esnasında verdiği talimat
üzerine Ebül Hayr Rumi tarafından
yedi senelik bir çalışma sonucunda
Türk sözlü geleneğinden toplanarak
1480 yılında tamamlanmış ve kitaplaştırılmıştır. Tahsiline Abdullah
Efendi'de başladığı ve tahsilinin sonunda babasının yerine köyünde
imamlık yaptığı dönemde vefat ettiği şeklindeki rivayet göz önüne alınırsa, onun, Selçuklular devrinde
yaşadığını ve Timur Han ile görüşmediğini dikkate almak gerekir.
Nasreddin Hoca, insanlara doğru yolu
gösteren, iyilikleri bildiren, doğruya
sevk eden ve kötülüklerden sakındıran bir veli idi. Bu işi yaparken tabiatı
icabı kendisine has bir yol tutmuştur.
Böylece hakkın anlatılması ve cemiyetteki bozuk yönlerin düzeltilmesi
için, meseleyi halkın anlayacağı bir dil
ve üslub ile gayet manidar latifeler halinde kısa ve öz olarak dile getirmiştir.
Özhan Öztürk Nasreddin Hoca'nın
Moğol işgali altında kıvranan Anadolu halkının çaresiz yazgısının sembolü
olduğunu, yazılı basının olmadığı bir
dönemde yöneticiler ve kamu düzeninin eleştirisinin Hoca’nın ağzından
dile getirildiğini yazar.
Nasreddin Hoca, fert ve toplumu her
yönüyle çok iyi tanımış, insanların aile,
komşuluk, dostluk ve ticari münasebetlerine ait cemiyette gördüğü aksaklıkları, düzeltmek ve insanlara nasihat etmek maksadıyla nüktelerle
dile getirmiş, onları düşünmeye ve
doğruya sevk etmiştir. Sosyologlar ve
psikologlar, insanı ve cemiyeti tanıyıp,
onların çeşitli yönlerini incelemek için
onun latifelerinden çok istifade etmişlerdir.
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ILGIN

Şehrinşifakaynağı

KAPLICALARI

IlgınKaplıcalarıçokeski
zamandanberitanınmıştır. Romalılar ve daha
sonra da Bizanslılar zamanındakaynaklarüzerindehamamlaryapılmış
olduğugibiSelçuklular
zamanındadaBaşşehir
Konya’nındeğerlibirsu
veşifakaynağıolmuştur.

Renksiz, kokusuz tabii lezzetinde kaplıca suyu 42 derece
sıcaklıkta olup felç, siyatik,
trahom, göz ağrıları, cilt
hastalıkları, sinir ve yorgunluklar, kadın hastalıkları, romatizma ve içilmek suretiyle
böbrek taşlarının düşürülmesinde çok faydalıdır.
Ilgın Kaplıcaları, Ilgın Belediyesi Başkanlığı'nca işletilmektedir. 185 oda, 579 yatak kapasitelidir.
Ayrıca özel sektöre ait (üç
yıldızlı) İpek Termal Turistik
Otel vardır. Bu tesis 89 oda,
178 yatak kapasiteli, 60 kişilik
toplantı salonu ve 250 kişilik
restoranta sahiptir.
Ilgın Kaplıcası, Selçuklu dönemindeki adıyla Sahip Ata
Kaplıcası, Konya'nın Ilgın ilçesinin iki kilometre kadar
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Roma
döneminden
beri şifa
dağıtıyor!
batısında, Konya - Akşehir
yolu üzerinde bulunmaktadır.
Romalılar zamanında "Tyriacum" adıyla bilinen Ilgın, Justinian devrinde, ülkenin ünlü
kaplıcaları arasındadır. Ilgın'ın
eski Tiberiopolis olduğu, yakınında balığı bol bir göl bulunduğu ve sıcak su kaynaklarının çok şifalı tesirlerinin
görüldüğü bilinmektedir.

"Âb-ı Germ: Ilık Su, Ilgın"
adıyla bilinen Kaplıca'ya,
Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın, aslan
başlı iki mermer lüleden
su akıtılan bir havuzun
bulunduğu üzeri kubbeli
sıcaklık ile camegah yaptırdığını biliyoruz. Bu yapıya
ait, daha sonra kaybolan
kitabe metni, kaynaklarda
şöyle verilmektedir;
Deprem ve savaş gibi sebeplerle yıkılan hamam,
1267 yılında Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında, Sahip Ata Fahrettin
Ali tarafından Mimar Kaluyan
el-Konevi'ye inşâ ettirilmiştir. Kadınlar bölümünün giriş
kapısı üzerindeki dilimli iki
kemer içindeki kitabe, celi
sülüs hatlı ve 666/1267 tarihlidir. Evliyâ Çelebi, nikris
hastalığına tutulan Sultan I.
Alaeddin Keykubad’ın Ilgın

Kaplıcası'nda şifâ bulduğunu
ve bu yapıyı yaptırdığını anlatmaktadır.
Sultan I. Alaeddin Keykubad
zamanında soyunma ve sıcaklık kısımları bulunan yapının, daha sonra yıkılması sonucunda 1267 yılında Sahip
Ata'nın, han, zaviye ve kaplıcadan oluşan bir külliye yaptığı anlaşılmaktadır.
Ünlü Türk mütefekkir ve Mu-

tasavvıf Mevlana Celaleddin,
hem sağlık imkânlarından
faydalanmak ve hem de ılıca
ve pazarları sebebiyle buraya
gelen çeşitli insanlarla sohbet
ederek, fikirlerini onlara açıklamak üzere, hemen her yıl
yaz mevsiminde, aile ve dostlarıyla birlikte buraya gelerek
bir süre istirahat ederdi.
Osmanlı döneminde Sultan Abdülmecid zamanında
kaplıcanın dahilinde mevcut

kitabesinden
anlaşıldığına
göre yapı, Hicri 1256 (Miladi
1840) yılında, Ilgın eşrafından
ve Türkmen Beylerinden Hacı
Numan Efendi tarafından da
tekrar tamir edilmiştir. Günümüze gelinceye kadar birçok
defa tamirat görmüştür.
Kaplıcanın özellikleri
Suyun Sıcaklığı 42 derecedir,
pH değeri 7,15 ve suyun içeriğinde potasyum, sodyum,
amonyum, kalsiyum, magnezyum, demir, alüminyum, klorür, nitrat, sülfat
ve hidrokarbonat bulunmaktadır.
Toplam mineralizasyonu
943.13 mg/l. Ortopedik
ve nörolojik hastalıklarla
romatizmal hastalıkların kronik tedavilerinde
rehabilitasyon amacı ile
kullanılması uygundur.
Sağlık Bakanlığı'nca tespit edilmiş tedavi özellikleri tesis bazında ayrıca verilmiştir. Anadolu
hamamları
içerisinde
Ilgın Kaplıcası'nın, gerek
tarihi, mimari ve gerekse
tıp tarihi, toplum sağlığı
açısından büyük önemi
vardır.
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5 OTEL

MARKA

Novotel & Ibis Otel

Beyşehir Çevre Yolu'nda Başkent
Hastanesi karşısında yer alan Novotel & Ibıs Otel, yeni jenerasyonla,
yeni nesil bir konsept. Konya'nın
en büyük yatak ve oda kapasitesine sahip. Balo salonu, toplantı
salonu, fitness merkezi mevcut.
Novotel'de 178 oda, Ibıs Otel’de
131 oda bulunuyor. Toplamda 618
yatak kapasitesi olan Novotel'de 4
suit dairesi bulunuyor. Otellerde
engelli odaları, sigara içenler ve
içmeyenler için odalarımız var. Misafirlerin maksimum ölçüde rahat
edecekleri, kısacası onların ihtiyaç
ve beklentilerine göre konaklama
stratejisi belirlemiş durumda.

Rixos Hotel
Rixos Hotel; havaalanı, şehir merkezi ve otogara yakın konumuyla konuklarına konforu
ve rahatlığı yaşatıyor. Restoranlarındaki orijinal menüler, kaliteli eğlenceyi sunan barlar,
kusursuz bir hizmet anlayışının ürünü olarak
karşınıza çıkıyor. Rixos Hotel'de, ikisi presidential, yedisi superior, biri family suite ve
49'u corner oda olmak üzere toplam 278 oda
bulunuyor. Geniş yaşam alanlarıyla rahatlığı,
konforuyla da lüksü sunan Rixos Hotel; spor
alanları, restoranları, barları, SPA'sı ve konferans salonlarıyla tüm ihtiyaçlarınıza cevap
veriyor.
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Dedeman Hotel & Convention Center
Konya'nın merkezinde, şehrin en büyük alışveriş
merkezlerinden birinin hemen yanında yer alan
Dedeman Konya, konuklarına geniş ve konforlu
206 odası ve misafir memnuniyeti odaklı profesyonel ekibi ile “Geleneksel Dedeman Misafirperverliği” ni yaşatmaktadır. 12 toplantı salonu
ve iki restoranı ile iş ve seyahat amaçlı gelen
konuklarının ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Dedeman Konya, şehir manzaralı roof restoranında,
eşsiz yemekleri canlı müzik eşliğinde misafirlerine sunmaktadır. Türk hamamı, fitness merkezi,
iki yüzme havuzu ve squash bulunan Dedeman
Konya çalışmak, eğlenmek veya dinlenmek için
en doğru seçenek olacaktır.

Hilton Garden Inn
Mevlana Kültür Merkezi'nin hemen yanı başında yer
alan Hilton Garden Inn Konya, şehir merkezi ve Mevlana Müzesi'ne sadece yürüyüş mesafesinde olup, havaalanına ise 20 dakika uzaklıkta sizleri en iyi şekilde
ağırlamaktadır. Konforlu ve modern dekorasyona sahip olan 228 misafir odası. Garden Inn otellerine özel
olarak üretilmiş olan GSS yatakları. Tam donanımı ve
en son teknoloji ile donatılmış, gün ışığı alan 110 kişilik
kapasiteye sahip iki toplantı odası. Oturma düzeninde
290, konferans düzeninde ise 475 kişinin ağırlanabileceği balo salonu. 24 saat kullanabileceğiniz fitness salonu ve odanızda kullanabileceğiniz Stay Fit Kit(TM).
Zengin içecek seçenekleri ve kokteylleri ile Lobby Bar
ve 24 saat açık olan, her ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz marketi olan Pavilion Pantry(TM) mevcut.

Bera Hotel
Şehrin merkezinde tüm ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak dizayn edilen, modern aksesuarlarla donatılan 137 oda, 315
yatak kapasiteli otelde; 96 standart oda, 39 suit, 1 kral dairesi
ve bedensel engelli misafirlerin ihtiyaçlarına göre döşenmiş oda
bulunmaktadır. Odalarda; elektronik kapı kilit sistemi, split klima, data bağlantılı direkt telefon, wireles, mini bar, LCD TV, saç
kurutma makinesi, elektronik kasa, seccade, kıble yönü bulunmaktadır.
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Ramazanayınınvazgeçilmezi!
DAHANLI (Tahinli)
Kadınhanı Pidesi
Tahinli Pide'yi Kadınhanı'ndan almalı diyen doğru söylüyor. Araban varsa iki adım
yer Kadınhanı Mübarek Ramazan'da,
ikindi namazını Kadınhanı'nda kıl, esas
yerinden tahanlı pideyi al, bir tane de
bana al diyen çok insan var.
Neden mi? Tahinliden, tahinliye çok fark
olur diyor bu işleri bilenler. Kıvamı tutturmak önemli. Her tahinli Kadınhanı tahinli
pidesi değildir diye de ekliyor, tahinli pideden anlayanlar.
Tahinli Pide doyurucu olacak, tok tutacak, kaymaklısı, sadesi, cevizlisi, fıstıklısı
olacak, hamuruna tereyağ ve kaymak
eklenecek!
Şerbet dökülerek tatlı niyetine yenilebilecek.
Ramazan'da çevre yolundan geçenler,
Kadınhanı'na girip, tahinli pide almadan
geçmiyorlar diyor, pideciler.
Kadınhanı Tahinli Pidesi'nin ünü
Konya'nın dışına taşmış bir durumda.
Türkiye'nin dört bir yanında bu pideye
rağbet pek çok.
Tadı damağımda kaldı diyenler, Ramazan
ayını iple çekenler var!
Hamuru bol tahinle yoğuran Kadınhanlı
pide ustaları içine ceviz, tereyağ ve kaymak katıp, malzemeyi iyice yoğurdukları
hamura yedirdikten sonra, pide için özel
yapılmış tepsilere koyarak tahinle cilalıyor, sonra fırına verip kıvamında pişiriyorlar.
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Kıvam belli ki, meslek sırrı işin içine el lezzetinin girdiğini de unutmayalım.

ayında yapılan tahinli pide sanırız daha
bir başka.

Tahinli Pide'nin bir başka özelliği de, sadece Ramazan ayına has olması. Belki
de kıymeti ve değeri bu yüzden artıyor.
İsteğe bağlı talepler olsa da, Ramazan

Çünkü, Ramazan ayında binlerce satılan
Kadınhanı Tahinli Pidesi, hal arasında
"Dahanlı Pide", pideci esnafı içinde güzel
bir kazanç kapısı olmaya devam ediyor.

Tarhananın çorbası yanında çerez gibi
yendiği tek şehirdir Konya. Yoğurt ve bulgurdan yapılan toprak damların üzerine
serilen, kuruyuncaya kadar kuşlar yemesin
diye başında nöbet tutulan, lezzeti harika
olan bir yiyecektir tarhana.
Kış aylarında çerez niyetine, yağda kızartılarak ve çorba yapılarak tüketilir. Kuruması için güneşe karşı toprak damlara serilen
tarhananın bugün bile hoş bir seyirliktir.
Temmuz ayında başlayan tarhana telaşı,
bazen Ağustos ayına da sarkar. Güneş ve
havanın durumuna göre birkaç gün güneşte kalan tarhananın kuruduğundan emin
olununca küplere konup, kışa kadar saklanır.

Cipsin Anadolu Hali

TARHANA

Hemen herkesin elinden düşmeyen cipslerin bilinmediği, adının sanının olmadığı,
hayal bile edilmediği yıllarda çerez niyetine
yenirdi tarhana. Dünden bugüne bakıldığına cipsin Anadolu'lu olanıydı. Anadolu tarhana ile kendi cipsini, kendi çerezini üretmeye ve tüketmeye uzun yıllar öncesinden
başlamıştı.
Eskiye özlem duyanlar bugün bile çerez
niyetine tarhana yemekten kendilerini alamıyorlar!
Tarhana milli çorbamız. Çorbasız sofraya
oturulmayan Anadolu'nun çaydan çok
önce tanıştığı mis kokulu dağ kekiği ile yapılmış tarhana doğal ilaç olarak görülmüş
ve kabul edilmiştir. Her derde deva ve şifa
olarak görülmesi bu yüzdendir. Anadolu'da
çorba dendiğinde, kimse ne çorbası demezdi. Çünkü bilinirdi ki, anaları ve eşleri
çorba pişirmişse o çorba tarhana çorbasıdır.
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Konya Şekeri H

ediyelik şeker olarak
satılmadan çok önceleri cenaze evini ziyarete gelen misafirlere
ikram edilir ve ölü şekeri olarak
tabir edilirdi. Bu oldukça uzun
bir süredir terk edildi. 1950'li
yılların başında şeker ve limondan yapılan, beyaz renk alması sağlanan ve günümüzde makine ile kesilen şekere önce
peynir şekeri, sonra Konya Şekeri ve en
sonra da Mevlana Şekeri dendi.
Bu şekerin tarihini Hz. Mevlana
Dönemi'ne kadar götürenler, Hz. Mevlana bu şekeri alır yolda giderken önüne
gelen çocuklara ve esnaflara dağıtırmış.
Bu şekerin Mevlana Şekeri ismini almasının sebebi de budur diye anlatıyorlar.
Mevlana Şekeri, Mevlana sayesinde Konya ile özdeşleşti diyenlerde pek çoktur.

ŞekerinalbenilisiveKonyalıolanı!
Bir zam
anlar
yufka iç taze
ine
ufalana
rak dür
üm
yapılır
ve yeni
rdi.

Tarihi verilere göre Anadolu’ya
nazaran şekerin en çok
İstanbul'a satıldığı anlatılır. Şekerin, İstanbul'a neden bu kadar
fazla gittiği öğrenildiğinde çok şaşırtıcı
bir gerçekle karşılaşıldığı anlatılır. Bunun
sebebinin ise, İstanbul'daki hanendelerin seslerini açmak için bu şekeri ceplerinde taşımaları ve bunun yaygın bir
inanç haline gelmesi sonucunda çok
ihtiyaç duyulan bir şeker olmasına
bağlanır. Bu şeker daha sonra üzeri
çikolatayla kaplanarak fondan şekeri olarak tanınır ve bilinir.
Konya Şekeri'nin bir başka özelliğini anlatanlar; 1 kilo alan bunu 1
ay gibi bir süreyle yiyebilir. Çünkü
üç tane Mevlana Şekeri yediğiniz zaman kesilirsiniz. Bir insan 1 kilo tulumba tatlısını en fazla iki gün yiyebilir. Fakat 1 kilo Mevlana Şekeri 1 ay idare eder.
Onun için bu şeker Konya'da neredeyse
hiç tüketilmez. Evlerde görmeniz neredeyse imkansızdır.
Konya Şekeri'ni buzdolabında muhafaza
ediyorsanız yemesi daha da emek ister.
Konyalı bu şekeri şehir dışındaki dostlarına, akrabalarına hediye olarak götürür,
ya da Konya dışından gelen ziyaretçilere
tavsiye eder. Konya'ya gelenlerin Konya
Şekeri'ni almadan gitmemesi onu vazgeçilmezlerin arasına koymaktadır. Hesaplı
olması, son yıllarda meyva aromalı çeşitlerinin üretilmesi nedeniyle Konya şekeri
hediyelik olarak en fazla rağbet gören
ürünleri en ön sıralarında yer alır.
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TERMİYE
Şeker hastalarına şifa

Termiye yani acı bakla. Görünümü mısır tanesine benzeyen gerçek adı tirmis
olan aslında bir tür yabani acı bakladır.
Baklagiller sınıfındandır. Akdeniz ülkelerinin ortak lezzetlerinden birisidir.
Bir anlamda yerel bir çerez olarak tanınır.
Yazın yetişen, sıcakta bayatladığı için
kışın satılan, satıldığı tezgahlarda, çıra
ile birlikte neden satıldığına bir anlam
verilemeyen, sorulduğunda açıklayıcı
bir bilgi alınamayan bir şifa kaynağı.
Her hastalığın karşılık bulduğu bir yiyecek diye anlatılan termiye, üşütmeye,
soğuk algınlığına, öncelikle şekere birebir diye tavsiye ediliyor!
Günümüzün yağlı ve sağlıksız atıştırmalarıyla rekabet edebilecek özelliğe
sahip olsa da pek tanıtılmamış olması
nedeniyle yerel bir çerez olmanın ötesine geçemedi termiye.
İştah açtığı, Anne sütünü beslediği, çeşitli rahatsızlıklar sonucunda zayıf düş-

müş insanların kilo almasını sağladığı
yönünde açıklamalar yıllardan beri anlatılır.
Konya'da kış aylarında pazara gidenler,
termiye almadan pazardan gelmezler.
Sobalı bir evde oturuyorlarsa, termiye
alırken bir bağda çıra almak olmazsa
olmazlardandır.
Bir çok yerde bilinmemiş olması
termiyeyi kaybolan lezzetlerden
bir haline getirse de, bu durum
Konya için geçerli değildir.
Antalya'da da, Tirmis denilen
termiye aynı adlı bitkinin olgunlaşmış
tohumlarından
yapılır. Tirmisin çeşitli işlemlerden geçirilerek içinde bulunan ve ona acılık veren
bazı alkaloitlerin uzaklaştırılarak yemeye hazır hale
getirilmesine tatlandırma denilir. Bu zeytinin tatlandırılmasına benzer bir işlemdir.
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arabaşı
Olursatavşandangelirizakşamdan!
Arabaşı, sadece Konya’ya has bir damak
zevki değil. Konya, Karaman, Kayseri, Yozgat bu işin önde gelen illeri. Bundan sekiz yüz sene evvel Ahi Evran’ın ahilerine
kış aylarında verdiği ve Bağdat’tan getirildiği anlatılan bir yemek olarak anlatılır.
O günlerde adı Ahiaşı’dır. Yani ahilerin
aşı, ahilerin yediği yemek. Sonraları ara
aşı diyenlere rastlandığı, daha sonra da
arabaşı şekline dönüştüğü biliniyor. Günümüzde arabaşı olarak tanınıyor.

ve boyun etinden olur. Önce acılı etli çorbası hazırlanır. Sofralar
serilir, hamur tepsisi ortaya getirilir. Hamurun ortası çorba tası
için oyulur, Çorba tası açılan yere
konulur. Çorbanın yanına damak
tadı için, Limon suyu ve acı pul
biber sunulur. Kaşıkla önce soğuk
hamur alınır, sonra sıcak çorbaya
dalınır. Hamur çiğnemeden çorbayla yutulur.

Toplantı vesilesi, sohbet vesilesi bir yemek artık arabaşı…

Afiyet ve muhabbetle yenilir...
Çorbaya hamur düşürene ceza
verilir. Bir dahaki sefere arabaşı
içmeye oraya gidilir.

Arabaşı olur da, onun üzerine söylenmedik söz olur mu?
"Dehlemeden giderse at.
Hayırlı çıktı mı evlat?
Arabaşı hamuru açarsa avrat
Ne edecen düğün evini
Gir evine oyna. Çık evine oyna"
"Dehlemeden gitmezse at.
Hayırsız çıkarsa evlat
Arabaşı hamuru açmazsa avrat
Ne edecen cenaze evini
Gir evine ağla
Çık evine ağla"
Arabaşı olur da, tarif edeni, anlatanı olmaz mı?
Arabaşının asıl adı ara aşıdır, yeme zamanı, soğuk ve karlı kış aylarının başıdır.
Usta ellerle hamur pişirilir, Tepsilere güzelce dökülür. Asıl tadı tavşan ve hindi
etinden, bulunmazsa, kuru kesim tavuk
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Arabaşı;
Olursa tavşandan, geliriz akşamdan
Olursa hindiden, geliriz ikindiden
Olursa kazdan, geliriz yazdan
Olursa hindi budundan, doyulmaz tadından
Olursa tavuktan, gelemeyiz soğuktan”
Yalnız köy tavuğu
olursa başka, kuru
kesim olursa soğuğa falan bakılmaz
diyor anlatanlar.
Tavşan bulamayan,
boyun etinden yaparmış arabaşını.
Ahi Evran’dan bu
yana bilinen ve yenen bu yemek sonrası için, anlattımı-

mızı ahi duası ile noktalayalım;
“Rabbim Teala yedirsin içirsin. Yahşilerle
(iyilerle) tanıştırsın, yamanlardan (kötülerden) uzaklaştırsın, yiyenlerin yedirenlerin üstünden belaları aştırsın, cennet
nimetleriyle tanıştırsın, cehennemden
uzaklaştırsın, Kabe’yi dolaştırsın, zemzeme kavuştursun, artsın eksilmesin, taşsın
dökülmesin!

Tarihin unutturamadığı lezzet

TandırEkmeği
Tandır ekmeği ayrı bir lezzet, ayrı bir uğraş,
ayrı bir maharet, birçok mahallede, kimin
en güzel tandır ekmeği pişirdiğini çocuklara sormalı diyenler bir hayli çok. Bundan
yarım asır öncesinin çocukları, Konya tabiri
ile türüm türüm kokan mahallenin tamamına yayılan mis gibi tandır ekmeğinin kokusunun kendilerini çektiğini anlatıyorlar. Bir
ağabey, şimdiki tandırı ekmeklerinin kenar-

ları çocuk kafası gibi, şimdikileri, tandır ekmeği yapmasını bilmiyorlar, yapamıyorlar,
tandır ekmeği bunların yaptığı gibi olmaz,
yapılmaz diyor. Tandır ekmeği incecik olurdu, ortası biraz kalın, kenarları da hafif yanık
olurdu diye anlatıyor. Meram'da Dibekbaşı
Sokak'ta Mevlana'nın Kudümbaşısı Bahattin Çelebi'nin evinde oturan o devrin meşhur saatçi ustası rahmetli Adil Özselçuk'un

hanımı, rahmetli Lütfiye Hanım'ın pişirdiği
tandır ekmekleri pek meşhurmuş. Mahallenin bütün çocukları koşar gelirmiş o kokuya. Lütfiye Hanım'da çocuklara sıcacık tandır ekmeğinden verirmiş, her tandır ekmeği
yaptığında. Bugün yaşları seksene yaklaşan
o günün çocukları, o tandır ekmeğinin lezzetini hala unutamamışlar. Buğday o buğday değil, un o un değil diyorlar!

tirit

Tiridine,tiridine,tiridinebandım!
Üzerine mutlaka
"sumak" koyardı.

Konya'nın yerlisi ekmekleri ziyan etmezdi. Evdeki tandır ekmeği bayatlamaya
yüz tuttu mu, evin hanımı o ekmeği önce
ufalardı. Önce tirit yapılacak kabın altına soğanı, biberi, domatesi koyar, sonra
üzerine ufalanmış ekmeği koyar, onun
üzerine de yoğurt koyardı. Yoğurdun
üzerine sade yağ gezdirirdi. Az bir miktarda ince et dediğimiz etten de atardı.

Kapı Cami'nin karşısında bundan 50
sene kadar önce
meşhur bir tiritçi
vardı. "Dedenin Tiridi" derlerdi. Pideden
yaparlardı orada tiridi. Üzerine ya çekilmiş et ya ince ince kıyılmış et konurdu.
Kebapçılar içinde Halepli vardı. Arabın
Yeri derlerdi. Orada da tirit yaparlardı. Tiridin üzerine ince et konurdu. O sade yağın kokusu bir başlaydı. Öyle sade yağlar
şimdi yok. O adamın iştahını açardı.

Tiridi tandır ekmeğinden yaparlardı. Tandır ekmeğini ufak ufak doğrarlar, kuşbaşı
pişen eti, etin suyunu yağı ile birlikte üzerine dökerlerdi. Bazıları yoğurtlu yapardı.
Şimdi eti köfte yapıyorlar, tirit o değil.
Hazır ekmekten tirit olmaz, hele üzerine
köfte hiç olmaz. O yıllarda evlerde patlıcanlı da yapılırdı. Patlıcanı sulu soğanlı
pişirip, ufak doğranmış tandır ekmeğinin
üzerine öyle dökerlerdi. Patlıcan tiridi,
çarşıda hiçbir lokantada yapılmazdı. Bugün bazıları ben tiritçiyim filan diyorlar.
Şu anda tiritçi filan yok!
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Konya'nın vazgeçilmez damak tadı:

Fırın Kebabı

Fırın Kebabı, Anadolu'nun ve Konya'nın
vazgeçilmez damak tadıdır.

Fırın Kebabı Konya ve Karaman kuzularından yapılır. Kebap hazırlanırken sadece ön
kol yani ak çeyrek denilen kısmı ve kaburga etleri kullanılır.
Taş fırında, meşe odunuyla büyük bakır
leğenlerde kendi yağı ve suyu ile pişer.
Pişirme süresi 5 ila 7 saat arasındadır. Üç
kilo çiğ etten 1 kilo fırın kebap çıkar. Etin
yüzde 38'i kemik, yüzde 25'i yağdır kebabın en lezzetli yeri orta yağlı kaburga
kısmıdır. Kebap yerken çatal-bıçak kullanılmaz. Çünkü kebabın lezzetini kaçırdığı
düşünülür.
Tok tutma özelliği vardır. 200 gram ve üstü
kebap yemişseniz, yedi saat kadar acıkmazsınız diye esprili bir şekilde anlatılır.
Gerçek bir fırın kebapçısında fırın kebap
yiyorsanız, çatal- kaşık gelmez. Salata, yeşillik olmaz. Yanında sadece kuru soğan ve
ayrandan başka bir şey gelmez.
Fırın Kebabı yumuşacık olur. Çatal bıçak
gelse de, elle yemesi makbuldür. Kebabın
yanında kuru soğan gelir. Bazen yarıya
bölerler, bazen bir soğanı dörde bölerek
getirirler. Yanında içecek olarak ayran içilir.
Tandır kebap en az bir porsiyon gelir. Müşterinin cüssesine göre 1.5 ya da 2 porsiyon
yersin denilen müşteriler, tandır kebabın
tadını biliyorlarsa itiraz etmezler.
Öğle yemeği vaktine doğru bakır leğenler
içerisinde Konya tabiri ile türüm türüm
kokan tandır kebap, taş fırından çıkmaya
başladığında, kebapçıya gelenler tam bir
lezzet mekanına geldiklerini bilirler.
Bilenler, mekanı, tandır kebabını anlatmaya başladıklarında siparişleri gelmiştir bile.
Konya'yı ziyaret için gelenlere ikram edilecek en lezzetli yemeklerin başında gelir,
fırın kebap.
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Fırın Kebabı'nın Selçuklular Dönemi'nden geldiği, Hz.
Mevlana’nın eserlerinde kebaptan ve kelle kebabı
yapan fırınlardan bahsedildiği biliniyor. Konya'nın
yemek kültüründe Etliekmek'ten sonra ikinci sırayı
alır Fırın Kebap. Lezzeti tartışılmaz.

Yarım asır öncesinin kahvaltılığı:

B

Yağsomunu

ugünlerde yeniden meşhur olan,
"Yağ Somunu" bir zamanların
vazgeçilmeziydi. İnsanlar fırın
önlerinde yağ somunu yaptırmak için bekleşirlerdi. O yıllarda ne bir
kahvaltı mekanı, ne de çokça fırın vardı
Konya'da. Sadece iki fırın vardı diyor anlatanlar. Ancak yağ somunu sabah yenebilecek tartışmasız en harika lezzetti. Bu işi
de en iyi Pideci Yusuf Ağa'nın yaptığı anlatılırdı. Günümüz kahvaltı mekanlarının
çeşit-çeşit ikramının belki de, öncüsü ve
ilkiydi yağ somunu. Şimdi özel olarak yağ
somunu yemeye gidiyor insanlar. Yağ so-

mununu anlatan güngörmüş ağabeyler,
şöyle anlatıyorlar yağ somununu; "Bundan 50 seneden öncesinde yağ somunu
denildiğinde Şendağlılar vardı, birde Kapı
Camisi'nin kuzey kısmında köşede Pideci
Yusuf Ağa vardı. Yağ somunu yapardı. Yağ
somunu pide gibi kabarırdı. Yusuf Ağa,
fırından yeni çıkmış sıcak somunu bıçakla açar, arasına sadeyağ yani tereyağ koyardı. O yağ bir başkaydı. O sade yağlar
şimdi yok. Yağ somununa peynir koyanlar
da vardı. Hemen bir çok insanın kahvaltısı
yağ somunuydu."
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Böreğiilemeşhur
KÜFLÜ PEYNiR
Yüzyıllardır Konya'da üretilen ve
severek tüketilen küflü peynirin, bir
zamanlar nerede üretildiği bilinmezdi. Şu anda Güney Fransa’nın
dünyaca ünlü Roquefort Peyniri,
yani Rokfor Peyniri ile bugün rekabet ediyor Konya'nın küflü peyniri. Yeni standartları ile adı "Yeşil
Peynir"e" çıkan küflü peynir, Rokfor
Peyniri'nden daha kaliteli, daha leziz, daha lezzetli.
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Konya yöresinde çeşitli peynir
türlerinin üretim ve tüketimi yapılmaktadır. Bunlar; beyaz peynir,
tulum peyniri, kaşar peyniri ve
yöreye has olan küflü peynirdir.
Yöre halkı tarafından özellikle çok
tüketilen küflü peynir; tulum peynirinin olgunlaşmasından sonra,
tulumun çeşitli yerlerinden kesilerek bodrum, mahzen ve mağaralara konarak küflendirilmesi ile
elde edilmektedir.
Küflendirme işlemi herhangi bir
starter kültür kullanılmadan yapıldığı gibi, bu işlem ayrıca sağlı-

ğa elverişli olmayan ortamlarda
da gerçekleştirilmektedir. Yöre
halkı arasında, mavi ve yeşil küflerin peynire hoş koşu ve güzel tat
verdiği ve sağlığa yararlı olduğu
inancı yaygındır.
Özellikle Konya yöresinde çok
tüketilen küflü peynir; tulum peynirinin olgunlaşmasından sonra,
tulumun çesitli yerlerinden kesilerek bodrum, mahzen ve mağaralara konarak küflendirilmesi ile
elde edilmektedir. Küflendirme
işlemi herhangi bir starter kültür

kullanılmadan yapılmaktadır. Ayrıca küf oluşumu
sağlığa elverişsiz ortamlarda meydana gelmektedir. Halk arasındaki yaygın inanışa göre ise oluşan
mavi yeşil küflerin peynire hoş koku ve güzel tat
verdiği ve sağlığa yararlı olduğudur. Küflü peynir
konusunda yapılan araştırmalar ve çalışmalarda
günümüzden 5 bin yıl önce yazılan Sümer tabletlerinde hastanın peynir küfü tükettiğinde vücuttan hastalıkların kovulacağı yazılmıştır. Aynı
uygulama Anadolu’nun doğusunda günümüze
kadar gelmiş ve küflü peynir şifa niyetine hastalara yedirilmiştir.
Ancak ülkemizde üretilen küflü peynirler, kontrolsüz şartlarda üretilmekte ve pazarlarda denetimsiz olarak satılmaktadır. Bu peynirler, kontrolsüz
şartlarda kendi başına küflenmeye bırakıldığı için,
ortamda zararlı küflerin de gelişebilme riskini ortaya çıkarmaktadır. Bu durum ise halk sağlığını
tehdit etmektedir.
Türk Gıda Kodeksi’ne giren güvenilir küflü peynir
üretmek için geleneksel yöntem ile değil gıda güvenliği açısından güvenilir şartlarda üretilen peynirlerin üretimine izin verilmesi gerekmektedir.
Geleneksel ürünlerimizin gıda güvenliği ve tüketici sağlığı açısından incelenerek modern ve bilimsel yöntemler ışığında daha güvenilir hale getirilmesi halk sağlığı açısından önemli bir kazanç
olacaktır.
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KADINLAR PAZARINDA
KADIN PAZARCI YOK
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Fotoğraflar: Kazım KUYUCU
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Konu başlığını Melike Hatun Çarşısı olarak da yazabilirdim, çünkü şu andaki resmi adı böyle. Aslında güzel de bir isim.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kızının
adı. Ama eski ve bence korunması gereken, bir geleneği sonlandırdığı için eski
ismini kullanmayı tercih ettim. Zaten
halk hala burayı Kadınlar Pazarı diye anılıyor. Burası eskiden geleneksel bir pazar
idi. Bedesten idi. Yıllar önce çevre semt
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ve köylerden taze sebze ve meyvelerini
buraya getirip satan kadınlardan almış
bu pazar adını. Köylüler bahçelerinden
toplayıp tartarak getirdikleri sebze ve
meyveleri burada akşama kadar satar,
geçimlerini sağlarlarmış.
Zamanla belediye tarafından değişiklikler yapılmış ve dükkanlar yapılıp esnafa
satılmış. Artık eskisi gibi bahçesinden
getirdiklerini burada satamaz olmuş
köylüler. Şimdilerde kaçak göçek
bu çarşının etrafındaki kaldırımların
üzerinde satmaya çalışıyorlar ürettikleri sebze meyveyi. Doğrusunu
söylemek gerekirse bir başka taze,
bir başka lezzetli oluyor sattıkları.
Pazarın şu andaki durumunun da
hakkını yememek gerekir aslında.
Fotoğraflarda da görebileceğiniz
gibi derli toplu, rahatça alışveriş yapabileceğiniz bir mekan. Keşke hem
esnafın hakkını koruyan, hem de geleneği sürdüren bir sistem kurulabilseydi. Esnafların ortak istekleri pazar
kapalı alanda olduğu için havalandırma sistemi istiyorlar.
Pazarda fotoğraf çekimi için gezerken yaşlı bir esnaf amcamla karşılaştım. Çarşının eski halini şöyle anlatıyor. Bundan otuz sene evvel hep

kadınlar satış yapardı. Ama gerçek üretici
kadınlar. Yerlerde otururlardı. Yazın önlerinde birer kilo birer kilo tartılıp hazırlanmış öbek öbek meyve ve sebzeler olurdu.
Çok saf ve temizlerdi. Sabah çok erken
gelirler, saat on dedimi de çoktan giderlerdi. Lalebahçe, Uluırmak, Çayırbağı,
Dere gibi yerlerden kışın bile gelirlerdi.
O zamanda peynir, süzme yoğurt, patates, havuç, lahana, yer elması ya da iğde,
kayısı, armut kurusu gibi kışlıklar olurdu.
Hatta pazarın adına konu olan bahçıvan
kadınlar yok artık pazarda. Bütün esnaf erkek. Belki bir iki tane vardır. Hatta
bahçıvan kadınların (ve tabi erkeklerin)
bahçelerinden, bağlarından getirdikleri
sebze meyvelerini pazarın dışında satmalarına dahi izin verilmiyor. Belediye
biraz ileride, Eski Garaj tarafında bir yer
göstermiş. Oraya gidip mallarını orada
satmaları isteniyor. Ancak satıcı kadınlar
oraya müşteri gelmediğini, müşterinin
ayağının buraya alışkın olduğunu söyleyerek belediyenin izin vermemesine çok
öfkeleniyorlar. Haklılar, halkın hemen
hepsi bu pazarı biliyor, bu pazardan alışveriş yapıyor. Konya'da köylü kadınların,
bağ ve bahçelerinde yetiştirdikleri ürünlerinin satışını yaptıkları kadınlar pazarı
eski günlerini arıyor.

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

310
353
235
350
235
221
251
350
327
322

Yangın İhbar
Hızır Acil
Orman Yangını
Posta Kodu

Telefon Arıza
Ankesör Arıza
Data Arıza
Radyo Tv Arıza

20
31
50
13
46
14
02
13
02
87

11
68
50
13
00
00
50
13
52
76

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

351
322
235
221
237
221
353
236
322
351

74
45
90
31
64
32
30
07
27
18

45
21
10
00
00
00
50
90
60
32

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

221
351
321
353
322
350
255
221
342
353

61
34
70
40
74
61
00
52
14
47

00
25
19
21
30
58
60
52
44
17

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

350
351
239
351
351
352
351
351
351

64
30
04
89
32
80
32
32
89

64
00
80
58
07
22
04
07
58

ÖNEMLİ TELEFONLAR
110
112
117
119

Çağrı
Uyandırma
Alo Zabıta
Alo Trafik

121
122
124
125

133
135
153
154

Polis İmdat
Jandarma İmdat
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

155
156
163
175

Alo Rtük
Çevre Bilgi Sağlık Danışma
Su Arıza

178
181
184
185

Elektrik Arıza
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri
Vergi Danışma

186
187
188
189

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

235
323
235
263
251
351

45
67
42
11
52
16

00
09
05
42
80
50

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

223
241
223
257
236
321

60
50
12
06
54
20

00
00
53
06
07
41

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

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

501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
290
246
290
501
501
501
501
501

00
01
04
15
05
01
00
00
02
00
28
41
28
00
04
04
00
00

BASIN-MEDYA

265
322
351
265
265
265
265
0 242 324

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

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

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

246
444
444
352
345
236
345
238
235
342

55
00
00
15
10
79
34
10
56
69

70
33
40
16
86
33
38
48
42
03

324
325
325
325
321
324
324
323
324
238

76
06
17
26
47
60
01
03
44
69

76
01
48
26
66
50
06
02
01
06

261
324
323
235
244
325

18
34
67
25
90
15

18
10
86
20
93
06

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

KENT PLAZA

ÖZEL OKUL
Bahçeşehir Koleji
Başak Koleji
Gündoğdu Koleji
İdeal Koleji
Ted Koleji
Özel Gençlik
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Beğendik
Accessorize
Altınyıldız
Apple
Benetton
Chakra
Divarese
Fabrika
Hotiç
Penti
So Chic
Starbucks
SuperStep
Twist
Vakko
W Collection
YKM
Yves Rocher

444
353
353
235
351
350

42
72
88
50
41
37

00
00
03
42
00
77

KULE SİTE

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

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

85
16
90
15
12
70
94
92
02
59
54
40
35
21
74
75
29
16

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

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

353
444
221
249
221
353

04
02
37
74
44
69

05
46
37
74
44
00

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

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

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

M1 REAL

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

93
93
60
36
08
28
32
17
62
60
41
80
16
71
24
43
69
30
43
26
88
69
96
74
51
94
32
22
87
57
02
33
72
47

94
94
20
73
84
72
34
47
62
30
61
00
61
22
25
05
01
01
20
00
77
99
19
73
20
70
83
62
54
58
99
27
42
17

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

İLK 10 LÜKS KONAKLAMA
www.dedeman.com

www.rixos.com

www.hilton.com.tr

DEDEMAN OTEL

RIXOS OTEL

HILTON GARDEN INN

221 66 00

221 50 00

221 60 00

www.selcukotel.com.tr

www.novotel.com/Konya

www.accorhotels.com

SELÇUK OTEL

NOVOTEL

İBİS HOTEL

353 25 25

223 42 00

223 03 00

www.rumiotel.com

www.gherdanotel.com.tr

www.ozkaymakotels.com

HOTEL RUMİ

GHERDAN OTEL

ÖZKAYMAK OTEL

353 11 21

251 41 41

237 87 20

www.balikcilar.com

www.bera.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
BALIKÇILAR HOTEL

OTEL BERA

350 94 70

444 23 72

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

5 YILDIZ AVM

KULESİTE

M1 REAL

KENT PLAZA

SELÇUKLU KİPA

MAKRO MARKET

323 10 17

323 10 17

323 10 17

323 10 17

233 85 00

159

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA
www.koprulu.com.tr

www.kenzelmobel.com

EN GÖZDE
15 FİRMA
KÖPRÜLÜ MOBİLYA

KENZEL

342 26 42

248 42 24

İstanbul Cad.

www.yuvakur.com.tr

www.konfull.com.tr

ARÇELİK KAMIŞÇIOĞLU

YUVAKUR

KONFULL

www.senfonimobilya.com

www.rr.com.tr

www.kelebek.com.tr

SENFONİ MOBİLYA

RENGARENK

KELEBEK MOBİLYA

444
265 25
12 05
87

353 37
89 00
89
248

238 31
07 11
27
234

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

265 12 87

248 37 00

234 31 11

351 18 66

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
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10 KUYUMCU
www.ozboyaci.com.tr

www.altinkaynak.com

ÖZBOYACI ALTIN

ALTINKAYNAK

SARRAF KÜÇÜKBALCI

444 0 626

350 30 31

350 11 16

Kule Site

www.karakaskuyumculuk.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
SARRAF KARACAOĞLU

KARAKAŞ ALTIN

241 49 26

354 00 00

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

AYDINLATMA
www.aktekinavize.com

PARLAYAN
İLK 5
AKTEKİN AVİZE

FAVORİ AVİZE & CAM

247 46 60
www.kandilavize.net

234 32 38
www.cobanoglu.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
KANDİL AVİZE

ÇOBANOĞLU AVİZE

238 40 22

235 96 41
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GÜZELLİK
Beyazıt Mah.

www.haberdiyet.com

EN DOĞAL
İLK 5

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

NEVA GÜZELLİK

DİYAMER

322 99 92

323 44 10

Beyazıt Mah.

Zafer

www.maviisik.net

BEYAZ GÜZELLİK

ELİF GÜZELLİK SALONU

MAVİ IŞIK

350 22 32

353 21 57

350 52 22

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

MODAYI BELİRLEYEN 10 GİYİM FİRMASI
www.ozbagci.com.tr

Kerkük Cad.

Nalçacı Cad.

www.issilhamile.com

www.misspoem.com

ÖZBAĞCI SHOES

VENNA

GUESTO

IŞŞIL HAMİLE DÜNYASI

MİSS POEM

238 38 29

237 53 59

235 11 33

238 97 72

353 33 44

Piri Mehmet Paşa Çarşısı

Uzun Bedesten İçi

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EMMİOĞLU TEKSTİL

BEYEFENDİ GİYİM

350 74 35

353 30 41

DİŞ HEKİMİ
KazımKarabekirCad.AltıncabaPlaza

Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CEM DEMİR

HİKMET DURMAZ

322 72 92

320 38 77

KUAFÖR
Beyazıt Mah.

M1 Real

KUAFÖR ZAZA

STİL
SAHİBİ
İLK 5

Feritpaşa Mah.

İNTER KUAFÖR

321 40 91

265 10 92
Şeyh Sadrettin Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CEREN SAÇ TASARIM

İTEZ KUAFÖR

237 36 11

320 77 37

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

KADRAJDAKİ İLK 5 FOTOĞRAF STÜDYOSU
www.sedeffotograf.com

www.fotocankaya.com.tr

Nalçacı Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
SEDEF FOTOĞRAF

ÇANKAYA FOTOĞRAFÇILIK

FOTO ÖZCAN

233 16 45

235 79 57

235 25 19

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

DÜĞÜN SALONU
www.cemosalon.com

CEMO DÜĞÜN SALONU

www.tayat.com.tr

HAYALLERİN
İLK 5
ADRESİ

234 08 86
www.oncudugunsalonu.com

TAYAT

325 20 21
www.hazbahce.com

www.atikerdeluxe.com

ÖNCÜ DÜĞÜN SALONU

HAZBAHÇE

ATİKER DE LUXE

325 09 09

325 10 32

320 16 16

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

EN LEZZETLİ İLK 10 RESTAURANT
Beyazıt Mah.

İstanbul Cad.

www.guvenbalik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

Kule Plaza

HACI ŞÜKRÜ

MİTHAT TİRİT SALONU

GÜVEN BALIK

352 76 23

350 72 98

324 45 46

Beyşehir Yolu Üzeri

www.konakkonyamutfagi.com

www.horantamangal.com

Ankara Cad.

ÖZ KONYA MUTFAĞI

KONAK KONYA MUTFAĞI

HORANTA MANGAL

TAKA RESTAURANT

KULE SİNİ

257 16 16

352 85 47

323 13 33

237 88 02

237 58 53

CAFE
www.davidpeople.com

DAVID PEOPLE

www.champselyseest.com

HUZURUN
VE KEYFİN
15 MEKANI

0 532 742 78 77

CHAMPS ELYSEES

325 17 00

www.kocatepekahveevi.com.tr

www.nevizadecafe.com

KOCATEPE KAHVE EVİ

NEVİZADE

241 50 05

352 45 45

Aziziye Mah.

KALDIRIM CAFE

352 53 51
Kıvılcım Yurdu İş Merkezi

HİÇ KAHVEHANESİ

CAFE'S

ROBERT'S COFFEE

351 14 17

321 20 30

241 51 85

Yazır Mah.

Kent Plaza

www.kahvedunyasi.com

CAFE İSTANBUL

STARBUCKS COFFEE

KAHVE DÜNYASI

261 00 97

246 41 40

290 29 04

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

www.gloriajeans.com.tr

GLORIA JEANS COFFEES

290 31 73

GELİNLİK
www.azragelinlik.com

www.senaygelinlik.com

FAVORİ
İLK 5
AZRA GELİNLİK

ŞENAY GELİNLİK

352 67 10

353 22 52

www.ulgenmoda.com

www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
ÜLGEN MODA

NARİN GELİNLİK

220 00 06

353 35 34

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

İLK 10 OTOMOTİV FİRMASI
Ankara Caddesi

Ankara Yolu Üzeri

1. Organize Sanayi

İstanbul Yolu Üzeri

Yeni Otogar Karşısı

KÖPRÜLÜ BMW

MERCEDES BAYRAKTARLAR

TOYOTA OTOJEN

ÖZKAYMAK CHEVROLET

UYARARSLAN PEUGEOT

342 26 42

248 23 81

248 0 248

248 24 75

255 33 99

Ankara Yolu Üzeri

www.onturplaza.com

Ankara Yolu Üzeri

www.nadiravcan.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
CITROEN KONMOT

HYUNDAI ÖNTUR

FIAT KOYUNCU

NADİR AVCAN FORD

345 38 00

236 66 66

345 26 26

238 61 03

PASTANE
www.aciltatliservisi.com

Ferit Paşa Cad.

TATLIDA
İLK 5
PETEK PASTANESİ

BADE'M

321 0 222

321 00 02

Meram

www.pasabag.com

www.pasampastanesi.com

MADO

PAŞABAĞ PASTANESİ

PAŞAM PASTANESİ

323 33 00

321 01 02

238 01 59

PERDE - TEKSTİL
Kerkük Cad.

Nişantaşı Mah.

DEKORDA
İLK 5
KONYA MEFRUŞAT

GÜLER AKKAYA

351 35 98

236 66 77

Kerkük Cad.

Rauf Denktaş Cad.

www.cemile.com.tr

ELİT PERDE

VİTRİN PERDE

CEMİLE HOME STORE

237 09 09

235 77 27

233 57 75

EN İYİ GÖSTEREN 5 OPTİK
www.dinselleroptik.com

Kule Site

www.asudeoptik.com.tr

www.onucyildizoptik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI
DİNSELLER OPTİK

ENES SAAT&OPTİK

ASUDE OPTİK

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 62 11

235 70 08

236 96 86

350 05 67

SEVGİ DOLU İLK 10 KREŞ

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

www.kreskonya.com

Yaka Cad.

DÜŞLER BAHÇESİ KREŞ

KÜÇÜK ŞEYLER ANAOKULU

238 69 06

325 00 04

www.dolapoglukres.com

www.renginegitim.com

www.minikdehalar.com

DOLAPOĞLU KREŞİ

RENGİN KREŞ

MİNİK DEHALAR

325 01 33

324 0 118

323 95 70

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN
AYRILDI

Meram

KAMER ANAOKULU

323 96 88

10 POPÜLER EĞİTİM KURUMU
www.sistemkoleji.com

www.sinavkoleji.com.tr

www.lokmanhekimasml.com

www.formkampuskoleji.com

www.esentepe.k12.tr

SİSTEM KOLEJİ

SINAV KOLEJİ

LOKMAN HEKİM A.S.M.L.

FORM KAMPÜS KOLEJİ

ESENTEPE KOLEJİ

261 18 18

323 23 73

211 03 03

246 12 12

241 34 83

www.diltas.com

www.tedkonya.k12.tr

www.dogakoleji.com

www.ideal.k12.tr

www.odtualpkoleji.com

DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ

TED KOLEJİ

DOĞA KOLEJİ

İDEAL KOLEJİ

ODTÜ ALP KOLEJİ

444 6 335

244 90 93

244 01 91

235 25 20

324 0 542

NOVOTEL KONYA ve IBIS OTEL KONYA
HİZMETİNİZDE!

Dünyanın dev otelcilik zinciri Accor ve Özşenol Grup işbirliği ile

Novotel Konya; 178 modern ve ferah odası, dünya ve Türk mutfağının enfes lezzetlerinin sunulduğu ana
restaurantı, Konya’nın eşsiz manzarasına hakim “Roof” restaurantı, otel misafirlerimize özel sağlıklı yaşama ilk
adımı atabileceğiniz açık yüzme havuzlu spor salonu ve son teknoloji ile donatılmış gün ışığı alan toplantı salonları
ile iş ve tatil amaçlı konaklamalarınız için ideal bir tercih.
İbis Otel Konya, en keyifli uykularınız için “sweetbed” yatakları ile donatılmış 131 geniş ve kullanışlı odası, 7 gün 24
saat yiyecek ve içecek hizmeti alabileceğiniz dinamik restaurantı ile en uygun fiyatlar ile en iyi hizmeti Konya şehir
merkezinde sizlere garanti ediyor.
Yılların tecrübesiyle 92 ülkede 3700 otelde hizmet sunan bu kalite şimdi Konya’da!

NOVOTEL KONYA

T 0332 223 42 00 • F 0332 223 42 42 • E H9329@accor.com
Şeker Mahallesi, Çevreyolu Caddesi, No: 38 • 42080
Selçuklu • KONYA • TÜRKİYE

IBIS OTEL KONYA

T 0332 223 03 00 • F 0332 223 03 03 • E H9328@accor.com
Şeker Mahallesi, Çevreyolu Caddesi, No: 36 • 42080
Selçuklu • KONYA • TÜRKİYE

novotel.com • ibis.com • accorhotels.com

