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49. sayımız, değişen Vizyon’un, sürprizlerle dolu 50. 
sayısıyla başlayacak olan değişiminin habercisi olan 
bir sayı olarak karşınıza çıkıyor. Bu değişimi ilk olarak 
logomuzda göreceksiniz, sonrası mı? Sonrası 50. Sayıda. 
Yani sürpriz. Hayat sürprizlerle doludur derler ya, Konya 
Vizyon da sürprizlerle dolu, dopdolu bir dergi olacak.

Siz sürprizleri merak ededurun, dergimizin fenomeni 
olan Kırmızı Koltuk’un bu sayıdaki misafiri Ak Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı. Hasan Angı, Konya siyasetinin 
yetiştirdiği en donanımlı siyasetçilerden.  
 
Onun donanımına sahip az sayıda siyasetçi olduğunu 
hemen söyleyelim. Uzunca bir süredir, aktif siyasetten 
uzak kalan, 16 yıl sonra, ilk İl Başkanlığını yaptığı partisine, 
iki dönem Milletvekilliği yaptıktan sonra, tekrar İl Başkanı 
olarak geri dönen Hasan Angı, siyasetin uzun soluklu bir 

yol olduğunu, güvenin, vefanın, duruşun, halk nezdinde sevilir ve sayılır olmanın karşılığının nasıl 
alındığını da, Konya siyasetine göstermiş oldu.  Onunla yapmış olduğumuz güzel söyleşiyi zevkle 
okuyacağınızdan eminiz.

Vatan Şaşmaz, Mevlana Hoşgörü ve Barış Ödülleri’nin sevilen ve vazgeçilmeyen sunucusuydu.  
Konya onu, O Konya’yı çok sevmişti. O üzücü olay yaşanmasaydı, uzun yıllar Konya’da yapılacak 
olan ödül törenlerinin güler yüzlü sunucusu olarak, ödül törenlerini sunmaya devam ezdecekti. 
Gerçek ismiyle Vatansever Şaşmaz artık aramızda değil. Yahya Kemal’in, “ Sessiz gemi” şiirinde 
olduğu gibi, meçhule giden bir gemi kalktı o limandan, dönüşü olmayan bir meçhule doğru 
çekti gitti sevenlerini ve sevdiklerini  bu dünyada bırakarak. Onunla ilgili sayfamızda, bizlerin ve 
sevenlerinin duygu ve düşüncelerini bulacaksınız.

Konya’nın hangi Merkez İlçesinde oturuyorsunuz bilemiyoruz lakin, “Hangi İlçe?” sayfamızda, 
merkez ilçelerin tarafsız, yansız, objektif  bir karşılaştırmasını bulacaksınız.  Yatırım zengini hangi 
İlçe, şanslı olan hangisi, yatırım noktasında diğer ilçelerden daha geride kalan bir ilçe var mı? Bu 
ve benzer soruların cevabını merak edenler “ Hangi İlçe?” sayfamıza bir göz atsınlar diyoruz.

Konya’nın  yetiştirdiği sanatçılar içerisinde Ahmet Özdemir’in yeri bir başkaydı. Sesiyle, uduyla, 
yaptığı taklitlerle, sempatikliği ve mütevazi kişiliği ile Konyalının sevgilisiydi Ahmet Özdemir. Konya 
şivesini, Konya ağzını tartışmasız en iyi konuşanlardan birisiydi. Ülkemizin bir çok sanatçısının 
elinden tutmuş, bir çok eseri radyo ve ekranlarda türkülerinin çalınmasına ve okunmasına 
rağmen hakkettiği değeri göremediğini düşündüklerimizden olmuştu. Türk Halk Müziğine 124 
türkü kazandıran ve 9 albüm yapan,  repertuvarında 5 binden fazla türkü olan merhum Ahmet 
Özdemir’i duygulanarak okuyacağınıza eminiz.

Sümer Ezgü’nün türkülerini sevmeyen var mı? Sümer Ezgü bu sayıda misafirimizdi. İnsanın 
içini ısıtan, bazen coşturan Sümer Ezgü, Türk Halk Müziğinin en güzel seslerinden birisi. Onun 
türkülerinin sözlerinde, hareketli müziğinde kendini buluyor, coşuyor, eğleniyor dinleyenler. Sümer 
Ezgü bu sayımızda sizlerle.

Bu sayımızda başka neler mi var? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu röportajı, 
Şehit Ailesi sayfamızda, Şehit Hacı Hüseyin Kütükcü, Hz. Mevlana’nın doğumunun 810. 
yıldönümü, Konya Kazan Biz Kepçe’de Kerkük Caddesi,  Sonsuz Şükran Köyü, Kuzey Kore, Arakan, 
Vizyondakiler, Bunları Biliyor Muydunuz?, Vizyon Sinema ve diğer konularımız. 
 
Konya Vizyon Dergisi olarak Konya vizyonuna, Konya kültürüne, Konya’ya katkıda bulunanlar 
arasında “çorbada tuzumuz bulunsun mukabili” bir katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize! Hep birlikte 
yaşıyoruz, bu şehirle yaşıyoruz, bu şehrin yaydığı sinerji ile her doğan güne, sevgi ve hoşgörü ile 
bakmak istemez misiniz?

50. sayımızda buluşmak dileğiyle…

Vizyon Değişiyor!
Merhaba, Konya Vizyon Dergisi’nin 
sevgili okurları…

Bu Şehirle Yaşayın

editör
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Kırmızı Koltuk  
 Hasan Angı  
Konya Ak Parti İl Başkanı 
22. Sayfa



Hasan Angı Konya 
siyasetinin yetiştirmiş 

olduğu en donanımlı siyaset 
adamlarından biri. Tam 

anlamıyla bir görev adamı.  
Samimiyeti, duruşu, vefakârlığı, 

halkla kurduğu güzel diyalog, 
aktif siyasetten uzak olduğu 
yıllarda dahi halkın ona olan 

teveccühünü eksiltmedi. İlk 
İl Başkanı olmasından bu 
yana geçen yaklaşık 16 yıl 

sonrasında tekrar aynı görevin 
kendisine tevdi edilmesi asla 

tesadüf değil. Konya’nın büyük 
Sivil Toplum Kuruluşlarında 
başkanlık yapmasının yanı 

sıra, Ak Partinin Konya’da ilk 
kurucularından ve ilk İl Başkanı 

ve ilk Milletvekillerinden biri 
olma özelliğini taşıyor. 22 

ve 23. Dönem Milletvekilliği 
görevlerini ifa ettikten sonra 

aktif siyasete tekrar geri 
dönerken, ayağının tozuyla 

Kırmızı Koltuğun misafiri oldu. 
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Aradan 16 yıl geçtikten 
sonra, tekrar İl Başkanlığına 
getirildiniz bu duygu nasıl bir 
duygu? Bu süreç nasıl ilerledi? 
İl Başkanlığına sizi tekrar 
getiren süreç nasıl işledi?

Tam 16 yıl değilse de 15.5 
yıl sonra. İlk kez 8 Eylül 
2001’de İl Başkanı olarak 
görev aldım.  Bir yılımı daha 
doldurmadan 2002 yılında 
Milletvekili seçimleri başladı. 
Milletvekili seçildim neticede 
biz görevleri bitirdik. İşimize 
gücümüze bakarken, Türkiye’de 
referandum sonrasında yeni 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
sistemine geçilmesiyle beraber  
Eskiden Cumhurbaşkanları 
aday olduklarında partileriyle 
ilişkileri kesilirdi, yeni sistemle 
sayın Cumhurbaşkanımız, 
partisine döndü ve kongre ile 
birlikte yeniden  Genel Başkan 
oldu.  Cumhurbaşkanımız 
partideki yeni bir hamleyi ortaya 
koymak adına teşkilatlardaki 
gelişmeleri çok yakından takip 
eden bir lider. Tayyip Bey’i diğer 
Genel Başkanlardan farklı kılan, 
kamuoyunu birebir izleyen, 
halkla çok iyi temas kurmuş, 
ister teşkilat boyutunda, ister 
belediyeler boyutunda yaşanan 
zorluklara, sıkıntılara neşter 
vurabilen bir yapıyla ortaya 
çıktı. Metal yorgunluğu ile 
başlayan bu süreçte il, il masaya 
yatırılan Ak Parti teşkilatları hem 
mevcudu, hem de 2019’u daha 
iyi yürütmeleri adına, toplumun 
beklentilerine cevap verecek 
yeni  yapılara ihtiyaç olduğunu 
gördüler.  
 
Bunun üzerine görevine devam 
edecek İl teşkilatlarında kongre 
takvimleri, başlatıldı. 600’e yakın 
İlçe’de kongreler tamamlandı. 
Değişiklik düşünülen İllerde 
değişiklik sonrasında kongre 
takvimi başlayacak. Konya’da 
bu sürece 20 Ekim’den 
itibaren gidildi. İl Başkanı 
arkadaşımız görevini bıraktı. 
Teşkilatımız, teşkilat boyutundaki 
kanaatleri almaya başladı. Sivil 
Toplum Kuruluşlarıyla, Eski İl 
Başkanlarıyla, vekillerimizle 
görüşmeler yapıldı.  Ortaya 
çıkan isimler üzerinde yapılan 
çalışmalar sonucunda en son 5 

ismin Genel Başkanımıza nihai 
olarak arzına karar  verildi.  
Bu isimler, KOSKİ Genel Müdürü 
Ercan Uslu, Bir önceki Yönetim 
Kurulunda görev yapan Serhan 
Güngör, Eski Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Ak, Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç ve benim 
ismim genel Başkanımıza arz 
edilmişti. 23 Ekim günü genel 
merkezimiz beni aradı ve aynı 
gün MYK toplantısı sonrasında 
nihai görüşmeler için Ankara’da 
olmam istendi.  Nihai karar 
sonrasında görev bana tevdi 
edildi. İlk göreve getirilişim olan 
8 Eylül 2001 tarihinden sonra 
23 Ekim 2017’de tekrar göreve 
getirildim. Arkadaşlardan biri, 
ben dedi iki kere geldim, eli boş 
dönüyorum. Siz iki kere geldiniz, 
ikisini de alıp gidiyorsunuz 
diye latife etti. Bu görev bana 
Hakkın bir lütfu. Zor bir duruma 
yürüdüğümüzün farkındayız.  Bu 
yeni bir heyecan,  parti olarak, 
partimizi en iyi şekilde temsil 
ederken, bu temsiliyette  Genel 
merkezimizin elini güçlendirecek 
bir anlayış olacak. 
 
2001’de ki o heyecanımız, aşkımız 
bugün devam ediyor ama o güne 
göre bugün çok daha tecrübeli 
bir noktadayız. Ekibimizle de 
bunu ortaya koymaya çalıştık. 
İyi bir yönetim oluşturalım 
dedik. 50 kişilik yönetim 
kurulumuzda,tecrübe önemli 
ama gençliğin dinamizmini, 
heyecanını bu yönetime taşıyalım 
istedik. Ülkemizin yarısından 
fazlası genç nüfusa sahip. Bunu 
gerçekleştirirken, 2001 yılında 
yola çıktığımız arkadaşlardan, son 
dönem yönetimde olanlardan, 
kadın ve gençlik kollarında 
çalışanlardan, ilk defa siyasete 
bu dönem girenlerden oluşan 
bir komposizyon oluştu. Bu beni 
mutlu etti. 
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2001 yılında yönetilemeyen bir ülke 
vardı. Biz 15 yıllık Ak Parti iktidarında 
her alanda ciddi mesafeler aldık.  
Hak ve Özgürlükleri getirdik. Eskiden 
yatırım yapamayan bütçeler vardı.  
Bu bütçeleri yatırım yapan bütçeler 
haline getirdik. Dev projelere imza 
attık. Hayal olan hadiseler birer birer 
gerçekleşti. Eskiden küçük bir proje 
insanlarda merak uyandırırdı. Şimdi 
dev projeler yapıyorsunuz, insanlar 
daha da büyüklerini soruyor.Türkiye’nin 
2019’da bir hendeği, bir engeli aşarak 
yoluna devam etmesi gerekiyor. 2002 
yılında milletten toplanan 100 liralık 
verginin 88 lirası faize gidiyordu. Geriye 
kalan 12 lirayla, hem çalışanların 
maaşlarını verecek, hem de yatırım 
yapacaktınız. Bugün 100 liranın 14 lirası 
faize gidiyor. Biz bu rakamı daha da 
aşağılara çekme gayretindeyiz. Rakam 
ne kadar küçük olursa, o kadar çok 
büyük yatırımlar yaparsınız. 

Geçtiğimiz Cumartesi günü 4 Kasım 
2017’de Ereğli İvriz Sağ Sahil Modern 
Basınçlı Sulama Tesisinin temel atma 
merasimi gerçekleştirildi. 466 milyon 
liraya mal olacak bu yatırım, Ereğli’ye 
son 15 yılda yapılan bütün yatırımların 
neredeyse toplamı kadar. İlk göreve 
geldiğimizde Mavi Tünel, Konya’nın 
Kızıl Elma’sıydı. Bir türlü bitirilememiş, 
DPT tarafından da fizibıl bulunmamış, 
rafa kaldırılmıştı. Dönemin bürokratları 
gönderilen projeleri, yeniden dinlenmek 
üzere geri gönderiyorlar, süreç 
uzadıkça uzuyordu. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, olaya 
müdahale etti. 93.5 milyon euro 
ödenekle hem Mavi Tünel hem de 
Bağbaşı Barajı bitirildi. Bugün Bozkır 
ve Avşar Barajları bitmek üzere, Ahi 
Kanalı bitmek üzere. Bittiğinde sadece 
ova sulanmayacak Konya da içimi 
güzel bir suya kavuşacak. Konya olarak, 
oldukça sert, kalitesi düşük bir yer altı 
suyu kullanıyoruz. Sayın Bakan Veysel 
Eroğlu, Konya’ya bağlanacak olan tatlı 
suyun, bağlanma tarihini  30 Aralık 

2017 olarak verdi. Biz bu tarihi 13 gün 
öne alarak, Cumhurbaşkanımızın 
Konya’ya geleceği tarih olan 17 Aralık 
2017 tarihine çekilmesini talep ettik. 
Sanıyorum bu tarihe yetişecek. Emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Bu su, Konya’nın 50 yıllık su ihtiyacını 
karşılayacak bir su. 2018 yılına inşallah 
su müjdesi ile gireceğiz. 
 

LOJiSTiK KÖY, 
DEMiRYOLU 
ile AKDENiZ’E 
iNME, METRO ve 
BEYŞEHiR DUBLE 
YOLU KONUSUNDA 
NELER 
SÖYLEYECEKSiNiZ? 
Biz 16 yıl önce göreve başladığımızda, 
bize ne aldanan olun, ne de aldatan 
demişlerdi. Başaramayacağınız işlerin 
sözünü vermeyin demişlerdi.  Lojistik 
Köyün temeli atıldı. Konya Karaman 
arası YHT devam ediyor. Karamana 
kadar Hızlı tren bitmek üzere. Bizi 
Toroslar zorluyor. Keşke denize YHT 
ile inebilseydik.  Hızlı trenle ineceğiz. 
Metro’nun ilk etap temel atması bitti. 
Onu takip ediyorum. Şehir içi toplu 
ulaşımda sağa-sola rastgele parklar 
değil,  daha düzenli park alanları 
yapılmasına, yolu otopark haline 
getiren uygulamaların olmamasına 
çalışacağız. Duble yollarda Konya’da 7 
tane aks var. Toplamda bin kilometreyi 
geçiyor. Falanca ilde duble yol bitti, biz 
hala ne yapıyoruz deniyor. Duble yolu 
bitti denen ilin tek aksı var, tamamı 50 
km. Konya’nın tek bir aksı 150-200 km. 
Güneydoğu’dan Ege’ye kuzey aksımız 
var. Aksaray aksı, en fazla kazanın 
yaşandığı aks. 
Bu yolda yapılan yapım hataları bir çok 
kazanın yaşanmasına sebep oldu. 
 
Konya - Aksaray kardeş iki şehir. 
Beyşehir yolunda, Altınapa viyadüklü 

geçidi, kör noktaların çözümü, 
müteahhitlerin iş bırakması gibi olaylar 
yüzünden bir hayli gecikse de, son 
beş yıldır o yolda ciddi çalışmalar 
var. Ancak epey bir kolaylandı. Gönül 
isterdi ki, bu yıl bitsin. Müteahhitlerden 
kaynaklanan yapım işlerinde görülen 
aksaklıklar sonrasında Karayolları artık 
yolun tamamını değil, yolu bölümler 
halinde 4-5 ayrı müteahhide veriyor. 
Kala kala elimizde bir Beyşehir 
yolu kaldı.  Esas Gembos yolu var.  
Alacabel yolu kar yağışı ile birlikte 
yine kapandı. İki şeritli yol olmasına 
rağmen  bu mevsimde kaldırmıyor.  
Yolun standardının yükseltilmesiyle 
birlikte bu işler daha da kolaylaşacak. 
Bu şehrin çocuğu olmamız, bu şehirde 
yaşamanın bize yüklediği manevi 
mesuliyeti hissetmemiz,  
Ak Parti ile başlayan siyaset hayatımız, 
kısa dönemde iktidar olmamız, birçok 
projeyi gerçekleştirmemizin coşkusuyla 
görevimizi yaptık.  
 
Görevi bıraktıktan sonra da,  her talebi 
Konya’nın talebi olarak gördüm. İster 
sade vatandaştan gelmiş olsun, ister 
sanayiciden. Yapabileceğimizi yaptık, 
yapamadığımızı görevli arkadaşlara 
havale ederek yapılması noktasında 
çalıştık. Şehirden kopmadık. Makam 
için, mevki için bu partiye gönül vermiş 
değildik. Bulunduğum görevlerde 
yakın çevreme, batıdaki yöneticilerin 
ülkelerine olan sevdasının onda biri 
bizde olsaydı diye anlatırdım. Biz 
bu ülke sevdasını, ülkeye duyulan 
sevdanın samimiyetini Tayyip Bey’de 
gördük. Bunu katiyetle, şu anda 
göreve getirildiğim için söylemiyorum. 
Mevkiler ve makamlar gelir-geçer. 
Geride hoş bir seda kalıyor. Bu seda 
kaybolmuyor.  Ben bunu hep yaşadım. 
Bir iş vesilesiyle kimin kapısını çalsam, 
bu da nereden çıktı, neden geldi, kimse 
demedi. Bir çok insan derdini bizimle 
paylaştı, içini bize döktü. Bu da bizi 
rahatlattı.
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ESKi iL BAŞKANI’NIN TEK BAŞINA 
iSTiFASI GÜNDEMDEYKEN, 
BÜTÜN YÖNETiM KURULUYLA 
BiRLiKTE iSTiFA ETTi BU 
MEVZUNUN GERÇEKLiĞi NEDiR? 

Konya, kolay insan yetiştiremiyor. Yetiştirdiği insanına da, 
sahip çıkma da zorlukları oluyor. Bugüne kadar pek çok değerli 
büyüklerimiz oldu. Şahsen pek çoğuna hürmette  kusur etmeyen 
bir duruşun sahibi oldum. Bizler bu şehrin insanları olarak, bu 
tür öne çıkmış kişileri omuzlamalıyız. Çünkü,, onların elini ne 
kadar güçlendirebilirsek, mutlaka hizmet olarak her alanda geri 
dönüyor. Bu sadece alt yapı, üst yapı değil. Milletvekili olduğumuz 
dönemde, hayırla yadetmek istediğim, mekanı cennet olsun eski 
vekillerimizden Haydar Koyuncu Ağabey, Konya için, kendilerinin 
döneminde yaptıkları ve yapamadıkları işleri ve tavsiyelerini 
bir tecrübe aktarımı şeklinde bütün vekillere ayrı ayrı mektup 
göndermişti. O mektubu hala saklarım. Bu şehrin güzel insanlara 
ihtiyacı var. Yaşarken kıymetini bilip, onlardan istifade etmeyi 
de bilebilmeliyiz. Bunu asla kendim için söylemiyorum.  Tecrübe 
kolay edinilemiyor. Etkili yerlerde olmak kısmet işi.  Ortaya çıkmış 
insan, adam gibi adamsa Hz. Mevlana’nın hoşgörü ikliminden 
payını almışsa, bu şehri ülke genelinde ve ülke dışında temsil 
edebiliyorsa o insanları sahiplenmeliyiz. Yoksa siyaset alanını 
çokta yönetemeyecek arkadaşlara bırakırız. Konya’nın tanınan 
yüzü, bilinen bir tarafı var. Bütün alanlarda hizmet edecek 
adamlara destek olmalıyız. 

Gelelim sorunuza; Konya ile ilgili değişim kararı alınınca İl 
Başkanı arkadaşımız Ankara’ya çağrılıyor. Teşkilat Başkanımızla 
görüştükten sonra, istifa dilekçesini yazarak veriyor ve soruyor. 
Yönetimi de istifa ettirecek miyiz?  Genel Merkez bununla ilgili 
Bursa örneğini veriyor.  Bursa İl Başkanı istifasını verdiğinde, 
Yönetim Kurulu, biz de bırakıyoruz demişler ve yönetim olarak 
istifa etmişlerdi. Bu tür görev bırakma dönemleri çok duygusal 
dönemlerdir.  Beklemediğiniz bir dönemde yeter denmesi. 
Kemale ermiş olsak siyasette ne işimiz var. Hepimiz dergahta 
derviş olurduk.  Hepimiz insanız olgunluk düzeylerimiz farklı farklı 
olabilir.
İl Başkanı arkadaşımız ben istifa ettim dedikten sonra haliyle 
yönetimdeki arkadaşlarda istifa ettiler. Genel Merkez bu süreci 
kendine bıraktı.  Burada yönetim ya Bursa örneğinde olduğu gibi 
istifa eder. Ya yeni İl Başkanı atama süresini bekler ki, o süre de 
en geç bir hafta yada on gündür. Ya da istifa eder, içlerinden bir 
tanesi, yeni Başkana görevi teslim etmek için görevine devam 
eder. Teşkilat  boş bırakılmaz.  
Bu işleri, hem Musa Beyin Genel merkeze istifasını sunmasında, 
hem de İl’deki arkadaşların istifaları sonrasında yapılan 
açıklamalarda, her iki tarafı da rahatsız etmeden bir süreci 
yönetmek gerekliliğinin üzerinde yapılan işler diye görüyorum. 
İnsanları kıramazsınız, Bunları yok sayarak, hadi arkadaş işiniz 
bitti, biz yeni ekibi getiriyoruz denmez.
Bu çerçevede görev alır almaz, bir planlama yaptık. 
Cumhurbaşkanımız geliyordu. Bir yandan yeni yönetimi 
şekillendiriyorduk. Cumhurbaşkanımız geldiklerinde yeni yönetim 

listesini kendilerine sundum.  Genel Merkezimizin belirlediği 
kotalar çerçevesinde bir liste oluşturdum, Cuma günü gece yarısı 
Genel Merkeze onaya gönderdim.  Geçtiğimiz Çarşamba akşamı 
Musa bey başta olmak üzere, eski ve yeni yönetimi bir akşam 
yemeğinde bir araya gelmek üzere davet ettim. Gelemeyenler, 
mazeretlerini belirtenler oldu. Hepsinden Allah razı olsun. 
Bu nöbet değişimiydi.  Burada ne Musa beyin, ne de Genel 
Merkezin kusuru var. Eski yönetimde ki arkadaşlara, bu yeni bir 
yönetim, hepinizi yönetime taşıyamam dedim. Eski yönetimden 
biri yürütme diğerleri yönetimde olmak üzere 9 arkadaşı yeni 
yönetime aldım. 
 

 KONYA’YA KONYASPOR’LA  
iLGiLi SiYASi BiR DEFANS  
YAPILDIĞI ALGISI VAR, 
BU KONUDA NELER 
SÖYLEYECEKSiNiZ? 
 
Konyasporumuz, Konya’nın marka değeri. Spordan çok 
anlamam, çokta yakından takip etmem. Bana sorsanız spor 
nasıl olmalı? Çok büyük paraların döndüğü profesyonel anlayış 
yerine çok daha amatörce bu ülkenin gencini spora kazandırarak 
sadece futbol değil, sporun her branşında oynuyorsak varız diye 
bakıyorum.  Yoksa, 11 kişilik takımın 8-9 oyuncusu yabancıymış, 
buna ne kadar spor denir, bunu anlamakta zorlanıyorum. 
Profesyonellik çok farklı bir noktaya gitti. Korkunç rakamlar 
konuşuluyor, spor spor olmaktan çıktı.  Konyaspor boyutundan 
baktığımızda, Konyaspor’un hak etmediği 5 maçı seyircisiz 
oynama cezası hakikaten ağır bir cezaydı. Bu tüm vicdanları 
yaraladı. Kimse rahat değil.   
 
Samsundaki maçın Konyasporun ne sporcusunun, ne kulüp 
yöneticisinin muhatap olmayacağı güvenlik boyutu, tamamen 
Samsunun sağlaması gerektiği bir yerde, taraftarımız Konya’ya 
zarar vermemeli. Konya’ya yakışan bir taraftar olunmalı. Takıma 
destek vermek böyle olmaz, Takıma verilen zararın bedelini 
hep beraber çektik. Sporun nezaketini bilmemiz gerekiyor.Stat 
koltuğu kırmaktan ne zevk alınıyor bilemiyorum. Bu şehrin marka 
değeri olan bir takımın kulüp yöneticisiysek her türlü hassasiyet 
içerisinde olmalıyız. Yanlış işlere bulaşamayız.   
 
Şehirdeki insanlar takım galip geldiğinde coşkuyla bir hafta 
geçiriyorlar. Maç kaybedildiğinde ahlakını ve dilini bozan 
eleştirilere doğru gidiyorlar.  Hakemlerin de bu konulara dikkat 
etmeleri gerekiyor.  Konya tek bilek, tek yürek olursa bunun için 
varım. Bu işi anlayanlarla birlikte İl Başkanı olarak bu işe varım. 
Bu şehri ve Konyaspor’u kimse sahipsiz sanmasın! Hiç kimse 
kusura bakmasın, Hakemin görevi sahada maç yönetmek, 
şu takımı , bu takımı galip getirmek, zamandan çalmak değil. 
Netice de ahlaklı olmalıyız. Oynanan oyundan zevk almalıyız. 
Osmanlıspor maçı, seyircisiz bir maçtı. Yeni Başkan seçildin, 
takımın morale ihtiyacı var, dediler,  arkadaşlarımızla birlikte 
maça gittik. Takım çok iyi olmasa da, zor-kötek de olsa bir gol 
attık, üç puanı aldık. Dibe vurursanız, bir daha çıkması çok zor… 
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KONYASPOR? 
Bu takımı düşürmeye güçleri yetmez! Yönetime gelince; Bu 
iş böyle  gitmeyecekse, zaman   kaybetmeden olağanüstü 
kongreye gidip nöbeti devretmeliler. Yok biz hatalarımızı gördük, 
daha iyi işler yapacağız diyorlarsa, o karar kendilerine ait. Konya 
bizimse, takım da bizim. Konyaspor, ticaretimizi hareketlendiriyor, 
şehrimizi tanıtıyor,  Avrupa kupalarını yakalamışız, Devletimiz bu  
şehre, Büyükşehir Belediyemiz aracılığı ile hatırı sayılır bir stat 
yaptırmış. Takımın başarısını bütün şehir istiyor. Galibiyetlerle 
mutlu oluyor. Hep birlikte bu şehre marka değeri  sağlayan 
Konyaspora sahip çıkılmalı. 
 

KONYA’DA BASIN iKiYE 
BÖLÜNMÜŞ DURUMDA, BUNU 
BİRLEŞTiRME ADINA BiR 
ÇALIŞMANIZ OLACAK MI ? 
 

Basının o haline üzülüyorum. Vekilliğimin bittiği dönemde, 
yapmayın demiştim. Bölmek kolay… İş siyasete düşer, bu iş senin 
rengin farklı, dünya görüşün farklı şekline dönerse kimseye fayda 
getirmez. Konya bir bütünse, Konya’nın yapısı belli bir alternatif  
yapıya gidilmesi doğru değil. Henüz taraflarla bir görüşmem 
olmadı. Bu birliğe Konya’nın ihtiyacı var. Bunu görüşerek bir hal 
çaresine götürmek gerek. Konya’nın ihtiyacı bu, 4-5 yıl sonra 
bir araya gelinmesi gerektiği görüldü. Konuyu çözümsüz bir 
konu olarak görmüyorum. Yeter ki o olgunlukta olalım. Hangi 
tarafa yakın davransanız, diğer tarafın tepkisini çeker. Birlik 
olmak bizi kurumlar nezdinde de güçlü kılar.Bütünleşmek ve 
güçlü bir yapıya gitmek gerekiyor. İnşallah aradaki konular 
derinleşmemiştir. Neyi  paylaşamayacağız. Görevler birer 
emanettir, bir meşguliyettir. 
 

SON CÜMLENİZ NE OLACAK? 
 
Bu şehri her alanda büyütmek hepimizin görevi.  Çünkü 
şehrimizin böyle bir potansiyeli var.  Bugüne kadar öne çıkan 
kısımları var, çıkmayanları var.  Güzellikleriyle öne çıkan, gücü 
ile öne çıkan, dolayısıyla da Konya’yı ülke çapında daha üst 
tanınırlığın yanında dünya çapında, şehirlerarası rekabetin 
çok daha öne çıktığı bir döneme giriyoruz. Dezavantajlarımızı  
ortadan kaldırmak için, bizi uyarı gücünüz var. Bunu kırıp 
dökmeden yapmanın yanında bunu dışarıya taşırken de,  kol 
kırılır, yen içinde kalır düsturunu göz ardı etmeden iyiliklerimizle 
herkesin Konya’yı konuştuğu zorlukları, sıkıntılarını da kendi 
içimizde konuşup, ne kadar çözebilirsek onu başarı saydığımız bir 
dönem olmalı diye düşünüyorum.  
Onun için medyamıza büyük görev düştüğünü, 
Üniversitelerimizin çalışmalarını, Sivil Toplum Kuruluşlarının 
bu güçlerini, siyaset alanında bizlerin, şehrimiz adına siyaset 
yaptığımızın farkında olup,  Konya’ya has, Konya’nın değerleriyle 
mütenasip siyaset üslubunu geliştirmek gerektiğini de başta 
kendime ifade ediyorum.  Bu siyaseti çok daha seviyeli,çok daha 
Konya’nın hayrına yapabilmeyi arzu ediyorum.
İnşallah gerçekleşir. 
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Ayşe Türkmenoğlu, hukukçu, 23. ve 
24 dönem Konya Milletvekili, halen 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı. 

Türkmenoğlu’nun en büyük ve 
en çarpıcı özelliği, 1935 yılında 

Konya’nın ilk kadın Milletvekili 
seçilen rahmetli Bahire Bediş 

Morava Aydilek Hanımefendiden 
tam 72 yıl sonra Konya’nın ilk 
kadın Milletvekili seçilmesi. 72 

yıl sonra bu göreve gelen Ayşe 
Türkmenoğlu, göstermiş olduğu 

başarı sonrasında, Konya’da kadın 
Milletvekili olmaz, tutmaz diyenleri 

yanıltarak, kendisinden sonra gelen 
kadın milletvekillerinin yolunu açma 

başarısını gösterdi. Birikimiyle, 
donanımıyla ve tecrübesiyle, 

her geçen yıl yükselmeye devam 
ediyor. 24. dönemde kendisiyle 
birlikte ikiye çıkan Konya kadın 

milletvekili sayısı, 25. ve 26 
dönemde üç kadın milletvekiline 

ulaşırken, Ayşe Türkmenoğlu 
Hanımefendinin açmış olduğu 

kapıdan Meclise doğru yürüyüp 
gittiler. Cumhurbaşkanlığı 

Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu 
ile yapmış olduğumuz söyleşiyi 

sizlerle paylaşıyoruz.
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15 Temmuz sonrası 
ülkemiz ve 
Konya için neler 
düşünüyorsunuz? 
 
15 Temmuzdan öncesine gitmek lazım. 
17-25 Aralık’tan da önce 2012’lerde 
2013 ve 2014’lerde yaşanan bir 
süreç vardı. İlk bu yapılanmanın 
FETÖ çatı organizasyonu yavaş 
yavaş hissedilmeye başladığında 
Ak parti İktidarının 7. ve 8. yıllarıydı. 
Dershanelerle ilgili bir süreç başlamıştı. 
Cumhuriyet tarihinde en fazla dersliğin 
yapıldığı, en çok okulun açıldığı, en 
çok öğretmenin atandığı, okuma ve 
yazmaya en çok önem verildiği o 
dönemde Başbakanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, velilerin dershanelere daha 
fazla para ödemesine gerek olmadığını, 
dershanelerin kademeli olarak 
kaldırılacağını, bunun yerine okullarda 
hafta sonlarında dersler konularak, bu 
konunun çözüleceğini açıklamasından 
sonra esas yüzlerini göstermeye 
başladılar. 

Konya’da bu işin önde gelenlerinden 
birisi, Başbakana söyleyin sakın böyle bir 
şey yapmasın dediğinde, bakın dedim 
iktidarda olan biziz, bunu  
isteyen de Başbakanımız. Amiyane 
tabirle davul bizim boynumuzda, tokmak 
sizin elinizde mi olacak? Böyle bir şey 
olabilir mi? Dediğimde de, “ Sakın siz 
bir karar almayın, biz ne diyorsak onu 
yapın” diyordu. 

Böyle bir durum Başbakanımızın kabul 
edebileceği bir durum değil dedim. 
Başbakanımız ameliyata gireceği 
dönemde, dershanelerle birlikte, 
MİT Başkanı da ifadeye çağrılmıştı. 
Başbakan hastane yatağında kelepçeli 
olarak uyanacak demişlerdi. Amaç 
buydu. Baktılar ki mevcut iktidar bunun 
farkına vardı. Kendileri de, tamam 
dediler düğmeye bastılar. Biz devlette 
bu kadar yapılandıklarını bilmiyorduk. 
17-25 Aralık Operasyonu, MİT Tırları 
Operasyonu, hedefte Başbakan 
vardı. Dünya’da ve Türkiye’de bir algı 
oluşturmaya çalıştılar. Türkiye’de 
büyük bir yolsuzluk var, bunu iktidar 
partisi yapıyor, Bakanlar yapıyor, öyle 
bir kirlenmişlik var ki şeklinde vaveyla 
başladı. Çok farklı kesimlerden insanlar 
aynı suçlamaların içine konulup 

operasyonlar başladı. Ben biliyorsunuz. 
17-25 sorgulamasının olduğu 
komisyondaydım. Biz bu Komisyona 
gelen delillere baktık. Çok net bir şekilde, 
birisi suçlanabilecek durumdaysa ki, 
öyle bir delil varsa, bizzat hiç kimsenin 
aklanması noktasında suçluysa 
bu iradeyi gösteremeyiz aklansın 
diye. Aksine şu söylenebilirdi. En 
fazla söylenebilecek şu, bakan olan 
Milletvekillerinin çocuklarının evinde 
para sayma makinesi bulunmuş 
olması. Bulunmuşsa ne yapayım? Bir 
şey mi var?  Usulsüz bir kazanç var 
mı? Devletin dolandırılması var mı? 
Başkalarına imtiyaz sağlayıp para alma 
olayı var mı? Hiçbir şey yok. Böyle bir şey 
söz konusu değil. Dört Bakanımızla ilgili 
suçlama vardı. 

Onlarla ilgili nihai kararı verdiğimizde, 
yargı darbesi yapamayacaklarını 
anladılar. Sonrasında MİT tırları 
İŞİD’e silah gönderiyor imajı vererek, 
dünyaya savaş suçlusu durumunda 
olan ve teröre destek veren 
başbakan konumuna getirmek için 
bazı manevralar yaptılar hiç birisi 
tutmadı. Nihayetinde de 15 Temmuz’u 
gerçekleştirdiler. Bu basit bir darbe 
girişimi değildi.  Bu Türkiye’nin işgal 
girişimiydi.  Ordunun içindeki asker 
görünümlü hainlerin işbirliği ile yapılan 
darbe görünümündeki işgal girişimiydi. 
80 milyon vatandaş, vatansever 
askeriyle, vatansever polisiyle her siyasi 
görüşten vatansever siyasetçisiyle 
halkının da elbirliğiyle bunu bertaraf 
ettiler. Tabi ki, bu süreçte Konya’da 
da yoğun bir şekilde operasyonlar 
yapıldı. Hem asker, hem emniyet 
ayağında, yargıda, bürokraside, iş 
dünyasında operasyonlar yapıldı ve 
yapılmaya devam ediyor. Kriptonun da, 
kriptosu insanlar var.  Bunlar, bu FETÖ 
yapılanmasında, öyle bir yapılanma 
yapmışlar ki, bu hücresel yapılanmada, 
bir alttaki, bir üsttekini tanımıyor. Biz 
bunu darbe komisyonunda çıplak gözle 
gördük. Herhangi bir istihbarat bilgisine 
sahip olmadan, kendi okumalarımızdan 
yola çıktığımız yorumlarla bulduk.

Cumhurbaşkanımız da bahsediyor 
ya. Bunları ibadet kısmı, ticaret kısmı 
ve ihanet kısmı diye üç boyutta 
düşünebilirsiniz. İbadet kısmında 
olanların o temiz duyguları, yardım 
istekleri sömürülerek büyük devasa bir 
yapı oluşturulmuş.  Ticaret kısmında 

olanların bir çoğu kaçak. 15 Temmuz’un 
olacağını biliyorlardı. Türkiye’yi iç savaşın 
beklediğini biliyorlardı. 15 Temmuz’u 
dışarıdan izlediler. 

Ne devlet yapılanmasında, ne 
bürokraside, ne ticarette, bu şekilde 
yapılanmalarına hiç birimizin izin 
vermemesi lazım. Bu Türkiye için belki 
çok üzücü bir süreçtir.  Bir çok değer 
yargımız derinden yaralandı. Olanda 
hayır vardır. Belki Türkiye’nin böyle bir 
şey yaşaması gerekiyordu. 
 
 

15 Temmuz 
yaşanmasaydı bu 
kadar net bir şekilde 
FETÖ yapılanması 
ortaya çıkar mıydı? 
 
Bence bu kadar çok rahat ortaya 
çıkamazdı. Niye derseniz, OHAL kararı 
olmasaydı, KHK’lar kamu kurumlarında 
ki, memurların ihracı mümkün 
olmayacaktı. 17-25 Aralık’ta FETÖ ile 
mücadele başarılı olmadı. İnsanları 
atıyorsunuz, yargı bunları tekrar iade 
ediyordu. Yargı ellerinde, eliniz kolunuz 
bağlı, hiçbir şey yapamıyorsunuz. 
Yargıda, Emniyette, İstihbaratta, 
Askerde egemen bunlar. Nasıl 
temizleyecektiniz? 15 temmuz olmasaydı 
ne olurdu? Daha güçlenseler ne olurdu? 
Türkiye’nin o  durumunu düşünmek 
bile istemiyorum. Bunlar mahkemede 
şov yapıyorlar. Mahkemelerin tarafsız 
olduğunu adilane işlediğini göstermek 
için sabırlı davranmak gerekiyor. 
Bunlar suçüstü yakalandılar, cezalarını 
çekecekler. Biz Adil yargılanmanın ne 
olduğunu hem Türkiye’ye, hemde AİHM’e 
göstermek istiyoruz.
 

FETÖ’nün yüzde kaçı 
temizlendi?
 
Öyle bir oran var mı ki, bizde bir oran 
verelim. Her gün yeni bir operasyon, yeni 
bir yapılanma ile karşı karşıyayız. Bunun 
yüzdesi verilemez. O kadar gizliler ki, 
kriptonun kriptosu bunlar. 
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Devletin organları rahat 
çalışıyorlar mı? 
 
Çalışıyorlar. Devletin bekası için her ne 
gerekiyorsa yapılıyor. Bu mücadele Cumhuriyet 
sonrasındaki en büyük mücadele. İstiklal 
ve istikbal mücadelesi. İşgali fiziksel olarak 
gerçekleştiremediler ama, ekonomik 
yaptırımları, sosyal yıpratmayı, değer 
yargılarının rencide edilmesi, etrafımızda 
yaşananlar, bunların hiçbiri birbirinden 
bağımsız düşünülemez. En son hedef Türkiye. 
Arap baharında da en son hedef Türkiye’ydi. 
Ürdün’de, Lübnan’da Suudi Arabistan da, 
yaşananların da son hedefi Türkiye. 
 
 

15 Temmuz sonrasında 
Konya siyaseti nasıl
şekillendi? 
 
15 Temmuz sonrasında referandum sürecinde 
Konya üzerine düşeni yaptı. Çok iyi bir oy 
oranıyla referanduma destek verdi. Konya 
her zaman mütedeyyin, devletinin yanında 
olan bir şehir. Geçtiğimiz günlerde yapılan 
Kamu Denetçiliği Kurumu Ombudsmanlık 
toplantısında, Hoşgörü ve Barış şehri Konya 
olarak anılmıştık. Hz. Mevlana “ Ya olduğun 
gibi görün, ya da göründüğün gibi ol” diyor. 
Biz bu sözün hakkını her zaman verebiliyor 
muyuz, onu sorgulamamız lazım. Konya 
ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursa, 
Konya kazanır. Parçalı, dalgalı olursa Konya 
kaybeder. Konya doğrunun yanında yer alır. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatlardaki, 
nöbet değişimi isteğine uygun olarak bazı 
teşkilatlarımızda nöbet değişimleri oldu.
Konya siyasette her zaman belirleyici olmuştur. 
Konya’da yerel Belediyecilik Halil Ürün’ün 
Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla 
başlamış ve bütün Türkiye’ye örnek olmuştu. 
Konya belediyeciliğin insana dokunan yönünü 
o yıllarda ortaya koymuş, belediyeciliğin 
moderatörlüğünü ve lokomotifliğini üstlenmişti. 
Konya, Türk siyasetine yön veren bir şehir oldu.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Yeni bir İl Başkanımız 
oldu, Konya’da bazı 
yenilikler var. Yeni İl 
Başkanımız ve yeni 
gelişmelerle ilgili neler 
söyleyeceksiniz? 

2019 yılı yerel yönetimlerle, Cumhurbaşkanlığı 
seçiminin birlikte yapılacağı bir yıl olacak. Biz 
referandumla, Partili Cumhurbaşkanlığına 
yani Başkanlık sistemine geçtik. Bu seçim 
sonrasında artık Başbakan olmayacak.  
2019’a giderken Ak Parti kendini yeniden 
revize etmeye başladı.  Bu talep bizden değil, 
vatandaştan geldi.  Cumhurbaşkanımız 
Afyon toplantısında bunu söyledi. “ Biz bu 
talebi yerine getirmezsek, biz kendi içimizde 
bu değişikliği yapmazsak, vatandaş bizi 
değiştirecek” dedi. Gitmesini istediğiniz 
insanlara 5 yıl tahammül etmek zorunda 
değilsiniz. Bu doğru da değil. Bu yapılanma 
Konya’da da yapıldı. İl Başkanlığına Hasan 
bey geldi.  Hasan bey yeni ama eski İl 
Başkanı. Kurucu İl Başkanı. Hiç kimse yokken, 
biz buradayız diyen, partinin kuruluşunda 
bedenen, madden her türlü imkanı sunan 
insanlardı. O dönemde Ak Partiye bir şeyler 
katmak için gelen insanlar vardı. Sonra da, Ak 
Partiden almaya gelen insanlar oldu. 
 
Almaya gelenler ayıklanacak, ayrık otu gibi 
olanlar ayıklanacak.  15 Temmuz bizi, Türkiye’nin 
bir dizi yanlışlara asla izin vermemesi gerçeğini 
gösterdi. Ortadoğu’da yeni bir denklem 
kurulmaya çalışılıyor.  İsrail’i rahat ettirmek 
için Arap dünyası birbiri ile savaştırılıyor. Asıl 
hedef İsrail’in güvenliği. 1940’lı yıllardan beri 
bu çalışmalar devam ediyor. Yeni süreçte 
Büyük İsrail projesi var.  Bunu engelleyenlerden  
biri İran, diğeri Türkiye.  Bu noktada, Türkiye 
hedef durumunda. Türkiye müttefik denilen 
ülkelerinde hedefinde. Zaten, 15 Temmuz’un 
arkasında kimlerin olduğunu, çok iyi bilmemiz 
lazım. Kimlerin kastedildiğini, vatandaşımız çok  
iyi biliyor. Amaç Türkiye’nin geleceği birlik ve 
beraberliği ise,  aynen 15 Temmuz’da olduğu 
gibi, aynı çatı altında toplanırız.  15 Temmuz 
ruhunu çatlatanlar oldu. Çünkü başka yerlerde, 
Türk’ün yanında değillerdi. Vatandaşımız 
bunu da gördü. Biz hiçbir şeyi ihtimallere 
bırakmadan sağlama alıp,  Türkiye’nin yönünü 
2023, 2051, 2071 hedeflerine çok net biçimde 
ulaşmak için parti olarak devlet olarak gerekli 
tedbirleri alıyoruz. İnşallah Türkiye, planlanan 
bu oyunların hepsini aşacak.
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Ayşe Türkmenoğlu 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
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Erken seçim söz konusu mu?
 
Şu anda söz konusu değil. Gündemde yok.  Ancak, 
bu durum,  Bölge ve dünyadaki gelişmeler neyi 
gösterir bilemiyoruz . Seçim 2019’da olsa, Ak Parti 
Teşkilatları her dönem yarın seçim olacakmış gibi 
seçimlere hazır.
 
 

Bir Başdanışmanın, bir günü 
nasıl geçiyor?  
 
Referandum sürecinde 30 ili gezdim.  Ulusal TV’lerde 
bir programım vardı. Eşime şu Tv’de programım 
var demiştim. O da bizim vekillerle sohbet ederken 
unutmuş. Televizyonu açmışlar ekranda beni 
görünce,  Ayşe Hanımla ancak Tv ekranlarında 
görüşüyorsunuz galiba demişler. Eşimde ne 
yapayım demiş, “vatan sağ olsun”

Vekillikte şu var kendi iliniz var,  seçim çevreniz var. 
Bizim işimiz  bütün Türkiye. 31-32 Başdanışmanız. 
Birkaç Başdanışman arkadaşımız Büyükelçi 
oldular, bir kaçı de değişik görevler aldılar.  
Cumhurbaşkanımızın, danışmanlarından 5-6’sı 
Hukuk danışmanı, 4-5’i Ekonomi danışmanı,  
Spor, Dış İlişkiler var,  Eğitim, Basın gibi alanlarda 
danışmanları var. Yüzlerce Danışmanı var sanıyorlar.  
Eski vekil olarak 11 kişiydik, şu anda 8 ya da 9’a 
düştük.

Cumhurbaşkanımız yurt dışı gezisinde değillerse, 
Hafta sonu Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi 
İstanbul’da oluyorlar, Hafta içinde Ankara’dalar. 
Zaman zaman ona eşlik ediyoruz. Yeni Anayasa 
ile ilgili uyum yasaları noktasında hukukçu 
arkadaşlarımızla Külliyede beyin fırtınası yapıyoruz. 
Vekilliğin verdiği alışkanlıkla halkın sorunlarını 
da çözmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla, FETÖ duruşmalarını takip ediyor, 
ve durumlardan sayın Cumhurbaşkanımızı 
bilgilendiriyorum. 
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Başarılı bir siyasetçi 
olarak gelecek planlarınız 

nelerdir? 
 

 Hedef ne biliyor musunuz? Bu dünyadan 
göçtükten sonra, hayırla yad edilebilmek. 

Görevim sona erdikten sonra, konuşabileceğim 
ve selam veren insanların çok olması. Somut 

Hedefim ise; Ülkemizin halk ettiği yere gelmesi 
noktasında bu hareketin içinde olmak. 11 yıldır 
onur verici bir çok mücadelenin içinde olarak, 
sayın Cumhurbaşkanımızın ekibinin içinde yer 
almak. 2023, 2051 ve 2071 hedefine bir tuğla 

da biz koyabilirsek, ne mutlu bize.
 
 

Konya’nın ilk Kadın 
Milletvekili Bahire 

Bediş Morava Aydilek 
Hanımefendiden tam 72 

yıl sonra ilk kadın Vekil 
olmak nasıl bir duygu 

birkaç cümle alabilir 
miyiz?

 
Konya’da 72 yıl sonra demokratik anlamda 

seçilen ilk kadın Milletvekili olmak cocuğuma 
ve torunlarıma bırakacağım en büyük miras 
diye düşünüyorum. Demokrasi mücadelesi 

noktasında bir şeyler yapıyorsunuz, en önemlisi 
şu, bu yolu arkanızdan gelen kadınlara açmanız 
gerekiyordu. Şöyle olabilirdi;  Ayşe Türkmenoğlu 

geldi hiçbir şey yapamadı, Konya’da kadın 
vekillerin şansı olmayacak denebilirdi. Bu 

olmadı. Benimle birlikte bir sonraki dönemde 
bir kadın vekil daha seçildi, sonraki dönemde 

ise kadın vekil sayısı üç oldu.  Bu önemliydi. 
Bunun verdiği sorumluluğun farkındaydım. 

Benden sonra kadınların yolunu ya açacağız, ya 
kapayacağız diyordum.  

 
Çok şükür, Konya’dan kadın vekillerimiz 

Meclisteler. Her röportajda, 72 yıl sonra 
Konya’dan seçilen ilk kadın Milletvekili olduğum 

sorusuyla karşılaşıyorum. Bu benim, aileme 
bırakacağım en büyük şeref.  Konya’dan Kadın 

Milletvekili olmaz, tutmaz deniyordu. Bu yolu 
açtığımı düşünüyorum. Bu görevin bana verdiği 

sorumluluğun farkındayım. İlk seçildiğimde, 
bundan sonra kadınların yolunu ya açacağım, 
ya kapayacağım demiştim. Allah’a çok şükür, 
Konya’da  benden sonraki ikinci dönemde bir, 
sonraki dönemde 3 kadın milletvekili Mecliste.
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Naim Süleymanoğlu bir efsane, halter 
sporunun görüp göreceği en büyük 

şampiyonlardan biri. Kendi ağırlığının üç 
katını kaldırmayı başaran bir sporcu. Toplam 

46 kez dünya rekoru kırarak, erişilmesi 
güç bir başarının sahibi oldu. Daha 15 

yaşındayken Brezilya’da dünya gençler halter 
şampiyonu olurken, Halter tarihinde en 

genç dünya rekortmeni olmuştu. Türkiye’ye 
güreş dışında olimpiyatlar tarihinde ilk altın 

madalya kazandıran sporcuydu. Naim 
Süleymanoğlu’nun hayatı başarılarla dolu. 

Bugün ise sağlık problemleriyle karşı karşıya. 
1967 doğumlu olan ünlü sporcu, bugün 

karaciğer yetmezliği ile mücadele ediyor.
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Naim 23 Ocak 1967’de Bulgaristan’da doğdu. Haltere 1977 
yılında, 10 yaşında başladı. 15 yaşına geldiğinde ilk kez 

katıldığı dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda 
iki altın madalya birden almıştı. Aynı dönemde silkme 

kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldırma başarısı 
gösteren ikinci halterci olarak halter tarihine geçme 

başarısını gösterdi.

1983 yılında 56 kiloda koparma ve silkmede toplamda 
295 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı. 1986’da dünya 

şampiyonasında 60 kiloda toplamda 335 kilo kaldırarak 
dünya şampiyonu oldu. Naim Süleymanoğlu’nun 

özelliği kendine ait olan dünya rekorlarını yine kendisinin 
kırmasıydı. 1988 yılında Seul Olimpiyatlarında 60 kiloda 

toplamda 342,5 kilo kaldırarak muhteşem bir rekor daha 
kırdı. Aldığı Olimpiyat madalyası o tarihe kadar Türkiye’nin 

halter dalında kazandığı ilk altın madalyaydı. 
 

Başarıları peş peşe gelmeye başlamıştı. 1984, 1985 ve 
1986’da dünyada, yılın haltercisi seçildi. 1984 Los Angeles 

Olimpiyatları’na, Bulgaristan’ın da Sovyetler Birliği’nin 
de yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan 

Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 
1986 senesinde, Melbourne, Avustralya’da düzenlenen 

Dünya Halter Şampiyonası’nda bir süre ortadan kayboldu.   
11 Aralık’ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği’ne sığınarak, 
Türkiye’de yaşama ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara 

çıkma talebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesi 
sonrasında, Naim Süleymanoğlu adını aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda yine rakipsizdi. 
Rakiplerine karşı ezici bir üstünlük sağlayarak, Türkiye’ye 
altın madalyayla dönen Naim Süleymanoğlu, yine o yıl, 

Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın 
En İyi Sporcusu” seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 

altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 dünya rekoru kıran 
halterci, 1994’te Bulgaristan’da yapılan, Avrupa Halter 

Şampiyonası’nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya 
rekoru daha kırdı. Çin’de yapılan dünya şampiyonasında 
sakatlığı devam ediyordu buna rağmen 3 altın madalya 

kazandı. 

Bu başarıları sonrasında Naim Süleymanoğlu, Uluslararası 
Halter Federasyonu’nun Aralık 2000’de Atina’da toplanan 

kongresinde asbaşkanlığa seçildi.
1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları 

olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu. 7 Kez dünya, 
6 kez Avrupa şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı. Kendi 

kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ‘efsane’ oldu. Spor 
otoritelerine göre ‘tüm zamanların en iyi haltercisi’ oydu.  

 
1988 yılında meşhur Time Dergisi’ne kapak oldu. 60 kg’da 

koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı. 1988 
yılında Seul Olimpiyatlarında, elde ettiği başarı birçok 

sporcuya nasip olmayan bir başarıydı.  Öyle ki, 9 dünya 6 
Olimpiyat rekoru kırarak büyük bir zafer kazandı.
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Naim Süleymanoğlu, spor 
otoritelerine göre tüm zamanların 
en iyi haltercisi kabul ediliyor. 
Kendi kilosundan üç kat daha fazla 
kaldıran bir  ‘Cep Herkülü’ o!  En 
önemli özelliği ve spora katkısına 
gelince, futbol dışında bir başka spor 
dalını izlemeyen Türk spor seyircisine, 
halter sporunu sevdiren ve izlettiren 
sporcu olması. O silkmede ve 
koparma dallarında, toplamda 
bütün rekorları alt-üst edip Dünya 
ve Olimpiyat rekorları kırarken, 
onu izlemeye doyamadı Türk spor 
seyircisi. Halter diye bir sporun var 
olduğunu, halterin ne olduğunu, 
İstiklal marşımızı defalarca ayakta 
dinlettiren bir sporcuya gönülden 
bağlandı.  
 
Böylece bir Naim Süleymanoğlu 
efsanesi doğdu. Onun izinden 
yürüyenler, onu örnek alanlar, 
onun yetişmesine vesile olanlar, 
halterde onun izinden dünya ve 
Avrupa rekorları kırma başarısını 
gösterdiler. Türkiye’de halter diye bir 
spor resmen Naim Süleymanoğlu ile 
başladı. Bugün yüzlerce kişi, Naim 
Süleymanoğlu’na organ bağışında 
bulunmak için sıraya girdiyse, bu 
göz yaşartıcı tablo, onun Türk insanı 
tarafından ne kadar çok sevildiğinin 
bir göstergesi. 
 
2016 yılında Konya’da, Türk 
Spor Tarihinin Başarılı ve Örnek 
Haltercisi, Milli Halterci Naim 
Süleymanoğlu’na. Türk Spor Tarihinin 
kahramanlarından biri olarak, 
kendisine 2015 Mevlana Hoşgörü 
ve Barış Ödülü, Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı 
Ali Osman Karamercan tarafından 
takdim edilmişti. 

Kendisine acil 
şifalar temenni 
ediyoruz. 
 
Konya Vizyon Ailesi
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Mevlana Barış Kültür ve Sanat Ödüllerinin 
üçüncüsünün verildiği geceydi. Ödül gecesinin 
sunucusu ise artık bu gecelerin değişmez 
sunucusu haline gelen Vatan Şaşmaz’dı.

Kendisine ödül verildiğinde mahcup olmuştu. 
“Ben ödül gecesini sunuyorum, ev sahibi 
sayılırım” demişti.

Konya’ya bu ödül gecelerini kazandıran, bu 
gecelerin mimarı olan Mevlana Hoşgörü Barış 
Kültür ve Sanat Derneği’nin Başkan Yardımcısı 
Volkan Çakır; “Vatanın bu geceyi sunmasından 
dolayı mutlu musunuz?” diye sorduğunda, 
salonda müthiş bir alkış sesi yükseldiğinde;

Vatan Şaşmaz, “Emrinize amadeyim, çağırın 
her zaman, her sene gelirim” demişti.

“Vatanı hep seviyoruz, şaşmıyoruz” diyen 
Volkan Çakır’a, “Vatanı seversen şaşmazsın” 
demişti. 

Volkan Çakır;
 “Allah ömür verirse, birlikte olabilirsek, 
önümüzdeki beş yıl beraberiz” diye sözlerini 
bitirirken Vatan Şaşmaz, Ahmet Selçuk İlkan’a 
hadi şimdi Vatanla ilgili bir şiir yaz Ahmet Abi 
dedi.. 

Unutulmaz güftelerin şairi Ahmet Selçuk İlkan 
sahnede şöyle diyordu; 

Yaşadığım sanat dünyasında;
Bana en çok Kadir İnanır!
Doğum günlerimde, özel günlerimde Funda 
Arar!
Tavla oyununda Hande Yener!
Ne zaman konuşsam sözümü Mustafa Keser!
Ne söylersem söyleyeyim, herkes şaşırır,
Ama Vatan Şaşmaz! 

Ahmet Selçuk İlkan, herkes şaşırır, Vatan 
Şaşmaz demişti lakin, bu sözü söyledikten 
4 ay 23 gün sonra yani 27 Ağustos 2017’de 
Vatan Şaşmaz’ın bu dünyadan ayrılışı şoke 
etti sevenlerini, inanamadı hiç kimse.
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YENi PROJELERi 
BAYRAMDAN 
SONRAYDI 
VATAN ŞAŞMAZ’IN 
Neydi onlar bilemiyoruz, çünkü 
açıklamamıştı. Bir tek Hava Tahminlerini 
sunmadığını söylemişti en son 
röportajında. Bayramı görmek nasip 
olmadı. Sempatik, sevecen, hareketli, 
kendi tabiriyle hiperaktif, bir o kadar 
da sevimli, samimi ve içten biriydi tam 
ismiyle Vatansever Şaşmaz. Sanat 
dünyasının ve Türk kamuoyunun ona 
bu kadar yanması ve üzülmesi herkes 
tarafından çok sevilmesiydi. 

Vatan Şaşmaz’ı, Vizyon Ödülleri, 
Mevlana Barış Kültür ve Sanat Ödülleri 
Konya ile tanıştırdı. O Konya’yı, Konya 
onu çok sevmişti.  3 Mayıs 2017 
Çarşamba gecesi Konya Dedeman 
Otel’de yapılan ödül töreninde, ödül 
törenlerini nasip olursa beş yıl daha 
sunma teklifinden çok mutlu olmuştu. 
Nasipten öteye yol gitmiyor derler ya. 
Vatan Şaşmaz sanırım hayatının son 
ödülünü’de Konya’da aldı.  
 

ASLEN ÇANAKKALE 
BiGA’LIYDI VATAN 
ŞAŞMAZ
Vatan Şaşmaz,  8 Ocak 1974 tarihinde 
Vatan Caddesi üzerinde bulunan 
bir hastanede doğduğu için annesi 
ona bu ismi vermiş ve “Ben biraz 
milliyetçiyimdir, bu nedenle oğluma 
bu ismi uygun gördüm. Aslında ismi 
‘Vatansever’, ama artık hepimiz ona 
‘Vatan’ diyoruz demişti. İstanbul 
Şehremini Lisesi’ni bitirdikten sonra 
İstanbul Üniversitesi’nde İşletme okuyan 
Vatan, okul yıllarında Deniz Tüney 
Mankenlik ve Fotomodellik Ajansı’nda 
fotomodellik yapmış, reklam filmlerinde, 
video kliplerde rol almış ve bazı katalog 
çekimlerine katılmıştı.

 ‘Özel Hat’ programıyla Magazin 
Gazetecileri Derneği’nin ‘En İyi Erkek 
Sunucu’ ödülünü alan Vatan, ‘Çocuklar 
Duymasın’ dizisindeki ‘Engin’ rolüyle 
de oyunculuğa başlamış, aynı dizinin 
yıllar sonrasında tekrar çekilen yeni 
bölümlerinde, yine “ Engin“ rolüyle, 
oyunculuğa oldukça iddialı bir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

şekilde dönüş yapmıştı. Sunuculuk 
ve oyunculuktan sonra  ‘Öteki Yüzüm 
Gri’ adlı bir kitap kaleme alan Vatan 
Şaşmaz, bu alanda da, oldukça başarılı 
olduğunu ispatlamış, kitap  
yayınlandığı dönemde 10.000 adetten 
fazla satmıştı. 2000 yılından itibaren 
Melike Öcalan’la birlikte sunduğu “ 
Sabah Şekerleri” adlı programın bayrak 
isimlerindendi rahmetli. Vatan Şaşmaz 
son dönemlerde TRT’de yayınlanan ‘Bir 
Fikrin mi Var’ yarışmasında ‘Organik 
Hoşaf’ tartışmalarının yaşandığı 
programın sunuculuğunu yapmıştı. 
En son röportajlarından birinde, “Ben 
çıraklık ve kalfalık dönemimi bitirmiş, 
sektörde 20’nci yılına giren birisi olarak 
artık ustalık dönemimde keyif aldığım 
işler yapıyorum.” demişti.

Beşiktaş’taki bir otel odasında silahla 
öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan 
Şaşmaz’ın cenazesi, 29 Ağustos 2017  
Salı günü, Üsküdar Güzeltepe Birlik 
Camisi’nde öğle vakti kılınan namazın 
ardından Çengelköy Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. Şaşmaz’ın 5 aylık hamile 
eşi Yasemin Şaşmaz ve annesi Safiye 
Şaşmaz defin sırasında gözyaşlarını 
tutamadı. Cenaze töreninde Şaşmaz’ın 
eşi Yasemin Adalı Şaşmaz  ve annesi 
Safiye Saydam taziyeleri kabul etti. 
Adalı ve Saydam’ın üzgün olduğu ve 
ayakta durmakta zorlandığı görüldü.  
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Tuğba Özay ise olayı duyduktan sonra çok 
sarsıldığını söyledi. Şaşmaz ile 3 gün önce 
bir araya geldiklerini belirten Özay, şunları 
kaydetti:
“O zaman eskileri yad ettik. Gelecekten 
konuştuk. Baba olmayı çok istediğini 
söylemişti. ‘Sen de elini çabuk tut.’ demişti. 
Dejenere olmamış, değerleriyle yaşayan, 
yozlaşmamış, saygı, sevgi ve hayat dolu, 
herkesi kucaklayan çok değerli bir insandı. 
Sapkın bir insanın kurbanı oldu.”

“Çocuklar Duymasın” adlı televizyon 
dizisinde birlikte rol aldığı Pınar Altuğ 
Atacan, üzgün olduğunu söyledi.
Şaşmaz’ın çok eski arkadaşı olduğunu 
belirten Atacan, “Sözün bittiği 
yerdeyiz. Mankenlik döneminden beri 
tanıştığım bir dostumdu. Böyle bir 
şey olduğuna inanamıyorum. Sürekli 
birbirimize sırlarımızı anlatırdık ama bu 
yaşadıklarından haberim yoktu.” diye 
konuştu.

Aynı dizide rol arkadaşı Tamer Karadağlı 
da “Çok üzgünüz. Keşke diyecek bir şey 
olsa…” dedi.

“Halen şoktayım”
Şarkıcı Sinan Özen, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, şokta olduğunu belirterek, 
“Sık sık telefonda görüşüyorduk. İyi bir 
arkadaşımdı.” diye konuştu.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan ise Vatan Şaşmaz 
ile en son bir organizasyonda bir arada 
olduklarını anlatarak “Gerçekten çok üzücü 
bir olay. Çok yakın zamanda iki gecede 
birlikteydik. Çok samimi bir arkadaşımdı.” 
dedi.

“Pırlanta kalpliydi”
Şarkıcı Mustafa Ceceli ise en son 12 
Haziran’da birlikte olduklarını dile 
getirerek, “Çok iyi bir insandı. Pırlanta 
kalpliydi. Güler yüzlüydü. Şaşkınım. 
Hepimizin başı sağ, onun da mekanı 
cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BERNA LAÇİN
Allahım bu doğru mu aklımı oynatıcam.

BURCU GÜNEŞ 
Aman Allah’ım! O kadar kalbi temiz bir 
insandır ki, hepimizin dostu, arkadaş 
canlısıdır.. Şok içindeyim..Niye ? 

UĞUR IŞILAK
Vatan Şaşmaz...Ne denir bilemiyorum. 
Hayat doluydu, kimseyle husumeti yoktu. 
Allah rahmet eylesin.

GÜLBEN ERGEN 
Nasıl bir ölüm bu : Otel odasına silah nasıl 
girer? VatanŞaşmaz Ailesine, yakınlarına, 
sevenlerine sabırlar dilerim... Çok 
üzgünüm. 

BURAK ÖZÇİVİT 
Vatan Şaşmaz’ın haberine insan inanmak 
istemiyor...Çok üzüldüm Allah rahmet 
eylesin.Mekanı cennet olsun.

DOĞA RUTKAY 
Vatan,daima güleryüzlü oluşu,iyiliği ve hiç 
değişmeyen efendiliğiyle anımsanacak...
Başımız sağolsun..
Mekanın cennet olsun..

CEYHUN YILMAZ 
Vatan Şaşmaz yakışıklı ve beyefendi 
hatırlanacak. Rahmet dilemek için bile 
eli-dili tutuluyor insanın. Allah sabır versin 
ailesine/
sevenine

TUNA YÜKSEL 
Vatan Şaşmaz’ı dizisinin yeni bölümünde 
izlerken, aynı anda öldürüldüğünü 
öğreniyoruz.. hayat çok garip.. 
mekanı cennet olsun 

CEM BELEVİ
Şoktayım, çok üzgünüm Ankara’da elinden 
ödül almıştım. Güzel insan Vatan Şaşmaz 
inanmak güç. Mekanın cennet olsun 
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Sümer Ezgü, Türk Halk Müziğinin en güzel seslerinden birisi. Duyarak, 
hissederek okuduğu türküler, sevenlerini ve hayranlarını her geçen 
gün daha da artırıyor. Sümer Ezgü tam anlamıyla bir halk sanatçısı, 
çünkü halktan hiç kopmadı, halkın arasında, sevimli, içten, her şeyden 
önce samimi. Onun türkülerinin sözlerinde kendini buluyor onu 
dinleyenler. Hayatını adadığı Türk Halk Müziğinin tartışmasız en büyük 
ustalarından biri olan Sümer Ezgü ile yapmış olduğumuz söyleşiyi 
sizlerle paylaşıyoruz.

Sizin için Bucak 
ayrı bir yere sahip, 
bize biraz çocukluk 
yıllarınızdan 
bahseder misiniz?

Rahmetli babam öğretmendi. Görevi 
gereği Burdur’un ilçesi Bucak’ta çocukluk 
yaşadık. Mutluyduk ailece.  Babam 
mandolin ve melodika aldı bana ve 
ilk müziğe Bucak’ta başladım. Sonra 
babamın  Gümülcine’ de Türk ilkokulu 
Birinci İdadiye’deki görevi nedeniyle 2 
sene aranın ardından tekrar Bucağa 
dönüş yapıldı ve resim hocam Cahit 
Anık’dan bağlama öğrendim. Cahit Hoca 
ile Aykut Vicir’i evde birlikte bağlama 
çalarlarken görünce çarpılmıştım. Aynı 
anda aynı mızraplar inanılmaz gelmişti 
bana. Sokakta top oynarken kulağıma 
ilişen ilk türkü “Denizin dibinde Hatçem 
demirden evler”, Düğünlerde zeybekler, 
teke zortlatmaları, ilk okul gösterilerim, 
İspanyol dansı gösterisi, çift davul çift 
zurnalı düğünler, bayramlarda babamın 
dillere destan rap rap tören yürüyüşü… 
Hıdırellez şenlikleri, minübüs tutup 
komşularla piknikler, mahallece karda 
oyunlar.. Güzel çocukluk yılları… Yani 
kısacası Bucak benim mayam oldu. Yıllar 
sonra yazdığım “Anadolu’dan Geldik” 

te bu çocuklukta gördüğümüz sevginin, 
mutluluğun, yardımlaşmanın, kardeşliğin, 
komşuluğun, misafirperverliğin, 
çalışmanın, üretmenin, ülke sevgisinin 
izleri vardır…

Doğu ve Batının sesi 
olan Sümer Ezgü 
Sanat Akademisi ne 
zaman kuruldu? Bu 
fikir nasıl oluştu?

Bir yıl oldu eğitime başlayalı. Yani 
2016’da! TRT ‘ye girdiğim yıllarda 
hocam Coşkun Güla bana ya sahneyi 
ya da bilimsel yolu seçmemi söylemişti. 
Ben de ikisi birleştirmek istiyordum. 
Bilgimi okulda öğrencilere aktarma 
ortamı yoktu İstanbul’da. Antalya’da 
buna imkan buldum ve “Sümer Ezgü 
Sanat Akademisi” ni açtık. Bu okulda,  
Bağlama, bale, halk dansları, eşli 
salon dansları, piyano, bateri, keman, 
viyolonsel, sipsi-kaval türü nefesli halk 
sazları, klasik-elektro ve bas gitar, 
klarnet, saksafon, kabak kemane, şan, 
drama, diksiyon, güzel sanatlar liseleri ile 
konservatuvar müzik ve tiyatro hazırlığı 
eğitimleri veriyoruz. Ayrıca sertifikalı 
drama eğiticiliği programı uyguluyoruz. 
Biz okullarda interaktif müzik dersleri 
yapıyoruz.

47



48



Memleketinizi ve değerlerinizi hiçbir 
zaman unutmadınız. Beş yıl öncede 
Antalya’ya yerleştiniz ve dağcılık 
sporuyla uğraşıyorsunuz. Antalya’da ki 
hayatınızdan bahseder misiniz? 

Dağcılık işi sadece bu spora destek 
vermek içindi. Arkadaşlarımın isteği 
üzerine katılmıştım, basında yer aldı.  
Annem ve kardeşim Antalya’da yaşıyor 
ve Ankara ve İstanbul’daki yıllarım 
boyunca biz birbirimize hasret kalmıştık. 
Onlarla bir arada olmanın  güzelliğini 
yaşıyorum. Kardeşim Taner zaten Sanat 
Akademimiz’in müdürlüğünü yapıyor 
ve halk dansları onun uzmanlığı. Dünya 
dereceleri var Antalya’da hocaların hocası 
durumunda. Eşim Gülay Konservatuvar 
tiyatro hazırlığı derslerimizi veriyor. 
Oğlum Ozan 12 yaşına girdi ve müzik 

yeteneği yüksek. Bir de şimdi 8 aylık olan 
Yaman’ımız dünyaya geldi Antalya’da. 
Aslında Antalya’da iki doğum oldu 
bizim için; birisi Yaman, diğeri “Sümer 
Ezgü Sanat Akademisi” Kızım Ceren de 
İstanbul’dan fırsat bulup gelince evde 
tam şenlik oluyor.

Antalya’ya yerleştikten sonra 3 
albüm çıkardınız ve Rock alt yapısı ile 
Anadolu sazlarını birleştirdiniz. Bize 
albümlerinizden bahseder misiniz? 

İlk önce “Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar” 
albümü çıktı. Anaokulu ve ilkokul çocukları 
için Oğlum Ozan ve 11 arkadaşıyla 
birlikte kaydettik. Justen Bieber, Hannah 
Montana dinleyen çocukların kendi 
türkülerini de tanımaları için rock altyapı 
üzerine cura, zurna, sipsi gibi sazları 

kullanıp “Horozomu Kaçırdılar”, “Leblebi 
Koydum Tasa”, “Tin Tin Tinimini Hanım”, 
“Hopa Şina Şinanay” gibi tekerlemeli 
türküleri çocuklarla düet yaptık. Daha 
sonra “Electro Türkü House” gibi biraz 
komik bir isim verdiğimiz albüm çıkardım. 
Elektonik müzikle türküleri birleştirdiğimiz 
bu remix albümde Cemile ve Nazar 
Değmesin’e iki klip çektim. Son olarak 
da “Hakiki Angara Havaları” albümünü 
çıkardım eskiden günümüze gelmiş gerçek 
Ankara türkülerini gençlere aktarmak 
için. Bu albümde Hüdayda’ya  Ankara 
Hamamönü’nde, Su Gelir Güldür Güldür’e 
de  kuruma riski olan Burdur Gölü’nde 
klip çektim. Burdur Gölü için 50 motorcu 
arkadaşım ve Burdur Belediye Başkanı 
Ali Orkun Ercengiz de klipte oynayarak 
destek verdi.
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Konserlerinizde ya da yer aldığınız bir 
projede ilginç anınız mutlaka olmuştur 
bizimle paylaşır mısınız?
 
Antalya İbradı’ya konsere gitmiştim. 
Konsere tam çıkarken inanılmaz bir şekilde 
hava karardı ve tufan denebilecek yağmur 
başladı araçlarla kendimizi aşağıya zor 
attık. Ertesi yıl gene gittik ve aynı şekilde 
yağan yağmurla konseri gene veremedik. 
Biz çok üzüldük ama İbradılılar üzülmenin 
yanında biraz mutluydu. Sümer Ezgü 
konseri bol yağmur getiriyor kestane 
ağaçlarımıza iyi geliyor diye. 

Bir de Kekeç Oğlan’ ın Ankara’da 
TV programına konuk gitmiştim. 
Dönüşü İstanbul’a birlikte yapacağız, 
havaalanında restoranda sohbet 
ediyoruz. Kekeç oğlan kekeme ama sağ 
olsun hoşsohbet olduğu için biz daldırdık 
uçak saatini geçirdik. Telaşla koştuk 
ama nafile.. Neyse yeniden bilet aldık ve 
tekrar restorana döndük. Tatlı sohbet 
öyle uzamış ki, kahkahalarla konuşuyoruz, 
aman Tanrım bir de baktık saat gene 

geçmiş ve uçak ikinci kez kaçtı! Üçüncü 
kez bilet aldık da İstanbul’a sonunda 
dönebildik. 
 
Ulusal bir kanalda proje düşüncesi mi? 
Yoksa yeni bir albüm müjdesi mi var? 
Bize gerçekleştirmek istediğiniz yeni 
projelerinizden bahseder misiniz?

Çocuk programı üzerinde görüşmelerim 
sürüyor. Barış Manço’dan sonra dikkat 
çeken bir çocuk programı yok ve çocuklar 
büyüklerin reyting kirliliği içinde kaldı. 
Yeteneklerini sergileyecekleri içinde 
değerleri olan eğlenceli bir program 
yapacağım. Ve bunu Antalya’da doğada 
yapmak istiyorum. Daha temiz bir ortam 
ve farklı alternatiflerin de olduğunu 
ekranlarda göstermek istiyorum. Ayrıca 
tabii ki albüm çalışmalarım sürecek.

Müzik hayatınız boyunca kendinize ilke 
edindiğiniz bir kuralınız var mı?

Kaliteli müzik yapmak ama halktan 
kopmamak. İnsan yetiştirmek. 

Gençlerimize hayatını Türk halk 
müziğine adamış usta bir isim olarak ne 
gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?
 
Yetenek önemlidir ama yetmez. Çok 
çalışmak lazım yoksa keseden yersiniz. 
Başarı emek ister, ürün ister. Para 
şımartır dikkat etmeli. Para için müzik 
yapma yerine, müziğinden para kazanma 
farklı bir şeydir. O zaman para sizi satın 
alamaz. Emeğinizin, ürününüzün karşılığını 
alırsınız. 
Müzik asla bizimle başlamadı. Bizden 
önceki ustalara saygı duymak gerekir. 
Bizden sonraki çocuklara da iyi müzik 
bırakmalı. Müzik ekmek parasından daha 
fazla bir şeydir. Toplum için bunun önemini 
ve değerini bilerek çalışmak, mesleğe 
saygı duymak, klasikleşmiş eserleri iyi etüt 
etmek, orijinallerini dinlemek önemlidir. 
Halk müziği ülkemizin ortak kültür 
değeridir. Genç ve yetenekli ve sanatına 
bağlı müzisyenlere selam olsun.
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Konya kamuoyunda en 
çok konuşulan, en çok ses 

getiren, en çok ilgi odağı olan, 
en çok merak edilen ve gündeme 

oturan isimleri “ Vizyondakiler” de 
buluşturuyoruz. Vizyondakiler Konya 

Vizyonuna çıkan, başarıları ile göğsümüzü 
kabartan, hayranlık uyandıran başarılara imza 

atan, adından ülke ve dünya çapında bahsettiren 
isimlere ev sahipliği yapacak bir köşe. Siyasetten 

ticarete, iş dünyasından kültür adamlarına, bürokrasiye 
kadar uzanan geniş bir yelpaze içerisinde dikkat çeken 

isimler her sayımızda dört kişi olarak sizlerle buluşacaklar.

RECEP KONUK

Pankobirlik Genel Başkanı- 26. Dönem Karaman 
Milletvekili- 1999 yılında başına geçtiği Konya 
Şeker’in, ülke ve dünya devleri arasında kendine 

yer bulmasının mimarı. Bir fabrikadan 18 yılda 40’ın 
üzerinde fabrikaya ulaşmak herkesin harcı değil. 
Yürümeyi unutan Konya şekeri, önce yürüten, sonra 
koşturan, şimdi ise uçuran bir isim. Konya Şeker 
batı’da Manisa Soma, doğuda Sivas Kangal’a kadar 
uzanan bir saha içinde çalışırken, Torku markasının 
600’e ulaşan çeşidiyle Türkiye’nin her köşesine 
ulaşmasında da büyük bir pay sahibi. Gıda ve Tarım 
Üniversitesi de Konya Şeker’in Konya’ya kazandırdığı 
bir başka hayalden gerçeğe dönüşen proje. Bu 
başarılarıyla Recep Konuk, Vizyondakilerde yer aldı.
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HASAN ANGI
Hasan Angı, 

Konya siyasetinin 
yetiştirmiş olduğu 

önemli isimlerden 
biri. Oldukça başarılı 

bir siyasi geçmişe sahip. 
Konya’da iz bırakan, sevilen 

ve sayılan İl Başkanlarının ilk 
sıralarında. Ak Parti’nin Konya 

kurucularından ve ilk İl Başkanı. 
MÜSİAD ve Konya Sanayi Odası 

Başkanlıkları yapmanın yanı sıra 
TOBB Genel Kurul Delegesi, TSE 

Genel Kurul Delegesi, Konya 2. ve 3. 
Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis 

Heyet Başkanvekili ve Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevlerinde de bulundu. 22. ve 

23. Dönem Konya Milletvekilliği yapan Hasan 
Angı, donanımıyla, duruşuyla, deneyimiyle ve 

başarılı siyasi performansıyla Partisinin Genel 
Merkezi tarafından, tekrar Konya İl Başkanlığına 

getirilen Angı, Vizyondakilerde yerini aldı.

MEHMET ÖZDİLEK

Beşiktaş’ın ve Türk Milli Futbol Takımının 
unutulmayan futbolcusuydu. Dönemin Belçikalı 
yıldız futbolcusu Enzo Scifo‘ya benzetilmesi 

nedeniyle antrenörü tarafından kendisine “Şifo Mehmet” 
lakabı takıldı. “Şifo Mehmet” olarak gönüllere taht kurdu. 

Döneminde en çok gol atan orta saha oyuncusu olarak tanındı. 
Centilmenliği ve efendiliğiyle tanındı.   Türkiye Liglerinde kırmızı 
kart görmeyen oyuncu olarak biliniyor. Aykut Kocaman’dan 
sonra kendini toparlayamayan Konyaspor’u takımın başına 
geçtiği ilk maçta galibiyetle tanıştırdı. Salzburg maçında da ilk 
dış saha puanının alınmasının mimarı oldu. Mehmet Özdilek bu 
başarılarıyla Vizyondakilerde yer aldı.

ALİ OSMAN KARAMERCAN

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı- Kendisine 
bağlı 84 Odanın ve 50 binden fazla kayıtlı esnafın 
başkanı olan Ali Osman Karamercan aynı zamanda 

Lokantacılar Odasınında Başkanı. Ülke çapında ödüllü Cemo 
Restaurantlarının  sahiplerinden olan Başkan, Konya’dan bütün 
Anadolu’ya yayılan Ahilik kültürüne olan bağlılığı ile tanınıyor.  Ali 
Osman Karamercan’ın en büyük başarısı, bugüne kadar tescili 
yapılmayan Konya’nın değeri olan Etli ekmek’in Coğrafi İşaret 
Tescil belgesini alması oldu.  Başkan Karamercan, Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün elinden alırken, yaptığı 
çalışmalar, göstermiş olduğu gayretler ve Etli ekmek’in resmen 
tescil edilmesinde sağlamış olduğu katkılarla Vizyondakilerde 
yer aldı.

ALİ OSMAN KARAMERCAN

MEHMET ÖZDİLEK

HASAN ANGI
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Konya’nın sanatçısı 
Ahmet Özdemir’i, 

vefatının birinci yılında  aile-
 si, sevenleri ve dostları unut-

madı. Ahmet Özdemir unutulacak 
insan değildi. Ahmet Özdemir’i 

sevenler, yakın dostları, evlatları bir 
araya geldiler, vefatının birinci yılında 

onu sevenleri, onunla birlikte ortak anıları 
olan insanları bir araya getirdiler. Nasıl mı? 

Mevlana Hoşgörü, Barış Kültür ve Sanat 
Derneğinin, her Çarşamba gecesi düzenlediği 
Çarşamba sohbetlerinin seksenincisine konuk 
olan rahmetli Ahmet Özdemir, sevenlerini, 
özleyenlerini bu gecede bir araya getirdi. Bir 
araya gelmelerine vesile oldu. Novotel’de 
bu vesileye ev sahipliği yaptı. 6 Eylül 
2016 tarihinde aramızdan ayrılan Konya 
Sanatçısı, Konya’nın Sanatçısı, Türk 

Halk Müziğine 124 türkü kazandıran, 
9 albüm yapan ve Repertuvarında 

5 binden fazla türkü olan merhum 
Ahmet Özdemir’in vefatının birinci 

yıl dönümünde sevenlerinin duygu 
dolu dakikalar geçirdiği anma 

gecesinde anıldı. 
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Konyalının sevgilisiydi 
Ahmet Özdemir

Konya’nın yetiştirdiği sanatçılar içerisinde Ahmet Özdemir’in yeri bir başkaydı. 
Sesiyle, uduyla, yaptığı taklitlerle, sempatikliği ve mütevazı kişiliği ile Konyalının 
sevgilisiydi Ahmet Özdemir.

Konya şivesini, Konya ağzını tartışmasız en iyi konuşanlardan ve icra 
edenlerden biriydi. Ülkemizin bir çok sanatçısının elinden tutmuş, bir çok eseri 
radyo ve ekranlarda çalınmasına ve okunmasına rağmen hak ettiği değeri 
göremeyenlerdendi. Bir zamanlar onsuz düğünlerin olmadığı bir Ahmet 
Özdemir’dir o.  Binlerce genç kız ve delikanlı onun çaldığı düğünlerde mutluluğa 
ilk adımı atmışlardı.
Türk Halk Müziğine 124 türkü kazandırmış ve 9 albüm yapmıştı. Repertuvarında 
5 binden fazla türkü vardı. 

11 yaşındayken,  Ankara Radyosu Stajyer Mahalli Sanatçı sınavında kendi 
bestesi olan ‘Duvara Mıh Çakayım, Çakayım da Bakayım’ adlı türküyle 
kazanmış, TRT Ankara Radyosu’nda stajyer sanatçı olmuş, vefatına kadar 60 
yılın üzerinde Konya ve bir çok ilde sahne almıştı.
Konyalı benim kıymetimi bu dünyadan ayrıldığımda 
anlayacak demişti de, birçok kişi gülüp geçmişti. 

1938 de Güvenç köyünde doğdu. Kendi 
ifadesiyle, yalancı doğumum  1933 
niye 33, benden evvel Hüseyin diye 
birisi ölmüş onun nüfusuna işlemişler 
yani kimlikte Hüseyin geçiyor normal adım 
da Ahmet Ağa geçiyor, demişti. 1933 
yılının 30 Ağustos günü Konya’nın 
Tömek Nahiyesine bağlı Güvenç 
köyünün 15 numaralı hanesinde 
doğmuştu. 

20 Eylül 2017 Çarşamba 
gecesi, Mevlana 
Hoşgörü, Barış Kültür 

ve Sanat Derneği,  merhum 
Özdemir’in evlatları ve Çetiner 
Müzik sahibi Hikmet Çetiner’in 
birlikte tertip ettikleri programın 
takdimini, Mevlana Hoşgörü Barış 
Kültür ve Sanat Derneği Başkan 
Yardımcısı Volkan Çakır yaptı.  
Mevlana Hoşgörü Barış Kültür ve 
Sanat Derneği Başkanı Mustafa 
Karamercan’ın konuşmasından 
sonra Ahmet Özdemir’in hayatından 
kesitlerin sunulduğu sinevizyon 
gösterisi ilgiyle ve alkışlarla izlendi.  
Geceye Ahmet Özdemir’in evlatları, 
yakın dostları ve  Mevlana Hoşgörü 
Barış Kültür ve Sanat Derneği 
üyeleri katıldılar.

Programın en fazla ilgi çeken, 
izleyenleri duygulandıran bölümü 
hatıraların anlatıldığı bölümdü. 
Merhum Ahmet Özdemir’in yakın 
dostu olan Âşık Salih’i, hemen her 
yere birlikte gittikleri Hasan Yüğrük, 
tespitleriyle geceye renk katan 
Konya Turizm Derneği Başkanı 
Seyit Küçükbezirci, Müzik Yapımcısı 
Hikmet Çetiner, bir önceki dönemin 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa 
Çıpan, Konya’nın yetiştirdiği 
güzel seslerden Ahmet Alıcı 
hatıralarını anlatırlarken, 
görme engelli Hafız Ali 
İnan Kur’an tilavetiyle 
ve okuduğu güzel 
kasideyle gönüllere 
hitap etti.  Ahmet 
Özdemir’in yanında 
yetişen halk sanatçısı 
udi Fatih Çinioğlu, 
izleyenlere rahmetlinin 
eserlerinden oluşan 
mini bir konser sundu.
Rahmetli Ahmet 
Özdemir’in sinevizyon 
sunumunda yer alan 
sözü, “Konyalı benim 
kıymetimi bu dünyadan 
ayrıldığımda anlayacak” 
birçok izleyici tarafından not 
edildi.

Dedeler in in  d edes i  Kesan ’dan ge lmis t i , 
sü lal e l er i  Haci  Bi lal l er  d iye  tan in ird i .

, ,
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Kimliğinde Adı Hüseyin 
Diye Yazardı, Normalde 
Ahmet Ağa Derlerdi.

Konyalı benim kıymetimi bu dünyadan 
ayrıldığımda anlayacak

Annesi Emine, babası Ali, Abisi Ali İhsan, ablası Havva 
küçük Ahmet’i çok severlerdi. Güvenç köyünde Amca 
dediği Ateş İbrahim ve Apillerin Mustafa, Nesibe Hala, 
Karagelin lakaplı Emine abla, Ahmet’i sütle yumurtayla 
beslerlerdi. Beş kardeşin dördüncüsüydü. Çok sevilen 
dedesinin Ahmet olan adını ona vermişlerdi. Ahmet 
Özdemir’in dedelerinin dedesi Keşan’dan gelmiş Konya 
ya. Sülale Hacı Bilal’ler sülalesi olarak tanınıyor.  
Ekin makinaları yapan Babası Ali Özdemir, eski 
sanayinin kurucularından. Eski sanayiyi kurup 280 tane 
dükkân yapmış o yıllarda. 

Ahmet Özdemir babası için şöyle diyordu; “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.”

Yine kendi anlatımıyla, altı aylık bebekken gözlerini 
o devrin önüne geçilmez hastalığı olan çiçekten 
kaybetmişti Ahmet Özdemir. Güvenç köyünde büyüdü. 
1946 yılında Anneannesi Ayşe Hanım’ın fedakarlığı 
ile, Konya’daki evlerini ailesine vermesiyle Konya’ya 
gelmişlerdi.  Mahmut Şevket Paşa ilkokuluna yazdırdılar. 
Orada arkadaşlarının taklitlerini yaparak, taklit yeteğini 
ortaya koymuştu.. Komşuları Ayşe Teyze’den Kuran-ı 
Kerim öğrendi. O yıllarda Konya’da baranalar yaygındı. 
Babalar ayrı yerde, abiler ayrı yerlerde bulunurlardı. 
Ahmet Özdemir sazları ilk kez burda duydu. O yıllarda 
Ahmet Özdemir’in işi güğümlerin arkasını darbuka 
gibi çalmaktı. Bir süre sonra bu işte oldukça ustalaştı. 
Artık Sedirler’de, Araplar’da darbuka çalıyordu. 17 
yaşlarına geldiğinde mahalledeki genç kızlar sesinin 
güzelliğini keşfetmişler, onun kolundan tutar ona 
türkü söyletirlerdi.Komşularından Nuhdede’nin evinde 
bulunan gramafon Ahmet’e çok yardımcı oldu. Oradan 
çeşitli plakları dinliyor, şarkıları ve türküleri öğreniyordu. 
Gramafonda dinlediği bir plak onda var olan müzik 
sevdasını tam anlamıyla ortaya çıkardı. “ Turnalar 
uçun yayladan geçin” adlı parçayı defalarca söylerken, 
geleceğin Ahmet Özdemir’i ses olarakta kendini 
gösteriyordu. 
 
O yılların vazgeçilmezi olan Radyo’da dinlediği türküleri 
seslendirmesi ve yorumlamasıyla da dikkat çekmeye 
başlamıştı.  Bu yıllarda 20 yaşına gelmişti. Şarkı 
söylüyordu ama elinde çaldığı bir saz yoktu. Bayanın 
biri sen ud çalmasını öğrensen çok iyi olur dedi. Ahmet, 
ben nereden öğreneyim diye cevap verince kadın, 
benim tanıdığım bir nakış ustası var, çok iyi ud çalar, 
ona rica ederim dedi ve hocayla Ahmet’i tanıştırdı. 
Üç yıl içerisinde Ahmet herkesin beğenisini kazanacak 
ölçüde ud çalmaya başlamıştı.
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Türkü bizim öz malımız, türkü bizim 
Türkiye’nin türküsü, tamam mı?
Konya’nın ileri gelenlerinden Tevfik 
Taşbaş, Haydar Doruk, Ahmet’i Ankara 
radyosuna imtihana götürdüler, imtihanı 
kazanan Ahmet, Ankara Radyosunun 
değerli sanatçılarından Melahat Pars, 
değerli Hoca Ruşen Ferit Kam, değerli 
hocalardan Mesut Cemil ve Muzaffer 
Sarısözen’den ders aldı. 1952 yılından 
1958 yılına kadar Ankara Radyosunda 
stajyer Sanatçı olarak görev yaptı Ahmet 
Özdemir. Ankara Radyosu ile başlayan 
ciddi anlamdaki çalışmaları, oldukça zor 
imkânlarla Ankara’ya gidip gelmesi, azmi, 
çalışkanlığı, müziğe olan tutkusu bütün 
engelleri aşmış, kısa zamanda herkesin 
sevdiği, ilgi duyduğu, yardımcı olduğu biri 
olmuştu. 

Ahmet Özdemir, Türk Sanat Müziği 
parçalarını da, türküleri söylediği 
rahatlıkta söyleyen nadir sanatçılardan 
biriydi. Konya türkülerini sevmesi, 
kendini Konya türkülerine adaması ve 
bu uğurda yaptığı çalışmalar, Konya 
türkülerini tanıtma adına bir şans 
olmuştur.  Konya’da Dede Bahçesinin 
sahibi Eyüp Mutlutürk, Ahmet Özdemir’e 
tam 8 yıl halka açık konserler verdirtti. 
Onun derlemelerini, bestelerini devrin 
en meşhur ve popüler sanatçıları 
okuyarak, Konya türkülerinin ülke çapında 
sevilmesinin ve bilinmesinin yolunu 

açmışlardı. “Elmaların Yongası” isimli 
derlemesini Bedia Akartürk’e vermiş, 
Bedia Akartürk bu türkü ile “Konya 
Bülbülü” olarak tanınmaya başlamıştı. 
Ahmet Özdemir Ersak Ticarete 1, Sayan 
Plağa 2, Arzu Kasetçiliğe 7 kaset yaptı. 
Hayatı boyunca Sazcı Bahri’nin yanında 
30 yıl saz akordu yaptı. Her kasetinin 
yönetmenliğini kendi üstlendi. 
1962-1963 yılları arasında Meram Aile 
Bahçesinde sahne aldı.

1963- 1964’lü yıllarda Adana’da sahne 
aldı.  Mürüvvet Kekilli, Şükran Ay ve Ayfer 
Başıbüyük’le aynı sahneyi paylaştı.
1964-1967 yılları arasında Gar Aile 
Bahçesinde türkü ve şarkı söyledi. Taklit, 
meddahlık ve şovmenlik yaptı. Aynı yıllar 
içerisinde, Emel Sayın,  Necdet Tokatlıoğlu, 
Ziya Taşkent’le de sahne aldı.
İzmir’de Manolya Bahçesinde, Emel Sayın 
ve Öztürk Serengil’le İzmirli seyircilerin 
önüne çıktı. Zeki Müren’le birlikte çalıştı.  
1994 yılında Ziraat Fakültesi ve Selçuk 
Üniversitesi tarafından kendisine 2 adet 
şilt verildi.

35. sanat yılında, “35. Yıl Plaketi” verildi. 
Sun TV’de uzun yıllar kendi sunup 
yönettiği programları icra etti. TRT-1 ve 
TRT-2 kanallarında programlar yaptı.
Erzurum gibi, Diyarbakır gibi şehirlerde 

sahne aldı. Renkli kişiliği, sevimliliği, hoş 
sohbet oluşu, hoşgörülü tavrı ile olumsuz 
havaları dağıtan bir özelliğe sahipti.
Ahmet Özdemir, türkülere hayrandı, 
türküler için; “Türkü bizim öz malımız, türkü 
bizim Türkiye’nin türküsü, tamam mı?  
Ama şarkı öyle değil şarkıda Osmanlılar 
almışlar güzel sesli insanlıları eğitmişler,  
ama türkü nenemin, halamın, teyzemin, 
ablamın.  Bulaşık yıkarken söyler,  makine 
çekerken söyler,  süt makinesi çekerken 
söyler,  hem makine çeker,  hem türkü 
söyler.” Demekten kendini alamıyordu.
 “Elmaların Yongası” “ Haydi bizim evde 
şeker lokum var” “ Elmayı nazik soydum” 
“Ermenek’in keklikleri ötüyor” “Ayvacı 
geliyor Ayvacı” gibi türküleri dillerden 
düşecek gibi değil.

Aynı zamanda meddahtı Ahmet 
Özdemir, yerel ağızla 17-18 ayrı karakteri 
seslendirdiğine şahit olan o kadar çok 
insan var ki. 6 Eylül 2016’da kaybettik onu. 
Ahmet Özdemir, Türkiye’ye mal olmuş 
bir sanatçıydı, ancak herşey den önce 
Konya Sanatçısıydı, Konya’nın sanatçısıydı. 
Türküleriyle ve derlemeleriyle yaşamaya 
ve anılmaya devam edecek. Ruhun şad, 
mekanın cennet olsun Ahmet Özdemir.



REKABET YASAĞININ  
KAYNAĞI SADAKAT  

BORCUNA DAYANIR
 

Avukat Gökay YALÇIN, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten 

sonra İstanbul’da Ekonomi Hukuku 
alanında yüksek lisans yapmış ve banka 

genel müdürlüklerinde 6 yıl avukatlık 
yaptıktan sonra 5 yıl önce Konya’ya 

dönerek hukuk bürosunu açmıştır. 
Kalabalık bir ekiple birçok banka, kurum 

ve şirketlere avukatlık ve danışmanlık 
hizmeti vererek mesleğini icra 

etmektedir. Başarısını; iyi bir ekibe sahip 
olmasına  ve ekonomi hukuku alanında 
uzmanlaşmasına bağlayan şehrimizin 
başarılı, güler yüzlü, mesleğine sevdalı 

hukukçusu ile Konya Vizyon dergisi olarak 
yapmış olduğumuz röportajı sizlerle 

paylaşıyoruz.  
 
 Rekabet yasağı sözleşmesi 

nedir?
Rekabet yasağı sözleşmesi, iş hukukunun temel amacı 

olan iş sözleşmelerinin -zayıf tarafı- işçinin işverene 
karşı korunmasının istisnasıdır. Bu bağlamda rekabet 

yasağı sözleşmesinin konusu işçinin iş sözleşmesi 
sona erdikten sonra, kendi adına işvereni ile aynı 

işkolunda rekabet edebileceği bir iş yapmaması, rakip 
bir kuruluşta çalışmaması veya bu kuruluşa ortak 

olmaması ve herhangi bir sıfatla dahi rakip bir kuruluşla 
ilgisinin olmamasıdır. Aynı müşterilere aynı mal veya 

hizmetleri sunan kuruluş rakip kuruluş olarak kabul 
edilir. Rekabet yasağı sözleşmesinin amacı ise sadakat 

borcudur. TBK mad 444/ 2 uyarınca “Rekabet yasağı 
kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya 

üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında 
bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu 
bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına 

sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.” Kanun 
koyucu rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli 

olabilmesini 2 durumun birlikte var olması 
şartına bağlamıştır. Buna göre; işçi, müşteri 

çevresi, üretim sırları veya işverenin işleri 
hakkında bilgi sahibi olabilme imkânına 

sahip olmalı ve bu şarta ek olarak 
ayrıca işverenin bu bilgilerin kullanılması 

sonucunda zarar görme ihtimali 
bulunmalıdır.

Avukat Gökay Yalçın 
Hukuk Danışmanı
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“Rekabet yasağı  
sözleşmesinin 

amacı ise  
sadakat  

borcudur.”

Bu sözleşmelerin 
daha yoğun olarak 
kullanıldığı belirli bir 
sektör veya pozisyon 
var mı? 
Çoğunlukla üretime dair iş yapan 
yerlerde ve belirli bir müşteri kitlesi olan 
işyerlerinde çalışanlara karşı rekabet 
yasağı sözleşmeleri yapılmaktadır. Mesela 
fabrikalar, bankacılık, bilişim alanları, 
özellikle de satış ve pazarlamacılık 
işleri gibi alanlarda rekabet yasağı 
sözleşmelerinin yapılacaktır. Çünkü bir 
işletmeye ait iş ve üretim sırları ile müşteri 
çevresi, işletme ve işveren açısından 
büyük önem taşımaktadır. İşletmenin iş 
ve üretim sırlarıyla müşteri portföyünün 
dışarıya sızması ve rakip firmalar 
tarafından öğrenilmesi, o işletme için 
büyük mali kayıplara yol açabilir.

Örneğin; deterjan üretimi yapan fabrikada 
çalışan, deterjanın içeriğine ve sırlarına 
sahip olan kimyager için rekabet yasağı 

sözleşmesi yapılması mantıklıdır. Ama 
aynı fabrikada seri üretimde paketleme 
makinasının başında çalışan işçi için 
rekabet yasağı sözleşmesi yapılamaz. 
Çünkü paketleme makinası başında 
çalışan işçinin yaptığı iş ticari sırların 
ortaya çıkması ve işvereni zarara uğratma 
açısından tehlike arz etmez. Ama 
kimyagerin edindiği ticari sırlar, işletmenin 
temel taşını oluşturduğu için rakip 
firmalara karşı saklı tutulması gereken 
bilgilerdir. Yine aynı firmada çalışan 
pazarlama ve satış müdürü, firmanın 
müşteri çevresine hakim olduğu ve işten 
ayrılması halinde müşteri portföyünü 
kullanabileceği için bu sözleşme yapılabilir. 
Doktrindeki yazarlara göre; müşteri 
çevresine hâkim olma; işçinin müşterilerle 
kişisel ilişki içinde olması veya müşterilerin 
ihtiyaçları, kendine has özellikleri ve 
talepleri gibi hususlarda bilgi sahibi olması 
ile sağlanabilmektedir.

Diğer taraftan, müşteri çevresi işçinin 
kişisel yeteneği, bilgi ve becerisi 
dolayısıyla sağlanmış ise yapılan 

sözleşme geçerli olmayacaktır. Bu gibi 
durumlarda işverenin müşteri kaybı 
ile yaşayacağı muhtemel zararı işçinin 
müşterileri tanımasından değil; kişisel 
yetenek, eğitim veya becerisinden dolayı 
ortaya çıkmaktadır.  Yani zarar işçinin 
müşterileri tanıması yahut iş sırlarını 
bilmesinden kaynaklanmıyor, işçinin 
yetenek ve becerilerinden kaynaklanıyor 
ise aradaki illiyet bağı kesilmiş olmaktadır. 
Bunun doğal sonucu olarak da rekabet 
yasağı sözleşmesi bu durumda geçerli 
olmayacaktır. Yargıtay kararında da işçinin 
ehliyet ve deneyimleri sebebi ile işverenin 
zarara uğraması halinde neden sonuç 
ilişkisinin var olmayacağı belirtilmiştir. 
Örneğin bir doktor ile yapılan rekabet 
yasağı sözleşmesi, doktorun mevcut 
işyerinden ayrıldıktan sonra mesleğini 
yerine getirememesine sebep olacaktır.

Ayrıca hem işverenin haklarını hem işçinin 
menfaatini gözetecek biçimde yapılması 
gereken rekabet yasağı sözleşmeleri 
hukuken belli geçerlilik şartlarına ve 
sınırlamalara tabi tutulmuştur.
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Bu sınırlamalar ve koşullardan 
biraz bahseder misiniz?
Rekabet yasağı sözleşmeleri işçinin ekonomik geleceğini 
tehlikeye sokmayacak şekilde ve hakkaniyete uygun olarak 
yapılmalıdır. Zira rekabet yasağı işçinin işten ayrıldıktan sonra 
ki iktisadi hayatını önemli derecede etkileyen bir faktördür. 
Bu nedenle Yargıtay kararlarında rekabet yasağının sınırlarını 
belirleyen bazı kıstaslar getirilmiştir.

Örneğin Yargıtay’ın 9. Hukuk Dairesinin 1999/12864 sayılı 
kararına göre rekabet yasağında işçinin sözleşmeyi feshinden 
sonra ki çalıştığı firmada yaptığı iş konularında ayniyetin 
mevcut olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Diğer bir 
kıstas ise bu sözleşmelerin geçerlilik süresi en fazla 2 yıl olarak 
kabul edilmiştir. Yani hiçbir işveren işçiyi ilelebet başka bir yerde 
çalışmasını engelleyemeyecektir.

Bunların dışında çok önemli bir noktada; işçinin iş sözleşmesini 
feshettikten sonra çalışabileceği alanların yer bakımından 
kısıtlanmamasıdır. Çünkü Türkiye çapında aynı sektörde birçok 
işyeri varken böyle bir kısıtlama getirilmesi şeklinde ki yasak 
hukuken geçerli değildir. Bu coğrafi alan sınırları belirlenirken 
işyeri piyasasının analiz edilip, iş alanında en etkin olduğu yerler 
ile sınırlandırılması gerekmektedir. 

Mesela bir banka kurumunda 
çalışan bankacının başka bir 
banka kurumunda çalışması 
rekabet yasağına aykırılık 
oluşturur mu? 
Bu durum bankacının yeni işe başlayacağı bankanın coğrafi 
sınırlarına göre değerlendirilmelidir. Yargıtay’ın 1999/12073 
sayılı kararına göre, davalı işçi ve davacı bankanın hizmet 
ilişkisinin sona ermesinden itibaren işçinin Türkiye’de ki tüm 
bankalarda çalışmamasına ilişkin olarak kararlaştırdıkları 

rekabet yasağı yer bakımından geçersizdir. Aksi durum 
bankacının geleceğini etkileyecektir. 

Rekabet yasağının 
uygulanmasının istisnası olan bir 
meslek grubu var mıdır? 
Gazetecilere yönelik istisnai bir durum bulunmaktadır. Basın 
İş Kanunu 13/2 maddesine göre iş sözleşmesinin feshinden 
sonraki zaman için gazetecinin mesleğini icra edebilmesini 
sınırlayan hükümler hukuken geçersizdir. Yani gazeteci ile 
işvereni arasında yapılan tüm rekabet yasağı sözleşmeleri 
hukuka aykırıdır. 

Peki, rekabet yasağı sözleşmesine 
uyulmamasının yaptırımları 
nelerdir?
Rekabet yasağının ihlaline bağlı olarak cezai şart 
kararlaştırmakta serbesttir. Bu şekilde işveren, işçinin 
rekabet yasağı sözleşmesini ihlal ettiği takdirde para talep 
edebilecektir. Böylece herhangi bir zararı olmasa bile işveren 
çalışandan kararlaştırılan cezai şart miktarını talep edilebilir. 
İşverenlerin asıl amacı parayı elde etmekten çok bu yolla 
eski çalışanı caydırmak oluyor. Fakat çalışanların da bu tutarı 
ödeyerek rekabet yasağından kurtulma ihtimalleri bulunuyor. 
Hâkim, aşırı bulduğu cezai şart miktarını takdirine bağlı olarak 
indirebilmektedir.

İşveren işçiyi kendi isteği ile işten 
çıkartırsa rekabet yasağı devam 
eder mi? 
İşveren haklı bir neden olmadan işçiyi işten çıkartırsa ya da işçi 
haklı bir nedenle iş akdini sonlandırırsa rekabet yasağı sona 
erer.
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Rıdvan Peker, Konya aşığı bir yönetici. 
Eğitimci. Yönetici Koçu. Yöneticiliğe 
mevcut yöneticilerin aksine çok 
daha sıcak, çok daha samimi ve ekip 
ruhu penceresinden bakıyor. Ekip 
çalışmasına inanmış, ekip olmadan, 
bir olmadan, birlikte olmadan, 
inanılmadan, güven duyulmadan 
ve her şeyden önce yapılan işi 
sevmeden başarıya ulaşmanın 
imkansız olduğunu düşünenlerden. 
Hitabeti, güler yüzü, duruşu ve 
sempatikliği ile dikkat çekiyor. 
Konya’nın alışık olmadığı, ancak 
ihtiyacı olan bir yönetici portresiyle, 
kurumların, işletmelerin ufkunu 
açıyor, ekiplerin el ele vermesine, 
kenetlenmesine yardımcı olma adına 
Konya’da.
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1970 Konya Ilgın doğumluyum. 1974 yılında Konya’ya 
geldik. İlkokulu Hazım Uluşahin İlkokulunda, Ortaokul 
Karma Ortaokulunda, Liseyi Gazi Lisesinde bitirdim. Selçuk 
Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi, İktisat 
Bölümünü kazandım. Son sınıfta iyi bir Turizm Acentesi 
olan Ten Tour’un Dalaman, Fethiye, Marmaris ve Bodrum’u 
içine alan Muhasebe Departmanına girdim. Bir yıl sonra, o 
departmanın Müdürlüğüne getirildim. Askerliğim gelinceye 
kadar üç yıl orada çalıştım. Askerlik sonrasında İlaç 
sektörüne girdim.

Hayaliniz neydi ne olmak 
istiyordunuz?
16-17 yıl Konya Yolspor’da, az bir süre de DSİ’de lisanslı 
Basketbol oynadım. Hayalim Beden Eğitimi Öğretmeni 
olmaktı.  Hocalarım, Beden Eğitimi Bölümünü kazanırsam, 
takımlarında Basketbol oynamaya devam edeceğimi 
düşünmüşlerdi. Bir yıl daha bekleyeyim dedim. Aslında 
Müziği de çok seviyordum. O sene İktisadı kazandım. O 
yıllarda oldukça popüler olan bir bölümdü.  İlaç sektörü hiç 
aklımda yoktu. Askerden döndüğümde, ilaç sektöründe 
çalışan arkadaşlarım bu mesleği bana önerdiler. Adilna 
Sanovel ilaç firmasına girdim. Bir yıl kadar bu firmada 
çalıştıktan sonra Pfizer firmasından bir teklif aldım. Yılın 
sonunda Pfizer’e geçtim. Yirmi yıl kadar bu firmada 
çalıştım. Bu sürenin 16 yılında yöneticilik yaptım. Bu 
dönemde Eskişehir Açık öğretim Fakültesinde Halkla İlişkiler 
bölümünü bitirdim. Yöneticilik yaptığım yıllarda birçok 
insanla çalıştım. Çok insan tanıdım. Benim için oldukça ciddi 
bir tecrübe oldu.
2014 yılında Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yüksek 
Lisansa başladım. Alanım, Pazarlama İletişim ve Marka 
Yönetimiydi. 2016 yılında Amerika’da York Üniversitesinde 
uzaktan eğitimle Yönetim Doktorasına başladım.

Uluslararası Koçluk Lisansına sahibim. Aldığım bu 
uluslararası belge dünya üzerinde birçok ülkede geçerli 
ve akreditasyonu olan bir belge. Bir yıldan beri “ Eğitim 
Dükkanı” adlı kendime ait  eğitim ve danışmanlık firmamda 
dışarıdan kurumlara ve firmalara eğitim veriyorum, 
yönetim danışmanlığı yapıyorum.

Yönetici ve Öğrenci Koçuyum 
demiştiniz, hiç öğrenci koçluğu 
yaptınız mı?
Konya’da öğrenci koçluğu yapmadım. Konya’da öğrenci 
koçluğu denildiğinde danışmanlık akla geliyor. Ödev 
verecek, öğrencinin durumunu yakından takip edecek 
ve yönlendirecek. Koçluk, kişinin potansiyelini ortaya 
çıkarmaktır.  Asla yönlendirme yoktur. Aileler, çocuklarına 
ödev veren, yönlendiren ve durumunu yakından takip 
edecek öğrenci danışmanları arıyorlar. Ancak koçluk böyle 
bir şey değil. Eğitimler ve yönetici danışmanlığı zamanımın 
büyük kısmını kapladığı için öğrenci koçluğu konusunda bir 
süre daha beklemeyi düşünüyorum.



İlaç sektöründe oldukça uzun bir 
süre yöneticilik yaptınız, bu işin 
sırrı ne?
Ne iş yapıyorsanız yapın, öncelikle o işi severek yapın. Eğer satış 
ve hizmet sektöründe çalışıyorsanız insanları sevmeniz de çok 
önemli. Yaptığınız işe değer katmanız gerekiyor. Hiçbir zaman 
ben ilaç satıyorum diye düşünmedim. İnsanların sağlığına 
katkıda bulunuyorum diye düşünerek iş yaptım. Pfizer İlaç 
Firması, ilaç sektöründe dünyanın bir numarası. İnsan odağı 
yüksek olan bir firma. Bu firmada 20 yıl kadar çalıştım. Çok 
kazanımlar sağladım. Hem firmama hem de kendime çok şeyler 
kattım. Benim en büyük hedefim yeni liderler yetiştirmekti. 
Hep benden sonra gelecekleri yetiştirme yolunda, doğru 
insanları bulmak için çalıştım. Çünkü satış iyi bir ekip işi. Doğru 
bir ekibi, doğru hedeflere koşturmak çok daha kolay.  Başarıya 
odaklanmayın, siz insana odaklanın. Başarı kaçınılmaz olacaktır. 

Yönetici tanımınız ve ekip ruhunun 
önemi sizce nedir?
İyi bir yönetici olmak demek, tüm konuya hakim olmak, her 
konuda mutlak bir bilgiye sahip olmak değildir. Mutlaka ki bunlar 
son derece kıymetli şeylerdir. Fakat iyi bir yönetici başta adaletli, 
görevleri dağıtabilen, sorumluluk veren ve iyi bir ekip kuran 
demektir. İnsanları sevmek ve değer vermek çok önemli. İyi bir 
yönetici çalıştığı insanlara değer katmalı, değer katabilmek için 
ekibini iyi tanımalı. Onları ne motive eder? Onlara nasıl katma 
değer sağlayabilirim? Yöneticinin kendisine sorması gereken 
sorulardır. Bir yönetici olarak ekip başarılı olduğu takdirde 
siz başarılı olmuş oluyorsunuz. Bu yüzden bireysel başarının 
ekip başarısı kadar haz verdiğini düşünmüyorum. Başarıyı da 
paylaşmak anlamlı hale getiriyor. 
Her Yönetici lider midir?

Yıllarca yönetici mi, lider mi karşılaştırması yapıldı. Liderliği pozitif, 
yöneticiliği negatif anlattılar. Bana göre her ikisinin pozisyonları 
da farklı. Ben her ikisinden de harmanlayarak tek kişilik olması 
taraftarıyım. Lider yönetici demek daha doğru geliyor. Çünkü 
geçmişte çok hatalı yönetici ve lider isimleri sayabilirim. 
Liderlik doğuştandır derler ya, katılıyorum. Çünkü doğmamış 
lider yoktur hayatta. Önce doğmak gerekir. ( Gülüyoruz ) Liderlik 
yeteneği de resim gibi, müzik gibi belirli oranda doğuştandır. Çok 
küçük yaşlarda oldukça güzel resim çizen, resital veren çocuklar 
var. Doğuştan bu gen ile doğan çocuklar her zaman 1-0 öndeler 
diğerlerine göre. Mesela bakıyorsunuz bir ana sınıfında çocuğun 
birisi 15-20 çocuğu yönlendirme, onlara liderlik etme  başarısını 
gösterebiliyor. Fakat liderlik becerisi de sonradan kazanılabilen 
bir beceridir. Öğrenilebiliyor. 

20 yıldan sonra Pfizer’i neden 
bıraktınız?
Pfizer’i bırakmaya 3-4 yıl öncesinden karar vermiştim. Firma bu 
kararıma rıza göstermedi. Yine de ayrılmak üç yılımı aldı.  Kendim 
bir şeyler yapmak istiyordum. Birçok projede yer aldım. Koçluk 
eğitimi aldım. Akademik tarafımı beslemeye başladım. Sonrasında 
firmada yeni bir Avrupa yapılanması söz konusu olduğunda, bu 
yeni yapılanmada görev almayacağımı söyleyerek ayrıldım. 

Konya’da iş kurma düşüncenizin 
nedeni nedir?
Konyalıyım. Milliyetçi ve vatansever bir insanım. Pfizer’le 
Konya’dan gitme imkanım vardı. Bana firmadan çeşitli 
zamanlarda davet de geldi. Konya’dan gitmek istemedim.  
Annem ve babam buradalar. Benim için çok kıymetliler. Eşim 
cildiye uzmanı ve şehirde tanınan bir hekim. Başka ilde yeniden 
hayat kurma düşüncesi çok akıllıca gelmedi. Konya rahat bir 
şehir. Benim hizmet verdiğim alana çok ihtiyacı olan, kendimi 
doğru ifade edebileceğim, anlatabileceğim bir şehir. Ben 
bu kararı verdiğimde, Konya’da eğitim işi zordur,  burada bir 
sonuca ulaşamazsın demişlerdi. Yola insanların bu düşüncelerini 
kırmak için de çıktım. Bir yıl içerisinde bu düşüncelerin hepsinin 
aşılabileceğini gördüm. İnanılmaz yoğun bir yıl geçirdim eğitim 
ve danışmanlık adına. Daha alınacak çok yolun olduğunu da 
biliyorum. Zamanla her şeyin güzel olacağından şüphem yok. 

Eğitim verdiğiniz firmaların size 
yansıması nasıl?
Eğitim, hiç kuşkusuz bireysel gelişim için ne kadar önemliyse, 
kurumların ya da şirketlerin gelişimi için de bir o kadar önemli 
diye düşünüyorum. Konya’da birçok yere eğitim verdim. 
Kurumlar, özel işletmeler, üniversiteler bunların arasında. 
Eğitimin önemli olduğunun herkes farkında, ancak eğitimin şirket 
hayatında ne zaman yer alması gerektiği konusunda problem 
yaşıyoruz. Şu an işlerimiz çok iyi gidiyor, eğitime ihtiyacımız yok 
diyenler var. İşleri kötü giderken eğitim ya da danışmanlık desteği 
isteyenler var. İşler iyi giderken de, geleceğe emin adımlarla 
gitme konusunda eğitimin çok büyük desteği olduğu kesin. 
“Şu firma eğitim aldı, faydasını görmüş, bizde o eğitimi almak 
istiyoruz” diyenler var. Oysa her firmanın alacağı eğitim farklı 
olabiliyor. Onun için firmalara gidip eğitim analizi yapıyorum 
işverenlerle birlikte. Sonrasında hangi eğitimlere ihtiyaçları 
olduğunu birlikte planlıyoruz. Her eğitim sonrası değerlendirme 
programları ile sonraki günlerde eğitimin takibini yapıyorum. 
Birlikte çalıştığımız tüm kurum ya da işletmelerde çok keyifli ve 
faydalı zaman geçiriyorum. Şu ana kadar her gittiğim eğitimde 
herkesin istekliliği ve öğrenme arzusu beni çok etkiledi. 

Geçtiğimiz bir yılın 
değerlendirmesini yapar mısınız?
Eğitim pazarlaması yapmıyorum. Yani şirketleri ya da kurumları 
gezip ben böyle eğitimler veriyorum, size de uygun eğitimler 
vermek isterim diye ziyaretlerim yok.  Eğitim verdiğim ve 
danışmanlık yaptığım firmaların sayısı günden güne artıyor.  
Bazen yetişemediğim dönemlerim oldu. Eğitim verdiğim firmalar 
benim referansım oldular. Eğitimden memnun kalan firmalar, 
diğer firmaları yönlendiriyorlar.  Eğitim verdiğimiz firmalar, tekrar 
eğitim talebinde bulunuyorlar. 
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Bundan sonra ki, 
hedefiniz ne?
Ülkemizde özel sektörün 
eğitime ayırdığı pay Avrupa ve 
Amerika’nın oldukça altında. 
Eğitimin özel sektör açısından 
öneminin farkındalığının 
artması çok önemli.  Bunun 
içerisinde ben ne kadar 
farkındalık yaratabilirim 
düşüncesindeyim. Konya’da 
böyle bir eksikliğin olduğunu 
biliyorum. Ve bu eksiklik için 
her türlü adımı atabileceğime 
inanıyorum. Sadece Konya’da 
değil; belki Eğitim Dükkanı, 
belki, başka bir şey. Hiç fark 
etmez. Ama böyle bir eğitim 
kurumu olduğunu ve insanların 
ve kurumların gelişimi için 
odaklandığını, asıl misyonunun 
bu olduğunu, gelecekte 
Konya’da böyle kaliteli bir eğitim 
kurumu bulunduğunu Türkiye’ye 
duyurabilme düşüncesindeyim. 
Bu bağlamda Vizyon Dergisi’ne 
de çok teşekkür ediyorum.
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Esentepe Koleji, temeli 1997 yılında atılan, her geçen yıl başarı çıtasını bir üste 
çıkaran, 20 yıllık bir eğitim kurumu. Başarısının sırrı, eğitime verilen değer, sevgi 

ve kitlesel başarıdan geçiyor. Esentepe Koleji, Anadolu Lisesi ve bu eğitim 
yılında eğitime başlayan Fen Lisesiyle, şehrimizin gözde eğitim kurumların 

ilk sıralarında yer alıyor. Her öğrencinin özel olduğu, kendini özel hissettiği bir 
eğitim yuvası olarakta dikkatleri üzerinde topluyor.
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Esentepe Koleji 
Eğitime Yeni Bir 
Renk, Yeni Bir Soluk 
Kitlesel başarıyı hedefleyen Esentepe Koleji; nitelikli eğitim 
anlayışı ile bilim, teknoloji, yabancı dil, kültür-sanat, spor ve 
sosyal faaliyetler alanlarında başarılı nesiller yetiştiriyor. 

20 yıldır eğitim öğretim hizmetlerini sürdüren Esentepe 
Koleji, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ülke değerlerine 
sahip, yaratıcı, üretken, dünya ile kucaklaşabilecek 
değerlerle bezenmiş bireyler yetiştirmek amacıyla hizmet 
vermeye devam etmektedir. 

Esentepe Koleji, her öğrencinin farklı birey olduğu 
gerçeğini benimseyerek tüm öğrencilerini farklı bir bakış 
açısıyla gözlemler. Hayata yenilikçi, modern bakış açısına 
sahip bireyler yetiştirir. Eğitim alanında sınır tanımayan, 
sınırlı alanlarda kalmayıp her alanı eğitim alanı, her anı 
eğitim zamanı olarak değerlendirir. 

Ulusal ve manevi değerlere sahip çıkan, bilgiye ulaşmayı 
ve kullanmayı bilen, öğrenmeyi öğrenmiş, iki yabancı dili 
kullanabilen, sanatsal ve kültürel etkinlikler içinde olmayı 
seven, üretken, yaratıcı, özgüvenli, girişimci mutlu ve 

başarılı bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerini Hem 
Yetiştiriyor, Hemde 
Yarına Hazırlıyor  
Kurulduğu günden bu yana ilköğretimde; akademik, 
spor, sanat ve kültürel bir çok alanda bireysel ve kitlesel 
Türkiye birincilikleri kazanmış kolejimiz, ortaöğretim 2 yıl 
önce Anadolu Lisesini, 2017-18 eğitim öğretim yılında Fen 
Lisesini de Konya’mıza kazandırmıştır.Önümüzdeki yıllarda 
ilköğretimde elde etmiş olduğu başarı grafiğini ortaöğretim 
de yetiştireceği ve mezun vereceği öğrencilerle devam 
ettirecektir 
 
Ortaöğretimde kontenjanlarını doldurmuş kolejimiz; 
kariyerli, alanında uzman, güçlü ve deneyimli kadrosuyla 
öğrencilerimizin her daim yanlarındadır. Geleceğin 
üniversiteli gençleri yetiştirirken sadece akademik 
hazırlıkla yetinmeyen kurumumuz, gençleri üniversite 
hayatına da hazırlamaktadır.
 
Anasınıfından lise son sınıfa kadar bütün kademelerin 
tam bir uyum ve bütünlük içerisinde çalışan 
kurumumuz, dünya ile bütünleşebilen,kendine güveni 
tam,donanımlı,kendini ifade edebilen, muhakeme gücü 
yüksek bireyleri yetiştirme arzusu ve çalışma azmi ile 
hareket etmektedir.
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Rehberlik Eğitimin 
Ruhudur 
Eğitim ortamında “Psikolojik Danışma & Rehberlik 
Hizmetleri“ geleceğin yetişkinleri olan çocuk ve gençlerin 
dolayısıyla toplumun ruh sağlığı bakımından önemlidir. 
“Psikolojik Danışma & Rehberlik Birimi“ Esentepe 
Koleji’nde çağdaş eğitim ortamı hazırlar.  
 
Verimli ders çalışma, sınav kaygısı, başarı ve motivasyon 
konusunda öğrencileri bilinçlendirir. Öğrencilerimizin 
akademik, duygusal, zihinsel ve davranışsal 
farkındalıklarını geliştirir. Grup ve bireysel görüşmeler, 
veli görüşmeleri ile öğrencilerimizin yaşama sağlıklı 
hazırlanmalarını sağlar. 
 
Ölçme ve Değerlendirme Birimi, eğitimin etkili ve  
başarılı olmasına yardımcı olmaktadır. 
 

Her Öğrenci Özeldir 
Okulumuzda öğrenciyi, öğrenme sürecine aktif olarak 
katan ve sürekli olarak öğrenmesini sağlayan, öğrenmeyi 
öğreten yöntemler uygulanmaktadır. 
 
Esentepe Koleji’nde başarı, bireylerin biribirinden farklı 
algılama, olaylara farklı yaklaşma, farklı biçimlerde 
problem çözme yöntemleri ve farklı öğrenme şekilleri 
olduğunun farkında olarak “Çoklu Zeka Kuramı“ 
uygulamasından kaynaklanmaktadır.  
 
Öğrenme sürecinde her çocuğun bir birey olduğu, bir 
bireyin yapabildiklerinden çok yapabilecekleri üzerinde 
durulmaktadır.  
 

İki Yabancı Dil 
Çağımızda İngilizce, küresel ortak dil olarak 
tanımlanmaktadır. Esentepe Koleji’nde de okul 
öncesinden başlayarak 12. sınıfın sonuna kadar 
öğrencilerimizin İngilizce dil eğitimi, bilişsel, duyuşsal, 
alanlarda öğrencilerin, öğretmen ve diğer öğrencilerle 
öğrenme sürecinde aktif bir şekikde katılmalarıyla 
sağlanır.  
 
Evrensel ilkelerin ışığında sosyal özgüveni yüksek, 
çağımızın gereksinimlerine yanıt verebilecek becerilere 
sahip bireyler yetiştirmek için beşinci sınıftan başlayarak 
sekizinci sınıfın sonuna kadar  “Almanca Dil Eğitimi“ ikinci 
yabancı dil eğitimi olarak uygulanmaktadır.  
 
Derslerimiz aktiviteler, projeler yoluyla, drama ve 
oyunlarla, teknolojinin sunduğu olanaklarla öğrenmeyi 
kalıcı ve keyifli duruma getirmeye yönelik çalışmalar 
yapmaktayız.
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Mehmet Parmaksız,  gülen 
yüzüyle, güven veren duruşuyla, 
sempatikliğiyle, müşterilerine olan 
saygısıyla, kendi sektörü içerisinde 
marka olan, işine aşık bir sigortacı. 
Mesleğine duyduğu aşk, bu samimi 
ve içten bağlılığı, sektör içerisinde 
hemen fark edilmesinin en büyük 
nedeni.  Aynı zamanda, sigortacılıkta 
trafik sigortası dışında oldukça önem 
arz eden sigorta çeşitlerinin var 
olduğunu en iyi anlatanlardan. Sıcak 
yaklaşımlarından dolayı, yüzlerce 
sigortacı arasında tercih sebebi 
olması, müşterileriyle arasında oluşan 
güzel diyaloglardan kaynaklanıyor.
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Kendinizi anlatır mısınız?
1986 yılında Konya’nın Sarayönü ilçesinde doğdum. 
İlkokul, ortaokul ve lise  hayatımı Sarayönü ilçesinde 
bitirdim. 2003 yılında sigortacılık sektöründe çalışmaya 
başladım. Bu süre içerisinde, Ankara Üniversitesi 
Bankacılık ve Sigortacılık bölümünü kazandım. Okulumu 
bitirdikten sonra sigorta sektöründe iş hayatıma 
devam ettim. 2013 yılında ise kendi işimi kurarak 
sektöre hizmet vermeye devam ediyorum.

Sporla aranız nasıl?
Sporla ilgileniyorum. Amatör Futbol oynadım ve 
vakit buldukça futbol oynamaya devam ediyorum. 
Konyasporlu olmam Fenerbahçeli olmamdan 
önce geliyor. Yüzmeyi seviyorum ve fırsat buldukça 
yüzüyorum.

Sizi üzen ve kızdıran şeyler 
neler?
Neşeli dostlarımla ve arkadaşlarımla sohbet etmek 
en keyif aldığım anlardan biridir. Beni en çok üzen ve 
kızdıran şey trafikte korna çalınması.  Trafikte nadiren 
korna çalarım. Olaylara oldukça sakin yaklaşırım. 
Fevri değilim. Şehir dışında araç kullanmayı daha çok 
seviyorum.  Geceleri seyahat etmeyi severim. Araba 
kullanırken türkü dinlemek hoşuma gidiyor.  Zara’nın, 
“ Sunam” türküsü beni en fazla etkileyen türküdür 
diyebilirim. İşim gereği gerek işyerimde, gerekse 
müşterilerimi ziyarette klasik ve resmi giyinirim. Bizde 
müşteri ziyaretleri çok olur. Müşteriye olan saygımdan 
dolayı resmi, hafta sonları ise spor giyiniyorum.

Televizyon izlemeye vaktim olmadığı gibi, sürekli 
izlediğim bir dizi de yok. Vakit darlığından dolayı bazı 
günler televizyon kumandasını elime dahi alamıyorum.  
Çok sıklıkla olmasa da sinema ve tiyatroya gitmeye 
çalışıyorum. Zamanım oldukça kitap okumaya gayret 
gösteriyorum. Bu kadar yoğun olmamızın nedeni ise, 
sektörümüzdeki bir sigorta ürününü incelemenin bir 
hayli zamanımızı alması.

Sigorta deyince insanların 
aklına neler geliyor?
Bizim toplumumuzda sigorta dediğimiz zaman 
insanlarımızın aklına ilk önce trafik sigortası ve kasko 
sigortaları gelmektedir. Bunun sebebi ise ülkemizde 
en fazla talebin olduğu sigorta branşlarının bunlar 
olmasıdır. Aslında sigorta bir risk işidir. Risk varsa 
sigorta hayatımızda hep var olmaya devam edecektir. 
Trafik sigortaları haricinde kaza branşı olarak 
adlandırdığımız,  bir sigorta ürünü olan kasko poliçeleri 
de talep de ikinci sırayı almaktadır. 

Son yıllarda toplumumuzda sigorta sadece 
trafik ve kasko sigortaları olmaktan çıkıp yangın 
branşında sağlık branşında ve tarım sigortaları 
branşında ciddi bir gelişim göstermektedir. 
Özellikle insanların sağlık giderlerini geçmiş 
yıllar ile  kıyasladığımız zaman ciddi bir sağlık 
giderleri ile ilgili artış göstermekte olup, bu artış 
beraberinde insanları özel sağlık sigortalarına 
yönlendirmektedir.  
 
Vatandaşlarımız özel sağlık sigortaları ile özel 
hastanelerde son derece memnuniyeti yüksek 
hizmet almaktadırlar.Biz  sigorta acentesi 
olarak hem özel sağlık sigortalarında hem de 
tamamlayıcı sağlık sigortalarında Konya’da 
fark yaratmaya devam ediyoruz . Anlaşmalı 
olduğumuz hastane ve  kurumlar ile ilgili geniş 
bir ağa sahip olduğumuzu açık bir şekilde 
belirtebiliriz. 

Bu  gelişmelerde  vatandaşlarımızdaki 
sigortalanma oranının  her branşta arttığını 
ve gelecek yıllarda da bunun  artarak 
devam edeceğini göstermektedir. Ve 
bu artış bizleri sektörün geleceği ile ilgili 
heyecanlandırmaktadır. Yine acenteliğimizin 
konut sigortaları ve iş yeri sigortalarında farklı 
bir bakış açısı vardır. Sigortalıları bilgilendirme 
noktasında, hasar anında hızlı çözüm hizmeti 
vermekteyiz ve müşterilerimiz bu durumdan çok 
memnun kalmaktadırlar.
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İşiniz hakkında ne söyleyeceksiniz?
İşimi çok seviyorum 2003 yılından bu yana bilfiil bu işin içindeyim. 
Bugüne kadar sigortacılıktan başka bir iş yapmadım. Bankacılık 
ve Sigortacılık bölümünden mezunum. Yoluma sigortacılıkta 
devam ediyorum.

Sigortacılıkta güler yüzün ve tatlı dilli olmanın büyük önemi var. 
Sigortacılık bir hizmet sektörüdür. İnsanlarla birebir muhatap 
oluyorsunuz. Ya size geliyorlar, yada siz müşterilerinize 
gidiyorsunuz.

Konya’da 400’e yakın sigorta acentesi var. Bu rakam Konya’nın 
kapasitesini aşan bir rakam. Bizim sektörde apaçık ve bariz olan 
şey güven duygusudur. Hitap şekli, güler yüz ve tatlı dilli olmak ön 
plandadır. Sigortacılık sektörünün önümüzdeki on yıl içinde nasıl 
bir geleceği olacağını öngörüyorsunuz?

Sigorta sektörü sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir sektör.
Sektörümüzle ilgili bu yenilikleri ve gelişmeleri takip ederek 
uyguluyoruz.  Ancak sigortacılar gerçekten fark yaratan , 
işlerine çok hakim olma zorunluluğu  olan, bilgi ile donatılmış 
insanlar olmalıdırlar… Geçmiş  yıllara göre sektör, insanların 
sigortaya bakış açısı ile çok daha parlak geleceğe doğru 
ilerliyor. Önümüzdeki yıllarda kaza branşının haricindeki sigorta 
ürünlerine ciddi bir talep olacağından eminim. Bu sigorta 
ürünleri ise yangın ,sağlık, Tarsim ve konut sigortaları gibi 
örneklendirebiliriz.
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İşinizle ilgili unutamadığınız 
hatıralarınızı bizimle paylaşır 
mısınız?
Doktor bir müşterim vardı. Kendisiyle 2007 yılından beri 
çalışıyoruz. Bütün sigorta işlemlerini ben yürütüyorum. Audi 
bir araba almıştı. Kasko yapalım dediğimde, “Bugüne kadar 
kaskoya dünya kadar para ödedim. Bu paradan rahatsızım. 
Bu sefer Kasko yaptırmak istemiyorum.” dedi. Bu ücret aracın 
farstopu kadar dediysem de, yaptırmak istemedi. O yapma 
dediyse de, ben araca kasko sigortası yaptım. Aradan 15 
gün kadar geçmişti ki, Doktor, Meram Eski Yol’da bahçesine 
giderken, bir Mercedes arabayla çarpışmış, beni aradı.
 
 • Arabam pert oldu. Hava yastıkları açıldı, ne 
yapacağım? 

 • Hemen geliyorum, dedim. Gerekli işlemleri başlattım. 
Sen bu işleri bana bırak dedim. Ben sana kasko yapma dedim 
ama sen yapmışsın dedi.  Ekspertiz geldi aracın rayiç değerini 
tespit ettikten sonra, Doktor’un aracının değerini ödediler.  
20-25 gün sonra müşterim yeni bir araç aldı. İlk işi de hemen 
aracın kaskosunu yaptırmak oldu. 

Konut sigortası konusunda oldukça hassas olan bir müşterim, 
“Babamın evini de sigorta yaptırmak istiyorum.” dedi. Bir 
teklif verdim. Teminatlar, risk ve prim teklifini kabul etti ve evi 
sigortaladık. Bayram’da gelen misafirlerden birinin çocuğu, 
evdeki plazma televizyonu kırmış. Eksper istedik, rapor tutuldu. 
Bu müşterimizin babasının evine yeni bir Plazma Tv alındı.

Konut sigortası ne kadar 
biliniyor?
Beş yıl öncesine kadar, sigorta fuzuli masraf olarak görülüyordu. 
Şimdi bu bakış açısı minimize olmuş durumda. Konut sigortası 
ve yangın sigortası olarak olumlu gelişmeler var. İnsanlar Konut 
sigortasının ne olduğunu bilmiyorlar. Sigorta denildiğinde 
insanların aklına hemen Trafik sigortası geliyor. Gelecekte daha 
iyi, daha olumlu gelişmeler yaşanacak. Çünkü, biz ciddi anlamda, 
konut sigortası bazında ciddi ödemeler yapıyoruz. Konut sigortası 
1 yıllık bir poliçe. 9 eşit taksitte ödeme imkanları var. Bu taksitler 
herkes için ödenebilecek, ödenmesi zor olmayan taksitler. Ayda 
25-30 lira gibi bir rakam.  Bu sigorta ile insanlar kendilerini 
güvende hissediyorlar.  Eviniz, ev eşyalarınız sigorta kapsamında.  
Hepimizin evinde kombi var. Hemen hemen bir çoğumuz 
doğalgaz kullanıyoruz. Ve bir bombanın üzerinde oturuyoruz. 
Biliyorsunuz kombi patlama olayları yaşandı ülkemizde. Bu tür 
riskler hayatımızda mevcut.

DASK ve Konut Sigortası arasında 
ne fark var?
Toplumumuzda bir yanlış kanaatte DASK konusunda. DASK 
sadece deprem sigortasıdır. Zorunlu bir poliçedir. Konut sigortası 
ve Deprem sigortası birbirinden farklı şeyler.  Konut sigortasında ; 
Karşılaşabileceğiniz olası küçük olaylar ve büyük risklere karşı; sel, 
su baskınından araç çarpmasına, konutunuzdaki olası izolasyon 

eksikliklerinden elektronik cihazlarınıza kadar geniş teminatlardan 
dilediğinizi ihtiyacınıza ve bütçenize göre belirleyebiliyorsunuz. İster 
ev sahibi, ister kiracı olun evinizi, eşyalarınızı ve sevdiklerinizi geniş 
teminatlarla güvence altına alabiliyorsunuz. Örneğin; Yangın, 
Yıldırım, İnfilak (Doğalgaz dâhil),  Dâhili su, Fırtına, Duman, Kar 
ağırlığı, Enkaz kaldırma masrafları gibi.  
 
Sonuç olarak, vatandaşlarımızın risklere karşı kendilerini 
korumaları için sigorta yaptırmanın önemini belirtmek 
istiyorum.  
 
Geleceğe güvenle , emin adımlarla büyüyerek ve güçlenerek 
ilerlemenin yolu sigortadan geçmektedir. Sebebi ise 
vatandaşlarımız yıllarca çalışıyor çabalıyor bir ev,  bir araba 
veya kendisine bir iş yeri kurma gayreti içerisinde oluyorlar, 
ama her hangi bir olumsuzluk durumunda bu birikim bir 
çırpıda yok olabiliyor. Bunun için vatandaşlarımız geleceğini 
de düşünmesi anlamında  sigortaya daha çok önem vermesi 
gerektiğini düşünüyorum.  
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Söğütlü Gross bir Konya markası. 
İçimizden, bizden bir alışveriş 

merkezi.  Güler yüzlerin, gülen 
yüzlerin, candan ilgi ve alakanın, 
sıcak karşılamaların insanın içini 
ısıttığı ferah bir mekana kurulu. 
Burada alışveriş tiryakilik haline 

geliyor. Şehrin en ucundan kalkıp 
gelebiliyorsunuz. 

 
 Söğütlü Gross’u bu kadar sevilen, 

aranan ve vazgeçilmez hale getiren, 
bu işin mimarı, Konyalı her şeyin en 

iyisine layıktır diyen Halil İbrahim 
Özsöğüt’le yapmış olduğumuz 
söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

Sizi Tanıyabilir miyiz?
1970 Konya doğumluyum. Aslen Konyalıyız. Ailem 

uzun zamandan beri Konya’da yaşamış bir aile. 
Bulunduğumuz mevkide 150 yıldan beri yaşayan bir 

aileyiz.  Konya Çimento Fabrikasından emekli olan 
babamla birlikte gıda işine başladım. Meslek Lisesi 

Tesviye Bölümünden mezun oldum.  1985 yılında gıda 
işine Lalebahçe yolunda büfecilikle başladım. 1985’den 

iki bin yılına kadar büfecilikle uğraştım.  İki bin yılında 
Meram Lalebahçe yolu üzerinde Söğütlü Süper Market 

adında orta ölçekli bir market açtık. 2009 yılında bir 
arkadaşla ortak olarak unlu mamuller işine girdik. Ova 

ile birlikte çalıştık. Vuslat Unlu mamulleri adını verdiğimiz 
işletmeninin ilhamını Hz. Mevlana’dan aldık. Vuslat 

kavuşmadır. Bizde kaliteyi hesaplı bir şekilde müşteriyle 
buluşturma çabası içinde olduk. Kaliteyi ucuza satma, 

çok satma anlayışına sahibiz. Firmamız helal çizgisinden 
ayrılmadan yoluna devam ediyor.
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Söğütlü Gross Nasıl Doğdu?
2009 ‘da Vuslat Unlu Mamullerine devam ederken 2011’de  
Meram Şubesini aldık. 1600 metre karelik bu kapalı alan 
lokasyon olarak güzel bir yerdi.  Park sıkıntısı olmayan, 
yanında ofisi olan bu yer tadilat sonrasında Konya’nın en 
hoş ve en şık marketi oldu. Söğütlü adı nereden geliyor 
derseniz, Bizim lakabımız Söğütlü’ydü. Soyadı kanununda 
Özsöğüt olarak yazılmış. Söğütlünün hikayesi Osmanlı’dan, 
Söğüt’ten geçiyor. Söğüt, Osmanlı’da çok manidardır. 
Elhamdülillah biz vatan, millet ve ülke aşığıyız. Konyalı her 
şeyin en iyisine layık. Ticari kaliteyi  uygun fiyata satma 
çabasındayız. Müşteriyi kaliteli bir sunumla buluşturma 
çabası içerisindeyiz. Az olalım, öz olalım, dinamik olalım. 
Şube sayısını çok fazla artırmak gibi bir düşüncemiz yok. 
15 şubemiz olacağına 5 şubemiz olsun, müşterilerimiz 
memnun kalsın, yüzlerinden gülücükler  eksik olmasın 
istiyoruz. Açılış gününden itibaren, müşterilerimiz Söğütlü 
Gross’u çok beğendiler. Şarküterisi ile, Sıcak kuruyemişi 
ile, Balık reyonu ile, hizmet olarak Konya’da öncü olan 
bir hizmet veriyoruz. Marketçiliği daha ileriye götürelim 
istiyoruz. Söğütlü Gross açıldıktan sonra müşterimiz 
3’e katlandı. İlave kasalar koyduk. “ Çok al, az öde” 
kampanyamız devam ediyor. Söğütlü’de alışveriş yaparak 
iktisat yapmış oluyorsunuz. Discount Marketlerde 4-5 bin 
çeşit var, bizde 15 bin çeşit mevcut.

Halil İbrahim Özsöğüt’ün 
Bilinmeyen, Yönleri Nelerdir?
Halil İbrahim Özsöğüt, üç çocuk ve bir torun sahibi 
olan, çalışkan, ailesine çok zaman ayıramayan, ayırdığı 
zamanlarda çok keyifli geçiren, onlarla birlikte geçirdiği 
iki saati 20 saate değer olan biri. Zaman sıkışıklığı içinde 
koştura-koştura aile ve ana-baba ziyareti yapıyorum. 
Meram mağazamız saat sekizde açılır Kılıçaslan şubemiz 
ise saat altıda. Sabah namazında hemen sonra açılan 
şubemiz, sabah namazından çıkanların ilk uğradığı yerdir. 
Kılıçaslan mahallesinde en erken açılan işletmeyiz. Sabah 
altıya on kala dükkanımızı açarız. Ben sabah cemaatine 
yetişirim. Cami çıkışı on kişi kadar oluruz. Kış mevsiminde 
havalar soğuduğunda, müşterilerimize salep ikram ederiz. 
İçleri ısınır. Yurt dışına çok fazla çıkan biri değilim. Yurt 
içinde gittiğim yerlerde fazla kalmam.  Mesela İstanbul’a 
gittim. İşim bittiğinde, bir günde fazla kalayım diye 
düşünmem. İşim biter bitmez Konya’ya çıkar gelirim. İşe 
bağlıyımdır. Gecenin biri de olsa marketlerimi dolaşmadan, 

evime girmem. Spor giyinmeye zamanım yok. Bizim işimiz 
hafta sonu daha da yoğun.  İşimi beş yıldızlı seviyorum. 
Mecbur kalmadıkça iş yerimden ayrılmayı istemem.  
Gençlik yıllarımda, stadyumdaki hocalarımın teşvikiyle 
tekvando çalıştım.  Çok fazla bir gelirimiz yoktu. Yapılan 
kuşak imtihanları da ücretliydi. Ücretini karşılayamadığım  
için kuşak imtihanlarına giremedim. O dönem bir çok 
arkadaşım benimle aynı durumdaydı. Hiçbir zaman orijinal 
bir tekvando kıyafetim olmadı. Kıyafetimi annem dikerdi. 
Konyaspor’luyum. Konyalı olmanın sevgisiyle Konyaspor’u 
destekliyorum. Sözünde durmayanı sevmem. Babamın 
selamıyla çok insana gittim. Bu selam çok önemli bir 
krediydi. Baba selamıyla birçok işi hallettiğim için sözünde 
durmayanlar beni kızdırır.  Sabancı’ya sen en çok neyi 
seversin diye sormuşlar, O da, çalışmak, çalışmak, 
çalışmak demiş. Bende çalışmayı çok seviyorum. Bizim 
neslimiz çok çalışmalı, çalışkan olmalı. Ben, 1980 yılında 
bu işe bardakla çekirdek satarak başladım. Alpaslan 
İlkokulu yanında büfecilik yaptık. Sabırla, sevgiyle, anlayışla 
200-300 öğrenciye hizmet ettik. O günlerin tadını ne biz 
unutabildik, ne de müşterilerimiz. 
 

Yerli üreticilerin ürünlerini 
müşterilerinizle paylaşıyor 
musunuz?
1985’te başladığımız gıda yolculuğuna Helvacızade’yle 
başlamıştık. İlk faturamız Helvacızade’den kesilmişti. Yerli 
markalarla özdeşleşmiş durumdayız. Yerli markalara 
ön planda yer veriyoruz. Çünkü bizim bir yönümüz 
perakendeci, bir yönümüz üretici. Yerli firmalarla içli - 
dışlıyız. Biz gıda sektörünün içinde 33 yıldır varız. İki tepsi 
Su Böreğini Ankara’dan getiren firmalar var. Konya’ya 
hiçbir katkısı olmayan bir yapı içerisinde olanlar var. Her 
şeyi ile yerli firmalara destek veren bir yapıya sahibiz. 
Sanıyorum iki ay içerisinde Catering hizmetine de, 
başlayacağız.  Konya’da 24 saat çalışan fabrikalar var. 
Ofislerin kağıt-kalem, ofis evrakı, yiyecek - içecek dahil, bir 
ofisin neye ihtiyacı varsa onu tedarik edeceğiz. 
Hizmeti müşterimizin ayağına kadar götüreceğiz.



Kudüs’e iki şanslı 
müşterinizi göndermenizle 
Konya’da bir ilke imza 
attınız, bu gelişmeyi anlatır 
mısınız?
TRT’de bir Filistin Belgeseli izlemiştim. O 
belgeselde, yapılan röportajlarda konulan 
Filistinliler, “Bizim Türkiye’nin her şeyine ihtiyacımız 
var” ama “sadece siz gelin yeter” diyorlardı.  
Kudüs’ün yalnız bırakılmaması noktasında sayın 
Cumhurbaşkanımızın beyanları devam ediyor. 
Bizde Kudüs’ü yalnız bırakmayacağız. Konya 
bu düşüncelere sadık bir şehir. Konya, Kayseri, 
Urfa, Gaziantep, Kahramanmaraş bu konuda 
hassas davranan şehirler. Anadolu insanı olarak 
Kudüs’e sahip çıkacağız. Açılışımızda Kudüs’e iki 
şanslı müşterimizi göndereceğimizi açılışımızın 
sunuculuğunu yapan İkbal Gürpınar açıklamıştı. 
Kura çekilişimizi yaptık. İki şanslı müşterimizi 1-4 
Kasım 2017 tarihleri arasında Kudüs’e gönderdik. Bu 
bizim hizmetlerimizin ne ilki olacak, ne de sonuncusu. 
Muharrem ayında aşure şenliği yaptık.Kudüs’ün 
devamı gelebilir. Aklımızda çok farklı kampanyalar 
var.

Amca ben buranın 
sahibiyim!
Yıllar önce, dükkanda çalışıyorum. Hem kasada 
duruyorum, hem de müşterilerin istediklerini 
veriyorum. Üstümde de önlük var. O önlük 
esnafın kimliğiydi. Müşterilerden birisi benim nasıl 
çalıştığımı dikkatle izliyordu. Elini cebine attı, tam 
kartını çıkarıyordu ki, Amca dedim ben buranın 
sahibiyim. Amca beni kendi dükkanı için çalacaktı, 
yani iş teklifinde bulunacaktı. Ben buranın sahibiyim 
deyince biraz mahcup oldu. Müşterilerimizden biri 
o günlerde, her uğramasında bana dua ederdi.  
“Burası sana dar geliyor, Allah işini rast getirsin, 
sana daha geniş bir yer nasip etsin” diye bana dua 
ederdi.  Allah nasip etti çok şükür.
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Müşterilerinize değişik 
kampanyalar yapıyor 

musunuz?
Biz marketçiliği bir adım daha ileriye götürmek için Salı 
yada Perşembe günleri gibi hafta sonları gibi günlere 

bağlamıyoruz.  Müşterilerimiz bizim 365 gün hizmet 
ettiğimiz kardeşlerimiz. Bizde Konya’da olmayan 250 
çeşit Unlu mamuller var. Konya’ya Triliçeyi bir tanıttık.

Frambuazlı ve karamelli Tulumba’yı Konya’ya biz 
tattırdık. Konya’nın en iyi Manav Reyonu bizde. Balık 
reyonumuzda çok yakında, müşterimizin arzu ettiği 

balığı pişirip vereceğiz. Güveç, Izgara, ne arzu ederse. 
Bununla ilgili çalışmalara başladık. Biz, Konyalı her şeyin 
en iyisine layıktır diyoruz.  Bu hizmetin en iyi sunumunu 

yapmaya çalışıyoruz. Bizim için önemli olan bu şehre 
hoş bir seda bırakmak. 5 şubeli de olsak, Özel bir Market 

olmak istiyoruz.  20 km. öteden gelen müşterilerimiz 
var. İşgalamandan, Sedirlerden geliyor müşterilerimiz.  

 
Bu manzara bütün yorgunluğumuzu alıyor. Kasap 

dükkanında verilen hizmeti kasap reyonunda vermeye 
çalışıyoruz. Kasap dükkanında müşterilerin aldığı 

birebir hizmeti Söğütlü Gross’un Kasap Reyonunda 
veriyoruz. Şarküterimizde Manda Yoğurdu da dahil 

olmak üzere, bütün şarküteri çeşitleri mevcut. Söğütlü 
Gross’da yok, yok. Biz her gün ucuzuz. Söğütlü Gross’a 

gelen müşterilerimiz Salı günü, Çarşamba günü, 
Perşembe günü, hafta sonu diye gelmesin, her gün 

gelsinler. Biz kardeşlerimizi iktisada çağırıyoruz. Bunun 
en son örneğini, yeni başladığımız bir çalışma ile, Unlu 

mamullerde her gün saat 20.00’den sonra bütün 
ürünlerimizi yüzde elli daha ucuz olarak müşterilerimize 

sunuyoruz. 

Sektörünüze gönül verenlere, 
çalışmak isteyenlere neler 

tavsiye edersiniz?

Genç arkadaşlar, iş kurma hevesinde olanlar, kesinlikle 
kendilerine inanacaklar, özgüvenleri olacak. Yaptıkları 

işte başarılı olmak için çok çalışmalarının yanında yeterli 
sermayeleri ve işe yeterlilikleri olacak. Babalarımız belli 

bir sermayesi olmaksızın, dostlarının, arkadaşlarının 
desteği ve dayanışmasıyla işletmelerini ayakta tutmayı 

başarmışlardı. Şimdikilerin öyle bir şansı yok. Hayatta 
ya kendileri var, ya kendileri. Küçük esnafın büyüme 

trendine girebilmesi için kesinlikle bir on yıla ihtiyacı var. 
Sabırlı olacaklar, işe yeter olacaklar. Yaptıkları işe ilk 

önce kendileri inanacak.
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BEBEKLER DE AiLELERi DE MUTLU 
 
Konya’da okul öncesi çocuklara yönelik aktiviteler yapan ilk oyun atölyesi “Happy Babies”. İsminin anlamı 
“Mutlu Bebekler”. Anneleri ile birlikte bebeklerin nitelikli vakit geçirmeleri için hazırlanmış bir atölye. 
Kurucusu Gülsüm Erik. Genç,  Girişimci ve duyarlı bir Hanım. Anne olmak hayatında bir dönüm noktası 
oluşturdu ve anne olduktan sonra “Konya Anneleri”ni bir araya getirmek, onlarla güzel dostluklar kurmak ve 
en önemlisi çocukları mutlu edecek etkinlik grupları oluşturmak için bir yola çıktı. 
 Ayrıca Sosyal Sorumluluk kapsamında çok da güzel bir projesi var. Hayattaki en önemli amacının çocukları 
mutlu etmek  olduğunu söyleyen Gülsüm Erik, Happy Babies’i annesi, babası veya kimsesi olmayan 
çocukların da yüzünü güldüren bir atölyeye dönüştürmek için kolları sıvadı.  Duyarlı projesi ve Happy Babies’i  
gelin kendisinden dinleyelim.

Öncelikle sizi biraz tanıyalım. 
Kimdir Gülsüm Erik? 
Göçmen iki aile ferdinin Konya’da dünyaya gelen ilk 
çocuklarıyım. Lise eğitimime kadar Konya’da okuduktan 
sonra İstanbul’da Uluslararası İlişkiler bölümünü, 
2. Üniversite olarak da  Çocuk Gelişimi bölümünü 
bitirdim. 2013’de hayatımın aşkıyla evlendim ve 2014’de 
dünyanın en güzel duygusu anneliği tadarak inanılmaz 
bir göreve terfi ettim. Kızımdan sonra hayata bakış açım 
tamamen değişti. Şimdi yaptığım işin temeli de anne 
olduktan sonra atılmış oldu. 
 

Bu atölyenin kuruluşunda 
anne olmanız mı etkili oldu? 
Aynen öyle. Anne olduktan sonra “bu zamana kadar 
boşuna yaşamışım” fikri ile annelik üzerine yaşadığım 
ildeki bütün annelerle toplanmak, kaynaşmak ve 
aktiviteler yapmak adına ciddi kararlar aldım. Bu benim 
için inanılmaz zevkli ve huzurlu bir yol oldu. İlk olarak 
doğum doktorum ile gebelere yönelik çalışmalara 
başladık.  Sonrasında anaokullarıyla anlaşmalar yaptık 
ve etkinliklerimizi okullarda gerçekleştirdik. Konuşulacak 
meseleler bebeklerimiz, doğum hikayelerimiz, birbirimize 
tavsiyeler olunca, biz anneler kendimizi kaybedebiliyoruz. 
Konya’lı annelerden beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle 
karşılaşınca kendi yerimizi açmaya karar verdik. Happy 
Babies serüveni böylece başlamış oldu. 
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Happy Babies neler 
yapar? 
Bu işi yapmaya karar verdiğimde Montessori 
Eğitmenliği eğitimi aldım. Fakat yine de birçok 
yaklaşımdan esinlenerek etkinliklerimizi 
gerçekleştiriyoruz. Bebeklerimizin yahut 
çocuklarımızın ay-yaş grubuna göre Montessori,  
Ritm, Duyusal atölyeler yapıyoruz. Çocukların odak 
süresini, motor gelişimini ve yaşıtlarıyla uyumunu 
geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şimdi 2 grup şeklinde 
çalışıyoruz. 10 ay-24 ay 1. Grup 24 ay ve üstü  2. 
Grup. Etkinliklerimiz Salı, Perşembe ve Cumartesi 
günleri. Saatleri yapacağımız etkinliğe göre 
değişiklik gösterebiliyor. Bunun için annelerden 
gelmeden önce bizi aramalarını istiyoruz.
 

Sizin bir de Sosyal 
Sorumluluk kapsamında 
geliştirdiğiniz projeniz 
var. Bundan da biraz 
bahseder misiniz? 
Evet. Tabii. Bu fikir aklımıza geldiğinde çok 
heyecanlandık. Şöyle ki, herkes yardıma muhtaç 
kimselerin yiyeceğe, giyeceğe ihtiyacı olduğunu 
düşünür. Bu doğrudur. Fakat bedensel açlığın 
yanında çoğu zaman ruh açlığını unuturuz. Emin 
olun özellikle çocukların buna en az karınlarının 
doyması kadar ihtiyacı var. Bir çocuğun sevgiye, 
ilgiye, eğlenmeye yemek yemek kadar, uyku 
kadar ihtiyacı var. Bu sebeple yetim ve kimsesiz 
çocukların ruhlarını okşamak adına bir adım 
atalım istedik. Atölyemizin kapılarını Yetim 
Dernekleri ve Sosyal Hizmet çocuklarına da 
açalım dedik. Haftanın bir gününü kimsesiz 
çocuklarla etkinlik yapmak için kolları sıvadık. 
Biz atölyedeki ekip ve ekipmanımızı seve seve 
kullanmaya hazırız. Bir yetimin gülüşü bütün 
acıları unutturmaya bedel. Biz toplum olarak 
bunu iliklerine kadar hisseden bir milletiz. Daha 
fazla çocuğa ulaşmak için bize sponsor olmak 
isteyen yardımsever Konyalılar’a da seslenmiş 
olalım.  Bu huzura bizimle ortak olmak isteyenler 
şahsımla iletişime geçebilirler. 
 

Genç ve duyarlı bir 
girişimci olarak sizi tebrik 
ediyoruz. Son olarak 
eklemek istedikleriniz 
nelerdir?  
Sizin vasıtanız ile sesimizi daha çok kişinin 
duyacağına inanıyorum. Projemize köprü 
olduğunuz için ağırladığımız her yetimin, öksüzün, 
kimsesizin  gülüşünde katkınız olacak. Bunun 
için teşekkür ederim. Umarız bir çok çocuğun 
gülümsemesine dokunabiliriz.



Şükrü Adalı, Konya Dijital’i Konya markası durumuna getirmiş, çekirdekten 
yetişme bir usta. Tabelacılıkla birlikte arkadaşlarıyla dijital baskıya geçiş 
sürecindeki, verdikleri isabetli  kararla, ne denli yerinde bir karar verdiklerinin 
bilincinde. İşini sevmenin başarıya giden yegane yol olduğunu küçük 
yaşlarda kavraması, bunu sevgiyle, dürüstlükle ve maharetle yoğurması,  
 
Konya Dijitali, Konya’nın markası yapmış durumda. Şehirde gördüğünüz, 
rastladığınız, hayranlık duyduğunuz ne kadar dev poster varsa hepsinin 
mimarı Şükrü Adalı ve onun bir Konya markası haline getirdiği, ünü Türkiye 
çapında olan Konya Dijital. 
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Sizi tanıyabilir miyiz?
1969 Konya Akpınar doğumluyum. 
İlkokulu Şeker İlkokulunda okudum. 
Kısa bir süre Kuran Kursuna gittikten 
sonra, köyde durmadım. Daha 
çok hoşuma gittiği için tabelacılığa 
yönlendirildim. Çevremdekiler sanayiye 
gidiyorlardı, ben şehir merkezinde 
kalmak istiyordum, sanayiye gitmek 
istemedim.  1982’de ilk olarak Kumru 
Tabelada, Seyit Kumru ustanın yanında 
başladım. 3-4 yıl sonra sanayide önce 
Sinan  Ustanın, sonra da Sedat Ustanın 
çalıştım. Askere gidip geldikten sonra, 
Sedat ustayla işbirliği yaptım. Çıraklığım 
Kumru Tabelada, kalfalığım Sinan ve 
Sedat Ustaların yanında geçti.  
 
 
1991 yılına kadar Sedat Ustanın yanında 
kalfalık yaptım. Çevrem arkadaşlarım, 
dostlarım dükkan açma zamanın 
geldi demeye başladılar. İlk dükkanımı 
İhsaniye’de açtım. Adı “Adalı Tabela”ydı. 
2.5 yıl kadar İhsaniye de çalıştıktan 
sonra biraz daha büyüyelim diyerek 
İsmail isminde bir arkadaşla ortaklık 
yaptık. Daha sonra işlerimizi büyüttük, 
Gülmenak Tabela ve Kent Tabela 
diye Plastikçiler Sitesinde, Toptancı 
Halinin ön tarafında yer açtık. O günler 
Holdinglerin fazla olduğu bir dönemdi. 
Holdinglere çok tabela yazdık.  7-8 yıl 
kadar orada devam ettik.  Ortaklarımız 
fazlaydı, 1996-97’de onlarla yollarımız 
ayrıldı. 1997’den sonra şimdiki ortağım 
İsmail Akçapınar’la Kent Tabela olarak 
devam ettik.

Konya Dijital nasıl 
doğdu?
Dijital Baskının meşhur olduğu İki binli 
yılların başında Konya’da Dijital baskı 
yoktu.  Piyasa da krizlerin olduğu, 
piyasanın durgun  seyrettiği o günlerde, 
kış günü arkadaşlarla dükkanda 
otururken Konya’ya Dijital baskıyı 
getirelim, hatta komşu illere de baskı 
yapalım dedik. 120 bin dolara Dijital 
Baskı Makinesi aldık.  Her ne kadar, 
Makineyi İstanbul’dan alıyor olsak 
da, makine  Çin’den geliyordu. Üstelik 
Türkiye’de bu makineyi kuracak servis 
elemanı da yoktu.   
 
Makine 60 günde Türkiye’ye geldi, 
makineyi kuracak olanlar  da, Çin’den 
geliyorlardı, 15-20 günde onlar için 
bekledik.  Sonunda servis elemanları 
makineyi kurdular. Bu makine Konya’ya 
ilk gelen Dijital makineydi. O tarihlerde 
İstanbul’da bile 15-16 makine vardı. 
O yıllarda 3 Firma ile birlikte ortaktık. 
Bugün Kent Tabela olarak İsmail 
Akçapınar ve ben kaldık. Ortaklarımız 
tabela işiyle birlikte dijital baskı da 
yapıyorlar.  Biz Konya Dijital olarak dijital 
baskı yaparken, Kent Tabela ile ağırlıklı 
olarak tabelacılık yapıyoruz. Dijital Baskı, 
bilgisayar sisteminin büyük yazıcı tipi. 
Afiş, bilboard, kumaş üstü baskı, bayrak 
çeşitleri, bayrağın bütün  çeşitleri 
üzerine çalışmalar yapıyoruz.  15 yıldır 
bu sektörün içinde, marka olabilmek için 
çalıştık. Ve bugün çok şükür amacımıza 
ulaşmış ve bu nu başarmış durumdayız.

 

Kendinize zaman 
ayırabiliyor 
musunuz?
Kendimize ayırdığımız zaman çok değil. 
Arada birkaç günlüğüne dinlenme 
amacıyla fırsat bulabilirsek, tatile 
gidebiliyoruz. Yaz sezonu, bizim 
sektörümüzün en yoğun olduğu bir 
dönem. Böyle olunca da, tatil yapmaya 
zamanımız pek olmuyor.

Konya Dijital neler 
yapıyor?
İlk yıllarımızda yaklaşık bir on 
yıl,  Türkiye’nin her tarafına gittik. 
Çanakkale’den Diyarbakır’a, 
Karadeniz’de Trabzon’a kadar on yıl 
devam ettik. Şu anda yoğun bir talep 
yok. Şimdi büyük metrajlı baskıları 
gönderiyoruz. Konya’da aynı sektör’de  
üç tane firma var. Biz eni beş metre, 
boyu 48-50 metreye kadar çıkan 
afişler yapıyoruz. Malzeme olarak, 
50 metreden daha fazla malzeme 
yok. Konya’daki bütün dev posterler 
bize ait. Kuledeki posterler,  büyük iş 
merkezlerindeki afişler Konya Dijital 
tarafından yapıldı. Seçim zamanlarında 
bu alanda oldukça yoğun çalışıyoruz. 
Bayrak konusuna 2010’larda girdik.  
Metrajı büyük bayraklar bizim değil,  
onları tekstil yapıyor. Biz  özel firma 
ve kurumlara bayraklar yapıyoruz. 
Bu bayraklar özel markalı bayraklar. 
Türk Bayrağı isteyenlere, özel siparişle 
Bursa’dan getirtiyoruz.
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Teknolojiye 
yetişebiliyor 
musunuz?
Teknolojiyi yakından  takip etmeye 
çalışıyoruz. Teknoloji her yıl kendini 
yeniliyor. Güç yetecek gibi olmasa 
da, her iki yılda bir makinelerimizi 
yenilediğimiz için, Konya’da en iyi 
makineler bizde.  Teknolojiyi takından 
takp ettiğimiz için buradayız. 10 
tane Dijital Baskı makinemiz var. 15 
kişiyle çalışıyoruz. Birileri reklama 
ihtiyaç duyduğu müddetçe, reklam 
sektörü ölmediği sürece bu iş ölmez. 
Halihazırda bizden talep edilen işlere 
yetişiyoruz.

Şükrü Adalının 
bilinmeyen yönleri 
neler?
Şükrü Adalı, işini kendinden önde 
tutan biri. Çünkü biz rızkımızı buradan 
kazanıyoruz. İşimi severim. İyi 
yaparım. Genelde spor giyinirim. Bu 
tarz işim açısından oldukça rahat 
oluyor. Elemanların yetişemediği 
anlarda makinelere müdahale 
edebildiğim için, spor giyinmeyi tercih 
ediyorum.  Takım elbise ile gitmem 
gereken yerlerde ise, takım elbisemi 
giyer, gideceğim yere öyle giderim. 
Gezmeyi severim. Yurtdışında 
Fuarlara gittim. Mesela Dubai’ye 
gittim.  Sektörümüzle büyük ölçüde 
bağlantısı olduğu içi 2-3 sefer Çin’e 
gittim.  Çin’e en son seyahatim 2015 
yılıydı. Çin ithal ve ihraç malları fuarı, 
Kanton fuarının yapıldığı şehir olan 
Guangzhou’ya gittim.  Çin’in üç büyük 
şehrinden birisi olan Guangzhou 
Türkiye’ye 10-11 saat mesafe de. 
Bizde birkaç tane gökdelen var, orada 
bizden kat kat fazla. Şehirleri bizden 
daha fazla gelişmiş durumda. Ben 
Konyasporluyum. Çocukluğumda 
İstanbul takımlarını tuttuysam da, 
bu merak, bu takımlarımızın Avrupa 
kupalarında yapmış olduğu maçları 
izleme süreciyle sınırlı kaldı.  Şimdi 
Konyaspor maçlarına gidiyorum. 
Çocukken çalışmaktan sporun 
herhangi bir dalıyla uğraşma imkanım 
olmadı. Ancak boş zamanlarımda 
mahallemizde top oynadım.

Oldukça ilginç 
bir sektörünüz 
var, biraz 
sektörünüzden 
bahseder misiniz?
Bizim sektörümüz son dakika 
sektörüdür. Bir çok kurum, 
tasarımlara son anda karar verir. 
Değişiklikler, son ana denk gelir. 
Reklam konusundaki son anda 
verilen bu kararlar, sektörümüzü 
gece yarılarına kadar çalıştırsa da, 
biz işimizi seviyoruz. Ayda birkaç 
kez son anda yapılan değişikler 
yüzünden sıkıştığımız oluyor. Bazen 
iptaller olur. Böyle sorunlar saymakla 
bitmez. Mesela yarın yapılacak bir 
program için, öğlen bizi aramışlardı. 
Sanıyorum bir temel atma töreniydi. 
Gece ikiye kadar çalıştık. İşi bitirdik, 
ertesi günde temel açılışını yaptık. Biz 
işimizi severek yapıyoruz ve karşılıklı 
diyalog içerisinde sorun yaşamadan 
müşterilerimizi memnun ediyoruz. 
Bizim sektörümüzde kendinizi 
hatırlatmanız için, reklamcıları 
gezmeniz lazım. Çünkü biz, ajanslarla 
ve tabelacılarla muhatabız. Bizim 
sektörümüzde ajanslar ve reklamcılar 
uyum içerisinde olmak zorundalar. 
Bir şekilde müşteriyi ajanslar 
yönlendiriyor.

Sektörünüzde 
çalışmayı 
arzulayanlara 
mesajınızı alabilir 
miyiz? 
İster bizim iş olsun, isterse bir başka 
iş, işe yeni başlayacak olanlar, 
maddiyatı ön planda tutmayacaklar. 
Ben  bu işten çok fazla para 
kazanmak istiyorum hesabı 
yapanlar, başarılı olamazlar. Başarılı 
olanlar işini sevenler, maddiyatı ön 
planda tutmayanlardır. Çünkü, işini 
sevmeyen başarılı olamaz.
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Sinema, televizyonların olmadığı radyo’dan ve gazeteden başka 
haber kaynağının bulunmadığı dönemlerin en büyük eğlencesiydi. 
Siyah - beyazdı bütün filmler. Konya’da çekilen filmlerin bir kısmı 
Konya merkezde, bir kısmı ilçelerinde çekilmiş, bir kısmının da bazı 
sahneleri Konya’da çekilmişti. 
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KONYA’DA 
ÇEKİLEN İLK FİLM, 
BAŞROLLERİNDE 

TARIK AKAN VE DENİZ 
GÖKÇER’İN OYNADIĞI, 

 “AŞKLARIN EN 
GÜZELİ” FİLMİYDİ. 

İŞTE KONYA’DA 
ÇEKİLEN FİLMLER VE 

HİKAYELERİ

DİRENİŞ KARATAY

Konya Karatay Üniversitesi’nin yapımcılığını 

üstlendiği ”Direniş Karatay” filmi 

sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Selahattin Sancaklı’nın yönetmenliğini 

üstlendiği filmin başrollerini Mehmet 

Aslantuğ, Fikret Kuşkan, Alperen Duymaz, 

Ece Yaşar ve Burcu Özberk paylaşıyor. 

Anadolu Selçuklu devlet adamı Emir 

Celaleddin Karatay’ın hayatının beyaz 

perdeye taşınacağı ”Direniş Karatay” filmi 

aynı adı taşıyan kitabın yazarı Selma 

Kayabaşı tarafından senaryolaştırılıyor. 

Çekimleri Temmuz ayında Konya’da 

başlayan filmin vizyon tarihi henüz 

netleşmedi. Fakat filmin muhtemelen 

sonbaharda sinemaseverlerle buluşacağı 

bekleniyor.Moğollar’a Kösedağ Savaşı’nda 

yenilen Anadolu Selçuklu Devleti’nin almış 

olduğu hasarı, Emir Celaleddin Karatay’ın 

kurmuş olduğu medresede ilim irfanla 

tamir etme mücadelesini tarihin çarpıcı 

yanlarıyla beyazperdeye taşınacak.

86



BEYAZ MELEK (2007)
Beyaz Melek filmi; bir aşkın öyküsüdür. Bu aşk öyküsü, iki insanın birbirine duyduğu aşk değil, bir grup insanın 
hayata ve birbirlerine duyduğu aşkın ve sevginin hikayesidir. Filmde, doğudan batıya, mekteplisinden köylüsüne, 
gencinden yaşlısına sevginin her türlü motifi hem duygusal hem de esprili bir dille anlatılır. Kalplerimizi ısıtan tüm 
anlar ve bizi biz yapan tüm değerlerimiz daha önce hiç düşünmediğimiz ya da hissetmediğimiz şekilde seyirciyle 
buluşturulur. Ve der ki : Sevgi, asla yarına ertelenmeyecek, insanoğlunun en büyük ve görkemli eylemidir.

MAR (2012)
Film, Taşra’da hayatın ve içinde bulundukları coğrafyanın sınırında yaşayan üç kuşaktan erkeğin, salyangoz 
toplayıcısı küçük Güven, yılan avlayarak hayatını kazanan ağabey Yılmaz ve kaçakçılıkta yolun sonuna gelen 
baba Halil’in hayata tutunma çabasını beyazperdeye aktarıyor... Evdeki kadınsızlığın çaresizliği içinde üçü de 
yalnız ve bu ıssızlığı kapatacak bir sevgi arayışı içinde ama o kadınlara ulaşmak, coğrafyanın engebeli arazisi 
kadar zor ve meşakkatli, sosyal ve kültürel olarak da bir o kadar imkansız. Kendi küçük çemberlerinde, küçük 
hayallere tutunan bu insanlar için hayat daha da acımasız ve hırçın... Yönetmenliğini Caner Erzincan’ın üstlendiği 
filmin oyuncu kadrosunda Volga Sorgu Tekinoğlu, Begüm Kütük, Mahmut Gökgöz, Güray Kip, Raşit Saraç ve 
Yılmaz Şerif yer alıyor.

ARAMA MOTURU (2015)
Arama Moturu, her biri kendileri adına değerli şeyleri arayan bireyleri ve bu arayışları paraya çeviren gencin 
öyküsünü anlatıyor. Musa Dede kalan ömründe kendisine ‘nefes arkadaşı’ olacak bir kadın aramaktadır. Sefil 
Hasan, babasından yadigâr ‘Sefil’ lakabından kurtulmak için itibar aramaktadır. Karısı ile çilek tarlasına giderek 
çalışması gereken emekli öğretmen Fahri Hoca, her gün bir bahane bulup köyün kahvehanesine giderek 
belasını aramaktadır. Bütün umutlarını toprağın altından çıkacaklara bağlayan Kanunsuz, define peşindedir. 
Kasabanın azimli Belediye Başkanı, seçim döneminde seçmenlere verdiği sözü yerine getirebilmek için arkasına 
bütün kasabayı alıp su aramaktadır. Belediye Başkanı’nın müteşebbis ruhlu yeni yetme oğlu Sırrı, elindeki 
laptop ve internet ile ‘arama motoru’nu kullanarak köylünün bütün arayışlarını paraya çevirerek, internetten 
tanıştığı aşkının yanına gidebilmeyi hayal etmektedir. Kasabanın giriş yolunda dört direğe inşa ettikleri ‘Soğan 
ve Çilek Sarayı’nın malikleri olan Mithat ve Kobra, buldukları kanaati ile hiç aramayarak devamlı felekten gün 
çalmaktadırlar. Sırtında boya tezgahı, elinde enstrüman niyetine kullandığı tenekesiyle bütün arayanların ‘deli’ 
veya ‘uğursuz’ diye kovduğu bir garip olan Tenekeci Mahmut, uhrevi bir gözle bütün arayanları takip etmektedir.

VE PANAYIR KÖYDEN GİDER (2015)
Yaşam ve ölüm arasında sıkışıp kalmış bir köyün hikâyesini anlatan filmde, geçmişlerini unutmak isteyen köy 
ahalisi ile kendi geçmişini yakalamak ve onunla yüzleşmek isteyen bir yabancının öyküsü anlatılıyor. Ne var 
ki köye gelen bu davetsiz yabancı bir süre sonra adeta yaşam belirtisinin olmadığı, her anın bir kısır döngü 
içerisinde kendisinden önce olan bitenin taklidi haline gelen bu köyde kısılıp kalır. Köylü bu yabancıya önce merak, 
sonrasındaysa şüpheyle yaklaşır. Ne var ki bu davetsiz misafir, köy ahalisinin kuytuda kalmış karanlık anılarını 
tekrar canlandıracaktır. Peki kimdir bu yabancı? Geçmişin hayaleti mi yoksa yarın doğacak olan güneş mi?

BEKAR BEKİR (2017)
32 yaşında halen bekar olan Bekir annesiyle yaşamaktadır. Eline “kız tavlama sanatı” adlı bir kitap geçirmiştir 
ve halen gerçek aşkını aramaktadır! Ama gerek sakarlığı, gerek saflığı ve şanssızlığından dolayı aradığı aşka hiç 
yaklaşamaz bile. İmdadına mahalledeki yakınları koşar ve aralarında para toplayarak bir umut olması açısından 
Bekir’i lüks bir otele yollarlar. Fakat bu otelde hayatının aşkını ararken beklenmedik maceralara da bulaşacaktır! 
Yönetmenliğini Serdar Işık’ın üstlendiği komedi filminin başrolleri Bektaş Erdoğan ve İrem Derici’ye ait. Senaryosu 
Baykut Badem’e ait olan yapımda ayrıca Burçin Bildik, Mevlut Acaroğlu, Billur Yılmaz, ve Merve Sarıtaş da rol 
alıyor.



BENZERSİZ (2017) 
15 Eylül’de seyirci karşısına çıkan filmin başrollerini Cemal Hünal, Ekin Türkmen, Ruhi Sarı gibi usta oyuncular 

paylaşıyor.Yönetmen ve senarist İlker Sarı, Benzersiz’de bazı mobilya, aksesuar ve arabaların el yapımı 
olarak filmin konseptine özel olarak üretildiğini belirtti.  Tür ve konu itibariyle hem gerilim hem de 

aksiyon sahneleri içeren film psikolojiyle ilgilenen sinemaseverlere de göz kırpıyor. Derin bir 
anlatıma sahip olan ve her karesi odaklanarak izlenmesi gereken Benzersiz filmi, seyirciyi kafa 

yormaya yönelten nadir yapımlar arasında gösteriliyor. Yapımcılığı Lal Sanat Yapımcılık 
tarafından üstlenilen filmde başrolü eczacı tiplemesiyle Cemal Hünal canlandıyor. 

Ülkemizin ilk eczacı temalı filmlerinden biri olarak da benzerlerinden ayrılan film, 
ecza sektöründe de ilgiyle bekleniyor. Özellikle yayınlanan kısa replikleri ile sosyal 

medyada ilgi toplamayı başaran ve fenomenlerce ‘trollenen’ film mottosu 
“Kahramanlar kusursuz değildir” ile de merak uyandırıyor.

MERYEM (2013)
17- 18 yaşlarında, güzelliği ile tüm kasabanın ilgisini çeken Meryem’e, 

aynı kasabada yaşayan ve oğulları İstanbul’da çalışan bir aile 
talip olmuş ve 10 gün içerisinde nişan, kına gecesi ve düğün 

yapılmıştır. Meryem ‘in Kocası Mustafa, düğünden ancak bir 
kaç gün önce gelmiş ve 6 gün evli kaldıktan sonra  “Bir düzen 

kurar, seni de İstanbul’a alırım” diyerek yaşadığı şehir olan 
İstanbul’a dönmüştür. Kayınvalidesi ve kayınpederi ile 
yaşamaya başlayan Meryem, bir yandan hasret çekerken, 

bir yandan da umudunu korumaktadır. En önemlisi de 
evin her türlü hizmetini görmeyi görev saymıştır kendine. 
Çünkü o evde gelin olarak bulunmasının asıl nedeni iyi 
hizmet etmesi içindir. Meryem bir yandan da çocuk 
yapamadığı için üstü örtülü bir dille suçlanmaktadır. 
Bu arada beklenmedik bir gelişme olur. Askere 
gitmeden önce Meryem’e aşık olan Murat, terhis 
olup gelir. Ama gelen Murat, giden Murat değildir. 
Askerde yaşadıkları ona ağır gelmiş, uzun süre 
psikolojik tedavi görmüştür. Murat’ın gelişiyle 
Meryem’in hayatı değişecektir.

AŞKLARIN EN GÜZELİ (1972)
Ali (Tarık Akan) bir Konya seyahatinde Mevlana’yı 
ziyaret edene kadar babasının kirli işleriyle 
uğraşan bir gençtir. Aynı sırada Sevgi (Deniz 
Gökçer) ise babasının nasıl bir suç batağının içinde 
olduğundan habersiz Tarsus’ta okumaktadır. 
Mevlana türbesinde karşılaşıp tanışan iki gencin 
hayatları bambaşka bir anlam kazanmaya başlar. 
Mevlana felsefesinin ışığı sayesinde birbirlerine 
yakınlaşan gençlerin hüzünlü aşk öyküsünü 
anlatmaktadır. 

GRAMAFON AVRAT (1987)
Anadolu’nun tam orta yerinde, Konya’da geçen hikaye 

danslı sözlü alemlerin dansçılarından Cemile’nin dramına 
odaklanır. Cemile hayattaki tek arkadaşıyla birlikte 

yaşamakta, kısa süre içerisinde bu ortamlardan kurtulmak 
için para biriktirmeye çalışmaktadır. Kendisine aşık olan ve 

onu bu alemlerle tanıştıran faytoncu Murat, kıskanç ve belalı 
bir adamdır. Cemile’ye çevredeki herkes aşıktır ve tüccar Ali de 

bunlardan biridir. Faytoncu Murat kıskançlık yüzünden Cemile’nin 
aşıklarından birini vurarak hapise düşer. Cemile artık tüccar Ali’ye 

sığınmak zorundadır. Burada yeni bir hayata başlayan kadın sık sık 
Murat’ın ziyaretine gider. Ancak kıskançlık sırası Ali’dedir ve Ali, kadını 

talihsiz bir sona sürükleyecektir

MOMMO KIZ KARDEŞİM (2009)
Dokuz yaşında bir çocuk; hem ağabey, hem baba, hem anne, hem de bir bilge 

olabilir mi?Ayşe için olur. Ve hatta hiçbir şeyden korkmayan bir ağabeydir o. 
Annesiz iki çocuğun içinizi ısıtacak, kimi zaman gözünüzü yaşartacak öyküsü. Hem de 

gerçek. Yalın bir dille köyü, köyün insanlarını, kardeşlerin ilişkini anlatan film, sürpriz bir 
finalle bitiyor.Senaryosu Atalay Taşdiken tarafından yazılan filmin yönetmenliğini de Atalay 

Taşdiken yaptı. Görüntü yönetmenliğini Ali Özel’in üstlendiği filmde Mete Dönmezer, Mustafa 
Uzunyılmaz ve Mehmet Usta rol aldılar. Elif Bülbül ve Mehmet Bülbül çocuk oyuncular.



Şehit Hacı Hüseyin Kütükcü 24 Ağustos 1996 tarihinde, Siirt-Pervari-Doğanköy’de devriye görevi 
yaparken teröristlerin attığı Roketatar mermisinin kendisine isabet etmesiyle şehit düşmüştü. 

İsmail Kütükcü ve Zeynep Kütükcü çiftinin beş çocuğunun en küçüğüydü. Dedesi kendi adını ona 
vermişti. Şahadete erişinden tam 21 yıl sonra, şehit düştüğü günün tarihi olan 24 Ağustos’ta yani 24 
Ağustos 2017’de babası İsmail Kütükcü ile Şehit Aileleri Derneğinde, oğlunu anlatması için dinlemeye 
gittiğimde tam anlamıyla tarihi bir tevafuk yaşandı. Şehit Hacı Hüseyin Kütükcü 21 yıl sonra, bir başka 
24 Ağustos’ta babası ile bizi buluşturmuştu.

Baba İsmail Kütükcü, 1940 Doğanhisar doğumlu, 40 yıl Yunak’ta berberlik yaptı. 1996 yılında oğlu 
şehit düşünce  Doğanhisar’a geldi. Şehit Hacı Hüseyin Kütükcü, Doğanhisar’da toprağa verildi. 21 
yıl önce en küçük evladını, 2016 yılı Nisan ayında eşi Zeynep Kütükcü’yü böbrek yetmezliğinden 
kaybetmişti İsmail Kütükcü.

Şehit Hacı Hüseyin Kütükcü, Akşehir Endüstri Meslek Lisesi Metal İşleri Bölümünden mezundu. Askerlik 
hizmetini Van’da yaptı. Askerlik bitiminde bir süre bekledikten sonra Uzman Çavuşluğa başvurdu 
sınavı kazanarak, Levazım Uzman Çavuş oldu. İlk görev yeri Siirt-Pervari-Doğanköy’dü. Ve bu ilk görev 
yerinde devriye görevi sırasında, üzerlerine fırlatılan roketatar mermisinden isabet alarak 24 Ağustos 
1996 günü şehit düştü. Henüz altı aylık evliydi. Vefatından sonra eşi, memleketi olan İzmir’e geri 
dönmüştü.

ŞEHİT HACI 
HÜSEYİN KÜTÜKCÜ

NOT: Konu ile ilgili yaptığımız görüşmeler 
sonrasında, Şehit Hacı Hüseyin Kütükcü’nün 
adı, ailesinin başvurusu sonrasında yeni 
düzenleme yapılan cadde yada sokaklardan 
birine Büyükşehir Belediyesince verilecek. İlgi ve 
alakasından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi 
yetkililerine Konya Vizyon Dergisi olarak teşekkür 
ediyoruz.



Babası İsmail Kütükcü:    Çok temiz bir çocuktu. Babam rahmetli kendi ismini koymuştu. Çocuğu sevmeyen yoktu. Herkes 
severdi Hacı Hüseyin’i. Devlet, millet için şehit oldu. Roketatarla vurulmuş. Askerliğini Van’da yaptı. Çavuştu. Askerliğini 
bitirip geldiğinde, bir yıl kadar bekledi. İş bulamadı. Sonunda uzmanlığa başvurdu. Hemen her hafta görüşürdük. 
Vefatından önce de konuştuk. Doğanköy’de devriye geziyormuş, roketatar ona isabet etmiş. Haberi aldığımda Yunak’ta 
berber dükkanının önünde oturuyordum. Cenazesini nereye getirelim dediler. Biz Doğanhisarlıyız dedim. Doğanhisar’a 
cenazeyi getirdiler. Annesi şehit olduğunu duyunca kendinden geçti, bayıldı. Ana ciğeri yandı. 1.5 sene her gün ağladı. 
Böbrekleri kurumuş. Bir türlü Hacı Hüseyin’in şehit olduğunu kabullenemedi. Böbrek yetmezliğinden 17 yıl diyalize girdi. 
Başkent Hastanesi’nde 2016 yılının Nisan ayında vefat etti.

Babası İsmail Kütükcü:  Oğlumun adını Doğanhisar’da, bir çıkmaz sokağa verdiler. Bu konudan dolayı  çok 
üzgünüm. Bir sokağa, bir caddeye adını verseler ne olurdu?Artık üzerinde durmuyorum. Benim evladım, 
benim çocuğum benden gitmiş, şehit olmuş Allah rahmet eylesin. Onu Akşehir’de Metal İşleri 
Bölümünde okuttum. Benim mesleğimi oğullarım yapmadılar. Berberlik sabır işi.  Mekanı cennet 
olsun Ağabeyim Yunak’ta Sağlık memuruydu. Bana Yunak’ta bir berber dükkanı açtı. Oğlum 
şehit olmasaydı Yunak’tan gelmezdim. Çocuk şehit olunca, kalkıp geldim. Kışın Konya’da, 
yazın Doğanhisar’da babamdan kalan evde yaşıyorum.

Ağabeyi Halis Yücel Kütükcü:  Rahmetli kardeşim candan, insanları seven, beş 
lirası olsa bölüşen, hepimizden önde bambaşka bir çocuktu. Hepimizden 
üstündü. Kardeşim bu dünyanın adamı değildi. Çok gözü karaydı. Askerliğini 
Van’da yapmıştı. Geldiğinde kardeşim, oradan ateşin içinden geldin. Gel 
varımı-yoğumu ortaya koyayım, sana bir dükkan açayım dedim. Güneş 
enerjisi işi de yapıyordu. Olmaz dedi, benim kaderim bu, ben oraya 
gideceğim dedi. İsteyerek ve dileyerek gitti. 
Evimizin balkonundan baktığımızda, 
hep aşağıdan çıkıp gelecekmiş 
gibi bir his var içimizde. 
Doğanhisar’da bir çıkmaz 
sokağa vermişler adını.  



Şehirlerin başta gelen 
kurumlarından birisi, 

o şehirde oturanların 
temel ihtiyaçlarını 
sağlayan, özellikle 
yiyecek ve giyecek 
problemlerini 
halleden esnaf 

teşkilatıdır.

Türkiye Selçuklu Devleti, 
Konya’yı başkent yaptıktan 

sonra burada eski Türk-İslam 
devlet geleneklerine uygun şekilde 

yapılanmaya gitmiş; zaman içinde günün şartlarına 
göre değişiklikler yapmıştır. Bunlardan birinin esnaf 
örgütlenmesi olduğu söylenebilir.

Türkiye Selçuklu Devleti kurulunca ortaya çıkan 
Konya’daki esnaf yapılanması, başlangıçta 
Karahanlılardaki gibi İğdişlik Teşkilatı şeklinde idi. 
Arkasından Abbasilerin etkisiyle bunun yerini Fütüvvet 
Teşkilatı almış; sonra bu örgüt evrilerek Ahiliğe 
dönüşmüştür. Bu makalede, kronolojik sıraya uyularak 
önce İğdişlik, sonra Fütüvvet, bundan sonra da Ahilik 
üzerinde durulacak; bugünkü esnaf örgütlenmesinin 
temellerinin nasıl atıldığına vurgu yapılacaktır.

İĞDİŞLİK TEŞKİLATI

Anadolu’da XI. yüzyılın son çeyreğinde kurulan Türkiye 
Selçuklu Devleti’nde esnaf teşkilatından söz açıldığında 
insanların aklına ilk olarak Ahilik gelir. Oysa aşağıda 
inceleneceği üzere, Ahiliğin temeli konumundaki 
Fütüvvet, Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan 
yaklaşık 100 sene sonra, XII. yüzyılın son çeyreğinde 
Konya’da gündeme gelmiştir. Bundan önce, XII. 
yüzyılda başkent Konya’da Türk teşkilat tarihinde önemli 
denebilecek bir esnaf zümresi mevcuttu. Bunların 
kalabalık bir bölümü, saray ve şehir halkının ihtiyaçlarını 
karşılamakla yükümlü idi. Böyle olunca Konya esnafının 
daha ilk dönemde bile örgütsüz faaliyet gösterdiği 
düşünülemez. Kaynaklarda bahsedilen İğdişlik, Fütüvvet 
öncesi Konya’nın esnaf örgütü durumunda idi. Bunun 
için öncelikle İğdişlik üzerinde durulacaktır. 

İğdiş sözcüğü, eski Türkçe’de “beslemek, yetiştirmek, 
terbiye etmek” anlamlarına gelmektedir. Karahanlılar 
döneminde (840-1212) “iğdiş”, şehir halkının ve ordunun 
yiyecek ve mal ihtiyacını sağlayan görevlilere verilen 
isimdi. İğdişler, ordunun binek atı ve yük hayvanlarını 
yetiştirirler; süt, yün, yağ, yoğurt, peynir gibi temel 
gıdalar ile yaygı ve keçe gibi ev eşyalarını üretir veya 
ticaretini yaparlardı. XII. yüzyılın sonlarından itibaren 
XIII. yüzyılın ortalarına kadar Türkiye Selçuklularında da 
görülen İğdişler, yukarıda söylenenlerin dışında vergi 
yazmak, vergi toplamak gibi mali işlerle de uğraşırlardı. 
Türkiye Selçukluların da şehir toplumunun ekonomik 
faaliyetlerinde dayandığı dört temel unsurdan biri idi. 
Selçuklu sultanlarının tahta çıkma törenlerine sivil ve 
asker üst düzey devlet erkânının yanında, XIII. yüzyıl 
başlarında Ahilerle birlikte İğdişler de katılıyordu. Nitekim 
I. Alaeddin Keykubad’ın (1220-1237) Konya’da tahta 
çıkarılmasında, Ahiler gibi İğdişler de etkili olmuşlardır.

İğdişler, kentlerde asayişi koruyacak şekilde milis 
güç de oluştururlar, düşman saldırısı söz konusu 
olduğunda kent savunmasında askerlere yardım 
ederlerdi. Bu durumda askerî bir müfreze veya kentte 
düzeni sağlayan polis gücü görevi yapmış olurlardı. 
Şehirlerdeki esnafın temsilcisi sıfatıyla divan üyeliğinde 
bulunan İğdişbaşı, kentin yönetiminde en aktif görevli 
durumundaydı. Kendisi halkın ileri gelenleri arasından 
seçilmiş bir devlet memuru idi. Tüccarlara ve diğer 
şehirlilere vergi koyup toplama yetkisine sahipti. Bunun 
için İğdişler, görevlerinde daha çok bir devlet memuru 
gibi davranırlardı. Sayıları XIII. yüzyılın sonlarına doğru 
azalmış; onların yaptıkları görevleri Ahiler üstlenmişlerdir.

TÜRKİYE  SELÇUKLU 
DEVLETİ’NİN BAŞKENTİ  
KONYA’DA İĞDİŞLİK  
TEŞKİLATI
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Eski Türk-İslam devletlerinde ve Türkiye 
Selçuklularında şehir halkını meydana 
getiren, gruplar arasında İğdiş olarak adı 
geçen, örgütün başında bulunan kişiye 
“Emir-i İğdişan”, “iğdişbaşı”, “emirü’l-egâdişe” 
denirdi. 
 
Emir-i İğdişan, Türkiye Selçukluların da Ahiler 
tam olarak örgütlenmeden önce şehirlerdeki 
ticaret ve zanaat hayatını düzenlemekle 
görevliydi. Bunun için şehir merkezlerinin 
hemen hepsinde İğdişler ile bunların reisi 
olan Emir-i İğdişan bulunurdu. Emir-i 
İğdişan, aynı zamanda şehir halkının devlet 
nezdinde en yüksek temsilcisiydi. Görevlerinin 
öneminden dolayı yetkileri büyüktü. 
Hükümdar ailesiyle yakın ilişkileri vardı. Bunun 
için şehzade ve sultanları kendi konağında 
misafir edip ağırlardı.

Görevleri arasında vergi toplama da bulunan 
Emir-i İğdişan, olağanüstü durumlarda şehir 
halkına önderlik yapardı. Düşman saldırısı 
karşısında ikamet ettiği şehirde savunma 
önlemleri alırdı. Devlete karşı isyan çıktığında 
kamu düzenini sağlamak için şehir halkını 
ayaklananlara karşı örgütlerdi. Konya şehir 
merkezinde adlarına türbe yaptırılan saygın 
emir-i iğdişanların bulunduğu bilinmektedir. 
İğdişliğin XIII. yüzyıl sonlarına doğru önemini 
kaybedip yerini Ahiliğin almasından sonra 
Emir-i İğdişanlık görevi de ortadan kalkmıştır. 

Kısaca İğdişler, XII. yüzyılda Konya şehir 
merkezinde ikamet edenlerle Sultanın 
oturduğu saray başta olmak üzere ordunun 
gıda ve mal ihtiyacını sağlayan görevlilerdi. 
Bunlar gerektiğinde ticaret yapar, dışarıdan 
ihtiyaç olan mal ve eşyayı getirip satarlardı. 
Toplumun saygın kişileri arasında olduğu 
için Emir-i İğdişan Türbesi, Konya şehir 
merkezinde, en geç, XIII. yüzyılın ilk yarısında 
İğdişlerin başı konumundaki ünlü bir kişi için 
yaptırılmıştır. Türbe, bitişiğindeki mescitle 
birlikte Fatih döneminde (1444-1446, 1451-
1481) mevcuttu. Yapı, Kanuni devrinde (1520-
1566) bile ayaktaydı. XVI. yüzyıl ortalarından 
sonra belgelerde adı geçmemektedir. Bunun 
için yeri tespit edilememiştir.

Sonuç olarak Türkiye Selçukluları Konya’yı 
başkent yaptıktan sonra burada devleti, 
eski Türk-İslam gelenekleri doğrultusunda 
yapılandırma yönüne gittiler. Bu çerçevede 
esnaf teşkilatını örgütlediler. Önce başkent 
Konya’nın temel ihtiyaçlarını İğdişlik Teşkilatı 
karşıladı. XII. yüzyılın son çeyreğinde Fütüvvet 
bunun yerini aldı. Arkasından Fütüvvet ilkeleri 
doğrultusunda Ahilik kuruldu.
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Tarih boyunca önemli ticaret 
yolları üzerinde bulunan, 

devrinin en gelişmiş ticaret 
merkezi olarak ün yapan, 

yetiştirdiği ticaret erbabını 
ve sanatkarı ülkenin hemen 

her tarafına gönderen bir 
şehir Konya. Ahi Evran’ın 
bütün meslek dallarıyla 

şehri kuşattığı, en yetenekli 
ustaların, ustalıklarını 

sergilediği, kabiliyetli kalfaların 
usta olmak için alın teri 

döktükleri, leb demeden 
leblebiyi anlayan çırakların 

öğrenmeye çalıştıkları sanata 
gönül verdiği, gönül bağladığı 

bir şehirdi Konya.

Her dükkan ayrı bir okuldu anlayana. Ticaretin beşiği de, merkezi de, en iyi öğrenildiği yer de bu şehirdi. Yüzlerce dükkan vardı 
çarşılarında. Hasetlik yoktu. Fesatlık yoktu. Sevgi ve saygı çoktu sokaklarında. Ticaretin gelişmesi ve kolaylaştırılması yönünde 
yayınlanan fermanlar Konya’dan Selçuklu ülkesinin her tarafına ulaştırılıyordu.

Konya çarşıların, pazarların ve hanların en iyilerinin var olduğu bir şehirdi.
Sultan Alaaddin Keykubad döneminde altın çağını yaşaması, zenginliğinin baş döndürücü bir şekilde gelişmesi, sultanların, 
vezirlerin, emirlerin ve halkın içinden gelen zenginlerin hayır ve hasenat işlerine yönelmelerine yol açmıştı.Bağdat’tan sonra en 
fazla merak edilen ve görenin bir daha ayrılmak istemediği eşsiz bir şehir olarak hafızalarda yer ediyordu Konya.

Sanat gelişmişti. Ticaret gelişmişti. İpek Yolu’nun vazgeçilmez duraklarından biriydi. Ahi Evran’ın hanımı Fatma Bacı, Türkmen 
kadınlarına halı, kilim, heybe dokumasını öğretmiş, Ulumuhsine, Keçimuhsine, Bulamas ve Başara köylerinin bulunduğu bölge 
Türkmen kadınlarının sanat öğrendiği, el emeği göz nuru dokudukları halı ve kilimden evlerinin geçimlerini sağladıkları bir alan 
olmuştu. 
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Günümüzde de, Anadolu’da önemli bir ticaret 
merkezi, oturmuş ve aranan bir sanayi merkezi, 

karayollarının ve demiryolunun bölgelere dağılım 
merkezi bu şehir. Şehrin Selçuklular öncesinde, 

Selçuklular döneminde, Karamanoğlu ve Osmanlı 
dönemlerinde ve günümüze kadar en önemli 
cazibe merkezi Alaaddin Tepesi ve Konyalının 

Türbeönü dediği Mevlana Türbesi civarıdır.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Uysal’ın Milli Folklor 
Dergisi’nin 2010 yılında 86. sayısında yayınlanan, 

“Tarihsel süreçte geleneksel Konya Çarşısı için 
bir mekansal analiz” adlı makalesinden yer alan 

Konya Bedesteni ve Konya Çarşılarını özetleyerek 
sizlerle paylaşıyoruz;

Konya Bedesteni, 1538 yılında Kanuni dönemi 
kazaskeri Kadri Çelebi tarafından inşa ettirilmiştir. 

1580 tarihli sicilde, merhum Kadri Çelebi 
Bedesteni adıyla geçmektedir. Sanayi Mektebi 

binasının Alaaddin Tepesi tarafında bulunan 
Konya Süleymaniye Bedesteni, son dönemlerinde 

müze-depo olarak kullanılmış, Avlonyalı M. Ferit 
Paşa tarafından 1901 yılında Sanayi Mektebi 

yaptırmak amacıyla Süleymaniye Medresesi ile 
birlikte yıkılmıştır.

17. yy. başlarında Mevlana Türbesi’ne yakın bir 
yerde Çancılar Çarşısı’nın bulunduğu bilinmektedir. 

17. yy. da dericilik ve dokumacılık konusunda 
önemli bir kent olan Konya’da, üretim yakın 

çevreye yöneliktir. Esnaf teşkilâtı içinde en etkin 
kişi olarak bazarbaşı görülmektedir. Bu dönemde 

Konya’da 44 çeşit esnaf loncası yer almaktadır. 
Konya kentinde ticaretin gelişmiş olduğunun bir 
göstergesi de, aynı loncada bulunması gereken 
esnaf gruplarının ayrı loncalar oluşturmalarıdır. 

Örneğin dokumacılar; kazzazlar, keten bezcileri ve 
kendirciler; kunduracılarda mesciler, yemeniciler, 

çizmeciler ve postalcılar şeklinde loncalara 
ayrılmıştır.

Osmanlı döneminde; Kürkçü Mahallesi’nde İplikçi 
Cami civarında, Hoşafçılar Çarşısı, Rişte-İplik 

Çarşısı ve Pazarı, Kişciler (Samur) Pazarı, İplikçi 
Cami batısındaki bir alanda Muytablar Çarşısı, 

İplikçi Cami arkasında İplikçi (Altunaba) Hanı ve 
Hacı Hasan Cami yerinde veya yakınında İplikçi 

Cami’ye kadar uzanan Hoca Hasan Sultani Hanı 
yer almaktadır. Demirciler Çarşısı, At Pazarı ile 
Sahip Ata Külliyesi arasında aynı isimle anılan 
kent kapısı civarında bulunmaktadır. Alamsa, 

Argaçcılar, Ekinciler, Haffaflar, Saraçlar, Terziler 
ve Kaşıkçılar Çarşısı, Bit Pazarı, Sabunhane, 

Çömlekçiler tarihi kaynaklarda isimleri geçen 
ticaret mekanlarıdır. 
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Konya’da cilt işleri, halıcılık, şapkacılık, 
mutafçılık, şekercilik ve pastacılık, tahin 
ve helvacılık, yorgancılık, ekmekçilik, 
kalburculuk ve un sanayi gelişmiştir. 
Mesleklere göre adlandırılan çarşı 
sokakları; aktarlar, çarıkçılar, çıkrıkçılar, 
demirciler, dericiler, fırıncılar, kebapçılar, 
keçeciler, kunduracılar, marangozlar, 
yorgancılar, kaşıkçılar, kavafiyeciler, 
tenekeciler, tuzcular ve yağcılar olarak 
sıralanabilmektedir.

Günümüzde Mevlana Çarşısı’nın 
(İntisabın Önü) bulunduğu alan, Mollaoğlu 
Medresesi, daha sonra Üzüm Pazarı 
Sebze Hali adıyla meyve, sebze pazarı 
olarak kullanılmıştır. Mevlana Dergahı 
batısı ve Sultan Selim Cami kuzeyinde 
bulunan Sultan Selim İmareti; Buğday, 
Sipahi ve Kadınlar Pazarı olarak 
kullanılmıştır. İleriki dönemlerde kumaş 
üretim yeri olarak kullanılan İmaret ve 
Debbağhane 1950 yılında yıkılmıştır.
Karatay Vakfiyesi’nde 13. yy.da Buğday 
Pazarı’nın İnce Minare civarında olduğu 
bildirilmektedir. 

Buğday Pazarı, 1901 yılında Avlonyalı M. 
Ferit Paşa tarafından yaptırılarak Sultan 
Selim İmareti’nden yeni yerine taşınmıştır. 
Buğday Pazarı, Nakip İbrahim Efendi’nin 
105 odalı, mescidi Yeni Han’ın bir kısmı 
üzerine yapılmıştır. At Pazarı güneyinde 
Buğday Pazarı ile bir arada Toros Hanı 
bulunmaktadır.
1940 yılında Yeni Pazar ismiyle anılan 
alanın mezarlık olduğu ve yeniden 
düzenlenerek Kadınlar Pazarı haline 
getirildiği bilinmektedir.
 
1990’lı yıllarda Kadınlar Pazarı yıkılarak 
yerine Melike Hatun Çarşısı yapılmıştır.  
Odun Pazarı; Kapı Cami arkasında 
şadırvan önünde, Saman Pazarı; Kırsal 
terminalin bulunduğu alanda, Ağaç 
Pazarı; Larende Caddesi üzerinde, 
At Pazarı; Kızılay binasının olduğu 
alanda, Sulu Han (Tuz Kapanı); Larende 
Caddesi’nde, At Pazarı ile birlikte, Koyun 
Pazarı; İlk Koyun Pazarı Miskinler Tekkesi 
civarında, bundan sonra At Pazarı 
karşısında, en son olarak da eski Saman 
Pazarı alanına taşınmıştır.Un Kapanı; 
Kapı Cami civarından, Buğday Pazarı’na 
taşınmıştır. Tellal Pazarı; 1758 yılında 
Müftü Nakipzade Hacı İbrahim Efendi 
tarafından inşa ettirilen Sipahi Pazarı, 
Cumhuriyet döneminde Tellal Pazarı 
olarak kullanılmıştır. 

1929 yılında Tellal Pazarı, kırsal terminal 
civarındaki Saman Pazarı’na, Yeni Tellal 
Pazarı adıyla nakledilmiştir. 
Ağaç Pazarı; Larende Caddesi’nde 

Sahipata Külliyesi ile Kapı Cami arasında 
bir alanda bulunmaktadır. 1868 yılında, 
Kapı Cami civarında çıkan yangın ile ahşap 
olan Konya Çarşısı neredeyse tamamen 
yanmış ve çarşı merkezinin yeniden 
düzenlenmesi yapılmıştır. Yeni yapılacak 
çarşının planı, Vilayet Nafia Müdürlüğü 
yapan bir gayrimüslim mühendise 
çizdirilmiştir. Konya Çarşısı’nda iki adet, 55 
dükkanı olan tüccar bedesteni (küçük-
büyük bedesten), kıraat ve sanayihane 
yapılması plânlanmıştır. 1869-1870 
yılında Konya Valisi Burdurlu Ahmet Tevfik 
Paşa, Konya Çarşısı’nı, kagir, bir ve iki katlı 
olarak, iki yılda inşa ettirerek esnaflara 
vermiş ve bu çarşı Tevfikiye Çarşısı olarak 
adlandırılmıştır.  
 
Cumhuriyet döneminde hükümet 
meydanında yer alan Küçük Bedesten, 
meydanı genişletmek amacıyla yıkılmıştır. 
1915 yılında Balkan göçmenlerinin 
Konya’ya gelmesi ile ilk olarak çarşıda, 
lokanta ve tatlıcı dükkanları açılmıştır. 
1923 (H.1339) yılı Konya Rehberi’nde, 
20 adet han ismi geçmektedir. Bunlar; 
Mecidiye, Çopurzade, Terkenlioğlu, Bakırcı 
Nuri, Maarif, Türbe, Abdurrahimzade, 
Esad Efendi (Kasabalı Esad), Silleli Hacı 
Osman, Zincirli, Bakkalbaşı, Kâzım Hüsnü 
Bey, Hacı Tevfik Efendi, Armağanzade, 
Gevrakizade, Eğri Han, Recepoğlu, Terkenli 
ve Alişan Hanları’dır. Ayrıca Mecidiye Han 
güneyinde Şalvarcı Hanı bulunmaktadır. 
Bu hanların bir çoğu yıkılarak yerlerine 
pasajlar, dükkânlar ve iş hanları yapılmıştır. 

19. yy. sonu ve 20 yy. başlarında merkez 
konumda ve caddelerin bu merkeze 
çıktığı Konya Çarşısı; Hükümet Binası, 
Kapı Cami, Aziziye Cami çevresi ve Sultan 
Selim Caminin çevrelediği alandadır. Bu 
dönemde kentin en büyük caddesi çarşının 
içinden geçen İstanbul Caddesi’dir.  Konya 
Çarşısı, İstanbul ve Tevfikiye (At Pazarı) 
caddelerine paralel ve dik kesen sokaklar 
üzerinde gelişmiştir. 1950 yıllarında önem 
kazanan Türbe Önü Caddesi’nde; aktar, 
şekerci, mutaf ve sikkeci dükkânları vardır. 
İleriki tarihlerde bu caddeye paralel açılan 
yol nedeniyle önemini yitirmiştir. Alaeddin 
Tepesi’nden, Hükümet Konağı’na uzanan 
Vali Muammer Bey Caddesi’nin açılması 
için Nizamiye Medresesi yıkılmış ve çevresi 
yeni çarşı olarak adlandırılmıştır. Büyük 
Konya Çarşısı yangınından sonra, Kayalı 
Park’ın olduğu alanda bulunan Kavafiye 
Çarşısı’nın bir kısmına ve Bedelci Mehmet 
Ağa Sarayı üzerine, 1882-1883 yıllarında 
Hükümet Konağı inşa edilmiştir. Tevfikiye 
Caddesi başlangıcında, Saray Çarşısı’nın 
bulunduğu alanda, Dedeler ve Zincirli Han 
vardır.
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Beyşehir, tarihe Eşrefoğulları beyliği ile damga vurmuş bir şehir. 
Şehrin ilk ismi, Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Beye izafeten, “ 
Süleymanşehir” diye anılagelmiştir. Daha sonra Eşrefoğulları 
Beyliğine ismine uygun olarak Beyşehir denmiş.

Eşrefoğlu Beyliği ve Beyşehir denildiğinde akla gelen ilk eser, Beylikler döneminin 
ahşap direkli en büyük camisi Eşrefoğlu Camisidir. Anıtsal taç kapısı, eşsiz 
mihrap ve minberi, üstün ağaç ve çini işçiliği yönünden bir ağaç cami-müzesi 
gibidir. Orta Asya’da Semerkant, Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde 

yer alan ağaç direkli camilerin ülkemizdeki eşsiz bir örneği olan Eşrefoğlu 
Camii, Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olup, Göl 

ile kale arasında kalan düzlüğe inşa edilmiş. Camii, Türk mimari tarzının 
en güzel ahşap örneklerinden birisidir. Selçuklu geleneğine uygun bir 
şekilde inşa edilen cami, Konya Sâhib Ata (1258). Afyon Ulucamii (1272), 

Sivrihisar Ulucamii (13. yüzyıl ortası) ve Ankara Ahî Şerafeddin Camii 
(13. yüzyıl) gibi ahşap direkli ve düz toprak damlı camilerin en gelişmiş 

ve en büyük örneği olarak dikkatleri üzerinde toplamaya devam 
ediyor. Caminin kitabelerinden anlaşıldığına göre cami üç yılda 
tamamlanabilmiş.

Türkiye’de ender bir mimariye sahip caminin, Taş ve ahşap 718 
yıllık bir tarihi var. 1296-1299 yılları arasında inşa edilmiş. 
Eşrefroğlu Beyliğinin şaheseri. Beyliğin en ünlü hikümdarı olan 

Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey tarafından taş ve ahşap’ın 
birlikte kullanıldığı zamanında ve günümüzdeki en büyük 
eser. Bu büyüklükte, bu görkemde, bu muhteşemlikte bir 

başka eser yok. 2004 yılındaki restorede ağaç sütunlar 
üzerine vernik ve macun atılarak bir resterasyon faciası 

yaşanmış. Bu faciadan kurtulabilmiş tek bir ağaç sütun 
var. Kündekari tekniği ile yapılan yapıda çivi ve değişik 
malzeme kesinlikle kullanılmamış.

Caminin ortasında bulunan kar kuyusu ilk zamanlar 
daha da derindi. Devrinde toprak örtü bir 
çatıya sahip olan caminin karları kürünerek, 
kar kuyusuna stok edilmekte, “Karlık” denilen 

bu bölüm, üzeri hasır ve samanla örtülerek, 
caminin içine hem nem vermesi sağlanıyordu 

hem de yazın sıcak günlerinde halkın sularını 
soğuk içme ihtiyacına cevap veriyordu. 
Karlığın, caminin çürümesini önlediği, 

karlığa dolan karın yavaş yavaş erimesiyle, 
nemin, caminin içindeki ağaçların ömrünü 

uzattığı sanılıyor.
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Camideki 48 büyük  ahşap sütun, Sedir ağacından 
yapılma olup, ağaçlar Anamas dağından getirilmişti. 
Tomruklar altı ay göl suyuna yatırılmış, öz suyunu göl 
suyunda bırakan topruklar bu şekilde çeliklenmiş, 
hayvan gübresi içersine yatırılarak fırınlanma işlemi 
yapılmıştı. Daha sonra da iç yağı ve kuyruk yağı ile 
yağlanarak, kullanmaya hazır hale getirilmiş. 

Etkileyici ve hayranlık uyandıran caminin iç mekanı, kırk 
sekiz adet ahşap direğin üzerindeki konsollara oturan 
kirişlerin taşıdığı düz bir tavanla örtülüdür. Direk 
başlıkları, konsollar ve tavan kirişleri, bugün birçoğu 
dökülmüş olan kalem işleriyle süslüdür. 

Binanın çatı örtüsü toprak dam iken 1941’de yapılan 
onarım sırasında eğimli çatı haline getirilmiş, 1956 
yılında da bakır levhalarla kaplanmıştır; mihrap önü 
kubbesinin üzeri ise siluette kendini kuvvetle gösteren 
piramidal bir külâhla örtülüdür. Tuğla konstrüksiyonlu 
üç sivri kemere oturan mihrap önü kubbesi son derece 
alımlı renklerde sırlı tuğlalarla ve çinilerle süslenmiş, 
göbeğine girift kûfî ile Allah, Muhammed. Ebû Bekir, 
Ömer, Osman ve Ali isimleri yazılmıştır.

Caminin 4,58 m. genişlik ve 6,17 m. yüksekliğindeki 
mozaik çinili mihrabı Selçuklu devri örnekleriyle 
yarışabilecek düzeydedir ve üslûp yönünden 
Konya mihraplarına bağlanır. Tamamen çinilerle 
kaplı olan mihrap çok zengin bir görünüşe sahiptir. 
Mihrabın ortasında yer alan, ortasında merkez ve 
24 Oğuz boyunu temsil eden motif, Eşrefoğullarının  
Selçuklulara bağlı olduğunun bir işareti olarak 
kabul görüyor. Mavi - beyaz renklerin de kullanıldığı 
nişte hâkim renk fîrûze. Camideki çiniler genel 
üslûp açısından her yönüyle Selçuklu çini sanatının 
devamıdır.

Özellikle Selçuklunun simgesi olan sekizgen motif 
sonrasında beşgen, yıldız ve geometrik dolgular 
ve bitkisel bezemeler ile kaplanmış minber, ancak 
sedef ve fildişi çatmalarında görülebilecek derecede 
inanılmaz bir düzgünlük ve inceliktedir. Ceviz 
ağacından muhteşem minber, kapı ve pencere 
kanatları gibi hakiki kündekârî tekniğinde imal 
edilmiştir ve Anadolu’daki sayılı örneklerden biridir. 
Giriş kemerinin üzerindeki kitâbesinde Eşrefoğlu 
Emîr Süleyman Bey’in ve kapı kanatları üzerindeki 
kartuş içinde de kûfî yazı ile yine Allah ve Muhammed 
lafızlarından başka dört halifenin isimleri kabartma 
olarak yazılmış, kemerin iki yanında yer alan “amilehû 
Îsâ” ibaresi ile de usta adı belirtilmiştir. Minber kapısı 
oldukça dardır. Minbere eğilmeden geçemezsiniz. 
Kilolu birinin geçmesi mümkün değil. Bu kapının neden 
dar yapıldığına gelince, Cami görevlisinin anlattığına 
göre; “Kapının küçük ve dar yapılmasının sebebi, 
öncelikle Huzurda eğilmek içindi. Eşrefoğlu Camii gibi 
Selatin  camilerde, İmamlar rastgele seçilmezdi. Bu 
görev oldukça önemli bir görevdi. İmamın fiziği düzgün 
olacak, ata binme ve ok atmada mahir olacak, 3-4 
lisan bilecek, diksiyonu düzgün, hanımı güzel olacak 
diye şartlar vardı.

Güneybatı köşesinde, başlıkları mukarnaslı iki ahşap 
sütun üzerine oturtulmuş olan ve on üç basamaklı 
bir merdivenle çıkılan 2 m. yüksekliğindeki hükümdar 
mahfili yada Bey mahfili yer alır; Mahfil ceviz 
ağacından dantel gibi işlenmiş şebekelerle çevrilidir. 

Eksen üzerinde kubbenin önüne yerleştirilen müezzin 
mahfili, 982 (1574 - 75) yılında Mustafa Bey adlı bir 
Osmanlı vezir oğlu tarafından yaptırılmıştır; kirişleri 
ve tabanının alt yüzü nakış ve oymalarla bezelidir. 
Bunlardan başka, çinilerle kaplı girişin üzerinde yer 
alan kadınlar mahfilinin ahşap korkulukları ile mihrabın 
iki yanından yan duvarlara kadar uzanan parmaklıklar 
da ahşap işçiliği açısından dikkat çekicidir.
 
Caminin doğu duvarına bitişik içi kubbe, dışı konik 
külâh örtülü türbe Eşrefoğlu Süleyman Bey’e aittir. 
İçi tamamen çinilerle süslü olan kümbetin 701 (1301 
- 1302) tarihli kitâbesinden, ölümünden birkaç yıl 
önce yine Süleyman Bey tarafından yaptırıldığı 
anlaşılmaktadır.

Eşrefoğlu Camii’nde çiniler kadar dikkati çeken diğer 
bir sanat dalı da ahşap işçiliğidir. Orijinal olarak 
günümüze gelen kapı’da da, Minberde yer alan, 
“amilehû Îsâ” adının yer alması, kapının da aynı usta 
tarafından yapıldığının bir ispatıdır. 

Eşrefoğlu Camii, UNESCO tarafından 
2012 yılında Dünya Miras Aday 
Listesi’ne alınmıştır.
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Beyşehir Gölü’nün suları çekilmese, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat için inşa edilmiş yazlık sarayın 
yeni bölümleri belki de, uzun bir süre daha bulunamayacaktı. 2013-2014 kazı sezonunda sarayın 
kayıkhanesi ve tersanesi de bulundu. Kazı sezonunda bulunan tersanenin şu ana kadar bulunan ilk 
göl tersanesi olduğu biliniyor. Göle tersane kurmak, göl içinde ulaşımı sağlama imkanlarını araştırmak 
ve bulmak, zengin bir ufkun, Selçuklu Medeniyetinin ufkunun ve zenginliğinin bir göstergesi. Bu keşif 
üzerinde düşünüldüğünde, Selçuklu ekonomisinde su taşımacılığının ne kadar önemli bir yer tuttuğu 
ortaya çıkarken, Beyşehir Gölü havzasının yoğun bir göl trafiğine de sahip olduğunu, o dönemde 
yaşayan insanların saraya ulaşmak için gölü kullandığını düşünmeden edemiyorsunuz.
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Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Rüçhan Arık, Kubadabad Sarayları’nın 
bilinen en eski milli saray olduğunu belirtirken. “Bu 
ülkenin kurucuları biliyorsunuz Selçuklular ve bu 
saraylar onların sarayı. Bugün, günümüze kalmış 
en muhteşem saraylardan birisi. Demek ki en milli 
saray bu. Saray bir anlamda Selçuklu döneminin 
tek sarayı olma özelliğini taşıyor. “ demişti.

Kubadabada ulaşabilmek için işlek kara yolu 
bulunmuyor. Onca araştırmaya ve kazıheyetlerinin 
çalışmasına rağmen, saraya ulaşabilmek için lazım 
gelen yol, yarım asra yakın bir zamandır yapılmamış 
ihmal edilmiş, bir anlamda kendi kaderine terk 
edilmiş.  Gölden gidilmeye kalkıldığında gidilemiyor, 
yanaşacak basit bile olsa bir iskelesi bulunmuyor. 
Döneminde küçük bir tersanesi dahi olan sarayın, 
üzerinden geçen yüzyıllar sonrasında sadece 
kalıntıları ayakta. İyi ki ayakta, değilse burada 
böyle bir sarayın varlığını ancak tevatürlerden ve 
rivayetlerden öğrenebilecektik. Ulaşım imkanlarının 
oldukça zor olduğu, civarında kalınacak herhangi 
bir sosyal tesisin bulunmadığı saray kalıntısı, ona 
uzatılacak elleri bekliyor.

Kubadabad, Beyşehir gölünde var olan otuzdan 
fazla adaya da uzanacak bir el gibi. Beyşehir’in 
ve Konya’nın turizm açısından önemli kapılardan 
biri olmaya namzet olan sarayı ancak bilenler ve 
merak edenler ziyaret ediyor. Saray kalıntısının 
olduğu  yerde çay içecek, oturacak, soluklanacak 
bir yer yok. Ancak manzara olağanüstü güzel. 
Sarayın ilgi çeken bir başka yönü ise mimarı. 
Selçuklu döneminin usta mimarlarından ve 
nakkaşlarından biri olan Selçuklu Emiri Sadettin 
Köpek’in Kubadabad sarayının da mimarı olması 
ve kendi yaptığı sarayın önünde iktidar hırsının, 
Selçuklu tahtına geçmek isteğinin kurbanı olarak 
asılması, sarayı daha da gizemli, daha da merak 
edilen bir hale getiriyor. Ancak bu anlatımlar henüz 
Kubadabad’ı gündeme getirmeye yetmedi.

Kubadabad Sarayı, Anadolu Selçuklu başkenti 
ve bugünkü Konya il merkezinin 100 kilometre 
batısında, Beyşehir Gölü’nün güneybatı kıyısında, 
İsparta ilinin Yenişar Bademli ilçesi, eski Gölyaka 
beldesi, yeni Gölyaka mahallesi yakınında yer 
alıyor.  1226-1236 yılları arasında gerçekleştirilen 
inşaatı aynı zamanda mimar ve nakkaş olan Emîr 
Sâdeddin Köpek’in yürüttüğü ve bu arada külliye 
içerisinde kendisi için de küçük bir saray yaptırdığı 
bilinmektedir. 13. yüzyılda yaşamış tarihçi İbn-i 
Bibi’ye göre saltanatının sonuna doğru Alaeddin 
Keykubad, Kubad Abad Sarayının planlarını 
kendisi hazırladı ve sarayın tamamlanması için 
aynı zamanda baş mimar ve nakkaş olan Vezir 
Sadeddin Köpek’i görevlendirdi.

Önceleri sadece İbn Bibi’nin yazılarında geçen 
gizemli saray kalıntıları ilk olarak 1949 yılında 
keşfedildi. Karşısındaki küçük adada yer alan Kız 
Kalesi ile birlikte sekiz dönümden geniş bir alana 
yayılmış bulunan (5200 m²’si kıyıda, 3000 m²’si 
adada) ve önceleri Bizanslılar’dan kaldığı sanılan 
harabelerin kaynaklarda sözü edilen Kubâdâbâd 
Sarayı olduğunu ilk defa yazılı belgeler üzerindeki 
çalışmalarıyla Konya Müzesi Müdürü M. Zeki Oral 
tesbit etmiş ve arkasından yaptığı sınırlı kazılarla 
da bunu doğrulayan bulgulara ulaşmıştır. 1965 ve 
1966 yıllarında Alman Profesör Katharina Otto-
Dorn (bir ara Mehmet Önder de katılmıştır) ve 
1980’den itibaren Rüçhan Arık’ın yönettiği kazılarla 
da sarayın ana birimleri ortaya çıkarılmıştır.
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Yapılan kazılar sonucunda saray 
kompleksinin, alçak bir surla çevrili 
geniş bir alanda kısmen ayakta duran 
duvarları ve tonozlarıyla diğerlerinden 
ayrılan büyük ve küçük iki asıl sarayla 
göl kıyısında yer alan iki bölümlü bir 
kayıkhâne ve cami, hamam, fırın, 
mutfak, depo, asker barınakları gibi 
çeşitli binalarla büyük bir av parkından 
oluştuğu kanaatine varılmıştır. 
Kubadabad Sarayı Büyük Saray dahil 
iki saray ve on altı binadan oluşuyor. 
Yapılar arasında bir oyun parkı ve 
Alanya Tersanesinin benzeri küçük bir 
ahşap tersane de bulunuyor. Büyük 
Saray 35X50 metre boyutlarında, bir 
avlu, konuk odaları, harem ve eyvanla 
bütünleşen asimetrik bir yapı. Daha 
önce benzeri görülmemiş, kervansaray 
tarzında inşa edilmiş, göz kamaştırıcı, 
süslü, figürlü çinilerle bezeli, eşsiz bir 
yapı olduğu kabul ediliyor.

Kubadabad Sarayı, Konya ve 
Kayseri’de ki sarayların aksine, bir 
Selçuklu sarayı için alışılmadık bir 
şekilde, korunaklı ve şehirden uzak 
inşa edilmiştir. Odalarda sıcak su, 
ısıtma ve kanalizasyon tesisatı 
olduğuna dair izler oldukça şaşırtıcıdır. 
Basit bir saray olmaktan çok, sürekli 
ikamet için yapılmış Selçuklu yapılar 
topluluğudur. Türk saray külliyesinin 
en eski örneği olarak kabul edilen 
yapıların bir başka önemli özelliğini 
ise bugün planı bilinen tek Selçuklu 
Saray Külliyesi olması. Kubadabad, 
bugün dünyada günümüze kadar 
gelebilmiş tek Selçuklu sarayı. Bu 
sarayın mimari kompozisyonu, 
daha sonraki Osmanlı saraylarının 
mimari kompozisyonlarının ön örneği 
şeklindedir. Örneğin Topkapı, Edirne, 
hatta Yıldız gibi saraylar bu planda, 
bu mimari özellikte yapılmıştır. 
Yani Kubadabad, önemli Osmanlı 
saraylarına mimari açıdan örnek 
olmuştur.

Kazı Heyeti Başkanı Rüçhan 
Arık, “Sarayın orijinal karakteri 
bozulmamalıdır. Kubadabad Sarayı’nı 
önce Türkiye’ye sonra dünyaya 
tanıtmak istiyoruz. Dünyanın en 

güzel doğasının içinde bulunan 
saray, akıllıca uygulanan bir turizm 
projesiyle tarihsel, doğal ve kültürel 
bakımdan çok önemli bir merkez 
haline getirilebilir” demişti. Bölgede 
yapılan çalışmalar sonunda çok 
sayıda cam buluntularla birlikte saray 
şantiyesinin, bu saray şantiyesinde 
içlik, atölye ve depoların bulunmuş, 
saray mensuplarının kaldığı yer ya 
da misafirlerin ağırlandığı yerler 
olabileceğini düşündüğümüz bir alan 
ortaya çıkarılmıştı.

Bu alan için; ‘Burası küçük küçük 
hamamları olan bir yer. Emirlerin 
kaldığı yer de olabilir. Fakat düşünün 
bunların hepsinin de hamamları var. 
Yani Türkler’in suya verdikleri önem 
burada ortaya çıkıyor. Kubadabad 
Sarayı’nda göl içindeki bir adada yer 
alan Kızkalesi’nde yapılan kazılarda 
bugüne kadar 4 adet hamamın 
bulunarak gün yüzüne çıkarıldı. Mesela 
büyük sarayda, küçük bir hamamdan 
başka, bir de odalardan birinde hem 
tuvalet hem akarsu tesisatı var. Bu 
yine sarayın planlarına benzer, içleri 
çinilerle süslü. Yanında hamamı 
olan binalar geçen sene ortaya 
çıkardıklarımız arasında yer alıyor. 
Kubadabad Sarayı bugün, Türk-İslam 
dünyasında kazısı yapılmakta olan 
tek Selçuklu sarayıdır. Bu sarayın 
sadece Türk-İslam dünyasında değil, 
tüm dünya ve saray sanatı için 
önemli olduğunu, yaptıkları kazıda 
çıkacak sonuçların, özellikle Osmanlı 
saraylarının Selçuklu sarayından 
ne kadar etkilendiği konusunda 
kendilerine yeni bilgiler verecek 
olması açısından da önemli olduğunu 
söylemişti.

Tarihçi İbn Bîbî’ye göre taht salonu 
kabul salonuna açılmaktaydı ve 
aralarında, törenler sırasında sultanı 
topluluktan ayırmak üzere icabında 
çekilebilen bir perde bulunuyordu. 
Tabandaki döşeme tuğlaları 22 × 22 
cm. boyutundadır; kabul salonunda ise
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döşeme olarak çeşitli büyüklükte taş 
levhalar kullanılmıştır. Taht salonunun 
bitişiğinde yine tuğla döşeli ve yüksek 
setli bir salon daha bulunmakta ve 
güney duvarı ile kısmen batı duvarında 
orijinal durumlarını koruyan çini sıraları 
dikkat çekmektedir.

Çevre köylerde bina ve bahçe 
duvarlarıyla mezarlıklarda bulunan, 
harabelerden götürülmüş çoğu 
mermer yapı taşları ve kazılarda ortaya 
çıkarılan kısımlar külliye birimlerinin 
zemin katları kalın, masif ve dışa 
karşı kapalı kâgir yapılar olduklarını 
göstermektedir. Büyük sarayda 
rastlanan üstü yassı tuğlalarla 
örtülü kanal kalıntıları binalarda 
kanalizasyon sistemi kullanıldığının 
somut işaretleridir. Kazı sonuçlarına 
göre yapılan tahminler esas ikamete 
ayrılan üst katlarda köşklü, cumbalı 
divanhâneler ve oturma odaları 
planlandığı, bu mekânlarda dışa, 
özellikle göle bakan pencerelerin 
bulunduğu, her odada ayrıca yüklük, 
dolap, sedir ve ocakların yer aldığı 
yolundadır. Ele geçen renkli cam 
parçaları, üst katların pencere 
açıklıklarında revzen-i menkūşların takılı 
olduğuna işaret etmektedir.

Kazılarda bulunan ve halen Konya 
Çini Eserleri Müzesi’nde sergilenen 
stukolarla (alçı kabartma) çiniler sarayın 
özenle tezyin edildiğini göstermektedir. 
Kalıpla yapılan stukolar genelde hayvan 
ve insan figürlüdür. Taht salonunun ve 
odaların duvarlarını 2 m. yüksekliğe 
kadar kapladığı anlaşılan çiniler, 
Anadolu Selçuklu çini sanatının en 
fazla figür çeşidine sahip koleksiyonunu 
oluşturmaktadır. Sır üstü ve sır altı 
tekniklerinde boyanan beyaz, fîrûze ve 
patlıcan moru renklerin hâkim olduğu 
çiniler üzerinde Türk usulü bağdaş 
kurarak oturan sultan ve maiyeti 
(tamamı sakalsız), av partisi ve içki 
meclisi gibi sahnelerin yanında bir kısmı 
sembolik değer taşıyan çeşitli hayvan 
figürleriyle mitolojik yaratık tasvirleri 
çoğunluktadır. Bunlar arasında, 
klişeleşmiş geleneksel sakalsız tiplerden 
farklı olarak Alâeddin Keykubad’ı 
ellerinde nar veya kadeh tutan sakallı 
bir hükümdar şeklinde tasvir eden 
örneklerle göğsündeki “es-sultân” 
yazısıyla onun hükümranlığını sembolize 
eden çift başlı kartal figürlü örnekler en 
fazla dikkat çekenlerdir.
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Sonsuz Şükran Köyü her 
geçen yıl daha fazla ilgi 
çekmeye devam ediyor. 
Anadolu mimarisini 
yansıtan kerpiç evlerle 
oluşturulan Sonsuz 
Şükran Köyü, Anadolu 
buluşmalarına evsahipliği 
yapmaya devam ediyor.

Sonsuz Şükran Köyü’nün kurulu 
olduğu Konya’nın Hüyük ilçesi Çavuş 
Mahallesinde,  bu yıl 8’incisi düzenlenen 
Anadolu’ya Şükran Buluşmaları 
Festivali’nin ilk gününde Ayna 
Grubu’ndan Erhan Güleryüz sahne aldı.

Yönetmen Mehmet Taşdiken 
öncülüğünde kurulan ve bir grup sanatçı 
tarafından ‘gönüllülük projesi’ olarak 
başlatılan, Anadolu mimarisi olarak inşa 
edilen ve sanatçılara ait kerpiç evlerin 
oluşturulduğu Sonsuz Şükran Köyü’nün 
kurulu olduğu Çavuş Mahallesi’nde 
başlayan etkinlik, yörede büyük bir 
coşkuya sahne oldu. 

Sonsuz Şükran Köyü’nün kurucusu 
ve Sonsuz Şükran Köyü Derneği 
Başkanı Mehmet Taşdiken, festivalin 
açılışında yaptığı konuşmada, her yıl 
bu tarihlerde Anadolu’daki en büyük 
sanatçı buluşmasını gerçekleştirdiklerini, 
artık tüm basın, sosyal medya ve 
televizyonların da ‘Sonsuz Şükran Köyü 
ve Anadolu’ya Şükran Buluşmaları’ 
denildiğinde konuşmaya başladığını, 
Anadolu topraklarında böyle bir köyde bu 
etkinlikleri gerçekleştirmenin kendilerini 
de onurlandırdığını söyledi. 

Köyde bu yıl düzenlenen kültür ve sanat 
buluşmasında, sanatın her alanında 
etkinliklerin yapılacağını anlatan Taşdiken, 
festivalin bu yılki ana konusunu ise film 
müziklerinin oluşturacağını belirtti.
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Sonsuz Şükran Köyü’ndeki 
festivale gelen sanatçıların 
beş kuruş para almadan 
etkinliğe katılıp konserler 
verdiğini, sanatını icra ettiğini 
anlatan Taşdiken, şöyle 
devam etti: 

“8 yıldan beri de kimlerin geldiğini gördünüz. 
Türkiye’de neredeyse sanat dünyasının 
çok önemli isimleri geldi, bundan sonra da 
gelmeye devam edecekler ve her gelen 
buraya size çarpılarak gidiyorlar, çok önemli 
bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Her gelen, bu 
topraklardan, bu insanlardan bakkala geldiği 
zaman yaptığı alışverişten yolda giderken 
sizin verdiğiniz selamlardan inanılmaz şekilde 
etkileniyorlar ve bunları da her gittikleri 
yerde, her ortamda ifade ediyorlar. Biz 
de doğduğumuz topraklara bir çeşit katkı 
yapmaya, hizmet sağlamaya devam edeceğiz 
inşallah. Bu sene iki önemli şey yapıyoruz; 
ilk defa Anadolu’dan büyük şükran ödülü 
veriyoruz, bu ödül herhangi palyatif bir jürinin, 
sembolik, kayırmacı bir düşünceyle yaptığı bir 
iş değil, bundan sonra 150 tane sanatçının 
bir araya gelerek, her sanat dalından insanın 
bir araya gelerek seçtiği bir isim Anadolu’dan 
büyük şükran ödülü alacak. 

Göreceksiniz 5 yıl sonra Türkiye’nin en itibarlı 
ödülü olacak bu ödül, sanat dünyasının oscarı 
olacak bu ödül. 

Çünkü içinde samimiyet var, içinde objektiflik 
var, gerçekçilik var, kayırmacılık yok, politik bir 
yaklaşım yok, içinde başka türlü niyetler yok, 
tamamen kim hangi sanat dalında Türkiye’nin 
bir değeri ise ona verilecek bu ödül. Bu sene bu 
ödülü ilk defa ihdas ediyoruz, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile de 

işbirliği halinde film müzikleri dalında vermeye 
karar verdik ve film müziklerinde müzisyen 
Cahit Berkay’a Anadolu’dan büyük şükran 
ödülü vereceğiz.”

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Şahin de 
konuşmasında, kendi memleketinde Sonsuz 
Şükran Köyü’nü kurduğu için Mehmet 
Taşdiken’e teşekkür etti. İlçe Kaymakamı Emre 
Zeyrek ise projenin güzel bir proje olduğunu 
düşündüğünü dile getirerek, “Geçmişle gelecek 
arasında bağ kuracağını, fakat aynı zamanda 
geçmişin değerlerini unutturmayacağını, 
geçmişteki evlerimizin yaşamak ve huzur 
bulmak için ne kadar güzel şekilde donatıldığını 
orada dolaştığımızda görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında, Ayna Grubu’ndan 
ünlü sanatçı Erhan Güleryüz konser 
programında seslendirdiği eserleriyle 
hayranlarını coştururken, sahneye çıkan 
müzisyen Bayhan Gürhan da farklı yorumuyla 
ve bazı sanatçılarla düet yaparak eserler 
seslendirdi.

Festival kapsamında, meydan sohbetleri ve 
söyleşiler ile köylülerle sohbet odası sohbetleri 
de gerçekleştirilirken, “Dünden bugüne 
köy kültürü” konuşuldu. Çavuş Mahallesi 
meydanındaki açık alanda “Bizim Eller” filmi 
gösterildi. Sanatçıların sergilenen fotoğraf ve 
çalışmaları da alanda katılımcıların beğenisine 
sunuldu.
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Anadolu’nun
Sükran Ödülü, ünlü sanatci
Cahit Berkay’a verildi
. .

Bu yıl 8’incisi gerçekleşen Anadolu Sonsuz Şükran 
Buluşması, Konya’nın Hüyük ilçesinin Çavuş 
mahallesinde Erhan Güleryüz ve Ayna grubunun 
konseriyle başladı. Bu yıl. Uluslararası Anadolu’ya 
Şükran Buluşmaları’nda usta müzisyen Cahit 
Berkay’a “Büyük Şükran Ödülü” verilirken, ödülün 
fikir birliği içinde kararlaştırıldığını göstermek 
için toplumun her kesimini temsil eden kişiler 
sahneye gelerek sanatçıya ödülünü hep birlikte 
sundular. Ünlü heykeltraş Serap Gümüşoğlu 
tarafından hazırlanan ödül plaketi, son olarak 
Harry Potter gibi uluslararası filmlerin müziklerini 
yapan dünyaca ünlü Müzisyen Youki Yamamato 
tarafından takdim edildi.  

Anadolu’daki en büyük sanat buluşması olarak 
kabul edilen festivalde ilk kez duayen bir sanatçıya  
ödül verilmesi kararlaştırıldı. Berkay’ın tören 
boyunca gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. 
Sanat yaşamı boyunca yüzlerce ödül aldığını 
belirten usta müzisyen, bir köy meydanında, 
toplumun her kesimini temsil eden insanların fikir 
birliğiyle bir ödülün kendisine takdim edildiğini 
söyledi ve “Bu ödülün benim için anlamı çok 
büyük” dedi.

Çevre halkın büyük ilgi gösterdiği ve ünlü müzisyen 
Cahit Berkay’a “Anadolu’nun Şükran Ödülü” verilen 
festivalde, Harry Potter gibi filmlerin müziklerini 
yapan Youki Yamamato ile bir söyleşi yapıldı. 
Japon asıllı İngiliz besteci, Amerikan sektöründeki 
filmlerin kendisini artık heyecanlandırmadığını, 
bu sektörde uzun bir süreden beri tekdüzelik 
yaşandığını belirterek, bu nedenle Türkiye 
gibi doğu kültürüne ait ezgilerin kendisini 
heyecanlandırdığını söyledi.

Yamamato bu nedenle Türk yönetmen Atalay 
Taşdiken’in çektiği ve kendisine Antalya’da 
altın Portakal ödülü getiren “Meryem” filminin 
müziklerini büyük bir heyecanla yaptığını anlattı. 
Festivalde Ressam Fatoş Yalçınkaya’nın 
tasarımlarını yaptığı ve Türkiye’nin ünlü kadın 
ressam ve sanatçılarının bizzat manken olarak 
katıldığı “Şalvar Defilesi” gerçekleşti. Renkli 
görüntülerin oluştuğu defile büyuk ilgi gördü. 
Festivalde, dünyanın bir çok ülkesinde kendi 
alanında yapmış olduğu performans gösterileriyle 
ayrı ve haklı bir üne sahip olan, Ressam Doç. Dr. 
Orhan Cebrailoğlu’nun  sunduğu performans 
gösterisi sanatçılar ve misafirler tarafından ilgiyle 
izlendi.Festivale katılan ünlü oyuncu Asuman 
Dabak, Çavuş Köyünü çok sevdiğini söyleyerek 
“Beni bu köye muhtar seçer misiniz? “ köylülere 
sordu ve onlardan oy talep etti. Festivalde Cahit 
Berkay-Moğollar, Şeytan Taner, Mazlum Çimen, 
Gökhan Türkmen, Murat Evgin, Bayhan gibi 
sanatçılar konser verdiler.

Tören öncesi izleyenlere Berkay’ın müziklerini 
yaptığı filmlerden bir kesit sunuldu. Selvi Boylum 
Al Yazmalım, Öğretmen, Sultan, Ateş Böceği, 
Devlerin Aşkı, Dila Hanım, Çiçek Abbas, Çöpçüler 
Kralı gibi filmlerin müziklerini yapan Berkay bugüne 
kadar 198 filmin müziğine imza attı. 

Cahit Berkay tören sonrası, aralarında merhum 
sanatçı Cem Karaca’nın oğlu Emrah Karaca’nın 
da bulunduğu Moğollar grubu eşliğinde bir konser 
verdi. Sanat yaşamında birlikte çalıştığı Cem 
Karaca, Barış Manço gibi ölümsüz sanatçıların 
eserlerine de yer verdiği konserde büyük coşku 
yaşandı. Cahit Berkay ve Moğollar 2 saat boyunca 
sahnede kaldı ve izleyenlere uzun yıllar hafızalarda 
kalacak, muhteşem bir müzik şöleni yaşattılar.
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Konya Belediyesi, 20.06.1987 tarih 3399 sayılı Kanun 
ile üç ilçeden Meram, Selçuklu ve Karatay meydana 
gelen “Büyükşehir” statüsüne kavuşturulmuş, bu statü 
sonrasında üç merkez ilçe oluşturulmuştu.
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20 Haziran 1987 ‘de; Meram ilçesine bağlı bulunan; 
Çiftemerdiven, Tercüman, Zemburi, Mihmandar, Şems, 
Devle, İçkaraaslan, Babasultan, Kasapsinan, İbnişahin 
ve Şerefşirin mahalleleri Karatay ilçesine bağlandılar.  

Meram ilçesine bağlı bulunan; Nişantaş, Küçükihsaniye, 
Babalık, Yenişehir, Tarla, Ferhuniye, Devricedit, 
Büyükihsaniye, Beyazıt, Hamidiye, Beyhekim ve Özalan 
mahalleleri Selçuklu ilçesine bağlandılar.  

Selçuklu ilçesine bağlı bulunan Kalenderhane mahallesi 
Karatay ilçesine, yine Selçuklu ilçesine bağlı bulunan 
Dedekorkut mahallesi de Meram ilçesine bağlandı. 

Karatay ilçesine bağlı bulunan Büyükkayacık mahallesi 
Selçuklu ilçesine bağlandı. 
 

Selçuklu ilçesine bağlı bulunan; Ortakonak, Çengilti, 
Acıdort ve Zincirli köyleri Karatay ilçesine bağlandı.
2017 yılı itibarıyla 30 yıllık Merkez İlçelere sahip Konya. 

12.11.2012 tarih ve 6360 Sayılı Kanun’la 2014 yılından 
itibaren de Konya Büyükşehir Belediyesinin sınırı, Konya 
ilinin mülki sınırı oldu. Mülki sınırlar içinde yer alan belde 
belediyeleriyle köy tüzel kişilikleri kaldırılıp, köyler mahalle, 
belde belediyeleri ise belde ismiyle tek mahalle olarak 
bağlı bulundukları ilçenin belediyelerine dahil oldular. 

Karatay’a 4 belde, 25 köy, Meram’a 6 belde, 22 köy, 
Selçuklu’ya üç belde, 20 köy bağlandı. Bu belde ve köyler 
mahalle olarak merkez ilçelerin sınırları içerisindeler.
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Üç Merkez İlçemizi yatırım olarak karşılaştırdığımızda 
2017 yılının en faal ve en fazla ses getiren yatırımlarının 
adresi Selçuklu Belediyesi. Selçuklu Belediyesi 2017 
yılında oldukça sağlam çıkışlar yaptı. Bu çıkışlar, nüfus 
olarak  Türkiye’deki 49 İl’den daha büyük olan Selçuklu’yu 
diğer ilçelerden çok daha fazla ön plana çıkardı.
Selçuklu İlçesi son çıkışlarıyla, Konya’nın en cazip, en ilgi 
çeken, diğer ilçelere göre çok daha bariz farklar yaratan 
İlçesi oldu. 

Selçuklu, Selçuk Üniversitesinin, neredeyse bütün 
beş yıldızlı Otellerin, en büyük parkların, şehrin bütün 
AVM’lerinin bulunduğu nüfusu 600 binin üzerinde olan 
bir ilçe.

Sille Barajı Projesinin hayata geçmesi, Sille ile Konya’ya 
nefes alacak, nefes alınabilecek bir bölge kazandırılması 
hayli önemliydi. Tarihi Sille’nin mağaraları, doğal tarihi 
ve kültürel zenginliklerine de dokunulması sonrasında, 
Konya’ya gelen ziyaretçiler bir kaç gün Sille’de kalabilirler 
artık. Konya Sille ile bu psikolojik engeli önümüzdeki 
günlerde aşabilir.

Selçuklu’nun bir başka güzel hizmeti Kongre Merkezi.  
Anadolu’nun merkez şehri olma yolunda emin adımlar atan 
Konya, büyük toplantılara, kongrelere, buluşmalara rahatlıkla 
ev sahipliği yapabilir. Selçuklu, bu merkezle diğer merkez 
ilçelere de fark atmış durumda.Açılma aşamasında olan 
Selçuklu Otizm Eğitim Merkezi, Türkiye’de ilk olma yolunda. Bu 
merkez, Selçuklu’nun ve Konya’nın değerini daha da artıracak.
Selçuklu Kelebekler Vadisinden sonra, Ecdad Parkıyla da, 
fark yarattı bu dönemde. Yeni yüzü ile açılması sabırsızlıkla 
beklenen Konya Numune Hastanesinin Selçuklu Merkez İlçe 
sınırları içinde olması, Selçukluya ayrı bir değer katacağa 

benziyor. Meram Konya’nın gözbebeğiydi, şehrin soluklandığı, 
nefes aldığı cennetten bir köşe olarak anlatılırdı. 20 Haziran 
1987 tarihinde önceden Meram’da görünen bir çok mahalle, 
Karatay ve Selçuklu’ya giderken, Meram elindeki şehir 
merkezini, merkezde bulunan bütün semtleri Karatay ve 
Meram’a bırakmış. Bir bakıma şansızlığı ve bahtsızlığı 30 yıl 
öncesinden başlamış Meram’ın. Sonrası bilinen hikaye…
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Meram’ın yeşilliği anlatıldı, anlatıldı. 
Yeşil Meram denildi, bu ifadeden öteye 
gidilemedi. Yeşile dalan, daldı gitti. 
Meram yöneticileri Meram’a hayat 
verecek bir tesisi, gelen ziyaretçilerin 
Meram’da birkaç gün kalabilecekleri 
imkanı henüz hazırlayamadılar. Evliya 
Çelebinin zamanımızdan üç yüz yıl 
öncesinde anlata anlata bitiremediği 
bu güzel bölgemiz, bir türlü kalınacak, 
gezilecek, birkaç gün vakit geçirilebilecek 
bir konuma getirilemedi.  
 
Meram yatırımlara doydu, yatırımlar 
yağmur misali yağıyor denilse de, diğer 
merkez ilçelere sağanak yağışlar devem 
ederken, Meram mevzi, çilentili, yağmur 
yağmadı denmesin babından yağdırılan 
yatırım yağmurlarıyla zevahiri kurtarıyor. 
Öyle ki,  sıradan, olması gereken 
yatırımların ötesine bir türlü gidilemiyor. 
Hele diğer merkez ilçelere yapılan ve 

götürülen hizmetlere bakıldığında, 
Meram’ın durumu daha iyi anlaşılabilir. 
Meram elindeki tarihi ve turistik imkanları 
neden değerlendiremedi, neden hiç 
ilgilenmedi sorusu cevapsız. Kilistra 
gibi Kapadokya’yı aratmayan, hatta o 
bölgeye alternatif olacak bir yerleşime 
uzaklardan bakılması, eğilinmemesi, 
Meram’a farklılık kazandıracak bir 
bölgenin ihya edilmesinin lafta kalması, 
Meram’ın pırıltısını ve ışıltısını söndürdü.  
 
Elinde tabii güzelliklerin en muhteşemi 
olsa da, Üniversite dışında neredeyse 
ciddi hiçbir yatırım almayan, beş yıldızlı 
bir oteli, AVM’si olmayan, bunları almak 
içinde herhangi bir gayret ve heyecan 
içinde bulunmayan Meram, Seksen 
binde devri alem parkıyla, diğer ilçelere 
göre, tarih öncesi çağları yaşar gibi. Bütün 
tabii güzelliğine rağmen, Selçuklu’nun 
gerisinde kalması da ondan.  

Karatay, bir dönemin şanslı Karatay diye 
lanse edilen merkez İlçesiydi. Halen öyle. 
Karatay, eski Konya denilen Türbeönü’nü 
içinde bulunduran bir bölge.  
 
Kentsel dönüşümün, TOKİ ile 
yarışırcasına uygulandığı yaklaşık 15 bin 
konutun Karatay belediyesi tarafından 
yapılması, 24. Konut hamlesi ile, kendine 
ait rekorları kıran Karatay Belediyesi, 
konuttan başka bir şey ne konuşuyor, 
ne de düşünüyor. Konuta odaklı bir 
çalışma sürdürülüyor Karatay’da. 
Belediye üç dönemdir, yaklaşık olarak 
15 yıldır delicesine bir konut hamlesine 
takılmış olsa da, aldığı yatırımlar, 
Karatay’ın çehresini de, havasını da 
değiştirmiş durumda. Çünkü, Adliye 
Sarayı, Olimpiyat Parkı, Mevlana Kültür 
Merkezi, Şehir Hastanesi, KTO-Karatay 
Üniversitesi, Kongre Merkezi gibi 
yatırımların da merkezi.  
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Bir dönem en fazla yatırım alan, 
siyasiler tarafından şanslı Karatay 
diye adlandırılan bir Merkez İlçe 
olmuştu. Karatay Belediyesi konut 
hamlelerinden tarihe, kültüre fazla bir 
zaman ayıramadı. Mevlana Müzesinin, 
İstiklal Harbi Şehitler Abidesinin 
Karatay’da olması, Karatay’ın konut 
hamleleri ve kentsel dönüşümlerle 
uğraşmaktan, ilçenin kültürüne, tarihine 
ayıracak zamanının olmaması, yatırım 
yağmurlarından en fazla nasiplenen 
İlçe olmasına rağmen, konutlaşmanın 
büyüsüne kendini oldukça fazla 
kaptırması nedeniyle, Selçuklu’dan bir 
hayli gerilerde kaldı.  
 
Tarih ve Kültüre sahip çıkma konusu 
Büyükşehir Belediyesinin, Valiliğin, Kültür 
ve Turizm Müdürlüğünün konusu oldu. 
Karatay Merkez İlçesine adını veren 
Selçuklu Emiri Emir Karatay’ın, KTO-
Karatay Üniversitesi desteği altında 

filme alınması, Karatay’a olan ilgiyi 
artırabilir. Karatay’da da, büyük bir AVM 
yok, Mevlana Müzesi civarında var olan 
Oteller, ne Rixos ayarında, ne Dedeman, 
ne de Ramada ayarında.
 
Üç Merkez İlçemizin kendine has 
özellikleri ve güzellikleri olsa da, 
Selçuklu Merkez İlçesi hem nüfusuyla, 
hem gelişimiyle, hem tarihi ve kültürel 
değerlere öncelik vermesiyle, Meram 
ve Karatay’dan daha ileride görülüyor. 
Selçuklu her geçen gün, bütün olarak 
bir cazibe merkezi olmaya devam 
ederken, özellikle Meram merkez İlçesinin 
rutin yatırımları, kentsel dönüşümleri 
tarih, kültür ve turizm yatırımlarına 
tercih etmesi, elindeki imkan ve 
fırsatları değerlendirmemesi nedeniyle, 
Selçuklunun bir hayli gerisinde kalmış 
görünümünde. Karatay, bir hayli 
önde başladığı kültür, tarih ve turizm 
önceliğine önem vermeyerek, konut 

hamlelerinin içinde boğulup kalması, 
imdadına yetişecek, elinden tutacak 
kurumları beklemesi yüzünden, hem 
kendine, hem de bulunduğu şehre çok 
şey kaybettirdi. Karatay ve özellikle 
Meram’ın hala bunu görememesi, 
elindeki hazır turizm binalarını, hemen 
her yerde açabileceği kurslara, sanat 
merkezlerine tahsis etmesi, ne kadar 
gerilerde kaldığını görememesi de, 
Meram’ın şansızlığı olarak dile getiriliyor. 
 
Meram ve Karatay’ın bir an önce kendine 
gelmesi ve özüne dönmesi, tarihe, 
kültüre ve turizme yönelik çalışmalara 
hasret kalan, bu çalışmalarla ziyaretçi 
sayısını yıllık on milyon ziyaretçiye 
açmayı düşünen Konya’nın trendini 
yükseltecek, gelişim çıtasını hayal bile 
edemeyeceği şekilde yükseltmesinin 
coşkulu adımları olacaktır.
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Mevlana bir çağrı yapmış sekiz yüz yıl öncesi, onun gel çağrısı, Konya’ya 

değer katmış, Konya’yı değerli kılmış yüzyıllardır. Uluğ Keykubad’ın zirveye 

taşıdığı Selçuklu’nun Başkenti’nde, Alaeddin Keykubad’ın davetiyle, 

Başkentinin ve gönlünün kapılarını ardına kadar açmasıyla alimler, 

bilginler, sanatçılar, sanatkarlar toplanmışlardı. Mana incilerini, sanat 

incilerini saçmışlardı şehrin her köşesine. 

Bugün bulup çıkardığımız, çıkarmaya çalıştığımız o incilerle şehrimize, 
kültürümüze, şehrin kültürüne hep birlikte bir şeyler katma çabası 
içerisindeyiz.Bu kültüre sahip çıkmanın adına ise binlerce yıldır vefa 
deniyor. Mevlana bu şehrin özü olmuş, sözü olmuş durumda. Ona ait 
değerleri tarihleri değerlendirmek, yaşatmak, anlamak ve anlaşılmasını 
sağlamak bu şehirde yaşayanlar olarak boynumuzun borcu. Bu 
tarihlerden birisidir 30 Eylül. Bu tarih Gönüller sultanı, gönül eri, gönül 
adamı, Yaradan’ın kullarına ve insanlığa sevdirdiği insanlardan biri olan 
Hz. Mevlana’nın doğum günüdür.

Mevlânâ, bugünkü Afganistan’da bulunan, eski büyük Türk Kültür merkezi 
Belh şehrinde dünyaya gelmişti. Doğumu 30 Eylül 1207
(6 Rebiu’l-evvel, 604) dir. 

Asil bir aileye mensup olan Mevlânâ’nın annesi, Belh Emiri Rükneddin’in 
kızı Mümine Hatun; babaannesi, Harezmşahlar (1157 Doğu Türk 
Hakanlığı) hanedanından Türk prensesi, Melike-i Cihan Emetullah 
Sultan’dır. Babası, Sultânü’l-Ulema (Alimlerin Sultanı) unvanı ile 
tanınmış, Muhammed Bahaeddîn Veled; büyükbabası, Ahmet Hatibi 
oğlu Hüseyin Hatibi’dir. 
 
 
MEVLANA YILI

Hz. Mevlana’nın doğum günü ile ilgili çalışmaların başlama tarihi 
2007 yılıdır. Bu yılda, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu 
(UNESCO), Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Mevlana’nın doğumunun 
800’üncü yılı nedeniyle 2007’nin ‘Dünya Mevlana Yılı’ olması 
konusundaki önerisini kabul etti. UNESCO, Mevlana’nın 2007 yılında tüm 
üye ülkelerde anılması kararını almıştı.

Dönemin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa İsen, 
Mevlana’nın doğumunun 800’üncü yılının 2007 yılına rastladığını, bu 
nedenle 2007’nin ‘Dünya Mevlana Yılı’ olması için UNESCO’ya bir öneri 
sunduklarını söylemişti. “Önerimiz olumlu karşılandı ve UNESCO, 2007 
yılını ‘Dünya Mevlana Yılı’ ilan etti. Mevlana’nın, 2007 yılında tüm üye 
ülkelerde anılması’ yönünde karar alındı”
demişti, Prof. Dr. İsen.

Bu kararın ardından hemen çalışmalara ağırlık verildi. 2007 yılında 
Konya’da gerçekleştirilen Mevlana’yı Anma Etkinlikleri’nin dünya 
genelinde bir yıla yayılması, bu konudaki hazırlıkların aralıksız 
sürdürülmesi kararlaştırıldı. Konya’da Valilik ve belediyeler bünyesinde 
bazı çalışmalar yürütüldü. Ankara’da da bakanlık bünyesinde bir alt 
kurul oluşturuldu ve bu kurul 2007 yılında tüm dünyada Mevlana’yı 
anma etkinliklerinin düzenlenmesi için çalışmalar sürdürdü. O günlerde, 
Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı ve Mevlana’nın 22’nci kuşak torunu 
olan Faruk Hemdem Çelebi, Mevlevilik kültürünü, korunması gereken 
dünya kültür mirasları arasına dahil eden UNESCO’nun 2007 yılının 
‘Dünya Mevlana Yılı’ olması yolundaki kararını olumlu bulduğunu 
söylemişti. 
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Dünya Mevlana Yılı konusunda İran ve 
Afganistan’dan da ciddi anlamda destek 
aldıklarını söyleyen Çelebi, “Son 15 yıldaki 
dejenerasyonun UNESCO tarafından fark 
edilerek koruma altına alınması güzel bir 
durum. Dünya genelinde 2007 yılında etkinlikler 
düzenlenecek, Mevlana tüm insanlığa doğru 
bir şekilde tam olarak anlatılacak” demişti. 
Dönemin Selçuk Üniversitesi Mevlana 
Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) 
Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nuri Şimşekler de 
“UNESCO’nun aldığı bu karar, Türk kültürünün 
önemli köşe taşlarından biri olan Mevlana 
ve Mevlevi kültürünün dejenere olmadan 
gelecek kuşaklara aktarılması açısından 
önemli bir adımdır” diyerek, Mevlana yılı ile ilgili 
düşüncelerini dile getirmişti..  
 
 
MiSTiK MÜZiK FESTiVALi

Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
tarafından 2004 yılından beri her yıl 
düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik 
Festivali, 22-30 Eylül 2017 tarihleri arasında,  
Mevlana’nın doğum yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen ‘14’üncü Konya 
Uluslararası Mistik Müzik Festivali’ne ev sahipliği 
yaptı.

30 Eylül’ü içine alan Hz. Mevlana ‘nın 810. 
doğum yıldönümünü içine alan etkinliklerin 
ilkinde, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
tarafından Konya’da 2004 yılından beri 
her yıl düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik 
Festivali’nin 14’üncüsü 22 Eylül tarihinde 
başlatımış. Mevlana’nın doğum günü olan 
30 Eylül’e kadar festival devam etmişti. 
Mevlana’nın sözle ifadesi mümkün olmayan 
sınırsız aşkına, bütün insanlığı kucaklayan 
tevazu ve hoşgörüsüne layık bir anma 
programının hedeflendiği festivalde, mistik 
müzik yoluyla farklı kültürleri tanıtmayı, 
geleneksel mistik müziklere popüler unsurlara 
karışmadan, otantik yapıları ve özellikleri 
korunarak var olabilecekleri bir kültür ortamı 
sağlanması amaçlanmıştı. Yerli ve yabancı 
çok sayıda davetli, ilk günde sahne alan 
Mavera Müzik Topluluğu tarafından orjinal 
sazlar ve seslerle icra edilen Tekke Musikisi ile 
Osmanlı’nın askeri müziği Mehter’in manevi 
ve müzikal duyarlılığındaki birlikteliği işleyen 
ezgileriyle keyif dolu anlar yaşamışlardı.

Festival boyunca, 23 Eylül’de Hz. Hamza 
Topluluğu, 24 Eylül’de Miralem Miralemov, 25 
Eylül’de Geleneksel Sufi Ayinler Topluluğu, 26 
Eylül’de Mesut Kurtiş, 27 Eylül’de Urfa Ahengi 
Topluluğu, 28 Eylül’de Mahsa-Marjan Vahdat 
ve Coşkun Karademir, 29 Eylül’de Dorsaf 
Hamdani ve 30 Eylül’de Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Müziği Topluluğu sahne almışlardı.
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MENGÜÇ SOKAK VE 
ŞERBET-İ VELADET

İkinci etkinlik, 30 Eylül 2017 tarihinde, 
Konya sokağı denilen Tarihi Mengüç 
sokağında yaşandı. Mengüç Sokak, 
renkli günlerinden birini daha 
yaşarken, kazanlar kuruldu, kepçelerle 
ikramlar başladı her bir köşeden. 

Bu kazanların en anlamlısıydı şerbet 
kazanı.  Şerbet Kazanını Somatçı 
Restaurant kurdu dükkanının önüne.
Bu kazan’da hazırlanan şerbet, 
“Şerbet-i Veladet” adını taşıyordu. Yani 
doğum şerbeti. Üç yıldan beri Veladet 
şerbeti Mengüç Sokağına damga 
vurdu. 

Nohutlu Pilav kazanı, İrmik helvası 
kazanı, aynı güne denk gelen 
Muharrem aynın 10.günü dolayısıyla 
aşure kazanı kuruldu. Sokağa gelen, 
uğrayan, etkinliklere iştirak eden 
ziyaretçilere ve misafirlere ikram edildi.

Somatçı Restaurant’ın sahibi Ulaş 
Tekerkaya, Mevlana Vakfını temsil 
eden Hz. Pir’in 22. Kuşaktan torunu 
Esin Çelebi Bayru Hanımefendi ve 
Çetiner Müzik Yapım’ın aynı zamanda 
Kandil Etliekmek’in sahibi Hikmet 
Çetiner’in üç yıl önce başlayan 
gayretleri, çabaları ve samimiyetleri 
bir 30 Eylül’de daha Hz. Mevlana’yı 
sevenleri Tarihi Mengüç Sokak’da 
buluşturdu. 

Hatırlanacak olursa, 2009 yılında, 
Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali 
Rahman, onayladığı bayram 
günleri yasa değişikliğiyle Mevlana 
Celaleddin-i Rumi’nin doğum günü 
olan 30 Eylül’ü bayram kapsamına 
almıştı.

Konya son üç yıldır, “ Şerbet-i 
Velâdet” adı altında, “ Geleneksel Hz. 
Mevlana’nın Doğum Günü Etkinlikleri” 
adı altında Mengüç Sokak’ta, yaygın 
adıyla Konya sokağında programlar 
düzenlemekte ve bu programa 
kurumlar, kuruluşlar, sanatçılar, yerli 
ve yabancı turistler, ziyaretçiler ve 
Konya halkından geniş bir katılım 
birkaç saatliğine de olsa, Mengüç 
Sokağını şenlendirmeye başladı.

Hz. Mevlana’nın 810. doğum günü 
nedeni ile türbe ziyaretinden sonra, 
Tarihi Mengüç Sokağına kortejle 
yürüyüş başladı. Korteje Konya 
Büyükşehir Belediyesi Atlı Zabıtası da 
iştirak etti. Atlı Zabıta’nın bir ilk olarak 
korteje katılmasıyla renkli görüntüler 
ortaya çıktı. 

Şerbet-i Veladet’in hazırlandığı 
kazanın başında gülbang (dua) 
okundu; Okunan Gülbang’dan 
sonra, Şerbetçibaşı Ulaş Tekerkaya 
tarafından Şerbet-i Veladet kazanının 
kapağı açıldı. İkramlara şerbetle 
başlandı. Protokol heyeti, tek tek 
bütün standları dolaştı. Adeta ilçeleri 
temsilen tek başına etkinliklere katıldığı 
görülen Ereğli Belediye standı, sokağın 
en çok ilgi toplayan standlarından 
birisi oldu. Sokak’ta ilerledikçe Nohutlu 
Pilav, İrmik Helvası ve Aşure ikramları 
devam etti. Mengüç Sokak bir anda 
bayram yerine döndü. Tertip Komitesi 
başkanı tarafından sokakta bulunan 
Konya Odasın da protokole ve 
misafirlere Türk kahvesi ikram edildi.

Mengüç Sokak ’ta Konya Valisi Yakup 
Canbolat, Çorum Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Konya 
milletvekilleri H. Ahmet Özdemir, 
M. Uğur Kaleli, Hazreti Mevlana’nın 
22. kuşak torunu Sayın Esin Çelebi 
Bayru Hanımefendi, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 23. ve 24 Dönem 
Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu 
Hanımefendi,  Vali Yardımcısı M. Kamil 
Sağlam, İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman, İl Kültür Müdürü Abdüssettar 
Yarar, vatandaşlar ve turistler vardı.

Stand olarak Mevlana Vakfı, Somatçı 
Restaurant, Bayır Diamond Konya 
Hotel, Rixos Otel, Kılcı Nuri Efendi 
Vakfı, Çetiner Müzik Yapım, Kandil 
Etli Ekmek, Ersan Şekerleme, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Lokmahane, 
Giba Şekerleme, Nasip Cafe, Ereğli 
Belediyesi bulunurken, kaybolmaya 
yüz tutan el sanatlarını temsilen tek 
başına Kaşıkçı Mustafa Sami Onay 
Mengüç Sokak’da yerini almıştı.

Bir sonraki yılda çok daha geniş 
katılımlı bir 30 Eylül’de buluşma 
temennisiyle.
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Myanmar, resmî 
adıyla Myanmar Birliği 
Cumhuriyeti ve ayrıca 

bilinen adlarıyla Burma 
ya da Birmanya, 

Güneydoğu Asya’da, 
Andaman Denizi ve 

Bengal Körfezi kıyısında, 
Bangladeş, Çin, Hindistan, 
Laos ve Tayland arasında 

yer alan ülke.

Arakan, harita üzerinde 
Myanmar’ın kuzey batısında yer 

alan, Çin, Bangladeş, Laos, Tayland 
gibi ülkelerin arasında kalmış ve 

1 milyondan fazla müslümanın 
yaşadığı bir bölge. Myanmar’a ait 

ancak,  bölgede yaşayan insanların 
çoğunluğu müslüman.  Myanmar 
eski adıyla Birmanya, sonrasında 

Burma adını taşıyan ülke.  Arakan, 
Myanmar nüfusunun yüzde 4’üne 

denk düşen ve müslümanların 
son yarım asırdır bilinçli bir şekilde 

katledildiği,  budistler tarafından 
soykırıma uğratıldığı bölge.  

 
Arakan’ın çığlıklarını ne dünya, 

ne Birleşmiş Milletler ne de 
refah içinde yüzen İslam ülkeleri 
duyuyor. Daha düne kadar sınır 

komşusu müslüman Bangladeş,  
Arakanlılara sınırlarını kapatmıştı.  

Dünya Budistlerin yaptığı bu 
katliamı görmezden ve duymazdan 

gelmeye devam ediyor. Türkiye 
gibi duyarlı ülkelerin çağrılarını 
duymamakta ısrar eden İslam 

ülkeleri var dünyamızda.  

1948 yılından bu yana Budistlerin 
işgali altında inim inim inleyen 

Arakan’da, müslümanların 
evlenmeleri yasak, okumaları 

yasak, seyahat etmeleri yasak. 
Ancak ilkokulu okuyabiliyor 

Arakanlılar. Ne bir yere 
varabiliyorlar, ne ülkede bir işe 

girebiliyorlar. Tarihin en acımasız, 
en insafsız, en merhametsiz 

işkencelerini çekiyor Arakanlılar.
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Konu hakkında yapılan haberlere göre; “Myanmar’ın 
kuzeybatısındaki Arakan’da (Rohingya) yaşayan ve 
radikal İslamcı militanlarla, ordu ve aşırı dinci Budist 
çetelerin arasında kalan Müslümanların dramı sürüyor. 
Bölgede 2 bin 600 Arakan Müslümanı’nın evi yakılırken 
Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Bangladeş’e 
sığınan Müslümanlar’ın sayısı da 58 bin 600’ü buldu. “

2017 yılının Kurban Bayramı 
öncesi, üç bine yakın Arakanlı 
müslüman Budistler tarafından 
kadın, çocuk, yaşlı gözetmeksizin 
katledildi.
Medeni dünyamız, medeniyet ruhu ve aşkına rağmen 
her zaman olduğu gibi yine oldukça geç kaldı. 
Bangladeş’e sığınmanın bile ölümüne bir mücadeleden 
geçmesi sonrasında, Birleşmiş Milletlerin, Arakan’da 
“etnik temizlik” yapıldığını kabul etmesi, Arakanlı 
Müslümanların yaşadığı felaketin boyutları gösteriyor. 
Myanmar’a ciddi bir uyarıda bulunmayan dünya, 
Arakanlı Müslümanlara kapılarını açmayan zengin 
İslam ülkeleri, dünyamızın insanlık adına ne durumda 
olduğunun tipik bir göstergesi.  

Arakan nüfusunun çoğunluğu, Rohingya Müslümanları 
ile Budist Rakhineler’den oluşuyor. Bundan 950 yıl 
önce Pagan bir Krallık kurulan Myanmar’a, Hindistan 
ve Çin’e yakın olması nedeniyle önce Budizm geldi. 
Bengal Körfezi’nde batan bir gemiden kurtulan 
Müslüman tüccarlar vasıtasıyla İslamiyet’in yayıldığı 
ve kabul gördüğü bölgede, 1430 yılında Arakan İslam 
Devleti kurulmuş, ilk sultanı da Süleyman Şah olmuştu.   
 

İLK SULTANI SÜLEYMAN ŞAHTI 
 
Uzun yıllar Avrupa ülkeleriyle ticaretin sürdürüldüğü 
Arakan ekonomik bakımdan oldukça güçlenmişti. 
Sömürgeciliğin hakim olduğu yıllarda bölgeye giren 
İngilizler bir süre sonra  yönetimi Burma Sultanlığı’na 
bıraktılar.  Bu tarihten sonra, Müslümanlar siyasi 
iktidarı kaybederlerken yönetim Budist Krallığa 
geçti.  Budist Krallıkla birlikte,  şiddet arttı, Budistler, 
askerlerden aldıkları destek ve güçle Müslümanları 
katliama giriştiler.

Arakan, Müslümanlar üzerindeki şiddetin iyiden iyiye 
arttığı ve dayanılmaz boyutlara ulaştığı, Burma adıyla 
da bilinen Myanmar, Güneydoğu Asya’nın en büyük 
ikinci ülkesi.  Müslümanlar’ın zülme uğradığı Arakan, 
Myanmar’ın 7 eyaletinden biri. Çoğu krallığa ev 
sahipliği yapan eyalette, zulüm ve sürgünler nedeniyle 
nüfus da giderek azalmakta... 52 milyonluk ülkenin 
yüzde 89’u Budistlerden oluşuyor, Müslümanların 
oranı ise yüzde 4 civarında.

Dünyamız, dünyanın güçlü devletlerinin liderlerinden, 
dini liderlerden Arakan’da akan kanı durdurmalarını, 
Myanmar’ın eli kanlı Budist yönetimine dur demelerini 
bekliyor.



Kuzey Kore, 1948 yılına 
kadar Güney Kore ile aynı 
coğrafya’yı ve aynı tarihi 

paylaşıyordu. Kore’nin 
kuzeyini işgal edeb 

Sovyetler Birliği, Kore’nin 
kuzeyinden çekildikten 

sonra 1948 yılı itibarıyla 
kuzeyde bir devlet kuruldu.

İki Kore’yi birleştirme çabaları yıllar içerisinde sonuçsuz kaldı.  Bugün için, 
Kore yarımadasında, Kuzey ve Güney Kore adında iki ülke bulunuyor.

Kuzey Kore, Asya’nın doğusunda, Kore Yarımadasının 38° enleminin 
kuzeyinde kalan bir devlet. Güneyinde, Güney Kore Cumhuriyeti, batısında 
Sarıdeniz, doğusunda Japon Denizi, kuzeyinde Çin ve Rusya Federasyonu 
bulunuyor.

Kuzey Kore lideri Kim Yong Un, yaşadığımız dünyanın yaramaz çocuğu. Otuzlu 
yaşlarda olmasına rağmen dünyaya kafa tutuyor. Kuzey Kore’nin kurucu 
lideri Kim Song Il’in ardından ülkenin lideri oğlu Kim Jong Il olmuştu. Aralık 
2011’de Kim Jong II’nin aniden ölünce, sıra mevcut lider Kim Jong Un’a geldi.  
İsmi ilk olarak Eylül 2010’da duyulmaya başlandı.
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Babasının üçüncü eşinden dünya 
gelen genç liderin doğum tarihi hâlâ 
bilinmiyor.
 
Ancak genel kanı 1984 doğumlu 
olduğu yönünde. Doğum tarihinin 8 
Ocak olduğu söyleniyor. İsviçre’de 
okuduğu dönemde Koreli yetkililerin 
kontrolünde olan Jong Un, İsviçre 
peyniri emmantel seviyor ve havyar 
ile şampanyadan vazgeçmiyor. Son 
yaptığı nükleer denemeyle ülkesinde 
6.3 şiddetinde sarsıntı yaratırken, 
dünya bu haberle sallandı, 
çalkalandı. 

Japonya’nın bu denemenin daha 
önceki denemelerden 9.8 kat daha 
güçlü olduğunu açıklaması ve bu 
denemenin bir hidrojen bombası 
denemesi olabileceği düşüncesi, 
Kuzey Korenin dünyaya meydan 
okuması olarak değerlendirildi.

Kuzey Kore tam anlamıyla kapalı 
bir kutu. Dış dünya ile bağlantısı 
yok denecek kadar az. Genç liderin 
koyduğu yasaklar, ilginç olmaktanda 
öte. Dünyayı ve özellikle ABD’yi hedef 
alan açıklamaları tehdit ötesinde 
neredeyse savaş sebebi. 

Üçüncü Dünya Savaşı çıkarabilir 
diyenler az değil.
Kuzey Kore tam 40 yıldır ABD’yi 
vurabilecek kıtalararası menzile 
sahip nükleer füzelere sahip olma 
hayaliyle çalışmalar yapıyor.

İlk denemelerine 1970’lerin sonunda, 
Sovyet Scud-B (300 km menzil) 
tipi füzenin bir versiyonu üzerinde 
çalışarak başlayan Kuzey Kore, 
yaptığı füzenin  denemesini 1984’te 
yaptı..
 

Kim Yong Un 
döneminde ise, bu 
alanda 2012  yılından 
itibaren, adeta 
koşmaya başladı;
 

12 Aralık 2012: Kuzey Kore, 
yörüngeye başarılı şekilde bir gözlem 
uydusu yerleştirmeyi başardı.

12 Şubat 2013: Kuzey Kore, 
üçüncü yeraltı nükleer denemesini 
gerçekleştirdi.

6 Ocak 2016: Kuzey Kore’nin 
dördüncü yeraltı nükleer denemesi 
gerçekleştirildi. Hidrojen bombası 
olup olmadığı konusuna şüpheyle 
yaklaşıldı.

9 Mart 2016: Kim Jong Un bir 
açıklama yaparak, Kuzey Kore’nin 
başarılı bir şekilde termonükleer 
başlığı füzelerin taşıyabileceği 
şekilde küçülttüğünü belirtti.

23 Nisan 2016: Pyongyang 
yönetimi, denizaltından fırlatılan bir 
balistik füze denemesi yaptı.

3 Ağustos 2016: Kuzey Kore ilk kez, 
Japonya’nın denizdeki ekonomik 
alanına bir füze fırlattı.

9 Eylül 2016: Kuzey Kore beşinci 
füze denemesini gerçekleştirdi. Bu 
deneme daha öncekilere göre daha 
güçlüydü.

14 Mayıs 2017: Kuzey Kore 700 
kilometre yol kat eden bir füze 
fırlattı. Füze Japon Denizi’ne düştü. 
Uzmanlar füzenin 4500 kilometre 
menzili olduğunu ve Guam adasına 
ulaşabileceğini duyurdu.

4 Temmuz 2017: Kuzey Kore 
kıtalararası balistik füze denemesi 
yaptı. Uzmanlar füzenin ABD’nin 
Alaska eyaletine ulaşabileceğini 
belirtti.

28 Temmuz 2017: Asya ülkesi bu kez 
10 bin kilometre menzilli başarılı bir 
füze denemesi yaptı. Bu deneme, 
teorik olarak Kuzey Kore’nin ABD’nin 
büyük bir bölümünü vurabileceği 
anlamına geliyordu.

3 Eylül 2017: Kim Jong Un, 
kıtalararası balistik füzelerin 
taşıyabileceği küçüklükte bir hidrojen 
bombasının denemesinin başarılı bir 
şekilde yapıldığını duyurdu.

Bu haberden sonra da, en sert 
açıklamalar birbirinin ardı sıra 
gelmeye başladı.  
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Kim Jong-Un ülkede yeni yılın kutlanmasını yasakladı. 
Halktan İsa’ya değil babaannesine tapınmasını istedi. 

Kuzey Kore’de devlet televizyonu ve radyoları dışındaki tüm 
kanalları yasakladı. Ülkede Güney Kore kanallarını izleyen 

bazı insanlar idam edildi. 

Kuzey Kore’de halkın internet kullanması yasak. 
Sadece devlet yetkilileri Kwangmyong adındaki ülke 

içi ağa bağlanıyor. İnternet yasağının sebebi; halkın 
diğer ülkelerde olan ‘kötü şeyleri’ görüp devlet 

yetkililerine olumsuz tavır almaması. 
  

Din seçimi özgür değil, başka bir din seçimi 
neredeyse yasak. Güney Kore’de yayılan 

Hristiyanlık karşısında Kuzey Kore’de  
 

Hristiyanlar’a baskı arttı. Kuzey Kore 
lideri Kim Jong-Un kendi ülkesinde 

sadece yerli sigara içilmesine karar 
verdi. Kuzey Kore’de yabancı 

sigara içmek de yasak. Yurtdışı 
seyahatine çıkmak çok zor, 

Kuzey Kore İşçi Partisi üyesi 
ya da iyi bir konuma sahip 

olmayan vatandaşların yurt 
dışına seyahat etme hakkı 

neredeyse yok gibi.

Pasaport çıkarmayı başaranlar ise, yurtdışı seyahatleri 
sonrası pasaportunu yetkililere teslim etmek zorunda. 

Farklı saç kesimi yasak, erkeklerin saç kesimleri yaş 
gruplarına göre belli bir ölçüde ayarlandı. Devlet, 
kadınlar için 18, erkekler içinse 10 farklı saç modeli 
belirledi, halk bu modellerin dışına çıkamıyor. Kim 
Jong-Un’un saç kesimi katı yasaklar arasında. 

Parti kurulması yasak, Kim Jong-Un’un başkan olduğu 
Kore İşçi Partisi dışında bir parti kurulması yasak. Parti 
kurmaya çalışanların cezası ise idam. 

Şarkılar devlet kontrolünde yapılıyor. Şarkı sözlerinin 
özellikle rejimi övmesi gerek. Ülkede yabancı müzik 
dinlemek yasak ancak bu konudaki kırılma Slovenyalı 
metal grubu Laiback, başkent Pyongyang’da konser 
vermesiyle azaldı. Ayrıca Laiback ülkede sahne alan ilk 
yabancı grup oldu. 

Yabancı gazetecilerin ülkeye girmesi yasak. Ancak Kore 
İşçi Partisi’nin izin verdiği gazeteciler ülkeye girebiliyor. 

Kuzey Kore’de 11 yıllık zorunlu eğitim var, okula gitmek 
istemeyen öğrencilere ise orduya girmekten başka hak 
tanınmıyor. 

Başkent Pyongyang dışında ülkenin diğer şehirlerinde 
çok az şahsi araç var. Halk genel olarak bisiklet 
kullanıyor. 
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ABD’yi temsil ediyor 
diye kot pantolon 

yasak.

İktidar partisi kongre hazırlıkları 
yaparken, başkent Pyongyang’da 
düğün ve cenaze merasimleri yasak. 

Kuzey Kore’de içki içmek serbest ama sarhoş olmak yasak. 
Ülkede kadın ve erkeklerin saç modelleri belli. Ama farklı 
modeller arasından seçim yapabiliyorlar. Erkekler için 10, 
kadınlar için 28 belirlenmiş saç modeli var.

Ülkede üç TV kanalı var. İkisi hafta sonu, diğeri sadece akşamları 
yayın yapıyor. Bütün televizyonlar fabrikadan sadece Kuzey 
Kore uydularına göre tasarlandığı için yabancı kanallara da giriş 
yapılamıyor.

Radyo kanalları sadece devlet 
frekanslarını çekecek şekilde üretiliyor.

Ülke içinde kullanılan bir telefon ağı var. Ama kimsenin başka 
bir ülke ile telefonda konuşmasına izin verilmiyor. Sadece 
üniversiteler ve devlet dairelerinde kullanılan kendi internet 
ağları bulunuyor. Ama burada bile internet erişimi tamamen 
Komünist Parti’nin kontrolünde oluyor. Beş  yılda bir seçim 
yapılıyor. Tabii ki tek bir aday oluyor. 2012’deki son seçimde Kim 
Jong Un oyların yüzde 100’ünü aldı. Kişisel olarak Kuzey Kore’ye 
gitmek çok zor. Ülkeye uçuş yapan tek havayolu şirketi Kuzey 
Kore devletine ait Air Koryo. Ülkeyi ziyaret eden turistlerin bile 
başına birer görevli veriliyor. Tek başlarına hareket etmeleri 
kesinlikle yasak. Nereye gideceklerine, nerelerin fotoğraflarını 
çekebileceklerine, kimlerle konuşabileceklerine ve nerelerde 
kalacaklarına dair bu görevliler karar veriyor.

 
 
 
 
 
 
 

Ülkede özel arabalar yasak. Bu nedenle 
sadece devletin izin verdiği kişilerin 
arabası var.

Toplu taşıma dışında ulaşım bisiklet ya da motosiklet ile 
sağlanıyor. Geceleri kentler tamamen karanlığa bürüyor.
Sinema-tiyatro salonları veya dans kulüpleri var. Ama sadece 
yerel filmler izlenebiliyor. Batı müziği de yasak. Her doğan bebek 
hemen kayıt altına alınıyor. Ve ömrü boyunca gizli bir dosya ile 
sürekli takip altında tutuluyor. İş hayatında yük özellikle üretim 
alanlarında kadınların sırtında.

En iyi orduda, diplomaside ve özellikle Komünist Parti içinde 
yükselenler kazanıyor. İşçilerin ayda 1 ya da 2 dolar kazandığı 
biliniyor. Kişi evleneceği kişiyi kendisi seçebiliyor. Genellikle 
anneler oğulları için gelin buluyor.

Evlenme yaşı 27-30 arasında 
değişiyor. Ailelerin genellikle çok 
sayıda çocuğu oluyor.

Ülkeye her yıl ortalama 2 bin yabancı gidiyor. Bunlar ancak 
belirlenmiş tur şirketleri üzerinden giriş yapabiliyor. İlk olarak 
2013 yılında yabancılara ülkede cep telefonlarını kullanma izni 
verildi. Ülkede herkes asker denebilir. Bu nedenle dünyanın en 
büyük ordusuna sahipler. Yedek askerlerle birlikte 7.7 milyon 
kadın ve erken orduda görev yapıyor. Askerlik süresi erkekler için 
10, kadınlar için üç yıl.

Dünyanın en büyük stadyumu başkent Pyongyang’da yer alıyor. 
150 bin kapasiteli Rungrado May Day isimli stadyumda futbol 
maçları da yapılıyor. Ancak maçlarda gol atıldığında sevinmek 
yasak. Ülkedeki tüm öğretmenler akordeon çalmayı bilmek 
zorund a.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dünya genelinde 
askeri harcamalar 
incelendiğinde 
1998’den sonra askeri 
harcamalarda bir artış 
görülmektedir.  
 

Yapılan araştırmalara göre 1998’de 
dünya geneli askeri harcamalar 1 
trilyon dolar iken 2016 yılı itibari 1,697 
trilyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığını 
göstermektedir. Küresel ölçekli 
savunma harcamalarının büyük bir 
kısmını tek başına ABD yapmaktadır. 
Buna göre ABD’nin savunma 
harcamaları için 2016 yılında ayırdığı 
bütçe 612 milyar dolardır ki bu rakam 
tek başına dünya genelinin %36’ına 
karşılık gelmektedir. ABD’nden sonra 
%13’lük pay 221 milyar dolarlık harcama 
ile Çin, %4,7’lik pay 69,7 milyar dolarlık 
harcama ile Rusya gelmektedir.

Küresel silah ticaretinin boyutlarına 
bakıldığında BM Güvenlik Konseyi’nin 
5 daimi üyesinin (Fransa, Rusya, 
Çin, Britanya ve ABD) dünyanın 
konvansiyonel silah ihracatının %73’ünü 
ellerinde bulundurduğu görülmektedir. 
Türkiye, 2016 yılı itibariyle, silah ve 
mühimmat ihraç eden ülkeler arasında 
dünya genelinde %0,71’lik pay ile 16. 
sırada yer almaktadır. Dünya genelinde 
silah ithalatının büyük bir kısmı 
Ortadoğu ve körfez ülkeleri tarafından 

yapılmaktadır. Bölgede etkin faktör 
ve kilit rol üstlenmek isteyen ülkemizin 
silah ihracatını yükselterek bölgenin 
lider ülkesi olduğunu ortaya koyması 
gerekmektedir. Sektörün 2023 yılı 
hedefi 25 milyar dolar olup savunma 
sanayiine yapılacak her katkı son 
derece önemlidir.  Bu bağlamda 100 
yılı aşkın süredir silah imalatı (av tüfeği) 
tecrübesine  sahip Konya - Beyşehir 
ilçesi Huğlu 

–Üzümlü Bölgesi de önemli bir 
potansiyele sahiptir.

2016 yılında dünya genelinde av 
tüfekleri sektöründe yaklaşık 1 
milyar dolarlık ihracat yapılmış olup 
Türkiye 138 milyon dolarla İtalya’nın 
arkasından bu alanda 2. sıradadır. 
Askeri silahların üretimi ve ihracatında 
dünyada aslan payı ile ilk sırada 
bulunan ABD askeri amaçlı olmayan 
ateşli silahlar ihracatında 123 milyon 
dolar ile hemen ülkemizin arkasında 
3. sırada yer almaktadır. Ülkemizin 
dünyada lider ülkeler arasında bulunan 
bu konumunun büyük bir çoğunluğunu 
Huğlu ve Üzümlü bölgesinde bulunan 
firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Savunma sanayi noktasında 
potansiyeli bulunan bölgeye şans 
verilmesi durumunda, dünyada askeri 
nitelikli silahlar ihracatında önemli bir 
konuma geleceği ortadadır.

Ülkemiz 2015 yılında av tüfekleri 
ihracatında dünya genelinde %10’luk 
pay ile 3. sırada yer alırken 2016 
yılında dünya genelinde %3’lük bir 
artış ile (yaklaşık 21 milyon dolar) 
ABD’yi geçerek 2. sıraya yerleşmiştir. 
Birçok ülkenin pazar payları düşme 
eğilimindeyken ülkemizin payının 
artış içinde olması dikkat çekici bir 
husustur. Yüksek kaliteli bir silah ile 
düşük kaliteli bir silahın ayrıldığı temel 
noktalar malzeme, işçilik kalitesi ve 
kullanılan malzemelerin gördüğü 
dayanım artırma işlemleridir. Türkiye 
ihracatının (142 Milyar  Dolar-2016) 
kilogram başına fiyat .1,6 - 2 dolar 

civarında gerçekleşmiştir Av ve spor 
amaçlı üretilen ürünlerde bu değer 
ülkemiz ortalamasının çok üzerindedir. 
Sektörde 2015 yılına ait veriler 
değerlendirildiğinde 930320100000 
GTIP diğer spor, av veya hedef 
için yivsiz tüfekler; tek namlulu 
sınıflandırmada kg başına ihracat 
değerinin 44 USD ve 930320950000 
GTIP diğer spor, av veya hedef için 
yivsiz çift namlulu  diğer tüfeklerde kg 
başına ihracat değerinin ise 80 USD 
olduğu görülmektedir.

Konya tüfek ve özellikle av tüfeği 
üretiminde merkezi bir noktada 
bulunmaktadır. Av tüfeği üretimi, 
Beyşehir İlçesi özelinde Konya için, 
imalat, istihdam, ticaret, ihracat ve 
ileride savunma sanayine hizmet 
edebilecek bir rezerv olma açısından 
son derece önemlidir. Konya’da silah 
üretimi il merkezinden çok Beyşehir 
ilçesinde yoğunlaşmaktadır.   
 
Beyşehir’de ilçeye bağlı Huğlu, Üzümlü 
ve Gencek kasabalarında kökleri 
1914’e kadar uzanan tüfek üretimi köy 
evlerinin altında kurulan atölyelerde 
başlamış, ardından Huğlu ve Üzümlü’de 
kurulan kooperatifler sektör için itici 
güç olmuştur. 1980’li yıllara kadar 
‘çifte’ diye tabir edilen “yan yana” 
model av tüfeği üretimi, daha sonraki 
yıllarda “süper pozze” ve “yarı otomatik” 
imalatıyla devam etmiştir. Bölgede 12, 
16, 20, 28 ve 36 kalibrelik, 51, 55, 66, 
68, 71 ve 76 cm namlu uzunluklarına 
sahip tek kırma, çifte, süperpoze, 
otomatik ve yarı otomatik pek çok tip av 
tüfeği üretilmektedir.
 
Konya-Beyşehir Huğlu Üzümlü 
yaklaşık 450-500 bin adet/yıl 
üretim yapmaktadır. (Nace Rev.2) 
25.40.12.50.00. (Çifte namlulu av 
tüfekleri, tüfekler, kısa tüfekler ve 
ağızdan dolmalı tüfekler (uzun namlulu 
tüfekler, vb. ile bastona benzetilmiş 
spor tabancaları dahil) (askeri amaçlı 
ateşli silahlar hariç)
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Konya Türkiye’de savunma ve havacılık 
sanayinde en fazla ihracat yapan 
5. İldir. Konya’da Savunma Sanayi 
İhracatçılar Birliğine (SASAD) kayıtlı 63 
firma bulunmaktadır. Kayıtlı firmalar 
çoğunluğu av ve spor amaçlı tüfek 
imal eden işletmelerden oluşmaktadır. 
Savunma sanayinin diğer alanlarında 
faaliyet gösteren firmaların ise 35 
ile 40 firma arasında olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu firmalarımız ana 
yüklenici firmalara tedarikçi olarak 
çalışmakta, doğrudan ihracatları 
bulunmamaktadır.

Ülkemiz Savunma Sanayinin ihtiyacına 
yönelik bölgeye kurulması masada olan 
Silah ihtisas OSB ile bölgede üretilmesi 
planlanan milli piyade tüfeği için kalite 
kontrollerinin, test ve analizlerin teknik 
altyapısının oluşturulması, mevcutta 
üretimi yapılan yivsiz tüfekler için de 
kalitenin arttırılması ve üniversite 
sanayi işbirliği çalışmalarına hız 
verilmesi büyük önem arz etmektedir. 
MKE’nin yükünü azaltmak amacıyla 
MPT-76, MPT-55, MP-5, Bora keskin 
nişancı tüfeği gibi hafif silahların 
imalatını özel sektörün, test analiz ve 
kontrollerin de kamu-Üniversite- Özel 
Sektör İşbirliğinde kurulacak merkezler 
tarafından yapılması, bölgeyi ülkenin 

hafif silah üretiminde savunma sanayi 
için bir merkez haline getirecektir.

İLERİYE DÖNÜK 
ATILMASI GEREKEN 
ADIMLAR VE 
SONUÇ;
Konya İli özellikle 100 yılı aşkın süredir 
sahip olduğu Av Tüfeği sektöründeki 
silah imalat tecrübesi, sahip olduğu, 
nitelikli işgücü, makine ekipman 
donanımı, lojistik imkanları, coğrafi 
avantajları, Üniversite-Teknopark 
mevcudu, Ar Ge kabiliyeti, tasarım 
yeteneği ile göz doldurmakta 
olup, konuyla ilgili Devlet yetkilileri 
de Mevlana Kalkınma Ajansı 
koordinasyonunda bu durumu yerinde 
incelemek suretiyle müşahade 
etmişlerdir. 

Konya ve özellikle Beyşehir Huğlu, 
Üzümlü Bölgesindeki KOBİ’lerin 
Endüstri 4.0 perspektifinde 
savunma sanayine entegrasyonunu 
kolaylaştırarak,  Ar-Ge, Tasarım, 
Yazılım, Endüstriyel Yetkinlik, İş 
Süreçleri, Yönetim ve Organizasyon, 
Nitelikli İstihdam, Danışmanlık, Belge, 
Sertifikasyon, Makine Teçhizat ve 

Pazarlama noktasındaki yenilik 
faaliyetlerinin desteklenmesi, bölgede 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu 
gözetim ve denetiminde entegre 
sanayi bölgelerinin oluşturarak gerekli 
danışmanlık hizmetlerinin sağlanması 
suretiyle cesaretlendirilerek yoğun 
üretime yönlendirilmesi durumunda 
ülkemizin ihtiyaç duyduğu Yerli ve Milli 
Savunma Sanayinin inşasında söz 
sahibi olabilecek ülkemizdeki ender 
coğrafyaların başında Konya’mız 
gelmektedir. Başka bir ifadeyle, 
Huğlu, Üzümlü ve Konya’nın yerli 
ve milli savunma sanayi inşasında 
rol oynayabilecek potansiyeli 
fazlasıyla vardır ve bu potansiyeli 
değerlendirmekte geç kalınmamalıdır.



Küba, Fidel Castro ve Ernesto Che Guevara ile özdeşleşen ve anılan bir ada ülkesi. 
Özellikle, purolarıyla, Havana Purosuyla ünlü bir ülke. Tarihin, turizmin, tabii güzelliğin 
gelenleri karşıladığı, kendine has müziği, iklimi ve atmosferi ile merak edilen, şehirleri,  
meydanları, kumsalları ve ilginç bitki örtüsünün insanları cezbettiği, her geçen yıl 
çok daha fazla ziyaretçinin , turistin gezip dolaşmaya can attığı dünyanın ilgi çekici 
köşelerinden birisi. 

Küba, 12 milyonluk bir Karayip ülkesi. Isla de la Juventud ve birçok takımadaların yanı sıra, başlıca Küba 
adasından oluşur. Havana, Küba’nın en büyük şehri ve ülkenin başkentidir. Turizm kısmında ise Bölge tam 
anlamıyla bakir ve el değmemiş, cennetten bir parçadır. Program uluslar arası tek havalimanı olan Havana 
ile başlar. Havana ortalama 3 gününüzün özellikle geçmesi gerektiği baş şehirdir. Dip not olarak da verelim 
isterim. Ortalama yaşama süresinin 77 yıl olduğu bu ülkeyi beraber keşfetmeye başlayalım.
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Küba’ya son zamanlarda Türk Hava Yollarının direkt sefer koyması ile haftada 4 gün direkt ulaşım mümkün. Daha 
öncesinde sadece Moskova aktarmalı Aeraloft ve Paris aktarmalı Air France ile buraya ulaşmak mümkündü.  
 
Havana şehrine ulaştığınızda tropikal bir iklim sizi karşılar. Bu şehirde öncelikle UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan 
Havana Eski Kenti geziye başlama noktası olmalıdır. Burada bir çok cafe ve restoranların yanı sıra geçmişten günümüze 
uzanan faytonlar, Amerikan arabaları, Şarkı söyleyip dans eden insanları ile dikkat çeker. Havana meydanları ile ünlüdür. 

Malecon Bulvarı, Okyanus kıyısındaki uçsuz bucaksız bir kordon. Okyanus sakin olunca çok güzeldir ancak coşarsa orada 
çok durmayın bence zira bina boyu dalgalar görürsünüz.

Devrim Meydanına gelince şöyle bir duralım önce 360 derece dönelim bir bakalım etrafımıza..
Burası Havana’nın en ünlü meydanı ve bu meydan çok büyük. Meydanda iki önemli ismin dev 
portresi var. Biri malum, Arjantinli romantik devrimci Che’ye ait.. Che’nin dev portresi Devrim 
Meydanı’nın en özel unsuru. Che’nin bu ünlü silüetinin altında şu ünlü muhteşem sloganı yazıyor:  
Hasta La Victoria Siempre!  (Daima Zafere Kadar!) burada belki de tüm günü geçirebilirsiniz.  

Plaza de Armas Meydanı. Burası aynı zamanda şehrin doğduğu yer, Havana tarihinin 
kalbidir. Meydan, kolonyal  dönemde, askeri geçit törenleri, müzik konserleri ve aristokrat 
ailelerin resmi akşam mesire yeri idi ve 20. yüzyılın ortalarına kadar politik ve idari rolünü 
sürdürdü. Günümüzde kitap, resim, eski plak gibi satıcıların tezgahlarının olduğu bit pazarı 
havasında bir meydan burası ama geçmişi dört asra uzanan tarihi binalarla çevrilidir. 

San Fransisco Meydanı ise sizleri etkileyecek bir başka nokta burası genelde canlı ve 
hareketli bir meydan, 16. sını dolduran genç kızlar kabarık elbiseler, yapılmış saçlar ve 
makyajlarla bu meydanda fotoğraf çektirirken karşınıza çıkarsa şaşırmayın... Genç kızlığa 
adım töreni hatırası fotoğrafları için genelde burayı kullanıyorlar.  

Bugün yeterince yoruldunuz sanıyorum. Otele dönüşte Coco Taksi ile dönmeyi ihmal etmeyin...

UNESCO tarafından verilen istatistikte 
dünyanın en çok görülmek istenilen 
şehirlerinden biri Başkent Havana’dır.
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Buraya gelmişken görülmeden dönülmeyecek bir başka yer ise 
Pinar del Rio – Vinales vadisidir. Vinales, Küba’nın Pinar Del Rio 
vilayetinde yer alan küçük bir kasaba ve yerel idaredir. Vinales, 
verandalı tahta evleriyle ünlüdür. “Küba’nın bahçeleri” diye anılır. 
Arnavut kaldırımlı sokaklar, kiliseler, benzin istasyonları, tek katlı 
evler ve verandalarda sallanan sandalyeler Vinales’i anlatan 
birkaç detaydır. Vinales Vadisi, görenlere, cennet varsa böyle bir 
yerdir dedirtecek kadar doğal güzelliklere sahiptir. 1999 yılında 
UNESCO’nun dünya mirası listesine girmiştir. Dümdüz vadi, 
palmiye ağaçları ve tütünle kaplı olup, aynı zamanda kalın ve sert 
otların her yana serpilmesinden oluşuyor.  
 
Vinales vadisi muhteşem doğası, tekne turlarıyla görülebilen 
mağaraları, dünyanın en kaliteli puro tütünü tarlaları içinde yer 
alan tarihi köyleri ile insanı gerçekten büyüler. Özellikle “Cueva del 
Indio” adlı mağarayı ziyaret etmenizi ve mağaranın içinden geçen 
nehirde sandal gezisi yapmanızı tavsiye ederiz. Vadiyi gezmek için 
at ta kiralayabilir, bu güzel vadiyi ata binerek de gezebilirsiniz. 

Küba denince ilk akla gelen pek tabii ki purodur. Dünya’nın en 
kaliteli puro tütünleri bu ülkede yetiştirilir. Pinar Del Rio’daki puro 
fabrikası ise görülmeye değer. Purolar ise el emeği ağırlıklı olarak 
üretilir

İnanılmaz güzel doğada görmeniz gereken bir başka güzellik, 
Brezilyalı ünlü ressam Diego Riviera’nın öğrencisi Leovigildo 
Gonzalez tarafından çizilmiş saykedelik bir yağlı boya çalışması... 
Vadinin kenarındaki dik ve sarp bir kayanın üzerine çizilmiş Mural 
de la Prehistoria adlı bu dev duvar resminin, evrim teorisini 
anlatan bir çalışma olduğu söyleniyor. 

Cienfuegos, (Güneyin İncisi) Küba’da bir liman şehri. Şehre 
adını veren Camilo Cienfuegos bir Küba halk kahramanı. 
Şehir, Havana’ya yaklaşık 250 kilometre mesafede, ülkenin 
güneyindedir. Jose Marti park’a yakın, deniz kenarında bir Casa 
Particular’de kalmak şehirden almayı umduğunuz keyfi katlar. 

“Küba denince
akla ilk gelen
purodur“

Pinar del Rio – Vinales Vadisi

Leovigildo Gonzalez’in Yağlı Boya Çalışması

Puro
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Trinidad Küba’da kolonyal mimarinin 
en iyi korunduğu kent olan Trinidad 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan 
Ingenios Vadisi ile önem taşır. Trinidad, 
Arnavut kaldırmlı sokakları, 2 katlı ufak 
evleri, dantel örtülü koltukları ile daha 

şehirdeki ilk dakikalarınızda kanınıza sızıyor. 
1500’lerden kalan şehir Küba‘nın ve tüm 

Latin Amerika’nın en eski yerleşimlerinden. 
Ama Haiti’deki şeker üretiminde çalışan 

köleler, isyandan kaçıp buraya yerleşene 
kadar bu bölgede ciddi bir yerleşim 

yokmuş. 1800’lerde burada kurulan şeker 
değirmenleri sayesinde Trinidad altın 

çağını yaşamış. Küba’daki şeker üretiminin 
2/3’ünü Trinidad karşılıyormuş. 

Plaza Mayor Trinidad’ın özellikle turistik 
açıdan kalbi. Yani gündüz burayı gezecek, 

akşam tekrar buradan geçecek, bir şekilde 
burada bol bol vakit geçireceksiniz. Çünkü 

özellikle akşamları bu bölge inanılmaz 
hareketli ve eğlenceli oluyor.

Trinity Kilisesi Plaza Mayor’da bulunan 
şehrin en büyük kilisesi. Söylenene göre, 
tamamlanma sürecinde özellikle maddi 

anlamda sorun yaşandığı için mimari 
açıdan biraz tuhaf bir halde.  Sonradan 

tamamlamak ve düzeltmek istemişler, 
ancak bu sefer de UNESCO’nun 

listesine girmiş bulunduğu için üzerine 
oynamalarına izin verilmemiş. Plaza 

Mayor’a ulaştığınız takdirde görmemeniz 
mümkün olmadığı için yerini tarif etmeme 

gerek yok sanırım.

Casa de la Musica Trinidad Trinidad’da 
akşam turistlerin de, lokallerin de akın 

ettiği yer olan Casa de la Musica, Plaza 
Mayor’un hemen dibinde bulunan 

merdivenlerin tepesine çıktığınızda 
karşınızda göreceğiniz, dans eden 

insanlarla dolu, rom içerikli kokteyllere 
boğulacağınız, oldukça eğlenceli bir 

açık hava mekanı denilebilir. Bence bir 
akşamınızı kesinlikle burada geçirebilirsiniz.

Küba Basit bir vize uygulaması ile 
pasaporta mühür vurmadan ülkeye giriş 

sağlanan bir ülke.

ARGEONTUR olarak Küba’ya 
yıl içerisinde 8 kez program 

yapmaktayız.

Kuba

:
Trinidad Kenti

Plaza Mayor
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Sevgili okurlar, “Konya Kazan 
biz Kepçe” Konya’yı sokak 
sokak, cadde cadde, semt 
semt gezmeye, dolaşmaya ve 
tanıtmaya devam ediyor. Konya 
her yönüyle bir çok medeniyetle 
tanışmış, o medeniyetlerin izlerini 
taşıyan tarihi bir şehir.Bir çok 
ziyaretçiye göre oldvukça düz ayak 
bir şehir. Yokuşu yok, engebesi 
yok, dümdüz. Ulaşımı kolay, 
ulaşması kolay, Bu şehirde insan 
kaybolmaz diyenleri yanıltmayan 
bir şehir. Diyarı Mevlana denildiği 
için dünyanın bir çok ülkesinden 
yıl içerisinde de gelinen, Aralık 
ayında Mevlana’yı anma 
törenleri çerçevesinde oldukça 
kalabalıklaşan bir şehir.
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Kerkük Caddesi, 
Eski Zümrüt Sitesi ile onun yerine yapılan on katlı 
yeni site arasında bir karşılaştırmayı yaşıyor.

Antik çağlarda Hititler dolaşmış, Frigler dolaşmış bu coğrafya da, Persler, Makedonyalı Büyük İskender 
geçmiş ovasından, dağlarından.  Roma, Bizans, Selçuklu, Karamanoğlu dönemlerinde kurulan şehir 
geliştirilmiş, büyütülmüş. Onlarca medeniyet, bir çok kavim gelmiş-geçmiş bu topraklardan. O günden 
bugüne bu şehirde, tarihle iç içe olmayan, tarihi yaşamayan ne bir sokak bulabilirsiniz, ne de bir mahalle.

Destanlar, efsaneler, masallar, nesilden nesile aktarılmış hikayeler, kahramanlar, kimi hüzünlerin sevince, kimi sevinçlerin 
hüzne karıştığı sayısını kimsenin bilemediği dünya kadar olayın yaşandığı mahallelerin arasından süzülüp ilerleyen bir cadde 
Kerkük caddesi.  Kerkük Caddesinde dolaşmak, bir çok insanı ürpertiyor. Herkesin aklında ve dilinde bir bayram gününü kabusa 
döndüren bir sitenin hikayesi var.  Önünden ve yanından geçerken  neresiydi orası demeden yapamıyor hiç kimse. Merkez 
Selçuklu İlçesinde yer alan Kerkük Caddesi  Feritpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer almakla birlikte, Nişantaşı Mahallesi ile 
sınır olan Rauf Denktaş caddesinden başlayıp,  Musalla bağları Mahalle sınırı olan Kule Caddesine kadar olan  kısımda yer 
alır. Cadde lüks sitelerin ve işyerlerininin karşılıklı olarak yer aldığı bir cadde. Adnan Menderes Caddesi ile sonlanan caddenin 
uzunluğu 830 metre.  Cadde genişliği iki yönlü olarak toplam 31.80 metre. Geniş kaldırımlı caddenin karşılıklı kaldırımları yaklaşık 
9 metre civarında. Ayrıca iki yönde bisiklet yolu da mevcut.
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Caddenin başlangıcına oldukça yakın olan Perşembe Pazarı, Konya’nın nezih parklarından biri olan Nene 
Hatun Parkı, caddenin en renkli ve hareketli köşeleri. 

Caddenin bitimine doğru Dündar Otel var. Bitime oldukça yakın yer alan Kule AVM, şehrin en işlek, en 
faal, en çok tercih edilen AVM’si konumunda. 42 katlı Selçuklu Kulesi, 163 metre yüksekliğiyle Konya’nın 
halihazırda en yüksek kulesi. 

Kerkük Caddesi , Şefik Can caddesinden, Ahmet Özcan caddesinden çok önceleri, Konya’nın en gösterişli, 
en zengin, en fazla istikbali parlak, önü açık caddelerinden biriydi. Neredeyse üzerine cadde yoktu. 
Kerkük caddesinde oturmak bir ayrıcalıktı. Lüks dairelerin mermerlerinin İtalya’dan özel olarak getirtildiği 
anlatılırdı.  Yakut, Safir ve Zümrüt Siteleri ise anlatıla anlatıla bitirilemezdi.
Zümrüt Sitesi 2 Şubat 2002 yılında bayram günü bir anda çöktü. Deprem değildi amma tam 92 insan 
Zümrüt Sitesinin enkazı altında kaldılar. Sağ kurtulanlar kurtulduklarına inanamadılar. Konu ile ilgili davalar 
uzunca bir süre devam etti. Konya Zümrüt Faciasını iliklerine kadar hissetti. Kendine gelemedi. Kerkük 
Caddesi bir anda o ışıltısını ve pırıltısını kaybetti. Zümrüt Apartmanının bulunduğu Kerkük Caddesinden 
kaçış başladı. Aradan geçen 15 yıl sonrasında, yaraların kapandığı, küllendiği, caddenin eski haline hızla 
geri döndüğü bir cadde Kerkük Caddesi.

Bugün, eskinin yerine kondurulan, artık “Yeni Zümrüt Sitesi” diyebileceğimiz, site eskiden olduğu gibi,  
3 numaralı Safir ve 7 numaralı Yakut sitesinin arasında on katlı bir yapı. Altında Moloko Coffee ve Gassap 
Breakfast&Steakhouse bulunuyor. Zümrüt Sitesinin bulunduğu yere, anıt yapacağız, bundan sonra oraya 
bina filan yapılmayacak, yaptırtmayacağız söylemleri çoktan mazide kalmış vaziyette. Laf dumandır uçar 
gider sözünün doğruluğu Zümrüt Apatmanının yerine dikilen on katlı yapı ile ispatlanmış durumda.

Burukluğu, hüznü, maziyi  
ve hayatı sorguluyorsunuz
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İŞTE VİZYONA GİRECEK EN İYİ FİLMLER

Büyük hayran kitlelerine 
sahip serilerin yeni 

filmlerinden usta 
yönetmenlerin en taze 

yapıtlarına kadar pek çok 
önemli film vizyona girecek. 

Yakın zamanda izleyeceğimiz 
birbirinden muhteşem 

filmleri siz sinemaseverler 
için bir araya getirdik.
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Mutluluk Zamanı
Vizyon Tarihi: 10 Kasım 2017
Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları 
dimdik yere basan insanlara dönüştüren 
“mutluet.com.tr “ şirketinin sahibidir. 
Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel 
hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını 
geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran 
Ada’nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. 
Mert’in hayatı Ada’yı tanıdıkça değişmeye 
başlar. Mert’i tanıdıkça ona aşık olan Ada 
ise ne kadar duygularına engel olmaya 
çalışsa da başarılı olamaz. Romantik 
komedi türündeki filmin başrolünde 
Kiralık Aşk dizisinde canlandırdıkları Ömer 
ve Defne karakterleriyle büyük başarı 
yakalayan Barış Arduç ve Elçin Sangu yer 
alıyor.

Justice League: (Adalet Birliği)
Vizyon Tarihi: 17 Kasım 2017
DC öykü evrenini kapsamlı bir biçimde perdeye 
yansıtma projesinin en önemli ayaklarından 
biri olan Justice League, çizgi serideki en 
önemli kahramanları bir araya getiriyor. 
Superman’in fedakarlıklarından ilham alan 
Batman’in insanlığa olan inancı toparlanmıştır. 
Yeni müttefiki Wonder Woman ile insanlığın 
kaderi için savaşmaya hazırlardır. Ancak 
karşılarına çıkan yeni tehditin büyüklüğü 
karşısında kendilerini süper güçlü bir takım 
toplamak için çok kısa bir süreleri kalmış bir 
halde bulurlar. Ancak bu süper kahraman 
ekibi dünyayı kurtarmak için yeterli olacak 
mıdır? Batman, Superman, Wonder Woman, 
Flash ve Aquaman gibi DC evreninin süper 
“yıldızlarını” bir araya getren filmin yönetmen 
koltuğunda, çizgi uyarlamalar konusunda 
uzman kabul edebileceğimiz Zack Snyder 
oturuyor.

Kardeşim Benim 2 
Vizyon Tarihi: 24 Kasım 2017
Kardeşim Benim 2, yönetmenliğini Mert 
Baykal’ın üstlendiği 2017 yapımı Türk filmi 
Kardeşim Benim filminin devamıdır. Filmin 
başrollerini Burak Özçivit ve Murat Boz 
paylaşıyor. Burak Özçivit ve Murat Boz 
filmde iki kardeşi canlandırıyor. 

Pes Etme
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017
27 yaşındaki Bostonlu bir işçi olan Jeff, eski 
sevgilisi Erin’le tekrar barışmanın yollarını 
arar ve bu amaçla maratona katılır. Maraton 
başladığında her şey yolunda gitmektedir. 
Fakat Jeff, Erin’i finiş çizgisinde beklerken, 
şiddetli bir patlama meydana gelir. Jeff 
patlama anında iki bacağını da kaybeder ve 
hemen hastaneye kaldırılır. 

Pes Etme
Vizyon Tarihi: 1 Aralık 2017
27 yaşındaki Bostonlu bir işçi olan 
Jeff, eski sevgilisi Erin’le tekrar 
barışmanın yollarını arar ve bu 
amaçla maratona katılır. Maraton 
başladığında her şey yolunda 
gitmektedir. Fakat Jeff, Erin’i 
finiş çizgisinde beklerken, şiddetli 
bir patlama meydana gelir. Jeff 
patlama anında iki bacağını da 
kaybeder ve hemen hastaneye 
kaldırılır. Yapılan tedaviler sonucu 
bilinci yerine gelen Jeff’in kendi 
yaşam savaşı yeni başlamıştır. 
Sevgilisi Erin ve ailesinin desteği ile 
aylarca süren psikolojik ve fiziksel 
terapinin üstesinden gelir. 

Öteki Taraf
Vizyon Tarihi: 8 Aralık 2017
Başarılı bir adam yeni sevgilisi Ece ile 
mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak 
günün birinde hırslı eski sevgilisi Sara 
reddedemeyeceği bir iş teklifiyle yeniden 
hayatlarına dahil olur. Sevgilisi Ece’yi de 
yanına alarak yeni işi için şehir değiştiren 
adam kısa bir süre sonra Ece’nin ortadan 
kayboluşuyla yıkılır. Ece arkasında bir veda 
videosu bırakmıştır ancak kimse Ece’den 
haber alamamaktadır. Kısa sürede Ece’nin 
yokluğunu Sara ile doldurmaya çalışan 
adam her yerde Ece’nin izlerini bulmaya 
başlar. Sara da evin her yerinden sesler 
duymaktadır. İkili yavaş yavaş korku ve 
paranoya dolu bir yola girerler.

Yapılan tedaviler sonucu bilinci yerine gelen 
Jeff’in kendi yaşam savaşı yeni başlamıştır.  
Sevgilisi Erin ve ailesinin desteği ile 
aylarca süren psikolojik ve fiziksel terapinin 
üstesinden gelir. 
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Star Wars: Son Jedi
Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2017
Rey, efsanenin ikinci bölümünde 
de Finn, Poe ve Luke Skywalker 
ile destansı yolculuğuna devam 
ediyor. Filmde Daisy Ridley, John 
Boyega, Mark Hamill, Domhnall 
Gleeson, Carrie Fisher, Laura 
Dern, Oscar Isaac, Gwendoline 
Christie ve Lupita Nyong’o gibi 
birbirinden ünlü isimler yer alıyor. 
Yönetmen koltuğunda ise Rian 
Johnson oturuyor.

Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
Vizyon Tarihi: 15 Aralık 2017
Yasemin, mafya babalarından Kulaksız 
Adnan’ın kızıdır ve kirli işlerle uğraşan 
Makber’in oğlu Semih ile birliktedir. Fakat 
babası bu ilişkiyi onaylamaz. Kulaksız 
Adnan, kızını Semih’ten ayırması için 
Bahri Umman’dan yardım ister. Bahri 
Umman bu görevi Sadrettin ve adamlarına 
vermesiyle tehlikeli ama bir o kadar 
da komik ve heyecanlı maceranın pimi 
çekilmiş olur. Oyuncu kadrosunda Celil 
Nalçakan, Emel Çölgeçen, Musa Uzunlar 
ve Cem Cücenoğlu’nun yer aldığı “Poyraz 
Karayel: Küresel Sermaye” filminin 
yönetmenliğini Osman Taşçı üstleniyor.

Acı Tatlı Ekşi
Vizyon Tarihi: 22 Aralık 2017
Murat ve Duygu çocukluklarından beri 
birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun 
olurken Murat Duygu’ya evlenme teklif 
eder. Oysa Duygu’nun gerçekleştirmek 
istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra 
yeniden birleşmek üzere bir ayrılık 
anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın 
onlar için başka sürprizleri vardır. Filmin 
başrollerinde Özge Özpirinçci ve Buğra 
Gülsoy yer alıyor. BKM’nin yapımcılığını 
üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda 
Andaç Haznedaroğlu oturuyor.

Arif v 216
Vizyon Tarihi: 5 Ocak 2017
Arif v 216, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın 
2004 yılında vizyona giren filmi G.O.R.A.’nın 
baş kahramanlarını ele alıyor. Esnaf 
Arif ve yakın arkadaşı robot 216’nın yeni 
maceralarını işleyecek olan filmde başrolleri 
Cem Yılmaz ile Ozan Güven üstleniyor. 
Filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç 
Baruönü oturuyor. 

Deliha 2
Vizyon Tarihi: 19 Ocak 2017
“Deliha” filmi ile büyük beğeni toplayan 
Gupse Özay, devam filmi “Deliha 2” için 
hazırlıklara başladı. Daha önce filmin 
senaristliğini yapan Özay, bu sefer 
yönetmen koltuğunda da oturacak.
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