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Ayşe Okutan

EDİTÖR'ÜN 
KALEMİNDEN

Son yıllarda hoşgörü diyarı Konya’mızda, kültür ve sanat haya-
tımız bakımından büyük bir canlılığa sahne oluyor. Çok geriye 
gitmeye gerek yok son 10 yıl içerisinde durgun ve monoton şeh-
rimiz, gidip gelenlerin de ifade ettiği şekilde, şimdilerde büyük bir 
devinim gerçekleştiriyor.
Birçok etkinliğin sahne aldığı Konya, ev sahipliliğinde de alnın 
akıyla çıkmasını bildi. 23 Nisan Çocuk şenliği, 10. kez gerçekleşen 
Uluslararası Türkçe Olimpiyatları, F22 Futures Tenis Turnuvası 
ve sayamadığım birçok etkinlik…
Şunu itiraf etmeliyim ki geçtiğimiz ay içerisinde beni en çok et-
kileyen olay, büyük Üstad Necip fazıl Kısakürek’i anma yıldönü-
münde gerçekleştirilen o enfes konserdi… 
Üstadın şiirlerini besteleyen Uğur Işılak’ın Konya’da verdiği sen-
fonik konser gerçekten izlenilmeye değerdi…  
Meram Belediyesi tarafından desteklenen, sanatçı Uğur Işılak tarafın-
dan bestelenen ve yorumlanan Necip Fazıl Kısakürek’in 10 eseri, 60 
kişilik orkestra eşliğinde senfonik konserle ilk defa sahneye konuldu. 
Ve Orkestra şefi Turhan Yükseler… 
O Nasıl bir enerji, o nasıl bir aşk… 
Buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, gönlünüze sağlık… 
Sevgi… Yaptığımız her işe kattığımız gizli sırrımız… Vizyon 22. 
Sayısı ile sizlerle buluşmanın keyfini yaşıyor… Yine birbirinden 
farklı konu ve konuklarımızla ortaya çıkardığımız sımsıcak bir sayı 
ile karşınızdayız… GÖZLERİN ARDINDAKİ ÇOCUK… 
Arif, İrem, Oğuzhan… Onlar yeryüzündeki meleklerimiz… 
O kadar saf ve temizler ki… Bir o kadarda akıllı...
Sanırım dünya, hayattan ne isterdin sorusuna “Canının sağlığı” 
cevabını veren mahçup insanların hatırına dönüyor…

AŞK ‘la kalın…

KÜLTÜR ŞÖLENİ

ayse.okutan@konyavizyon.orgKONYAVİZYON • MAYIS 2012 • SAYI: 22
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KONYA’DA 3 FUAR AYNI 
ANDA AÇILDI
Konya’da, Yapı ve Dekorasyon, Isıt-
ma ve Soğutma ile Kent Mobilyaları 
fuarları düzenlenen törenle açıldı. 
Aksaray yolu üzerindeki uluslar arası fuar 
merkezinde gerçekleşen açılış töreninde 
konuşan Konya Ticaret Odası Başkanı 
Selçuk Öztürk, şehircilik alanında önem-
li bir noktada bulunan Konya’nın sanayi, 
ticaret ve eğitim alanında sürekli gelişim 
içinde olduğunu söyledi. Buna bağlı ola-
rak kentin yoğun göç almasıyla inşaat 
sektöründe de önemli yatırımlar ve büyü-
meler meydana geldiğini belirten Öztürk, 
Konya’nın bu sektörde ülkenin en önemli 
şehirlerinden birisi olma özelliğini taşıdı-
ğını kaydetti. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek ise, şehrin fuarlar 
kenti konumunun yükselmeye devam et-
tiğini, fuarların sayısının artması için alt-
yapıdaki eksikleri gidereceklerini bildirdi.

BÜYÜK KIRMIZI EV KONYA’DAYDI
Akbank’ın elverişli ko-
şullar ve özel avantaj-
lar ile binlerce kişiyi 
konut sahibi yapan 
“Büyük Kırmızı Ev”i 
Konyalılar ile buluştu.
Binlerce kişiyi elverişli 
koşullar ve özel avantajlar 
ile konut sahibi yapan “Büyük Kırmızı Ev” 22 ve 23 Mayıs 
günleri Konyalılar ile Konya Kule City’de bir araya geldi.  
Etkinlik süresince, Büyük Kırmızı Ev standına uğrayan mi-
safirlere Büyük Kırmızı Ev’in avantajlarla dolu kampanyala-
rı, konut kredisi ürün ve hizmetleri hakkında bilgilendirme 
yapıldı ve standtan konut kredisi başvurusunda bulunan-
lara çok özel tekliflerle ev sahibi olma imkanı sunuldu. 
Akbank’ın, ev şeklinde hazırlanan Büyük Kırmızı Ev stan-
dını ziyaret edenler, burada yer alan “Büyük Kırmızı Hat”a 
doğrudan bağlanan telefon ile konut kredisi başvurusunda 
bulunup bilgi alabildiler. Etkinlik kapsamında bilgilerini 
Büyük Kırmızı Ev stand görevlisine bırakan ya da etkinlik 
alanındaki telefondan Büyük Kırmızı Hat’tı arayıp konut 
kredisi başvurusunda bulunan müşterilere Akbank’ın avan-
tajlı konut kredileri sunuldu.

AKŞEHİR’DE SİNEMA FİLMİ ÇEKİLECEK
Yönetmen Atalay Taşdiken tara-
fından Konya’nın Akşehir ilçesinde 
de bir bölümü çekilecek olan Mer-
yem adlı film, ulusal ve uluslarara-
sı festivallerde gösterime girecek. 
Filmin konusu hakkında bilgi veren Yö-
netmen Atalay Taşdiken; “Meryem; aslın-
da çok genel anlamıyla, Anadolu’daki kadını 
anlatan bir figür. Elbette Anadolu’daki kadın dediğimizde tek tipte bir kadın-
dan söz edilemez. Ama genel karakteristiği itibarıyla evine sahip çıkışı, gerektiği 
zaman gece gündüz çalışması, yuvasına duyduğu sonsuz saygı ve gerektiğinde 
de sonsuz bir hoşgörüyle bekleme sabrı. Yani bunlar bizim kadınımızın, anne-
lerimizin, bacılarımızın, akrabalarımızın genel anlamda Anadolu’daki kadının 
karakteristiğidir diyebiliriz. Ya da benim bildiğim, tanıdığım Anadolu kadınının 
karakteristiğidir. 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 kaldık-
tan sonra ‘Bir düzen kurar, seni de İstanbul’a alırım’ diyerek yaşadığı şehir olan 
İstanbul’a dönmüştür. Filmin esas cümlesi olan ‘Bekleyen Masumdur’ bundan 
sonra devreye girer ve Meryem’i nelerin beklediğini görürüz” dedi. Kültürel ve 
tarihi mekanların, gelenek ve göreneklerimizin, doğal kaynaklarımızın 
da tanıtımına katkısı olacak Meryem 2013 yılında vizyona girecek.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 9. KÜLTÜR VE SANAT 
FESTİVALİ SONA ERDİ
Selçuk Üniversitesi Sağlık, Kültür 
ve Spor Dairesi Başkanlığı tara-
fından bu yıl 9’uncusu gerçekleş-
tirilen Kültür ve Sanat Festivali, 
gündüz ve gece gerçekleştirilen 
etkinliklerle sona erdi. 
19 Mayıs günü boyunca Selçuklu 
Belediyesi, BESYO, Güzel Sanatlar 
Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı 
tarafından bir dizi kültürel ve spor-
tif etkinlik gerçekleştirildi. Festival 
Komitesi’nce gerçekleştirilen spor 
turnuvalarında dereceye girenlere 
madalyaları verildi. Madalya törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özcan, 
genç sporculara başarı dileyerek, festivalin sanat, kültür ve sporla iç içe kutlandığını vur-
guladı. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’nin organize ettiği meşaleli yürüyüş büyük ilgi gördü. 
Yaklaşık 500 öğrenci, ellerinde meşalelelerle Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı önünden 
başladıkları yürüyüşü alkışlar arasında festival alanında noktaladı.Etkinliklerin son gecesin-
de ise Rafet El Roman sahne aldı. Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in de katıldığı konserde, 
binlerce öğrenci Rafet El Roman’ın seslendirdiği parçalarla coştu. Konya’ya daha önce de 
geldiğini belirten Rafet El Roman, “Hem Konya’yı, hem de Selçuk Üniversitesi’ni çok sevi-
yorum. Buradaki bu coşku ve sinerji beni heyecanlandırıyor“ dedi. Rektör Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel de, sahneye çıkarak Rafet El Roman’a çiçek verdi. Gençlerin, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Rektör Gökbel, festivalin son gününde gençlik 
bayramı ile birlikte coşkunun ikiye katlandığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, 
daha sonra festivalin organizasyonunu gerçekleştiren Rektör Yrd. Prof. Dr. Musa Özcan 
başta olmak üzere Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Üzeyir Durmuş ve tüm organizas-
yon ekibine plaket vererek, teşekkür etti. Plaket verilmesinin ardından Selçuk Üniversitesi 
Halk Oyunları Ekibi’nin gösterisi geceye renk kattı. Selçuk Üniversitesi’nin 6 gün süren 
Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.
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NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN 
ŞİİRLERİ BESTELENDİ
Uğur Işılak tarafından bestelenen ve 
yorumlanan Necip Fazıl Kısakürek’in 
10 eseri, 60 kişilik orkestra eşliğinde 
Konyalılar ile buluştu. 
Meram İlçe Belediyesi’nin destekliği pro-
jede, Uğur Işılak, şair İbrahim Sadri ile bir-
likte şef Turhan Yükseler yönetimindeki 60 
kişilik orkestra yer alıyor. Üstad Necip Fazıl 
Kısakürek’in şiirlerini besteleyen Uğur Işı-
lak, konserde yer alacak olan İbrahim Sadri, 
60 kişilik orkestranın şefi Turhan Yükseler ve 
Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı’nın 
katılımıyla tanıtım toplantısı yapıldı. Kalaycı, 
“Meram Belediyesi kültürel mirasın yaşatılması ve 
günümüz insanlarına anlatılması anlamında 
büyük bir projeye daha imza atıyor. Üstad Necip 
Fazıl’ın şimdiye kadar yapılmamış, bestelenme-
miş Türkiye’de bir ilk olan 60 kişilik bir orkestra 
ile şiirleri ile İbrahim Sadri beyin renk katacağı, 
solistimiz Uğur Işılak beyin imza attığı büyük bir 
projenin başlangıcında bulunuyoruz. Ben bu pro-
jeye destek oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

BARTHOLOMEOS 
KONYA’DAYDI
Konya’ya gelen ve Sille’de tadilatı de-
vam eden Aya Eleni Kilisesi’ni gezen 
Fener Rum Patriği Bartholomeos, 
geçmiş yıllara nazaran çok iyi şeylerin 
olduğunu belirterek, hükümete mem-
nuniyet ve teşekkürlerini iletti.
Fener Rum Patriği Bartholomeos öğle 
saatlerinde geldiği Konya’da, merkez 
Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi’nde bulu-
nan Aya Eleni Kilisesi’ne gitti. Kiliseye 
gelen Bartholomeos, içeride inceleme-
lerde bulunurken, gazeteciler içeriye 
alınmadı. Kilise çıkışında konuşan Bart-
holomeos, “Güzel şeyler oluyor, teşek-
kür ediyoruz belediye başkanına ve en-
cümenine. Bunlar kültür mirasımızdır, 
onları ayakta tutmak hepimizin görevi-
dir. Tebrik ediyorum, sevincimizi ifade 
ediyoruz. Geçmiş senelere nazaran çok 
daha iyi çalışmalar oluyor. Hükümetimi-
ze memnuniyetimiz ile teşekkürümüzü 
ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

DÜNYA TÜTÜNSÜZ GÜNÜ 
ETKİNLİKLERİ
Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafın-
dan, “Tütün Ürünlerinin Tüketiminin 
Gençler ve Toplumlar Üzerindeki Etki-
leri” adlı konferans düzenlendi. 
Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen kon-
feransa, İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükken-
dirci, Halk Sağlık Müdürü Lütfi Saltukdemir, 
Konya’da sigarayla mücadele faaliyeti göste-
ren kuruluşların temsilcileri, sağlıkçılar ve çok 
sayıda öğrenci katıldı. Halk Sağlık Müdürü 
Lütfi Saltukdemir, son dönemde Türkiye’de 
tütün konusuyla ilgili çok önemli çalışmalar 
yapıldığını vurguladı. Saltukdemir, “Hükümetin 
dumansız hava sahası tüm dünyaya örnek olmuş 
durumda. Tütün endüstrisi bu çalışmalara müda-
hale etmeye çalışıyor. Özellikle kamu yararına katkı 
sağlayacak sosyal sorumluluk projelerine katılarak, 
mali destekler sağlayarak kendilerine yarar sağlama-
ya çalışmakta. Özellikle yanlış politikalarla kamuo-
yunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktalar. Tüm bun-
lara rağmen ülkemizde tütünle mücadele çalışmaları 
da halen devam etmekte” dedi.
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ATATÜRK’Ü ANMA VE GENÇLİK 
SPOR BAYRAMI KUTLANDI 
Konya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik 
ve Spor Bayramı kutlamaları Atatürk anıtı-
na çelenk koyulmasıyla başladı. 
Anıt Alanı’nda düzenlenen törene AK Parti Konya 
Milletvekili Mustafa Kabakçı, protokol mensupları ve 
vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz Atatürk anıtına çelenk 
koydu.Protokol mensuplarının Anıt Alanı’ndan ayrıl-
masının ardından alanda bulunan Cumhuriyet Halk 
Partisi Konya İl Başkanı Cumhur Koyuncu da, Ata-
türk anıtına çelenk bıraktı. İstiklal Marşı okuyan CHP 
İl Başkanı Koyuncu ve beraberindeki grup daha sonra 
marşlar söyleyerek parti il binasına kadar yürüdü.

BEYŞEHİRLİ TEKVANDOCULAR 
‘TÜRKİYE ŞAMPİYONU’ OLDU
Hatay’da düzenlenen Türkiye Okullar arası Gençler Tek-
vando Şampiyonası’nda Beyşehirli sporcuların 2 birincilik, 
2 üçüncülük derecesi elde etmesi ilçede sevinçle karşılandı. 
23-27 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında Hatay’da düzenle-
nen okullar arası şampiyonaya 
Beyşehir’den 4 sporcu katıldı. 
Beyşehirli sporcuların 4’ü de 
Konya’ya derece kazandırırken 
ilçeye döndü. Beyşehir En-
düstri Meslek Lisesi öğrencisi 
Samet Gümüşel 55 kiloda mücadele verirken, finalde Adana bölge-
sinden Hasan Kan’ı yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Aynı 
okulda öğrenim gören Mustafa Güler de 73 kiloda madalya şansı 
ararken, finalde İstanbul bölgesinden Baki Sıvcak’la karşılaştı. Rakibi-
ni yenmeyi başaran Güler 73 kiloda Türkiye birincisi oldu. Beyşehir 
Endüstri Meslek Lisesi’nde öğrenim gören bir başka sporcu olan Or-
han Döğer ise 63 kiloda bronz madalya elde ederek Türkiye üçüncü-
sü oldu. 63 kilo bayanlarda mücadele veren Özel Başak Lisesi öğren-
cisi Beyşehirli tekvandocu Maide Nur Uysal da şampiyonada bronz 
madalya kazanan bir başka isim odu. Tekvandocuların antrenörü 
Nafiz Çakır, şampiyonaya Beyşehir’den 4 sporcu ile katıldıklarını, 4 
ismin de Konya’ya derece getirdiğini belirterek, “Turnuva sonunda 2 
birincilik, 2 üçüncülük derecesi elde ettik. Beyşehirli sporcularımızı başarıla-
rından ötürü kutluyorum” dedi.

FLO, YENİ MAĞAZASINI KONYA’DA AÇTI!
Türkiye’nin en büyük ayak-
kabı mağazalar zinciri FLO 
hem mağaza sayısını artırı-
yor hem de metrekare ola-
rak büyümesini sürdürüyor.
Dünya modasını ve trendleri 
yakından takip eden, müşterile-
rinin ihtiyaç duyduğu her türlü 
ayakkabı, çanta ve aksesuarda, 
kalite ve uygun fiyat avantajını 
bir arada sunan FLO, Konya Ka-
zım Karabekir Caddesi’nde açtığı yeni mağazası ile hizmet vermeye 
başladı. Sezonun yeni modasını ve şık modellerini geniş ürün yelpa-
zesiyle sunan FLO’nun Konya Kazım Karabekir mağazasında dünya 
trendlerini, rahatlıktan ve şıklıktan ödün vermeyen kadınlar için yo-
rumlayan FLO’nun 2012 ilkbahar-yaz koleksiyonu ile kadınlar, yeni 
sezon trendlerini doyasıya yaşayacaklar. Moda ve konforu bir arada 
sunan FLO, 2012 ilkbahar-yaz koleksiyonundaki ulaşılabilir fiyatları 
ve kadınlara sunduğu şık seçenekleri ile sezon modasına damgası-
nı vuruyor.  FLO’nun yeni sezon ayakkabı modellerine ise pırıltılar, 
platformlar, tahta ve mantar topuklar, espadriller, aksesuar çeşitliliği, 
puantiyeler, yılan ve leopar desenler, pastel tonlar, yazın canlılığını çağ-
rıştıran  turuncu, fuşya, kırmızı, sarı, mercan, yeşil ve mavi tonlar ha-
kim. Erkekler için birbirinden şık ayakkabılar ayağı yormayacak, hafif 
kalıplar, daha yumuşak rahat ve özel tabanlarla bu sezon da yerini ko-
ruyor. Yeni sezon erkek koleksiyonunda; klasik renklere ek olarak, gri, 
lacivert, füme, bej, beyaz ve krem olmak üzere çok renklilik hakim...

AHMET HAMDİ TANPINAR, TYB’ DE ANILDI
Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Ah-
met Hamdi Tanpınar, vefatının 50. yıldönü-
münde Konya’da anıldı. 
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından 
düzenlenen programda “Vefatının 50. yıldönümünde 
Ahmet Hamdi Tanpınar” konulu panel düzenlendi. 
Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’nun başkanlığını yaptı-
ğı panele Yrd. Doç. Dr. Abdullah Harmancı, Yrd. 
Doç. Dr. Ömer Solak ve Yrd. Doç. Dr. Hanifi Aslan konuşmacı olarak katıldı. Pa-
nelin açılış konuşmasında öğrencisi olduğu Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlatan Prof. 
Dr. Saim Sakaoğlu, Tanpınar’ın bir sanatkâr olduğunu belirtti. Panelde konuşmacılar 
Tanpınar’ın hayatı ve eserlerinde verdiği mesajlarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

AKŞEHİR’DE ANMA VE MİZAH GÜNLERİ AFİŞİ
Nasreddin Hoca‘nın anısına 5 - 10 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası 
Akşehir Nasreddin Hoca Anma ve Mizah 
Günleri‘nin afişi belli oldu. 
53. Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve Mizah 
Günleri tanıtımında kullanılacak afişi belirlemek için 
Akşehir Belediyesi ile Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği tarafından bir afiş yarışması 
düzenlenmişti. 18 Mayıs 2012 tarihinde katılım tarihi sona eren yarışmaya çok sayıda 
eser katılırken, Nasreddin Hoca ve Turizm Derneği ile Akşehir Belediyesi tarafından 
oluşturulan jüri, bu afişler arasından dereceye giren eserleri seçti. Yarışmada birincili-
ği grafik tasarımcısı ve karikatürist Aziz Yavuzdoğan’ın çizdiği afiş kazandı. Yarışmada 
ikinciliği Ömer Çam, üçüncülüğü ise Refik Yalur’un çizdiği afiş kazandı.
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YAZA SAĞLIKLI VE GÜZEL 
BİR CİLT İLE GİRMEK İÇİN
Uzmanlar, uzun ve sert geçen bir kı-
şın geride kaldığı şu günlerde, yıpra-
nan ciltlerin bakımlı ve güzel olması 
için çeşitli önerilerde bulunuyor.
Doğru cilt bakımı için yapılması gereken-
ler konusunda bilgi veren Özel Medline 
Konya Hastanesi’nden Dr. Kadriye Çimen, 
her gün en az iki litre su içilmesinin önemli 
olduğunu belirterek, “Çünkü yeterli miktar-
da su içmek cildinizi nemli tutar ve toksinlerin 
böbrekleriniz ve bağırsaklarınız aracılığıyla vü-
cuttan atılmasını sağlar. Sigara ve içki içmeyin. 
İkisi de vücudunuzu zehirler ve geriye sarkık 
bir cilt bırakır. Sigara ayrıca ağız kenarındaki 
çizgilerin derinleşmesini hızlandırır. Uykunuza 
dikkat edin, geç yatılmış bir gecenin izleri hemen 
grileşmiş yorgun görünümlü bir ciltle kendini ele 
verir. Uykusuzluğun yol açtığı çizgileri kapatmak 
için hafif bir nemlendirici sürün. Doymamış yağ 
asitlerini içeren gıdaları tüketin. Çünkü cilt yapısı 
ve doku onarımı için özellikle yağ asitleri büyük 
önem taşımaktadır” dedi.

SPOR SALONLARI 
PROTOKOLÜ İMZALANDI 
Karatay İlçe Belediyesi’nin 5 okula 
yaptıracağı çok amaçlı spor salonları 
için protokol imzalandı. 
Spor salonlarının protokolü Konya Valiliği 
toplantı salonunda Vali Aydın Nezih Do-
ğan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Meh-
met Kaçmaz, Karatay Kaymakamı Mustafa 
Altuntaş, Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli ve İl Milli Eğitim Müdürü Şe-
rafettin Turan’ın katılımıyla imzalandı. Do-
ğan, Konya’nın sporun yeniden keşfedildiği 
şehir olduğunu söyledi. Hançerli ise, İl Özel 
İdare ile yaptıkları ortak araştırma sonucu 
10 okula ek derslik yapılarak 14 okulun ta-
mamlandığını bildirdi. 2012-2013 eğitim 
öğretim yılında hizmete açılacak Karatay 
Belediyesi İlköğretim Okulu’nun yanı sıra 
önümüzdeki günlerde 3 adet müstakil ana-
okulu yapımı ve 24 derslikli bir okul daha 
yapımı ile ilgili protokollerin de imzalana-
cağını, ilçede hedefin 30 kişilik sınıflara 
ulaşmak olduğunu dile getirdi.

RESSAMLAR KONYA’DA 
BULUŞTU
KTO Karatay Üniversitesi 2. Uluslara-
rası Bilim Kültür Sanat Günleri kapsa-
mında düzenlenen “Dünyanın Ressamı 
Konya’da Buluşuyor” etkinliği 29 ülke-
den 45 ressamın katılımıyla başladı.
KTO Karatay Üniversitesi’ndeki etkinliğe AK 
Parti Konya Milletvekili Hüseyin Üzülmez, 
Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 
Torlak, öğretim görevlileri ile 29 ülkeden 45 
ressam ve öğrenciler katıldı. Orhan Cebrai-
loğlu, “Dünyaca ünlü ressamların bir araya gel-
melerindeki amaç Konya’mızı, Türkiye’mizi, sos-
yal, kültürel hayatımızı buradaki gözlemlerimizi 
15 gün içerisinde tuval üzerine aktarmaktır” dedi. 
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Adnan Tepecik ise, “Sanatın 
ne ilki ne de sonu var. Sanat ne ileride ne de geride. 
Sanat her zaman bulunduğu yerde. Dolayısıyla 
klasik olmuş post modern olmuş bunların hiçbirisi 
önem arz etmiyor. Mühim olan sanatçının elinden 
çıkan görsel belgeler, görsel izlerin ne kadar önemli 
olduğunu burada vurgulamaktır” diye konuştu.
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MAŞAGAH MANGALBAŞI 
RESTAURANT AÇILDI
Maşagah Mangalbaşı Restaurant, 
Meram Yeni Yol üzerinde bulunan 
Sema Otel karşısında hizmete girdi.
Geçtiğimiz gün açılışı gerçekleştirilen Ma-
şagah, kendi sektöründeki diğer mangal-
başı restaurantlardan farklı olarak kendin 
pişir-kendin ye mantığını farklı bur boyuta 
taşıması ile de dikkat çekiyor. Masalarda 
bulunan özel mangallar ile müşterilerine 
özel ızgara imkânı sunan Maşagah’ın açılışı-
na Konya’nın önde gelen isimleri de katıldı. 
Dualar eşliğinde gerçekleştirilen açılışta 
kurban da kesilirken AK Parti Konya Mil-
letvekili Hüseyin Üzülmez, AK Parti, Cum-
huriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Par-
tisi il başkan ve delegeleri ile birlikte Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı 
Bekir Duvarcı da açılışa katılan isimler ara-
sındaydı. Kurban kesimi, dualar ve kurdele 
kesiminin ardından davetlilere yemek ve-
rilirken, Maşagah Mangalbaşı Sahibi Meh-
met Rasim Özer, yeni açılan restaurant 
hakkında bilgiler verdi. Kendin pişir-kendin 
ye mantığını farklı bir konsepte dönüştür-
düklerini belirten Özer, bu konsepti oluş-
tururken İstanbul’da bulunan mekanlardan 
esinlendiklerini söyledi. Maşagah’ta müş-
terinin isteğine göre ızgara ve mangalı ister 
restaurantta isterse de müşterinin kendisi-
nin pişirebildiğini kaydeden Özer, ızgarada 
meşe kömürü değil fındık kömüründe etle-
rin pişirildiğini ve böylece etten fazla duman 
çıkmamasını sağladıklarını ifade etti. Maşa-
gah Mangalbaşı, Meram Yeni Yol Sema Otel 
karşısında hizmet veriyor.

KONYA’DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından uçurtma şenliği düzenlendi.
Dutlukırı Vuslat Ormanı’nda düzenle-
nen uçurtma şenliği için sabahtan itiba-
ren çok sayıda aile çocukları ile birlikte 
şenlik alanına geldi. Şenlik alanında 
çocuklardan oluşan mehter takımı kü-
çük bir konser verdi. Çocuklar, rüzgarlı 
havanın da yardımı ile uçurtmalarını en 
yükseğe çıkarmak için yarışırken, gök-
yüzü rengarenk uçurtmalarla kaplandı. Çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği ve gösterilerin 
olduğu uçurtma şenliğine katılanlar rengarenk uçurtmalarıyla gönüllerince eğlendi.

SELÇUK RESİM BÖLÜMÜ MARKA OLMAYA ADAY
2007-2008 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Selçuk Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, son 7 ayda farklı üniversiteler ve kuruluşlarca or-
ganize edilen ulusal düzeydeki yarışmalarda 22 ödül almayı başardı. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim 
Bölümü’nün kurulduğu günden 
bu yana önemli ilerlemeler kay-
dettiğini ifade eden Fakülte De-
kanı Prof. Dr. Fevzi Günüç, “İlk 
mezunlarını geçen yıl verdiğimiz bö-
lümümüz, özellikle son 5 yıl içerisinde 
üniversite yönetimimizin de verdiği 
destekle hem akademik, hem de fiziki 
anlamda büyük ilerleme kaydetti. Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerin özverili çalışmalarının sonuç-
larını ise almaya başladık. Her biri farklı üniversiteler ve kuruluşlarca organize edilen ulusal düzeydeki 
resim yarışmalarından öğrencilerimizin almış olduğu toplam 22 ödül, bunun en güzel kanıtıdır. Gelecek 
yıllarda bu başarımızın daha da artması için hep birlikte elimizden geleni yapacağız” dedi. Fakülte 
bünyesindeki en yeni bölümlerden biri olduklarını söyleyen Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Hüseyin Elmas ise, “Resim alanındaki her yarışma bizim için çok önemli. Ekim ayından bu yana katıl-
dığımız yarışmalardan öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin gayretleri sonucu sevindirici sonuçlarla 
ayrıldık. Katıldığımız ancak henüz sonucu açıklanmayan yarışmalardan da güzel başarılarla döneceği-
mizi inanıyorum. Başarı grafiğimizi her geçen gün yükseltebilecek potansiyele sahibiz” dedi.

KONYA ŞEKER ŞİRKETLERİYLE REKOR KIRIYOR 
Türk tarımının öncü kuruluşlarından 
Konya Şeker A.Ş. iştiraki firmalarla bir-
likte ödediği vergilerle rekor kırıyor. 
Türkiye genelindeki 600 yüz binin üzerindeki 
kurumlar vergisi mükellefi arasında ödediği 
vergi ile son yıllarda sürekli olarak ilk yüzde yer 
alan ve 2011 vergilendirme döneminde ödedi-
ği kurumlar vergisi ile en çok vergi ödeyen şir-
ketler arasında 71’inci sıraya yükselen Konya Şeker’in iştiraklerinden biri olan BETA Ziraat 
A.Ş.’de Konya vergi rekortmenleri listesinde ilk 10’a girmeyi başardı. Pankobirlik Genel Baş-
kanı Recep Konuk döneminde başlattığı yatırım hamlesiyle faal olduğu sektör aralığını hızla 
genişleten Konya Şeker, üretici ortaklarına karşı mesuliyetlerini eksiksiz yerine getirirken bir 
yandan da son 10 yılda çok sayıda üretim tesisi yatırımını tamamlamış ve tüm bunları yaparken 
de artan üretimi ve iş hacmiyle birlikte en çok vergi ödeyen şirketler sıralamasında istikrarlı ve 
yukarı yönlü bir çizgi yakaladı. Konya Şeker ve iştirakleri tarımsal sanayide başarıdan başarıya 
koşarken, faal olduğu sektörler ve pazarlardaki paylarını da gittikçe arttırıyorlar. Bu başarı hal-
kasına son olarak tohumculukta sektör lideri konumunda olan BETA Ziraat A.Ş.’de katıldı ve 
ödediği kurumlar vergisi ile Konya Vergi Rekortmenleri listesine 6’ncı sıradan girmeyi başardı. 
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ALAKOVA MAHALLE 
KONAĞI HİZMETE AÇILDI
Meram İlçe Belediyesi tarafından Ala-
kova Mahallesi’nde çok amaçlı olarak 
yaptırılan mahalle konağı ve park dü-
zenlenen törenle hizmete açıldı. 
Açılış törenine Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, Meram Belediye Baş-
kanı Serdar Kalaycı, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Saim Arıtan, AK Parti İl Baş-
kan Vekili Abdulkadir Özöğür, AK Parti 
Meram İlçe Başkanı M. Ulvi Bezirci, diğer 
protokol mensupları ve çok sayıda mahal-
le sakini katıldı. Törende konuşan Meram 
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, “Sadece 
şehir merkezine hizmet etmiyoruz. Bütün ma-
hallelerimize hizmet götürmeye, oralardaki 
eksiklikleri gidermeye ve vatandaşlarımızın 
gönlünü kazanmaya gayret sarf ediyoruz. Bu 
kapsamda her hafta Perşembe günleri ilçemizin 
farklı mahallelerinde temel atma ve açılış prog-
ramları düzenliyoruz. Geçen hafta da Meram 
Bağ Evi’nin temelini atmıştık” diye konuştu.

MERAM’DA ÖDÜLLÜ 
TİYATRO YARIŞMASI
Konya merkezdeki liseleri kapsayan 
“Bağımlılığa ve Çeteleşmeye Hayır 
De, Hayatını Kurtar!” adlı ödüllü ti-
yatro yarışmasının finali yapıldı.
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Cü-
neyt Arkın’ın da misafir olduğu programda 
renkli görüntüler yaşandı. Konevi Kültür 
Merkezi’ndeki final programına Konya İl 
Emniyet Müdürü Hüseyin Namal, Meram 
Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, Milli Eği-
tim Müdürlüğü’nden yetkililer, öğrenciler ve 
aileleri katıldı. “Bağımlılığa ve Çeteleşmeye 
Hayır De, Hayatını Kurtar” sloganı ile yakla-
şık 5 ay önce başlatılan yarışmanın finalinde 5 
okul mücadele etti. Öğrencilerin ortaya koy-
dukları performansı ‘mükemmel’ olarak nite-
lendiren Cüneyt Arkın, “Türk halkı çok büyük 
bir halk ve her şeyin en iyisine layık. Az önce yöresel 
oyunları seyrettik. Kıyafetler ne kadar güzel. İşte bu 
bizim medeniyetimiz. Biz dünyanın en büyük me-
deniyetine sahip olan bir milletiz. Eşsiz bir kültürü-
müz ve dünyaya örnek bir de tarihimiz var.” dedi.

KONYA’NIN İKİNCİ 
TAZİYE EVİ AÇILDI 
Karatay İlçe Belediyesi tarafından Ba-
şak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 
taziye evi ve düğün salonunun açılışı 
törenle gerçekleştirildi. 
Açılışa, AK Parti Konya Milletvekilleri Mus-
tafa Kabakcı ve Mustafa Akış, Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Tahir Akyürek, Karatay Kay-
makamı Mustafa Altıntaş, Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti İl Başkan 
Vekili Bestami İnan ve çok sayıda davetli katıl-
dı. Açılış konuşmasını yapan Hançerli, “Yakla-
şık 7 bin 700 metrekarelik alanda kurulan bu bina 
bir taraftan taziye evi, bir taraftan da düğün salonu 
olarak kullanılabilecek. Gençler için spor, çocuklar 
için ise oyun alanları olacak. Ayrıca Karataylılar 
bu binada meslek edinmek için kurslar alabilecek.” 
dedi. AK Parti Konya Milletvekili Mustafa 
Kabakcı ise, iktidara geldikleri günden itiba-
ren Türkiye’de yeni bir dönemin başladığını 
belirterek, “Artık mahalli idarelerimiz taziyenin 
bizim bir adetimiz olduğunu biliyor ve taziye evleri 
yapıyor” şeklinde konuştu.
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HİLTON GARDEN INN KONYA’NIN YENİ 
GENEL MÜDÜRÜ AYLİN GÜZELSOY AKSEL
Hilton Garden Inn Konya’nın genel müdürlük görevine, sek-
törün deneyimli isimlerinden Aylin Güzelsoy Aksel atandı.  
Daha önce Hilton Garden Inn 
Şanlıurfa’da genel müdürlük görevini 
yürüten Aylin Güzelsoy Aksel, Nisan ayı 
itibariyle Hilton Garden Inn Konya’nın 
genel müdürlüğünü üstlendi. 1960 İs-
tanbul doğumlu olan Aksel, 1981 yılında 
Kaliforniya-San Luis Obispo Politeknik 
Üniversitesi İşletme bölümünden lisans 
derecesiyle mezun oldu. İş hayatına 
Hilton İstanbul’da başlayan Güzelsoy, 
sırasıyla Hilton Ankara, Mersin Hil-
tonSA, Bodrum Pedasa Gardens Ho-
tels, Bodrum Metem(FUGA) Holiday 
Village, Topkapı Eresin Hotel, Antalya 
Naturland Eco Park & Resort Hotels, 
Bodrum Grand Newport Hotel, Hotel 
Lidya Sardes Thermal & SPA gibi otel-
lerde operasyon müdürü ve genel müdür 
olarak görev yaptı. Aksel son olarak Hilton Garden Inn Şanlıurfa’da 
genel müdürlük görevinde bulundu. Yeni görevi hakkında açıklama-
da bulunan Aylin Güzelsoy Aksel, “Hilton Worldwide portföyünün hızla 
büyüyen markası Hilton Garden Inn ile Konya’da görev yapıyor olmanın 
heyecanını yaşıyorum. Şimdiye kadar otelcilik sektöründe edindiğim, uzun 
yıllara dayanan tecrübelerimle bundan sonra Hilton Garden Inn Konya’nın 
konuklarına hizmet edecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

YUVAKUR BOSCH, KIZILKAYA AVM 
ŞUBESİNDEKİ AÇILIŞI İÇİN GÖRKEMLİ 
BİR TÖREN DÜZENLEDİ
Şehrimizde uzun yıllardan bu yana kaliteli hizmeti ve 
müşteri memnuniyeti ile her daim ön planda olan Yuva-
kur ailesi mağazacılık hizmetine bir yenisini daha ekledi. 
31 Mayıs tarihinde Kızılkaya AVM de beyaz eşyada güven ve kali-
teyi, ismi ile eşdeğer haline getirmiş olan Bosch markası ile birlikte 
düzenlenen açılışın sunumunu Sayın Ayşenur Yazıcı gerçekleştirdi. 
Bosch Türkiye icra kurulu başkanı Hans Peter Haase’in katılımı ile 
gerçekleşen açılışa KTO Başkanı Sayın Selçuk Öztürk’te katıldı. Sel-
çuk Öztürk konuşmasında Konya ticaretinin çok daha büyüyeceğini 
ve yapılan yatırım için Yuvakur ve destekleri için Bosch icra kurulu 
başkanı Hans Peter Haase’a teşekkürlerini iletti. Açılış töreninin şar-
kılarıyla Tayat grubu renklendirirken, Ayşenur Yazıcı da söylenen 
şarkılara eşlik ederek davetlilerin gönlünde taht kurdu.
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KONYA’DA OTODRAG 
YARIŞLARI YAPILDI
Konya Otomobil Sporları Kulübü ta-
rafından organize edilen Konya 1. Ma-
halli Otodrag Şampiyonası yapıldı.
Saraçoğlu’nda bulunan yarış pistinde 
gerçekleştirilen şampiyonada, tribünleri 
dolduran hız tutkunları yarışçıları yalnız 
bırakmazken, yarışlar boyunca ıslık ve al-
kışlarla onları motive ettiler. Türkiye’nin 
farklı illerinden modifiye edilmiş araçları 
ile toplam 75 yarışçının katıldığı şampi-
yonada, araçlar yaptıkları en iyi derecelere 
göre startta kalkacağı araçla eşleşti. Böyle-
likle araçların güçleri arasında denge sağ-
lanmış oldu. Bu arada sıralama turları sı-
rasında tribünlerde yer olmadığı için pist 
kenarına inerek yarışı izlemek isteyenler 
olması nedeniyle yarışlar iptal edilme teh-
likesiyle karşı karşıya kaldı. 2012 sezonu 
boyunca düzenlenecek otodrag şampiyo-
nalarında sezon sonunda 6 klasmanda en 
iyi süreyi yapan 1. 2. ve 3’ye Türkiye Şam-
piyonu tarzında ödül verilecek.

KONYA’DA ÇOCUK 
ŞENLİĞİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından geleneksel olarak düzenle-
nen Çocuk Şenliği yapıldı. 
Mehter Takımı’nın konseri ve Halk Oyunları 
Çocuk Topluluğu’nun gösterisi ile başlayan 
şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Tahir Akyürek, bir yıl boyunca dersler-
den yorulan çocukların Çocuk Şenliği’nde 
güzel bir mola verdiklerini söyledi. Başkan 
Akyürek, “Eğer çok çalışırsanız istediğiniz mesleğe 
sahip olabilirsiniz. Ama hayatta en önemli şey iyi 
insan olmaktır. Vatanını, milletini, ailesini seven, 
büyüklerine saygılı iyi insanlar olmaktır” dedi. 
Konya’nın çocuk dostu ve çocuklarını en iyi 
şekilde yetiştirmeye çalışan bir şehir olduğu-
nu dile getiren Başkan Akyürek, çocuklara 
daha iyi bir gelecek sunmak için hep birlikte 
çalıştıklarını vurguladı. Başkan Akyürek’in 
çocuklarla yakından ilgilenerek onlara çeşitli 
hediyeler verdiği programda akrobasi, bas-
ketbol, rampa, bisiklet, kedi-köpek ve lastik 
adam gösterileri yapıldı. 

DÜNYA TENİSÇİLERİ 
KONYA’DAYDI
F22 Futures Tenis Turnuvası 1-10 Hazi-
ran tarihleri arasında Konya’da yapıldı.
Konya, bu kez dünya tenisçilerini ev sahipli-
ği yaptı. Uluslararası Tenis Federasyonu’nun 
(ITF) 2012 yılı faaliyet programı çerçeve-
sinde Uluslararası F22 Futures Tenis Turnu-
vası 01-10 Haziran tarihleri arasında Konya 
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Te-
nis Kortları’nda Tenis Dağcılık Kulübü’nün 
sponsorluğunda yapıldı. Dünyanın muhtelif 
ülkelerinden 56 sporcunun mücadele edeceği 
turnuvada, 3’ü Türk 53’ü yabancı sporcu dün-
ya sıralamasındaki yerlerini korumak ve puan 
alıp bir üst sıraya çıkmak için mücadele ettiler. 
Uluslararası F22 Tenis Turnuvası’nın ön ele-
meleri 1-4 Haziran tarihleri arasında, finalleri 
ise 4-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. 
Maçların ardından Konya Tenis ve Dağcılık 
Kulübü Sosyal Tesisleri’nde sporcular akşam 
yemeğinde buluştu. Konya’da ilk defa organi-
ze edilmiş olan uluslararası anlamdaki Tenis 
Turnuvası’nda 10 bin dolar ödül verildi. 
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Kültür 
Şöleni
Sevgi Dili Türkçe
‘İnsanlık El Ele’ sloganı sözde kalmıyor; 
dünya sevgi dilinde buluşuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Stadı, 10.Uluslararası Türkçe 
Olimpiyatlarına ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sta-
dı, 10. Uluslararası Türkçe Olimpiyatla-
rına ev sahipliği yaptı. Dünyanın dört bir 
yanından öğrencilerin katıldığı, Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’ nun da izlediği 
Türkçe şöleni, şiir, şarkı ve oyunlarıyla 
Konya Atatürk Stadı’nı dolduran 30 bin 
kişiye ziyafet sundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
Stadı’nda yapılan 10. Türkçe Olimpi-
yatları Konya Şöleni’ni izlemeye gelen 
vatandaşlar saatler öncesinden stadı 
doldurdu. Şölen, Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun stada gelişinin ardından 
İstiklal Marşı okunarak başladı. Geçen 
sene yapılan olimpiyatlarda şiir, şarkı ve 
halk dansları dalında yarışan ve dereceye 
giren 20 ülkeden 75 öğrencinin sahne 
aldığı şölende, stadı dolduran 30 bin kişi 
söylenen şarkılarla coştu, okunan şiirler-
le hüzünlendi. Azerbaycanlı ve Güney 
Afrikalı çocuklardan oluşan halk oyunları 
ekibinin oyunları ayakta alkışlanırken, En-
donezyalı çocukların kendi ülkelerinden 
halk dansı gösterisi ilgiyle izlendi.
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Türkçe Baharı
Gösterileri baştan sona izleyen Dışişleri Bakanı 
Ahmet Davutoğlu, gösterinin sonunda yaptığı 
konuşmada, “Dünyanın dört bir köşesinden buraya 
gelen, onları buraya getiren, sevgi tohumunu aşılayan 
öğretmenler ve bizleri bir araya getirme uğrunda gayret 
saf edenleri selamlıyorum.” dedi. Davutoğlu, şölenin yağ-
murla başladığını hatırlatarak, her renkten, her ırktan, 
her kıtadan küçük güzel meleklerin Konya’da bir araya 
gelmesi dolayısıyla Hz. Allah’ın da geceyi rahmeti ile 
mükafatlandırdığını söyledi. Davutoğlu, şunları söyledi:
“Dünyanın dört bir yanındaki alınları öpülesi öğret-
menlere bir mesajım var. Sizler madem ki renklerine, 
dillerine, inançlarına bakmaksızın sadece beni Adem ol-
dukları, Havva kızları oldukları için bu kardeşlerimize 
muhabbet gösterdiniz. Onlardan barış nesli inşa etmek 
için dünyanın her yerinde çilelere katlanarak çalıştınız. 
Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu yolda alın teri 
dökenlerin hepsinin o terleri aziz olsun. Rahmete kavu-
şanların mekanları cennet olsun. Bu muhabbetin çığırını 
açan, katkıda bulunanlardan Allah razı olsun.”

Konuşmasında, Konyalılara 
gösterdikleri misafirperver-
lik için teşekkürlerini sunan 
Davutoğlu, “Bu kardeşlerimize 
Konya’nın geleneksel misafirper-
verliğini, sıcaklığını gösterdiniz. 
Ama daha fazlasını gösterin. Bu 
kardeşlerimizi bağrınıza basın. 
Öylesine basın ki bir daha sizin 
bağrınızın sıcaklığını unutmasın-
lar. Onlar bizim kardeşimizdir. Biz 
aynı kökten geliyoruz ve mahşerde 
de aynı yaratıcının huzurunda, 
Hz Muhammed’in ümmeti olarak 
hayrolacağız.” şeklinde konuştu.

Şölen için farklı ülkelerden gelen çocuk-
lara da seslenen Davutoğlu, “Konya, sizin 
uzak diyarlardan sevdiğiniz bu memleketin 
ilk başkentidir.” dedi ve çocuklardan 
Konya’yı hiç unutmamalarını istedi. 10. 
Türkçe Olimpiyatları Konya Şöleni, ka-
tılan öğrencilerin hep birlikte söylediği 
‘yeni bir dünya’ şarkısıyla sona erdi.
Sonuç olarak her sene daha da güzel-
leşen bu organizasyon, Türk okulları 
vasıtasıyla çevirmensiz gönül bağı 
ortaya çıktı… Başta ana sponsor 
Aktisad olmak üzere bütün sponsorla-
ra teşekkür ederiz.. Unutulmamalıdır 
ki Türkçe Olimpiyatların varlığı başlı 
başına bir ülkenin başarısıdır…
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Ahi Evren ve 
Konya

PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ

Ahi Evren, Konya’da kaldığı sırada, Ahileri örgütlenmesi-
nin yanında esas mesleği olan debbağlıkla da bizzat meşgul 
olmuştur. Onun Konya’da debbağlık yaptığına dair kana-
ata varmamıza Ahi Evren’in Konya’da İç Debbağhane’de* 
yani Konya’nın ilk Selçuklu debbağhanesinde bir debbağ 
dükkânının bulunması sebep olmuştur. Gerçekten XVII. yüz-
yılda bile ayakta bulunan bu işyerine onun adına nisbetle “Ahî 
Evran Dükkânı’’ deniyordu (Belge 1). Belgelerden anlaşıldığı-
na göre Ahi Evren dükkânı, Sırçalı Medrese’nin vakıfları ara-
sında yer alıyordu. Kitabesine göre Sırçalı Medrese, 1242’de, I. 
Alâeddin Keykubat’ın oğlu II. Keyhüsrev zamanında (1237-
1246) inşa edilmiş; Konya Debbağhanesi’ndeki birçok deb-
bağ dükkânı buraya vakfedilmişlir. Bu durumda medresenin 
inşa tarihi olan 1242’den önce Ahi Evren’in Konya’da kaldığı 
ve debbağlık yaptığı; debbağ dükkânının, onun Konya’yı terk 
etmesinden sonra medreseye vakfedildiği söylenebilir.

Ahi teşkilatının kurucusu, Türkler arasında Ahi Evren olarak 
tanınan Şeyh Nasirüddin olup, hayatına dair bilgiler, daha 
çok menkıbelere dayanmaktadır. Anadolu’yu aydınlatan 
birçok mutasavvıf gibi o da Horasan ve Maveraünnehir 
taraflarında yetişmiş; XIII. yüzyıl başlarında Anadolu’ya 
gelmiştir. Hacı Bektaş-ı Veli Velâyetnâmesi’ne göre ilk du-
rak yeri Konya olan Ahi Evren, Anadolu Ahiliği’nin hamisi 
Alâeddin Keykubat’ın saltanat yıllarında (1220-1237) Sel-
çuklu üst düzey yöneticilerinin desteğini almak için başkent 
Konya’ya gelerek burada Ahi teşkilatını kurmuştur.
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* “İç” kelimesi, eski anlamına da kullanılmıştır. Konya çevresindeki kasaba 
ve şehirlerde, eski yerleşim birimini kale dışında kurulan yeni iskân saha-
sından ayırmak için “İçeri” adı verilmektedir. Nitekim, XIX. yüzyılda eski 
Aksaray’a “İçeri Şehir“ deniyordu (Bkz. Tuncer Baykara, Türkiye Selçuklula-
rı Devri’nde Konya, Ankara 1985, s. 21, 24 nolu dipnot). Aynı şekilde hâlen 
Beyşehir’de, kale içinde bulunan yere de “İçeri Şehir” denmektedir. Sonra-
dan kurulan Çumra ilçesinin yakınında bulunan ve tarihi oldukça eski olan 
Çumra köyünün adı da “İçeri Çumra“dır.

Ahi Evren’in Selçuklu başkentinde debbağlık mesleğini icra et-
mek ve Ahiliği örgütlemek için bir süre Konya’da ikamet ettiğine 
göre, daha sonra kendisi Kırşehir’e gidip yerleşmesine rağmen 
Konya ve çevresinde ailesinden bazı kimselerin kalmış olmaları 
gerekir. Bu hususla ilgili Selçuklu ve Karamanoğulları dönemle-
rinden günümüze intikal eden herhangi bir belge şimdilik tespit 
edilmiş değildir. Ancak Osmanlı devrinde, XVI. yüzyıl başların-
da Konya Ereğlisi’nde Şeyh Ahi Mahmud yani Ahi Evren’den 
beri bu şehirde kalan ve Ahi Evren neslinden gelip, Ereğli esnafı-
nın Ahi babalığını yürüten bir aile görülmektedir. Ağustos 1630 
tarihli bir ferman (Belge 2) sûretindeki bilgiler doğru ise, Ahi 
Evren’in Ereğli’de de Ahiliği örgütlediği ortaya çıkmaktadır. Di-
ğer taraftan Mikâil Bayram, Ahi Evren’in eşi Fatma Hatun’un, Ahi 
Evren’in vefatından sonra Ereğli’ye gelerek Şeyh Şihabü’d-Din-i 
Herakılî’nin kardeşi Bedrü’d-Din’in müritlerinden Eminü’d-Din 
Yakup’la evlendiği görüşündedir. Şu halde Ahi Evren’in soyun-
dan gelen bu Ahi aile, Türkiye Selçukluları döneminde Konya ve 
çevresi ile ilgisini evlenme yoluyla pekiştirmiş, bu yörede varlığı-
nı Osmanlılar’ın son dönemlerine kadar sürdürmüştür.

BELGE 1

BELGE 2
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HOŞGELDİN EY 

Mevlana!
HAZRETİ MEVLÂNA 
KONYA’DA KARŞILANDI

Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya 
teşriflerinin 784. yılı temsili karşılama 
töreni Gülbahçe’de yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti 
Mevlana ve ailesinin Konya’ya teşriflerinin 784. 
yılı nedeniyle düzenlenen temsili karşılama töreni 
Mevlana Müzesi Gülbahçe’de yapıldı.
Programa Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Hz. 
Mevlâna’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile 
çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı. Program, 
yerli ve yabancı misafirlerden yoğun ilgi gördü.
Hazreti Mevlana ve ailesine yüzyıllar sonra yeni-
den hoş geldin dediklerini belirten Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, “Mevlana’yı 
anmak ve anlamaya çalışmak son derece önemli. On-
dan daha önemlisi ise Mevlana’nın yolunda gidebilmek, 
tavsiyelerine uyan insanlar olmak, terbiyesini idrak et-
mek, şehir olarak o ruha sahip olmaktır.” dedi.
Mevlana Türbesi çevresinde yapılan çalışmalar 
ve projelerle ilgili bilgi veren Başkan Akyü-
rek, “Uluslararası Mevlana Kültür Merkezi 
Türkiye’nin en çok değerlendirilen kültür 
merkezi konumunda. Yılda 300 bine yakın 
insanımız burada sema programlarına, konferanslara 
katılıyor. Bu yıl içinde yeni bir Mevlana Müzesi yapılma-
sı başta olmak üzere yaşayan Mevlevihane, Etnografya 
ve Arkeoloji Müzesi’nin yapımına başlanacak ve kısa 
sürede hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR
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Konya Valisi Aydın Nezih Doğan da 
Konya’nın ruhunun eski başkent olma-
sından ve Hazreti Mevlana’nın şehri 
şereflendirmesinden kaynaklandığını 
vurgulayarak, “Mevlana Selçuklunun 
başkentine gelmişti. O Selçuklu zamanın 
en müreffeh toplumu idi. En büyük ilim 
adamlarını şehre toplamıştı. Biz bu bayrağı 
teslim aldık. Yaşayan ruhun Mevlana’nın 
ruhu olduğunun bilincindeyiz. Geleceğe de 
teslim aldığımız emaneti böyle teslim etme-
nin gayreti içindeyiz” dedi.
Konuşmaların ardından temsili karşılama 
programına geçildi. Programda Hazreti 

Mevlana’nın babası Sultan’ül Ulema Ba-
haeddin Veled rolünü Nejat Özyılmazel, 
Sultan Alâeddin Keykubat rolünü Payidar 
Tüfekçioğlu, Sultan Alâeddin Keykubat’ın 
eşi Gazi Hatun rolünü Özlem Balcı, Haz-
reti Mevlana rolünü Mert Kurtoğlu, Vezir 
Celalettin Karatay rolünü Cem Kurtoğlu 
oynadı. Programda, Hazreti Mevlâna ve 
ailesinin Konya’ya gelişleri esnasında Sul-
tan Alâeddin Keykubat ile Konyalılar tara-
fından karşılanışı temsil edildi.
Tören, Hazreti Mevlana’nın kabri başında 
okunan Naat-ı Şerif, Aşr-ı şerif ve Mevlevi 
Gülbang’ının ardından sona erdi.
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GÖZLERİN ARDINDAKİ

 Çocuk

Onlar yeryüzündeki meleklerimiz… 
O kadar saf ve temizler ki… 
Bir o kadarda akıllı. Down Sendromu nedir? Teda-
vi edilebilir mi? Down Sendromlu bireylerde sosyal 
gelişim nasıldır? gibi sorularımızın cevabını Konya 
Down Sendromluları Derneği üyeleri cevap verdi…

“İnsanın insan olma halidir down”
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Down Sendromu nedir?
Genlerin bir araya gelerek oluşturduk-
ları gruplara kromozom denir. İnsan 
vücudunu oluşturan 46 kromozomun 
23 tanesi anneden, 23 tanesi babadan 
gelmektedir. Down Sendromunda 21. 
Kromozom 2 değil 3 adet olmakta-
dır. Bunun sonucu olarak toplam kro-
mozom sayısı 46 değil 47 olmaktadır. 
Down Sendromu (DS) bir engeldir ve 
doğuştan gelen bir dizi anomaliden olu-
şur. Zihinsel engel en tanınan kısmıdır 
ve yüksek seviyeden düşük seviyeye 
kadar değişiklik gösterebilmektedir. 
Down Sendromuna ortalama 700 do-
ğumda 1 sıklığında rastlanmaktadır.

Down Sendromu tedavi 
edilebilir mi?
Herhangi bir canlının genetik yapısı-
nı değiştirmek mümkün değildir. Bu 
nedenle Down Sendromunun teda-
visi yoktur. Down Sendromu genetik 
bir farlılıktır. Bu genetik farklılık engel 
oluşturan bir yapıyı barındırmakta ay-
rıca farklı sağlık sorunlarını da berabe-
rinde getirmektedir. Sağlık sorunlarının 
erken teşhisi ve uygun tedavi yöntemi 
bu bireylerin sağlık durumlarını pozitif 
yönde etkilemekte yakın ilgi ve durum-
larına özel eğitim programları ile de ge-
lişim basamaklarını tırmanarak pek çok 
aktivite de bulunabilmektedirler. 

Down Sendromlu bireylerin 
sağlık sorunları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Down Sendromlu bireylerin sağlık 
sorunlarının başında konjenital kalp 
yetmezliği riskleri, tiroid bozuklukları, 
mide ve bağırsak bozuklukları, solunum 
problemleri, işitme ve görme problem-
leri, diş deformasyonları, gastroözafagal 
reflü hastalığı, tekrarlayan kulak enfek-
siyonları, obstürktüf uyku apnesi, diya-
bet, ergenlik ve erişkinlik döneminde 
obezite sayılabilir. Down Sendromlu 
çocuklar yaşıtlarına göre daha sık hasta-
lanırlar. Yaşıtlarından daha zayıf ve kuv-
vetsizdirler. Bağışıklık sistemleri zayıf-
tır. Bedeni gelişimleri yavaştır. Görme 
işitme gibi ek bedeni özürler sık görülür. 
Diş deformasyonları fazladır. 

Psiko-motor alanda belirli derecede geri-
lilik gösterirler. Büyük ve küçük kaslarını 
kullanmada güçlük yaşarlar. El göz işbir-
liği geç ve güç sağlanır. Sağlık sorunları-
nın erken teşhisi ve uygun tedavi yönte-
mi Down Sendromlu çocukların hayat 
şartlarını pozitif yönde etkilemektedir.

Down Sendromlu bireylerin bili-
nen fiziksel farklılıkları nelerdir?
Kaslarda gerginliğin az olması, düz ve 
basık bir yüz yapısı, küçük burun, bu-
run kökünün basık olması, gözün iç 
kenarlarında tipik görünüşlü deri kıv-
rımları, anormal yapılı ve düşük yerle-
şimli kulaklar, el ayasını ikiye bölen tek 
bir çizgi, Hiperfileksibilite (eklemlerin 
normalden fazla miktarda açılabilme-
si), el küçük parmağında ortadaki ke-
miğin olmaması, ayak baş parmağı ve 
ikinci parmak arasında ayrıklık, Dilin 
ağza oranla çok büyük olması.

Down Sendromu bireyler fizyo-
terapiye ne zaman başlamalıdır?
Down Sendromlu bir bebeğin yaşamın 
ilk yılları onun gelecekteki gelişimin 
anahtarı olarak kabul edilmektedir. 
Bu nedenle sorunlara erken müdahale 
uzun dönemde onun hayat kalitesini 
ve işlevselliğini belirdiği için önem ta-
şımaktadır. Pediatrik fizyoterapi çocu-
ğun mümkün olan en üst fonksiyonel 
kapasiteye ulaşmasını sağlamak için 
uygulanır. Eğer çok ciddi bir sağlık so-
runu yoksa 0-2 ay içerisinde erken mü-
dahale ve fizyoterapiye başlanmalıdır.

Down Sendromlu bireylerde 
zihinsel gelişim nasıldır?
Down Sendromlu çocukların öğrenme-
leri güç ve zaman alıcıdır. Ayrıca bazı 
kavramları ya da becerileri yetişkinlikte 
bile tam olarak kazanmaları söz konusu 
olmayabilir. Diğer tüm gelişimleri zi-
hinsel durumlarından etkilenmektedir. 
Down Sendromlu çocukların zihinsel 
gelişimi erken başlanan sürekli eğitim-
le oldukça ileriye götürülebilmektedir. 
Down Sendromlu çocuklar, öğrenme 
ve diğer aktivitelere gerekli zaman dili-
mi içerisinde dikkatlerini odaklamada 
başarısızdırlar. 
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Dikkat ve ilgi süreleri kısadır. Bu du-
rum zihinsel yetersizlikler yanında gü-
dülenme eksikliğiyle de ifade edilebilir. 
Down Sendromlu çocukların etkilendiği 
olumsuz çevresel koşullar ve geçmişte 
öğrenmeye ilişkin başarısız yaşantıların 
da öğrenmeye olumsuz etkileri vardır. 
Bu çocuklar uzak gelecekle ilgilenme-
yip yakın zamanda olanlara ilgi duyarlar. 
Öğrenme ya da bellekte tutma strateji-
lerini kendiliğinden kullanamazlar. Bu 
çocukları her etkinlikte yapabileceği 
yerden başlatmak ve ilerletmek son de-
rece önemlidir. Başarılı olması onda ben 
yapabiliyorum güvenini sağlamak için 
devamı olan basamakları çıkmasını iler-
lemesini güdüleyerek, teşvik eder. İyice 
öğrenmeleri için aynı uyarıcıları değişik 
şekil, zaman ve yerlerde vermek gerekir.

Down Sendromlu bireylerde dil 
gelişimi nasıldır?
Down Sendromlu bebekler bütün vü-
cutlarındaki gevşek kasları harekete ge-
çirmeleri ve çalıştırmaları diğer sıradan 
gelişimi olan bebeklere göre daha uzun 
zaman almaktadır. Çünkü zayıf kas to-
nusu bebeğin yürümesini, anne sütünü 
emmesini ve konuşmasını geciktirir. 
Aslında DS’lu çocuklar çok güzel ileti-
şim kurar ve jestlerle, yüz ifadeleriyle is-
tediklerini anlatırlar. Fakat konuşma be-
cerileri geç gelişir. Yaşıtları olan normal 

çocuklarla anlaşmada zorluk yaşarlar. 
Down Sendromlu çocuklar çok güzel 
iletişim kurar ve jestlerle, yüz ifadeleriy-
le istediklerini anlatırlar. Fakat konuş-
ma becerileri geç gelişir. Yaşıtları olan 
normal çocuklarla anlaşmada zorluk 
yaşarlar. Down sendromlu çocuklar ko-
nuşmayı görsel öğrenen çocuklardır. 1 
yaşından itibaren nesne resimleri göste-
rilip bunların isimlerini söylemeye baş-
lanması uygun olacaktır. Bu onun hem 
hafızasını güçlendirecek hem de kelime 
anlama ve ifade etmesi arttıracaktır.

Down Sendromlu bireylerin 
eğitimi nasıl olmaktadır?
Down Sendromlu çocuklar sağlık 
sorunları olmazsa eğitimde çok alıcı 
olabilen çocuklardır. Ödül kullanma, 
eğitimlerinde etkilidir. Büyük kas bece-
rileri, öz bakım becerileri, algı-dikkat-
taklit-kavram becerileri ve sosyal bece-
rileri sistemli ve uyumlu bir çalışmayla 

belirli bir seviyeye getirilebilmektedir. 
Ancak dil gelişimleri geç ve zor ilerle-
mektedir. DS’li çocuklar için eğitime 
ne zaman başlanmalı sorusunun cevabı 
Hemen ve Sürekli Eğitim’dir.

Down Sendromlu bireylerde mes-
leki eğitim ve uyum süreci nasıldır?
Down Sendromlu bireylerin bir iş 
ya da meslek edinmesi ve bu mesleği 
başarıyla sürdürmeleri toplumun bu 
çocuklara yönelik tutum ve davranış-
larıyla ilişkilidir. Genellikle gelişmiş 
ülkelerde insanlar, bu çocukların özel 
gereksinimlerine daha duyarlı olmakla 
birlikte, otomasyonun hızla gelişmesi 
ve yaygınlaşması Down Sendromlu bi-
reylerin yapabilecekleri fazla bir beceri 
istemeyen ya da yan beceri isteyen işle-
ri gün geçtikçe azaltmaktadır. 
Bu çocuklar birçok işleri yapabilir ve 
meslek sahibi olabilirler. Bir etkinliği, 
bir işi tümü ile öğrenmek için onla-
rın basit parçalara ayrılmasını isterler. 
Önce parça parça sonra bütün olarak 
öğrenebilirler. Karışık açıklama yapı-
lırsa veya bir anda açıklanırsa çocuklar 
zihin karışıklığına uğrayabilir. Her un-
sur tek tek açıklanmalı istenilen, somut 
olarak gösterilmelidir. Sözel açıklama-
lar onlar için anlamsızdır. İşi uygulaya-
rak göstermek, uygulatarak öğrenilme-
sini sağlamak gerekir. Alışkanlık haline 
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gelinceye kadar aralıklı tekrarlar yapıl-
malıdır. Başkalarının hemen yakaladığı 
ve anlatılmadan kendiliklerinden kav-
radıklarını bu çocuklara basit yollarla 
anlatmak gerekir. Down Sendromlu 
bireyler işlerine bağlıdır. İşe tam zama-
nında gelir ve tam zamanında ayrılırlar. 
İş ve işyerindeki kurallara uyarlar. Mes-
lek alanlarında iyi eğitilebilirler. İşin 
gereklerine göre eğitilebilirsek işine ve 
mesleğine karşı çok sadakatle çalışırlar.

Down Sendromlu Bireylerde Be-
ceri, Kabiliyet ve Oyun nasıldır?
Down Sendromlu çocukların eğiti-
minde müzik, sanat, oyun ve drama-
nın özel önemi vardır. Bu çocukların 
müziğe karşı duyarlılıkları fazladır. Ses 
ve hareket ritmi büyük oranda ilgi-
lerini çeker.Davul ve zil çalmak,şarkı 

söylemek, dans etmek onları en fazla 
neşelendiren etkinliklerdir. Müzik ve 
dansın eğitim programlarında etkin 
bir şekilde kullanılması dil gelişimini 
desteklemesi açısından yararlıdır.                                                 
Oyun, özellikle de hayal oyunları bu 
çocukların gelişiminde çok önemli bir 
yere sahiptir. Down Sendromlu ço-
cuklar oyunları kendi başlarına başlat-
makta zorlanırlar. Oyun alışkanlığının 
kazanılmasında yetişkinin yardımına 
ihtiyaç duyabilirler.

Down Sendromlu Bireylere Yö-
nelik Mevcut Durum hakkında 
ne söyleyeceksiniz?
Fizyoterapi ve özel rehabilitasyon kursun-
da eğitim desteği için Down Sendrom-
lu bireyin tanı sonucuyla birlikte Sağlık 
Bakanlığının duyurduğu hastanelerden 

birine giderek engel derecesini ve duru-
munu belirten bir kurul raporu almak 
ve bu raporla birlikte ikamet edilen böl-
gedeki rehberlik araştırma merkezine 
(RAM) giderek rapor çıkartmak gerek-
mektedir. Bu rapor ile aileler MEB’na 
bağlı özel rehabilitasyon kurslarından 
destek eğitimi alabilmektedirler. Ancak 
bu eğitim ayda toplam 8 saat olup çok 
yetersiz kalmaktadır. Normal bir çocuk 
günde 8 saate yakın bir eğitim süreci 
yaşarken Down Sendromlu çocuklara 
ayda 8 saat eğitim desteği sağlamakta 
olup başkaca bir eğitim ve gelişim imka-
nı maalesef bulunmamaktadır. 

KONYA DOWN 
SENDROMLULARI 
DERNEĞİ 
Konya Down Sendromluları Derneği, 
11.07.2011 tarihinde Konya’da Down 
sendromlu bireylerin aileleri tarafın-
dan kurulmuş, alanında Konya’daki ilk 
ve tek Sivil Toplum Örgütüdür. Eği-
tim, sosyal, bilimsel, ekonomik, sportif 
ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren 
Derneğin faaliyetleri gönüllüğe dayalı 
olarak yürütülmektedir. 
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Derneğin amacı, Down sendromlu 
bireylerin mutlu, sağlıklı, bağımsız, 
üretken, toplumla uyum içinde yaşa-
yabilmelerini sağlama; ruhsal ve fizik-
sel sağlıklarını geliştirme ve koruma; 
eğitim, sağlık, spor, sosyal tesis, bakım, 
fizik-tedavi, rehabilitasyon gibi hizmet-
lerden daha iyi koşullarda pratik, etkili 
ve kalıcı bir şekilde faydalanmalarını 
sağlama ve bu amaca yönelik üniteler, 
uygulama alanları, merkezler ve tesisler 
oluşturma; hukuksal haklarını geliştir-
me, koruma ve kollama; ebeveynlerini 
ve toplumu bilinçlendirerek engelli al-
gısını pozitif yönde değiştirme, daya-
nışma içerisinde farkındalık oluşturma; 
ulusal ve uluslararası platformlarda 
Down Sendromu ile ilgili her türlü de-
ğer ve uygulamanın Konya’da uygulan-
masına yönelik faaliyette bulunmaktır.
Kısa sürede birçok downluya ulaşıldı-
ğını belirten Dernek Başkanı Orhan 
TÜRKOĞLU doğru ve etkili metod-
larla Down sendromlu bireylerin öğre-
nebilen, eğitim süreçlerini tamamlaya-
bilen, üretebilen, gelişebilen, toplumla 
barışık, mutlu bireylere dönüştüklerini 
ifade etmektedir. Down sendromlu bi-
reylere yönelik kalıcı değerlerin yine 

Down sendromlu bireylerin yakın-
larının gayretleriyle oluşabileceğine 
inandıklarını belirten Türkoğlu, der-
neklerinin hazırladığı Down sendrom-
lu bireylere yönelik büyük bir yaşam 
merkezi projesinin yerel yönetim işbir-
liğiyle hayata geçeceğini haber verdi. 

Derneğin Amaç ve 
Hedeflerinden Bazıları:
1) Down sendromlu bireylere yönelik 
yuva, kreş, anaokulu, eğitim kurumu, dil 
okulu, yurt, dershane, çocuk ve gençlik 
kulüpleri gibi eğitsel ve sosyal kuruluşların 
açılmasını sağlamak,
2) Down sendromlu bireylere yönelik 
sportif etkinlikler için yerleşik alanlar 
oluşturulmasını sağlamak, 

3) Down sendromlu bireylerin çalışabile-
cekleri tesisler kurulmasını sağlamak,
4) Devlet kurumlarıyla ortak projeler yürüt-
mek, proje uygulama tekliflerinde bulunmak, 
5) Down sendromlu bireylerin toplumla en-
tegre yaşayabilmelerine yönelik düzenleyici 
ve geliştirici uygulamaların takipçiliğini yapa-
rak kamuoyuyla paylaşmak, 
6) Down sendromlu bireylerin ve ebeveynle-
rinin yasal haklarını geliştirmek ve korumak. 
7) Kendine yetemeyen, yardıma muhtaç, 
yalnız bırakılmış, yaşlanmış veya herhangi 
bir nedenle bakıma muhtaç Down sendrom-
lu bireyler için yaşam boyu bakım üniteleri 
açılmasını sağlamak,

Down sendromlu bireylerin ortak so-
runlarına yönelik kalıcı çözümler barın-
dıran bu amaçların gerçekleşebilmesi 
için tüm Down sendromlu bireylerin 
yakınlarının ve gönüllülerin katılımıy-
la dayanışmayı en üst seviyeye çıkarıp 
öncelikle Down sendromlu bireylerin 
olmak üzere herkesin hayatına kalıcı 
ve anlamlı parçalar ekleyebilme gay-
reti içerisinde olacaklarını ifade eden 
Dernek Saymanı Hakkı KUTLU tüm 
Down sendromlu birey yakınları ve gö-
nüllüler ile birlikte dernek çatısı altında 
toplanmak istediklerini ifade etti. 
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Sırçalı
TOPRAĞIN ATEŞLE BULUŞMASI;

Seramiği Tasarım, 
Tasarımı SIRÇALI Belirler...
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SIRÇALI SANAT VE 
TASARIM MERKEZİ
2007 yılında seramik atölyesi olarak Konya’da bir 
ilki gerçekleştiren Sırçalı Sanat, binlerce yıllık bir 
kültür mirasının içinde sanata ve kültüre katkıda 
bulunmak amacıyla dürüstlük ve kaliteden taviz 
vermeden yeni tasarımıyla kendi imzasını kendi 
çizgisini oluşturarak beklentilere cevap veren 
güçlü bir kurum olma yolunda güvenle ilerlemek-
tedir. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 
mezunu iki genç sanatçımız, Metin Haklı ve İbra-
him Şahin ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Sırçalı Sanat ve Tasarım Merkezinin 
kurulmasındaki amaç nedir?
Sırçalı Sanat Tasarım Merkezi 2007 yılında sektöründe 
bir ilki başararak Kültür ve Sanat hayatına kazandırıl-
mıştır. Çalışmalarımıza Konya’da hediyelik eşya ala-
nında kaliteli ve özgün tasarım eksikliğini fark ederek 
başladık. Mevlâna şehri olan Konya’da yerli ve yabancı 
turistlere Konya ve Mevlâna adına bir şeyler vermek 
istiyorduk. Mevlâna, Selçuklu ve semazen figürleri ile 

KONU: AYŞE OKUTAN
FOTOĞRAF: SİNAN ÇINAR

ilgili hediyelik eşyaların büyük bir bölümü Çin’den getiriliyor fakat bu-
rada yapılan figürlerde sağlıksız malzemeler kullanılıyor, şekil ve estetik 
bakımdan birçok hata yer alıyor ve bizim kültürümüzü de yansıtmıyor. 
Hem kendimiz hem de çok sevdiğimiz şehrimiz olan Konya için sanatsal 
ve özgün tasarımlardan oluşmuş seramik çalışmaların yapıldığı bir atöl-
ye açmanın ihtiyaç haline geldiğini düşündük. Aldığımız kaliteli eğitim-
le ve bilgilerimizi kullanarak kültürümüzü yansıtan özgün tasarımlarla 
kurumlara ve şahıslara özel tasarımlar yapabileceğimizi düşünerek, kül-
türümüzü seramik sanatına aktarabilme adına Sırçalı Sanat ve Tasarım 
Merkezini kurmuş olduk. Konya’da bir ilki gerçekleştirdik ve sürekli ge-
lişmekte olan şehrimizin de buna ihtiyacı vardı. Sanatseverlerde genel 
anlamda bu açığın farkında olduklarından bize büyük destek verdiler. 
Seramik alanında “SIRÇALI” ismini kısa sürede duyurmayı başaran 
atölye, farklı ve özel tasarımlarıyla da adından söz ettirerek marka olma 
hedefinde hız kesmeden yeni tasarımlarıyla ilerlemeye devam etmekte-
dir. Sanat alanında kültürümüzün köklü değerlerini de bağlı kalarak gü-
nümüze, Mevlâna’nın arkasında bırakmış olduğu izleri modern çağdaş 
formlarla eserlerimize aktarmaya çalışmaktayız.

Atölyenizde seramik üretimi nasıl yapılıyor, 
belirli aşamaları var mı?
Atölyemizde kalıp döküm ile üretim yapılmaktadır. Bir ürün ilk 
olarak çizim aşamasıyla hayata geliyor. Daha sonra modelaj aşama-
sıyla üç boyuta bürünen ürün eğer kurum yada şahısa yapılıyorsa 
olur alındığında, özgün bir tasarım oluyorsa bizim ve konuyla ilgili 
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alanında duyulan kişilere danışıyoruz. 
Buradaki amaç Tasavvufi öğeleri yanlış 
şekil, duruş ve biçimlerde yapıp sunma-
mak. Daha sonra kalıp aşaması başlıyor. 
Ürünün adedi ve yıllık giderine göre 
kalıp sayısı artırılıyor bu kalıplar alçı ile 
yapılıyor, sebebiyse alçının su emme 
özelliğidir. Döküm tekniğiyle şekilleni-
yor seramik ürünler atölyede, kullanılan 
kil toz halinde gelip burada sulandırılı-
yor ve bomesi ölçülüyor. Daha sonra 
seramik kalıplarına dökümü yapılıyor. 
Sonraki aşama rötuş aşaması, bu aşama-
da ürünlerin kalıptan kaynaklanan ça-
pakları alınıp süngerleniyor ve kuruma-
ya bırakılıyor. Kuruyan ürün ilk pişirim 
olan bisküvi pişirimine giriyor, burada 
derece 1040c’dir. İlk pişirimden sonra 
ürün özelliğine göre sır pişirimi yapılı-
yor, burada da sırın özelliğine göre de-
rece 910c ile 1020c arasında değişiyor. 

Sır pişiriminden hatasız çıkan ürünler 
gerek varsa ahşap kaide ve kuruma özel 
plakalarıyla teslim ediliyor.

Yaptığınız tasarımların genelde 
Konya, Selçuklu ve Tasavvufi 
olması dikkat çekiyor bunun 
nedeni nedir?
Konya’da yaşıyorsanız eğer bu ilin ha-
vasından, suyundan ve maneviyatından 
ister istemez etkileniyorsunuz. Bu sebep-
ten ve arzın bu açıdan olmasından dolayı 
çalışmalarımızda Konya ve Mevlevîlik 
üzerine üretimlerde bulunuyoruz. Fakat 
bu öğeleri çalışmak birazda zor. Çünkü 
tasavvufi öğeleri çalışmanın yükünün 
ağır olduğunun da farkındayız. Ürünle-
rimizi bu anlamda Hz. Mevlâna’nın şu 
sözüyle de bağdaştırabiliriz; “Hamdım, 
Piştim, Yandım” bu söz seramiğin doğa-
sıyla da iç içe aslında, Hamdım; seramik 
ilk aşamada oluşma aşamasında çizimler, 
modelaj, kalıplara ve bisküvi pişirimi ön-
cesi yarı yaş seramik. Piştim; artık ürün 
somut olarak ortada, bisküvi pişirimi 
yapılmış, dayanıklı ve yarı hazır durum-
da. Sonra son aşamaya geliyor Yandım; 
artık seramik o dayanılmaz sıcaklıkta 

olgunlaşarak beğeniye sunuluyor. Tıpkı 
Mevlevîlikte bir canın dervişliğe ulaşır-
ken 40 günlük çile odasından sen oldun 
diyerek çıkması gibi. Bu felsefeyle de 
yola çıkarak Mevlâna’nın aşkı ve sevgisi-
ni tasarımlarımızla günümüz insanlarına 
elimizden geldiğince sunmaya çalışıyo-
ruz. Peki farklı çalışmalarımız olmuyor 
mu? Elbette ki oluyor; kurumlara ve 
şahıslara özel tasarımlarda yapmaktayız 
ama ön planda genellikle Konya, Selçuk-
lu ve tasavvuf bulunmakta.

Özgün tasarımlar yapıyorsunuz, 
şimdiye kadar hangi kurum ve 
şahıslara tasarımlar yaptınız?
Çok faklı Kurum ve şahıslarla çalış-
maktayız. Burada bunların hepsini 
saymamız imkan dahilinde değil fakat 
kültür ve sanat alanıyla ilgili olan be-
lirli kurumlar; Konya Valiliği, İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü, Uluslararası 
Mevlâna Vakfı gibi örnekler mevcut. 
Özel tasarım yaptığımız kurumlarda 
ve şahıslarda oluyor. Sanatsız ve sanat 
eseri olmayan bir toplum yoktur. Fakat 
bizim geçmişimiz, kültürümüz o kadar 
köklüdür ki yüzyıllar boyunca varlığını 



45

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/MAYIS 201246

RÖPORTAJ

ve çeşitliliğini her zaman hissettirmiştir. 
Kültürümüzün değerlerini de bilerek 
çalışmalarımızı ve tasarımlarımızı gü-
nümüz sanatseverlerine modern ve çağ-
daş formlarla sunmaya çalışıyoruz. Bu 
çalışmalarımızla seramik sanatının her 
zaman gündemde olmasını sağlamak is-
tiyoruz. Gelen yaklaşımlara bakarak bir 
nebze de olsa bunu başardığımızı düşü-
nüyor ve daha da cesaret alıyoruz.

Genç yaşınıza rağmen, bu 
sanat dalında bu kadar 
ilerlemeyi nasıl açıklarsınız?
Kısaca; Sevmek. Yaptığı işi sevmek ve bu 
işi özelliğine, karakterine uygun bir şe-
kilde yaparak sunmak. Atölyemiz şuana 
kadar hiçbir kuruma ya da şâhısa gidip şu 
işi yapıyoruz şeklinde konuşmamış, ge-
nellikle aranılıp bulunmuşuzdur. Bizim 
için ürün üzerindeki en ufak bir nokta 
bile bir hatadır ve kesinlikle satışı yapıl-
maz. Eğer ki ürütülen ürün karakterine 
uygun ve yanlış duruşta olursa düşünül-
meden o kalıp ve ürünler imha edilir. Bir 
çizgimiz var bu çizgimizde 2007 yılından 
beri değişmeden yürümekteyiz. Buda 
bizi aranılan tercih edilen kılmaktadır.

Bu sanatı meslek haline getirme-
nizde ki en büyük etken nedir?
Biz Seramikçi Ressam unvanıyla mezun 
olduk. Sanat adına çalışmalarımız oluyor 
fakat Konya’da fark ettik ki tanıtımı kötü 

tasarımlarla, malzemelerle ve konuyla 
alakasız yanlış şekillerle yaptıklarını gö-
rünce sürekli rahatsız oluyor ve eleştiri-
lerde bulunuyorduk. Fakat bu eleştirme-
nin anlamsız olduğunu, bizlerin bir şeyler 
yapmasının gerektiğini fark edip kolları-
mızı sıvadık ve bu ürünleri kurallarına uy-
gun şekilde üretmeye karar verdik tabi ki 
buda bir meslekleşme sürecini beraberin-
de getirdi ve seramiği Konya’da bu alanda 
aranılan bir meslek grubu haline getirdik.

Neden Konya?
Konya çünkü; Medeniyetlerin derin ya-
şadığı bir şehir, Hz. Mevlâna’nın, Şems-i 
Tebrizi’nin şehri kısacası tasavvuf adına 
bir şehir. Selçuklunun şehri ve o muhte-
şem rengiyle Turkuaz mavisinin şehri-
dir Konya. Bütün bunlar anlatır aslında 
neden Konya? sorusunun cevabını... 

Bu mesleği vazgeçilmez 
kılan bir kelime olsa ne olurdu?
Biz seramikçilere göre: Toprağın Ateş-
le Buluşmasıdır Aşk.

Bu sanat dalında ileriye dönük 
hedefleriniz nelerdir?
Sanat alanımız olan seramik yoluyla 
Konya, Selçuklu ve Hz. Mevlâna’yı daha 
anlaşılır ve kalıcı bir şekilde insanların gö-
nüllerinde tasarımlarımızla yer etmesini 
sağlamayı hedefliyoruz. Hiç bir millet yok 
ki sanatsız olsun. Milletlerin kültürünü 

aktarma yoludur sanat, bizde Sırçalı Sa-
nat Atölyesi olarak kültürümüzü daha 
etkili nasıl anlatırız çabasında olmayı 
hedeflemekteyiz.

Bu sanatla ilgilenen yeni nesile son 
olarak neler söylemek istersiniz? 
neden bu sanatla uğraşmalılar?
Dürüstlükten ve iş ahlakından taviz 
vermesinler. Bu iş bir yolculuktur. Bu 
yolculuğu seviyorlarsa çıksınlar uğraş-
sınlar, sanatlarını icra etsinler isteriz.  
En önemlisi de kültürümüze yapmış 
oldukları sanatla sahip çıksınlar!  

Metin Haklı kimdir?
1982 Düzce doğumluyum. Selçuk Üni-
versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sera-
mik Bölümünden ilk mezunları olarak 
2005 yılında  “Seramikçi Ressam” ün-
vanıyla fakülte birincisi olarak mezun 
olduktan sonra Grafik alanında kendi-
mi geliştirmek için Ankara’ya yerleştim. 
Gerek lisans döneminde gerekse me-
zun olduktan sonra farklı yarışmalara 
ve sergilere katılarak ödül-sergilemeler 
aldım. 2007 yılında Selçuk Üniversitesi 
Seramik Ana Sanat dalı yüksek lisans 
programını kazanarak Konya’ya tekrar 
dönüş yaptım. Sırçalı Sanat Atölyesinde 
çalışmalarımı sürdürmekteyim.

İbrahim Şahin kimdir?
1982 senesinde Ankara’da doğdum. 
2005 yılında Selçuk Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümün-
den “Seramikçi Ressam” unvanıyla me-
zun oldum. Çeşitli sergi ve yarışmalara 
katılarak sergileme ve ödüller aldım. 
Bir süre Ankara’da grafiker olarak ça-
lıştım. 2007 Selçuk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Seramik Ana Sanat 
dalı yüksek lisans programına devam 
etmekteyim. Sırçalı Sanat Atölyesinde 
çalışmalarımı sürdürmekteyim.
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MİNİKLER KOLEJİ
BİR MİNİKLER KOLEJİ KLASİĞİ:
ANNELER GÜNÜ; KUTLAMALAR, 
EĞLENCELER VE MİNİKLER KOLEJİ AİLESİ…
Özel gün kutlamalarının son derece önemli olduğu okul öncesi 
dönemde miniklerin aileleriyle ve öğretmenleriyle birlikte katıla-
cakları kutlama organizasyonları minikler için sosyal özelliklerin 
edinilmesi bağlamında bulunmaz bir eğitim ortamı olduğu kadar, 
ailelerin Kolej Eğitim-Kültür ortamını yakından müşahede etmesi 
açısından da eşsiz bir fırsattır Kolej açısından. Bunun için her za-
man olduğu gibi Kolej-aile eşgüdümü büyük önem taşıyor. Bu kez 
Kolej Ailesi Anneler Günü için bir aradaydı. 

KONU: FUNDA ÇAKIR

Açık büfe kahvaltı ikram edildi velilere. Minik Kolejli’lerin açık büfe kahvaltıda ye-
diği ve yaklaşık 15 çeşitten oluşan kahvaltıdan bu kez veliler tattı ve Anneler Günü-
nü brunch keyfiyle doyasıya kutladılar. Çeşitli  pastaların ikram edildiği  ve nefis bir 
sucuk mangal keyfinin yaşandığı programda Minikler Koleji Ailesi, Anneler Günü-
nü adına ve anlamına yakışır bir biçimde kutladı. 

Kolej’de her özel gün ve bayram gibi Anne-
ler Günü kutlamaları da velilerin katılımıy-
la Kolej Kültür Etkinliklerinin bir parçası 
olarak düzenlendi. Hemen hemen bütün 
velilerin katıldığı programda, Kolej Kurucu 
Müdürü Osman AVCIOĞLU, öğretmenler 
ve diğer yardımcı personel, görülmeye de-
ğer bir ev sahipliği ile misafirlerini ağırladı-
lar. Kutlamanın adresi ise her zaman olduğu 
gibi yine Kolej’in muhteşem bahçesiydi.
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Bağ Evi’nin Asırlık 
Yemek Sırları

Konya Mutfağı

Meram’da Kuşaklardır Süregelen Lezzetlere Bir Yolculuk

BEN YEDİM ALLAH ARTTIRSIN, SOFRAYI KURAN KALDIRSIN…

Sa
im

e Y
A

R
D

IM
C

I



51

YÖRESEL LEZZET

Saime Yardımcı’nın ‘Konya Mutfağı-
Bağ Evi’nin Asırlık Yemek Sırları’ adlı 
kitapları, yerel mutfağımızı tanımamız, 
onların lezzetlerini tatmamız için ha-
zırlanmış iki güzel kaynak…
Birbirinden güzel bu yemekleri kendi el-
leriyle hazırlamış üstelik üstüne sevgisini 
de katmış…
O güzelim Meram Bağ Evi’nde hanı-
meli kokuları eşliğinde ki keyifli soh-
betimizde hazırlamış olduğu yemek 
kitapları üzerine konuştuk.

Saime Hanım sohbetinde; “Teknoloji-
nin bir canavar gibi zamanı tüketmediği 
o günlerde, yemek saatlerinde tatlı bir te-
laş yaşanırdı. Çünkü yemek ruh ile pişer, 
sevgi ile demlenir, aşk ile sunulurdu. Ba-
bam, iyi bir yemek hazırlamak için mal-
zemenin önemini bilirdi ve o günün ye-
meği için gerekli malzemeyi kendi gider 
alırdı.  Meram, Konyalı için bir yaşam 
tarzıdır. Kışın türbe önünde oturmak, 
yaz gelince Meram bağlarına göçmek 
gibi. Baharın müjdecisi kır menekşesi ve 
tarlada güneyiklerin çıkması Meram’a 
göçün habercisidir.” diyordu.
Saime Hanım, Meramdaki Bağ evi-
ne geldiğinde, 84 yaşındaki Sıdıka 
ninenin mutfağa tüm kalbi ile hakim 
olmuşu ve mevsimine göre bahçede 
yetişen sebzeler ile pişirdiği yöresel 
yemekleri sevgiyle sunuşunu unu-
tamadığını söylüyor. Saime Hanıma 
göre yemek her şeyden önce bir iba-
detti, sevgiydi, aşktı…
Mevsimine göre yöresel yemekler ha-
zırlamak için günler önceden nasıl 
hazırlık yapıldığını, kır menekşeleri ile 
üzeri örtülmüş bulgur pilavını, ekşili 
kabak yemeğini, terhun çorbasını, ka-
bak çiçeği dolmasını, pazı kavurması-
nı, iğde ve zambak reçelini, vişneli tiri-
din ve pestilin nasıl yapıldığını, günler 

öncesinden nasıl hazırlandığını ve bu 
muhteşem lezzetleri deneyerek öğren-
diğini büyük bir keyifle anlattı.

Bağ evinin asırlık sırları…
Lokma karın doyurmaz, şefkat art-
tırır. Meram bağ evinde öğrendik-
lerini, asma gölgeli konağın lezzet 
sırlarını önce çocuklarına, sonra to-
runlarına yaşatarak, görerek ve tadarak 
öğretmeye karar veren Saime Hanım, 

“Teknolojinin bir canavar 
gibi zamanı tüketmediği 

o günlerde, yemek saatle-
rinde tatlı bir telaş yaşa-
nırdı. Çünkü yemek ruh 
ile pişer, sevgi ile demle-
nir, aşk ile sunulurdu.”

Konya Düğün Pilavı Bamya Çorbası

Gömmeli Bulgur Pilavı

Ekşili KabakÇullama

Kabak Çiçeği Dolması
Fırın Kebabı

DomalanTerhun Çorbası
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geleneksel bir mutfağa sahip olmanın 
mutluluğunu yaşıyor. Hala Pazar sa-
bahları tandır ekmeğinin kokusu ile 
uyandıklarını, misafirlerini tandır bö-
reği ve birbirinden lezzetli reçeller ile 
ağırladıklarını anlattı. Çok sevdiği eşi 
Nazif Yardımcı’nın teşvikiyle, nesiller-
dir bilinen bu lezzetlerin unutulma-
ması ve genç kuşaklara aktarabilmek 
amacıyla Meram lezzetlerini tanıtmak 
için yola çıkan Saime Hanım, “Konya 
Mutfağı’ndan” adlı ilk yemek kitabı ile 
2000 yılında çıkardı. 2012 yılında ise 
İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan 
Konya Mutfağından-Bağ Evinin Asırlık 
Sırları kitabını çıkardı.
Ninelerimizin, annelerimizin mutfağı-
nı kızlarımıza ve torunlarımıza aktarır-
ken, bunu bir külfet olarak algılama-
malarını söyleyen Saime Hanım, iyi bir 
yemek yapmanın bir kültür ve zengin-
lik göstergesi olduğunu söyledi.
Öğretim üyesi ve yemek eleştirmeni 
sevgili Vedat Milör’ün Saime Hanım’ın 
yemek kitabı ile söylediklerini yazma-
dan geçemeyeceğim.
“Saime Yardımcı Hanım’ın İş Bankası Kül-
tür Yayınları’ndan çıkan Konya Mutfağın-
dan- Bağ Evinin Asırlık Sırları kitabının 
her sayfası gözümü kamaştırıyor. Çorba-
ların, etlerin, sebzelerin, reçellerin fotoğraf-
larından kendimi alamıyorum. Bunca yer 
gezdim, kuzu eti-tahıl-süzme yoğurt üçlü-
sünden bu kadar çeşitli ve lezzetli yemekler 
çıkaran başka bir yöre görmedim. Fransız 
mutfağında Lyon yemeklerinin yeri ne ise 
bizde de Konya o’dur. Anadolu mutfağı-
nın merkezi denilebilir Konya’ya. Örneğin 
trüf mantarının bir cinsi Konya’da var: 
Domalan. Yetiştirilmesi çok güç olmasına 
rağmen Saime Hanım kuşbaşı koyun etiyle 
bir tarifini veriyor, saraylara layık. ‘Ekşi-
li Kabak’ tarifi var, Meram Bağları’nda 

Saime Hanım’ın bizzat ellerinden yedim, 
değil Michelin yıldızları gökteki bütün yıl-
dızlar yetmez lezzetini anlatmaya… Bir 
‘Ayva Dolması’ ve ‘Kayısı Yahnisi’ var yi-
yen Konya’ya yerleşir valla. Ah şu ‘Terhun 
Çorbası’… Rahmetli dedem bunun yahni-
sine meraklıydı. Saime Hanım’ın kitabında 
‘Gerdan Etli Terhun Çorbası’ var.
Ne büyük bir şans ki Saime Hanım sevgi-
sini bizlerle, hepimizle paylaşmaya karar 
vermiş. Ama unutmamamız lazım ki bu 
kitaptaki her biri altın değerindeki tarifle-
rin hiçbirisi basit bir reçeteye indirgenemez. 
Onları hakkıyla hazırlamak için malze-
menin iyisini bulmanız, kalaylı bakır kap-
larda pişirmeniz şart. Yoksa Konya yemeği 
değil, taklitleriyle yetinmiş olursunuz.
Ne demeli? Tarih bilinci olmayan toplumlar 
zengin bir yemek kültürüne sahip olsalar da 
onu yaşatamazlar. Saime Hanım gelecek 
kuşaklara da kalacak önemli bir eser yarat-
mış. Umarım bu eseri satın aldıktan sonra 
müzeye kaldırmaz ve ziynet eşyası gibi gele-
cek kuşaklara aktarırız.” Vedat Milör
Bende kendisiyle tanışmanın sevinciyle 
bir kez daha teşekkür ediyorum kendisi-
ne. Bu lezzetleri gün yüzüne çıkardığınız 
için tekrar teşekkürler Saime Hanım…

Menekşeli Pilav

Piruhi

Topalak

Tutmaç Çorbası

Yoğurt Çorbası Pekmez Helvası

Ovmaç Çorbası Patlıcan Tiridi
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Hoşhan 
Mahallesi

ŞİRZAT HATUN LATİFESİ

Hacı Fettah Mezarlığı’nın ku-
zeyinde yer alan mahalle de 
bölgenin en eski mahallelerin-
dendir. Mahalle 1518 yılında 
sekiz nefer, altı haneden iba-
rettir (Aköz-Ürekli, 95). Kanuni 
döneminde ise yirmi nefer ve 
on dört haneden ibarettir. III. 
Murat döneminde (992/1584) 
ise mükellef sayısı yetmiş bire 
yükselmiştir. Hoşhan Mahallesi 
bu dönemde Konya’nın üçüncü 
büyük mahallesi durumunda-
dır. Mahalle bundan sonra Hoş-
havanata ve Hoşhavan Saatçi 
adıyla iki mahalleye bölünmüş 
ve mahalleler yazıldığı gibi, 
“Hoşhavan” şeklinde telaffuz 
edilmeye başlanmıştır. Bu ma-
halleler Hacıfettah Mahallesi 
adı altında birleşinceye kadar, 
Hoşhan Mahallesi’nin doğusu 
Hoşhavanata, batısı ise Hoşha-
van Saatçi adlarıyla anılmıştır.

KONU: MEHMET ALİ UZ
FOTOĞRAF: KAMİL KILINÇASLAN
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Hoşhavanata Mahallesi’nin sokakların-
dan biri Ebubekir Çelebi Sokağı’dır. Bu 
sokak Tarhana Mahallesi’ne ait Şirzat 
Hatun Sokağı ile kesişir. Şirzat Hatun, 
Ebubekir Çelebi’nin eşidir. Bu iki ismin 
bu mahallelerle ilgilerinin olup olmadığı 
bilinmemektedir. Ancak Konya’da bu iki 
isimle ilgili olarak anlatılan bir menkı-
be günümüze kadar gelmiştir. Menkıbe 
özet olarak şöyledir: IV. Murat, 1636 

Nisanında Konya’ya gelirken ordu 
henüz şehre kırk-elli kilometre mesa-
fede iken ordusunu gerisinde bıraka-
rak doludizgin Konya’ya girer. Önce 
Zindankale’ye uğrayıp, Konya’yı ha-
raca kesen dört zorbanın başını vur-
durduktan sonra atını iç kaleye doğru 
sürer. Kalenin tahta köprüsünü aşıp te-
peye doğru tırmanmaya başlar. O dö-
nemde iç kaleye atla çıkmak yasaktır. 

Yaşlı ve tecrübeli kale dizdarı:
- Bre yolsuz, attan in, yaya yürü. Burası 
padişah kalesidir, atla çıkılmaz, der.
Sultan Murat, adına yapılan bu ihtar-
dan hoşlanır, fakat cevabını dizdarın 
yanına varınca verir:
- Bre koca, gevezelik yapıp durma; tut 
padişahın atını, deyince dizdar ne bü-
yük bir tehlikeye çattığının farkına va-
rır ve hemen sultanın ayağına kapanır. 
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Sultan Murat: -Bre koca, karnım 
aç nerede biraz yiyecek buluruz, 
deyince rahatlar ve sultanın önü-
ne düşerek onu doğruca Mevlâna 
Dergâhı’na götürür. Postnişin Ebu-
bekir Çelebi, burada sultana mü-
kellef bir sofra hazırlayıp karnını 
doyurur. Bundan memnun kalan 
IV. Murat, Mevlevihane mutfağına 
Soğla mahsulünden yıllık bin kuruş-
luk bir gelir bağışlar. Ordu Konya’ya 
girince de Çelebi Efendi’ye birkaç 
samur kürk yollar. Çelebi Efendi 
bundan büyük sevinç duyar. Fakat 
eşi Şirzat Hatun olgun, aynı zaman-
da da zeki bir hanımdır. Kocasının 
sevincine ortak olmaz ve:
-Çok sevinme, Osmanoğulları bir 
eliyle verdiğini öbür eliyle geri alır. Bu 
kürkleri giyip de eskitme, yarın hesap 
sorulursa sıkılırsın, diye eşine takılır. 
Aradan üç yıl geçer. Ebubekir Çelebi, 
samur kürkleri bir üstünlük vasıtası 
gibi kullanıp, Soğla’yı haraca bağlar 
ve oranın halkından senede bin kuruş 
yerine, beş bin kuruş sızdırır. Çelebi 
Efendi, 1638 yılı Haziranında Sultan 

Murat’ın tekrar Konya’ya geleceğini 
duyunca, büyük bir sevince kapılır. 
Sultandan yeni ihsanlar göreceğini 
umar. Bu duygular içinde büyük bir 
kalabalıkla sultanı karşılamaya koşar. 
Sultan o sırada Bolu Beyi Abdi Paşa 
ile Yenişehir Beyi Şemsizade’nin 
boynunu vurdurmakla meşguldür. 
Gözü, Çelebi Efendi’ye takılan sultan 
öfkeyle gürler:
-Bre melun, bana iki lokma et ye-
dirdin diye Soğla halkının derisini 
mi yüzeceksin!
Bu hiddet karşısında ne diyeceği-
ni şaşıran Çelebi Efendi başının 
derdine düşer. Başı önüne düşmek 
üzere iken, Çelebi Efendi’ye acıyan, 
Şeyhülislâm Yahya Efendi ile Silahtar 
Mustafa Efendi, sultanı yatıştırmaya 
çalışırlar ve bunda da muvaffak olur-
lar. Çelebi Efendi, uzak bir yerde ika-
met etmek şartıyla kellesini kurtarır.
Çelebi Efendi, sade bir külah ve bir 
beygir üzerinde Konya’dan uzak-
laştırılırken, Çelebi Efendi’nin mal-
ları müsadere olunur. Sultan Murat 
tatmin olmamıştır. 
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Şirzat Hatun’u getirtip hazinelerin ye-
rini yoklamaya çalışır. Şirzat Hatun acı 
acı tebessüm ederek: -Şevketli sulta-
nım, elimde ve evimde kalan hazineler, 
üç yıl önce verdiğiniz üç samur kürkten 
ibarettir. Bunların değeri bizce pek yük-
sektir. Eğer sizce de öyle ise hemen ge-
tirip teslim edeyim, deyince sultan yu-
muşar; mal müsaderesini de kaldırarak 
Çelebi Efendi’nin İstanbul’da ikame-
tine izin verir. Şirzat Hatun’un latifesi 
de böylece gerçekleşmiş olur. Selçuk 
Es’in* kaynak göstermeden ifade ettiği-
ne göre Hoşhan, Celaleddin Karatay’ın 
sadık kethüdalarından birisidir. Asıl adı 
da Burhan Dede’dir. Uluırmak’taki Bur-
han Dede Türbesi’nde yatan da bu zattır 
(Es, MKA, I/183).
Mahalle ile aynı adı taşıyan Hoşhavan 
Saatçi Mescidi, kitabesine göre, XIX. 
yüzyıl sonlarına doğru yapılmış gö-
rünse de; mescidin imar tarihinin daha 
eskilere gideceği muhakkaktır.
Konya’nın tanınmış ailelerinden Bay-
ramzadeler ile Hacı Fettah Camii’nin 
kuzeydoğusundaki ev sahipleri de 
Hoşhavanata Mahallesi halkındandır. 

Nuzumlalızade Hattat Hacı Mustafa 
Efendi, Gazeteci Mustafa Ataman* da 
Hoşhavan Saatçi Mahallesi halkından-
dır. Vefatından sonra adı, Emir Halil 
Camii’nin doğusunda bir sokağa ve-
rilmiştir. Bu sokak Emir Halil ile Hoca 
Faruk mahallelerini birbirinden ayırır.
Hoşhavan Saatçi Mahallesi’nin kuzey 
köşesinde Kullukların evi uzun yıllar 
Necatibey İlkokulu olarak kullanılmış, 

daha sonra Taşhan’ın kuzeyindeki yeri-
ne taşınmıştır. Mescidin karşı köşesin-
de Demirci tüccarlarından Kömürcü 
Ahmet Efendi (Öztuzcu)’nin evi Kö-
mürcü İş Hanı hâline getirilmiştir.
Hoşhan Mahallesi, 2009 yılında yapı-
lan değişikliğe kadar adını korumuştur. 
2007 yılı nüfus sayımında Hoşhavana-
ta Mahallesi’nin nüfusu 264, Hoşhavan 
Saatçi Mahallesi’nin nüfusu ise 132’dir.
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Uğur Işılak 
Bestelediği  Necip Fazıl 
Şiirlerini Seslendirdi
Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerini besteleyen Uğur Işılak’ın 
Konya’da verdiği senfonik konseri, Başbakan Yardımcısı Beşir 
Atalay ile birlikte çok sayıda vatandaş izledi.

Mevlana Kültür Merkezi sema salo-
nunda düzenlenen Üstad Necip Fazıl 
Kısakürek’i anma özel programına 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski 
Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, AK 
Parti Konya Milletvekili Mustafa Ka-
bakcı, Meram Belediye Başkanı Serdar 
Kalaycı ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Programda, Meram Belediyesi tarafın-
dan desteklenen, sanatçı Uğur Işılak 
tarafından bestelenen ve yorumlanan 
Necip Fazıl Kısakürek’in 10 eseri, 60 
kişilik orkestra eşliğinde senfonik kon-
serle ilk defa sahneye konuldu. Anma 
programında açılış konuşmasını Me-
ram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı 
yaptı. Kalaycı, “Her milletin hayatında 
bir payı olan düşünür ve sanatkârları var-
dır. İşte Necip Fazıl, milletimizin sahip ol-
duğu önemli kişilerden biridir” dedi.
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan ise, 
“Bizim neslimizle ilgili ilginç gelişmeler 
yaşandığını hepimiz biliriz. Bizler muhtı-
ralar, post modern darbeler gördük. Anar-
şiyi yaşadık. Bu memleketin 5 sente muhtaç 
olduğu günleri de gördük. İşte en zor gün-
lerde, gençliğimize direnç noktası vardı. Bu 
nokta bizim üstadımızdı. Biz bu anlarda 

onun şiirlerini okur güç toplardık. İstiyoruz 
ki bizden sonra gelen nesiller de üstadı oku-
yarak Türkiye’yi gelecek yüzyıllara taşıma-
sını görsünler” diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ise, 
“Üstad Necip Fazıl Kısakürek, sembol bir 
isim. Özellikle bizim kuşağımızın yetişme-
sinde emeği olan bir isim. Zor dönemlerin 
adamı Necip Fazıl Kısakürek. Soylu ve 
estetik düşünce adına ne varsa kim varsa 
Necip Fazıl Kısakürek’ten bir pay almış-
tır. Bizim kendi düşünce dünyamız içinde 
bunu aynen söyleyebilirim. Türkiye büyük 
bir değişim geçiriyor. Bu değişim başında 
olan ekipler, bunu gerçekleştirenler o dö-
nemlerde yetişmiş. Bütün o doğruları Necip 
Fazıl’ın düşünce ve emeklerinden beslene-
rek gelmiştir. Bu günler o günler sayesinde 
oluyor. Bugün Türkiye’de iyi şeyler oluyorsa 
o yıllarda başlayan zincirin halkalarıdır. 
Necip Fazıl Kısakürek’e Allah’tan rahmet 
diliyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra sahneye çıkan sanatçı İb-
rahim Sadri, Necip Fazıl Kısakürek’in 
şiirlerini okudu. İbrahim Sadri’nin 
ardından Üstad Necip Fazıl’ın şiirle-
rini besteleyen Uğur Işılak sahneye 
çıktı. Işılak kendisinin çok beğendi-
ğini ifade ettiği Sakarya Türküsü’nü 
seslendirdi. Işılak’a şef Turhan Yük-

seler yönetimindeki 60 kişilik orkest-
ra eşlik etti. Bu sırada, izleyiciler çok 
beğendikleri Sakarya Türküsü’nü 
alkışlarken, eski Tarım ve Köyişleri 
Bakanı Sami Güçlü’nün duygulandığı 
görüldü. Daha sonra Işılak, bestelediği 
Kısakürek’in diğer şiirlerini de seslen-
dirdi. Konser sonunda Başbakan Yar-
dımcısı Beşir Atalay ve protokol men-
supları sanatçılara hediye verdi. 
Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, gaze-
tecilerin soruları üzerine, “Geldiğime çok 
memnun oldum. İlk defa üstadın şiirleri bu 
şekilde senfonik konserle icra edildi. Ben rah-
metli üstadın yakınında bulundum. Uzun 
yıllar önceden bu şiirlerle büyüdüm. Uğur 
Işılak’ın okuduğu Canım İstanbul şiirini 
lisedeki şiir yarışmasında okumuştum. Bu 
mısraların hayatımızda büyük bir hatırası 
var. Ben doğrusu Sakarya ve Kaldırımlar’ı 
muhteşem bir sesle dinledim” dedi. 
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Şenlendik
Selçuk Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve İncimiz 
Organizasyon tarafından bu yıl 9’uncusu gerçekleşen Kültür ve Sanat 
Festivali, gündüz ve gece gerçekleşen etkinliklerle sona erdi.
Şenlik boyunca Selçuklu Belediyesi, BESYO, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı 
tarafından bir dizi kültürel ve sportif etkinlik gerçekleştirildi. 
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Festival Komitesi’nce gerçekleştirilen spor turnuvalarında 
dereceye girenlere madalyaları verildi. Madalya törenine 
katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Musa Özcan, genç spor-
culara başarılar dileyerek, festivalin sanat, kültür ve sporla iç 
içe kutlandığını vurguladı. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’nin 
organize ettiği meşaleli yürüyüş büyük ilgi gördü. Yaklaşık 
500 öğrenci, ellerinde meşalelelerle Dilek Sabancı Devlet 
Konservatuvarı önünden başladıkları yürüyüşünü alkışlar 
arasında festival alanında noktaladı.
Etkinliklerin son gecesinde ise Rafet El Roman sahne aldı. 
Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel’in de katıldığı konserde, 
binlerce öğrenci Rafet El Roman’ın seslendirdiği parçalarla 
coştu. Konya’ya daha önce de geldiğini belirten  Rafet El 
Roman,”Hem Konya’yı, hem de Selçuk Üniversitesi’ni çok 
seviyorum. Buradaki bu coşku ve sinerji beni heyecanlandırı-
yor” dedi. Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel de, sahneye çıkarak 
Rafet El Roman’a çiçek verdi. Gençlerin, 19 Mayıs Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Rektör Gökbel, 
festivalin son gününde gençlik bayramı ile birlikte coşkunun 
ikiye katlandığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Hakkı Gökbel, 
daha sonra festivalin organizasyonunu gerçekleştiren Rektör 
Yrd. Prof. Dr. Musa Özcan başta olmak üzere Sağlık-Kültür 
ve Spor Dairesi Başkanı Üzeyir Durmuş ve tüm organizasyon 
ekibine plaket vererek, tek tek teşekkür etti. Plaket verilme-
sinin ardından Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi’nin 
gösterisi geceye renk kattı. Selçuk Üniversitesi’nin 6 gün 
süren Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.
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                Ruhun  Nefes  Almasıdır Huzur
Yıllardır hep olumsuz baktık hayata hep YİNE NE YAPTIM? 
Sorusunu sorduk o yüzden özgüvenimizi kaybettik. 
O yüzden hayatımıza yeni bir pencere açmalı ve artık bakış 
açımızı değiştirmeliyiz. Çünkü bu yaşadığınız hayat sizin 
aynanız siz ona gülümserseniz o da size gülümseyecektir.

UNUTMAYIN MİLYON İÇERİSİNDE BİR DEĞİLSİNİZ MİLYONDA BİRSİNİZ...
Kişisel Gelişim Uzmanı Sayın Umut Çetin ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide bize kişisel gelişimin anahtar kelimelerini söyledi.

Umut Çetin kimdir?
Sınav dergisi dershaneleri Kişisel 
Gelişim Uzmanı ve Sınav ders-
haneleri genel koordinatörüdür. 
Bunun yanı sıra biraz öz geçmi-
şimden bahsedecek olursak,04 06 
1982 Mardin de dünyaya geldim. 
Babamın çok sık tayin durumun-
dan dolayı birçok il gezme şansı 
yakaladım ve her ilde yeni insan-
lar ve her insanda yeni bir hayat 
görme şansım oldu. Lise hayatım 

Konya’da geçti. Üniversite eğiti-
mim hayatımın bir kısmı Konya’da 
geri kalan kısmı ise İstanbul’da 
geçti. Amerika merkezli bir şir-
ket olan  İnternational Education 
Center da Kişisel gelişim uzmanlı-
ğımı tamamladım.

Bu mesleği seçmenizdeki 
etmen nedir?
Eğitim hayatımda sorduğum bü-
tün sorulara hep aynı cevabı al-

maktan sıkılmış ve yorulmuştum. 
Herkes bana ne yapmam gerek-
tiğini söylüyordu oysaki kimse 
bana nasıl yapmam gerektiğini 
söylemiyordu. İşte o an kendime 
bir söz verdim ben kendi öğren-
cilerime hem ne yapmaları ge-
rektiğini söyleyeceğim; hemde 
nasıl yapmaları gerektiğini anla-
tacağım... Çünkü bir işi ne amaçla 
yaptığınızı bilmezseniz sonucu 
sizi çok etkilemez.

FOTOĞRAF: KAMİL KILINÇASLAN
KONU: AYŞE OKUTAN
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İnsanlar yaşam koçuna neden ihtiyaç duyar?
Güzel bir soru. Çünkü sizin kendinize ait bir hayat çizginiz var 
ve bu hayat çizgisi zaman zaman dalgalanmalara uğrar. Bu yolda 
inişli ve çıkışlı zamanlarınız olur. Yaşam koçunuz olsa da olma-
sa da bu durumları yaşarsınız. Ancak eğer yaşam koçunuz var-
sa, size bu yolda inişlerin ve çıkışların olduğunu inişlerde neler 
yapmanız gerektiğini çıkışlarda neler yapmanız gerektiğini size 
anlatacaktır. Böylelikle bu dalgalanmalar hayatınızda oluşmaya 
başladığınızda, siz neleri yapıp neleri yapmamanız gerektiğini 
çok iyi bir şekilde bildiğiniz için herhangi bir hasar almadan bu 
dalgalanmalardan kurtulabilirsiniz. Yaşam koçları sizin yerinize 
karar vermezler size vereceğiniz kararın sonuçlarını ve bu sonuç-
ları hayatınızı nasıl etkileyeceğini söylerler. Seçim yine size aittir. 
Kısaca özetlemek gerekirse; Hayatın size soracağı bilmecele-
rin cevaplarını size önceden söyleyen kişileriz.

Biz kendimiz için mi yoksa çevremiz için mi yaşıyoruz?
İnanın bu soruyu başta sorduğunuz her insan kendi için ya-
şadığını söyleyecektir. Oysaki En son kendin için ne yaptın? 
diye sorduğunuz da uzun uzun düşünüp gerçek anlamda kendi 
için bir şey yapmadığının farkına varacaktır. Bu sorunun cevabı 
kesin ve nettir. Biz kendimiz için değil çevremiz için yaşıyoruz. 
Beğendiğimiz şeyleri değil, bizi beğenecekleri şeyleri satın alıyo-
ruz. İzlemediğimiz zaman toplumda yalnız kalacağımıza inan-
dığımız için çevremiz ne izliyorsa onu izliyoruz. Sevdiğimiz için 
değil, başkaları çok sevdiği için gittiğimiz şehirleri seçiyoruz. 
Aldığımız arabalar, aldığımız evler vs. vs. vs bu örnekleri uzar 
gider. Şimdi bir beyin fırtınası yapıp kendimize soralım? En son 
kendimizi ne zaman ödüllendirdik? En son kendimizi, kendimi-
ze karşı ne zaman övdük? En son ayna karşısına geçip ne zaman 
kendimizle konuşup kendimizi motive ettik? Eminim ki bu so-
rulara uzun uzun düşünürüz ama en son kendimizi ne zaman 
yerdik diye sorarsam hemen hatırlayabiliriz.

İçimizdeki özgüveni nasıl çıkartabiliriz?
Şöyle bir olay hayal edelim... Bir iş yerinde çalışıyoruz. 
Bize patrondan bir telefon geldiğini düşünelim. Sert ve 
endişeli bir ses tonu ile bizi odasına çağırsın. Telefonu ka-
patır kapatmaz aklımıza bin çeşit senaryo gelir ve inanın 
ki bu bin çeşit senaryonun hepsi de olumsuz senaryolar-
dır. Kesin bana kızdı, acaba benim hakkımda yine kim ne 
söyledi? bu sefer ne oldu acaba? Yoksa işten mi çıkaracak? 
geçen gün zaten bana hiç bakmadan geçti anlamıştım ben, 
gibi birçok şey geçer kafamızdan. Sonrasında ise en yakı-
nızda çalışan iş arkadaşımıza döner ve şöyle deriz. Patron 
aradı ve sesi çok kötüydü. Hadi hayırlısı ama kesin kötü bir 
şey var deriz. O da bize ne oldu bir hata mı yaptın? veya 
kötü bir şeyler mi var? diye sorar. Şimdi küçük bir telefon 
konuşmasında ki bu yaklaşık 6 saniye kadar sürmüş bir ko-
nuşmadır. Etkisi ve yaratığı deprem ise 7.5 şiddetindedir. 
Yıllardır hep olumsuz baktık hayata hep YİNE NE YAP-
TIM? Sorusunu sorduk o yüzden özgüvenimizi kaybettik. 
O yüzden hayatımıza yeni bir pencere açmalı ve artık bakış 
açımızı değiştirmeliyiz. Çünkü bu yaşadığınız hayat sizin 
aynanız siz ona gülümserseniz o da size gülümseyecektir.
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İnsanlar kendilerini nasıl 
keşfedebilir?
İnanın yıllardır bunun için uğraşıyo-
rum. İnsanların kendini tanıması ve 
keşfetmesi için. Çünkü çocukluğu-
muzdan beri bize verilen bir rol var ve 
biz hayat denen bu tiyatroda bize ve-
rilen rolü ezberleyip onu oynuyoruz. 
Söylediğimiz replikler bile bize ait 
değil. Ola ki farklı bir cümle kurmaya 
çalışırsak hemen uyarılıp bize verilen 
senaryoyu okumamız söylenir. Oysaki 
o kadar güzel bir şey ki hayat ve o ka-
dar keyiflidir ki yaşamak. Pencereden 
dışarıya baktığımızda yağmur yağıyor-
sa, hemen yine yağmur var der ve içim 
karardı deriz. Oysaki ne kadar güzel-
dir yağmur altında yürümek çoğu in-
san bilmez. Neden çünkü yağmurda 
ıslanırsan hasta olacağımız öğretilmiş-
tir. İnanın yıllardır yağmurlarda dışa-
rıda yürürüm daha bir kere hasta ol-
duğumu hatırlamıyorum. O tertemiz 
havayı içime çekip, o müthiş toprak 
kokusu hissetmek bu hissi en azından 
bir kez yaşamalı insan diye düşünüyo-
rum. Kısaca özetleyecek olursak Size 
verilen rolün dışına çıkar ve hayatınızı 
bir adım geriye çekilerek izlerse-
niz artık kendinizi daha net görür ve 
tanımaya başlarsınız.

“Bir adım geriye çekilerek ha-
yatınızı izlemek’’ cümlesini bi-
raz daha açıklar mısınız?
Elbette… Hep olayların içinde olduk 
biz hep kalabalıkların tam ortasında 
bulduk kendimizi, hiç kendimiz bir şey 
yapmayı denemedik etrafımızda ki kala-
balık ne yapıyorsa bizde aynısını yaptık. 
Doğrusunu yanlışını hiç düşünmeden, 
kendimizde o davranış nasıl durur diye 
bakmadan. Herkes nereye giderse biz-
de oraya gittik, herkes üzüldüğünde ne 
yaparsa bizde onlara baktık ve üzüldü-
ğümüzde onu yaptık. İnsanlar sevindi-
ğinde ne yaparsa bizde onu yaptık sonra 
derken biz onlar olduk onlarsa biz. Hiç 
geriye çekilerek izlemedik kendimizi. 
Oysa sadece bir kerelik olsun sesinizi 
kaydedin ve dinleyin. Bakın bakalım 
size ne kadar garip gelecek doğduğunuz 

andan beri kullandığınız sesiniz. Birço-
ğumuz BU BENİM SESİM Mİ? diye-
cek… Evet, maalesef bu bizim sesimiz 
ve biz o sesi duymayalı o kadar uzun 
zaman oldu ki kendi sesimize dahi uzak 
kalarak büyüdük. Hep hayatımıza da bir 
adım geriye çekilin ve inceleyin hayatı-
nızı bakın yaptıklarınıza davranışlarını-
za ve size uymayanları çıkarın ve atın 
hayatınızdan, işte o zaman göreceksiniz 
ne kadar hafiflediğinizi… İşte o zaman 
göreceksiniz ki sizi siz yapan bütün 
her şeyin ne olduğunu geri kalanların 
ise bize zorla yapıştırılmış ve zorla kabul 
ettirilmiş mecburiyetler olduğunu…

Bizim için çok keyifli bir sohbet-
ti Umut hocam son olarak ekle-
mek istediğiniz bir şey var mı? 
Benim için de öyle. İnanın zamanın na-
sıl geçtiğini anlayamamışım bile. Son 
olarak şunu söyleyebilirim. Bu bizim 
hayatımız ve bu geminin kaptanı biziz, 
biz hayatımızda yelkenleri nereye açar-
sak o tarafa doğru yol alacağız. Artık 
rüzgâr nereye eserse bizde oraya doğ-
ru savruluruz, demeyi bırakıp geminin 
kaptanı olduğumuzu hatırlama zamanı 
geldi diye düşünüyorum. Unutma-
yın milyon içerisinde bir değilsiniz 
milyonda birsiniz...
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Alâeddin  Keykubat’ın  Hz. 
Mevlâna  ve  Ailesini  Konya’ya 
Davet  Mektubu  Bulundu 

Bazı eserlerde ailenin Belh’den ay-
rılış tarihi olarak 1212 veya 1213 
(609 veya 610) yılı göstermektedir. 
Bazı kaynaklarda ise, 1219 (616) yı-
lında ayrılmış olmaları daha makul 
denilmektedir. Çünkü Sultan Veled 
kafilenin göç yolu üzerinde bulu-
nan Bağdat’tan ayrılmak üzereyken; 
Belh şehrinin Moğollar tarafından 
istila edildiği haberinin buraya ulaş-
tığını söylemektedir. Bu istila tari-
hide 1220 (617) yılıdır. Bahâeddin 
Veled’in ilk hareket noktasının Vahş, 
sonra Semerkant olduğu ve nihai 
olarak Belh’den yola çıktığı şeklinde-
ki tespitler vardır. Hac etmek niye-
tiyle hareket eden kafile, Nişabur ve 
Bağdat’a uğrayarak Hicaz da Hac va-
zifelerini yerine getirip Şam üzerin-
den Anadolu’ya intikal etti. Ahmet 
Eflaki’ye göre Şam’dan Malatya ya 
sonra Erzincan’ a, buradan da dört 
yıl kaldıkları yakındaki Erzincan Ak-
şehir’ine ve daha sonra yedi yıl veya 
daha fazla ikamet ettikleri Larende’ 
ye (Karaman) vardı.
Sipehsalar’a göre ise, Hicaz’dan 
Şam’a buradan Erzincan’a ve hemen 
Erzincan’a bağlı Akşehir’e vardı. Kışı 
burada geçirdi ve daha sonra Konya 

ya ulaştı. Sipehsalar ise ailenin Malat-
ya ya uğradığından söz etmediği gibi 
ailenin Erzincan Akşehir‘indeki dört 
yıllık ikametini de bir yıl göstermekte 
ve Larende deki yıllara değinmeden 
Konya ya vardıklarını anlatmaktadır.
Mevlana’da kendileri ile beraber ge-
len Şerafettin Lala’nın kızı Gevher 
Bânû Hatunla burada evlenmiş ve 
Sultan Veled ve Alâeddin isimli ço-
cukları doğmuşlardır. Bu sıralarda 
Selçuklu başkenti Konya’da ilmi ve 
ilim erbabını çok seven, onlara iltifat 
eden Selçuklu Sultanı Alâeddin Key-
kubat(1180-1237) hüküm sürmek-
tedir. Muhiddin Arâbi (1165-1239), 
Sadreddin Konevî (1210-1274) gibi 
güzide âlimler, ayrıca Abbasi Hali-
feleri nezdinden gelen Şehâbeddin 
Sühreverdî (1153-1191) ve ben-
zeri Ulemanın teşrifi ile Konya bir 
ilim ve kültür merkezi olmuştur. 
Bu âlimler halkasına katılması için 
Sultan Keykubat, Bahâeddin Veledi 
ısrarla Konya’ya davet etmiş, bunun 
üzerine 7 yıl kaldıkları Karaman-
dan ayrılıp 3 Mayıs 1228 tarihinde 
Konya’ya gelmişlerdir.
Bahâeddin Veled’in Karaman’da bu-
lunduğunu öğrenen Sultan Alâeddin 

Sultânü’l-Ulemâ Bahâeddin Veled, Mevlâna çocukluk yıllarında iken 
Belh şehrinden ayrılmaya karar verdi. Bu yıllarda Belh ve çevresinde 
siyasi istikrar bozulmuş, Moğol tehlikesi de baş göstermişti. Her ha-
lükarda Moğolların istilasından önce ailesini buradan uzaklaştırmak 
isteyen Bahâeddin Veled’in gerekçeleri açık olarak kaynaklara yan-
sımamıştır. Ancak onun bu coğrafyadaki siyasi gelişmelerle birlikte, 
Harzemşah Muhammed’in (Ö.1220) Manen ve maddeten mevcut et-
kinliğinden rahatsızlık duymuş olması mümkündür. 

KONU: BEKİR ŞAHİN
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Keykubad’ın onu Konya’ya 
davet ettiği mektubun met-
niyle ilgili bir belgeye ulaşı-
lamamıştı. Konya’da yaşayan 
Lütfiye Nur Kunter, geçti-
ğimiz hafta Konya Yazma 
Eserler Kütüphanesi’ne 11’i 
elyazması, 60’ı matbu kitapla 
birlikte çok sayıda belge ve 
mektup bağışladı. 1890’lı yıl-
larda Konya’da yaşayan Müs-
tantık Ali Bey’in tuttuğu not-
ların da arasında bulunduğu 
eserlerin içinde Selçuklu Sul-
tanı Keykubad’ın Mevlânâ 
Celaleddin-i Rumi’yi ve ai-
lesini Karaman’dan Konya’ya 
davet ettiği mektubun elyaz-
ması kopyası bulundu.
Anılan mektubun bulundu-
ğu eser; Suyolu filğranlı kâğıt 
üzerine siyah mürekkeple 
rika olarak yazılmış, 27x195-
210x150 mm ölçülerinde, 
yeşil deri üzeri şemseli, zen-
cirekli miklepli mahfazalı 
mukavva ciltli ve 55 varaktır. 
Tarihî kaynaklarda Sultan 
Alâeddin’in, Hz. Mevlânâ’nın 
babasını Konya’ya davet ettiği 
bilinmekteydi ancak şimdi-
ye kadar konuyla ilgili daveti 
içeren yazılı bir belgeye ulaşı-
lamamıştı. Bu, Selçuklu tarihi 
açısından çok önemli bir bel-
ge niteliğindedir.
Mektupta yer alan ifa-
deler, olgun bir Osmanlı 
Türkçesiyle yazılmış, Sul-
tan Alâeddin Keykubad’ın 
Mevlâna Karaman’da iken 
gönderdiği mektubun bir 
paragrafı, orijinali olmasa 
da orijinal metnin yansı-
tılmışı olduğunu görüyo-
ruz. Alâeddin Keykubad’ın 
Mevlâna’yı Konya’ya davet 
ettiği yönünde zaten ifadeler 
vardı. Bu mektup onun so-
mut bir kanıtı. Mevlâna’nın 
Konya’ya teşrif ettiğini an-
latan metin elde değildi. Bu 
mektup, 1890’lı yıllarda o 
zamanın önemli olaylarını 

şahsi defterine yazan zama-
nın savcısı konumundaki bir 
kişinin kayıtları. 
Orijinal bir metin olup olma-
dığı kesin değildir ama mek-
tup somut kanıtlar içeriyor. 
Kaynaklarımız arasında bu 
mektup metinleri yer ala-
caktır. Mektubun bulunma-
sının, Mevlâna ve ailesinin 
Konya’ya geliş yıldönümü 
günlerine denk gelmesi de 
ayrıca önem arz ediyor. Hz. 
Mevlâna ve ailesinin Konya’ya 
gelmesi ile Konya ve Anadolu 
önemli kazanımlar elde etti. 
Mustantık Ali Bey’in torun-
ları tarafından nitelikli onbir 
yazma eser, 60 nadir matbu 
eser ile çok sayıda belge ve 
özel mektubu kütüphanemi-
ze verdi. Belgeler arasında, 
Konya Valiliği’nden değişik 
yerlere yapılan yazışmalar, 
Kulu, Cihanbeyli yöresinde-
ki iskânlar ile ilgili notlar da 
mevcut. Mevlâna Konya’ya 
davet ediliyor. Selçuklu Sul-
tanı Alâeddin Keykubat, ‘’Ey 

hakikat âlemini aydınlatan 
güneş’’ diye başlayan mektu-
buyla Mevlâna’yı Konya’ya 
davet ediyor.  Mevlâna ve 
ailesini Karaman’a geldiği-
ni haber alan Sultan Key-
kubat, onlara olan saygı ve 
muhabbetini göstermek 
amacıyla şunları yazıyor: 
‘’Ey afitab-ı alemtab-ı hakikat! 
Elhamdulillah-i taala keremi-
nizden bu kadar kurb-i menzilet 
husule geldi. Mezid-i atifetlerin-
den eminiz ki isti’cal-i kudum-i 
meymenet luzum-i kudsiyatla-
rıyla Konya şehri dahi ma’mur 
ve eşi’e-i hurşid-i cemalleriyle 
hane-i çeşm-i dil purnur ve mes-
rur olsa Allah’a hamd olsun ki, 
kereminizle bu kadar yakın bir 
mevkiye geldiniz. 
Bugünkü türkçe ile şöyle 
ifade edebiliriz: İhsan ve mer-
hametinizin feyzinden emin 
olarak uğurlu ve bereketli ayak-
larınızla bir an önce şehrimizi 
şereflendirmenizle ve ihtiyaç 
duyduğumuz mukaddesatınız-
la Konyaşehri dahi imar edilse; 

güneş gibi aydınlık cemalinizle 
gönül gözümüzün hanesi nurla 
ve sevinçle dolsa…” 
Bu mektuptan sonra; 3 
Mayıs 1228’de Bahâeddin 
Veled ailesi ve dostlarıyla 
birlikte Selçukluların baş 
şehri olan Konya’ya doğru 
yola çıkarlar. Sultan, şehir 
halkı onları yolda karşılar-
lar. Sultan kendi köşkünde 
kalmalarını teklif ederse 
de Bahâeddin Veled ilim 
yolundakilere medresenin 
uygun olduğunu söyleyerek 
Altınapa Medresesi’ ne iner.
Sultânu’l-Ulemâ ders ve soh-
betlerine Konya’da devam eder. 
Sultan Alâeddin başta olmak 
üzere pek çok müridi vardır. 
Ve nihayet her fani gibi öm-
rünü halkı irşad ile geçiren 
gönüller sultanı Bahâeddin 
Veled 24 Şubat 1231 günü 
Hakk’a yürür. Ardında 
Maârif adlı irfan hazinesi 
bir eser ve bir mânâ sultanı 
olan oğlu Mevlâna’yı dünya 
insanlığına armağan etmiştir.

KAYNAKÇA:
KARAİSMAİLOĞLU, Adnan, 
Mevlâna’nın Hayatı ve Çevresi, Konya’dan 
Dünyaya Mevlânâ ve Mevlevîlik, Konya, 
2002 (Editör Nuri Şimşekler, Karatay Be-
lediyesi), s. 21-30.
KÜÇÜK, Sezai, Mevlevîliğin Son Yüzyılı, 
İstanbul 2003,
Ferîdûn b. Ahmed, Mevlânâ ve Etrafında-
kiler er- Risâle, çev.: Tahsin Yazıcı, İstan-
bul. 1977 
GÖLPINARLI, Abdülbâki, Mevlâna 
Celâleddin, İnkılâp Kitabeviİstanbul1985



KONYAVİZYON/MAYIS 201268

ADVERTORIAL

Konya’da Pizza
Çılgınlığı
Pizza yapmak bir sanattır. 
Hele birde gerçek bir sanatçının ellerine bıraktıysanız 
bu lezzeti değmeyin keyfinize… İşte o zaman yerken 
sergilediğimiz aceleci tavrımız ve hiç bitmesin düşüncesi 
adeta sanata savaş açmışız gibidir. Birden çok lezzetli 
malzemenin o yuvarlak hamur üzerindeki karmaşasını 
tadarken umursamayız dünyayı…
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KONYA TREND

O yuvarlak cisim, kendi açısından sevenlerine göre 
farklı bir gezegendir aslında. 

PİZZAPİZZA

FELICIA PİZZA

MAXİM PİZZA

FELICIA PİZZA

MAXİM PİZZA
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KONYA TREND

Ve onu hazırlarken aşçıyla göz 
temasımızla her zaman beyni-
mizi okuyabilmesini istemişizdir. 
Çünkü içimizden geçen; umarım 
pizzayı dilimlemezsin! Ve uma-
rım büyük dilimleri bana denk 
getirirsin! diyebilmektir. Aşktır… 
Ve doyumsuzluğundan dolayı 
masamızda her an çıkabilecek bir 
sorun için konudur pizza. Çünkü 
küçüklüğümüzden beri öğretilmiş 
olan ‘paylaşalım’ düşüncesine en 
aykırı ve paylaşmayı isteyeceği-
miz en son şeydir pizza…

WHITE HOUSE

WHITE HOUSE

KUMPİR PİZZA

KUMPİR PİZZA

DOMINOS PİZZA
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TURİZM

         kazimoztoklu

Yalvaç’ı Keşfedin

KAZIM ÖZTOKLU

Yalvaç, Isparta iline bağlı şirin bir ilçesi olup, köklü bir tarihi geçmişe sahip. Ispar-
ta ili içerisinde, kültür ve inanç turizmi açısından değere sahip en önemli yerlerin 
başında Yalvaç gelir.Turizm faaliyetleri gün geçtikçe daha fazla çeşitlenmekte ve 
her geçen gün daha fazla insan bu faaliyetlerin içerisinde yer almaktadır.

Özellikle Batı Avrupa 
ülkeleri, Kuzey Amerika 
ve Japonya gibi ülkeler 
basta olmak üzere, pek 
çok ülkede, insanların 

ekonomik gelir düzeyle-
rinin yükselmesi, ulaşım 

imkanlarının ve boş 
zamanların artması, 

bu sektörün gelişiminin 
baslıca sebepleri olarak 
görülmektedir. Bu gelişi-
me paralel olarak turizm 
faaliyetine katılan insan 
profilleri ve beklentileri 

de çeşitlenmektedir. 
Turizm faaliyetine katı-
lan farklı yaş ve kültüre 
sahip insanların beklen-
tileri, turizm sektöründe 
bulunanları yeni arayış-
lara yöneltmekte, bunun 
sonucu olarak alternatif 
turizm faaliyetleri önem 

kazanmaktadır.

Bu bağlamda, özellikle inançlarının geçmişi-
ne uzanmak, dinlerinin önemli merkezlerini 
ziyaret etmek, inançlarının zorunlu gördüğü 
ziyaretleri yaparak “hacı” olmak isteyen ve 
bu şekilde manevi tatmin, iç huzuru arayan 
insanların beklentilerine inanç turizmi kap-
samında kılavuzluk yapılmaktadır. Hristiyan-
lık inancı açısından önem taşıyan Isparta’nın 
Yalvaç ilçesi, son yıllarda inanç turizmi kav-
ramı ile birlikte anılmaya başlamıştır.Yalvaç, 
inanç turizmi açısından önemli bir merkezdir. 
Ancak ilçenin bu potansiyelinin iyi değerlen-
dirilmesi, turizm alt yapısının oluşmasına ve 
tanıtım faaliyetlerine bağlıdır.
Yani, özellikle son yıllarda önem kazanan ve 
alışılagelmiş isteklerin dışında gelişen alterna-
tif turizm faaliyetlerine potansiyel alanların, 
yeni isteklere uygun olarak planlanması ve 
sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerlerin 
daha özel bir seçimle mercek altına alınması 
gerekmektedir.Ayrıca ülkemizde bulunan 
özellikle Hristiyanlık dini açısından önem 
taşıyan merkezlerin tanıtımı, bu mekanların 

doğru ve akılcı kullanımı,Türkiye’nin turizm 
sektöründe rekabet gücünü arttıracak güçlü 
bir faktör olacaktır. Yalvaç’ın bu potansiye-
lini çok iyi değerlendirmesi gerekmektedir.
Tarihi ve turistik açıdan değer taşıyan ve il-
çenin 1 km. kuzeyinde bulunan Psidia Antı-
ocheia Antik Kenti’nin tanıtımı da Yalvaç’ın 
bundan sonraki gelişimi ve yörenin turizm 
faaliyetlerinden istifade etmesi açısından 
önem taşımaktadır.
Yalvaç’ı inanç turizmi açısından önemli kılan 
etken, Hristiyanlık inancının yayılmasında 
önemli bir şahsiyet olan Aziz Paul’ün Psidia 
Antik Kent’ine yapmış olduğu misyonerlik 
seferleridir. Aziz Paul bu kentte bilinen ilk res-
mi vaazını vermiş ve daha sonraki yıllarda bu 
kişi adına, St. Paul Kilisesi inşaa edilmiş.Hris-
tiyanlık dini açısından bu kilisenin öneminin 
vurgulanması ve mekanın tanıtımı çalışma-
larına paralel olarak,bu yöreye olan ilgi her 
geçen gün artmaktadır. Ancak, açıkça görül-
mektedir ki, istenilen gelişme trendinin yaka-
lanabilmesi için yapılması gereken çok iş var. 



73

TURİZM

Bunun başarılması ve Yalvaç’ın inanç 
turizmi açısından önemli bir merkez 
haline gelmesi,şehrin bundan sonraki 
gelişimini etkileyecek önemli bir un-
sur olacaktır. Antik kentte bulunan ve 
inanç turizmi açısından önem taşıyan 
dini yapıtların basında tekrarlamak 
gerekirse St. Paul Kilisesi gelmektedir. 
Bunun dışında ortaya çıkarılan eserler 
arasında,Augustus tapınağı,Antik ti-
yatro, Roma hamamı, Bizans Kilisesi 
ve Su Kemerleri vardır. Ancak su ke-
merleri dışında, bu yapıların sadece te-
mel kalıntıları günümüze ulaşabilmiş-
tir.İlçenin inanç turizmi açısından en 
önemli noktası St.Paul’ün Hrıstiyanlı-
gı yaymak için buraya gelip, bilinen ilk 
resmi vaazını burada vermiş olmasın-
dan kaynaklanmaktadır.

Yalvaç’ın gelişme dinamiğine turizmden 
sağlanacak katkı beklentileri özellik-
le son yıllarda artmıştır. Tüm bunların 
sonucu, Yalvaç turistleri çekecek ve bu 
insanları birkaç gün tutacak alt yapıya sa-
hip olmadığı için, ilçeye gelen ziyaretçi-
lerin büyük bölümü,konaklama hizmet-
lerini yeterince alamamaktadırlar. Yılın 
çeşitli dönemlerinde ayin yapmak için, 
antik şehri görmek için Yalvaç’a gelen 
turistler,doğal güzellikler,tarihi eserler 
ve bilinçli bir yaklaşımla daha uzun süre 
kalan ziyaretçilere dönüştürülebilir. An-
talya ve benzeri herhangi bir merkezden 
beslenmeyen, doğrudan inanç turizmi 
kapsamında Yalvaç’a gelen, özellikle eko-
nomik düzeyi yüksek ve orta yaş üstü tu-
ristleri kapsayan turist profili ve onların 
beklentileri üzerine yoğunlaşmak, şehrin 

turizmden beklediği faydayı sağlaması 
açısından çok önemlidir.
Günübirlik gelen turistleri şehirde 
tutarak, ortamı gezmelerine, alışveriş 
yapmalarına, yeme-içme ihtiyaçlarını 
buradan karşılamalarına ortam hazır-
lamak, gerekse otel, motel, kır evleri, 
pansiyonlar gibi konaklama alternatif-
leri sunarak uzun süreli konaklamala-
rın sağlanması gerekmektedir. Bunun 
başarılması, Yalvaç’ın turizmden arzu 
ettiği payı alması ve bundan sonraki 
gelişimi açısından önemlidir.
Mutfağında da çok iddialı olan Yalvaç’ta 
yapılan en yaygın börek, bayramlarda 
ve düğünlerde ikram edilen kıymalı su 
böreğidir. Bunun yanında bir eve, evin 
damadı misafir geldiğinde muhakkak 
damat baklavası ikram edilir. Keşkek, 
yörenin en bilinen mahalli yemeği olup 
kaburgadan yapılan yerli pastırma ve 
önceden ıslatılmış keşkekliğin, toprak 
çömleğe konarak ateşi sönmüş mahalle 
fırınlarında yaklaşık 12 saat pişirilmesi 
ile yapılır. Ayrıca Yalvaç’ta bilinen diğer 
bir yöresel yemek de boranıdır. Boranı, 
fasulye ya da ıspanaktan yapılır. O güzel 
Yalvaç halkını ve misafirleri 8 asır önce 
dikilen çınar ağacından adını alan Çınar 
altındaki kahvelerde çay içmeden, saa-
tiniz arızalanırsa veya çoğu bölgelerde 
bile bulunmayan kol ve duvar saati ihti-
yacınız olursa Ufuk Saatçilik’e uğrama-
dan ve Yalvaç’ın en önemli yüzlerinden 
Verevoğlu’nun Nuri’nin (Nuri Taş) o 
güzel sohbetlerini dinlemeden ilçeden 
kesinlikle ayrılmayın.



KONYAVİZYON/MAYIS 201274

ADVERTORIAL

BEYZA ÇOKTOSUN

EVİMİZDE AVİZE SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Aydınlatma seçerken öncelikle evini-
zin tarzını ve nasıl bir çizgi çizmek is-
tediğinizi çok iyi belirlemek gerekir. 
Eğer eviniz modernse ve bu modernli-
ği devam ettirmek ve aydınlatma ile de 
tamamlamak istiyorsanız modern bir 
sarkıt veya modern bir plafonyer kulla-
nabilirsiniz. Eviniz klasik ve aynı şekilde 
mobilyalarda klasik ise ve var olan kla-
sikliği devam ettirmek istiyorsanız klasik 
bir sarkıt avize çok uygun olacaktır.
Ama bu seçimlerin dışındaki seçimler 
tamamıyla yanlıştır demek doğru ol-
maz. Seçimler herkesin dekorasyonla 
ilgili beklentilerine ve zevklerine bağlı 
olarak değişebilir. Örneğin klasik bir 
evde modern aydınlatma elemanları 
kullanılabilir ya da modern bir evde 
klasik modern aydınlatma elemanları 
ile değişik bir tarz oluşturabilirsiniz. Bu 
tamamıyla sizin seçmiş olduğunuz mo-
dern tarzı veya klasik tarzı nereye kadar 
devam ettirmek istediğinizle ilgilidir.
Duvar rengi ve mobilyaların rengi aydın-
latma ile ilişkili olarak değerlendirilebilir. 
Eğer koyu renk mobilyalar seçiyorsanız, 

duvarlarınızın rengi koyu renk ise bu du-
rumda içerideki aydınlatma seviyesini ve 
miktarını artırmanız gereklidir. Bunun 
yanında her şeyin açık renk olduğu oda-
da nispeten daha yumuşak bir aydınlık da 
yeterli olacaktır. Aydınlatma elemanları-
nın ne yoğunlukta ışık vermesi gerektiği-
ni seçerken içerideki mobilyalar ve duva-
rın rengi sizin için önemli ipuçları verir.
Eviniz için aydınlatma seçerken, ister 
klasik bir avize ister  modern bir avize 
olsun, dikkat edilmesi gereken kriter-
ler şunlardır;
İlk olarak tavan yüksekliğinin göz 
önünde bulundurulması gerekir. Eğer 
evinizin tavan yüksekliği ki ülkemiz-
de bu yükseklik genelde 250-270 cm 
arasındadır, böyle bir yükseklikte çok 
uzun ve gösterişli sarkıtlar seçerseniz, 
odanızı basık ve dar gösterecektir. Bu 
nedenle eğer böyle bir avize tercihinde 
bulunacaksanız tavan yüksekliğini ve 
seçtiğiniz ürünün ne kadar yer kaplaya-
cağını düşünmeniz gerekir. Bunun yanı 
sıra kullanacağınız mobilyaların seçimi 
de önemlidir. Eğer ‘country’ tarzı bir 

salon hazırlıyorsanız burada çok taşlı 
bir avize oldukça klasik duracaktır. Bu 
noktada moderne yakın dömi-klasik 
bir avize seçmeniz sizin dekorasyonu-
nuzu daha tamamlayıcı olacaktır. 
Odamızı daha geniş göstermek ve 
odanıza derinlik katmak istiyorsanız 
eğer bu durumda yapılması gereken-
ler şunlardır;
Duvarların aydınlatılmasını sağlamak 
önemli bir çözümdür, diğer önemli bir 
çözüm ise hepimizin evlerde sıkça kar-
şılaştığı tavan havuz aydınlatmasıdır. Bu 
aydınlatma havuzlarının duvarlara yakın 
yapılması ile de duvarları aydınlatmış 
oluruz, böylece oda büyük ve derin bir 
görüntü kazanacaktır. Bir diğer çözüm ise 
mekânda ayna kullanımının ışık ile des-
teklenmesidir. Ayna ile geniş gösterebile-
ceğiniz ortam, ışık ile ayna desteklenerek 
daha etkili hale getirilebilir, ayna yanına 
koyulan ve aynayı aydınlatan bir aplik ve 
ayaklı bir aydınlatma bunu sağlayacaktır.

Bir sonraki aydınlatma köşemizde gö-
rüşmek dileğiyle…

LAMPO SHOWROOM
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Reyyan Şalvarcı
ASMER’İN KONYA’DAKİ TEMSİLCİSİ:

GERÇEKTEN FARKLIYDI; FARKLILIĞIYLA 
KONYA’DA İLKLERİN KADINI OLDU VE 
OLMAYA DEVAM EDİYOR.

Asmer, Türkiye’de 11 yıldan beri ayak bakım konusunda 
en gelişmiş hizmet ağına sahip olan kuruluştur. Ülkemizin 
en büyük futbol takımlarının oyuncularının ayak bakımları 
Asmer tarafından yapılmaktadır. 
Özel eğitilmiş uzmanlar tarafından bakımlar yapılarak, 
ayaklarınız hem güzel görünüme sahip olacak, en önemlisi 
de sağlıklı kalmaları sağlanmış olacak…

Reyyan Şalvarcı Kimdir?
Orta ve lise öğrenimimi Karatay Anadolu Lisesinde yaptım. 
’99 yılında mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesini dereceyle kazandım. Sonrasında yüksek lisansımı 
yine Ankara’da tamamladım. Bu süre içerisinde mesleğim ha-
ricinde kişisel eğitim, vücut dili, NLP gibi birçok kişisel eğitim 
aldım. Ayrıca estetisyenlik konusunda hem özel hem de dev-
let standartlarında kullanılabilir ve uygulanılabilir eğitimler ve 
diplomalar aldım. Sonrasında Almanya’da Podiatri uzmanlığı-
mı başarıyla bitirdim. Bunlarla beraber Anadolu Üniversite-
si 4 yıllık muhasebe bölümü mezunuyum. Şuanda da halen 
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde Aile Danış-
manlığı Uzmanlığı üzerine 2. Yüksek Lisansımı yapmaktayım.
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Asıl mesleğiniz eczacılık iken ne-
den böyle bir branşı tercih ettiniz?
Biz Anadolu lisesini 7 senelik okuyan dö-
nemiz. Bu süreç içerisinde hem hocaları-
mın yönlendirmesi hem de bir cerrah olan 
ağabeyimden aldığım fikirlerle Eczacılık 
Fakültesini kazandığımda serbest eczacılık 
yapmak istemediğime ve kesinlikle eczacılık 
mesleğimi klinik anlamda kullanmak iste-
diğime karar verdim. Bu kararım fakültede 
okurken de değişmedi. Hayatımda amaçla-
rıma giderken her zaman ilk olmayı hedefle-
dim. Konya’da bu işe başladığımda da yine 
bir ilki yapmıştım. Şuan da halen hem Kon-
ya hem İç Anadolu’da tek olan bir mesleği 
yapıyorum. Ve bunu bütün özverimle en 
başarılı şekilde yaptığıma inanıyorum.

Asmer nedir? Konya’da kaç yıldır 
faaliyet gösteriyor?
Asmer El ve ayak sağlığı üzerine Bursa’da 
kurulmuş olan bir merkezdir. Bizde yak-
laşık dört yıldır Konya’da Asmer bayisi 
olarak hizmet vermekteyiz. 

Asmerin faaliyet alanlarından 
kısaca bahseder misin?
Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Asmer 
kesinlikle bir güzellik salonu değildir. Biz 
Asmerler olarak yaş, cinsiyet ayrımı yap-
madan sağlık hizmeti vererek insanların ya-
şam kalitesini artırmaktayız. Konya Asmer 
olarak ise yine bir ilki yaparak erkek, bayan, 
bebek, genç, yaşlı demeden problemi ol-
sun olmasın, kliniğimize gelen herkese hiz-
met verdik ve vermeye de devam edeceğiz. 
Şimdi yaptığımız işleri sıralayacak olursak, 
batık tırnak, siğil, mantar ve deforme tır-
nak, topuk çatlağı, keratinizasyon, diabe-
tik ayak bakımı, düz taban, topuk dikeni, 
taban çökmesi ve daha birçok el ve ayak 
problemlerine çözüm sunmaktayız.

Sizi diğerlerinden ayıran en belirgin özellik nedir?
Her şeyden önemlisi Podiatri mesleğini ülkemizde yapan tek sağlıkçı, tek eczacıyım. 
Bir güzellik uzmanı veya lise-ortaokul mezunu olarak bilinçsizce bu sağlık işini yap-
mamaktayım. Kapımızı çalan kim olursa olsun, merkezimize geldiğindeki beklentisi 
ne ise beklentilerini tam anlamıyla yerine getirerek memnun ayrılması için elimiz-
den geleni yapmaktayız. İşlemi biten birçok hastamız sonrasında bizden kopmayıp 
kliniğimize gelip gönüllerince vakit geçirebilmektedirler. Hastalarımızın memnu-
niyetini zaten geri dönüşlerinden fazlasıyla yaşamaktayız. Biz kliniğimizde çoğu in-
sanın düşüncesi olan soğuk sağlık koridoru tabusunu kırarak sıcak bir aile ortamı 
oluşturduk. Bizimle işi olsun olmasın herkese kapımızda gönlümüzde açıktır.
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RÖPORTAJ

Bu sektörde ileriye dönük plan-
larınız nelerdir?
Tabiî ki var. Sonuçta ben bir sağlıkçı-
yım. Yerimde saymam hiçbir zaman 
doğru olmaz. Yapmış olduğum mesle-
ğimde ki en güzel yenilikleri, gelişimleri 
ve insanların yaşam standardını yüksel-
tecek herşeye açığım. Zaten şuan şube-
leşmelerimiz başladı ve bu senenin so-
nuna Konya’da yine bir ilki başlatacağız. 
Ayrıntıları başlayacak olan ilklerimizle 
beraber tabii ki sizlerle de paylaşacağız.

Peki Reyyan Şalvarcı’nın kari-
yer planlarını sorsak?
Bu yola başladığımda kendimde ki ba-
tık tırnak sıkıntısı insanlara bu konuda 
bir sağlıkçı olarak yardım etmem gerek-
tiği hissini uyandırdı. Çünkü gördüm 
ki sağlıkta ülkemizde bu konuda ciddi 
bir açık vardı. Biz Asmer olarak bu açı-
ğı kapattığımızı biliyoruz. Yukarıda da 
belirttiğim gibi ikinci yüksek lisansımı 
tamamlamaktayım. Bu lisansım bireysel, 

kişiye özel bir eğitim olduğu için bun-
dan sonrasında en büyük hedefim kişiye 
özel hizmet vermektir. Tabii ki Reyyan 
Şalvarcı markası olarak büyüyoruz ve in-
sanlar bizi hatırladıklarında sadece gidip 
işlem yaptırdıkları bir merkez değil, her 
zaman insan olarak değer verildiklerini 
hissettikleri bir marka olmaktayım. 

Yaşınız genç olmasına rağmen  
göz ardı edilemeyecek bir özgeç-
mişiniz ve kariyerinizin var. Soh-
betimizde farklı bir insan oldu-
ğunuzu keşfettik. Bunları da göz 
önüne alarak okuyucularımıza 
vereceğiniz sosyal mesaj nedir?
Hocamın hep söylediği bir cümle vardır; 
“Farkındalıklarınızı Farkedin”. Artık 
toplumumuz bilinçlenerek gerçekten 
doğru hizmet alacakları kişiyi ve kurum-
ları bilmektedirler ve bizi seçenler kesin-
likle farkındalıklarını fark edeceklerini 
bilerek geliyorlar. Her birey değerlidir ve 
hakettiği değeri görmelidir. 
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YAŞAM

RENKLİ 
YAŞAMLAR  VE 
DOĞRU 
SEÇİMİOSMAN ŞENGÜL

Her rengin bir enerjisi olduğunu biliyor muydunuz? 
Renk terapisinin yüzlerce yıl önce Uzakdoğu’da uygulanmaya 
başlandığı tahmin edilmektedir.  Doğru rengin pek çok hastalığı 
iyileştirici etkisi olduğuna inanılır.

RENK 

Duygunun ve saf sevginin rengi olan, 
hayallerin ve korunma duygusunun 
pekişmesini sağlayan pembenin aynı 
zamanda ağrıları hafifletme gibi bir 
özelliği de bulunuyor. Renk terapisi; 
renklerin bedenle dengesini, enerjisini 
kurarak zihinsel, fiziksel, ruhsal ve duy-
gusal anlamda rahatlama sağlıyor. Bu te-
rapinin geçmişi çok eskilere dayanıyor. 
Tibet’te, Uzakdoğu’da yüzlerce yıl 
önce uygulanmaya başlanan terapi, 
zamanla daha bilimsel bir potaya ta-
şınmış ve renk dalga boylarının insan 
bedeni üzerinde ciddi etkilere sahip 

olduğu ortaya çıkmış. İnsanların gün-
lük hayatlarında giydiği, kullandığı 
renklerin ruh hallerini ortaya koyduğu, 
yaşam stillerini anlattığı belirlenmiş.
Renklerden yararlanmak için onların 
anlamını ve hayattaki yerini bilmek 
gerekiyor: “Renklere sadece hayatımız-
daki tonlar olarak değil, bize verdiği enerji 
olarak bakmalıyız. Her rengin anlamı var. 
Çünkü hepsi farklı dalga boylarına sahip. 
Farklı dalga boylarına sahip oldukları için 
de farklı enerji taşıyorlar. Örneğin, bütün 
renklerin kaynağı olan beyaz, hayata dair 
olguların açılımıdır.” 

Birtakım problemler yaşayan veya yor-
ganın altından çıkmak istemeyenlerin 
mutlaka turuncu ya da kırmızı giyme-
leri gerekiyor, bu renklerin taşıdıkları 
enerjiyi bu sayede bize de yükleyecek-
lerini anlatıyor. Depresif, gergin, kızgın 
durumlarda ise kırmızı ve turuncunun 
kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. 
Renkler sağlıkta ve bedeni arıtıp, te-
mizlemek için de aktif rol oynuyor. 

Mesela yüksek tansiyon ya da yüksek ateşte mavi kullanıldığı tak-
dirde tansiyon ve ateşte düşme gözleniyor. Aynı zamanda aşırı ka-
namalarda da mavi kanamayı azaltıyor. Düşük tansiyonda, dolaşım 
bozukluğunda, eklem ağrılarında, kilo probleminde kırmızı, bağır-
sak tembelliğinde sarı kullanmak ya da düşünmek yardımcı oluyor. 
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Pembe ise rahatlatıcı 
bir renk olduğu için 
ağrıları hafifletiyor. 

Renklerin enerjisinden 
yararlanmak için ille de 

o renkte bir kıyafet giymeniz 
gerekmiyor  bir taş, obje ya da 

sadece düşünerek o rengin 
enerjisini alabiliyorsunuz.

KİLO VERDİRİYOR
Mekanizma olarak doğal ışık ve vücudun kendi enerjisini 
kullanan biyofotonlar çeşitli renk dalgalarından oluşuyor. 
Vücuda yapıştırılarak kullanılan biyofotonlar, kırışıklıkların, 
lekelerin, selülitin, vücuttaki ciddi ağrıların yok olmasını 
sağlıyor. Migreni olanlar, migren noktalarına yapıştırıyorlar. 
Biyofotonlardaki renk dalgaları damarları yavaş yavaş gevşe-
tiyor ve vücut rahatlıyor. Böylelikle örneğin migren ağrısı da 
bir süre sonra yok oluyor. Biyofotonlar sigarayı bırakmada 
da yüzde 90 başarı sağlıyor. Avrupalılar, aynı zamanda anti-
stres özelliği bulunan biyofotonları çantalarında taşıyor 
ve stresli anlarında çıkartıp stres noktalarına yapıştırıyor. 
Renklerin enerjisinden yararlananlar ve bulundukları du-
rum içinde hangi rengi kullanmaları gerektiğini bilenler çok 
daha kolay bir yaşam sürüyorlar. Doğadaki tüm renk dalga-
larının bir enerjisi var. Renklerden alınan bu enerjilerin de 
kişinin psikolojisini etkilediği varsayılıyor.

EVDE SİYAHTAN KAÇIN 
Renkler doğru kullanıldıklarında hayatımızı olumlu yönde 
etkiliyor. Uzmanlar bir renge uzun süre bağlı kalınmaması 
gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Örneğin sürekli 
mavi kullanıldığında kendinizi tembelleşmiş, durgun hisset-
meye başlayacağınızı, sürekli kırmızı kullanmanın da agresif 
bir ruh haline sahip olmanıza sebep olacağını söylüyor. Ama 
bu çok sevdiğiniz bir renkten uzun süre mahrum kalacağınız 
anlamına gelmiyor. Örneğin, maviyi çok seviyorsanız bunu 
turuncuyla dengeleyebilirsiniz. Mavi tonlarındaki kıyafeti-
nizle birlikte turuncu aksesuar kullanmak gibi... 
Yine aynı uzmanlar yatak odasının da baştan sona siyah ve kır-
mızı renklerle dekore edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda 
bulunuyor. Çünkü bu renkler bir süre sonra ruh dengenizi bo-
zuyor ve depresif bir ruh haline sahip olmanıza neden oluyor.

HUZUR PASTEL TONLARDA 
Siyah ve kırmızıyı sevenlerin bu renkleri  biblo, abajur, tablo 
gibi objelerde kullanmaları daha doğru bir tercih olabilir. Ev-
lerin duvarlarında, mobilyalarda ya da genel dekorasyonunda 
tercih edilmesi gereken renklerin başında ise daha çok dingin-
liği ve huzuru hatırlatan lila, mavi, yeşil ve pembe geliyor. 

TURUNCU: Neşe verici bir renk. Dışa dönüklük, canlılık 
ve heyecan, cinsellik duygularını harekete geçirir. 

MAVİ: Sezgilerin rengi. İç dinginliği, sevgi, huzur, sakin-
lik ve barış duygularını pekiştirir. 

YEŞİL: Güvenin rengi. Paylaşma, cömertlik, huzur, istik-
rar, sakinlik, zihinsel ve duygusal benlikte etkin. 

KAHVERENGİ: Ağırbaşlılık, önderlik rengi. Eğitim, öğre-
tim, kültür, sanat, emin olma ve sağlamlık duygularını pekiştirir. 

LACİVERT: Uyum ve başarı rengi. Sakin ve dingin olma 
duygularını pekiştirir.  

PEMBE: Duygunun ve saf sevginin rengi. Hayallerin, ko-
runma duygusunun pekişmesinde etkin. 

MOR: Ruhsal dünyanın rengi. Asilliği, dengeyi, kendine 
güveni, sakinleştirici ve dinlendirici duyguları pekiştirir. 

SARI: Akıl ve zeka rengi. Umut, ilham ve yöneticilik duy-
gularını pekiştirir. 

SİYAH: Güç ve bireysellik rengi. Tutku, hırs, inat ve mu-
halefet duygularında etkin. 

KIRMIZI: Canlandırıcı etkisi var. Motivasyonu, enerji, 
coşku ve yaşama sevincini, sıcaklık ve aşk duygularını, kan 
basıncını ve vücut ısısını harekete geçirir. 
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VİZYON KÖŞE

Kengel Dikeni
Hemen  hemen  herkes  bilir dağlarda  kırlarda  yetişir kengel dikeni.
Kökü kazılıp ve kesilir,  kesilince bir süt  akar  biraz bekleyince
Kurur  ve kengel  sakızı olur hatta soyulup yenir
Ya  kesilmeyenler  güneşi  bekler, yağmurları bekler ve
Büyür  bahar biter yaz  biter sonbahar gelir  sararır solar
Kurumaya başlar rüzgarlar  dayanma  gücünü  sınarcasına
Onu  koparmaya  çalışır  koparır  artık  sürüklenmeye başlar
İşte  beni  düşünmeye  zorlayan  kısmı buradan başlıyor!
Tohumları  saçılır,   rüzgarlar  savurur bir o yana  bir bu yana
Ya  bir  yangına  rast gelirse  yanar  alev  alev  yada  yıllarca
Savrulur  dere  tepe kırılır  kolu  kanadı  bir gün  bir  kuytuda
Kalır  üzerini  toprak  kapatır  çürür  kaybolur
İnsanlarında  kengel  dikeni gibi  olduğunu  düşünüyorum
Hangimiz  neler yaşamadık ki  bazen  orada  bazen  burada
Bazen   mutlu  bazen  mutsuz  bazen de   bir  sevdanın
Arkasından  koşarız  sürükler  bizi  uzaklara sessizliğe  bürünür
Yüreğimizde  kopan  fırtınalara geriye  bakmaktan korkarız
Kötü günleri hatırlamamak  için  bazen  var olanla yetinmek
Bardağı  dolu tarafından  görerek  ileriye bakmak lazım deriz
Belki de  kendimizi  aldatırız  hangimizin hayatı bir masal
Hangimizin  hayatı bir kengel  dikeni  değildir ki
Toprak bizim üzerimizi de  örtecek  belki burada belki de
Uzak  diyarlarda sözün  özü  yaşamak, anlamak,  hissetmek
Düşünmek.
VAR  OLMAK  BU  OLSA GEREK.

GÜLSÜM YARTAŞ
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SANAT

YABANCI RESSAMLARIN TABLOLARINDA TASVİRLENEN  

Konya Yöresi 
Halıları

Uluğ Türkistan’dan Balkanlara kadar Türk el dokumaları renkleri, yanış-
ları ve sembol dili ile tüm dünyada geçmişten günümüze değerli birer ürün 
olarak karşımıza çıkar. Yabancı sanat eserlerinde de tarih içerisinde za-
man zaman önemli bir kompozisyon öğesi olarak işlev gören Türk el doku-
maları bu yönüyle de sanat yapıtlarına önemli katkılar sağlamış, değerleri 
üzerinde doğrudan doğruya etkili olmuştur.

AHMET AYTAÇ

Türk dokuyucusu kendi zama-
nında ve sanki daha sonra gelecek 
kuşaklar içerisinde, eserlerini gö-
recek olanları düşünerek dokuma-
larını oluşturmuştur. Bu bilinçli 
düşüncenin ürünlerini anlayan 
yabancılar ise bunları tabloların-
da tasvir etmişlerdir. Kimi yeni 
değerler eskilere ne kadar az şey 
borçlu olursa olsun, onların yeri-
ni almışlardır ve yerini aldıklarını 
anlamadan yenileri anlamlandır-
maya çalışmak boş ya da en azın-
dan havada kalan bir uğraş olur. 
Yabancı ressamların tablolarında 
tasvirlenmeleri ve diğer sanat eser-
lerinde yer edinmeleri ve el doku-
malarını gören aydınların, Türk 
sanatı üzerine eğilerek diğer yapıt-
ları da incelemelerine yol açmıştır. 

Türk sanatını farklı yönleriyle de dünyaya tanıtmada etkili olmuştur. Dünyanın 
önemli sanat eserlerini üretmiş olan pek çok ünlü ressam, Türk dokuma sanatına ka-
yıtsız kalamayarak, kendilerinden daha değişik ve sembol dili olan yanışlarla bezeli 
Türk halılarını eserlerine yansıtmayı bir alışkanlık hatta kural haline getirmişlerdir. 
Bazı el sanatlarını kimi milletler kendileri üretirken, yapamayanlar ise hayranlık ve il-
gilerini bu alandaki eserleri kendilerine ait başka ürünlere yansıtarak göstermişlerdir. 
O dönemlerde Macaristan’da Protestan, Lüteryan ve Kalvanist kiliselerinin boş olan 
duvarları, Türk halılarıyla süslenirdi. Cenaze törenlerinde katafalkın üzerine Türk 
halısı örtmek de adet haline gelmişti. Balkanlarda ve Avrupa’da XV. yüzyıldan sonra 
Türk halısına aşırı bir rağbet vardı. Örneğin İtalya’da Türk halısı satın alamayanların, 
kiralama yoluyla da olsa bu ayrıcalığa ulaşma çabasına girdikleri bilinmektedir. 

FOTOĞRAF 3

FOTOĞRAF 1

FOTOĞRAF 7
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Öyle ki balkondan sarkıtılan bir Türk halısı zenginliğin ve soy-
luluğun simgesiydi. Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’ya yerleşen 
Türkmenler, Konya ve civarında yüzyıllardır el dokumacılığının 
eşsiz örneklerini vermişlerdir. Kimi Konya halılarının Avrupalı 
ressamların tablolarında tasvirlendiği de bilinmektedir. İtalyan 
ressam Lorenzo LOTTO tarafından 1521 tarihinde yapılan, 
“Azizler ile Madonna ve Çocuğu” isimli tuval üzerine yağlıboya 
tablo 268x287 cm ölçülerindedir. Bergamo’daki Santo Spirito 
Kilisesinde muhafaza edilmektedir. Tablodaki halı tasviri, tahtın 
altına serili halde resmedilmiştir. İlk Osmanlı halıları altıncı gru-
ba dahil olan Konya yöresine ait olması kuvvetli olan bir anahtar 
delikli seccâde tasviridir. Bordürlerinde kullanılan motifler ve 
orta kompozisyon alanının görülebilen kısımları itibariyle Kon-
ya ve civarı izlenimini vermektedir (Bkz. Fotoğraf: 1-2).

Flaman ressam Frans FRANCKEN I tara-
fından 1622 yılında, yapılan pano üzeri yağlı 
boya tablonun ismi “Putperest Salamon”dur. 
Getty Müzesi’nde bulunmaktadır. Tablodaki 
halı tasvirinin, yolluk şeklinde uzun bir halı 
olduğu görülmektedir. Ressam tarafından 
değiştirilerek resmedildiği tahmin edilen halı 
tasviri, İlk Osmanlı halıları birinci guruba 
benzemektedir. Konya Etnografya Müzesi, 
Halı Seksiyonu’nda sergilenen, İlk Osman-
lı halılarının öncüsü durumunda olan XV. 
yüzyıla ait 860-861-1033 envanter numaralı 
Konya halısının desen şemasına benzer bir 
görünüm sergilemektedir (Bkz. Fotoğraf: 
3-4). Ressam Rudolph ERNST tarafından 
panel üzerine yağlı boya ile yapılan eser özel 
bir koleksiyonda muhafaza edilmektedir. 
Tabloda biri yerde diğeri sandalye üzerinde 
olmak üzere iki tane halı tasviri vardır. 

Yerde serili halı tasvirinin ressam tarafından biraz değiştirildiği tahmin edil-
mektedir. Halı seccâde normal en ve boy standartlarının dışında boy yönünde 
ressam tarafından biraz daha uzatılarak resmedilmiştir. Ladik desen karakteri 
taşıyan halı tasviridir. Benzer kompozisyonlar İstanbul Türk-İslâm Eserleri 
Müzesi’nde, Konya Etnografya Müzesi’nde görülebilir (Bkz. Fotoğraf: 5-6). 
Flaman ressam Hans MEMLING tarafından 1490 yılında yapılan “Çiçekli 
Natürmort” isimli tablo 22,5x29,2 cm ölçülerindedir. Meşe ağacı pano üzerine 
yağlı boya olup,  Madrid Bornemisza koleksiyonundadır (Bkz. Fotoğraf: 7-8). 
Ressam muhtemelen büyük suyu resimlerken biraz değişiklik yapmıştır. Bu tip 
desen şeması genellikle Kafkas halılarında görülür. Ancak Anadolu yörükleri-
nin batıdan doğu Anadolu’ya kadar geniş bir alanda buna benzer kompozis-
yonları bugün dahi dokudukları bilinmektedir. Benzer kompozisyonlara Kon-
ya ve civarında da sıklıkla rastlanır. Kafkas desenli Konya halısı tasviri olması 
muhtemeldir. Benzer örnekleri günümüzde Konya Etnografya ve İ. Koyunoğlu 
Müzeleri’nde görülebilir (Bkz. Fotoğraf: 9-10). Sonuç olarak, o dönemlerde 
ressamların Konya yöresi halılarına da ilgi gösterdikleri, tablolarında sıklıkla 
Konya ve civarına ait halıları da tasvirledikleri bilinmektedir. Dönemin Avrupa-
lı ressamları tarafından bilinçli bir şekilde tablolara taşınarak tasvirlenen halılar 
günümüz ve gelecek zamanların üreticilerine de ışık olma özelliği taşımaktadır.

FOTOĞRAF 5

FOTOĞRAF 9

FOTOĞRAF 10
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Her yıl büyük bir özlemle, önemle kut-
lanan anneler gününü neden tek güne 
sığdırıp o büyük sevgiyi neden bütün yıla 
yaymayı düşünmüyoruz? Sevgimizi belki 
de ifade etmekte çoğu zaman zorlanıyoruz. 
Meleğimize en güzel hediyeyi bulmak için 
günlerce çabalıyoruz. Elbette bir hediye 
buluyoruz. Mutlu olduğunu düşünüyoruz. 
Evet, mutlu oluyorlar. Ama onları mutlu et-
menin daha doğal yolları var. Hiç düşündü-
nüz mü? “Seni çok seviyorum anneciğim” 
dediğimizdeki yaşadığı mutluluğu. Göz-
lerine bakınca o şefkat dolu ışıltıdan bunu 
anlayabilirsiniz. Dünyaya ilk geldiğimiz 
andan itibaren en yakınımızda oldular hep. 
Annelik duygusuyla koruyup, kolladılar 

bizleri. Onlar hayattayken değerlerini bilip, 
kalbimizin en başköşesine oturtmalıyız. 
Biz insanlarda bir şeyin değeri en çok kay-
bedilince anlaşılır. Bir gün gelecek hayattan 
göçüp gidecekler. Bu dünyaya elveda de-
meden annelerimizin değerini bilip, saygıyı 
ve sevgiyi onlara çok görmemeliyiz. Çün-
kü Cennet annelerimizin ayağı altındadır. 
Bunu bile bile bizleri 9 ay karnında taşıyan, 
herşeye muhtaçken bir gülümsemesiyle 
bizi kendisine bağlayan annelerimizi yal-
nız başına bırakıyoruz. Huzur evlerine terk 
edip her ihtiyaçlarının karşılandığını düşü-
nüyoruz. Evet, ihtiyaçları karşılanıyordur; 
ama çok büyük bir eksiklikle. Sadece anne-
ler gününde değil her gün gözünden yaşlar 

süzülür o eksiklik aklına geldikçe. Sevgi… 
Hayattaki en güzel duygu eksik onlarda. 
Bunu yapmaya hakkımız yok. Bir evlat 
annesine nasıl el kaldırabilir, nasıl tersleyip 
kalbini kırabilir? Günümüzde TV izlerken 
ilk sıralarda bu haberler. Gün geçtikçe de 
çoğalıyor. Bu haberlerin azalması için, size 
kısa bir not; bir sabah uyanıyorsunuz etraf 
kalabalık ne olduğunu bilmeden ilerliyor-
sunuz. Ama içinizde bir acı. Ve anneniz 
artık hayatta değil, denildiği andaki evladın 
çığlıklarına kulak verip annenizin değerini 
anlıyor, onu bir daha üzmemek üzere ken-
dinize söz veriyorsunuz.
Bütün annelerin anneler günü 
kutlu olsun.

BENİM ANNEM 

GÜZEL ANNEM...

Hayattaki en değerli 

varlıklarımızdan 

biri değil midir annemiz, 

canım annemiz...

KONU: FADİMANA TANACI
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Gençleri  Evlendirme 
ve  Mehir  Vakfı
Türk milletini, asırlar boyunca bağımsız bir topluluk olarak ayakta tutan en 
önemli kurum aile olmuştur. Anne, baba ve çocuklardan oluşan ve kutsal bir 
kurum olan aile, bu bakımdan çok büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden 
bu kurumun sağlam temeller ve köklü değerler üzerine kurulması gerek-
mektedir. Aile öncelikle hukuksal bir birlikteliktir…

AİLE TOPLUMUN TEMELİDİR. DOLAYISIYLA SAĞLAM ESASLAR 
ÜZERİNE KURULMALIDIR. MEHİR VAKFI GENEL BAŞKANI MUSTAFA 
ÖZDEMİR İLE VAKFIN AMACI VE HEDEFLERİ ÜZERİNE KEYİFLİ BİR 
SOHBET GERÇEKLEŞTİRDİK.

Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?
1966 Konya doğumluyum. Evli ve iki çocuk babasıyım. Konya’da inşaat emlak iletişim alanın-
da ticari faaliyetler yürütmekteyim. Ayrıca Mehir Vakfı kurucular kurucu başkanlığı ve genel 
başkanlık görevini yürütmekteyim.
Başkanlığını yapmakta olduğunuz Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı hakkında 
okurlarımıza kısaca bilgi verir misiniz?
Vakfımızın 1996 yılında bir grup iş adamı ve akademisyen tarafından kurulmuştur. Evlenmeye 
karar vermiş olup da maddi imkânsızlık sebebiyle düğün yapmakta zorlanan çiftlerin düğünlerini 
organize eder ve ihtiyaç duyduğu eşyaları temin eder. Bunlar 35 kalem olarak tespit edilmiştir.
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Böyle bir vakıf kurma 
düşüncesi nasıl oluştu?
Bu yönde bir çalışma fikri eşime aittir. 
Kendisinin komşu ve akraba hanım-
larıyla oturmaları sırasında çocukla-
rın evlendirilmelerindeki zorlukların 
gündeme gelmesi neticesinde oluşan 
bir projeydi. Bu proje böyle bir teklif 
üzerine hayata geçmiş oldu.

Vakfınızın hedeflerinden 
bahseder misiniz?
Amacımız Türkiye’de ve Dünya’da 
imkânsızlık sebebiyle evliliklerini ger-
çekleştiremeyen tüm gençlerin yuva 
kurmalarını sağlamaktır. Bunun yanın-
da evlilik birliğinin korunması amacıyla 
bu gençlere aile eğitimi verilmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirmek için 
ne gibi faaliyetler yapılmaktadır?
Katkıda bulunabilecek kişi, kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. 
Yerel, ulusal ve uluslar arası tanıtım fa-
aliyetlerinde bulunmaktadır. Vakfımı-
zın aynı zamanda Konya Sivil Toplum 

Kuruluşları Birliği(Yerel), Türkiye 
Gönüllü Teşekküller Vakfı(TGTV) 
(Ulusal) ve İslam Dünyası Sivil Top-
lum Kuruluşları Birliği(İDSB) Ulus-
lararası üyesidir.

Evlenecek ya da evlenmiş olanlara 
yönelik maddi yardımlar dışında 
eğitim desteği de verilmekte midir?
Evet, Konya Üniversitesi ve öğretim ele-
manlarının katkılarıyla evlendirdiğimiz 
çiftlere seminerler düzenlemekteyiz.

Vakfınızın genel olarak mali 
kaynakları nelerdir?
Mütevelli heyetimizin, Konya Valiliği-
mizin ve ilçe belediyelerimizin katkıla-
rıyla hizmetlerimizi yürütmekteyiz.

Vakfın gerçekleştirmek üzere sunmuş 
olduğu imkânlar (Mali yardımlar, ev 
eşyası, eşya, giyim vb.) nelerdir?
Evlenen çiftlerimize 6 grup eşya yardı-
mı yapılmaktadır. Giyim, beyaz eşya, 
mobilya, ev tekstili, kavafiye ve eğitim 
ile ilgili yayınlar.

Vakıf faaliyetleri evlilik yükünü 
hafifletmek bakımından fiili bir 
katkı sağladı mı?
Elbette katkı sağladı. Konya merkez 
ve 31 ilçesinde 170 belde 800’e yakın 
köyünde imkânsızlık içinde kıvranan 
gençlerimiz vakfımızın desteğiyle yu-
valarını kurdular. Ayrıca Karaman, Ak-
saray ve 26’ya yakın ilimizde gençleri-
mize de hizmet vermekteyiz.

Evlenmek isteyen gençlerin tes-
pitinde nasıl bir yol izliyorsunuz, 
onlara nasıl ulaşıyorsunuz?
Evlenmeye karar vermiş adaylarımız 
vakfımıza müracaat ederek yardım 
talebinde bulunurlar. Vakfımız bün-
yesinde kurulmuş olan araştırma ko-
misyonunun raporları doğrultusunda 
gerekli şatları taşıdığı tespit edilen çift-
lerimizin düğünleri yapılır.

Bugüne kadar kaç çiftin evlendiril-
mesine vesile oldunuz?
16 yıllık süreçte 9,500 çift vakfımız ka-
nalıyla evlendirilmiştir.
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Evlilik yardımı kapsamında düğün 
programları da düzenliyor musunuz?
Ağırlıklı olarak bireysel düğün yapmak-
la birlikte zaman zaman toplu nikâh ve 
düğün organizeleri de yapmaktayız.

Vakfın, kuruluşundan beri gerçekleş-
tirmiş olduğu faaliyetler nelerdir?
Evlendirme dışında bilimsel faaliyetle-
rimiz de bulunmaktadır. Vakıf mütevelli 
heyeti başkanımız Prof. Dr. Saffet KÖSE 
başkanlığında ilmi faaliyetlerimiz devam 
etmektedir.16 yıllık süreçte 2 konferans, 
2 panel, 1 uluslar arası sempozyum dü-
zenlenmiştir. Ayrıca bilimsel araştırma 
mahsulü 12 adet kitap ve çeşitli alanlar-
da akademik 25 adet dergi yayını yapıl-
mıştır. Mehir aile dergisi, makalat, İslam 
hukuku araştırmaları dergisi ve Mehir 
bülteni bunlar arasındadır.

2011 faaliyetleri ve 
2012 projeleri nelerdir?
Türk milletini, asırlar boyunca bağım-
sız bir topluluk olarak ayakta tutan en 
önemli kurum aile olmuştur. Anne, 
baba ve çocuklardan oluşan ve kutsal 
bir kurum olan aile, bu bakımdan çok 
büyük önem arz etmektedir. Bu yüz-
den bu kurumun sağlam temeller ve 
köklü değerler üzerine kurulması ge-
rekmektedir. Aile öncelikle hukuksal 

bir birlikteliktir. Bu birlikteliğin aynı 
zamanda ahlaki, sosyal ve dini boyutla-
rı vardır. Bu bağlamda Gençleri Evlen-
dirme ve Mehir Vakfı olarak Türk aile 
yapısına önem vermekle beraber din, 
dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın 
ihtiyaç sahibi tüm gençlerimize hizmet 
vermekteyiz. Vakfımızın 2011 yılı içe-
risinde 316 çiftin mutlu bir yuva kur-
masına vesile olmuştur. Yapılan bu dü-
ğünlerden 200 çiftimiz vakıf mütevelli 
heyeti tarafından evlendirilmiş olup, 
116 çiftimiz ise hayırsever, gönüllü 
kayınpederlerimiz tarafından evlen-
dirilmiştir.2011 yılında Ağrı ilinde 52 
çiftin toplu nikâh ve düğün törenleri 
Ağrı valiliği, Ağrı Belediyesi ve Mehir 
vakfı işbirliğiyle yapılmıştır. Ayrıca 
Ilgın Kaymakamlığı, Ilgın Belediyesi 
ve Mehir vakfı işbirliğiyle 12 çiftimiz 
dünya evine girmiştir. İslam hukuku 
araştırma dergimizin 16. Ve 17. Sayıla-
rı yayınlanmıştır. Ayrıca Türk ninnile-
rinde İslami Motifler adlı kitabımız ya-
yınlanmış ve ücretsiz olarak ilim ehline 
ve okurlara ulaştırılmıştır.
Vakfımızın 2012 yılı projelerinden kı-
saca bahsetmek istiyorum;
1- İslam hukuku araştırmaları dergimi-
zin 18-19 ve 20. sayılarının basılıp üc-
retsiz olarak ilim ehline ulaştırılması.
2- Osmanlı hukuku aile kararnamesi 

adlı eserin 2.baskısının yapılması ve üc-
retsiz olarak ilim ehline ulaştırılması.
3- Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi 
Odası, Konya Ticaret Borsası, Müsiad 
Konya Şubesi, Konya Platformu Der-
neği ve Vakfımız işbirliğiyle Van ilinde 
ihtiyaç sahibi 100 çiftin toplu nikâh ve 
düğün töreninin yapılması.
4- Cihanbeyli Kaymakamlığı, Cihan-
beyli Belediyesi ve Vakfımız işbirliğiyle 
30 çiftin toplu nikâh ve düğün töreni-
nin yapılması.
5- Filistin Devleti Ankara Büyükelçili-
ği, Meram Belediyesi ve Vakfımız işbir-
liğiyle Ankara ve İstanbul’da yaşayan 
Filistinli 11 çiftin toplu nikâh ve düğün 
töreninin yapılması.

Son olarak gençlere, ailelerine ve si-
zin gibi bu işe gönül veren kimselere 
yapacağınız tavsiyeler nelerdir?
Aile toplumun temelidir. Dolayısıyla sağ-
lam esaslar üzerine kurulmalıdır. Gençler 
hayallerden çok gerçeklere dayalı evlilik 
yapmalı, evlendikten sonra da sabırla ha-
reket etmeli ve eşlerindeki kusurlardan 
çok güzellikleri görmeli, aileler zenginlik 
ve benzeri kaygılardan çok temel insani 
değerleri öne çıkarmalıdır. Toplum ve 
kanaat önderleri de bu tür yönlendirme-
ler de bulunmalıdır diye düşünüyoruz.
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Dergâhtan 
    Müzeciliğe

MÜZE VE MÜZECİLİK BEREKETLİ HİLALDE KADİM TARİHLERE DAYANMAKTADIR. 
ÖZELLİKLE İSLAM COĞRAFYASINDA HİLAFETTEN SONRA SULTANLAR DÖNEMİNDE 

PEYGAMBERİN ŞAHSİ EŞYALARININ KORUNMASI VE MUHAFAZA EDİLMESİ VE 
DÖNEM DÖNEM ÇEŞİTLİ AMAÇLARLA KULLANILMASI ÖNEM KAZANMIŞTIR.
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Bu Mukaddes Emanetler bu gün Top-
kapısarayı müzesindedir. Ülkemizde 
Devlet-i Aliye-i Osmanini ilk dönem-
lerinden itibaren başlamıştır. Bu durum 
Orhan Gazi Han ilk devlet yazışmaları 
olup bu ilk belgeler Topkapısarayı mü-
zesinin Arşiv-i Hümayun bölümünde 
saklanmaktadır. Aynı zamanda Osman-
lı Sultanlarının kendi şahsi eşyalarının 
saklanması ile de devam etmiştir.  Top-
kapısarayı Müzesi ilk müze olarak de-
ğerlendirilme önemlidir. Daha sonraları 
Müze-i Hümayunun kurulması ile ilk 
modern anlamda müzecilik başlamış ve 
eserler sergilenmiş bu ilk sergi silahların 
sergilenmesidir. Anadolu da müzecilik 
Müze-i Hümayunun birer şubesi ola-
rak açılmıştır. Konya da ilk müze binası 
Karatay ilçesinde kuzgunkavak mahal-
lesinde Karma Orta Okulunun bahçe-
sindedir. Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından restore edilmiş ve Konya 
müzesi müdürlüğünde bulunan kitabe-
leri yerine konulmuş olan binadır.  
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk 
yıllarında Mevlana Dergâhı 1926 sene-
sinde Konya Asar-ı Atika Müzesi olarak 
kurulmuştur. Müze-i Humayun bina-
sındaki eserlerde buraya taşınmıştır. 

Bununla birlikte Mevlana Dergâhında 
bulunan teberrükat eşyalar da tek tek 
sayılarak kayıt altına alınmış ve müze-
ye kayıt edilmiştir. Özellikle Atatürk’ün 
Konya’yı ziyaretleri esnasında müzeyi 
gezmesi ve diğer tarihi binalarla ilgili 
talimatlar vermesi Konya’da müzeciliği 
yeniden canlandırmıştır. Bu çalışmalar-
da restore edilen tarihi binalar birer birer 
müzeye çevrilmiş ve ayrıca yeni iki bina 
yapılarak arkeoloji ve etnoğrafya müzele-
ri de kurulmuştur. Konya’da kurulan bu 
müzeler kendi bünyelerinde birer ihtisas 
müzesi konumuna gelmiştir.  

Bugün Konya ve çevresinde bulunan 
eserler müzemizde toplanmakta ve her 
biri kendi alanındaki müzelerde sergi-
lenmektedir. Konyamızda ilk müzeci-
lik faaliyetleri bu gün yerinde olmayan 
bedesten binası ki kayalı parkta halen 
İl Özel İdare binası olarak kullanılan 
binanın yerindeydi, hamiyet sahibi ki-
şilerin topladığı kale burçu kitabeleri 

Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin ilk yıllarında 
Mevlana Dergâhı 1926 
senesinde Konya Asar-ı 
Atika Müzesi olarak 
kurulmuştur. 

Karatay Medresesi Çini 
Eserleri Müzesi, İnceminare 
Dar ül Hadis Medresesi Taş 

ve Ahşap Eserler Müzesi, 
Atatürk Evi Müzesi, Arke-
oloji Müzesi, Etnografya 

Müzesi ve Mevlana Müzesi 
her biri kendi alanında 

farklı müzelerdir.

KONU: YUSUF BENLİ
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ve surlardan sökülen insan ve 
hayvan figürlerinin toplanması 
ile başlanmış daha sonra 1900 
yılın başında Müze-i Hümayun 
şubesinin açılması ile resmiyet 
kazanmıştır. İsmet Paşanın ve 
Hamdullah Suphi beyin emirle-
ri ile İstanbul Müze-i Humayun 
müdürü Halil bey ve Hamdi Zu-
beyir (Koşay)’in Mevlana Der-
gahını incelemeleri ve buranın 
müze olması yönündeki görüş-
leri ile Mevlana Dergahı 1 Eylül 
1926 yılında Konya Asar - Atika 
Müzesi karar alınması ile Meh-
med Yusuf AKYURT ilk müze 
müdürü olarak atanmış 2 Mart 
1927 Çarşamba günü saat 13.30 
da resmi açılış töreni yapılmıştır.
Bu yapılan çalışmalar Konya 
müze müdürlüğü arşivlerinde 
bulunmaktadır.  Modern an-
lamda  Müze-i Hümayun dan 
Asar-ı Atika Müzesine  gelince-
ye kadar  yirmi altı sene geçmiş-
tir. Bugün elimizde bu ilk mü-

zemizle ilgili birkaç siyah beyaz 
fotoğraftan başka bir şey bulun-
mamaktadır. Envanter bilgileri 
eserlerin konumları vb konular. 
Ancak yeni açılan müze ile bir-
likte ilk müze Müdürü ustadı-
mız olan Yusuf Akyurt beyin 
titiz çalışmaları Konya müzesi-
nin ilk arşivini oluşturmaktadır. 
Özellikle Mevlana müzesinde 
bulunan eserlerin ne şekilde 
devir alındığını ve tek tek kayıt 
etmiştir.  Mevlana Dergahının 
müzeye tebdili ile dergahta bu-
lunan eşyalar oluşturulan ko-
misyon ile bir bir sayılmıştır. Bu 
sayım çalışmaları sırasında her 
bir eşyanın nerede bulunduğu 
bulundukları yerler evsafları ve 
adetleri belirtilmiştir. Bu çalış-
ma aynı zamanda yazma eserler 
üzerinde de yapılmıştır.
1996-97 yıllarında Konya 
Müze müdürlüğünde idareci 
olarak çalıştığım dönemde ko-
misyon defteri bulunmuştur. 
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İkinci bir defterin daha olduğu 
ve Çelebi ailesinde bulunduğu 
ifade edilmesi ile gerekli irtibat-
lar kuruldu ve Çelebi ailesi bu 
ikinci defteri müzeye hediye et-
mesi üzerine karşılaştırmalı bir 
çalışma başlatılmıştır. Müze-
deki idari görevden ayrıldıktan 
sonra her iki defter dönemin 
idarecilerine teslim edilmiştir.  
İhtisas kütüphanesinde 10012 
kayıt numarada kayıtlı Mevla-
na Dergahı Zabıtanı tarafından 
sayımı yapılmış olan eşyaların 
kayıt defteri bulunmaktadır. 
Mevlana Dergahında yaşayan 
ve dergahın yönetiminde bu-
lunan ve zabıtan olarak ifade 
edilen kişilerin asitane içinde 
bulunan tüm eşyaların bir dö-
kümünü çıkarmışlar ve kayıt ve 
zabt altına altına alarak tiziz bir 
çalışma yapmışlardır. .Mevlana 
dergahında bulunan şamdanlar, 
kandiller,  mutfak eşyaları, halı-
lar, kilimler, seccadeler, örtüler, 

Mushaflar, deve kuşu yumur-
taları, saatler, anahtar, çerağ-
lar, gülepdanlar, buhurdanlar, 
avizeler, toplar, tas kandiller, 
ipek işlemeler, meşhur nisan 
tası, mesnevi şerif, divanı kebir,  
lihye-i saadet (sakalı şerif) Hz. 
Şems’in serpuşu, yazın ve kışın 
kullanılan perdeler,  şallar, bil-
lur avizeler, aynalar vb eşyalar 
tek tek sayılmış kimler tara-
fından vakf edildiği, kıymeti,  
altın, gümüş olarak ağırlıkları, 
kimlerin tarafından yapıldığı, 
Osmanlı sultanlarının hediyele-
ri, Osmanlı paşalarının vakfları 
ne zaman yapıldıkları hangi yö-
relere ait oldukları veya hangi 
mevlevihaneden gönderildikle-
ri bir bir detaylı olarak verilmiş-
tir.  Mevlana Dergâhında bu-
luna eşyaların bu sayım işinin 
halen dergâhta vazifeli bulunan 
zabıtan tarafından yapılması bu 
eşyaların hikâyelerini bizlere 
anlatmaktadır. 
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Her iki defterde de bazı farklılıklar bu-
lunmaktadır. Bazı ilaveler yapılmıştır. 
Ancak her iki defterinde hitam bölümle-
rinde eşyalarla ilgili bulundukları yerler 
yazıldıktan sonra bizzatihi görüldükleri 
ve müşahade edildikleri belirtildikten 
sonra iki nüsha olarak hazırlandığı ve 
birisinin Abdulvahid Çelebiye diğerinin 
ise Türbedar Osman Dede’ye muhafaza 
edilmek üzere verildiği ifade edilmekte 
olup sayımı yapan dergâhta bulunan za-
bıtanın unvanları yazıldıktan sonra mü-
hürleri basılmıştır.  Bu defterlerin son 
kayıt ve imza bölümü ise şöyledir. 
Hazreti Mevlana Kuddise Sirruhu-l a’la efen-
dimizin huzur-i seadetleriyle Mescid-i şerif ve 
Semahane-i latifede mevcut olup mukadde-
ma sebt-i defter edilmiş memhur defteri atikde 
mukayyed olan ve muahharen müceddeden 
imal ve talik ve ferş edilen Seccade ve kandil 
ve eşya sitrenin müfredatı iş bu defterde mu-
vazzahan muharrer bulunan ve bil-hassa 
muayene edilerek meşhud ve malulumuz 
bulunan eşya-i müteyemmene-i mübarekenin 
nev ve mikdarını mübeyyin iki nüsha olarak 
muntazam makam-ı celil cenab-ı reşadet-
penahilere ve diğer bir nüshasıda el-yevm 
türbedar-ı alimedar izzetlu Osman Dede 
efendimiz nezdinde hıfz olunmak üzere iş bu 
zir defter temhir ve tasdik kılındı. Fi: 7 Receb 
ul Ferd Sene: 1309 yazılı olup, Abdulvahid 
ibni Hazreti Mevlana, Sertarik Dergahı 
Hazreti Mevlana Sertarik Mehmed Arif 
ibni Mevlana, Sertabbah Ziya el Mevle-
vi, Türbedar Osman Vehbi el Mevlevi, 
Bevvabıevvel Derviş Hakkı el Mevlevi, 
dergahı Hazreti Şems-i Tebrizi Ahmed 
Şükrü el Mevlevi Ser Nay’ in mühürleri 
bulunmaktadır. Müzemiz arşivlerinde 
bulunan bu defterler Mevlana Dergahı-
nın ilk envanter defterleridir. 
Müzemiz arşivinde bulunan dönemin 
kayıtlarında “Konya Mevlana Dergahın-
da Komisyona Mahsusu Marifetiyle Tesbit 
Olunan Eşyanın Müfredatına Matuf Def-
terdir.” ibaresi ile başlayan defterde eş-
yalar bir bir yazılmış, cinsi evsafları be-
lirtilmiştir. Son sayfada “Konyada Mülga 
Derğahı Hazreti Mevlana da Mevcud Olub 
Bu Kere Müdüriyet ile Muhafaza Memur-
luğuna Devir Teslim Kılınmış Olan Balada 
Muharrer Altıyüziki Kalem Eşya Komisyo-
numuz Muvacehesince Tahrir ve Tesbit Kı-
lınmış Olmağla İş Bu Bir Numrulu Defter 

Üç Nüsha Olarak Tanzim ve İmza Olundu. 
9 Tesniri Evvel 1926”
Evkaf Memurluğundan, Konya Polis 
Komiser Muavinlerinden, Konya Müze 
Muhafızı, Konya Müze Müdürü Marif-
vekaleti Müfettif Umumiyyeden, Der-
ğahı Şerif Bevvabı Sani, Dergahı Şerif 
Bevvabı Evvel Hafızıküttüb, Yusufağa 
Kütüphanesi Memuru, MarifMüdüri-
yeti Memurluğundan 
İşbu Defter Muhteviyatı 
Tastik Kılındı Teşrinievvel 1926 
Dergah- ı Şerif Türbedarı 
Hasan Hakkı el Mevlevi 
Konya Müzesi Muhafaza 
Memuru Mehmet Yusuf 

İmza ve mühürlerle tüm eşyalar bir ka-
yıt altına alınmıştır. Her iki sayımda da 
dergahın zabıtanı yani yöneticilerinin 
mühürleri bulunmaktadır. Konya Asar-ı 
Atika Müzesine intikal eden tüm eserler 
daha sonra envanter defterlerine geçiri-
lerek fotoğrafları çekilmiştir. 
Sayın Akyurt’un titiz çalışması bu güzel 
hizmeti modern müzeciliğin ilk temel-
leri olmuştur.  Bununla birlikte Mevla-
na dergahında huzur-ı pir bölümünde 
bulunan kabirlerin kimlere ait oldukları 
tek tek tespit edilmiş ve bir şema şeklin-
de isimleri belirtilmiştir. Yine müzemiz 
arşivinde bulunan bir cam filimde mü-
zenin planı verilerek Mevlana dergahı-
nın da hangi mekan kimlere ait olduk-
ları bir bir belirtilmiştir.

Yine müzemiz arşivinde bulunan döne-
min yazışmalarından kütüphanenin aynı 
yöntemlerle bir bir sayılarak kayıt altına 
alınmış ve İhtisas Kütüphanesi 27 Teş-
rinisani 1927 tarihinde Pazar günü saat 
14.30 açılmış olduğu açılışta 184 kişinin 
bulduğu kayıtlarda belirtilmektedir.
Konya müzesinde kayıtlı defterler 1309 
hicri tarihinde (miladi 1892)  dergahta 
inşai çalışmalarla birlikte Abdulvahid ibni 
Hazreti Mevlana başkanlığında eşyaların 
bir tespiti yapılmış ve iki nüsha defter 
hazırlanarak birisi türbedara diğeri çelebi 
ailesine verildiği anlaşılmaktadır.  Asar-ı 
Atika müzesi haline gelmesi yaklaşık 34 
sene sonra yapılan eşyaların devir teslim 
sayımlarında türbedar Hasan Hakkı el 
Mevlevi’nin başkanlığında bir tespit çalış-
ması yapılmıştır. Muhtemelen türbedar 
Osman Vehbi dedeye teslim edilen defter 
Hasan Hakkı el Mevleviye intikal etmiş 
ve daha sonra müzenin demir baş numa-
rasına kayıt edilmiştir.  Abdulvahid çele-
bideki defterde bazı ilaveler yapılmış olup 
en önemli kayıtlar ise elbiselerin evsafları-
nı vererek bu elbiselerin Hz. Mevlana’ya, 
Sultan ul Ulemaya ve Sultan Veled e ait 
oldukları ibareleri dikkat çekmektedir. 
Konya müzesinin yaklaşık yüz yılı aşmış 
bir tarihçesi bulunmaktadır. Bu zaman 
içinde müzeciliğin ilk çekirdeğini oluştu-
ran ve Selçukludan Osmanlı devletinin 
geç dönemine kadar Mevlana Dergahına 
teberrük edilen eşyaların muhafaza edil-
mesi ve bir bütünlük içinde sergilenmesi 
Dergah eşyalarının tanınması ve tanıtıl-
ması açısından önemlidir. Modern müze-
cilikte tematik sergilerin düzenlenmesi ve 
yeni metodlarla sunulması özellikle Mev-
lana Dergahında günlük yaşam ve kullanı-
lan eşyaların bir bütünlük ile sergilenmesi 
müzecilik ve sosyal tanıtım açısından 
önemlidir. Buradaki amacımız saklana 
gelen teberkükat eşyaların dergahta ilk ka-
yıtlarının nasıl tutulduğu ve bizlere nasıl 
intikal ettiğini anlata bilmektedir. Önemli 
olan her bir eşyanın kendine ait bir hika-
yesinin olması ve bilgi akışının noksansız 
ve kesintisiz bizlere kadar ulaşmasıdır. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Konya’ya bir yeni bölge müzesi kazan-
dırması ile yeni ufuklar açılacak ve kül-
tür varlıklarımız bir sonraki nesillere 
aktarılması açısından önemlidir.
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“Elmas Sevenler, 
Kokteylde 

Buluştu…”
“ÖZBOYACI ALTIN & ATLANTİS”  işbirliği ile düzenlenen 

“Elmas Tanıtım Kokteyli” , Dedeman Hotel’de gerçekleştirildi.
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“ ÖZBOYACI ALTIN & ATLANTİS”  işbirliği ile 
4 Mayıs Cuma günü,  Dedeman Hotel’ de 
“Elmas Tanıtım Kokteyli”  gerçekleştirildi.

Konya protokolü ve iş çevrelerinin katıldığı 
kokteylde; saat 18.00 ve 19.30 da olmak üzere 
2 defile düzenlendi. Elmas mücevherler, ta-
nınmış manken Irmak Atuk başta olmak üzere 
birçok manken tarafından tanıtıldı.

Kokteylin açılış konuşmasını yapan Özboyacı 
Altın Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Özboyacı, 
”Böyle güzel bir günde sizlerle bir arada olmak-
tan dolayı çok mutluyuz. Geçmişten günümüze 
değerini hiç kaybetmeyen bir mücevher olan elması 
tanıtmak için Atlantis firması ile bu organizasyonu 
düzenledik. Bu eşsiz elmas mücevherleri, yaklaşan 
Anneler günü öncesi, bugüne özel % 50 indirim 
oranı ile sizlerle buluşturuyoruz. Şimdiden tüm 
annelerimizin anneler gününü kutluyor, davetimize 
katılan herkese çok teşekkür ediyorum…” dedi.
Davette tanıtılan elmas mücevherler, bayan-
lar tarafından büyük beğeni gördü. Ayrıca 
kokteylin en pahalı mücevherleri olan “elmas 
gerdanlık ve elmas yüzük” herkesi hayran bıraktı. 
Bu elmas mücevherlerin özelliği, dünyada tek 
olmalarıydı..Elmas gerdanlık, çok zor kesimi 
olan, aynı renkte taşların bir araya getirilmesi 
ile oluşturulmuş. Elmas yüzük ise; taşlarının 
biri 4,41 carat, diğeri 1,5 carat ağırlığında olan, 
pırlanta ile işlenmiş bir mücevher. 



KONYAVİZYON/MAYIS 2012100

ADVERTORIAL

Islah-ı  Medaris-i  
İslâmi  Medresesi

KONYA’DA

Islah-ı Medâris-i İslâmiye; Konya’da Bekir Sami Paşa Medresesi’nde kurulmuştur. Adına, 
kısaca Paşa Dairesi, Zeynelabidin Medresesi de denmektedir. Konya merkezinde İplikçi 
Camii’nin yol aşırı kuzey karşısında, Sanayi Mektebi (Özel İdare) olan eski Süleymaniye 
Medresesi’nin güney batısındadır. Bugün yerinde Merkez Bankası, cadde bulunmaktadır. 
İlk kurucusu, Ebubekir Sami Paşa’dır (Ö. 1849). Medrese aynı yerde ikinci defa, II. Meşru-
tiyet devrinde “Islah-ı Medâris-i İslâmiye Cemiyet-i Hayriye”si tarafından kurulmuştur. 
Cemiyeti kuran, aynı yerde müderris olan üç kardeş; Zeynelabidin, Rifat ve Ahmet Ziya 
efendilerdir. Önce cemiyet, ardından Islah-ı Medâris 1909’da kurulmuştur.

KONU: DOÇ. DR. CANER ARABACI

Üç müderris kardeş, II. Meşrutiyet’in getirdiği hürriyet havasından faydalanarak 
Konya’nın ileri gelenlerinin de içinde bulunduğu Islah-ı Medaris-i İslamiye Cemiyet-i 
Hayriyesi’ni kurarlar. Amaç; mukaddes vatanı ihya; yüce milleti, ulu Osmanlı adı altın-
da yaşatmak, dünyada adını duyurarak varlığını muhafaza etmektir. 

Islah-ı Medaris’in yerine yapılan Sanayi Mektebi

Islah-ı Medaris’in yerinin 
kuşbakışı görünüşü
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Bunun için, kaliteli eğitime ihtiyaç 
vardır. İstanbul’daki devlet eliyle baş-
latılan (Darü’l-Hilafeti’l-Aliyye) ısla-
hat çalışmasından beş yıl önce, ona bir 
model oluşturacak tarzda düşüncele-
rini gerçekleştirirler. Medrese, İslam 
inancının yanında yeni ilim ve teknik-
lerle, bir Batı dilinin de öğretildiği mo-
dern bir eğitim yuvası olacaktır. Yeni 
medresenin nasıl işletileceği, kayıt, 
disiplin, öğretim tarzından, sınavlarına 
varıncaya kadar kuralları tespit edilir. 
Bu yeni iki katlı medresenin talebe 
odaları, dershaneleri dışında, kütüp-
hane, konferans salonu, kimya ve fizik 
laboratuarı, astronomi ile ilgili aletleri 
–kürelerin bulunduğu yerleri vardır. 
Medresenin, mescidi de bulunmakta-
dır. Mescit, Sanayi Mektebi bahçe du-
varı dibinde ufak bir yapıdır. Medrese 
tarafındaki, tek giriş kapısına ilave ola-
rak, bir de Sanayi Mektebi tarafından 
kapı açılır. Böylece, iki farklı eğitim 
kurumu talebelerinin, mescidi ortak 
kullanmaları sağlanır. 
Islah-ı Medâris-i İslâmiye, kütüphane 

ile birlikte kurulmuştur. Zeynelabidin, 
Rıfat ve Ziya kardeşler; babalarından 
devraldıkları kitapları, yeni yayınlarla 
zenginleştirerek büyük bir kütüphaneye 
çevirmişlerdir. İçinde sadece dinî eserler 
yoktur. Fıkıh, Kelâm, Felsefeden; Mü-
zik, Beden Eğitimi, Sosyoloji, Edebiyat-
Botanik’e varıncaya kadar çok değişik 
alanlardan kitaplar bulunmaktadır. 
Medresede, Astronomi dersleri ile 
bu derslerin araçları, Kimyahâne ve 
Fizik Labaratuarı bulunmakta, öğ-
rencilere, yıldızlar, burçlar; Alâeddin 
Tepesi‘nden veya minare şerefelerin-
den gösterilip öğretilmektedir. Ayrıca 
bir de matbaa kurularak, gazete ve der-
gi çıkarılması gerçekleştirilmiştir. 
Islah-ı Medâris-i İslâmiye, 1909 ile 
1917 yılları arasında başlı başına bir ekol 
durumuna gelmiştir. 1917’de kapatılır 
kapatılmaz binası yıkılmaz. Bir ara Dârü’l-
Eytam Mektebi olarak kullanılmış, İstiklâl 
Harbi yıllarında Konya Dârü’l-Eytamı 
(Öksüz Yurdu) olarak değerlendirilmiş-
tir. Medresenin bir kısmı, 1924’te Vilâyet 
İdare Meclisi’nin kararıyla yıkılıp Özel 

İdare’nin mülkü yapılmıştır. Özel İdare, 
medrese arsa ve mülklerini satar, sonra 
medrese binasını yıktırarak yerini 1927’de 
Mekteb-i Sanayi bahçesine katar. Sonra, 
medresenin arsa haline getirilen yerinin 
bir kısmı üzerine, Merkez Bankası Konya 
Şubesi inşa edilmiştir.
Islah-ı Medâris-i İslâmiye, medrese 
sisteminin aksayan yönlerini tespit 
ederek devletten önce sadece ıslahı 
hedeflememiş, somut teşebbüs olarak 
gerçekleştirmiştir. Başkent İstanbul’da-
ki medrese ıslahat çalışmasından evvel 
ve halk desteği harekete geçirilerek bir 
sivil teşebbüsün eğitim modeli olarak 
ortaya konması, bu medresenin öne-
mini artırmaktadır. Toplam yedi yıl 
civarındaki eğitim-öğretim hayatında, 
Islah-ı Medâris-i İslâmiye; değişik se-
viyelerde de olsa yetiştirdiği öğrenci-
leri ile topluma önemli hizmetler ver-
miştir. Kaliteli, ileri düşünceli bir sivil 
teşebbüs olarak günümüzden yüz dört 
yıl önce hayata geçirilmesi; özel eğitim 
kurumları tarihi açısından dikkat çeki-
ci bir öneme sahiptir.

Sanayi Mektebi’nin şimdiki durumu
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MEYVE ŞÖLENİ;

Dondurma

                     avaların ısınmasıyla dondurmaya rağbet fazla-
sıyla arttı. Yaz mevsiminin bunaltıcı havasında serinlememize 
imkân tanıyan dondurmanın, onlarca çeşidi var ve bunlara 
yenileri eklenmekte her yıl. Dondurmanın tarihi, çok eskilere 
dayanmakta. 13. yy. da Marco Polo Çinlilerin buz ve süt karı-
şımını öğrenerek bunu Avrupa’ya götürür. Zaman içinde bu 
tarif yayılır. Özellikle Fransa ve İtalya’daki restoranlar büyük ilgi 
gösterir. 1676 yılında Paris’te 250’ye yakın dondurmacı olduğu 
tahmin edilmektedir. Farklı maddelerden hazırlanan dondur-
manın İtalyanlara özel “Semi-Freddo” adında bir çeşidi vardır. 

Dondurma yapılırken karışım dondurulmadan önce içine 
kremalı bir bisküvi katılarak bu ünlü dondurma hazırlanır. 
Dondurmanın keyfini yaşatan külah ise ilk kez 1904’te Mis-
souri Louis’de düzenlenen Dünya Fuarı’nda ortaya çıkmıştır. 
Günümüzde bu gelenek hala devam ettirilmektedir. Ülke-
mizde Maraş dondurması en ünlü dondurmalarımızdandır. 
Bu yıl pastanelerin vitrinlerini; klasikleşen kakaolu ve vanil-
yalı dondurma, çilekli, limonlu, portakallı, muzlu, vişneli gibi 
meyve aromalı dondurmalar süslemekte. Ayrıca dondurmalı 
pastalar bu yıl da ön planda.

H
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MEYVE ŞÖLENİ;
LEZZET

Dondurmalı 
Pasta

Malzemeler:
• 3 katlı kakaolu pastaban
• 1 poşet sade krem şanti
• 80gr bitter çikolata rendesi
• 1 tatlı kaşığı nescafe
• Yarım su bardağı süt
• 600gr kaymaklı dondurma
• 1 paket creme ole (veya şoko mousse)
• 8 adet beze (veya king top tarzı çikolata)
• Yaprak badem

Hazırlanması:
1. Yarım su bardağı süt ile nescafeyi 
karıştırın. Pastabanın alttaki iki 
katını sütlü kahve ile ıslatın.
2. Dondurmayı buzdolabından 
çıkartıp 5 dakika bekletin. Bu arada 
krem şantiyi paketteki tarife göre 
hazırlayın. Krem şantiyi dondurma 
ve çikolata ile karıştırıp özleşmele-
rini sağlayın.

3. En alt pastabanı kelepçeli kalıbın 
içine oturtun. (kelepçeli kalıp 
kullanmazsanız dondurma kenar-
lardan akıyor) Üzerine dondurmalı 
karışımın yarısını sürün. Diğer 
katı üzerine kapatıp kalan karışımı 
sürün. En üst katı kapatıp buzlukta 
en az 3 saat bekletin.
4. Creme ole’yi pakette yazan süt 
miktarından daha az bir süt ile 
hazırlayın. (1,5 bardak ise 1 bardak 

kullanın, böylece daha yoğun 
kıvamlı olsun.)
5. Pastanızı beklettikten sonra 
kalıptan çıkarıp servis tabağınıza 
alın. Üzerini creme ole ile kaplayıp 
tekrar buzluğa koyun.
6. Servis yapmadan 5 dakika önce 
yaprak bademleri pastanın çevresi-
ne yapıştırın. Pastanın üzerine beze 
veya çikolata dizip servis yapın.
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         muhmed83
MUHAMMED IŞIK

Konyaspor elindeki şansı altın tepside rakiplerine verme konusunda her 
zaman ilk sırada yer almıştır. Bu yıl bütün zorluklara ve maddi sıkıntılara 
rağmen son üç haftaya şampiyonluk iddiası ile giren, kendi sahasında ve 
deplasmanda yenilen ve son hafta evinde Elazığspor’u mağlup eden Kon-
yaspor ne yaptı ise kendisi yaptı. Rakiplerin ne yapacağı hiç önemli değil-
di. Kendi maçlarını kazandığı takdirde Süper Lige merhaba diyecekti.

Bu yıl olmadı. Olmamasının sebebi ise 
içeride maç kazanamamaktan geçiyor. 
Takım deplasmanda kazanıyor. İçeride 
seyirci olmadığında kazanıyor. Seyirci 
ilgi gösterdiği zaman ise kaybediyor. 
Benim bildiğim kendi sahanda seyirci 
desteğini de arkana alarak her zaman 
maçın favorisi olursun. Bu Konyaspor 
için tersi bir durumdu. Deplasmanda 
kazanan ama içeride maç kaybeden bir 
takımdı. Kendi seyircisini güldüreme-
yen bu takım her şeye rağmen son üç 
haftada ipleri elinde tutuyordu. Fakat 
bu durumun üstesinden gelemedi. 
Tecrübesizliğin kurbanı oldu.

Şimdi transfer yasağı kalkıyor. Yine bir 
sürü oyuncu alıp takımı gereksiz trans-
ferlerle mi dolduracaklar yoksa bu yıl iyi 
bir performans sergileyen gençlerden 
ağırlıklı bir takım mı olacak? Bu gençler 
mutlaka değerlendirilmeli. 3-4 adet nok-
ta transfer yapılmalı. Emeklilik dönemi 
yaklaşan değil, aktif futbol hayatına de-
vam edecek oyuncularla masaya oturul-
ması gerekiyor. Futbolcuların mutlaka 
hedefi olan oyunculardan oluşması ise 
şart. Elimizdeki kadrodan ise gerekli 
olanları mutlaka korumalıyız. Ali Dere, 

Can Parlayan, Muhammed, Serkan, 
Selim, Serbay, Recep gibi yıldız adayla-
rının mutlaka kadroda tutulması gerek. 
Yabancı oyunculardan ise kaleci Pawalek 
kalsın da diğerleri hiç sorun değil. Bildi-
ğim kadarı ile kaleci Pawalek sözleşmesi 
bittiği için ayrılıyor. Ne yapıp ne edilmeli 
ve bu oyuncu takımda kalmalı. Takımın 
bu kadar üst sıralarda olmasında en bü-
yük pay ona ait. Pawaleksiz bir Konyas-
por bu kadar başarılı olamazdı.
Yönetim hoca konusunda elini çabuk 
tutmalı. Gelecek hocanın şehri tanıyan, 
Bankasya ligine hakim bir hoca olma-
sı gerekir. Kadroya şekil verebilecek, 
şehrimize ve mali yapılarımıza uygun 
transferler isteyecek bir hoca ile hemen 
anlaşılmalı. Eğer gecikirlerse sorun ya-
şanır. Ben bu konuda takımın eski kap-
tanı Ömer Gündostu ismini önerebili-
rim. Şehri ve takımı tanıyan, tribünlerin 
sevdiği bir isim. Başarılı olabileceğini 
düşünüyorum. Ömer bu takımda yıl-
larca oynadı ve kaptanlık yaptı. Teknik 
Direktörlük konusunda da bir yerlerden 
başlayacak ve bu Konyaspor olabilir.
Yönetim önümüzdeki yıl oynanacak 

maçlarla ilgili gerek iyi organize olma-
lı. Deplasman masraflarını nasıl kar-
şılayacaklarını, kimlerden destek ala-
caklarını, sponsorluklarını şimdiden 
belirlemeli. Kombine satışlarını daha 
organize bir şekilde yapılmalı. Şehrin 
önde gelen firmalarına ve iş adamla-
rına mutlaka kombine satılmalı. Kon-
yaspor ürünlerine yenileri eklenerek 
satışa çıkarılmalı. Konyaspor taraftar 
kart gibi taraftarın ilgisini çekecek ve 
maddi getirisi olabilecek projeler geliş-
tirilmeli. Kulübün resmi sitesinde Kon-
yaspor Store çok yakında online satışa 
sunulacaktır ibaresi aynı duruyor. Çok 
yakında da ne zaman? Kulüp neden bir 
Fenerium gibi mağaza açamıyor? Tüm 
bunlar masraf gibi görünüyor olsa da 
bunların geri dönüşlerinin daha iyi 
olacağını düşünüyorum. Ama kimse 
taraftarla uğraşmak istemiyor. Kimse 
başına dert almak istemiyor. Bu işlere 
bu mantıkla baktığımız sürece de mad-
di sıkıntıları çekmeye devam ederiz.

Kısmetse Seneye !



105

ADVERTORIAL



KONYAVİZYON/MAYIS 2012106

TEKNOLOJİ

TEKNOVİZYON
NOKIA ORO► Lüks düşkünlerine yeni akıllı telefon Nokia Oro. Nokia’nın çıkardığı ilk lüks 
kullanım odaklı akıllı telefon da olan Nokia Oro’ya  C7 ‘nin geliştirilmiş versiyonu diyebiliriz. Cihaz 18 
karat altınla kaplı. Ana ekran tuşu ise safir kristalden oluşuyor. İşletim sistemi olarak Symbian Anna kul-
lanan Nokia Oro’nun dış yüzeyi de yüksek kalite deriyle kaplanmış. 3.5 inç’lik 360x640 çözünürlükte 
AMOLED ekranı bulunan cihazın 8 megapiksel kalitesindeki kamerası 720p HD video kaydı yapabili-
yor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renkte piyasaya sürülecek.

SAMSUNG 55D8000 LED TV► Samsung D8000 ’in Smart Hub’ı ile interaktif ev eğlencesinde 
bir sıçrama yapın. Bu, TV’nizden daha çok yararlanmanın en basit yoludur. SearchAll ve İnternet Tarayıcısı gibi yeni 
özellikler ile TV’nizden internetin tüm potansiyelinden faydalanabilirsiniz. Filmler, fotoğraflar ve müzik paylaşmanıza 
da yardımcı olurken, TV ile ilgili çevrimiçi içerik ve bilgileri bulmanıza yardım ederler. Samsung TV Apps ve Social 
TV ile gelen pek çok olanağa bunu da eklediğinizde LED 8000 eğlence ve iletişim dünyanıza fazlasıyla keyif katacaktır.

T-MOBILE MYTOUCH 3G ► HTC’nin tasarlamış olduğu myTo-
uch cep telefonunun 3,2 inç büyüklüğünde HVGA çözünürlüklü dokunmatik ekranı 
ve duruma göre kendisini otomatik olarak yatay veya dikey biçimde döndürebilen 
klavyesi bulunuyor. Cihaz 3,2 megapiksel çözünürlüklü dijital kameraya, yüklü bir 
4 GB microSD hafıza kartı eşliğinde müzik çalara ve video çekim özelliklerine sa-
hip. T-Mobile myTouch 3G cep telefonunun dikkat çeken diğer özellikleri arasında 
fotoğraf ve videoların e-posta ya da MMS ile tek bir tuşa tıklayarak kolay paylaşımı, 
YouTube ve Picasa gibi web sitelerine yüklenmesi de yer alıyor. T-Mobile myTouch 
3G cep telefonu Wi-Fi ve T-Mobile’ın 3G ağı üzerinden hızlı bağlantı sunuyor.
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SONY XPERIA S►
Android

Size 
Weight 
Screen 
Colour

Camera 
Secondary camera 

Video 
Memory 

Card slot capacity 
Processor 

GPS
Data 

Battery 
TV-out

NFC

Gingerbread
128 x 64 x 10.6 mm
144 gr
720 x 1280 pixels, 4.3 inches (~342 ppi pixel density)
Black, White
12 MPx Exmor R
1.3 MPx - 720p resolution
1080p
32 GB storage, 1 GB RAM
No
Qualcomm MSM8260 Snapdragon, Qualcomm 
MSM8260 Snapdragon, Adreno 220
A-Gps
HSPA 
1750mAh 
Mini HDMI
Yes

CANON POWERSHOT SX260 HS►  20x zoom, 
25 mm geniş açılı objektifi ile kareye daha fazlasını sığdırabiliyor 
veya uzaktaki nesnelere yaklaşmak için 20x optik zoom özelliğini ya 
da geleneksel dijital zoom özelliğinden daha görünür ayrıntılara ve 
keskinliğe sahip gelişmiş zoom teknolojisi olan Zoom Plus ile 39x 
zoom kullanabiliyorsunuz. Kompakt gövdesi sayesinde gittiğiniz 
her yerde, değerli anılarınızı kaydedebilirsiniz.  7,5 cm (3,0 inç) bü-
yüklüğünde PureColor II G LCD ekran bulunuyor. Geniş, mükem-
mel görüşe sahip 460 bin noktalı LCD ekran, görüntülerin hemen 
hemen her açıdan kolayca çerçevelenip incelenmesine ve menüde 
zahmetsizce gezinmenize imkân tanıyor.

SAMSUNG PL120►  Her görüntünün parçası 
olmanız için geniş 1,5” bir ön ekrana sahiptir. Portre çekimi-
ne ön izleme yapın. Fotoğrafların keyfini 2,7” geniş ekranda 
çıkarmak için kamerayı ters çevirin. Çocuk Modu, ufaklık-
ların dikkatini çekmek için dahili ve indirilebilir animasyon 
seçeneklerine sahiptir. Zıplama Çekimi kesintisiz iki çekim 
yapmadan önce ipuçları sunar. Bundan sonra, kadrajın dışına 
taşma hatasına yer yok. Ağlarken fotoğraflanan bebekler yok. 
Diğer fotoğraf makineleriyle asla bu kadar eğlenmeyeceksiniz.
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REFLEKSOLOJİ

POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

REFLEKSOLOJİ 
NASIL UYGULANIR?
Bu yönteme göre ellerimiz 
ve ayak tabanlarımızda vücu-
dumuzun son bulduğu sinir 
noktaları mevcuttur. Bir başka 
deyişle her organın el ve ayak 
tabanında yansıdığı bir nokta 
vardır. Örneğin; ayaktaki kara-
ciğer noktasına yapılan reflek-
soloji uygulaması karaciğeri 
uyarır. Çoğu zaman özel tasar-
lanmış koltukta gerçekleşen 
seanslar 10 dakikadan 45 daki-
kaya varan sürede gerçekleşir. 
Tabiki küçük bebekler yada 
engelliler için çoğu zaman 
farklı bir uygulama vardır ge-
nelde bu tip vakalarda yumu-
şak bir minder yada hastaların 
anne tarafından kucağa alın-
masını tavsiye ederiz. Bu ara-
da çoğu zaman karşılaştığımız 
bir soruyu da burada cevap-
landırmış olalım refleksoloji 
etkisi yaşa, hastalığın seviye-
sine hastanın psikolojisi hatta 
hasta yakınlarının psikolojisi-
ne bağlı olarak değişir.

Bazen sadece denemek için 
bize gelen kişilerin içindeki 
kuvvetli şüphenin terapinin ve-
rimini düşürdüğünü söyleme-
miz gerekir. yada tam tersi ol-
duğunda refleksoloji tekniğini 
mantıklı ve bilimsel bulan po-
zitif bakış açısına sahip kişilerin 
iyileşme süreçlerinin daha hızlı 
olduğunu söyleyebiliriz.

UYGULAMA 
SIKLIĞI NEDİR?
En kısa tedavi 4 ay ile 6 ay ara-
sında değişebilir. Engellilerde 
bu süre 6 aydan 1 seneye kadar 
uzayabilir. Tedavi süresi hasta-
nın yaşına, konumuna ve hatta 
psikolojik durumuna göre bile 
değişebilir. Ama genel olarak 
otistik çocuklar ve spastik ço-
cuklarda ilk altı seansta mutla-
ka olumlu etkisi görülür. Haf-
tada 1 seans olmak üzere en az 
6 ay sürer. Bel fıtığında 8 - 16 
Seans Migrende 8 - 20 Seans, 
Eklem Ağrılarında 8 - 16  Se-
ans depresyon ve Panik Atakta 
16 Seans yapılır.

UYGULAMA 
ALANLARI 
NELERDİR?
• Stres ve anksiyete (kaygı - bunaltı) 
• Panik atak 
• Sınav stresi 
• Depresyon 
• Bel, boyun fıtığı, mide reflüsü 
• Eklem ağrıları 
• Dikkat eksikliği 
• Otizm Spastik Özürlü 
(CP SEREBRAL PALSY) 
• Motor gerilik (yürüme bozukluğu) 
• Kas rahatsızlıkları ve 
kireçlenme 
• Migren 
• Hormon sorunları 
• Astım 
• Alt ıslatma 
• Uykusuzluk - hazımsızlık 
• Konuşma bozukluğu

REFLEKSOLOJİ 
NEDİR?
Refleksoloji, bugün des-
tekleyici ya da tamamlayıcı 
tedavi dediğimiz tedaviler 
arasında yer almaktadır. 
Refleksoloji sinir noktala-
rını belirli tekniklerle uyar-
manın ortaya elektrokim-
yasal mesajları çıkardığını 
bununda nöronların yardı-
mı ile ilgili organı uyardığı-
nı savunur. Bunun yanısıra 
psikolojide özellikle panik 
atak ve depresyon hastalı-
ğının tedavisinde destek-
leyici olarak uygulanmakta 
olup, başta Rusya ve Ame-
rika'daki engelliler üzerin-
de özellikle otistik ve spas-
tik engelli çocuklar ile felçli 
hastalar olmak üzere bir-
çok engel grubunda ciddi 
gelişmelerin ortaya çıkma-
sı sebep olmuştur.Ayak ve 
el refleksolojisi belli nok-
taların manuel uyarılarak 
vücuttaki sinirlerin ve kan 
dolaşımının uyarılmasıdır. 
En yaygın uygulanan ise 
ayak refleksolojisidir.
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Özel Konya Farai Hastanesi Diyet ve Beslenme Uzmanı Hilal ACAR

SINAV ÖNCESİ 
BESLENME ÖNERİLERİ

SBS, ÖSYS, KPSS derken okul-dershane arasında mekik dokuyan öğrencilerin 
sınav tarihi yaklaştıkça stresi de her geçen gün artıyor. Doğru beslenen öğren-
ciler, yarışta avantaj sağlayacaktır. Beynimizi tam performansıyla kullanarak 
stresimizi azaltmak için sınav diyetini uygulayabiliriz. 

Sınava hazırlanılan 7-8 aylık süreç boyunca dengeli bes-
lenmenin hem başarıda artış sağlayacağını, hem de sağ-
lık problemleriyle karşılaşmayı engelleyecektir. Sınava 
hazırlanan öğrenciler doğru beslenerek zihinsel perfor-
mansını, fiziksel gelişimini ve psikolojisini olumlu yönde 
artıracaklardır. Beynimizin enerji kaynağı glikozdur. İhti-
yacımız olan glikozu, karbonhidrat yoğunluğu yüksek be-
sinlerden karşılarız. Glikoz denilince akla gelen çikolata, 
tatlı, reçel ve marmelat gibi besinler kan şekerini hızlı 
yükseltip çabuk düşürdüğü için beynimizin uzun süre dü-
zenli çalışmasını engeller. Kan şekeri dengesi bozuldu-
ğu zaman ise uyku hali, stres ve yorgunluk gibi belirtiler 
oluşur. Bu tip olumsuzluklarla karşılaşmamak için glikoz 
kaynağı olarak kan şekerimizi dengeli yükseltecek taze 
meyveler, süt, tahıllar (makarna, bulgur, kepekli pirinç, 
tam tahıllı ekmekler) ve kuru baklagilleri tercih etmeliyiz. 



111

ADVERTORIAL

KONSANTRASYON İÇİN SU İÇİN
Konsantrasyonumuzu sağlamak için günlük en az 1.5 litre su tüketilmeliyiz. Geri kalan sıvı ihtiyacımızı 
çorba, ayran, taze sıkılmış meyve suları, bitki çayları ve soda gibi içeceklerle karşılayabiliriz. Gerek sınav 
öncesi ders çalışırken, gerek sınav esnasındaki konsantrasyonumuzu dengede tutabilmek için vücuda ki 
sıvının önemi büyüktür. Özellikle çay ve kahve gibi kafein içeriği yüksek olan içeceklerin fazla tüketilmesi 
huzursuzluk, uykusuzluk ve kalp çarpıntısı yapacağı için çalışmamızı olumsuz etkileyecektir.

ARA ÖĞÜNLERDE BUNLARA 
DİKKAT EDİN
Kan şekeri düzeyinin sabit kalma-
sı ve çalışırken açlık hissetme-
mek için ara öğünler önemlidir. 
Ara öğünlerde meyve, ayran, süt, 
taze meyve suları, ceviz, fındık, 
badem, peynir-ekmek, küçük kek 
veya poğaça gibi yiyecek ve içe-
cekler sağlıklı seçimlerdir. Tatlı 
yemek istediğiniz zamanlarda en 
iyi seçim, sütlaç veya muhallebi 
gibi tatlılardır. Doğru beslenme 
ile büyüme ve gelişme dönemin-
de ihtiyacımız olan enerjiyi karşı-
lamış olur, aynı zamanda öğren-
me, hatırlama ve konsantrasyon 
gibi zihinsel faaliyetleri destekle-
yerek başarımızı arttırabiliriz.
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Özel Konya Farabi Hastanesi Psikiyatri Hekimi Uzm. Dr. Mehmet FİLİZ

ÇOCUĞUNUZ İNTERNET BAĞIMLISI 
OLMUŞSA HATAYI KENDİNİZDE ARAYIN!
Çocuklar daha okula başlamadan bilgisayar başına geçiyor belli bir süre sonra da 
internet bağımlısı haline geliyor. Aileler, her yolu deniyor ancak bir türlü önüne 
geçememekten yakınıyor. Bu problemi çocuğunuzun küçük yaşlarından itibaren 
onu doğru yönlendirerek aşabilirsiniz. Derslerini veya çeşitli nedenleri bahane 
göstererek baskıcı bir yapıyla onu internetten ve bilgisayar oyunlarından uzak-
laştırmak yerine çocuğunuzun keyif aldığı aktivitelerle bir plan oluşturabilirsiniz. 

Başlangıçta uzun süreli internet kullanımı zararlı gibi görünmese de 
birçok aile gibi sizde onların fazla vakit harcamasından yakınacaksınız. 
Fazla süreli bilgisayar başında zaman geçiren çocuklarda şiddete 
yönelik davranışlar ve içine kapanık bir hayat görüyoruz. İnternette 
fazla zaman geçiren çocuk giderek yalnızlaşıyor. 
Yüz yüze ilişki kurmakta güçlük çekiyor. 
Çocuğun günlük işlevlerini yetersiz yapmasına 
ders ve diğer sportif faaliyetlere de zaman 
ayırmamasına yol açıyor. 
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BASKICI OLMAYIN!
Bu durumlarda anne-baba çocuğuyla daha güvene dayalı bir ilişki kurmalıdır. İnternet kullanımı için belirli 
kurallar koyulmalıdır ve gerektiğinde ebebevnle birlikte bilgisayarda karşılaşılan sorunların çözülmesi uygun 
olacaktır. Bilgisayar kullanımı konusundaki kuralları baskıcı ebebevn tutumuyla değil, çocuk ile konuşarak 
onun istedikleri ve gündelik yaşantısına uygun bir program şeklinde belirlemek hem çocuğun kendine olan 
özgüvenini artıracak hem de ebebevn ile çocuk arasındaki tartışmaları en aza indirecektir. 

ÖNERİLERİ DİKKATE ALIN!
İnternet çağında yaşadığımız için onu tamamen 
bu sanal hayattan uzaklaştırmamız mümkün 
değil. Ancak daha küçük yaşlardan itibaren onu 
doğru yönlendirmek sorunları en aza indir-
mekte fayda sağlayacaktır.  
Bilgisayarı da interneti de çocuğunuzdan daha 
iyi kullanmayı bilin ve doğru bilgiler elde et-
mesi için yönlendirin!
Çocuk 3-4 yaşından önce bilgisayar kullandırma-
yın! Yaşına uygun oyuncaklarıyla onu oyalayın.
5-6 yaşlarındaki çocuğunuzun bilgisayar başı-
na geçmesine izin verin, interneti ise 9-10 yaş-
larından önce asla çocuğunuzla tanıştırmayın!

SAĞLIK
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Murat Boz
Bulmaca

Ferhat Göçer
Ayrılırsak Ölürüz Biz

Mustafa Ceceli
Es

Hande Yener
Havaalanı

Erdem Kınay Ft. Demet Akalın
Rota

Gülben Ergen
Vıdı Vıdı

Emre Aydın
Soğuk Odalar

Aynur Aydın
Yanıbaşıma

Halil Sezai
Sonbahar

Funda Arar
Sessiz Sinema

Ziynet Sali
Alışkın Değiliz

Emir 
Sudan Sebep

Manga&Yıldız Tilbe
Hani Biz

Model
Bir Melek Vardı

Rafet El Roman
Senden Sonra

Fettah Can
Mandalinalar

Hadise
Mesajımı Almıştır O

Yonca Lodi
Ton Farkı

Eflatun Ft.Burcu Güneş
Çıkmaz Sokaklar

Zakkum
Ahtapotlar

1Q84
HARUKİ MURAKAMİ

Basım Tarihi: 2012 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 1256
Doğan Kitap
Etiket Fiyatı: 48 TL 

KAN KIRMIZI
EZGİ AKSOY
Türü: Araştırma 

TILSIMLI GÖMLEKLER
HÜLYA TEZCAN
Türü: Araştırma

GUILD WARS 2
MIKE O’BRIEN

TORCHLIGHT 2
NEW HEROES WILL ARISE

STARCRAFT 2
HEART OF THE SWARM

AYLAKLAR
ALBERTO MORAVIA
Türü: Tiyatro Oyunu 

YABANCI
ALBERT CAMUS
Türü: Roman 

SÖZ
KAHRAMAN TAZEOĞLU
Türü: Edebiyat 

ÜLKEMDE
TAHAR BEN JELLOUN
Türü: Roman 

AYIN KİTABI

KİTAP MÜZİK

OYUN
THE SECRET WORLD 
Gizli Dünyaya Hoşgeldiniz

Oyunda ki görev sistemi genellikle 
araştırma üzerine. Ancak, “şu kapıyı 
aç bakalım ne olacak ?” yada “şu kara 
delikten geç bakalım nereye çıkıyor-
muş ?” gibi değil. Örneğin göre size bir 
isim ve ufak tefek ipuçları verir. Sizde 
bu ipuçlarıyla bulunması gereken kişiyi 
bulmaya çalışırsınız. Ancak bu konuda 
asıl ipucunu ben size vereyim, görev is-
mini yada bulunması gereken kişiyi go-
ogle amcaya sorarsanız o da gösteriyor. 
Oyuna başlarken 3 faklı topluluk var. 
Topluluk isimleri; illuminati, Temp-
lars, ve Dragon. Ancak kapalı betada 
sadece Templars seçtiğimiz için diğer-
lerini bilmiyorum.

EN YENİLER

ÇOK SATANLAR

EN YENİLER

Romantik misiniz?
Evet, bu kitapta aşk da var... İki dünya bir araya gelmeden mümkün olma-
yan bir aşk. Yaşadığınız dünya gerçek mi, hiç düşündünüz mü? 
Düşündüyseniz, paralel bir evrene geçmek sizi heyecanlandıracaktır o 
zaman. Hayatı algılayışınızı değiştirecek bir kitabın kapağını açmak üze-
resiniz şu an. Yaşayan en büyük yazarlardan biri olarak kabul edilen Ha-
ruki Murakami başyapıtı, tüm dünyada milyonlarca satan kitabı 1Q84’le 
bir imkânsızı başarıyor. Nefesinizi kesecek bir macera romanını, gerçek 
nedir, insan neye inanmalı, aşk dünyayı kurtarabilir mi soruları eksenin-
de bir yürek atlasına dönüştürüyor.

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA
1 11

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

7 17

8 18

9 19

10 20
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VİZYON SİNEMA

Yalnızlığım 
   ve ben
Özellikle Juno ve Up in the Air (Aklı 
Havada) filmleriyle eleştirmenlerin 
ve izleyicinin gönlünü fethetmeyi 
başaran Jason Reitman, son filmi 
Young Adult (Genç Yetişkin)’de hi-
kaye anlatımındaki ‘bağımsız’ ruhu 
biraz daha fazla hissettirmiş. Tabi 
hal böyle olunca filmin de popülerlik 
katsayısı oldukça düşüyor. Ne kadar 
Amerika gişesinde havasını da alsa 
ve birçok ülkede vizyona girmeden 
önce internet üzerinden izlenebilir 
kıvama gelse de, bütün bunlar Genç 
Yetişkin’in Reitman’ın en olgun filmi 
olduğu gerçeğini değiştirmiyor...

Film hakkında daha fazla 
kelam etmeden önce Cemal 
Süreya’ya bırakıyorum sözü:
Öperek uyandırdım bu sabah 
ayrılığı. Fırından yeni çıkan 
bekleyişler satın aldım. Kır-
mızı mavi ekoseli yalnızlığımı 
serdim masaya. Manzaraysa 
ayrılığa sıfır! İşte her şey 
hazır.. Acılarımla iki lafın 
belini kırdık. Yokluğunda bir 
kuş sütü eksik… Yalnızlığım 
ve ben; seni çok bekledik...

Filmin derdini 
anlamaya başladı-
ğım an bu mısralar 
geldi aklıma. Charlize 
Theron’un hayat ver-
diği Garis Mavy ka-
rakteri için yazılmıştı 
sanki bu sözler. Beyaz 
perdede pek çok kez 
yalnızlık hikayesi 
izledim, defalarca 
yalnızlığıyla yüzleşen 
insanlar gördüm o 
perdede. Ama ilk defa 
bir karakter bana bu 
mısraları hatırlattı.

Bir hatıranın gözyaşları
Bir açıdan da geçmişe dönüş hikayesi anlatıyor 
Reitman bize. Yarım kalmışlıkların, bitmemiş-
liklerin kalpte bıraktığı eksik tatların arayışına 
tanık oluyoruz. Geçmişte kalan, aradan yıllar 
geçmesine rağmen küçücük bir titreşimle ye-
niden canlanacak kadar hazırda bekleyen, yani 
kısaca kapanmamış sayfaların arasında bir yol-
culuğa çıkarıyor yönetmen bizi. 
Çocuk hikayeleri yazarak geçimini sağlayan, hali 
vakti yerinde, orta yaşlı bir kadındır Garis. Kon-
servelerle karnını doyurmak, vaktinin nerdeyse 
hepsini dairesinde geçirmek, insanlarla ‘ihtiyacı’ 
olduğu kadar görüşmek gibi huyları olan nev’i 
şahsına münhasır bir kadın aynı zamanda. Diğer 
bir deyişle ‘tek kullanımlık’ alışkanlıkları olan 
bir karakter var karşımızda. Her şey de yolunda 

üstelik. Kendi halinde yuvarlanıp gitmekte. Mut-
ludur böyle yaşamaktan Garis. Ta ki bir e-mail 
gelene kadar. Bir davetiye... Çocukları olan bir 
çift, bu mutlu günlerini arkadaşlarıyla kutlamak 
için küçük bir organizasyon yapmışlar ve her ne 
hikmetse Garis’i de hatırlamışlar. Hatırlamışlar 
diyorum, çünkü çocuğu olan adam, Garis’in eski 
sevgilisi... Üstelik de çocukluğunun geçtiği kasa-
badan kalan bir aşk bu.

Bir ‘kara kedi’ gördüm sanki... 
İşte bu davetiye ile Garis’in tek kullanımlık 
hayatında taşlar yerinden oynamaya başlar. 
Kendine güveni tamdır karakterimizin. İşi de 
çok kolaydır, eski sevgilisinin onu görmesi ye-
tecektir aşklarının yeniden alevlenmesi için... 
Fakat Garis’in hesap etmediği bir şey vardır. 

KONU: HASAN HÜSEYİN TOYDEMİR
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‘Aşk’ ve Cannes

Dünya, onun tek kullanımlık kurallarını 
kaldıracak bir yer değildir. Ama Garis’in 
bunu anlaması pek de kolay olmaya-
caktır. Türlü yollarla eski sevgilisini geri 
kazanmaya çalışan esas kızımız, normal 
insanların yaşam kurallarını bir bir ihlal 
ederken, ne kadar anormal olduğunu 
göremeyecek kadar normaldir aslında.

Bağımsızın sol kroşesi
Reitman, bir yalnızlık resmi koyar kar-
şımıza. Yalnız olduğunu bilmeyen, ka-
bullenemeyen bir yabancının kendine 
olan uzaklığını gösterir. Ama yönetme-
nin dünya tasvirinde daha acı bir şey 
vardır aslında. Garis’in yalnızlığında 
bir suçlu göstermez bize. Sanki doğuş-
tan öyledir Garis. Olduğu gibi, değiş-
memiş, saf bir mahlûkat çizer belki de. 
Bu yüzden Garis’in bir suçu yoktur. O 
sadece farklıdır. O yalnızlığın yakıştığı 
bir karakterdir. İletişim özürlüdür ve 

aslında toplumun genelgeçer kuralları-
na uyamadığı için inzivaya çekilip ken-
di kurallarını yazmak ve yaşamak zo-
runda kalmıştır. Onun için her şey tek 
kullanımlık olduğu zaman zevk verir. 
Daha fazlası hem ona hem de çevresi-
ne zarardan başka bir şey getirmez. İşte 

bu yüzden, yalnızlık yakışır Garis’e. 
Çünkü öbür türlüsünde, aşkı bile yaşa-
yamaz o. Onun için ince işler hala lise 
yıllarındaki gibidir, ergen tripleriyle ya 
da bir öpücükle her şeyin değişeceğini 
sanması da bundandır esasen. Garis, 
küçük bir çocuk gibidir. Dış dünyaya 
karşı kendi duvarlarını inşa ettiği yıllar-
da kalmıştır o. Onun için ‘dışarısı’ hep 
yabancıdır bu yüzden. Ve bile bile yal-
nızlığı seçmiştir yabancılara karşı. Ama 
yalnızlık dünya kurallarına aykırıdır. 
Bu sebeple yalnızlığı seçenler hep ara-
besk kıvamındadır. Gözyaşlarını akıt-
mak için bir sebebe ihtiyaçları yoktur 
onların. Bir fotoğraf albümü, hatırla-
nan bir dost muhabbeti, ya da eski bir 
sevgili... İşte Garis gibilerin vesikalık 
resmi budur. Ama resmin bile bile ka-
rartılan köşesinde silik bir imza vardır: 
Bizim hayatlarımızda eksik olan sizler 
değilsiniz, bizleriz...

16-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 65. Cannes Film 
Festivali’nde zafer yine Haneke’nin oldu. 2009 yılında ‘Beyaz 
Bant’ filmiyle Altın Palmiye kazanan yönetmen bu kez de 
‘Aşk’ filmiyle büyük ödülün sahibi oldu. Festivalin kısa film 
bölümünün galibi ise bir Türk filmi oldu bu yıl. Rezan Yeşil-
baş, yönettiği ‘Sessiz’ isimli kısa filmiyle Altın Palmiye kaza-
narak büyük bir başarıya imza attı. Jüri başkanlığını Nanni 
Moretti’nin yaptığı festivalde ödüllerin dağılımı şöyle oldu;

Altın Palmiye: Michael Haneke “Amour”
Jüri Büyük Ödülü: Matteo Garrone  “Reality”
En İyi Yönetmen: Carlos Reygadas  “Post Tenebras Lux”
En İyi Erkek Oyuncu: Mads Mikkelsen “The Hunt” 
En İyi Kadın Oyuncu: Cosmina Stratan ve Cristina Flutur  
“Beyond the Hills”
En İyi Senaryo: Cristian Mungiu 
“Beyond the Hills”
Jüri Özel Ödülü: Ken Loach 
“Angel’s Share”
Altın Kamera (Camera d’Or): 
“Beasts of the Southern Wild”
(Yön: Benh Zeitlin)
Kısa Metraj: “Sessiz” 
(Yön: Rezan Yeşilbaş)
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SİNEVİZYON
YENİLMEZLER
THE AVENGERS
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yönetmen: Joss Whedon
Senaryo: Zak Penn
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular:  Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris 
Evans, Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo, Cobie Smulders, Paul Bettany, Jeremy 
Renner, Chris Hemsworth, Walter Perez, Jenny Agutter, Clark Gregg,

SHIELD adıyla tanınan uluslararası barış örgütünün başındaki isim Nick Fury, 
tüm dünyanın güvenliğine karşı büyük bir tehdit oluşturan düşmanla karşı kar-
şıya kalır. Fury, dünyayı yaklaşan bu felaketten kurtarmak için en cesur ve en 
‘süper’ kahramanlardan oluşan bir ekip kurmak zorundadır...
İlki 1963’te yayınlanan ve o günden sonra çizgi roman fanatiklerinin mabedi ha-
line gelen Marvel’ın en sevilen serilerinden olan “The Avengers”ın sinema uyarla-
ması olan yapımda baş rolleri de efsanevi bir kadro paylaşıyor: Robert Downey Jr., 
Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, 
Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson yer alıyor.

VİZYONDAKİLER GELECEK FİLMLER

SAĞ SALİM
SAĞ SALİM

CEHENNEM 
MELEKLERİ 2
THE EXPENDABLES 2

DEHŞET KAPANI
THE CABIN IN THE WOODS

PROMETHEUS
PROMETHEUS

KORUYUCU
SAFE

BUZ DEVRİ 4
ICE AGE: 
CONTINENTAL DRIFT

DİKTATÖR
THE DICTATOR

İNANILMAZ 
ÖRÜMCEK ADAM
THE AMAZING SPIDER-MAN

SİYAH GİYEN 
ADAMLAR 3
MEN IN BLACK 3

PAMUK PRENSES
VE AVCI
SNOW WHITE AND 
THE HUNTSMAN

ÖZ HAKİKİ KARAKOL
ÖZ HAKİKİ KARAKOL

ALACAKARANLIK 
ŞAFAK VAKTİ BÖLÜM 2
THE TWILIGHT SAGA: 
BREAKING DAWN - PART 2

AYIN FİLMİ
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DVD
TEHLİKELİ İLİŞKİ
A DANGESROUS METHOD
Tür: Dram, Gerilim
Yönetmen: David Cronenberg 
Senaryo: Christopher Hampton, John Kerr 
Yapım: 2011, ABD
Oyuncular:  Keira Knightley, Michael Fassbender, Viggo 
Mortensen, Vincent Cassel, Wladimir Matuchin, Andre 
Hennicke, Mignon Reme, Franziska Arndt

Açığa Çıkmamış Sırlar. En Karanlık Arzular.
David Cronenberg’in uzun süredir merakla beklenen son fil-
mi Tehlikeli İlişki, psikanalizin doğuş sürecinde aşk, gerilim 
ve tutku dolu bir hikayeye odaklanıyor. 20. yüzyıla damgasını 
vuran iki büyük beyin Sigmund Freud ve Carl Jung arasındaki 
çalkantılı ilişkiyi ve Jung’un yasak aşkı Sabina ekseninde an-
latıyor. 1904 yılında, akli dengesi bozuk olan Sabina, tedavi 
olması için Carl Jung’a teslim edilir. O sırada evli olan ve baba 
olmaya hazırlanan Jung, Sabina üzerinde ilk kez Freud’un tar-
tışmalı tedavi yöntemini uygular ancak tedavi ilerledikçe bu 
hastasıyla yakınlaşmaya başlar. Üçü arasındaki ilişki gerilimli 
ve içinden çıkılmaz bir hal alır.

Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

ÇOK SATANLAR EN YENİLER

ARTİST
THE ARTIST

Yönetmen: Michel Hazanavicius
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

SAVAŞ ATI
WAR HORSE

Yönetmen: Steven Spielberg
Tiglon
Etiket Fiyatı: 49,99 TL (KDV Dahil)

BERLİN KAPLANI
BERLİN KAPLANI

Yönetmen: Hakan Algül
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

DEDEMİN İNSANLARI
DEDEMİN İNSANLARI

Yönetmen: Çağan Irmak
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

KURTULUŞ SON DURAK
KURTULUŞ SON DURAK

Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Tiglon/İmaj
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

MELANKOLİ
MELANCHOLIA

Yönetmen: Lars von Trier
Tiglon/Bir Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

LABİRENT
LABİRENT

Yönetmen: Tolga Örnek
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

HAYAT AĞACI
THE TREE OF LIFE

Yönetmen: Terrence Malick
Tiglon/Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

SEN KİMSİN?
SEN KİMSİN

Yönetmen: Ozan Açıktan
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)
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İş kurmak veya iş bulmak gibi düşünceleriniz varsa bunu 
da bir erkekten gelen yardımlarla halledeceksiniz. Eğer 
bu gibi düşünce veya sorunlarınız yoksa bu dönem bir 

yolculuk yapmanız olasıdır. Bu yolculuk oldukça hareketli ve zevkli 
olabilir. Bununla beraber daha ziyade yarım kalan işlerinizi tamamla-
mak, yatırımını çok önceden yaptığınız bazı şeylerin sonucunu almak 
gibi konularda bazı sıkıntılar da duyabilirsiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Maddi açıdan güçlenecek ve muhtemelen işinizde terfi 
edeceksiniz. Zorda kaldığınız bir durumda önemli bir 
insan size arka çıkabilir. İş konusunda önemli bir tercih-

te bulunmanız gerekecek. Bu tercihi içinizden geldiği gibi yapmalı ve 
başkalarına danışmamalısınız. Bu dönem su ve sudan gelen zararlara 
dikkat etmelisiniz. Mesela, yağmurda kalmak, evde su baskını veya de-
nizde tehlike geçirmek gibi şeyler.

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)

Maddi açılardan güçlü ve şanslısınız. Beklediğiniz bir 
para veya maddi değer varsa ona kavuşma ihtimali çok 
yüksek. Bu dönemde üstünüz durumunda olan kimse-

lerle iyi anlaşabilirsiniz. Bu kimseler, anne, baba, öğretmen, eş veya 
patron ya da yönetici olabilirler. Bu gibi kimselerden gelecek olan yeni 
tekliflere hazır olmanız gerekiyor. Sürekli artan sorumluluklarınızla 
nasıl başedebileceğinizi bilememe gibi sıkıntı ve endişeleriniz olabilir.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz ve kendinize yeterin-
ce zaman ayıramıyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğiniz 
takdirde işlerinizi devam ettirmek için yeterli ve gerekli 

enerjiyi bulamayabilirsiniz. Sinirleriniz böylesi bir tempoya çok fazla 
dayanamayabilir. Durumunuzu kurtarabilmek için kendinize ve sev-
diklerinize daha çok vakit ayırmayı denemelisiniz. Bazı kıskançlık ve 
düşmanlıklarla kaşılaşmanız olasıdır.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)

Daha çok maddi değerler taşıyan konuları ön plana alacak-
sınız. Maddi konularla ilgili herhangi bir girişimde bulun-
mak istiyorsanız hemen harakete geçmenizde fayda var. 

Çalıştığınız alandaki bütün imkanları keşfetmek, kendinizi göstermek ve 
başkalarına düşüncelerinizi aktarmak isteyeceksiniz. Fakat düşünceleri-
nizi başkalarına zorla kabul ettirmek gibi bir tutuma girerseniz olumsuz-
luklarla karşılaşmanız kaçınılmaz olur.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Son derece uyumlu işbirlikleri içindesiniz, uyumlu kom-
binasyonlar yapabilir, birbirine uyum sağlayamayan ki-
şileri bir araya getirebilirsiniz. Bu dönemde yöneticilik 

vasıflarınız son derece güçlü görünüyor. Birçok konuda yönetimi ele 
geçirmeniz an meselesi. Bu dönemde işveren veya amirinizle iyi ilişki-
ler içindesiniz fakat resmi makamlarla ilgili işleriniz varsa biraz uğraştı-
rıcı olabilir. Para açısından güçlüsünüz.

Hiç beklemediğiniz kimselerden maddi olanaklarınızı ar-
tıracak teklifler alabilirsiniz. Erkekler bu dönemde psiko-
lojik ve bedensel olarak güçlü, kadınlarsa duygusal olarak 

yeterince güçlü görünüyor. Çevrenizde bulunan kimseler sizdeki ener-
jiyi yoğun bir şekilde hissedebilirler. Duygusal ilişkilerinizde sağlam 
ve mutlu bir döneme girmek üzeresiniz. Bu dönemin kıymetini bilip, 
değerlendirmelisiniz. Sağlığınıza önem vermeyi unutmayın.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

İşinizde son derece gurur duyacağınız ya da sizi onore 
edebilecek bir gelişme olabilir. Takdir edildiğinizi öğre-
necek ve büyük bir motivasyon kazanacaksınız. Ustalıkla 

idare etmeniz gereken büyük bir fırsatla karşılaşacaksınız. Bu dönem-
de bütün iş ilişkileriniıde politik davranmalı ve kimseyi kırmamalısı-
nız. Yasalarla da başınız derde girebilir. Yaşınıza göre anne veya baba-
nızla ya da her ikisi ile birden ters düşebilirsiniz.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)

İş ortağınızla veya bir arkadaşınızla bazı anlaşmazlıklar ve 
çelişkiler yaşayabilirsiniz. İşlerinize başkalarının karışması-
na izin vermediğinizi çevrenizdekilere göstereceksiniz. Çö-

zümlemeniz gereken bir dizi problemle karşılaşabilirsiniz. İşinizde hatalar 
yapabilirsiniz. Elinizden çok fazla bir şey gelmeyeceği için kendinizi fazla 
üzüp gereksiz can sıkıntılarına sebebiyet vermeden mümkün olduğunca 
soğukkanlı davranarak bu dönemin geçmesini beklemelisiniz.

İş ve para konularında son derece başarılı olabileceğiniz bir 
dönemdesiniz. Durumunuzda belli bir hareketlenme ola-
caktır. Şimdiye kadar ilerlemeden duran işleriniz varsa bu 

dönem onların harekete geçtiğini görebilirsiniz. Beklenmedik yardımlar 
ve teklifler kapınızdadır. Son derece başarılı bir dönemdesiniz. İş konula-
rında ciddi bir karar vermeniz gerekebilir. Yeni gelişmeler sizin lehinize-
dir. Terfi etmeniz ya da daha olumlu konumlara girmeniz olasıdır.

KOÇ BURCU (21 MART - 20 NİSAN) BOĞA BURCU (21 NİSAN - 20 MAYIS)

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

İşleriniz istediğiniz hızda hallolmayacak ve birtakım ge-
cikmeler söz konusu olabilecek. Maddi durumunuzu iyice 
gözden geçirmeden hiçbir işe girişmemelisiniz. Aksi tak-

dirde sizin için çok büyük zararlara neden olabilecek hatalar yapabilir-
siniz. Önemli ve değerli aynı zamanda da oldukça pahalı bir eşya satın 
alabilirsiniz. Ancak bu alışverişten bugün kaçınmanız gerekiyor. Çünkü 
değerli gibi görünen bu eşyayla ilgili aldatılabilirsiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)

Pratikte size hiç bir faydası dokunmayacak işlerle ilgilen-
meniz nedeniyle gereksiz yere vakit kaybedebilirsiniz.
Görünüşe göre işinizle ilgili konuları halletmede sıkıntı-

lar yaşayacaksınız. Maddi açıdan yeterince güçlüsünüz. Önemli insan-
ların desteğini alabilir, bu gibi kimselerden isteklerde bulunabilirsiniz. 
İlgilendiğiniz konularda yönetimi ele alabilir, ve insanları etki altında 
tutabilirsiniz. Sevdiklerinizle iyi vakit geçireceksiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

ASTROLOJİ
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RESMİ KURUMLAR

HASTANELER

ULAŞIM

KARGO

KREŞ

BASIN - MEDYA

KİPA

ÖZEL OKUL

KULE SİTE M1 REAL

ÖNEMLİ TELEFONLAR

310 20 11 
353 31 68
235 50 50 
350 13 13
235 46 00 
221 14 00 
251 02 50 
350 13 13  
327 02 52 
322 87 76 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

110 
112 
117 
119

Yangın İhbar 
Hızır Acil 
Orman Yangını 
Posta Kodu

121 
122 
124
125

Telefon Arıza 
Ankesör Arıza
Data Arıza 
Radyo Tv Arıza

133
135
153
154

Çağrı 
Uyandırma
Alo Zabıta 
Alo Trafik 

155
156
163
175

178
181 
184
185

186
187
188
189

Polis İmdat 
Jandarma İmdat 
Telekom Borç Sorma
Alo Tüketici

Alo Rtük 
Çevre Bilgi Sağlık 
Danışma 
Su Arıza 

Elektrik Arıza 
Gaz Arıza
Cenaze Hizmetleri 
Vergi Danışma

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

233 16 45
www.sedeffotograf.com

FOTO İSTANBUL

EMRE ENDÜSTRİYEL
FOTOĞRAF
233 53 79

www.emrefotografcilik.com

ÇANKAYA 
FOTOĞRAFÇILIK

235 79 57
www.fotocankaya.com.tr

ÖZCAN FOTO

235 25 19
Nalçacı Cad.

FOTO ÇAMLICA

233 30 95
Emniyet Müdürlüğü Karşısı

REKLAMEVİ

238 80 00
www.reklamevim.com

ALİNA PROMOSYON

342 0 100
www.alinapromosyon.com

KONYA DİJİTAL

238 42 81
www.konyadijital.com

GÜLMENAK

342 75 15
www.gulmenak.com.tr

HALEF AMBALAJ

342 36 40
www.halefambalaj.com

REKLAM FOTOĞRAF

PASTANE

İN KONYA

www.inkonya.com

KOS'S PASTANESİ

323 10 17
www.kosspastanesi.com

PETEK PASTANESİ

321 0 222
www.aciltatliservisi.com

PAŞABAĞ
PASTANESİ
321 01 02
www.pasabag.com

İSTANBUL
PASTANESİ
350 75 67

Zafer

MADO

320 87 27
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.
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KANDİL AVİZE

238 40 22
www.kandilavize.net

FAVORİ
AVİZE & CAM

234 32 38

ÇOBANOĞLU AVİZE

235 96 41
www.cobanoglu.com.tr

LAMPO

345 12 38
Büsan

NEW GARDEN

321 01 02
Beyazıt Mah.

PAŞA LİFE

320 49 50
Beyazıt Mah.

CAFE'S

3212030

KARMAŞIK CAFE

325 17 77
Meram Yeni Yol

KALDIRIM CAFE

352 53 51

NİRVANA  

0533 230 91 25
Alaaddin Bulvarı

BLACK GARDEN
CAFE

CAFE İSTANBUL

241 61 16

261 00 97

www.blackgardencafe.com

Yazır Mah.

WHITE HOUSE

241 66 33
Bosna Hersek Mah.

GELİNLİK

AYDINLATMA

CAFE

AZRA GELİNLİK

352 67 10
www.azragelinlik.com

ÜLGEN MODA

220 00 06
www.ulgenmoda.com

ŞENAY GELİNLİK

353 22 52
www.senaygelinlik.com

NARİN GELİNLİK

353 35 34
www.naringelinlik.com

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI



125

ADVERTORIAL

HACI ŞÜKRÜ

352 76 23
Beyazıt Mah.

KONAK
KONYA MUTFAĞI

352 85 47
www.konakkonyamutfagi.com

MERAM HAZBAHÇE

325 10 32
www.meramköyceğiz.com

KULE SİNİ

237 58 53
Kule Plaza

MİTHAT TİRİT
SALONU

350 72 98
İstanbul Cad.

KUKLA KEBAP

233 66 00
www.kuklakebap.com.tr

SİLLE KONAK

244 92 60
www.sillekonak.com

KASAP HAKAN

238 41 12
Büyük Sinan Cad.

YENİYOL KÖFTECİSİ

323 44 62
www.yeniyolkoftecisi.com

GÜVEN BALIK

324 45 46
www.guvenbalik.com

HAVZAN MERAM

324 33 44
www.havzanetliekmek.com.tr

FESLEĞEN RESTAURANT

322 22 03
www.restaurantfeslegen.com

RESTAURANT

Konya’da Alaeddin tepesinde, 13. asırdan kalma  Caminin 
inşasına Sultan Birinci Mes’ud zamanında başlanmış ve Sul-
tan Alaeddin Keykubad devrinde 1220 (H. 617) senesinde 
son şeklini almıştır. Kuzeyden, Karatay Medresesi tarafından 
bakıldığında minyatür bir kaleyi andıran Alaeddin Camii 
Konya’daki en eski camidir. Yapımı yüz yıldan fazla sürmüş-

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

ALAEDDİN CAMİİ

AKKONAK

241 37 07
www.akkonak.com
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KONYA PARK

MAKROMARKET

233 85 00
www.makromarket.com

ESİLA 
SÜPER MARKET

247 13 10
Adakale Cad.

KIZILKAYA

265 0 832
www.kizilkayaemlakinsaat.com.tr

YÖN A.V.M.

353 71 51
Alaaddin Bulvarı

KAMAY

233 97 00
www.kamay.com.tr

TAKA RESTAURANT

237 88 02
Ankara Cad.

HAZBAHÇE

327 34 34
Hatıp Yolu Üzeri

ARENA GYM

249 47 66
Barış Cad.

GÜMÜŞNAL

241 62 39
www.atlar.org

MAYA CLUB

238 21 11
www.mayaclup.com

ÖZ KONYA MUTFAĞI

257 16 16
Beyşehir Yolu Üzeri

LİNA RESTAURANT

320 33 34
www.linarestaurant.com

KAZIMAĞA

351 88 27
www.kazimaga.com

TİRYAKİ ÇİĞ KÖFTE

320 99 19
www.tiryakicigkofte.com

RESTAURANT - 2

SPOR SALONU OPTİK

A.V.M.

DİNSELLER OPTİK

350 62 11
www.dinselleroptik.com

ONÜÇYILDIZ OPTİK

350 05 67
www.onucyildizoptik.com

ENES SAAT & OPTİK

235 70 08
Kule Site

ŞEHRİN
OPTİK & SAAT

351 25 41
Zafer

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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PAŞA MOBİLİ

251 72 27
www.pasamobili.com

WARYANT

251 01 50
Barış Cad.

KENZEL

248 42 24
www.kenzelmobel.com

AZZORA

323 15 66
Melikşah Mah.

SAMANCILAR
MOBİLYA

238 29 42
www.samancilar.com

KÖPRÜLÜ MOBİLYA

342 26 42
www.koprulu.com.tr

FLORENZA

236 00 85
Kerkük Cad.

TÜRKMENLER
DOĞTAŞ MOBİLYA

251 12 42
www.turkmenler.com.tr

GÜRBÜZOĞULLARI
MOBİLYA

248 29 14
www.gurbuzogullarimobilya.com

CARDİN MOBİLYA

234 30 91
Ankara Cad.

ELVİN MOBİLYA

353 20 30
www.elvinmobilya.com

ARÇELİK
KAMIŞÇIOĞLU

351 18 66
İstanbul Cad.

BAGLAR'S

265 05 95
www.baglars.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA

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

Kapının iki yanındaki niş ve ortadaki mukarnas göz alıcıdır. Minarenin tuğla ve çinilerle girişik işlemesi 
yapıya özgün bir hava katmaktadır. Birçok Selçuklu yapısında gördüğümüz gibi Sahip Ata külliyesinde 
de Helenistik veya Roma döneminden kalmış taşlar mimarî parça olarak kullanılmıştır.

SAHİP ATA KÜLLİYESİ
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KONYA MEFRUŞAT

351 35 98
Kerkük Cad.

GÜLER AKKAYA

236 66 77
Nişantaşı Mah.

ELİT PERDE

237 09 09
Kerkük Cad.

VİTRİN COLLECTION

235 77 27
Rauf Denktaş Cad.

CEMİLE
HOME STORE

233 57 75
www.cemile.com.tr

VERDİ PERDE

233 57 57
Kerkük Cad.

SERCAN PERDE

237 89 19
www.sercanperde.com

PAŞA HOME STORE

238 86 48
Kerkük Cad.

MÜFİT HOME
COLLECTION

238 41 51
Kerkük Cad.

VİSKO LOVE

234 31 11
www.viskolove.com

KARE HALI

238 39 95
Adnan Menderes Cad.

EVİX

351 03 06
www.evix.com.tr

KLAS HALI

321 85 92
Millet Cad.

ÖZEMEK HALI

353 91 81
www.ozemek-halimobilya.com.tr

DOĞPA HOME
COLLECTION

251 04 07
Barış Cad.

ÖZAKSULAR
HALI MOBİLYA

351 15 73
www.ozaksularhali.com

MIHOĞLU
HALI YIKAMA

238 39 60
www.mihogluhaliyikama.com

HALI - MOBİLYA - BEYAZ EŞYA - 2 PERDE - TEKSTİL

YUVAKUR

265 12 87
www.yuvakur.com.tr

KONFULL

248 37 00
www.konfull.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ŞELALE DÜĞÜN 
SALONU

327 00 63
Antalya Çevre Yolu

HILTON GARDEN
INN KONYA
221 60 00
www.hilton.com.tr

KONEVİ
DÜĞÜN SALONU

323 1 222
Meram

İPEKYOLU
TESİSLERİ
346 45 33
Ankara Yolu Üzeri

BERRA DÜĞÜN
SALONU

236 06 56
www.berradugunsalonu.com

ÇİLTAŞ

342 60 80
www.ciltas.com.tr

SALTANAT DÜĞÜN 
SARAYI

265 36 38
www.saltanatdugunsarayi.com

BERA OTEL

444 23 72
www.bera.com.tr

RIXOS OTEL

221 50 00
www.rixos.com

CEMO 
TOPLANTI VE DÜĞÜN SALONU

234 08 86
www.cemosalon.com

DÜĞÜN SALONU

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

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

sir ilimleri okutulmak üzere "Kapalı Medrese" tipinde Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş 
doğudan gök ve beyaz mermerden yapılmış kapı ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş işçili-
ğinin şaheser bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. 
Kapının diğer yüzeylerine seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.

KARATAY MEDRESESİ
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ATİKER

285 0 285
www.atiker.com.tr

HYUNDAI ÖNTUR

236 66 66
www.onturplaza.com

ROYAL RENT A CAR

235 12 11
www.royal-rentacar.com

ABER RENT A CAR

236 72 62
Nalçacı Cad.

BUDGET
ARAÇ KİRALAMA

234 31 46
Yenişehir Mah.

MERCEDES
BAYRAKTARLAR

248 23 81
Ankara Yolu Üzeri

VIPLIFE RENT A CAR

237 08 27
Ulaş Baba Cad.

FİLO RENT
RENT A CAR
322 89 89

KÖPRÜLÜ OTO

342 33 33
www.koprulu.com.tr

AVİS

237 37 50
www.avis.com.tr

VATAN RENT A CAR 

235 42 15
Nalçacı Cad.

CITROEN KONMOT

345 38 00
Ankara Yolu Üzeri

CHEVROLET
ÖZKAYMAK

CİHAN
OTO KİRALAMA

248 24 75 352 01 12
İstanbul Yolu Üzeri 0532 780 73 43

EUROPCAR

236 80 01
www.europcar.com.tr

PEUGEOT
UYARARSLAN

255 33 99
Yeni Otogar Karşısı

ÇÖZÜM HASAR

322 62 27
www.cozumhasar.com

GÖKMEN OTOMOTİV

342 55 55
Ankara Yolu Üzeri

TAŞKIN OTOGAZ

236 03 03
www.taskinotogaz.com

OTOMOTİV

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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SAUNA GÜMÜŞKAPI

233 94 46
Feritpaşa Mah.

DİYAMER

323 44 10
www.haberdiyet.com

ASMER

236 36 31
Kerkük Cad.

BEYAZ GÜZELLİK

350 22 32
Beyazıt Mah.

ELİF GÜZELLİK

SERHAT GÜLER
SİGORTA SİGORTA CENTER

353 21 57

0533 420 97 99 444 19 82

Zafer

Nalçacı Cad. www.2asigortacenter.com

BAŞARANLAR
TERMAL

0.272 273 63 64
www.basaranlartermal.com

SUDERM GÜZELLİK

322 34 51
Kazım Karabekir Cad.

AQUASOFT

323 17 17
www.clubaquasoft.com

ALTINAY GÜZELLİK

236 36 72
www.altinayguzellik.com

FIAT KOYUNCU

345 26 26
Ankara Yolu Üzeri

GÜZELLİK SALONU

SİGORTA

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

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

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

SIRÇALI MEDRESE
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D'S DAMAT

237 01 66
Nalçacı Cad.

ARZUM ÇİÇEKÇİLİK

353 35 58
www.cicekciarzum.com

GİZ ÇİÇEKÇİLİK

321 00 02
www.gizcicek.com

CEYLAN DERİ GİYİM

352 11 64
www.cdg.com.tr

DİVİ

237 17 50
Kule Cad.

EMMİOĞLU TEKSTİL

350 74 35
Piri Mehmet Paşa Çarşısı

FATİH BEBE

238 30 30
www. fatihbebe.net

ENDER

351 49 59
www.endermagazalari.com

GUESTO

235 11 33
Nalçacı Cad.

ESİLA

238 48 62
Kerkük Cad.

VENNA

237 53 59
Kerkük Cad.

SPORTIVE
DOĞAN ÇANTA

346 37 77
www.dogancanta.com.tr

ZARİF GİYİM

352 79 61
Zafer

AYAKKABI DÜNYASI

237 87 00
www.ayakkabidunyasi.com.tr

ÖZBAĞCI SHOES

238 38 29
www.ozbagci.com.tr

IŞŞIL HAMİLE
DÜNYASI

238 97 72
www.issilhamile.com

ADİDAS
CAN ERKEK SPOR

353 95 34
www.canerkekspor.com

GİYİM ÇİÇEKÇİ

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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ÖZEL BİLGE KIZ
ÖĞRENCİ YURDU

353 93 35
www.konyabilgekizyurdu.com

AMERİKAN
KÜLTÜR DERNEĞİ

353 52 29
www.amerikankultur.org.tr

DİLTAŞ EĞİTİM
KURUMLARI
324 19 00

www.diltas.com

SİSTEM
DERSHANELERİ

350 40 50
Beyazıt Mah.

KEKEMELODİ

320 01 01
www.konyakekeme.com

BİRİM DERSHANESİ

353 01 66
www.birimdersaneleri.com

SABAH
DERSHANELERİ

353 11 22
www.sabahdershaneleri.com.tr

POZİTİF IK

322 33 58
www.pozitifinsankaynaklari.com

CEM DEMİR

322 72 92
Beyazıt Mh. A Plaza

HACETTEPE
DERSHANELERİ

350 22 96
www.konyahacettepe.com

İNCİMİZ ORGANİZASYON

238 37 34
Elmacı İş Merkezi

DERSHANE - KURS

DİŞHEKİMLERİ

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

Osmanlı sultanlarının bir kısmının Mevlevi tarikatından olması Türbe'ye özel bir önem verilmesini 
ve iyi korunmasını sağlamıştır. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6.500 m² iken, yeri istimlak edilerek 
Gül Bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18.000 m²ye ulaşmıştır. Bağlı bulunduğu Kültür 
Bakanlığı'na en çok gelir getiren ikinci müzedir. (Birinci Topkapı Sarayı müzesi.)

MEVLANA MÜZESİ

HİKMET DURMAZ

320 38 77
Vatan Cad. Adalhan

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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BÜSAN ORGANİZE SANAYİ TARIM

AKDENİZ CAM

236 61 66
www.akdenizcam.com

POLİGON

345 36 75
www.poligonkonya.com

SUMPAŞ

444 47 86
www.sumpas.com.tr

HİLALSAN MAKİNE

345 16 16
www.hilalsan.com.tr

DELİBAY PETROL

345 36 00
www.delibaypetrol.com

ÖZTEKNİK RULMAN

345 37 38
www.ozteknik.com.tr

AS CAKE

342 39 41
www.ascake.com

ROTSAN OTOMOTİV

345 17 27
www.rotsan.com.tr

DEMİRCİ TEKNİK
HIRDAVAT
345 10 56

demircihirdavat@hotmail.com

KONYA ENERJİ

345 09 00
www.konyaenerji.com.tr

BARANOK YUMURTA

342 63 63
www.baranok.com.tr

KONYA ŞEKER

324 03 53
www.konyaseker.com.tr

BOMBUS İLAÇLAMA

350 91 64
www.bombus.com.tr

SAĞLAMEL TARIM

239 06 60
www.saglamel.com

BİOFER

DOĞRULAR 
TORNACILIK

DOĞRULAR 
TORNACILIK

265 39 99

251 64 71

www.konyabiofer.com

Horozluhan Mah.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI

CEYLİN

233 23 27
Toptancılar Çarşısı

MUTLU GRAVÜR

345 39 16
www.mutlugravur.com.tr

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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MERAM GAZ

375 02 02
www.meramgaz.com.tr

TEKNOLOJİ - GÜVENLİK

AKINSOFT

444 40 80
www.akinsoft.com.tr

TİM YAZILIM

237 20 03
www.timyazilim.com

OKUMUŞ TELEKOM

237 3 237
www.okumus.com.tr

TEVFİK ELEKTRONİK

233 81 62
Nalçacı Cad.

PİXEL

235 15 43
www.pikselticaret.com

GALERİ GÜVENLİK

351 51 54
www.galeriguvenlik.com

UMUT ELEKTRONİK

251 26 55
www.umutelektronik.com.tr

CİN CİN
ELEKTRONİK

322 11 11
www.cincin.com.tr

NADİR BİLGİSAYAR

238 11 79

NADİR AVCAN

238 61 03
www.nadiravcanpetrolleri.com.tr

STARPET

233 34 22
www.starpet.com.tr

ÖZBEYLER PETROL

237 66 90
Adnan Menderes Cad.

PETROL

Atatürk Caddesi üzerinde 1912 yılında inşa edilen iki katlı 
tarihi bina; 1923 yılında hazine adına tescil edilip Vali Ko-
nağı olarak kullanılmış, Atatürk'ün Konya'ya gelişlerinde de 
kendisine tahsis edilmiştir. 1927 yılında hazineden Konya 
Belediyesi'nce satın alınan ev 19.7.1928 tarihinde Konyalı-

ların Atatürk'e şükranlarının bir ifadesi olarak Atatürk adına tescil edilmiş ve tapusuna "Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya Konyalıların hediyesidir." kaydı konulmuştur. 1963 yılında bina Milli 
Eğitim Bakanlığı'na devredilerek onarılmış "Atatürk Evi-Kültür Müzesi" adıyla ziyarete açılmıştır.

ATATÜRK EVİ MÜZESİ 
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ATLANTİS
KARAKAŞ ALTIN

354 00 00
www.karakaskuyumculuk.com

SARRAF
KARACAOĞLU

241 49 26
Kule Site

ALTINKAYNAK

350 30 31
www.altinkaynak.com

SARRAF
ÇELİK SÜRER

351 24 53
Sarraflar Yeraltı Çarşısı

ALTINEKİNLİ
SARRAF

352 67 82
Yüzüktaşı İşhanı

NECATİ
HEDİYELİK & ALTIN
353 18 60-61-62

www.necati.com.tr

TUAL MÜCEVHERAT

320 06 26
www.tualmucevherat.com

SARRAF
HACI KÜÇÜKLER

350 69 43
www.hacikucukler.com

ÇİÇEKLER
KUYUMCULUK

351 44 91
www.ciceklerkuyumculuk.com

FAVORİ
ÖZBOYACI ALTIN

444 0 626
www.ozboyaci.com.tr

ALTIN - KUYUMCULUK MİMARLIK - İNŞAAT

SEHA YAPI

444 73 42
www.sehayapi.com

ÇAĞLARKENT

320 37 27
www.caglarkent.com

PRESTİJ RESİDENCE

265 43 43
www.prestijresidences.com

STUDIO PALACE

237 31 14
studiopalace.net

ALYA
MUTFAK BANYO
0537 411 00 75

KONAL İNŞAAT

247 13 50
Beyşehir Çevre Yolu

METRİK

233 20 29
Nişantaş Mah.

KONEV İNŞAAT

237 77 00
www.konev.com

NYR İNŞAAT

www.nyrinsaat.com

OKKALAR İNŞAAT

236 50 60
www.okkalar.com
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OTEL

KUAFÖR

KUAFÖR ZAZA

265 10 92
M1 Real

BAYRAM BAL

320 24 23
Millet Cad.

İTEZ KUAFÖR

320 77 37
Şeyh Sadreddin Mah.

HILTON GARDEN
INN KONYA
221 60 00
www.hilton.com.tr

PAŞA PARK HOTEL

305 00 00
www.pasapark.com.tr

RIXOS

221 50 00
www.rixos.com

HOTEL RUMİ

353 11 21
www.rumiotel.com

DEDEMAN OTEL

221 66 00
www.dedeman.com

SELÇUK OTEL

353 25 25
wwwselcukotel.com.tr

CEREN SAÇ TASARIM

237 36 11
Feritpaşa Mah.

KUAFÖR ERDAL

246 25 36
Bedir Mah.

OTEL BERA

444 23 72 
www.bera.com.tr

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

aba Medresesi’nin vakfiyesinde belirtilen İplikçi Necibüddin Ayaz’ın bu medresenin mütevellisi olması 
ve yakınında da İplikçiler Çarşısı’nın bulunması nedeniyle cami, İplikçiler Camisi ismini almıştır.

İPLİKÇİ CAMİİ

İNTER KUAFÖR

321 40 91
Beyazıt Mah.
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