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Ayşe Okutan

EDİTÖR'ÜN 
KALEMİNDEN

Bir çöl fırtınasının ortasında kumdan kaleler dikiyoruz her gün. Kalele-
rimizin, kurduğumuz anda yıkılacağını bile bile her gün yeniden, inatla 
dikiyoruz. Varsın yıkılsınlar biz yine baştan dikeriz. İncecik saplarıyla deli 
rüzgârlara direnen al gelincikler gibi… 
Umut edelim, inanalım ve bir gün neden olmasın diyelim.
Hiçbir zaman kaybedilmemesi gereken duygudur umut… 
Bu duygu hiçbir engel tanımaz. 
Bunun en güzel örneğidir Altın Kız Nazmiye… 
Zafer Bayramımızda, ülkemize umut getirdi, bu acı günlerimizde yüreği-
mize birazda olsa ışık oldu. 2012 Londra Paralimpik Oyunları’nda Dünya 
ve Paralimpik rekoru kırarak Altın Madalya’nın sahibi oldu Meram Bele-
diyesporlu Milli Sporcu Nazmiye Muslu…  
Rekordan sonra sevinçten gözyaşlarını tutamayan Nazmiye, “makyajım 
bozuldu mu hocam” diye sordu. Hayır, Nazmiye makyajın bozulmadı, tam 
tersine o kadar güzel görünüyordun ki gururlanmamak elde değildi. Öyle 
güzel, öyle güçlü, öyle kusursuz ve sağlam görünüyordun ki bizlere bu gu-
ruru ve sevinci yaşatt ığın için sana teşekkür ederiz.

Dergimizin 25. sayısında sizleri, “Kırmızı Koltuk” köşemiz bekliyor. 
Kırmızı Koltukta, bu ay iki önemli sanatçıyı ağırladık. Ünlü Ressam Ka-
mer Batıoğlu ve Restoratör,  Resim ve Mozaik Sanatçısı Meltem Gikas. 
İkisi de Sonsuz Şükran Köyü’nün gönüllü elçileri.
Aşk’ın şehrinde Konya’da genç iki yetenek; Merve Tavlan ve Ali Öz. Genç 
yetenek köşemizde kendileriyle, şiir üzerine, sanat üzerine ve gelecekteki 
idealleri üzerine keyifl i bir sohbet gerçekleştirdik.
Ve bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan, Konya Vizyon Ödülleri…
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Konya Vizyon Ödülleri, birçok 
kurum ve markanın yarıştığı ankett e, oylamalar 1 Eylül’de başladı. Fa-
cebook kullanıcılarının oylarıyla yılın birincileri belirlenerek, 26 Aralık 
2012 tarihinde Dedeman Otel’de yapılacak geceyle ödüller sahiplerine 
verilecektir. Başta da söylediğimiz gibi, umut edelim, inanalım ve bir 
gün neden olmasın diyelim.

AŞK’la kalın…

UMUDUMUZ...

ayse.okutan@konyavizyon.orgKONYAVİZYON • AĞUSTOS 2012 • SAYI: 25
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İÇİNDEKİLER

KISA HABERLER

MELTEM GİKAS
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KONYA’DA ZAFER 
BAYRAMI KUTLANDI 
Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, 
düzenlenen törenlerle kutlandı. 
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 90. yıl dönü-
münde ilk tören Atatürk Anıtında yapıldı. 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 3. Ana Jet Üs 
ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral 
Yılmaz Özkaya ile Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Akyürek anıta çelenk sundu. Saygı du-
ruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nın okunması-
nın ardından Valilik Makamında Vali Doğan, 
Tümgeneral Özkaya, Başkan Akyürek ve AK 
Parti Konya Milletvekili İlhan Yerlikaya teb-
rikleri birlikte kabul ett i. Atatürk Anıtı’nın da 
bulunduğu Feritpaşa Caddesinde resmi geçit 
töreni yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına ko-
nuşma yapan Kurmay Binbaşı Tuncay  Öztürk, 
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kah-
raman ordumuzun halkımızla birlikte vatanımıza 
ve bağımsızlığımıza yönelen saldırılara karşı tarihe 
altın harfl erle yazılan bir mücadele vererek kazan-
dığı büyük zaferin 90. yıldönümünü kutlamanın 
coşkusunu yaşıyoruz” dedi. Öğrencilerin okudu-
ğu şiirlerin ardından resmi geçit töreni yapıldı. 
Buradaki törenin ardından Konya Garnizon 
Komutanlığına bağlı askeri birliklerin kullan-
dığı silah ve teçhizat sergilendi. Sergide en çok 
ilgiyi, Jandarma’nın ‘Hazır’ ismindeki köpeği 
ile Konya’daki büyük yangınlarda söndürme 
çalışmalarına destek veren 3. Ana Jet Üs Komu-
tanlığı itfaiye ekibi gördü. Konya Valisi Aydın 
Nezih Doğan, sergi gezisinin sonunda yaptığı 
açıklamada, 90 yıl önce kazanılan zaferin öne-
mine değinerek, büyük taarruzun Konya’nın 
Akşehir ilçesinden başladığını söyledi.

MERAM BELEDİYESİNDEN 2. YARI OLİMPİK HAVUZ
Meram Belediyesi, kısa bir süre önce Çaybaşı Mahallesi’nde temeli atılan 
yarı olimpik yüzme havuzundan sonra ikinci havuz projesini Gülbahçe 
Mahallesi’nde hayata geçiriyor. 
Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar Kalay-
cı, kısa bir süre önce ihalesi yapılan Gülbahçe 
Mahallesi Yarı Olimpik Havuz inşaatında in-
celemelerde bulundu. Çaybaşı Mahallesi’nden 
sonra 2. yarı olimpik yüzme havuzunu Gülbahçe 
Mahallesi’ne kazandıracaklarını belirten Başkan 
Kalaycı, ‘’Kısa bir süre önce ihalesini yaptığımız bu proje yaklaşık 7 milyon liraya mal olacak. Yakın bir 
zamanda resmi olarak temelini atacağımız proje kapsamında; bay ve bayan yarı olimpik yüzme havuz-
ları, fitness salonu, sauna, buhar odası ve diğer donatılarla birlikte bu alan bölgenin değerini bir kat daha 
artıracak. Bu havuzun inşaatı yaklaşık 8 ayda tamamlanacak. Konya’mızın manevi mimarlarından Tahir 
Büyükkörükçü Hocaefendi’nin ismini taşıyan imam hatip lisesi ile spor tesisini de bu alana yapacağız. Proje 
çalışmaları tamamlanan eğitim tesisinin ihalesini de önümüzdeki günlerde yapacağız’’ dedi.

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU BEYŞEHİR’DEYDİ
UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, ‘’Eşrefoğlu 
Cami ve Külliyesi’nin dünya mirasının kalıcı listesi-
ne alınmasına layık olduğunu düşünüyoruz’’ dedi. 
Oğuz, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan tarihi 
Eşrefoğlu Cami ve Külliyesi’nde incelemelerde bulundu. Selçuk 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yaşar Erdemir, tarihi cami ve külliyesinde-
ki eserler hakkında, Oğuz ve komisyon üyelerine bilgi verdi. 
Oğuz, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 
UNESCO kriterleri bakımından bir eserin benzerinin bulun-
mamasının önemli olduğunu dile getirerek, ‘’Eşrefoğlu Cami ve 
Külliyesi’nin dünya mirasının kalıcı listesine alınmasına layık olduğu-
nu düşünüyoruz’’ diye konuştu. Eşrefoğlu Cami’sinin benzerinin 
olmaması bakımından son derece önemli bir yapı olduğuna 
dikkati çeken Oğuz, ‘’Hem tarihi eskiliği bakımından hem de benzersiz olması bakımından, dili-
yoruz ve ümit ediyoruz ki Eşrefoğlu Cami ve Külliyesi geçici listeden daimi listeye girer. Kültürel 
miras koruma duyarlılığı tabii sadece camiden ibaret olmamalı, eserin çevresindeki yapılar, hayat 
tarzı hakkında da fikir verilecek tarzda geliştirilmeli’’ değerlendirmesinde bulundu.

SELÇUKLU KONGRE MERKEZİNİN İHALESİ YAPILDI
Selçuklu İlçe Belediyesince Konya’ya kazandırılacak olan şehrin en büyük 
kültür yatırımlarından, Selçuklu Kültür Merkezinin ihalesi yapıldı.
Selçuklu Belediyesi Mec-
lis salonunda gerçekleş-
tirilen ihaleye çok sayıda 
firma katıldı. Teklif dos-
yalarının incelenmesinin 
ardından ihaleyi kazanan 
firmanın belirleneceği be-
lirtildi. 30 bin metrekare 
alan üzerine kurulacak olan kongre merkezinde toplam 18 salon yer alırken, aynı anda 5 bin 
kişilik kapasiteye sahip olacak. 2 bin 200 kişilik kongre ve konser salonu, 800 kişilik tiyatro 
ve gösteri salonu, 1000 kişilik toplantı ve balo salonu, 3 adet seminer salonu, 4 adet toplantı 
salonu, 1 adet VIP toplantı odası, 1 adet VIP suit, 1 adet oda tiyatrosu, 1 adet sinema salonu, 1 
adet restoran ve 1 adet basın enformasyon odası yer alacak. Cephelerde, aynı zamanda güneş 
kontrolü için kullanılan motifl er, ışık - gölge oyunlarıyla hareketli bir kurgu sağlamış, bu geo-
metrik form - geleneksel göçebe kültürünün de izlerini taşıyan, Selçukluların Anadolu dokusu 
ile harmanladığı; Selçuklu mimari mirasının izlerinden yola çıkılarak stilize edilecek. 
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HALK AŞIKLARI 
KÜLTÜRPARK’TA BULUŞTU 
Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark 
Akşamları Altınbaşak Kültür ve Sanat 
Etkinlikleri’nde sahne alan halk aşıkları 
birbirinden güzel kahramanlık türkü-
leri ile duygulu anlar yaşattılar.  
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 100 Gün-
de 200 Proje etkinlikleri kapsamında düzen-
lediği Kültürpark Akşamları Altınbaşak Kül-
tür ve Sanat Etkinlikleri’nde Aşıklar Gecesi ile 
devam ett i. Kültürpark Amfi Tiyatro’da ülke 
genelinden halk aşıklarını buluşturan geceyi 
Aşık Nuri Şahinoğlu mahlaslı Yrd. Doç. Dr. 
Bekir Sami Özsoy sundu. Konyalıların yoğun 
ilgi gösterdiği programda aşıkların seslendir-
diği kahramanlık türküleri ve şiirlerde şehitler 
anılırken; programa katılanlar duygu dolu 
anlar yaşadı. Programın sonunda AK Parti 
Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, halk 
aşıklarına teşekkür ederek çiçek takdim ett i. 
Kabakçı, Türk Halk Müziği ve aşıkları önem-
sediklerini belirterek, aşıkların örf ve adetleri, 
yaşatarak milleti var ett iğini sözlerine ekledi.

ÇAVUŞ ULUSLARARASI 
SANAT GÜNLERİ 
Çavuş Belediyesi tarafından or-
ganize edilen “Uluslararası Çavuş 
Sanat Günleri” 24 28 Ağustos 2012 
tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Sonsuz Şükran Köyü’nünde bulunduğu bel-
dede yapılan ve 5 gün süren etkinlikte, sanat 
dünyasının usta duayenleri bir araya geldi. 
Yerleştikleri kerpiç evleri atölyeye çeviren sa-
natçılar, ziyaretçilere kendi mekânlarında ça-
lışmalarını sergiledi. Sempozyumlar, sergiler, 
film gösterimleri, konserler ve uygulamalı sa-
natsal atölye çalışmaları yapıldı. Festival ala-
nında çocuklarla sanatçılar birlikte resim ve 
seramik çalışmaları yaptı. Koordinatörlüğü-
nü sanatçı Meltem Gikas’ın yaptığı, Çavuşlu 
gençlerin sunduğu yöresel kıyafet gösterisi 
de izleyenlerden yoğun alkış aldı. Selçuk 
Üniversitesi öğrencilerinin çekimini yaptığı 
Selçuk Üniversitesi Belgesel Filmi’nin de 
gösterime girdiği etkinlikte, ‘’Sümela’nın şif-
resi’’, ‘’Beni unutma’’, ‘’Lal Gecesi’’, ‘’Hayde Bre’’ 
adlı sinema filmleri açık alanda izlendi.

KONYA MAVİ TRENİ 
İLK SEFERİNE ÇIKTI 
Konya Mavi Treni, yenileme yapılan 
İzmir-Konya hattında ilk seferini yaptı.
Konya Garı’nda düzenlenen törene Konya 
Valisi Aydın Nezih Doğan, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Mustafa Kabakcı, İlhan Yerli-
kaya, Kerim Özkul, Ayşe Türkmenoğlu, Gü-
lay Samancı, Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Memiş Kütükçü, İl Genel Meclisi Baş-
kanı Ali Selvi ile demir yolları yöneticileri ve 
personeli katıldı. Konya Mavi Treni’ni, ilk 
seferine, İzmir Alsancak Garı’ndan Ulaştır-
ma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğ-
rul Günay uğurladı.Konuşmaların ardından 
iki noktadan trenlere hareket işareti verildi. 
Vali Doğan, “Bugün yine Konyamız önemli bir 
kamu hizmetiyle karşı karşıya kaldı. Geçen yıl 
hızlı trenin Ankara’yı Konya’ya bağlamasından 
sonra bu yıl da mavi trenle Konya’yı İzmir’e bağ-
lıyoruz. Trenimizin ismi de Konya Mavi Treni. 
Konya, kendisini özellikle turizm konusunda ye-
niden şekillendiriyor.” şeklinde konuştu.
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MAHALLENİZİN MANDIRASI PROTEE AÇILDI
Kamer Holding “Ette Bir” markası ile tüketiciye üretimden market rafına 
kadar her noktada kaliteyi sunmayı hedefl iyor.  
Tüketiciye üretimden market rafına kadar her noktada ka-
liteyi sunmayı hedefl eyen Kamer Holding “Ett e Bir” mar-
kası ile birlikte kendi ürett iği ürünleri en çok çeşit ve en iyi 
şartlarda tüketiciye sunmak amacıyla PROTEE marketler 
zincirini de faaliyete geçiriyor. Çalışkan; “Ett e Bir markası 
ile birlikte faaliyete geçirdiğimiz PROTEE şarküteri zinci-
rimizle amacımız tüketicilerimize üretim aşamasında oldu-
ğu gibi, ürünlerimizi sunuş aşamasında da kalite deneyimini yaşatmak” olduğunu belirten 
Çalışkan, “Antalya ve Ereğli’den sonra Konya Protee şubelerine de start verdiklerini ve yıl 
sonuna kadar en az 3 şube açmayı planlıyoruz” dedi. Protee şarküteri zincirlerinde özellikle 
Kamer Holding bünyesinde üretilen Ett eBir et ve et ürünleri, Kamtav Yumurta, Beydere 
Çiğdem Un,  Beysu gibi markaların yanı sıra yöresel  peynirler, süt ürünleri, Bal, pekmez, 
zeytin grupları da yer alıyor. Protee mandıra market Konya Park AVM de!

KONYA’DA MAHALLE MECLİSLERİ DEVAM EDİYOR
Konya Büyükşehir Belediyesi Ba-
sın-Yayın Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı’nca düzenlenen Mahalle 
Meclisi programları devam ediyor. 
Mahalle Meclisi bu haft a Akçeşme, Ke-
rimdede ve Aziziye mahalle sakinlerinin 
katılımıyla devam ett i. Programa AK 
Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğ-
lu, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tahir Akyürek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haşmet Okur, genel sekreter yar-
dımcıları, daire başkanları, mahallelerin muhtarları ile sakinleri katıldı. Programda konuşan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana Müzesi ile Büyükşehir Belediyesi 
Mevlana Kültür Merkezi arasında kalan bölgede yapılan çalışmaları anlatt ı. Söz konusu böl-
genin bugünkü şekline bürünmesi için 100 milyon TL harcadıklarını anımsatan Başkan 
Akyürek, bölgeye 100 milyon TL daha harcayarak şehrin prestij alanı haline getireceklerini 
vurguladı. Sosyal belediyecilik çalışmaları ile halka doğrudan hizmet edilebildiğini söyle-
yen Başkan Tahir Akyürek, aile içi şiddet, karı-koca geçimsizliği ve çocuklarla ilgili yaşanan 
sorunlarda ücretsiz danışmanlık hizmeti verildiğini hatırlatt ı. Programa katılan AK Parti 
Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu da, bir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın tüm birim-
leriyle birlikte mahallelerin sorunlarını dinlemek üzere Mahalle Meclisi gibi bir program 
düzenlemesinin gurur verici bir gelişme olduğunu söyledi.

AKTİSAD’IN BÜYÜK SEVİNCİ
İstanbul Sanayi Odası tarafından açık-
lanan, Türkiye’nin İlk 1000 büyük sana-
yi kuruluşu listesine adını yazdıran 24 
Konya fi rmasının başarısı, AKTİSAD 
yönetimi ve üyeleri tarafından da bü-
yük bir sevinçle ve coşkuyla karşılandı.
AKTİSAD üyesi 1 firmanın ilk 500 ‘de ve 7 fir-
manın da ikinci 500 de yer almasından dolayı, 
ayrıca bir onur duyduk diyen AKTİSAD Yöne-
tim Kurulu Başkanı Soner Cesur: “Onların bu 
başarısı Konya’nın neler yapabileceğinin açık bir de-
lilidir. 24 firmanın tamamını yürekten kutluyor, der-
neğimiz adına onlara teşekkür ediyorum. Ülkemiz 
2023 hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye de-
vam ediyor. Biz bunu, hızını her geçen gün biraz daha 
artt ıran bir lokomotife benzetiyoruz. Konya’mızda 
bu lokomotifin başında olmazsa bile ikinci ve üçüncü 
sırasında yerini almış durumdadır. Konyalı firma-
ların, fırsat verildiği takdirde neler yapabileceğinin 
açık bir göstergesidir bu tablo. Sanayicinin önü açık 
olmalı. Küçük hesaplarla onları uğraştırmamalıyız. 
Onların yolu açık olursa, Konya çok daha iyi yerlere 
gelecek ve bu listelere giren firma sayısı da artmış ola-
cak. Sanayi esnafı büyümek istiyorsa, kanatlanıp uç-
mak istiyorsa, bize düşen ona destek olmaktır. ’’ dedi.

ŞAMPİYON’UN EVİNDE MUTLULUK
 Paralimpik Oyunlarında dünya rekoru kırıp altın madalya kazanan milli halterci 
Nazmiye Muslu’nun Konya’daki ailesi mutluluk yaşarken evlerine Türk bayrağı 
ve kızlarının fotoğrafının yer aldığı afi ş astı. 
İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan 2012 Paralimpik Oyunlarında kadınlar 40 kiloda 109 kiloyu 
kaldırarak Dünya ve Paralimpik rekoru kırıp altın madalya kazanan Meram Belediyesporlu milli hal-
terci Nazmiye Muslu, ailesinin gurur kaynağı oldu. Konya’daki evlerinde tebrikleri kabul eden Muslu 
ailesi, kızlarının aldığı başarının tesadüf olmadığına değindi. Baba İsmail Muslu (59) spor yapma-
ya teşvik ett ikleri bedensel engelli kızlarının dünya şampiyonluğu nedeniyle büyük mutluluk yaşa-
dıklarını anlatt ı. Madalya töreninde Türk Bayrağı’nın İstiklal Marşı okunarak göndere çekilmesinin 
kendilerini duygulandırdığını, bu anın kızlarının yetişmesinde verdikleri emeklerin yorgunluğunu 
aldığını belirten baba Muslu, “Kızım çalıştı ve kazandı. Kazandığı yerlere kadar geldi. Önemli olan İstiklal 
Marşımızı okutmasıydı, çok gururluyum. Daha öncede çeşitli başarıları var. Çalışınca başarıyor, Allah’ta yardım 
ett i kendisine çalışanın rızkı bol olur. Spor yaşamında ne istediyse yaptım. Çoğu zaman ailecek antrenmanlara 
götürdük, o da seve seve gitt i geldi antrenmanlara” dedi. 6 yıl önce kızının bir arkadaşının tavsiyesiyle spora 
başladığını söyleyen anne Sıdıka Muslu (50), alınan başarının ‘Azmin Zaferi’ olduğunu dile getirdi. 
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KONYA’NIN İLK ORGANİK 
PAZARI HİZMETE AÇILDI
Meram Belediyesi tarafından Melik-
şah Mahallesi’nde yapımı tamamla-
nan Konya’nın ilk yüzde yüz ekolojik 
organik ürün pazar yeri düzenlenen 
törenle hizmete açıldı. 
Konya’nın ilk, Türkiye’nin de 5. organik 
pazar yeri olan Melikşah Pazarı’nın, Çar-
şamba günleri semt pazarı, Cumartesi 
günleri ise yüzde yüz ekolojik pazar olarak 
hizmet vereciğini belirten Meram Belediye 
Başkanı Serdar Kalaycı, “Tohumdan hasada 
ve hasatt an tüketiciye sunuluşuna kadar tüm 
aşamalarının kontrol altında tutulduğu yüzde 
yüz organik ürünlerin satılacağı bu pazarda sa-
dece sebze ve meyve ürünleri satılmayacak. Aynı 
zamanda kuru baklagiller, zeytinyağı, et ve süt 
ürünleri, bal, un ve diğer organik ürünlerin sa-
tışı olacak. Pazarda satılacak organik ürünlerin 
kontrolünü ise Buğday Ekolojik Yaşamı Destek-
leme Derneği yapacak” dedi. 4 bin metreka-
relik alana kurulan kapalı pazar yaklaşık 2.5 
milyon TL’ye mal oldu.

MERAM’DA KENTSEL 
DÖNÜŞÜM SÜRÜYOR
Meram Belediyesi tarafından 600 ko-
nutun yapılacağı Çaybaşı Mahallesi 
3. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 
eski evlerin yıkımında sona gelindi.
Yaklaşık 43 bin metrekarelik alanda uygu-
lanacak Çaybaşı 3. Etap Kentsel Dönüşüm 
Projesi’yle 600 konutun yapılacağını belir-
ten Meram Belediye Başkanı Serdar Kalaycı, 
“Çaybaşı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabını 
oluşturan Mesnevi Konutları’nın anahtar tesli-
mini 2010 yılında gerçekleştirmiştik. Vatandaş-
larımıza bu bölgede kentsel dönüşüm çalışmala-
rının devam edeceği vaadinde bulunmuştuk. Bu 
doğrultuda ikinci etapta ise 26 bin metrekarelik 
alanda 250 konutluk Reyhanpark Konutları’nın 
temelini att ık ve inşaatı hızlı bir şekilde sürüyor. 
Üçüncü etapta ise 43 bin metrekarelik alanda 
yaklaşık 600 konutun temelini yakın bir za-
manda atacağız. Vatandaşlarımızla görüşmeler 
tamamlandı. Tahliyesi yapılan eski evlerin büyük 
çoğunluğu yıkılarak bölgenin temizlenmesinde 
son aşamaya gelindi.” diye konuştu.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN 
TÜBİTAK BAŞARISI
TÜBİTAK, 2012 yılının 1. döneminde 
desteklenecek projeleri açıkladı. 
320 projenin bilimsel olarak desteklendiği 
program çerçevesinde Selçuk Üniversitesi 
11’i araştırma ve 1’i kariyer geliştirme projesi 
olmak üzere toplam 12 proje ile 171 üniversi-
te arasından en çok destek almaya hak kaza-
nan 5. üniversite oldu. Yeni bilgiler üretilmesi, 
bilimsel yorumların yapılması ile teknolojik 
problemlerin çözümlenmesi amacıyla TÜBİ-
TAK tarafından yılda iki kere başvuruları alı-
nan, “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini 
Destekleme Programı” ile “Ulusal Genç Araştır-
macı Kariyer Geliştirme Programı” kapsamında 
2012 yılının 1. dönemi için Türkiye genelinde 
320 projenin bilimsel olarak desteklenmesine 
karar verildi. ODTÜ 22, Bilkent Üniversitesi 
19, Ege Üniversitesi 17, Boğaziçi Üniversitesi 
13 proje ile desteklenirken, Selçuk Üniversi-
tesi öğretim üyeleri tarafından yürütülen 12 
proje, TÜBİTAK tarafından bilimsel olarak 
desteklenmeye hak kazandı.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI
ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hak-
kı kazanan adayların kayıt işlemleri 3 Eylül Pa-
zartesi günü başladı ve bütün üniversitelerde 7 
Eylül Cuma gününe kadar gerçekleştirilecek. 
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gerekli belge-
lerle kayıt süresi içinde üniversiteye başvurması gereki-
yor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt 
işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kay-
bedecek.Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri 
tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniver-
sitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim prog-
ramlarının 2012-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş 
dahil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya 
kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ve 
varsa yeni açılan yükseköğretim programlarına ÖSYM 
tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

EN TERS YETENEK 
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yarış bi-
sikletine ters binerek antrenman yapan 
milli sporcu, görenleri şaşkına çeviriyor. 
Beyşehir’de kamp yapan Özel Sporcular Bisiklet 
Milli Takımı kafilesi bünyesinde dünya şampiyo-
nasına hazırlanan 27 yaşındaki Konyalı milli spor-
cu Abdullah Karaca, kullandığı yarış bisikletine 
ters de binerek görenlerin ilgi odağı haline geliyor. 
Karaca, “Bisiklet kullanmayı 10 yaşında öğrendim, 
13 yaşında ise bu spora başladım. Maddiyatt an dolayı 
bisiklet sporuna ara vermiştim ama milli takıma seçilip 
iş imkanlarına sahip olunca hocalarımızın sayesinde 
tekrar başladım. İlk öğreneceğim zamanlar çok düştüm 
kalktım ama sonunda öğrendim. Şu andaki ters binme rekorum hiç düşmeden, bırakmadan 
kesintisiz 6 saat ve bunu 24 saate kadar geliştirmeyi planlıyorum. 4 yıldır bisiklete ters olarak 
biniyorum. Görenler, ‘tuhaf, ilginç’ diyor, dikkatleri dağılabiliyor. Trafikte bindiğimde durduran 
bir trafik polisi de, ‘bu trafikte herkes düz binemiyor, sen ters nasıl biniyorsun’ diyerek benim duru-
muma esprili bir şekilde yaklaşmıştı. Kampta benden başka bisiklete ters binen başka milli sporcu 
yok. Dünya şampiyonasındaki hedefim ise şampiyon olabilmek” dedi.

KONYA, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE BÜYÜYOR 
Konya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu 
Başkanı Muhammet Uğur Kaleli, İstan-
bul Sanayi Odası’nın açıkladığı İlk 1000 
büyük fi rma arasında Konya’nın 24 fi r-
ma ile temsil edilmesinin Türkiye’nin ni-
hai hedefi ne ulaşmasına da büyük katkı 
yapacağını belirtti. 
Türk iş adamlarının Türk ekonomisinin loko-
motifi olduğunu belirten Kaleli, ülkemizin 2023 
hedefl erine ulaşmasında başrolün yine Türk 
özel sektörü olacağını söyledi. Dünya ile entegre 
olarak, oralardaki bilgi ve teknolojiyi daha hızla ülkemize ve Konya’ya çekmek gerekti-
ğini dile getiren Kaleli, “Türkiye ticaret açısından çok iyi bir coğrafyada bulunuyor. Üç saatlik 
bir uçuş mesafesinde yaklaşık 9 trilyon dolarlık bir pazar var. Yakın coğrafyamızda ise 1 milyarın 
üzeride insan yaşıyor. Bu bölgenin toplam sanayi ihracatının yüzde 65’ini tek başına Türkiye ya-
pıyor. Petrol gibi zenginlik kaynaklarımız olmadan bu başarıyı gösteren Türk özel sektörü, aynı 
zamanda ülkemizin ekonomik istikrarı için de ne kadar önemli olduğunu göstermekle birlikte, 
bizlere de büyük fırsatlar vermektedir. Türk özel sektörü güçlendirildiği takdirde, ülkemiz, yaşadı-
ğımız coğrafyada istikrar ve kalkınmanın merkezi olacaktır” dedi.

TUZ GÖLÜNE ZİYARETÇİLER YAĞDI
Barındırdığı minerallerin yanında koz-
metik etkisi de olan Tuz Gölü, bu özelliği 
nedeniyle de ziyaretçi akınına uğruyor. 
Doğal güzelliği ve büyüleyici manzarasıyla 
yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Tuz 
Gölü, suyu, tuzu ve çamurundaki 22 mineral 
ile kozmetik açıdan da değer kazanıyor. Yerli 
ve yabancı turistler, şifalı olduğuna inandıkları 
gölde yürüyüş yapıyor, çamurunu cildine sü-
rüyor. Göldeki minerallerin kullanıldığı krem, 
losyon, deodorant ve şampuan gibi ürünlerin 
piyasaya sunulmasıyla, Tuz Gölü’nün kozme-
tik açıdan da önemi artıyor.

KONYA TOHUM FUARI AÇILDI 
‘Konya Tohum 2012’ 2. Tohumculuk, Fidancılık, 
Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Güb-
releme ve Ekipmanları Fuarı’nda sektör fi rma-
ları üreticilerle buluştu.
Açılış törenine Konya Vali Vekili Tayyar Şaşmaz, AK Parti 
Konya Milletvekilleri Mustafa Kabakcı, Gülay Samancı, İl-
han Yerlikaya, Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk 
Öztürk, Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Uğur Kaleli 
ve davetliler katıldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü 
Bülent Alparslan, Bakanlık tarafından verilen desteklemele-
rin yanı sıra Konya Ovasının sahip olduğu gece ve gündüz 
arasındaki sıcaklık farklılığının Konya’nın tohumculukta 
önemli bir avantaj sağlamasına neden olduğunu belirtt i.
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KONYA’NIN EN BÜYÜK 
MÜZESİ OLACAK
Selçuk Üniversitesi (SÜ), Alaeddin 
Keykubat Yerleşkesi’nde inşa edil-
mesi planlanan müze binasının inşa-
at çalışmalarına başlandı. 
Modern ve geleneksel mimari unsurlarının 
birarada kullanıldığı müzenin dış cephesi 
tamamen taş kaplama olarak inşa edilecek. 
2014 yılında açılması planlanan müze, yak-
laşık 7 milyon TL’ye mal olacak. Tamamlan-
dığında kapalı alanı itibariyle Konya’nın en 
büyük müzesi olacak. Rektör Prof. Dr. Hakkı 
Gökbel, “Üniversitemiz bünyesindeki çeşitli bi-
rimlerimizde sergilenmeye değer çok sayıda tarihi 
eserimiz bulunuyor. Bunun yanısıra fiziki mekan 
yetersizliği nedeniyle henüz sergileyemediğimiz 
eserlerimiz de mevcut. Tüm bunları Konya’ya ve 
Üniversitemize yakışır bir mimari ile hazırladığı-
mız müze binamızda sergileme imkanı bulacağız. 
Müzemizi ziyaret için gelecek konuklarımızdan 
ücret almayacağız. Sanat merkezi konseptinde ha-
zırlanacak müze binasında öğrencilerimize uygu-
lamalı eğitim verme imkanımız da olacak” dedi.

ENGELLİLER BİSİKLET 
ŞAMPİYONASI KONYA’DA
24-30 Eylül tarihlerinde Konya’da ya-
pılacak olan Zihinsel Engelliler Dünya 
Bisiklet Şampiyonası’na hazırlanan 
milli takımda hedef, Türkiye’ye altın 
madalya kazandırmak. 
Türkiye ile birlikte 8 ülkenin katılımlıyla 
gerçekleştirilecek olan şampiyonaya, gün-
de çift  antrenman yaparak hazırlandıklarını 
belirten Türkiye Özel Sporcular Spor Fe-
derasyonu Bisiklet Teknik Kurulu Başkanı 
Ergün Esenkaya, ‘’Şampiyonada ferdi zamana 
karşı yarış, takım yarışı ve ferdi yol yarışı katego-
rilerinde müsabakalar yapılacak. Türkiye olarak 
hedefimiz üç kategoride de altın madalya kazan-
mak. Özel çocuklarımızın hırsını ve azmini gö-
rünce şampiyona öncesi çok heyecanlanıyorum. 
2.5 ay önce bisiklett en düşen bu çocuklarımız 
bugün 2008 yılında Portekiz’de yapılan dünya 
şampiyonasında altın madalya kazanan ekip-
ten 5 saniye daha hızlı derece elde edebiliyorlar. 
Bu çocuklara ve bizlere çalışmalarımızda destek 
olan herkese minnett arım’’ dedi.

SELÇUK İLETİŞİM, 
İZLEYİCİYLE BULUŞTU
Uluslararası Çavuş Sanat Günleri’nin 
açılış gecesinde Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nin ödüllü fi lmleri 
izleyiciyle buluştu.
İletişim Fakültesi ile Konya Mimarlar 
Odası’nın katkılarıyla hazırlanan ve ‘Sonsuz 
Şükran Köyünü’ anlatan belgesel filminin 
galasının da yapılacağı etkinlikte İletişim 
Fakültesi’nin ödüllü filmleri de gala gecesinde 
izleyiciyle buluştu. Selçuk Üniversitesi İleti-
şim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can, “Sel-
çuk Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kültür ve 
sanat dolu bir etkinlikte yer almak bizler için büyük 
bir mutluluk kaynağı. Özellikle bu etkinliğin açılış 
gecesinde yer almak ve ödül almış filmlerimizi izleyi-
cilerle buluşturmak bizler için çok önemli. Ayrıca et-
kinlik kapsamında kerpiç yapıların önemini, yapım 
süreçlerini ve Sonsuz Şükran Köyü’nün hayalden 
gerçeğe dönüşünü anlatan ‘Sonsuz Şükran Köyü’ 
adlı belgeselimizin de ilk kez gösterime girmiş olma-
sı heyecanımızı daha da artırıyor” diye konuştu.
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VALİ DOĞAN, KOKTEYL VERDİ
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 
90. yıldönümü ve Türk Silahlı 
Kuvvetler Günü kutlamaları 
dolayısıyla Konya Valiliği tara-
fından kokteyl verildi. 
Valilik Konutu’nda verilen kokteyle 
Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Ke-
rim Özkul ve Ayşe Türkmenoğlu, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon 
Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Yılmaz Özkaya, Jandarma Bölge Komutanı 
Tuğgeneral Namık Boran, Konya Emniyet Müdürü Hüseyin Namal ile askeri ve 
sivil erkan katıldı. Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, “Şüphesiz bu bir ilk. Önümüz-
deki yıllarda daha farklı bir takım etkinlikleri de asker sivil birlikte ortaya koymaya çalı-
şacağız. Vatandaşlarımızın daha üst seviyede katıldığı bayramı bayram gibi kutladığımız 
günlere doğru inşallah mesafe alacağız. Umuyorum ki yaptığımız ufak tefek hatalardan 
önümüzdeki yıllarda ders çıkarırız ve daha nitelikli daha halk katılımı yüksek, Zafer bay-
ramları, Cumhuriyet bayramları ve 19 Mayıs bayramları idrak ederiz” diye konuştu.

SMMMO’DA DENETİM EĞİTİMLERİ BAŞLADI
TÜRMOB öncülüğünde Konya SMMMO 
tarafından düzenlenen “Bağımsız Dene-
tim” eğitim programı başladı. 
Konya SMMMO hizmet binasında bulunan 
eğitim salonunda başlayan ve iki grup olarak 
gerçekleştirilen denetim eğitimlerine toplam 
1030 üye katılıyor. Her grubun toplam 78 
saat eğitim alacağı eğitimlerin açılış konuş-
masını yapan Konya SMMMO Başkanı İsma-
il Turan, ”Yeni Türk Ticaret Kanunu, Kobi-TFRS 
eğitimlerimizin devamında Bağımsız Denetim eğitimlerine başlıyoruz. Bürolarındaki 
yoğun iş temposuna rağmen eğitimlerimize meslektaşlarım tarafından yoğun bir ilgi var. 
İş yaparken aynı zamanda kendini de güncelleyen bir mesleği icra ediyoruz” dedi. Oda 
Başkanı İsmail Turan’ın konuşmasından sonra eğitime geçildi. İlk grup eğitim-
leri Prof. Dr. Seval Kardeş Selimoğlu, ikinci grup eğitimleri ise Doç. Dr. Süley-
man Uyar eğitmenliğinde yapılıyor.

FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ ÜYELERİ GÖKGÖL’DE
Konya’nın Kulu ilçesinde-
ki Gökgöl’e gelen Trabzon 
Vakfı Fotoğrafçılık Kulü-
bü üyeleri incelemeler ya-
parak fotoğraf çekti. 
Ankara’dan Kulu’ya bağlı Ko-
zanlı beldesi yakınlarında bu-
lunan kuş cenneti Gökgöl’e 
gelen Muammer Zeki Güven 
başkanlığındaki Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü üyeleri, gölden ve fl amingolardan 
fotoğrafl ar çekti. Grup Başkanı Muammer Zeki Güven, Türkiye’deki göller ve kuş cen-
netlerini tek tek gezerek çok sayıda kuş fotoğrafl adıklarını ve fotoğraf çekmeye devam 
ett iklerini belirterek, “Yeni sezon fotoğraf çekimlerine başladık. Gökgöl kuş cennetinde çeşitli 
kuş türlerini fotoğrafl adık. Genellikle göçmen kuşların uğrak yeri olup kuşlara geçiş güzergahın-
da ev sahipliği yapan ve çok sayıda fl amingonun yavrulayıp, yavrularını uçuşa alıştırmalarının 
ardından sıcak ülkelere göçlerinin başlayacağı bugünlerde hareketlerini fotoğrafl ayacağız. Ayrıca 
başta Tuz Gölü olmak üzere Düden Gölü ve Gökgöl’de de gün batımını fotoğrafl ayacağız” dedi.

ÖMER ALİ ŞAHİNER, TORKU 
KONYASPOR’DA
PTT 1.Lig takımlarından Torku Konyaspor, Ana-
dolu Selçuklu Spor’dan Ömer Ali Şahiner ile 3 
yıllık resmi sözleşme imzaladı.
Torku Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 
Ömer Ali Şahiner ile 3 yıllık resmi sözleşme imzalandığı 
bildirildi. Kulüp binasında gerçekleşen ve basın sözcüsü 
İbrahim Çınar ile menajer Seyit İçgül’ün’de hazır bulun-
duğu törende kendisini 3 yıllığına Torku Konyaspor’lu 
yapan sözleşmeye imza atan Ömer Ali Şahiner’in, 2012-
2013 sezonunda 92 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

NUMUNE HASTANESİ 
POLİKLİNİĞİNİN TEMELİ ATILIYOR
Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sağlık 
alanındaki yatırımlarına devam ediyor. 
Sağlık alanında önemli yatırımlara imza att ıklarını be-
lirten Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“Bin 700 metrekare alan üzerine yapılacak olan Numune 
Hastanesi Polikliniği’ni Selçuklu halkının hizmetine sunuyo-
ruz. Yapımı tamamlandıktan sonra Numune Hastanesi’ne 
devredilecek olan poliklinik, yoğun nüfuslu olan Mehmet Akif, 
Bedir ve Özalkent Mahallesi’nde bulunan vatandaşlarımızın 
ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap verecek. Halkımıza hayırlı 
olsun’’ dedi. Bodrum, zemin, birinci ve ikinci katlardan 
oluşan Numune Hastanesi Polikliniği’nde; Ultrason, 
Ortopedi, Cildiye, Dahiliye, Bevliye servislerinin yanı 
sıra, Çocuk, Kadın Doğum, Göz, Genel Cerrahi, Kulak 
Burun Boğaz ve Nöroloji bölümleriyle vatandaşa hiz-
met verilecek. 2 milyon TL’ye mal olacak polikliniğin 
temeli 5 Eylül Çarşamba günü saat 11.00’de atılacak ve 
kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak.
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KOMBASSAN’IN 6 
ŞİRKETİ İKİNCİ 500’DE
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafın-
dan her yıl açıklanan Türkiye’nin sa-
nayi devleri arasında Kombassan’ın 
bu yıl da 6 şirketi yer aldı. 
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Baş-
kanı C. Tanıl Küçük tarafından kamuoyu-
na açıklanan listede, Kombassan Grubu’na 
ait Kombassan Kağıt, Kompen, Komgıda, 
Divapan, Muratlı Karton ve Komyapı bu 
yıl listede yer aldı. Kombassan’dan yapılan 
açıklamada, “2011 yılı performansıyla sanayi 
devleri arasında yer alan şirketlerden, Konya’da 
kurulu Kombassan Kağıt, listede 72. sırada 
kendisine yer buldu. Bu yıl listeye 136. sıradan 
giren Komyapı geçen yıl olduğu gibi yükselişini 
sürdürürken, Konya’da 1996 yılında üretime 
başlayan Kompen, listenin 353. sırasında, 
Golda ve Melda markaları ile üretim yapan 
Komgıda ise 454. sırada bulunuyor. Düzce’de 
DivaMDF ve Divalam markaları ile orman 
ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Divapan 
Entegre 457. sırada yer alıyor.”

REKTÖR TORLAK’TAN 
MÜSİAD’A ZİYARET
KTO-Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof Dr. Ömer Torlak, MÜSİAD Kon-
ya Şube Başkanı Aslan Korkmaz’ı 
makamında ziyaret etti. 
KTO-Karatay Üniversitesi’nin yeni döne-
minin konuşulduğu ziyarett e Rektör Prof. 
Dr. Ömer Torlak, bu dönemde lisansüstü 
eğitimde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 
İşletme tezli ve tezsiz yüksek lisans im-
kanı sunduklarını belirtt i. KTO-Karatay 
Üniversitesi’nin Konyalı sanayiciler 
için önemine değinen MÜSİAD Konya 
Şube Başkanı Aslan Korkmaz da, “KTO-
Karatay Üniversitesi Konyalı iş adamları-
mızın birlikteliği ile kurulmuş önemli bir 
üniversitemiz. Ayrıca şehrimizin kalifi-
yeli eleman ihtiyacının yetiştirilmesinde 
KTO-Karatay Üniversitesi önemli bir yük 
almıştır. Yeni dönemde üniversitenin iş-
letme alanında yüksek lisans öğretimine 
başlaması da sanayiciler açısından önem-
li” şeklinde konuştu.

PATENİYLE TÜRKİYE 
TURUNA ÇIKTI
Kanser hastalarına maddi katkıda bu-
lunmak ve dünya rekoru kırmak için 
Türkiye’de pateniyle tura çıkan İran 
asıllı Kanada vatandaşı Ekber İbra-
himzade Konya’ya ulaştı. 
45 gün önce Ankara’dan Türkiye turuna 
başladığını ifade eden İran asıllı Kanada va-
tandaşı Ekber İbrahimzade (27), öncelikli 
hedefinin dünya rekoru kırmak ve ardından 
da Türkiye’deki kanser hastalarına maddi 
destek sağlamak olduğunu kaydett i. Bu tu-
run 3 aylık bir tur olduğunu belirten Ekber 
İbrahimzade, 45 gün gibi bir zamanın kaldı-
ğını ve sonraki adresinin Antalya olduğunu 
aktardı. Antalya’dan sonraki durağının İzmir 
olacağını ve turunu İstanbul’da sonlandıra-
cağını belirten Ekber İbrahimzade, Türkiye 
turu sırasında farklı tepkiler gördüğünü dile 
getirdi. Kimi insanların pateni yeni gördüğü-
nü anlatan İbrahimzade, bazı insanların ken-
dilerini sevgiyle karşılayarak yaptıkları işten 
dolayı ‘aferin’ dediğini ifade ett i.
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VİZYON TARİH

Kışla Üniversiteden 
Özgür Üniversiteye

Evrensel üniversitede 
tabular, korkular, çekin-

celer olmaz. Üniversitede 
okuyanlar akademisyen-
lerden aldıkları destekle 
doğru bildiklerini savu-
nurlar. Bunu yaparken 
günün şartlarına göre 

araçları kullanmada 
engelle karşılaşmazlar. 
Üniversite yönetimleri 

onların önlerini açarlar.

Türkçe’de artık üniversiteli için benim hiçbir 
zaman kabullenemediğim “öğrenci” kelimesi 
kullanılmamalı, üniversitede öğrenim gördü-
ğünü anımsatacak bir kelime bulunmalıdır. 
İlkokul, ortaokul ve liseden farklılığı üniversi-
teliye hissett irilmelidir. Üniversitenin alt eği-
tim biriminin devamı olduğu imajı ortadan 
kaldırılmalı, yetişkin insan havasına sokulmalı, 
bunun psikolojik etkisi göz ardı edilmemelidir.
Bütün bunları neden yazdım? YÖK yeniden 
yapılanıyor. Üniversitede yasaklar kaldırı-
lacak gibi. İnşallah yapılanlar kâğıt üzerin-
de kalmaz. Çünkü, toplum olarak özellikle 
1980’den sonra özgür ve özerk üniversiteden 
çok uzaklaştık. Kışla Üniversitesi mantığı ka-
nıksandı. Üniversitelinin ne giyeceği bile bü-
yükler tarafından belirlendi. Neyi savunacağı 
peşinen önüne kondu… Evrensel üniversite 
mantığından bunca uzaklaştıktan sonra aca-
ba baskıcı zihniyett en kurtulmak kolay olacak 
mı? Alışkanlıklarımızı terk edebilecek miyiz?
Şu anda farklı üniversitelerde farklı fraksi-
yonlar hakim. Özel üniversitelerin birçoğu-

nun durumu belli. Yani sadece bir tek siyasî 
görüş savunuluyor. Onun dışında bir şey 
söylendiğinde fiziki şiddete varan baskıların 
uygulandığı oluyor. Öğrenciler kendisi gibi 
düşünüp konuşmayana ters bakıyor. Bunun 
akademisyenlerin notla cezalandırması, hat-
ta atılmaya kadar gitmesi durumu var.
YÖK özgürlüklerin önünü açarken zaman 
içinde acaba ortaya çıkacak baskılara karşı 
önlem alacak mı? Konuşan veya bir davra-
nışı beğenilmeyen üniversiteliye statükocu-
larca uygulanacak gerek fiziki gerekse psiko-
lojik şiddete karşı onu koruyacak alt yapı ve 
yaptırımlar gelecek mi?
Adımlar sağlam atılmalı. 1980 öncesinde 
olduğu gibi tek görüşün hakim kılındığı, 
can güvenliği olmayan üniversite tipi orta-
ya çıkmamalıdır. Özgürlükleri engelleyen-
lerin bertaraf edilmesi için gerekli kurallar 
konmalıdır. Korkutulmuş ortamda evrensel 
üniversite kurallarının uygulanamayacağını 
aklımızdan çıkarmamalıyız. Bilimsel sonuç-
lara ulaşmak esas olmalıdır.

Üniversitede okuyan 
korkutulmaz, cesaretlen-

dirilir. Ezberlettirilmez, 
araştırma yaptırılır. 

Bunun için Fransız dilinde 
bizdekinden farklı olarak 

üniversiteliye öğrenci 
denmez. O, “etüdiant”tır. 

Yani etüd eder, araştırır, 
inceler. Sonuçları toplum 

önünde tartışır. Tabii ken-
di ufku açılır, ufuk açar.

Üniversite, dünyanın neresinde olursa olsun özgürlüğün doyasıya yaşan-
dığı öğretim kurumudur. Millî üniversite, adı üniversite olsa bile evrensel 
yapıya sahip olmadığı için gerçek anlamda üniversite değildir.PROF. DR. YUSUF KÜÇÜKDAĞ
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BAŞARIBAŞARI
ENGEL TANIMAZ

KONYA’NIN GURURU 

Altın Kız Nazmiye Muslu
2012 LONDRA PARALİMPİK OYUNLARI’NDA, KADINLAR HALTER 40 KİLODA MÜCADELE EDEN 

MERAM BELEDİYESPORLU MİLLİ SPORCU NAZMİYE MUSLU, 109 KİLOYLA DÜNYA VE 
PARALİMPİK REKORU KIRARAK ALTIN MADALYA KAZANDI.

Excel Arena’da yapılan müsabakalarda, ilk hakkında 100, ikinci hakkında 104 kilo kaldıran milli halterci, 
3. hakkında 106 kilo kaldırarak paralimpik rekoru kırdı. Altın madalya kazanan sporculara verilen dünya 
rekoru kırma hakkını kullanan ve bir kez daha salonu dolduran seyircilerin yoğun tezahüratları arasında 
podyuma çıkan Nazmiye Muslu, 4. hakkında 109 kiloyu kaldırarak dünya rekorunu kırdı.
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Daha önceki dünya rekoru da milli 
sporcuya aitt i. Nazmiye Muslu, bu yıl 
şubat ayında Dubai’de 106,5 kilo kal-
dırarak dünya rekoru kırmıştı.
Nazmiye Muslu’nun bu başarısıyla 
Türkiye, Londra’da ilk günü 1 altın ve 
1 gümüş madalya ile tamamlamış oldu.

Başkan Kalaycı’dan Destek
Meram Belediye Başkanı Dr. Serdar 
Kalaycı, Milli sporcuya destek olmak 
için müsabakayı Londra’da takip ett i. 
Muslu’nun bu başarısıyla büyük gurur 
duyduğunu ifade eden Başkan Kalay-
cı, “Ülkemize hayırlı olsun. Bize bu sevinci 
yaşatan kardeşimize ve antrenörüne, kulüp 
başkanımıza teşekkür ederim. Meram’ımı-

za, Konya’mıza ve Ülkemize böyle güzel bir 
duyguyu yaşatt ığı için sporcumuz Nazmiye 
Muslu’ya teşekkürler. Hamdolsun, burada 
canlı canlı bu duygu daha farklıydı. Bayra-
ğımız göndere çekilirken ve İstiklal Marşı-
mız okunurken gözlerimiz doldu. Cumarte-
si günü de Yasemin Ceylan’dan aynı başarıyı 
bekliyoruz. Yanlarındayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’den Kutlama
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden 
yapılan açıklamada, Gül’ün, İngiltere’nin 
başkenti Londra’da yapılan Paralimpik 
Oyunları’nda, halterde altın madalya ka-
zanan Nazmiye Muslu’ya kutlama telg-
rafı gönderdiği bildirildi. Gül’ün, dünya 

ve paralimpik rekoru kırarak ulaştığı de-
receyle, ‘’engelli vatandaşların spordaki ba-
şarılarına yeni ve anlamlı bir halka ekleyen’’ 
Muslu’ya tebriklerini ilett iği belirtildi.

Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’dan Kutlama
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pa-
ralimpik Oyunları’nda halterde altın 
madalya kazanan Nazmiye Muslu’yu 
kutladı. Başbakanlık Basın Merkezi’nin 
internet sitesinden yapılan açıklama-
da, Erdoğan’ın, 2012 Londra Paralim-
pik Oyunları’nda dünya ve paralimpik 
rekoru kırarak altın madalya kazanan 
Nazmiye Muslu’ya kutlama mesajı 
gönderdiği bildirdi.

Rekordan sonra sevinçten göz-
yaşlarını tutamayan Nazmiye, 
“makyajım bozuldu mu hocam” 
diye sordu. Hayır, Nazmiye mak-
yajın bozulmadı, tam tersine o 
kadar güzel görünüyordun ki gu-
rurlanmamak elde değil… Öyle 
güzel, öyle güçlü, öyle kusursuz 
ve sağlam görünüyordun ki bizle-
re bu gururu ve sevinci yaşattığın 
için sana teşekkür ederiz.
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Meltem 
Gikas

KONYA AŞKINI 
BIRA KA MAYAN SANATÇI;

DİNLER ARASI HOŞGÖRÜ VE BİRLİĞİ DÜŞÜNCESİNİ BENİMSEYEN MELTEM GİKAS, SANAT ÇALIŞMALA-
RINDA, KİMYASAL REAKSİYONLARDAN YOLA ÇIKARAK RESTORASYONDA UYGULADIĞI KİMYASAL MAL-
ZEMELERİ, TUVAL ÜZERİNDEKİ BOYALARI REAKSİYON OLARAK AKTARMAKTADIR. DİNİ İNANÇLARINDA, 
İNSANLAR ÜZERİNDE REAKSİYONLAR GÖSTERDİĞİNİ RESİMLERİNDEKİ ANLATIMDA İFADE ETMEKTEDİR.

Bu zamana kadar yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?
1988 yılında Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde düzenlenen kar-
ma sergiye katıldım.  1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesinde Recep 
Turing’den tasarım üzerine dersler aldım.  1992 yılında Yıldız Teknik Üni-
versitesi restorasyon bölümünde okudum. 1994 yılında, Tekirdağ Müzesi 
ve Avusturya Kültür Ofisi sponsorluğunda Arkeolog Samim Simanoğlu 
ile birlikte Bizans mozaiği restorasyon ve sergileme işini yaptım.  1995 yı-
lında, Frank Metora ve Coni Silver ekibi ile Çatalhöyük duvar resimlerinin 
analizini yaptım. 1997 yılında, New York Üniversitesi ile birlikte Kral Da-
vid konulu duvar freskosu restorasyonunu ve çizimini yaptım. 

KONU:  AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:  VOLKAN ÇAKIR
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1999 yılında, Galatasaray Lisesi giriş demir 
kapının altın varak tasarımını ve uygulamasını 
yaptım.  2000 yılında, Eczacıbaşı ailesine ait 
eski Polonya konsolosluğu olan köşkün yer 
zeminin doğal taş tasarımını ve uygulamasını 
yaptım. 2001 yılında, fener balat sokak reha-
bilitasyon gönüllü tasarımlar ve uygulamasını 
yaptım. 2003 yılında Bulgaristan Milli Akade-
mide İkona ve resim restorasyonu workshop 
eğitimlerine katıldım. 2005 yılında Maçka 
Valide Sultan Çeşmesi restorasyon projesi 
için İSKİ (Su İdaresi ve İstanbul Sifonları) ile 
birlikte çalıştım. 2006 yılında Gülsüm Erbil 
tarafından düzenlenen karma sergiye katıl-
dım. Sergi açtım ve Türkiye’de birçok karma 
sergiye katıldım. Dinler arasında hoşgörü 
birliği düşüncesini benimsiyorum ve bunu 
resimlerimde yansıtıyorum.

Üniversitede okurken her defasında önün-
den geçtiğiniz Galatasaray Lisesinin giriş 
kapısının tezyinatını bir gün hep kendini-
zin yaptığını düşlediniz ve o hayal gerçek-
leşti. Bu hikâyenizden bahseder misiniz?
Öğrenciler için İstiklal Caddesi ve Galata-
saray Lisesi kapısı vazgeçilmez bir fotoğraf 
çekilme alanları olan yerlerdir. Her seferin-
de o kapıyı gördüğümde kendime,  bir dua 
okurdum. Bu kapının yenileme işinde çalış-
mak istiyorum derdim. Bir şeyi gerçekten  
40 kere söylerseniz olurmuş. Bir gün tesadüf 
oradan geçerken kapıda birilerinin çalıştığı-
nı gördüm. “Olamaz! restorasyon çalışması 
yapıyorlar.” dediğimde, cesaretimi topar-
layıp okulun bahçesine heyecanla girdim. 
Kim yapıyor, ekip kim, tanışmak istiyorum 

“EĞER RESTORATÖRSENİZ MADDİ 
DEĞERLERİN YANINDA, MANEVİ SAY-
GINIZ DA OLMALI Kİ İŞİN SONUCUNA 

BAŞARIYLA ULAŞABİLESİNİZ.”
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diyerek içeriye girmiştim. Karşımda 
Galatasaray Lisesi okul müdürü, Eski 
Yök Başkanı Erdoğan Teziç vardı. Res-
toratör müsünüz? diye sorduğunda 
kendisine söyleyememiştim restoratör 
öğrencisi olduğumu. Ağzımdan evet 
restoratörüm sözü çıktığında kendime 
inanamadım. Restoratörseniz teklif ge-
tirin değerlendirelim demişti. Hemen 
okuldan çıkıp, ekip nasıl kurulur kaç 
işçi çalışır, malzeme ne kadar tutar, ne 
kadar zamanda biter diye araştırmaya 
başladım. Kapının resimlerini çekip 
güzel bir dosya yapıp, Karaköyde de 
kendime bir kaşe yaptırıp altına da res-
torasyon ve konservasyon firması şa-
hıs kaşemi vurup dosyamı verdiğimde 
ertesi gün bana işi vermişlerdi. Benim 
için çok büyük bir mutluluktu.

Galatasaray Lisesinin altın varak 
tasarımı uygulamanız sonucunda 
size bir şirket kurma imkânı sağ-
ladı. Bu sürecinizi anlatır mısınız?
Avansımı aldığım gibi doğruca bir 
muhasebeci bulup,  aldığım avansla 
şirket kurmuştum.  Okuldaki arkadaş-
larım başta olmak üzere, hocalarıma 
bile para kazandırmıştım. O yıl resto-
rasyon ekibinin davetini kabul etmek 
için Amerika’ya gidecek, uçak biletimi 
alacak hatt a Amerika da 1 ayımı geçire-
bilecek kadar param vardı. Hemen vize 
işlemlerine başladım. O yıl Newyork’a 
restorasyon çalışması için gitmiştim. 
Newyork Üniversitesi ve Pensılvanıa 
Üniversitesi ile birlikte Metropol mü-
zesinin ekibinin başındaydım. 150 
yıllık bir duvar freskosu çalışmasına 
katılıp çok iyi bilgilerle Türkiye’ye 
döndüğümde tekrar işlere sarılıp başı-
mı kaldıramayacak kadar restorasyon 
işleri aldım. Galatasaray Lisesinden 

sonra, Sen Benua Lisesi kilisesinde 
tüm duvar freskolarını onardım, tavan 
süslemeleri altın varaklar derken Sen 
Benua’da 2 yılım geçti. Ünlü mimar 
Uran Badur kontrolündeydi. Kendisiy-
le üç kilise restorasyonu yaptık, güzel 
bir ekip kurmuştuk. Vitraydan, taş işçi-
liğine, altın varak ekibine kadar. 
Kazandığım parayla yurt dışında gidip, 
restorasyon ekiplerinde amele gibi ça-
lışıp teknik bilgiler öğrendim. Ülkem-
de bunları, yaptığım işlerde uygula-
dım. Bilimsel restorasyon prensibinde 
uydum. Tarihi eserlere olan gönülden 
saygımla, elimden geleni gece gündüz 
demeden çalışarak yaptım. İskelelerin 
tepesindesiniz, toz toprak örümcek 
ağları… Kimyayı sevmezseniz, işin 
kalitesine ulaşmanız çok zor…  Maddi 
değerlerin yanında restoratörseniz ke-
sinlikle manevi saygınız olmalı ki işin 
sonucuna başarıyla ulaşabilesiniz.

Yaptığınız tablo restorasyonları sonu-
cunda resim’e yöneldiniz. Resimlerini-
zin ana konusunu ne oluşturuyor?
Kültürel faaliyetler yaptığım bir 
mekânda, resim çalışmalarıma başla-
dım. Resim kolleksiyonerleri tarafın-
dan resimlerimin gerçekten beğenildi-
ğini, değer kazandığını görünce, beni 
daha da coşturdu. Artık restorasyon 
yapmıyorum, tamamen resme dön-
düm. Resimlerimin ana konusu tarih, 
din ve şuanda politik gündemde yer 
alan kürtaj konusunu işledim. 2 yıl-
dan beri yurt dışında yasıyorum. San 
Francisco’da resim çalışmalarıma de-
vam ediyorum. Geçen yıl miami sola 
sergisine katıldım. Ünlü galerici Ah-
met Başar’la tanıştım.  Büyük sürpriz 
oldu. Çok değerli bir sanat kolleksiyo-
neridir.  Chicago art bienalinde bir ça-
lışma yaptım. Çok ilgi görmüştü. Tek-
nolojik bilgisayar parçalarıyla saman 

ve toprağı birleştirerek meditasyon 
yapan bilgeyi anlatmıştım.  

Amerika’da, kendi kültürümüzü, 
Sufi zm’i anlatıyorsunuz ve yaşatı-
yorsunuz. Çevrenizden ne gibi tepki-
ler aldınız? Şuanda üzerinde durdu-
ğunuz projelerden bahseder misiniz?
Mevlana ve sanat benim için en önemli 
iki unsurdur.  Mevlana aşkı Konya’dan 
aldığım bir öğreti oldu. Ben yolu-
mu hep bu yönde çizdim. Bütün sa-
nat çalışmalarımı içimdeki Mevlana 
özüyle birleştirdim.  Sanat benim için 
bir sonsuzluktur. Konya aşığı olarak, 
Amerika’da Sufizm ve İslam kültür 
merkezi kurmak istiyorum. Böyle bir 
fikir nasıl ortaya çıktı derseniz? San 
Francisco da Sufizm üzerine bir kaç 
sergi açtım dernekler tanıdım, konfe-
ranslara katıldım. Böyle bir projeye şu 
şekilde başlayacağım. Oradaki sanat-
çıları, buraya misafir etmek istiyorum. 
Workshoplar yapmak, değişim prog-
ramları düzenlemek isti yorum.  Benim 
düşüncem, tarihi bir mekânın duvarla-
rında günümüze modernize edilmiş hat 
tabloları, Osmanlı armaları ve fermanlar 
bulunacak. Yaşları 12 ile 18 arası ço-
cuklara hat derslerinin verildiği work-
shop…  İslam felsefesinin sohbetlerinin 
düzenlendiği bir mekân… Gönülden 
bunu çok istiyorum, kısmet diyelim.
Son zamanlarda beni çeken diğer proje-
de saman ve topraktan sahip olduğum 
evimin de yer aldığı Sonsuz Şükran 
Köyü Projesi. Anadolu toprakların-
da yer alan sonsuz şükran köyü sanat 
projesi, 3 yıldır devam ediyor. Bu pro-
jedeyim, şehir hayatı Amerika’nın met-
ropol yaşamından köye geçiş gerçek-
ten inançlarıma ve duygularıma sanat 
terapisi yaptığım, doğal medeniyetimi 
öğrendiğim, saygı ve sevgi duyduğum, 
gönülden çalıştığım bir projedir.
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Özbekistan
İZLENİMLERİ

BEŞ KİŞİLİK KÜÇÜK BİR GRUPLA 07-12 TEMMUZ 2012 TARİHLERİ ARASINDA 
ÖZBEKİSTAN’A KISA BİR SEYAHAT GERÇEKLEŞTİRDİK. SEYAHATİMİZİN ASIL AMA-
CI ÖZBEKİSTAN’DA BULUNAN BÜYÜK SELÇUKLU DÖNEMİNDE İNŞA EDİLEN YA DA 
ONARILAN MİMARİ YAPILARI VE MÜZELERDEKİ OBJELERİ GÖRMEKTİ. 

Seyahatimizin diğer bir amacı da kayda değer anıtsal mimari abidelere sahip olan 
Özbekistan’ı ve kardeş Özbek halkını tanımaktı. İki ülke arasında ufak tefek meseleler olsa 
da Özbekistan hâlâ bizim için ayrı bir yeri olan bir ülkedir. Kardeşler arasında zaman zaman 
küçük dargınlıklar, gönül kırgınlıkları olabilir. 6 – 7 yıldan beri yaşananların da gelip geçici, 
kardeşliğe zarar getirmeyecek, zaman içerisinde halledilebilecek meseleler olduğuna inanı-
yorum. Özbekistan ile yaşanan bu geçici kırılgan sürecin sona ermesi en büyük temennimiz… 

KONU:  AHMET KUŞ
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Ata yurdu olarak gördüğümüz Orta 
Asya’ya ve aynı kökten geldiğimiz bölge 
halklarına süper güçler gibi çıkar temelli 
yaklaşmıyoruz. Bu konuda devlet olarak 
rasyonel varsayımlar üzerine şekillenen 
günümüz siyaset bilimine tezat teşkil 
eden duygusal temelli bir politika yürütü-
yoruz. Öte yandan Özbekistan, Türkistan 
cumhuriyetleri içinde nüfus yönüyle en 
büyük ve en homojen; coğrafi olarak da 
üçüncü büyük ülke. İki bin yıllık geçmişe 
sahip, zengin bir kültürel mirası ve doğal 
kaynakları bulunuyor. Özbekistan’ın bazı 
şehirleri Türkiye için en az Konya, Erzu-
rum, Bursa, Sivas kadar bilinen şehirler. 
Buhara, Semerkant, Hive, Tirmiz gibi 
şehirler İmam Buharî, Şeyh Nakşibendî, 
İmam Tirmizî, Ebu Mansur el Matüridî 
gibi İslam büyükleri, İbn-i Sina, Biruni, 
Harezmi, Ali Kuşçu, Uluğ Bey gibi bilim 
adamları ve Ali Şir Nevai gibi şairlere ev 
sahipliği yapmış şehirler… Bu ortak de-
ğerler Özbekistan’ı bizim için değerli kılan 
unsurlardan sadece bazıları. 

Nedense batıya yapılan seyahatler pek 
ilgimi çekmez. Doğunun benim için 
daima büyülü ve gizemli bir yanı var. 
Bu tercihte Türk – İslam coğrafyasına 
olan özel ilgimin de katkısı büyük. Bu 
yazıda Özbekistan’la ilgili okudukla-
rımdan ziyade seyahat sırasında edin-
diğim izlenimleri aktarmaya çalışaca-
ğım. Havaalanları ve karayolu gümrük 
kapıları bir ülkenin vitrini gibidir. 
Seyahatler sırasında yaşanan ufak te-
fek sıkıntılara pek aldırış etmesem de 
Özbekistan’la ilgili ilk hayal kırıklığım 
havaalanında başladı. Havalandırma 
sistemleri çalışmadığı için içerisi du-
rulabilecek gibi değildi. Herkesten 
deklarasyon formu aldıkları için ülke-
ye giriş işlemleri bir hayli uzun sürdü. 
Özbekistan henüz doğu bloğu sendro-
mundan kurtulamadığı için sistem çok 

hantal bir yapıya sahip. Ülke dünyayla 
tam entegre olamadığı için hâlâ eski 
korkular devam ediyor. Dünyada en 
zor vize veren ülkelerden biri olduk-
ları için turist gelip gelmemesi pek 
umurlarında değil. Örneğin Türkiye, 
Özbekistan vatandaşlarına vize uygu-
lamamasına rağmen Özbekistan devle-
ti Türk vatandaşlarına vize uyguluyor. 

Sanıyorum bu tutum da iki ülke arasın-
daki ilişkilerin bir süreden beri limonî 
olmasından kaynaklanıyor. Ama ben 
yine de yönetimlerin arasındaki ufak 
tefek ihtilafl arın iki kardeş halkı birbi-
rinden ayıramayacağına inanıyorum.

Özbekistan’da gördüğümüz dört şehir-
den ilki Taşkent’ti. İpek Yolu güzergâhı 
üzerinde önemli bir uğrak yeri olan şe-
hir ilk kez 11. yüzyılda Biruni ve Kaş-
garlı Mahmut’un yazılı metinlerinde 
Taşkent adıyla anılmıştır. Günümüzde 
Özbekistan’ın başkenti olan Taşkent 
aynı zamanda ülkenin en kalabalık ve en 
modern şehridir. 1966 yılında meydana 
gelen bir deprem sırasında şehir yerle bir 
olmuş. Depremden sonra Taşkent yeni-
den inşa edilmiş. Olağanüstü geniş cad-
deleri, yemyeşil parklarıyla şehir adeta 
insanı büyülüyor. Ülkemizde bu büyük-
lükte caddeler ve meydanlar pek fazla ol-
madığı için Taşkent’in geniş caddeleri ve 
meydanlarına hayran kalıyoruz. Taşkent 
yeniden inşa edildiği için şehir merkezin-
de bizi ilgilendiren herhangi bir tarihî eser 
bulunmuyor. Şehrin nüfusu iki buçuk 
milyonun üzerinde olmasına rağmen aşırı 
bir canlılık hissedilmiyor. Sovyetler Birliği 
döneminin önemli şehirlerinden biri olan 
Taşkent nüfus bakımından Orta Asya’nın 
en büyük şehridir. Orta Asya’nın ilk met-
rosu olan Taşkent Metrosu 1977 yılında 
hizmete girmiştir. Kukeldaş Camii, Emir 
Timur Müzesi, Asrafi Müzesi, Gafur Gu-
lam Müzesi, Sanat Müzesi, Özbekistan 
Tarih Müzesi, Ali Şir Nevai Büyük Opera 
ve Bale Tiyatrosu Taşkent’te görülebile-
cek yerlerden bazılarıdır.   

Başkentt en sonraki durağımız Semerkant. 
Özbekistan’ın güneyinde yer alan Semer-
kant Zeravşan ırmağının vadisinde kurul-
muştur. Semerkant, Taşkent’e göre daha 
otantik bir şehir. Özellikle bizim gibi tarihî 

ÖZBEKİSTAN TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÜLKE. BİR BÜTÜN OLARAK TÜRKİSTAN’IN ÖNEMİ, ÖTEDEN BERİ 

BU COĞRAFYANIN, TÜRK HALKI İÇİN TAŞIDIĞI MANEVİ DEĞERDEN KAYNAKLANIYOR. BU YÜZDEN TÜRKİYE’NİN 

BÖLGEYE BAKIŞI, ABD, RUSYA YA DA HERHANGİ BİR AVRUPA ÜLKESİNE KIYASLA OLDUKÇA FARKLIDIR. 
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eserlere karşı ilgili olan gruplar için Semer-
kant daha cazip bir yer. UNESCO’nun 
Dünya Mirası listesinde Özbekistan’dan 
dört yapı ve şehir bulunuyor. İtçan Kala, 
Tarihî Buhara şehri, Tarihî Şehr-i Sebz ve 
kültürlerin birleştiği yer olan Semerkant. 
Semerkant’ın Dünya Mirası listesine alın-
masında en önemli etkenlerden biri kuş-
kusuz şehrin eski semtlerinin halen büyük 
ölçüde tarihî görünümünü muhafaza 
etmesidir. Gerek Semerkant’ta gerekse di-
ğer şehirlerde tarihî doku son derece güzel 
korunmuş. Yapılan restorasyonlar da çok 
başarılı. Özbekler sanatkâr insanlar. Halen 
ahşap, çini ve tuğla işçiliği yeni yapılan bi-
nalarda ve tarihî eserlerin onarımında son 
derece başarılı bir şekilde uygulanıyor. 
“Kumlu Yer” anlamına gelen “Registan” 
eski Semerkant şehrinin kalbidir. Etrafı 
çok güzel bir şekilde düzenlenen bu böl-
gede Uluğ Bey Medresesi, Sher-Dor Med-
resesi, Tilya-Kari Medresesi ve Eski Tica-
ret Çarşısı bulunuyor. Afrasiyab Müzesi, 
Emir Timur Türbesi, Şah-ı Zinde Türbe-
leri, Bibi Hanım Camii, Türbesi ve Med-
resesi, Ebu Mansur el-Matüridî Türbesi 
ve Uluğ Bey Rasathanesi Semerkant’ta 
görülmesi gereken başlıca eserlerdir.

Özbekistan’daki diğer önemli bir tarihî 
şehir de Buhara’dır. Buhara’nın en önemli 
özelliği şehir merkezindeki tarihî bölge-
nin bütün olarak korunmuş olmasıdır. 
Tarihî yapılar birbirine yürüyüş mesafe-
sinde bulunduğu için Buhara yürüyerek 
gezilebiliyor. Buhara’da bulunan tarihî 
havuzların sayısı 200 civarındaymış fa-
kat bu havuzlardan 20 kadarı günümüze 
ulaşmış. Serinlemek amacıyla yapılan 
havuzların suyu sık değiştirilmediği için 
geçmişte salgın hastalıklara sebep oluyor-
muş. Su sistemini modernize eden Bol-
şevikler havuzları da kurutmuşlar. Geç-
mişte şehrin dört bir yanını süsleyen bu 
havuzlardan sadece Lebi Havuz nispeten 
eski fonksiyonunu devam ett iriyor. Tarihî 
binaların yakınında yer alan Lebi Ha-
vuz Meydanı halen otantik görünümü-
nü koruyor. Etrafındaki restoran ve çay 
bahçesi her daim kalabalık. Buhara’da-
ki tarihî eserlerin çoğu restore edilmiş. 
Restorasyonlar çok başarılı. Nakşibendî 
Türbesi, Ark Kalesi, Bolo Havuz Mescidi, 
Mir Arap Medresesi, Kalan Minaresi ve 
Mescidi, Uluğ Bey Medresesi ve Buhara 
Emiri’nin yazlık sarayı Buhara’da görül-
mesi gereken yerlerden bazılarıdır.

Özbekistan’da gördüğümüz son şehir, 
gezginlerin pek gitmediği Afganistan 
sınırında yer alan Tirmiz şehriydi. Yo-
ları bozuk olduğu için Özbekistan’a 
gelen turistler genellikle Tirmiz’e git-
meyi göze alamıyorlar. Bizim Tirmiz’e 
gitme sebebimiz ise ünlü hadis âlimi 
İmam Tirmizi Türbesi ve Sultan Saa-
det Külliyesi’ni ziyaret etmekti. Her iki 
yapı da projemizde yer alıyor. Jarkur-
gan Minaresi ve Aral Peygamber Ada-
sındaki Zülkif Türbeleri de listemizde 
olmasına rağmen Afganistan sınırına 
yakın oldukları için gidemedik. Amu 
Derya Nehri Afganistan ile sınırı oluş-
turuyor. Eski Tirmiz şehrinin yer al-
dığı bölgeye giden yol Afgan sınırının 
yakınından geçiyor. Yakında bulunan 
Afgan kasabaları yoldan görülebiliyor. 
Çoğu tarihî eserler gibi İmam Tirmizi 
Türbesi de restore edilmiş ve etrafı ye-
şil alan olarak düzenlenmiş. Eski Tir-
miz şehrinin sur kalıntılarının dışında 
yer alan türbenin biraz ilerisine bir de 
müze inşa edilmiş.              
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Maher Zain
MÜSLÜMAN GENÇLERE BİR ROL MODEL;

Müslüman gençlerin hali çok zor… Birçok gencimizin dini ancak 
bir kültürel kimlik olarak kullandığı gözlemleniyor. Yani so-

rulduğunda ‘’Evet, Müslüman’ım’’ diyor fakat günlük 
yaşantısına baktığınızda İslami bir hayat tarzından 
eser görmek mümkün olmuyor. İslami bir hayat 
tarzına sahip olmaya çalışan gençlere baktığınız-

daysa çoğu zaman yarı İslami ve yarı modern kül-
türün esintilerini yansıtan bir genç görüyorsunuz. Sanırım 
ben de bu bilinç alaborasını yaşayanlardanım. Tabi ki bu 
bilinç alaborasını atlatıp din üzerine sabit olan, kabiliyeti 

ışığında toplumsal sorumluluğunun bilincinde olan, hayata 
birçok alanda artı değer katmak isteyen ‘’adam gibi 

adamları’’ büyük bir saygıyla tenzih ediyorum.

Yakın çevremdeki gençlerle yaptığım sohbet-
lerde sıkça hayatt aki hedefl erini soruyorum. 
Aldığım cevaplar genelde güzel bir araba, 
lüks bir villa ve güzel bir eş gibi nefsanî ola-
rak adlandırılabilecek meselelerden olu-
şuyor. “Peki, serçe parmağını bile milyonlarca 
Avro karşılığında vermeyecekken, bütün bir 
vücudunun, bütün bir yaşamın boyunca 
hedefi, nasıl olur da, bir araba olur?’’ soru-
sunu sorduğumda derin düşüncelere 
daldıklarını görmek her seferinde yü-
zümde bir tebessüm oluşturuyor. 

KONU:  ABDULLAH ÖZEL
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Maher Zain Kimdir?
Maher Zain 1980 Lübnan doğumludur ve dokuz yaşın-
dayken ailesiyle birlikte İsveç’e göç eder. Havacılık mühen-
disliği alanında lisans sahibi olan Maher Zain, babasının 
müzisyen olmasından ve üstün yeteneğinden dolayı her 
zaman müzikle ilgilenmiştir. Asıl maceraysa 2005 yılında 
RedOne olarak bilinen ve Maher Zain’in o zamanlarda 
yakın dostu olan Faslı müzik yapımcısıyla Amerika’ya göç 
etmesiyle başlar. RedOne isimli yapımcı ve söz yazarını ta-
nıyor olabilirsiniz. 2011 yılının Amerika’da en iyi söz yazarı 
ödülünü almış olan ve Lady Gaga’yı Lady Gaga yapan kişi. 
Maher Zain ve RedOne Amerika’ya müzik kariyerlerini 
sürdürmek için giderler ve kısa zaman içerisinde çok başa-
rılı olurlar. Michael Jackson, Britney Spears, Jennifer Lopez 
ve Shakira gibi dünya müzik endüstrisinin devleriyle çalış-
malar gerçekleşir. Tabi bu başarı sayesinde Dünyanın en 
ünlü sanatçılarıyla Amerika’nın en seçkin gece kulüpleri-
nin VIP salonları sık uğranan yerler arasına girer. Hayatının 
bu bölümüyle ilgili ayrıntılı bilgi vermek istemeyen Maher 
Zain ‘’İslam’dan çok uzaktım’’ demekle yetinmektedir. 

GÜNLÜK YAŞAM İÇERİSİNDE MASUM GİBİ GÖRÜNEN VE “EĞLEN-
CELİ’’ OLARAK ADLANDIRABİLECEĞİMİZ FAKAT DİNİN SINIRLARINI 
AŞAN O KADAR ÇOK AKTİVİTE VAR Kİ, BİR GENCİN BU DÜRTÜLER 
KARŞISINDA İRADESİNİ ORTAYA KOYMASI VE BÖYLELİKLE HEM 
ALLAH’A HEM TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞUNDAN TAVİZ VER-
MEMESİ KONUSUNDA UMUTSUZ OLASI GELİYOR İNSANIN. 

Özellikle ergenlik dönemimde yaşadığım sorgulamalar es-
nasında bu konularda bana yardımcı olabilecek bir rehber 
arayışımı dün gibi hatırlıyorum. Bu sorgulamalara, kendi 
meslekleri dışında toplumsal fonksiyonları olmayan ve dola-
yısıyla hayatın içinde olmayan, bırakın rol model olmayı, reh-
berlik bile yapamayan “hoca’’ diye adlandırdığımız insanların 
yetersizliği eklenince durum daha da vahim görünüyor. Tabi 
iyilerini tenzih ediyorum. Evet, Kur’an-ı Kerim’in bırakın ma-
nasını ve maksadını, sadece lafzını öğrett ikleri için bir ömür 
boyu sadakat bekleyen hocalarımız. Her şeye rağmen Allah 
onlardan razı olsun. Sanırım yapabildiklerinin en iyisini yap-
tılar ve top artık gençlerde. Kanaatim odur ki, bütün nefsanî 
dürtülere rağmen Allah’a ve topluma karşı sorumlulukları-
mızdan taviz vermemenin yolu hakiki rehber olarak Kur’an-ı 
Kerim’i benimsemekten ve aynı mücadeleyi veren insanlarla 
birlikte olmaktan geçiyor. Bununla birlikte ilham alabileceği-
miz, tabir yerindeyse, bize gaz verebilecek rol modelleri ara-
yıp bulmamız da bir o kadar önemli.
Bu ve benzeri meseleler üzerine okuyup, düşünüp ve belki 
bir şeyler yazmak için kendime ayırdığım birkaç gün esnasında 
keşfett im Maher Zain’i. Maher Zain’in benzer sorgulamaları ya-
şadığı çok belliydi ve netice olarak “Incha’allah, we’ll find our way’’ 
(İnşallah, doğru yolu bulacağız) diyordu. Yaptığı müzikten çok 
etkilenmemim yanı sıra, Efendimizin sünnetlerini konu alan 
bir müzik klibi (Th e Chosen One) seyretmenin heyecanını ya-
şadım. Beni asıl heyecanlandıran ise hayat hikâyesi oldu.



AĞUSTOS 2012
www.vizyonkonya.com48

ADVERTORIAL

2008 YILINDA MAHER ZAİN AİLESİNİ 
ZİYARET ETMEK İÇİN İSVEÇ’E GELİR. 
VİCDANININ SESİNE KULAK VERMEYE 
BAŞLAYAN MAHER ZAİN RADİKAL BİR 
KARAR ALIR VE MÜZİK KARİYERİNİ BİR 
KENARA BIRAKIP BÜTÜN SAMİMİYETİY-
LE ‘’ALLAH!’’ DER. GELİN HİKÂYENİN BU 
KISMINI KENDİ AĞZINDAN DİNLEYELİM.

Amerika’da kaldığın dönemlerde 
İslam’dan çok uzak bir hayat tarzına 
sahip olduğunu söyledin. Fakat ha-
yatında veya iç dünyanda yaşadığın 
bazı olaylar İslami bir hayat tarzına 
sahip olmana vesile oldu. Bu değişim 
hakkında ne anlatmak istersin?
Sanırım benim yaşadıklarım birçok 
genç Müslüman’ın yaşadıklarından 
farksız. Bir müslüman olarak Batıda 
yetişmek insanın kendisi olmasını veya 
kendisini bulmasını çok zorlaştırıyor. 
Aile hayatının dışarıdaki hayatt an 
farklı olması birçok sorgulamalara ve 
kafa karışıklığına yol açıyor. Özellikle 
15-16 yaşlarımda bu sorgulamalar çok 
yoğun olmaya başladı ve yirmili yaş-
larımın başlarında depresyona kadar 
götürdü beni. Bu kötü dönemlerde 
beni hayata bağlayan, her şeye rağmen 
şükretmem gerektiğini unutmamak ve 
benden daha kötü durumda olan in-
sanların varlığını hatırlamak oldu. 

Bu dönemlerde İslam’dan çok uzaktım. 
Namaz kılmıyordum, camiye gitmiyor-
dum ve beni aslımdan uzaklaştıran bir 
arkadaş çevrem vardı. Her zaman doğ-
ruyu ve yanlışı biliyordum aslında, fakat 
kendimi hep yanlış taraft a buluyordum. 

Peki, ailenle olan ilişkilerin bun-
dan nasıl etkileniyordu?
Tabi çok olumsuz etkileniyordu. Ai-
lemle geçirdiğim zamandan çok daha 
fazlasını dışarıda arkadaşlarımla geçi-
riyordum. Arkadaşlarım sürekli ‘’eğle-
niyor’’ gibi görünüyorlardı ve eve geldi-
ğimde, bana o zaman sıkıcı gelen, çok 
daha farklı bir hayat vardı. Bu durum 
çok kafamı karıştırıyordu. Dediğim 
gibi, aslında her zaman yanlış içerisin-
de olduğumu biliyordum. 

Yaşadığın değişimde en çok kimin 
veya kimlerin etkisi oldu?
27 yaşındayken, yani 4 yıl önce, 
Amerika’dan İsveç’e geldiğimde haya-
tımda değişiklikler olmaya başladı. Bu-
nun en büyük sebebi vicdanımın sesine 
kulak vermemdi. Artık iç dünyamdaki 
yaşadığım rahatsızlıkları bastırmak 
istemiyordum ve geçici mutluluklarla 
yetinmek veya mutlu görünmek değil, 
gerçekten mutlu olmak istiyordum. 
Arayışım sonunda hayatıma yeni in-
sanlar girdi. Stockholm’deki yerel ca-
mide buluşmaya başladık. Bu yeni ar-
kadaşlarım İslam hakkında çok bilgiye 
sahiptiler ve bütün sorularıma tatmin 
edici cevaplar veriyorlardı. Sorularım-
dan ve İslam’a aykırı hayat tarzımdan 
dolayı beni asla eleştirmediler. Gönül 
almak için, gönül vermek gerektiğini 
kavramışlardı çünkü. Bana kitaplar 
hediye ett iler ve okumaya, araştırmaya 
başladım. En önemlisi Kur’an-ı Kerim 
ile tanıştım. İnsan bilgi anlamında ney-
le beslenirse Dünya’ya o pencereden 
bakmaya başlıyor ve Dünya’ya bakmak 
için Kuran’dan ve İslam’dan daha gü-
zel bir pencere düşünülemez. Bütün 
bunlara rağmen değişim kolay olmadı. 
Yaklaşık bir yıl boyunca doğru insan-
larla zaman geçirdim ve doğru kaynak-
lardan beslendim. Nihayet kendime 
şöyle dedim: ‘’Maher, artık adam olma 

zamanı!’’. Ramazan ayının ilk günü na-
mazlarımı kılmaya başladım. Tabi, ne 
kadar zor olsa da, bu insanlarla birlikte 
olabilmek için bile Amerika’daki haya-
tımdan vazgeçmiştim. 

Genç Müslümanlara nasıl bir me-
saj vermek istersin?
Her şeyden ve herkesten önce Allah’a 
güvenmeleri ve iman etmeleri çok 
önemlidir. Sonrasında mutlu ve başa-
rılı olmaları için kabiliyetlerini keşfet-
meleri ve sevdikleri işi yapmaları kadar 
önemli bir şey olamaz. Fakat bazen 
yaptığımız seçimler ve bulunduğumuz 
ortamlar bizi Allah’tan uzaklaştırabilir. 
Bu çok tehlikelidir ve böyle bir durum-
dan kurtulmak gerçekten çok zordur. 
Hayata yeniden başlıyor gibi hisseder 
insan kendini. Fakat insan samimi bir 
şekilde Allah’la birlikte olursa Allah’ın 
açamayacağı kapı yoktur. Bu değişimi 
yapabilmek için doğru insanlarla bir-
likte olmak, yani insanın çevresi, çok 
önemli bir etkendir.  

Peki, yaşadığın bu değişikliklerin 
çok başarılı olan müzik kariyerini 
nasıl etkileyeceğini düşündün?
Açıkçası dinimize göre bunun haram ol-
duğunu zannett iğim için müziği bırak-
ma kararı almıştım. Yani Allah’a yönel-
mek adına kariyerimden vazgeçmiştim. 
İnsan Allah’a yeterince güvenince, yani 
iman edince, bu tür kararları daha kolay 
alıyor. Maalesef genelde insanlar Allah’a 
yeterince güvenmiyorlar ve aç kalma 
korkusu gibi yersiz korkular yüzünden 
bir Müslüman’a yakışacak adımları ata-
mıyorlar. Fakat Allah, O’na yöneleni 
hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz.
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Müzik konusunda emin olamadığım 
için bir müddet müziğe ara verdim. 
Sonraları deneme amaçlı ‘’Always be 
there’’ isimli dini içerikli ilk parçamı 
yaptım. Çevremdeki Müslüman kar-
deşlerim bu parçadan çok etkilendiler 
ve dini içerikli müzik yapmam için 
beni teşvik ett iler. Bazı dini konular-
da bilgili olan insanlarla görüşmeler 
yaptım ve parçanın içeriği insanlara 
olumlu mesajlar verdiği sürece müzi-
ğin insanlara bu mesajı ulaştırmak için 
kesinlikle kullanılması gereken bir araç 
olduğunu anladım. ‘’Dünyaya bir mesaj 
iletmek istiyorsan müzik yapmalısın’’ der-
ler ya, gerçekten öyle. Müzik herkesi 
kuşatan evrensel bir dildir.

R&B tarzında müzik yapıyor ol-
man genç insanlara ulaşmak için 
güzel bir yöntem olsa gerek?
Evet, biz hedef kitlesi olarak genç insan-
ları belirledik, fakat bu akşam konserde 
de görüldüğü gibi 7’den 70’e herkes yap-
tığımız çalışmaları çok benimsedi ve bize 
çok destek oldular. Daha önce dediğim 
gibi Allah, O’na yöneleni hiçbir zaman 
yarı yolda bırakmaz. Ben samimiyetle 
‘’Allah!’’ dedikten sonra 6 ay içerisinde 
hayatımda o kadar çok güzellikler oldu 
ki. Örneğin eşimle bu dönemde tanıştım. 
Yine aynı şekilde Awakening Records 
müzik şirketiyle bu dönem tanıştım ve 
ilk albümümü yapmak için imzayı bu 
dönem att ım. Mesela Malezya örneğini 
de vermek isterim. Malezya için özel bir 
tanıtım çalışması yapmadık. Biz sadece 
stüdyomuzda albümümüzü kaydett ik ve 
piyasaya çıkardık. 

Derken Malezya’dan insanlar albümü 
keşfedip kendileri parçalarımızı klipler 
haline getirip internet üzerinden yay-
maya başladılar. Tabi sonrasında kü-
çük bir tanıtım turu yaptık ama bunun 
neticesinde ilk albümüm Malezya’da 
2010 yılının en çok satan albümü oldu 
ve 8 platinum aldı. Bu Allah’ın lütfü 
değil de nedir? Senin günlük hayatt a iş 
adamı olmana rağmen, beni tanıtmak 
amacıyla Türkiye’den Hollanda’ya gel-
men Allah’ın lütufl arına yine güzel bir 
örnek değil mi?

Türkiye’deki hayranlarına bir 
mesajın var mı?
Uzun zamandır Türkiye’ye gelmek isti-
yorum. Türkiye’de bizi takip edenlerin 
sayısı gün geçtikçe artıyor. Onlarla kon-
serlerde buluşmak için can atıyorum 

ve inşallah kısa zaman içerisinde bu 
gerçekleşecek. İkinci albümün Türkçe 
versiyonu kısa zaman içerisinde piya-
salarda olacak ve bu albümde 4 parça-
yı tamamen Türkçe olarak kaydett ik. 
Bu albümde İbrahim Tatlıses’in ve 
Türkiye’nin diğer büyük ses sanatçıla-
rının yapımcılığını üstlenen Emre Mo-
ğulkoç ve kardeşim Mustafa Ceceli’yle 
çalışma fırsatı buldum. İkisine de çok 
seviyorum ve Türk insanın güzelliğini 
kesinlikle çok iyi temsil ediyorlar. Mü-
tevazı ve iyi niyetli olmalarıyla beni ger-
çekten çok etkilediler. Bunun dışında 
çok yetenekli olmaları ve müziğe o Türk 
hissini katmaları, özellikle keman ve 
bağlamayla, albüme çok güzel bir renk 
katt ı. Türk insanını ve Türk müziğini 
gerçekten çok seviyorum ve Türkiye’ye 
gelmek için sabırsızlanıyorum.
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Yaz  Geceleri 
Yaz mevsimi köyümde, bağda yattım bir gece
Karanlıklar içinde sanki her şey bilmece 
Bilmeceler çözüldü, zamanla, hece hece   
Zikre başladığında, her şey kendi dilince 

Sustu saygıyla yer- gök, sessizliğe büründü
Birer birer semada yıldızlar da göründü
Gökte yükselirken ay, zikre dalmıştı uzay
Ey bu zikrin sahibi, halkada beni de say

Çok geçmeden yükseldi guguk kuşunun sesi
Kulaklarımda kaldı rüzgarların nefesi
Hep beraber gecenin nurlu karanlığında
Yıldızların altında, bir zikir halkasında

Neler neler söyledi göklerin pırıltısı
İlahiye dönüştü derenin şırıltısı
Rüzgarla zikir çekti çevredeki ağaçlar
Hiç ara vermediler o böcekler, o kuşlar

Sabaha kadar sürdü, çekirgelerin virdi
Derken gece yürüdü, birinci şafak girdi
Meğer gece çözermiş, bazı bilmeceleri
Ne güzel oluyormuş, böyle yaz geceleri

                                        Ziya Uysal

Emi
Ak üzümüm, al kirazım, yarpızım 
Kelebeğim, kısmetim, alın yazım 
Senden uzaklarda yapayalnızım 
Çok özlediğimi unutma emi  
 
Can evimde duran sızılar gibi
Üstü toz bağlamış yazılar gibi     
Anadan ayrılmış kuzular gibi
Hasret çektiğimi unutma emi  

Asker ocağında zaman geçmiyor
Vatana can feda, kimse kaçmıyor 
Kahrolası terör hedef seçmiyor  
Gelemezsem beni unutma emi 

Yine gün doğarken kuşlar öter mi 
Senin de burnunda hasret tüter mi
İnşallah sağ salim bu da biter mi
Sakla bu resmimi unutma emi     

Vasiyetim olsun bu kadar gence 
Kimse evlenmesin askerden önce
Saçı-başı döküp köye gelince
Bir kurban keselim unutma emi 

                              Ziya Uysal
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Kamer 
Batıoğlu

KADININ SOSYAL YÖNÜNÜ 
ANLATAN DUYARLI SANATÇI;

BU AY Kİ 
‘KIRMIZI KOLTUK’ 
KONUĞUMUZ, ÜLKEMİZ 
KADINLARININ YAŞADIĞI 
SORUNLARI YAPTIĞI 
TABLOLARLA ANLATAN 
VE BU YOLLA İNSANLARI 
UYARMAYI AMAÇLAYAN 
SÜRREALİST SANATÇIMIZ 
KAMER BATIOĞLU…
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Sanat serüveninizden, bugüne ka-
dar ki çalışmalarınızdan, ödülleri-
nizden bahseder misiniz?
İzmir doğumluyum. Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden mezun oldum. ilk sergi-
mi 2002 yılında açtım. Bu güne kadar ikisi 
yurt dışında 13 kişisel sergi açtım. Paris, 
Düseldorf, Dortmund, Siegen, Bükreş, 
Gloggnitz, Neunkirchen, Newyork gibi 
şehirlerde grup sergilerine katıldım. Davet 
edildiğim tüm sempozyum ve çalıştaylara 
gitmeye çalışıyorum. Macaristan, Ro-
manya, Sırbistan, Kosova, Mısır gibi ül-
kelerde yapılan sempozyumlara katıldım.
Bu güne kadar yurtiçi - yurtdışı 14 ödül 
aldım. Bakraç Sanat Galerisi 30. yıl Resim 
Yarışması’nda 1.lik, Evin Sanat Galerisi, 
Nuri İyem Resim Yarışması, T.C Çevre ve 
Orman Bakanlığı, Küresel Isınma Resim 
Yarışması, Ümraniye Belediyesi Resim Ya-
rışması ödül aldığım yarışmalardan bazıla-
rı. Yurt dışında 2011 yılında Moskova’da 
yapılan yaklaşık 3000 katılımcının olduğu 
Uluslararası 1.Resim Olimpiyatları’nda 
‘Grand Prix’ ödülü aldım.

Resimlerinizde ülke kadınlarının 
durumlarına, hassas değinişlerde 
bulunuyorsunuz, bize tarzınızı na-
sıl tanımlarsınız?
Babamın mesleği dolayısıyla Anadolu’da, 
özellikle doğuda çok dolaştık. İlk okula 
Kars’ta başladım, Erzincan Lisesi me-
zunuyum. YTÜ de okurken de ailem 
Diyarbakır’daydı, çok farklı gözlemler 
yapma imkanım oldu. İlgilendiğim konu 
‘kadınların yaşamları ve toplum içerisin-
deki konumlarıydı. Yaptığım gözlemler 
neticesinde Anadolu Tanrıçaları ‘Ki-
bele’lere kadar gidip, kadınlarımızın da 
günümüz ‘Kibele’leri olduğunu anladım 
ve tablolarımda kullanmaya başladım. 
Bunu aynı zamanda kendi sosyal sorum-
luluğum olarak düşündüm.

Türkiye’de ve Avrupa’da pek çok-
şehirde sergiler açtınız, karma ser-
gilere katıldınız. Bize sergilerinizde 
ki izlenimleri aktarır mısınız?
Avrupa’da açtığım sergilerde beni en 
çok etkileyen izleyici profili oldu. 

“ANADOLU’DAN, 

ANADOLU KADININDAN 

YOLA ÇIKIYORUM. 

YANİ KİBELE’LERDEN.”
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Yaptığı iş ne olursa olsun insanların sanata ve sanatçıya duyduğu saygı, ilgi ve 
verdiği önem Türkiye’deki ile çok farklı. Serginize özgeçmişinizi inceleyip ge-
liyor, sizle sanat üzerine sohbet ediyorlar. Ocak 2012 de Avusturya, Ternitz 
Stadt Galerie’ de açtığım kişisel sergimde izleyenlerin gelip elimi sıkıp, ‘high 
quality’ demeleri bir ressam olarak beni inanılmaz mutlu ett i.
Türkiye’de de sanat anlayışının ve sanatçıya saygının yükseleceği gün-
lerin yakın olduğunu düşünmek istiyorum.

Büyük ilgi uyandıran serginizden biri olan Genel ‘Ev’ren 
Kadınları’nda hâkim olan temadan bahseder misiniz?
‘‘Genel ‘EV’ren Kadınları’’ sergimi hazırlarken Bakraç Sa-
nat Galerisi’nin düzenlediği resim yarışmasına bir tablomu 
gönderdim ve 1.lik ödülü aldım. Beni çok motive eden bir so-
nuçtu. İlk ‘‘Genel ‘EV’ren Kadınları’’nı 2009 yılında Art Po-
int Gallery’de açtım. ‘‘Genel ‘EV’ren Kadınları’’, ev kadınları, 
evren kadınları, genelev kadınları gibi tüm dünya kadınlarını 
kapsayan bir sergi. Anadolu’dan, Anadolu kadınından yola 
çıkıyorum. Yani Kibele’lerden. Anadolu’nun binlerce yıllık 
geçmişinde tapınılan, üretken, güçlü kadınlarının, 
fiziki yapıları dolayısıyla günümüzde hor gö-
rülen, değer verilmeyen kadınlar haline ge-
lişlerini sorguluyor, kapitalizmin yaratt ığı, 
bize zorla dayatılan güzellik normları ve ’0’ 
beden anlayışına karşı çıkıyor, onların hala 
güçlü, üretken ve güzel olduklarını savunu-
yorum. Her şeyi yapabileceklerini ve en başta 
‘kadın’ olduklarını hatırlatıyorum.
Bu formdaki kadınlar hepimizin ailelerinde an-
neanne, babaanne, hala, teyze olarak yer alıyorlar. 
Yolda yürürken kaç tane ‘0’ beden kaç tane Kibele 
görüyoruz? Tabii ki cevap belli, öyleyse doğal olan 
niye dışlanıyor ki? Bize dayatılan estetik formların 
gençler üzerinde yaratt ığı etkiyi de çeşitli hasta-
lıklara kapıldıklarını görüp acı bir şekilde yaşadık. 
Bu yüzden doğallıktan yana olmak, bedenimizi 
korumak ve psikolojik olarak da güçlü olmak ge-
rektiğini vurgulamaya çalışıyorum.Son sergimde  
‘‘Genel ‘EV’ren Kadınları’’ spor yapıyor, hem de sporun 
bütün dallarını. Bu şekilde onlara, kadın olduklarını ve 
her şeyden önce insan olduklarını hatırlatmaya çalışıyo-
rum. Yurt dışındaki her tür gelişmeyi takip edip bir çok 
araştırmalar yapıyorum ama kendi resmimde yüzüm 
Anadolu’ya dönük. Çünkü ben Anadolu’yum.
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“YURT DIŞINDAKİ HER TÜR 
GELİŞMEYİ TAKİP EDİP 

BİR ÇOK ARAŞTIRMA 
YAPIYORUM AMA KENDİ 

RESMİMDE YÜZÜM 
ANADOLU’YA DÖNÜK. 

ÇÜNKÜ BEN ANADOLU’YUM.”
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“Anadolu’ya yolculuk” adlı sergile-
rinizin amacından ve Anadolu’da ki 
izlenimlerinizi kısaca anlatır mısınız?
‘’Anadolu’ya Yolculuk Sergileri’’ benim 
uzun yıllar önce düşündüğüm bir pro-
je, bir gençlik idealimdi. İdealim kısaca, 
‘Bizler Anadolu’da doğduk büyüdük, 
bir şeyleri başarabilmek amacıyla bü-
yük şehirlere geldik ve başardık. Bizi 
yetiştiren, emek veren Anadolu insanı-
nın gelip yaptıklarımızı görme imkanı 
yok. O zaman biz ayaklarına gidip ne 
yaptığımızı gösterip vefa borcumuzu 
ödeyelim’. Bu düşünceyle arkadaşlarımı 
aradım, hepsi tablolarıyla, fotoğrafl a-
rıyla destek verdiler. Atölyelerine gidip 

tek tek çalışmaları topladım ve ‘müze’ 
gibi bir sergi oluşturdum. İçlerinde bir 
çok üniversite hocalarının olduğu yak-
laşık 50 sanatçının 100 den fazla ese-
rinin yer aldığı ‘’Anadolu’ya Yolculuk 
Sergileri’’nde Türkiye’nin önde gelen 
sanatçıları yer alıyor. Anadolu’da il il 
gezdirdiğim bu sergi tamamen bir gö-
nüllülük ve kültür projesi olma özelliği-
ne sahip, asla ticari kaygı gütmeyen bir 
sergidir. Gitt iğimiz illere valilik davetlisi 
olarak gidiyor, valilik himayesinde ser-
gimizi açıyoruz. Bu güne kadar Mersin, 
Çorum, Ordu, Batman ve Mardin’de 
sergi açtım. Gitt iğimiz illerde güzel sa-
natlar lisesi ya da fakültelerde söyleşi ve 
konferanslar yapıp öğrencilerin resim 
ya da fotoğraf sanatçılarının tanışmasını 
sağlıyor, ilişkilerimizi güçlendiriyor eği-
timdeki amacımıza ulaşmış oluyoruz. 
Sergimiz davet aldığı sürece illere yol-
culuğuna devam ediyor.

Türkiye’de bir ilk olma özelliği 
olan sanat projesi “Sonsuz Şükran 
Köyü” nden bahseder misiniz?
‘Sonsuz Şükran Köyü’ projesinde daha 
düşünce aşamasındayken vardım. 
Bu proje yazar-yönetmen Mehmet 
Taşdiken’e aitt ir. Çok güzel bir ideal-
den yola çıkarak bu günlere geldik. 
Kaybolan değerlerimizi yeniden ha-
tırlamak, öğretmeye değil öğrenmeye 
gelmek yani ‘köylü’ olmak idealiyle 
Mehmet Taşdiken’in hayata geçirdiği 
bu projede Türkiye’nin önde gelen ya-
zar, şair, yönetmen, sinema-dizi oyun-
cuları, ressam, heykeltıraş, seramik ve 
fotoğraf sanatçıları 300 yıl önceki Sel-
çuklu Mimarisi baz alınarak yapılmış 
kerpiç evlere sahip oluyorlar. Çavuş 
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in 
yoğun çalışma ve desteğiyle şekille-
nen köyümüzde yıl içerisine yayılan 
etkinliklerimiz oluyor. Böyle bir proje-
de olmayı kendim için bir şans olarak 
görüyor, köyümde yaşamaktan büyük 
mutluluk duyuyorum.

NİSVAN projesinin de kuratörlü-
ğünü yapıyorsunuz, projeyi açık-
layabilir misiniz?
Nisvan TRT için yapılan bir belgesel 
dizi. Katre Yapım tarafından gerçekleş-

tiriliyor. Nisvan, kadın demek. Tarihte 
iz bırakan, mesleklerinde ilk olmuş 
kadınlar dizide işleniyor. Bu kadınları 
Türkiye’nin önde gelen ressamları res-
mediyor. Ben de kuratörlüğünü yapı-
yorum. Prof. Ahmet Özol, Prof. Basri 
Erdem, Prof. Seyit Bozdoğan, Bahatt in 
Odabaşı, Adil Ocak, Hasan Nazım Ba-
laban, Gültekin Serbest, Remzi İren, 
Doç. Nihat Şirin gibi Türk resminin 
ustalarının yaptığı tablolardan oluşan 
sergi, belgeselin basın toplantısıyla eş 
zamanlı olarak Şirket-i Hayriye Sanat 
Galerisi’nde Galeri Yöneticisi Ayşegül 
Abay’ın organizasyonunda açılacak. 
Belgeselin diğer bölümleriyle devam 
edecek olan ve 100 ün üzerinde tab-
loyla tarihi bir görsel arşiv oluşturacak 
çalışmalar bakanlığın onayıyla müzede 
yerlerini alacak, gelecek kuşaklara doğ-
ru bilgilerle aktarılmış olacak.
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anat dediğimiz şey 
O’nun sonsuz, renk, 
ahenk ve biçim kuyu-
sudur. Tıpkı gecenin 
zifiri koyuluğunda 

derin ve karanlık sularda el-
lerinizi bir ümitle birbirine 
vurarak ortaya çıkardığınız 
yakamozun parıltıları gibi-
dir… Elinizi her bir vuruş, 
bir sonrakinde daha şiddet-
li, daha parlak parıltılarla 
O’nun varlığını bize kanıt-
lar… Aslında bu yeniyi keş-
fetme değil var olanı yeniden 
yorumlamaktır… Sanatçı ve 
eseri de birbirine böyle ka-
vuşurlar. Zor ve meşakkatli 
bir yolculuktur bu çoğunluk-
la, her yiğidin harcı da değil-
dir öyle… Dikkat ister, sevgi 
ister, sadakat, sabır ister…  
Unutulmuş zaman dilimle-
rinden bu güne sanatçı ve 
eserinin birbirine ulaşması-
na olanak sağlayan süreçler, 
geçtiğimiz yüzyılla beraber 
alışılagelmişin dışında özel-
likler taşımaya başladılar... 
Önceleri sanatçıların top-
lumdan ve bulunduğu or-
tamdan kendini soyutlaya-
rak, belki de kaçarak, saklı 
cennetlerine ait hazinelerini 
bir tuvalin tabağında insan-

lara sunmalarının üzerinden 
haylice bir zaman geçti. O za-
man insanlar tarafından keş-
fedilmemiş egzotik mekân 
ve yaşamların bununla yeni 
karşılaşan toplum üzerindeki 
sosyal etkileri pek tabii ki gü-
nümüzden çok farklıydı. 
Ama artık çok şey değişti, in-
san doğasıyla beraber doğallı-
ğını da kaybett i. Elbett e sanat 
da bundan nasibini aldı… 
Baş döndüren bir hızla de-
ğişen teknolojik, sosyal ve 
kültürel ortamın heybesin-
den insanlığa faydalı olan 
birçok önemli fırsatın yanı 
sıra “hızlıca tüket at!” gibi 
bir yaşam anlayışı da çıktı. 
Herkesin ve her şeyin, hızlı-
ca ve hor kullanımı sonucu 
miadından önce yorulmuş 
ve olabildiğine küçülmüş 
bir dünya yaratt ı bizlere. 
Artık kaçacak ne bir adamız 
ne de saklı bir cennetimiz 
kaldı… Bizler bu sıkış-
mışlıkta kendi yalnızlık 
adalarımızda hapso-
lup kaldık…
Neyse ki sanat bu sı-
kışmışlığın içinde yine de 
özgürlüğü vaat eden az sayı-
daki dayanak noktamızdan 
biri ve belki de en önemlisi. 

Enerji, hayal ve özlemlerimi-
zin dur durak bilmeyen de-
vinimi “sanat’’ ise eğer, gören 
gözleriniz, resmedecek elle-
riniz söyleyecek 
sözleriniz ve an-
latacak dilleriniz, 
varsa son söz söy-
lenmemiştir asla… 
Bu sayfayı yaşama 
dair pozitif yeni bir 
bakış açısıyla kendi-
mize yeni özgürlük 
alanları yaratmak ve 
sizlerle paylaşmak için 
tasarlayacağız. 

Sanatı “Yaşam Sanatı” na 
da dair birçok farklı pen-
cereyle keşfe çıkacağız..  

Bize bu yolda bir fırça-
nın hassas darbeleriyle 
oluşturulmuş güzel bir 
kuşun kanatları, berrak 
bir suyun duruluğu, ha-

yatın sahneye yansıyan 
dramı, uçsuz bucaksız gök-

yüzü ya da küçük bir çocu-
ğun zeytin tanesi bakışları 
eşlik edebilecek…

Sanatı Yaşamdan, Yaşamı 

Yaradan’dan Ayırmadan 

Rengârenk Bir Yolculuğa 

Çıkıyoruz… Yaradana sanatla 

atan bir yürek verdiği için 

sonsuz teşekkürler…

Renkahenk
ESRA  GÜLERA RSLAN GÜVENÇ Sanatta yenilik arayışı, yeniyi keşfedişe çıkılan 

yolculuk Yaradana ulaşma çabasıdır aslında… RESSAM
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Ali  Öz
AŞK’IN ŞEHRİ’NDE, KONYA’DA 
GENÇ BİR YETENEK; 

GENÇ YETENEK KÖŞEMİZDEKİ 
KONUĞUMUZ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ 
ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİSİ ALİ ÖZ… 
BOŞ ZAMANLARINI HAT SANATINI 
ÖĞRENMEYE ÇALIŞTIĞINI DİLE GETİREN 
GENÇ YETENEĞİMİZ, ÖNCELİKLİ 
HEDEFİNİN, TÜM YAZI ÇEŞİTLERİNİ 
ÖĞRENİP, KAMIŞIN O ULVİ SESİ İLE 
YOĞRULMAK OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Hat, bir sanat 
değil, nefes alış 

biçimidir.

KONU:  AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:  S. HAKAN KÜÇÜKSUCU
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Hat sanatına olan bu ilginiz 
nasıl başladı?
Bana göre kişinin en büyük zenginliği, 
doğduğu ve büyüdüğü şehrin manevi 
zenginlikleri ile yoğrulmasıdır. Ben Aşk’ın 
Şehri’nde, Konya’da doğdum. Benim en 
büyük zenginliğim de bu. Tasavvufa ve 
Mevlana’ya olan düşkünlüğüm çocuk yaş-
tan itibaren süre gelen bir durumdu. Ne 
olursan ol gel sözünün hürmetine, elim-
de nasıl kullanmayı bilmediğim fırçam, 
boyam, kamışım ve mürekkebimle içime 
düşen Aşk’ı yazmaya, resmetmeye çalışı-
yorum sadece. Yaklaşık 3 yıl önce  deft eri-
min bir sayfasına Arapça ya benzer değişik 
harfl er ve farklı şekillerle bir semazen çiz-
dim. İlk başta sıra arkadaşım çok beğendi 
ve ondan sonra hocalarım dahil olmak 
üzere herkes çok beğenmişti. Aradan bir 
süre geçtikten sonra İnternett en araş-
tırdım ki üstadımın ilk kişisel sergisinin 
ilanını gördüm ve sergisine gitt im. Sergi 
muhteşemdi. İşte o günden sonra hat 
sanatı beni içine çekti ve ilk başlangıcım 
orada oldu. Daha sonrasından üstadım ile 

internet vasıtası ile iletişime geçtim. Üs-
tadım benim ilgimden ve yeteneğimden 
memnun olduğu için benimle ilgilenmeyi 
ve teknikleri öğretmeyi kabul ett i. İlk baş-
larda çok afalladım çünkü çok ince ayrıntı 
vardı. Benim yaptığım klasik hat sanatı-
nın yazılmış mükemmel eserlerini kişisel 

ve görüş yeteneğim ile resmetmektir. Bu 
yüzden ilk başlarda çok yanlışlar yaptım. 
Çok tual harcadım çoğu zaman üzüldüm, 
bırakmayı düşündüm ama üstadım hep 
arkamdaydı çok destek oldu bana. 

Son yıllarda hat sanatına olan ilgi 
gittikçe artıyor. Senin gibi, genç sa-
natseverlere neler söylemek istersin. 
Neden bu sanat ile ilgilenmeliler? 
Tasavvuf Kültürü zengin bir edebiyat ve 
sanatı yaratmış, yüzyıllar öncesinden gü-
nümüze ulaşmıştır. Üstadlar güzel sözün 
güzel yazıyla tamam olduğuna inanmış, 
Hat adı verilen bir geleneği var etmiştir. 
Varlığı bir gören, anlamı önemseyen bu 
ummanda bir katre olabilmek marifet 
sayılmıştır. Ben üniversite öğrencisiyim 
ve yoğun ders takvimimden dolayı çok 
istediğim klasik hat derslerine başlayamı-
yorum; ama sergileri takip ediyor, evde 
hat meşkedip, resimlerimde hat sanatının 
estetiğini kullanıyorum. Neden bu sanatla 
ilgilenmeliler sorunuzu, neden bu sanatla 
ilgileniyorsun, olarak değiştirirsem daha 

TUVALE YAPILMIŞ BİR RESİM, YA DA 
KÂĞIT ÜZERİNE YAZILMIŞ TEK BİR 
NOKTADA BAZEN KAYBOLUYOR, 

BAZEN KENDİMİ BULUYORUM. BENİ 
ETKİLEYEN DUYGUNUN ADI; DETAY…
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kolay ifade edebilirim. Çünkü isli mürekkep ve kamış ile yazılmış 
tek bir noktayı bile, denizden ve gökyüzünden daha estetik bu-
luyorum. Bu sanatla ilgili olan arkadaşların en başta 
bu sanata saygı duymalarını tavsiye ederim. Her türlü 
sanata saygı duyulmalıdır fakat dini motifl er içerdiği için 
hat sanatının ayrı bir önemi var. Bunu yaptıkları takdirde 
hat sanatının büyüsüne kapılacaklardır. Başlayıp pes et-
mesinler. İlk başta zorlanırlar ama sonrasında onları dün-
yanın  en mutlu, huzurlu insanı yapabilir.

Örnek aldığınız hat sanatçıları kimlerdir? 
Yaşayan Kıymetli Hatt atlarımızdan Hüseyin Kutlu Ho-
cam şöyle demişti; “Yalnız kâğıda yazılan güzel yazıya icazet 
verilmez. İcazet ahlaka ve edebe verilir.“ Hat Sanatına yıllarını  
veren, yüzlerce öğrenci yetiştiren  ama bütün mütevazı-
lıkleri ile hala çırak olduklarını söyleyen üstadlar var. Ben 
kişiyi değil, düşünceyi ve karakteri örnek alıyorum. Ama 
kendi tarzını oluşturup üslubunu koruyabildiği için Yasin 
Börekoğlu’nun çalışmalarından esinleniyorum. 
 
Esere başlarken en çok neye dikkat ediyorsunuz?
Benim için dikkat edilmesi gereken şeylerin en başında yazılan ya-
zıyı en doğru biçimde yazmak gelir. Çünkü ben 
resmediyorum. Ve tabii ki sonrasında tasarlamak 
geliyor. Eğer tablonun neresine ne yapılacağı iyi 
tasarlanmazsa ortaya güzel bir şeyler çıkmıyor. 
Benim tarzım olarak yeni bir tabloya başladığım 
veya tasarlama aşamasında düşündüğüm vakitlerde mis-
tik müzikler veya çeşitli ilahiler dinleyerek kendimi mo-
tive ediyorum ve daha güzel şeyler ortaya çıkarıyorum. 
Her yazılmış yazıya ayrı ayrı saygı duyuyorum çünkü 
hepsinde çok fazla emek ve hak var. Yazarken de bunlara 
çok dikkat ediyor ve hatasız biçimde resmetmeye çalışı-
yorum.  Gördüğüm  her şeyden esinlenip, etkilendiğim 
her şeyi resmetmek istediğim zamanlarım oluyor. Ben 
doğayı dinliyorum. Sanatçı doğayı dinlemeli. Yazıyı res-
metmek böyle mümkün oluyor.
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BEN DOĞAYI 
DİNLİYORUM. 

SANATÇI DOĞAYI 
DİNLEMELİ. 

YAZIYI RESMETMEK 
BÖYLE MÜMKÜN 

OLUYOR.
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Hat sanatının yanında başka sanat dal-
ları ile ilgileniyor musunuz?  
Liseyi bitirdikten sonra iç mimari sınavları-
na hazırlanırken karakalem öğrendim. Bazen 
karakalem çalışıyorum. Ayrıca seramik ha-
murlarından çeşitli şekillerde ve temalarda 
dolma kalemler yapıyorum. Ney üfl emeye 
merak sarmıştım fakat okulum ve diğer ilgi 
alanlarımdan dolayı zaman bulamadım ama 
hala içimde duruyor ney aşkı. Sanata ve sa-
natçıya saygım sonsuz bu yüzden sanat dal-
larının birçoğuna ilgim var. 

Sanat ile uğraşmaya başladıktan sonra 
kendinizde ne gibi değişikliklerin oldu-
ğunu fark ettiniz? 
Tuvale yapılmış bir resim, ya da kâğıt üzeri-
ne yazılmış tek bir noktada bazen kaybolu-
yor, bazen kendimi buluyorum. Beni etkile-
yen duygunun adı; Detay…
Önceleri ağacı ağaç olarak algılarken,şimdilerde 
ağaç denildiğinde aklıma yüzlerce detay geli-
yor.Koku, meyve, meyvenin içindeki kurt, çe-
kirdek, renkler, benekler, tatlar gibi.. 

 Hat Sanatına dair yapmak istedikleri-
niz nelerdir? Uluslar arası ticaret bölü-
münde okuyorsunuz, mesleğinizin ya-
nında sanatla ilgili olan çalışmalarınıza 
devam edecek misiniz? 
Konya KTO Karatay Üniversitesi’nde Ulus-
lararası Ticaret okuyorum. Ders takvimimin 
yoğunluğundan Klasik Hat Eğitimime zaman 
ayıramıyorum. Öncelikli hedefim, tüm yazı çe-
şitlerini öğrenip, kamışın o ulvi sesi ile yoğrul-
mak. Çalışmalarıma devam edeceğim, çünkü 
Hat, bir sanat değil, nefes alış biçimidir.
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Sabiha  Gökçen
DÜNYA’NIN İLK KA DIN SAVAŞ PİLOTU; 

“Beni çok mutlu ett in… Şimdi artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim… Belki de dünya-
da ilk askerî kadın pilot olacaksın… Bir Türk kızının dünyadaki ilk askerî kadın pilot olması ne 
ift ihar edici bir olaydır, tahmin edersin değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni Eskişehir’deki 
Tayyare Mektebi’ne göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin”

M. Kemal Atatürk

TÜRK HAVA KUVVETLERİ’NİN VE DÜNYA’NIN 
İLK ASKERİ KADIN PİLOTU, 

ATATÜRK’ÜN MANEVİ KIZI SABİHA GÖKÇEN…
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Bursa Vilayet Başkâtibi Hafız 
Mustafa İzzet Bey ile Hayriye 
Hanım’ın kızları Sabiha, 22 
Mart 1913’te Bursa’da dünya-
ya geldi. Anne ve babasını kü-
çük yaşta kaybeden ve ağabeyi 
tarafından büyütülen Sabiha, 
1925’te henüz 12 yaşınday-
ken Bursa ziyareti sırasında 
evlerinin yakınındaki Hünkâr 
Köşkü’nde konaklayan döne-
min cumhurbaşkanı Atatürk’e 
ulaşmayı ve okumak istediğini 
iletmeyi başarmıştı.

Atatürk, ağabeyinden izin ala-
rak kendisini evlat edindi ve 
Ankara’ya götürdü. Sabiha, 
Çankaya İlkokulu ve Üsküdar 
Kız Koleji’nde eğitim gördü. 
Rahatsızlığı nedeniyle öğreni-
mini yarıda kesip Heybeliada 

ve Viyana’da tedavi gördü. Bir 
süre Fransızcasını ilerletmek 
amacıyla Paris’te bulundu. 
1934’te Soyadı Kanunun çık-
masından sonra Atatürk ken-
disine Gökçen soyadını verdi.
Sabiha Gökçen, 1935’de 
Türkkuşu’nun açılış törenin-
de yapılan planör gösterile-
rinden etkilenerek havacılığa 
ilgi duydu. Atatürk’ün de 
destek vermesi ile 1935’te 
Türk Hava Kurumu’nun Türk 
Kuşu Sivil Havacılık Okulu’na 
girdi, Ankara’da yüksek pla-
nörcülük brövelerini aldı.
İlk kadın savaş pilotu Sabiha 
Gökçen, 7 erkek öğrenciy-
le birlikte Kırım, Rusya’ya 
gönderilerek 6 aylık yüksek 
planörcülük eğitimini Kokte-
bel Yüksek Planör Okulu’nda 
tamamladı. Moskova’ya mo-
torlu uçak okuluna gitmeyi 
planlıyordu. Ancak manevi 
kız kardeşi Zehra’nın ölüm 

haberini alınca bu düşün-
ceden vazgeçerek ülkesine 
döndü. Bir süre dünyaya 
küsen Sabiha, Atatürk’ün 
ısrarları ile yeniden çalışma-
lara başladı. Eskişehir Hava-
cılık Okulu’nda Sami Uçan 
ve Muhitt in Bey’den özel 
uçuş eğitimi aldı. 25 Şubat 
1936’da ilk defa motorlu 
uçak ile uçmaya başladı.

“Dünyanın ilk kadın savaş 
pilotu” unvanını, uçuş eği-
timinde gösterdiği başarılar 
üzerine Atatürk’ün isteğiyle 
olmuştur. O yıllarda kızlar 
askeri okullara alınmadığı 
için özel bir üniforma giy-
dirilerek Eskişehir Uçuş 
Okulu’nda 1936-1937 dö-
neminde 11 ay boyunca 
özel eğitim aldı. Bu eğitim 
sonrasında kendisine ilkokul 
öğretmeni Nüveyre Uyguç 
eşlik ett i. Gökçen, brövesini 
aldıktan sonra Eskişehir’deki 
1. Hava Alayı’nda 6 ay görev 
yaptı, bu sırada Trakya ve 
Ege manevralarına katıldı.

“Dünya tarihine adını 
yazdıran 20 havacı” 

arasına katılışı
1996’da havacılık kariyerinin 
en büyük ödülünü almıştır. 
Amerikan Hava Kurmay 
Koleji’nin mezuniyet töreni 
için düzenlenen Kartallar 

Toplantısının onur konu-
ğu olarak katıldığı Maxwell 
Hava Üssü’ndeki törende 
“dünya tarihine adını yazdı-
ran 20 havacıdan biri” seçil-
di. Bu ödüle layık görülen ilk 
ve tek kadın havacı oldu.

Son uçuşu
1953 ve 1959’da davet edil-
diği ABD’ye Türk toplumu 
ve Türk kadınını tanıtmak 
amacıyla giden Gökçen için 
büyük bir Amerika turu 
düzenlenmiştir. Son uçuşu-
nu 1996’da 83 yaşında iken 
Fransız pilot Daniel Acton 
eşliğinde Falcon 2000 uça-
ğıyla yapmıştır.
Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001 
tarihinde doğum gününden bir 
gün sonra 88 yaşında Gülhane 
Askeri Tıp Akademisi’nde ha-
yata gözlerini yumdu.



AĞUSTOS 2012
www.vizyonkonya.com68

GENÇ YETENEK

KÜÇÜK ELLER, BÜYÜK SÖZLER;

Sesinin rengiyle boyanmış bir şarkının
Kimsenin duymayacağı bir makamından
Düştüm ben bu sayfalara

GÖKKUŞAĞI, ZAMK AĞACI, AŞK ACISI, AYRILIK… 

EVET, BU KELİMELER İLK BAŞTA SIRADANMIŞ GİBİ GELİYOR 

DEĞİL Mİ? BU KELİMELERİN ANLAMINI HENÜZ 16 YAŞINDA BİR 

KIZ ÇOCUĞUNDAN DİNLEMEK BÜYÜK BİR KEYİFTİ BENİM İÇİN. 

MERVE KÜÇÜCÜK YÜREĞİNE ÖYLE BÜYÜK BİR AŞK YERLEŞTİR-

MİŞ Kİ, ŞİİR KİTABINI ELİME ALINCA BİR SOLUKTA OKUDUM. BİR 

DE MERVE’YE SORDUM NEDİR BU ZAMK AĞACI TUTKUSU…

Sevgili Merve, şiir yazmaya nasıl başladın, ilk 
şiirini ne zaman yazdın?
İlk şiir tadındaki yazılarımı dördüncü sınıft a yazmaya baş-
ladım. Okumaktan dinlemekten çok zevk alırdım. Daha 
küçükken belki daha yetenekliydim ölçülü yazabiliyordum 
ama şimdi okuyunca sanki ölçülü yazılmış güzel sözler gibi 
geliyor. Zaman geçtikçe ölçüyü unutur oldum. Kafiyeyi de 
kısa zaman önce bıraktım. İlk şiirim kısa olan geçmişimde 
çok eskilere dayanmıyor. O şiirden bu yana her gün biraz 
daha değiştiğini fark edebiliyorum. Anılarımı ölçülerle ve 
kafiyelerle yazdığım şiirlerim zaman içinde biçimini değiş-
tirse de benim için anlamını değiştirmediler hala yaşadıkları-
mı veya yaşayamadıklarımı aynı şekilde anlatıyorum.

Neden “Zamk Ağacı Duygusu” hikâyesinden 
biraz bahseder misin?
Kitap ilk hayal kırıklıklarımı ayrılıklarımı anlatt ığım bir 
liman gibiydi. Hayatımın bir daha gelmeyecek çok güzel 
yıllarından bana kalacak çok güzel bir hatıra şimdi. 

Merve
Tavlan

KONU:  AYŞE OKUTAN

FOTOĞRAF:  VOLKAN ÇAKIR
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İlk gününden son anına ka-
dar her şeyi hatırlıyorum. İlk 
aşk derler ya öyle bir şeydi. 
Dolu dolu yaşadığım bir 
hikâyenin bitmesi sonucu 
ortaya çıktı. Çok yalnız his-
sediyordum böyle hissetme-
me engel olacak kadar çok 
beni seven bir ailem ve dost-
larım olmasına rağmen yal-
nız hissediyorum. Yaklaşık 
bir haft a kadar yataktan çıka-
mayacak kadar hastalandım. 
Dudağımda yemek yememi 

konuşmamı engelleyecek kadar derin 
ve büyük bir uçuk çıktı. Bu konuda kimseye konuş-
mak istemediğimi, hastalığım sürecinde aklımdan 
geçenlerin ve içimdekilerin oldukça yoğun oldu-
ğunu fark ett im. Benim yeniden ayağa kalkmam ve 
kendime gelmem için anlatmanın bir çözüm oldu-
ğuna karar verdim ama insanlara değil kâğıtlara an-
latmak istedim. 10 Aralık 2011 tarihinde yazmaya 
başladım ve 120 gün her gece yazdım. Zamk Ağacı, 
Arabistan’da yetişen bir ağaç bu ağacın çiçekleri kalp 
ve ciğer hastalıkları tedavisinde kullanıldığı söylenir. 
Sana iyi geldi mi diye sorarsanız bu biraz göreceli 
ama insanlara bu kitap şifa olsun istedim. Bu yaşa-
nanların hepsinin bir gereklilik olduğunu fark ett im 
eğer benim o çok üzüldüğüm ayrılık yaşanmasay-
dı benim bir kitabım olmayacaktı ve kitabımın adı 
Zamk Ağacı Duygusu olmayacaktı. Ayrılık da sevi-
lebilir bazen. İnsan içindeki duyguları doğru şekilde 
yönlendirdiğinde çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. 
Zamk Ağacı Duygusu da böyle bir kitap çok üzücü 
bir hikâyeden çok sevdiğim bir şeye dönüşen bir ki-
tap. Şimdi adım hep sevdiğim bu hikâyeyle anılacak 
ve bu oldukça güzel bir duygu.

Şiirlerine isim vermek yerine, şiirlerini niçin 
numaralandırdın bunun bir sebebi var mı?
Ben çok üzüldüğüm bir hikayemi anlatmama 
rağmen şiirlerimi geçmişimdekileri ve gelecekte 
olacakları çok seviyorum. Sevdiklerime isimler 
vermek sevgimi sınırlandırmak gibi geliyor. İsim 
vermektense anlamlarıyla seviyorum insanları ya-
şananları ve şiirlerimi. Bu yüzden isim vermedim. 
Fakat numaralandırdım böylelikle bir kronolojik 
sıra oluşturdum hepsini birbiri ardından gelen fa-
kat farklı şiirler olduğunu anlatmaya çalıştım.

Bu küçük yaşında, aşkı da ayrılığı da aynı di-
zelerde anlatmışsın. Neler söylemek istersin?
Yaşımın oldukça küçük olduğunu ve yazdıklarımın 
benim boyumu çoğu zaman geçtiğini farkındayım. 

Duygularımızın yaşı yoktur. İnsan duygularına bir 
kez kulak vermeye başlaya görsün. Mühim olan için-
dekileri doyasıya yaşayabilmektir. Bu çok mutlu ol-
duğumuz bir anda olabilirken çok karamsar bir anda 
olabilir. Çok kuvvetli bir aşkta olabilir o aşkın ayrılığı 
da olabilir veya anlık bir heyecanda olabilir. Biz bu 
duyguları içimizden geldiği gibi yaşarken insanız.

Peki, çevrenden nasıl tepkiler aldın?
Günlük hayatt a neşeli bir insanımdır aslında insan-
lar beni sürekli gülerken görürler. Bu kadar neşeli 
olmama rağmen böyle karamsar şiirleri yazmama 
şaşırdılar. Bir de şiir yazmama ve kitap haline getir-
meme şaşıran kesim var. Bu kesimdeki insanlardan 
onlar hakkında hiç bilmediğim şeyler öğrendim. 
Etrafımda cesaretlenen ben de kitabım olsun isti-
yorum ne yapmalıyım diyen şiirlerimi bestelemek 
isteyen insanlar görmeye başladım. Bunları hem 
gururumu okşuyor hem de üretken insanların ol-
duğunu bana gösterip mutlu ediyor. Ailem dost-
larım arkadaşlarım benim kadar heyecanlandılar 
ve bu heyecan insanı motive ediyor. Kız kardeşim  
“Ablam sabah bizimle gülüp eğlenen akşam oda-
sına kapanıp ağlayıp şiir yazan garip bir çocuk…’’ 
dedi benim için. Bu aldığım tepkileri ve durumu-
mu anlatan bir söz.

Kitap, yazarıyla, diziniyle, kapak tasarımıy-
la yaş ortalaması sadece 16 olan küçük ama 
büyük yüreklerden çıktı. Bu nasıl bir duygu?
Oldukça heyecan verici… 
Ben bu kitapla beraber etrafımda çok çeşitli ye-
tenekleri olan gençler gördüm. Hiç bilmediğim 
yetenekler ortaya çıktı. İnsanların bu gençleri ce-
saretlendirmesi yönlendirmesi gerekiyor. Eğer ben 
bugün bir kitabım var diyorsam bu tamamen benim 
ailem tarafından cesaretlendirilmem ve yönlendi-
rilmemle oldu. Ben 
şanslıydım ve bü-
tün gençlerin ken-
dilerine bu şansın 
tanınması için ça-
balaması gerektiğini 
düşünüyorum. Eğer 
gerçekten isterler-
se başaramayacak-
ları şey yok bunu 
görmek için çaba-
lamaya bir yerden 
başlamaları gerek. 
Bu kitapta umarım 
buna bir kanıt olur benim içinde benimle çalışan 
diğer arkadaşlarım ve içinde üretme dürtüsü olan 
bütün gençler içinde.
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ve büyük bir uçuk çıkt
mak istemediğimi ha
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Çocuklar ve Boşanma
Boşanan aileler çoğu kez boşanmanın çocuklarının üzerindeki etkileri konu-
sunda endişelenirler. Boşanan anne babalar her ne kadar kendi problemleri 
ile meşgul olsalar da hala kendilerinin çocuklarının yaşamındaki en önemli 
kimseler olduklarını kavramışlardır. 

Çocuklar çoğu kez anne-babalarının ara-
sındaki anlaşmazlığı kendilerinin neden 
olduğuna inanırlar. Çoğu çocuk anne-
babalarının yeniden bir araya getirmek 
sorumluluğunu kendi üzerlerine alırlar, 
bazen bunun için fedakârlık yaparlar. 
Bedensel veya psikolojik hastalıklara kar-
şı gelişen zafiyet, boşanma sonrasında 
ebeveynlerden birinin veya her ikisinin 
örseleyici kaybından kaynaklanabilir. 
Bununla birlikte, özen ve itina ile yakla-
şıldığında, boşanma sırasında da ailenin 
bağları harekete geçirilebilir ve çocuğa 
ebeveyn çatışmasından kaynaklanan sı-
kıntıları aşmasında yardım edilebilir.
Çocuklarında aşırı sıkıntı işaretleri ko-
nusunda ebeveynler dikkatli olmalıdır. 
Bu okula karşı istek azalması, arkadaş 
edinme ve onlarla birlikte olmaya is-
teksizlik hatt a hoşlandığı uğraşlara karşı 

ilgisizlik şeklinde olabilir. Diğer işaretler 
aşırı veya çok az uyuma, isyankârlık, aile 
içinde sık kavga-çekişmeyi içerebilir.

Çocukların, evliliğin sonlanmasına ve 
artık birlikte yaşamayacak olmaları-
na rağmen, anne ve babalarının yine 
onların ebeveynleri olacağını bilmeye 
ihtiyaçları vardır. Uzun süren vesayet, 
çocuğa kimin bakacağı tartışmaları 
veya çocuğa bir tarafı seçme konusun-
da baskı yapılması özellikle çocuk için 
zedeleyici olabilir ve boşanmanın ver-
diği zararı artırabilir.
Anne-babanın çocuklarının iyiliği ve 
geleceği konusunda uyumlu olmaları 
ve bunu devam ett irmeleri önemlidir. 
Eğer çocuk endişe belirtileri gösterirse 
aile doktoru veya çocuk doktoru ço-
cuğu bir çocuk ve ergen psikiyatrisine 
gönderebilir. Çocuk ve ergen psikiyat-
risti bu durumda anne-baba ile görü-
şebilir ve onlara nasıl davranacakları 
konusunda yardımcı olabilir.

Boşanma ebeveynler için 
duruma göre kötü veya iyi 
bir gelişme olabilirken, ço-
cuklar için korku oluşturur 
ve güvenlikleri için bir teh-
like olarak algılayıp endi-
şelenirler. Bazı ebeveynler 
boşandıkları için o kadar 
üzülür veya kendilerini so-
rumluluk altında hisseder-
ler ki çocuklarına bakmak 
veya onları rahatlamak için 
dönerler. Boşanmanın ne 
olduğunu ebeveynler anlat-
mazlarsa çocuklar tarafın-
dan yanlış yorumlanabilir.

GÜLSÜM  YARTAŞ
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Vav Et Steakhouse

KONYA’DA BİR İLK…

HEM KASAP HEM RESTAURANT…

STEAKHOUSE KONSEPTİNDE ALACARTE RESTAURA NT;  

İŞLETMECİLİĞİNİ, ÖMER SUNAT VE SAMİ KAMACI’NIN YAPTIĞI VAV ET STEAKHOUSE, 
“DAHA ÖNCE HİÇ ET YEMEDİNİZ DESEK?” SLOGANIYLA YOLA ÇIKTI…
MÜŞTERİLERİNE KALİTELİ ET NASIL SUNULUR ANLAYIŞIYLA HAREKET EDEN 

RESTAURANT,  KONYALILARIN SEVGİSİNİ ŞİMDİDEN KAZANMIŞ DURUMDA…TÜRKİYE’DE YENİ 
YENİ OLUŞAN STEAKHOUSE KONSEPTİNİ KONYA’DA ET SEVERLERLE BULUŞTURURKEN BU KONSEPTİN 

KONYA’DA İLK KEZ KENDİLERİNİN HİZMETE AÇMASININ HAKLI GURURUNU YAŞIYORLAR.
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Özel olarak hazırlanmış etler,28 gün boyunca, özel soğuk hava deposunda dinlen-
dirilirken, bu soğuk hava deposunda, etlerin yeri her gün değiştiriliyor. 28. günün 
sonunda et, bütün toksinlerinden kurtularak bambaşka bir et haline dönüşüyor. Bu 
ürünleri mekânın Restaurant ve kasap reyonunda rahatlıkça bulabilirsiniz…
Etlerin bu kadar lezzetli olmasının sebebini uzun süre beklemesine bağlayan 
Ömer Bey, etin kurutulmasından dolayı lezzetinin artt ığını söyledi.
Konya’nın Uluslararası ziyaretçilerin fazla olduğu bir şehir olmasına dikkat 
çeken mekân sahipleri, Lezzetler şehri Konya’nın, böylesine kaliteli ve farklı bir 
ortama ihtiyacı olduğunu sıkça dile getirdiler.

MEKÂNI DİĞER RESTAURANTLARDAN AYIRAN EN ÖNEMLİ FARK, BURADA ET SATILMASIDIR. HEM KASAP HEM 
RESTAURANT. BURADA HER ŞEY ÖZEL OLARAK ÜRETİLİYOR. MENÜNÜN BÜYÜK BİR KISMINI KIRMIZI ET 

OLUŞTURURKEN ENFES VE BİR O KADAR LEZZETLİ SUFLENİN TADINA BAKMADAN VE ÖZELLİKLE MEKÂNIN 
İSMİNİN HİKÂYESİNİ DİNLEMEDEN BU GÜZEL MEKÂNDAN AYRILMAYIN… 

AHŞAP TABAKLARDA 
YEMEK SERVİSİ…

Kasap dükkânında satılan 
her ürün menüde mevcut…

Farklı bir mekân, farklı bir 
dekor, farklı bir lezzet…
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Günümüzde insanlar tüm günlerini 
internette saldalye üzerinde geçiriyor-

lar. Pek çoğu hayatını internet üzerinde, 
sosyal paylaşım ağlarında, bloklarında 
yaşıyorlar. Bunlara en iyi ve en popüler 

örnek Facebook ve Twitter.  Twitter üzerin-
de milyonlarca insan anlık duygularını paylaşı-

yor en içten halleriyle. Sıkıntılarını mutluluklarını 
kendilerince 140 karaktere sığdırıyorlar. Bazıları 

kendi kimlikleriyle bazıları ise takma isimlerle 
Twitter’da yer alıyorlar. Son yıllarda ise artık 
o kadar yaygın ki kendilerine ait edebiyat-

ları bile var. Kendilerine has isimle-
riyle ‘’Dizüstü Edebiyatı’’…

Dizüstü edebiyatı serisinde Twitt er ya da benzer sosyal medya sitelerinde 

ünlenmiş isimlerin kitapları yer alıyor. Seride ilk yayınlanan kitaplar pucca ve 

herbokubilenadam nickli yazarların. Pucca, Sami Hazinses, Onur Gökşen, Pink 

Freud gibi yazarlar bazıları kendi isimlerini kullanırken bazıları sadece internet 

üzerinde kullandıkları takma isimleriyle bu edebiyat dizisinde yer alıyorlar. 

İnternet yazarları tarafından yazılmış olan bu seri toplamda 300 sayfalık kitap-

lardan oluşsa da 1 günde okunacak kadar eğlenceli, güncel konuları kapsamakta. 

Her yaştan insanın okuyabileceği, sıkmayacak bir anlatıma sahip. Bu serinin 

önde gelen isimlerinden bazıları ise; Pucca, PinkFerud ve Şebnem Aybar. Bu 

edebiyata başlarken ilk olarak ele alınması gereken eserlerden bazıları ise;

KONU:  HÜMEYRA GÜNEŞ
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Dizüstü edebiyatının önde gelen isimlerin-den bir diğeri ise PinkFreud. “Bir kitap oku-dum hayatım değişti diyebilmeyi isterdim.” İlk kitabımın çıkış cümlesi. Belki bir kitap okuyup hayatım değişmedi ama bir kitap yaz-dım, hayatım değişti. Kitaplar sayesinde çok daha geniş kitlelere ulaşma imkânım oldu. Geçen gün katıldığım bir söyleşide bir anne “Umarım kızım büyüyünce senin gibi olur” dediğinde gerçekten doğru bir iş yaptığımı fark ett im. Amacım insanları eğlendirmek, ge-len tepkiler doğrultusunda bunu başardığımı gördükçe oldukça mutlu oluyorum. ‘’ diyor ve Pink Freud’da  ‘Sorun Bende değil sende‘ adlı kitabında kendini bizlere böyle aktarıyor.

Şebnem Aybar’ın 
son kitabı ‘’Bayılmışım… 

Kendime geldiğimde 40 ya-
şındaydım’’ Şebnem Aybar kitabın-

da kendini bizlere şöyle tanıtıyor:
“Dizüstü Edebiyat’ın en yaşlısıyım, kitabın adından ve de içeri-

ğinden de belli. Kitabın bu seriye katılmasının kısa öyküsü ise şöyle: Yak-
laşık 10-12 yıldır, internet ortamında yayın yapan çeşitli e-dergilerde, sitelerde 

güncel yazılar yazıyordum. Aynı zamanda da işten güçten arta kalan zamanlarda 
kendimce bir şeyler karalıyordum. O karaladığım şey bir gün “roman” oluverdi. Çok 

severek takip ett iğim bir yayınevine bu romanı mail atmıştım. Çok doğal olarak (Her-
halde benim gibi yüzlerce kişi dosya gönderiyordur yayınevine) dört- beş ay cevap 
gelmedi. Kendi kendime “Evet Şebnem, yazarlık maceran buraya kadarmış” dediğim 

bir gün yayınevinden gelen bir maille ‘’Dizüstü Edebiyatı’’ maceram başlamış oldu.
Kitaptan sonra hayatımda olan tek değişiklik, okuyuculardan gelen maillerden 

de anladığım kadarıyla, dostunuz, arkadaşınız değil de hiç tanımadığınız 
onca kişiye birkaç satırla, paragrafl a da olsa dokunmuş olmanın ver-

diği anlatılamaz zevk, gurur. “Aslında kimsenin kimseden farkı 
yok” cümlesini anlatabilmiş olmanın sürülesi keyfi…

Dizüstü Edebiyatı’nda bugüne kadar 
yayınlanan 14 kitap var. Twitter ya 
da diğer sosyal medya sitelerinde ün 
kazanmış isimlerin oluşturduğu bu 
edebiyat dizisi gün geçtikçe daha da 
önem kazanarak büyüyecek gibi gö-
züküyor. Her yaştan insanın interneti 
çok yakından takip ettiği bu dönemde 
‘’Dizüstü Edebiyatı’’ ile internetten 
sayfalara dökülen bu isimler yayın 
dünyasında farklılığın altını çiziyor.
Dizüstü Edebiyatında yer alan kitaplar;

◆ Pucca, Küçük Aptalın büyük Dünyası
◆ Sami Hazinses, Piç Güveysinden Hallice
◆ Onur Gökşen, Bizim de Renkli Televizyonumuz Vardı
◆ Pink Freud, Sorun Bende Değil Sende
◆ Şebnem Aybar, Bayılmışım… 
Kendime Geldiğimde 40 Yaşındaydım
◆ Fatih Aker & Livio Angelisanti, 1 Kadın 2 Salak
◆ French Oje & T.B. , Erkek Dedikodusu:
◆ Angutyus, Bir Apaçi Masalı
◆ İstiklal Akarsu, Bir Alex Değilim
◆ Pink Freud, Sorun Bendeymiş
◆ Pucca, Pucca Günlük ve Geri Kalan Her Şey
◆ Bobiler.org, 2012′nin Bobiler Tarihi
◆ Onur Gökşen, Yedi Kere Sekiz
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Geçen yıl genç bir takımla mücadele eden Konyaspor ilerleyen haftalarda 
Süper lige çıkma ümitleri verince herkesi umutlandırmış fakat son iki haf-
ta büyük hatalar yaparak lige çıkamamıştı. Bu yıl ise Konya takımlarının 
birleştirilme operasyonu ile Konya Şekerde oynayan İshak, Ömer Ali gibi 
gelecek vaat eden oyuncular Konyaspor’a kazandırılmış oldu. Birleşme 
sonrasında takım eskisinden daha iyi oldu. Yeni transferlerle de Süper lige 
çıkma ihtimali bulunan takımlar içesinde ilk sıralarda yer alıyor. Tabi ki 
her zaman iyi kadro ile başarı gelmiyor. Bunun için oyuncuların ve taraf-
tarın buna inanması gerekiyor.

İlk haft a içeride Bucaspor maçını kay-
bett ik. Bu mağlubiyet herkeste şok 
etkisi yaratt ı. Bu mağlubiyett e Teknik 
Direktör hatası olduğunu belirtmeden 
geçersem hata yapmış olurum. Ben ne 
sistemi oynadığımızı anlamadım. Ta-
kım sanki bu kadroya sahip değilmiş 
gibi oynadı. Süper lige çıkmak için favo-
ri gösterilen takım gösterisinden uzaktı. 
Bu oyun elbett e Konyaspor’un oyunu 
olamaz. Hazırlık maçlarında ve kamp 
döneminde takım gayet iyiydi. Ne oldu 
da bu takım ilk maçında mağlup oldu. 
Ben buna nazarlık demek istiyorum.
Önümüzdeki haft alarda takım olarak 
daha iyi oynayarak gerçek Konyaspor’u 
sahada görebileceğimizi ümit ediyorum. 
Takım kendi kapasitesinde oynarsa lider 
olarak Süper lige çıkar. Bundan şüphem 
yok. İlk maçta bile taraft arın şehir içeri-
sindeki koşturmacasından bunu hisset-

tim. Maç olduğu belliydi. Şehirde maç 
havasını teneff üs edebiliyordunuz. Taraf-
tar grupları köşe başlarında tezahüratlar 
yapıyor, maça hazırlanıyorlardı. Bunların 
hepsi takımlarına olan güvenlerinden 
başka bir şey değildi tabiki. Bende bu 
takıma inanıyorum. İlk haft alarda da 
sezon içerisinde de zaman zaman böyle 
durumlar olabilir. Bunların ligin başında 
olması iyidir. Sezon ortasında ya da so-
nunda puan kaybetmektense şimdi ek-
sikleri görmek daha iyidir. 
Bu arada Anadolu Selçuklu Spor oto-
büsü diye twitt erde gördüğüm resim 
gerçekse diyecek söz bulamıyorum. 
O gördüğüm fotoğrafın gerçek olma-
masını diliyorum. Bildiğiniz Belediye 
otobüsünü takım otobüsü yapmışlar. 
Bunun bir rezalet olduğunu bilmeni-
zi isterim. Takım 2.Ligde oynuyor ve 
amatör ligler için verilen servislerin 
koltukları bile bunlardan rahatt ır. Bu 

konu ile acilen ilgilenilmesi gerekmek-
tedir. Bu bir utanç tablosudur. 
Son olarak Avrupa liglerinde neden 
2 takım kaldığımızın tekrar muhase-
besinin yapılması gerektiğini hatırlat-
mak isterim. Bursaspor 3-1 yendiği 
Twente’ye 4-1 yeniliyor. Eskişehirs-
por Marsilya’dan 4 yiyor. Trabzons-
por adı sanı duyulmamış bir takıma 
gol atamıyor ve penaltılarla eleniyor. 
Galatasaray ve Fenerbahçe’ye şimdi-
den başarılar diliyorum. Gönül isterdi 
ki tüm takımlarımız Avrupa liglerin-
de mücadele etselerdi ama olmadı. 
Umarım Fenerbahçe ve Galatasaray 
bol bol puan toplar. Aksi taktirde önü-
müzdeki yıl ve sonrasında kupalara 
daha az takımla mücadele edebiliriz. 
Onun için çok puan almak lazım. Her 
iki takımında gruplardan çıkması şart. 
Fenerbahçe’den kupa, Galatasaray’dan 
da yarı final bekliyorum.

Süper Lige çıkalım artık!

     muhmed83 

MUHAMMED  IŞIK
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Horanta  Mangal
KİLO İLE ET, KİLO İLE LEZZET 
ZENGİN MUTFAK KÜLTÜRÜNE SAHİP, KONYA’DA 
YENİ BİR KONSEPT KAZANDIRMAK AMACIYLA 
AÇILAN HORANTA MANGAL, SEÇKİN MÜŞTERİ-
LERİNE KİLO İLE ET YİYEBİLECEKLERİ BİR ORTAM 
SUNARKEN GÜLER YÜZLÜ PERSONELİ İLE SICAK 
BİR AİLE ORTAMINI BİZLERE SUNMAKTADIR. 
ALANINDA UZMAN AŞÇILAR TARAFINDAN HİÇ-
BİR KATKI MADDESİ KULLANMADAN HAZIRLA-
NAN ÜRÜNLERİ, MİSAFİRLERİNE KALİTELİ HİZ-
MET ANLAYIŞI İLE SUNMAYI AMAÇ EDİNMİŞTİR.

Horanta Mangal’ın işletmecisi Hüseyin Öz-
demiray ile keyifl i bir sohbet gerçekleştirdik.

Merhaba Hüseyin Bey, Kilo ile et fi kri ilk olarak ne zaman ortaya çıktı?
Merhaba… Ben aslında eğitimciyim. Yıllarca matematik öğretmenliği yaptıktan sonra dershaneciliğe geçtim. Dersha-
neciliği bıraktıktan sonra çocuklarımın yanına yerleştim. Çocuklarımla bir araya gelerek ticaret işine girişelim dedik. Bir 
süre düşündükten sonra “Kilo ile Et” konseptinde restaurant işini düşündük. Bu konseptin duayenlerini incelemek için 
ilk önce Bolu’ya daha sonra Bursa’ya, Samsuna ve Kütahya’ya gitt ik. Bu iş ile uğraşanları bir bir inceledik. Notlar aldık, 
fikir edindik. Bu konsepti yapanlar açıkçası çok ilgimizi çekti. Konya’ya geldikten sonra insanlarımızın misafirlerini zevkle 
ağırlayabileceği kaliteli bir mekân açmaya karar verdik.  Bu konsept daha önce Konya’da yoktu.  
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Neden mekânın ismi Horanta?
Bu işe karar verdikten sonra, isim düşünmeye başladık. Burası 
neticede bir aile şirketi… Benim çocukluğumda ev ahalisi-
ne horanta denirdi. Bir an ağzımdan Horanta kelimesi çıktı. 
Aslında Osmanlıca bir kelimedir ve birçok yöre de horantayı 
sıkça kullanır. Konya’da isim, hemşerilerimiz tarafından çok 
beğenildi. Daha sonrasında ismi tescil ett irdik, patentini aldık.

Sizden sonra bu konsepti uygulayanlar oldu bunun 
hakkında neler söyleyeceksiniz?
Evet, uygulayanlar oldu. Ben destekliyorum bu tür 
mekânları. Konya’mıza yakışan görüntüler bunlar… So-
nuçta hepimiz halka hizmet ediyoruz. Bu konuda bana fi-
kir danışanlar oldu, yardımcı oldum. Kolay bir iş değil kilo 
ile et satmak. En kaliteliyi satıyorsun.

Daha önceki mesleğiniz neydi?
Matematik öğretmeniydim. Konya’da 28.000 kişinin hoca-
sıydım. Selçuk Üniversitesinde 65 tane profesör öğrencim 
var. Daha sonra dershaneciliğe geçtim. Hayatım boyunca 
insanlarla iç içe olduğum için açıkçası bu işi yaparken de 
zorlanmadım. Çünkü insana hizmet etmeye alışmışız. 

Konyalıların bu mekân hakkındaki yorumları neler, 
kısaca sizden dinleyebilir miyiz?
Bu konsepti çok iyi karşıladılar. Bizim en birinci görevimiz 
kaliteli hizmet… Bu konuda gerçekten çok hassasız. Müş-
terimizin memnuniyeti bizim için çok değerli. Daha önce-
de bahsett iğim gibi, kilo ile et satıyorsunuz bu kolay bir iş 
değil işin içine hile karıştıramazsınız. Gelen yorumlardan 
çok memnunuz. Konya’ya yakışan güzel bir mekan oldu, 
hemşerilerimize çok teşekkür ederiz. 
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ANADOLU’DA SONSUZ ŞÜKRAN KÖYÜ
TAM ANLAMIYLA BİR KÜLTÜR MAHALLESİ

Başlı başına sanat ve kültür etkinliklerinin yapıldığı ve tamamen sanat adına 
kurulan bu köy, Konya Hüyük’e bağlı Çavuş kasabasında…

Bu alanda hem köyün, hem yörenin tarihsel ve sosyal birikim-
lerini dikkate alan yapılanma gerçekleştirilmektedir. Hem 
ulusal, hem de uluslararası çapta yetkin sanatçıların etkinlik, 
atölye ve yaşam mekânları oluşturulmaktadır. Köyün ve böl-
genin kültürel ve ekonomik hayatına ciddi katkıları olacak 
bir projedir. Bu şekliyle Türkiye’de alanında da bir ilktir. Köy 
dokusu, mimari yapıları ile bölge ve Selçuklu mimari çizgileri 
dikkate alınarak bir yerleşim ve yapı projesi hazırlanmıştır. 
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Betondan uzak, kerpiç, ahşap gibi yapı malzemeleri yeni-
den yorumlanarak ve özellikle amaca da uygunluğu ba-
kımından kendine özgü bir üslup seçilmiştir. Özgün bir 
mimari tarzı geliştirilmiştir. Bölgenin “en yakınındaki en 
eski bina” mimari konseptin belirleyicisi olarak düşünül-
müştür. Orta Anadolu’da bin yıllık sivil mimari toplu ola-
rak yeniden canlandırılmıştır. Kerpiç evler, düz damlar… 
Bu yönüyle de ilk ve örnek bir projedir.

Sonsuz Şükran Köyü’nünde bulunduğu beldede yapılan 
ve gün süren etkinlikte, sanat dünyasının birçok ünlü ismi 
bir araya geldi. Yerleştikleri kerpiç evleri atölyeye çeviren 
sanatçılar, ziyaretçilere kendi mekânlarında çalışmalarını 
sergiledi. Festival alanında ise çocuklarla sanatçılar birlik-
te resim ve seramik çalışmaları yaptı.
Koordinatörlüğünü sanatçı Meltem Gikas’ın yaptığı, 
Çavuşlu gençlerin sunduğu yöresel kıyafet gösterisi de 
izleyenlerden yoğun alkış aldı. Selçuk Üniversitesi öğ-
rencilerinin çekimini yaptığı Selçuk Üniversitesi Belgesel 
Filmi’nin de gösterime girdiği etkinlikte, “Sümela’nın şif-
resi”, “Beni unutma”, “Lal Gecesi”, “Hayde Bre” adlı sine-
ma filmleri açık alanda sinemaseverlerce izledi.
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TURGUT İLE CİVAR 
KÖYLERİ’NİN TARİHİ 
KÖKLERİ VE BİRKAÇ 
ARŞİV BELGESİ

Turgut günümüzde Konya’nın Yunak ilçesine bağlı Bozdağların eteklerine kurulmuş bir kasabadır. 
Akşehir-Yunak karayolunun 48. kilometresinden sağa dönüldüğünde 18 km sonra Turgut’a ulaşılır. 
Günümüz nüfusu 1000-1200 kişi civarındadır. Okur-yazar oranı %90’ların üzerindedir ve başlıca 
geçim kaynakları arasında tarım, hayvancılık ve ipek halı dokumacılığı gelir ki Turgut ve merkez ve 
köylerinin %80-90’ı başta Akşehir, Konya olmak üzere diğer şehirlere göç etmiştir. 

Muharrem Bayar’a göre, kasaba mer-
kezinde bulunan bir çeşme yıkıntısı ve 
mezarlığında Roma döneminde kalma 
birkaç mezar taşı bölgenin Roma dö-
neminden bu yana bir yerleşim yeri ol-
duğunu göstermektedir. Grek yazısı ile 
yazılmış bu kalıntılarda ki geçen isimler 
ise Freg isimleridir. Bölge Türk yurdu 
olunca misk şehri anlamına gelen misk-i 
amit adıyla da anıldığına dair rivayet-
ler de vardır. Bir başka rivayete göre de 
Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen üç kar-
deşten birisi olan Turgut Bey’in buraya 
yerleşmesiyle bugünkü adını almıştır. 
Faruk Sümer Oğuzlar isimli kitabında, 
Safevî Devleti’ni kuran unsurun tama-
men Türk olduğunu belirtmektedir. Bu 
unsurun ezici çoğunluğunu da Anado-
lulu göçebe ve köylü Türkler meydana 
getiriyor. Şah-İsmail, Erzincan’da başı-
na topladığı Anadolu Türkleri sayesin-
de devletini kurmuştur. Sümer’e göre, 
Safevî Devleti’ni kuran ikinci sıradaki 
teşekküller ise: Varsak, Çepni, Turgutlu, 
Bayat, Bozcalu, Arabgirlu, Hıruslu, Çe-
mişgezeklü ve diğerleridir. Turgutlular 
Konya Bölgesi’nden gitmişlerdi.
Sümer’e göre, Turgut ve Eski İl yörelerinde 
de At-Çekenlere mensup bazı oymakların 
yaşadığı görülüyor.  Marco Polo’nun dediği 
gibi Türkmenler Orta Anadolu’da bilhassa 
Konya Bölgesi’nde soylu atlar yetiştiriyor-
du. Bunlar daha önceleri vergilerini ye-

tiştirdikleri atlardan verdiklerinden Atçe-
kenler denilmiştir. O dönemlerde Turgud 
Akşehir Gölü’nün kuzeyinden Karaman’ın 
batısındaki topraklara kadar uzanan böl-
genin adıdır. Turgud, Kusunlu, Yapa (ünlü 
bir oymak), Çepni, Reyhanlı, Saruca-
Ahmedlû ve Şah Beğ Nökerleri oymakla-
rından oluşuyordu. At-Çekenler arasındaki 
Ala-Yuntlular’da, Turgut Kazası’nda sâkin 
bulunuyorlar. Bunlar II. Bâyezid ve I. Se-
lim devirlerinde iki kol halinde olup, vergi 
nüfusu 228 kişi olan birinci kol Koz Virân, 
Kozançalı-Yazısı (?), Arıklar-Deresi ve 
Böğrü-Delük adlarını taşıyan ekinliklerde 
çift çilik yapıyor. Safevî kaynaklarından Ha-
zar-Ötesi Türkmenleri’ne ait ilk bilgi Oklu 

(Ohlu) Türkmen’inden Aba’nın faaliyetleri 
ile ilgilidir. Aba Beğ Safevîler’e ciddi galileler 
çıkartt ı. Öyle ki 965 (1558) yılında Divân 
Beği Ustacalu Bedir Han ve Turgut (Dur-
gut) Oğlu Kasım Ali Sultan gibi ünlü bey-
lerin bulunduğu kalabalık bir ordu Aba’nın 
üzerine gönderildi. Bu ordu Aba ile Harizm 
hükümdarı Ali Sultan tarafından Gürgen 
Çayı kıyılarında ağır bir yenilgiye uğratıldı 
(21 Şevvâl 965=Ağustos 1558).
Sümer’e göre, Kalmuk (Kalmak=Kalmağ) 
denilen kavim ise hakiki Moğol olup ünleri 
daha XV. yüzyılın başlarında Mâveraün-
nehr’e ulaşmıştı. Çağataylar Kalmukların 
insan eti ediklerine inanıyorlardı ki Evliya 
Çelebi’de bu hususta tafsilât vermiştir. 

AHMET  AYTAÇ

XVI. yüzyılda Anadolu’daki Türkmen ve Yörük toplulukları Faruk Sümer, Oğuzlar, 1999).
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Moğolların Gizli Tarihi adlı yayında ise 
Kalmuklar’ın Budist olduğundan bahse-
dilmektedir. Kalmukların batıya gelenle-
rinin çoğunu Torgut (Turgut) adlı Moğol 
boyu teşkil ediyordu. Bu boy Cengiz Han 
devrinde de mevcut olup o zamandaki fe-
tih hareketlerine geniş ölçüde katılmamış 
görünüyor. Torgutlar veya Kalmuklar 
eski mütt efikleri olan diğer bir Moğol bo-
yunun sıkıştırması üzerine batıya göç ett i-
ler; önlerine çıkanları yenip Yayık’a kadar 
geldiler ve 1012 (1604) yılında Harizm’e 
ilk akınlarını yaptılar. Dirayetli başbuğ-
ları Ho-orluk idaresinde İtil’in ağzında 
yurt tutan Kalmuklar yaptıkları akınlarla 
Mangut (Mangıt)lar’ı İtil’in ötesine sür-
dükleri gibi, Evliya Çelebi’ye göre kalaba-
lık sayıdaki Nogaylar (Mangut=Mangıt) 
da Kalmuklar’ın raiyyetleri durumuna 
düştüler. Kalmuklar’ın 1637 yıllarında 
Mangışlak üzerine yaptıkları bir akın 
sonucunda buradaki Türkmenlerin ezici 
çoğunluğu yurtlarını terk ederek perişan 
bir halde Balkan tarafl arına kaçtılar.
Sümer’e göre, II. Bayezid devrinde İç-İl 
Bölgesi’ndeki başlıca oymakların başında 
bulunan ailelerin de adları Boz-Doğan 
oğulları, Turgut-oğulları, Hoca-Yunus-
oğulları, İğdir-oğulları, Beğ-D,ili oğul-
ları ve nihayet Yıva-oğulları idi.  Öyle ki 
Şerafeddin Turan’a göre, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın oğulları Beyazid ve Selim 
arasındaki çekişmelerde Turgutoğlu 
Pir Hüseyin, Beyazid’in Emiri ve hatt a 
Silahdâr Ağası olarak görülmektedir. Bu-
günkü Turgut Kasabası’na adını veren 
ve yöre halkının etnik köklerini oluştu-
ran Turgut Bey ve oğulları halen Konya 
merkez, Kadınhanı, Ilgın gibi yerlerde 
ayakta olan pek çok eser yaptırmışlar-
dır. Konya merkezde Sadreddin Kone-
vi Camii yakınındaki Turgutoğulları 
Türbesi, Sarayönü’nde Pir Hüseyin Bey 

Camii, Ilgın’da Pir Hüseyin Bey Camii, 
Kadınhanı’nda Turgut oğlu Ömer Bay 
zaviyesi sayılabilir.
Yerleşim birimi olarak XIX. yüzyılın sonla-
rında küçülen Turgut, Akşehir Sancağı’na 
bağlı bir kaza olur. 1953’de Yunak’ın ilçe 
yapılmasıyla da mesafe olarak daha yakın 
olduğundan buraya bağlanır.
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye 
Fonu Tesri-i Muamelat ve Islahat Ko-
misyonu Evrakı’nda Hicri 11.Za.1318 
(1900) tarihli 33 dosya, 69 gömlek nu-
maralı belgede “Akşehir’e merbut Harunlar, 
Kıllar ve Eğrikapu (Eğrikuyu) karyelerinin 
mülhak bulundukları Turgudlu Karyesi’nden 
ayrılarak ayrı ayrı idare olunmaları uygun 
olacağı…”ndan bahsetmektedir.
Yine Başbakanlık Osmanlı Arşivi Da-
hiliye Fonu Mektubi Kalemi’nde Hicri 
06.Ra.1326 (1908) tarihli 1250 dosya, 
18 gömlek numaralı belgede de “Akşehir 
Kazası’na tabi Turgut karyesi ahalisinin Eğ-
rikapı (Eğrikuyu), Hazonlar (Harunlar) ve 
Kıble’de ikamet ett iklerinden, buraların başlı 
başına karye haline geldiği ve muamelelerde 
güçlük çekildiğinden Turgud Karyesi’nin bu 
isimlerle dört mahalle itibar edilerek ihti-
yar meclisleri teşkili ve idaresi için gereğinin 
yapılması…”ndan bahsetmektedir.
Belgelerden anlaşıldığı kadarı ile gü-
nümüzde Yavaşlu (Yavaşlı), Eğrikuyu, 
Harunlar ve Kıllar Köyleri Turgut’tan 
bölünmedir. Civarda ki diğer köylerde 
Sultan Süleyman döneminden günü-
müze Turgut’a bağlı yerleşim yerleri-
dir. Bahse konu olan Kıllar, Eğrikuyu, 

Harunlar’a başka yerlerden gelip yerle-
şenler olduğu gibi, civarda ki diğer Hur-
sunlu, Kuzören vd. gibi köy ve kasabala-
ra da kan davası, toprak anlaşmazlığı, kız 
alıp-verme nedenleriyle münferit olarak 
gidip yerleşen sülaleler olmuştur.
Bayar’a göre, Saru Ahmetlü ve Yoğun 
Avrat oymaklarına bağlı yurtlar arasın-
da Turgut’a bağlı köylerde geçmektedir. 
Sultan Süleyman zamanında düzen-
lenen muhasebe deft erlerinde (Nefs-i 
Kaza-i Turgut) ismi vardır. Turgut’a bağ-
lı Kızılkuyu, Yığar, Kızılviran, Beşağıl, 
Hamzaini, Yörükağıl, Kıllar, Yavaşlı, Eğ-
rikuyu, Kamışağıl, Sarukavak gibi daha 
pek çok köy ile mezra isimleri vardır ve 
H.1256/M.1840 yılında düzenlenen te-
mett uat deft erlerinde Turgut’ta yaşayan 
sülalelerden Hacı Batt aloğlu Satılmış, 
Hacı Osmanoğlu Osman, Sarı Bekiroğlu 
Ali, Karadonlu oğlu Hüseyin, Tekkeşin 
oğlu Ali, Hallaç oğlu Halil Bekdeş oğlu 
Bekdeş, Kocabaş oğlu Hüseyin Gakalcı 
oğlu Bekir gibi daha pek çok isme ait 
vergi kayıtları vardır.
Bu isimlerle anılan sülalerin uzantıları 
halen bölgede varlıklarını sürdürmek-
tedir ki, örneğin Sarı Bekirler sülalesin-
den üç kardeş ile yeğenleri (Koputan)
ın 1870-80’lerde Turgut’tan göç ede-
rek Eğrikuyu Köyü’nün bulunduğu 
bölgeye yayla amaçlı oturdukları daha 
sonrada padişah emriyle buranın köy 
yapıldığı ve soyadı kanunu ile birlik-
te bu üç kardeşin Kör Hoca=Mehmet 
(Aytaç), Koca Molla=Molla (Selçuk) ile 
Omarca=Ömer (Abit) farklı soyadları 
aldıkları da bölgede yapılan alan araştır-
maları ile tespit edilmiştir. Yine arşiv bel-
gelerinden Mehmet Efendi İbni Hac Os-
man Vakfı’na ait 15 zi’l-hicce 1325 tarihli 
vakfiyede “… Akşehir kazası kurasından 
Turgut Karyesi’nin Eğrikuyu Mahallesi aha-
lisinden Sâhibül-hayrât ve’l-hasenât el- hac 
Osman Efendi Zade Mehmet Efendi İbni’l-
hac Osman İbni Ebu Bekir kazâ-i mezkur 
mahkeme-i şer’iyesinde…” şeklinde devam 
eden yazıda Eğrikuyu Camii’nin yapılışı 
hakkında bilgiler vermektedir.

Günümüzde bölge halkının çoğunlu-

ğunun Akşehir’de ikamet etmektedir. 

Arşiv belgelerinden de anlaşıldığı üzere 

Turgut ve Akşehir’in bağları son 30-40 

yılın çok çok öncesine dayanmaktadır.
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Safranbolu 
Sizi Bekliyor

Tarihi Safranbolu konaklarında birkaç gece geçirerek geçmişin atmos-
ferini yaşamanız mümkün. Yörenin kendine has yöresel yemeklerinden 
tatmak ve Safranbolu’yu çevreleyen kanyonlarda gezintiler yapmak ol-
dukça keyifl idir. Bu arada mutlaka fotoğraf makinenizi yanınıza almayı 
tavsiye ederim. Çünkü amatör dahi olsa fotoğraf meraklıları için kaçırıl-
mayacak güzellikte enstantaneler var. Selçuklu devletinin 13. yüzyılda 
bin bir uğraş sonucu ele geçirdiği kale (Taht-ı Kale) görülecek yerler-
den biri. Kalenin hemen yakınında Akça su ve Gümüşsü kanyonları 
bulunuyor. Oldukça derin olan kanyonlardan sonra tarihi kalıntılarıyla 
göze çarpan tabakhaneler bölgesini görebilirsiniz. Kanyonun yamaçla-
rında Safranbolu evlerini görmeniz mümkün.
Safranbolu’da kalınacak yerler, konaklar, evler, pansiyon ve oteller 
bulabilirsiniz. Konaklama yapacağınız birçok yerin özgün ve butik 
döşenmiş odalarına sahip olduğunu göreceksiniz. Anılarla dolu ta-
rihi köşklerden birini de seçebilirsiniz. Mekân sahipleri kendi mi-
safirlerini en iyi şekilde ağırlamak ve onlara Safranbolu kültürünü 
en iyi şekilde yansıtabilmek için takdir edilecek bir çaba gösterdik-
lerine şahit olabilirsiniz. Samimi ve içten sohbetler insanın ruhunu 
dinlendiriyor. Tarihi Safranbolu konaklarında çok uygun fiyatlarda 
konaklama imkânı bulabilirsiniz. 

Safranbolu’nun her mevsim başka bir güzelliği olduğu söylenir hep. Çok az gitme fırsatım oldu. Ama yakı-
nından geçecek olursam yolum uzasa dahi mutlaka uğramayı isterim. Sokaklarında dolaşmak ayrı bir keyif, 
yemeklerinin tadı ayrı bir lezzet… Safranbolu evleri ve yamaçlara dayanan konakları yörenin kültürel doku-
sunu yansıtır. Safranbolu’nun konaklama için kalınacak yerleri, konakları, kanyonları, gezilecek ve görülecek 
tarihi yerleri ve kültürel dokusu ile yurtiçinden ve yurtdışından turistleri her daim kendine çekiyor.

         kazimoztoklu   

KA ZIM ÖZTOKLU
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Kendinizi evinizde gibi hissedecek, bir-
kaç gün olsa dahi şehrin masalsı havası 
size iyi gelecektir. Safranbolu çarşısını 
ve tarihi konaklarını gezdikten sonra fır-
sat bulursanız lokum üretimi hakkında 
bilgiler alabilirsiniz.
Safranbolu’nun yakınında bulunan Bek-
taşilerin yaşadığı Yörük Köyü gezilecek 
yerlerden bir diğeri. Safranbolu’ya 20 km 
mesafede olan Yörük Köyü tam 750 yıl-
lık bir köy. Köyün en eski evi olan Oda-
başı Evi 450 yıldır varlığını korumuş. Yö-
rük Köyü günümüze kadar bozulmadan 
gelebilmiş nadir köylerden biri. Köyün 
tamamı sanki bir Açıkhava müzesi gibi. 
Gezi sonrası acıktığınızda Çevik Köprü 
Restoranın lezzetli kuyu kebabından ye-
menizi tavsiye edebilirim.
Yörük Köyünde konaklama tesisi bu-
lunmasa da şansınız varsa müsait bir 
ev-pansiyon kiralayabilirsiniz. Yakın 
bir mesafede olduğu için Safranbolu’da 
bir konak, pansiyon veya otelde kal-
mayı tercih edebilirsiniz. Böylece köye 
günübirlik bir gezi için rahatça ulaşma-
nız mümkün olur. Safranbolu’nun ünlü 
evleri 18. ve 19. yüzyıl Türk toplumu-
nun geçmişini, kültürünü, ekonomi-
sini, teknolojisini ve yaşama biçimini 
yansıtan mimarlık bilgisi ile yapılmış-

tır. Şehirde bulunan yaklaşık 2.000 
geleneksel yapıdan 1.008 adeti tescil 
edilmiş ve yasal koruma altına alınmış.
Yaklaşık 3000 yıllık tarihi geçmişinde 
pek çok uygarlığın yaşadığı şehirde 
önemli kültürel zenginlikler var. Özel-
likle Osmanlı döneminden kalma han, 
hamam, cami, çeşme, köprü ve konak-
lar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
UNESCO’nun 17 Aralık 1994’de Dün-
ya Miras Listesi’ne aldığı Safranbolu, 
Türkiye’de bulunan yaklaşık 50.000 
korunması gerekli kültür ve tabiat var-
lığının 1.125’ini barındırır. Bu nedenle, 
müze kent durumuna gelmiş.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulu’nun 1975 yılında şehri 

kentsel sit alanı ilan etmesi akademik 
çevrelerin ilgisini çekmiş ve bu ilgi 
zamanla Türkiye dışına da taşımış. 
Turistlerin ilgisi ile 90’ların başından 
itibaren küçük ve orta ölçekli turistik 
tesislerin oluşumu başlamış ve bu sa-
yede terk edilen konaklar otel ve lo-
kanta gibi yapılara dönüşmüş, anıtsal 
eserler restore edilmeye başlanmış ve 
unutulmakta olan el sanatları tekrar 
canlanmış ve Dünya Kültür Mirasına 
dahil olup sit alanı ilan edilen eski şe-
hir merkezinde 1.008 adet tarihi eser 
tescil edilmiş.
Bu arada unutmadan geleneksel Türk 
mutfağının zengin yemek çeşitlerini 
Safranbolu Mutfağında da göreceksiniz 
ve damağınızda unutmayacağınız lez-
zetleri ile Safranbolu’dan ayrılacaksınız.
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1960’lı yılların başından 1970’li 
yılların ortasına kadar, dünya da ve 
ülkemizde tam bir çizgi roman çıl-
gınlığı vardı. Toplumun o zamanlar 
radyodan ve sinemadan sonra tek 
tutkusu çizgi romanlar oldu dersek, 
abartı yapmış olmayız. Genelde 
öğretmenlerin bu kitaplara karşı 
çıkmalarına rağmen, bütün ders 
kitaplarının arasında gizlice bunlar 
okunurdu. Çizgi romanlar haft ada 
bir çıkardı ve yeni sayısı için, gele-
cek haft a resmen iple çekilirdi.  Bun-
lar siyah beyaz olarak çıkardı, çok 
nadir olarak renkli olanları da vardı.
Maceradan maceraya koşan bu çizgi 
roman kahramanları büyük bir kesi-
min idolü haline gelmişti. Herkesin 
kendine yakın bulduğu bir çizgi ro-
man kahramanı vardı.
Çizgi roman biriktirmek, değiştir-
mek, almak ve satmak, en büyük 
zevkimiz arasındaydı.

Büyük kentlerde sinemaların önün-
de, ikinci el satışı veya takası yapılır-
dı, kim hangi sayısını okumamışsa, 
onun peşine düşerdi.
1956 ile 2002 arası yayınlanmıştır. 
Ancak 70-90 arası en popüler dö-
nemlerini yaşamıştır. Bilgisayarlar, 
gamewatch’lar çıkana dek. Renkli 
TV’li çok kanallı dönemlere gelene 
dek revaçtaydı. Kuruşla alınırdı. O 
zamanlar çizgi roman denince or-
tak isimdi “Tommiks-Teksas”… Bu 
isim takılmasını nedense her alanda 
yaşıyorduk o günlerde. Margarin 
yağına SANA; kâğıt mendile SEL-
PAK diyorduk. Okulda “Tommiks-
Teksas”okumak yasaktı. Evlerde 
de kısıtlı. Ders kitaplarının arasına 
saklanan maceralar kulaklarımızın 
uzamasına neden olsa da bizi vazge-
çiremiyordu. O zamanlar kenarlarını 
mavi mürekkeple boyarlardı kitapla-
rın, sebebini hiç öğrenemedim. 

Bir Zamanlar 
Tommiks, Teksas 
OkurdukOSMAN  ŞENGÜL

BUNLAR, ÖYLE BİR DÖNEMİ 
KAPSAYAN YAYINLAR Kİ…

BUGÜN 35-65 YAŞ ARASI HERKES 
TANIK OLMUŞTUR O MECMUALARIN 
YAYINLANDIĞI DÖNEME. 
KİMİSİ ÇOCUKLUĞUNDA, KİMİYSE 
GENÇLİĞİNİN BAHARINDAYDI, 
TEKSAS-TOMMİKS’İN OKUNDUĞU 
O YILLARDA.
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Bir Tommiks, Teksas, Zagor, Kaptan Swing 
alabilmek için epeyce para biriktirmek gere-
kirdi. Eh kuyruk zamanı… Bu yüzden akıl-
lar çalışmış ve dededen kalma takas yöntemi 
canlandırılmıştı çocuklar arasında… Ak-
şamüstleri kutular yüklenilir ve sokaklarda 
takas yapılırdı. Ne günlerdi. Gerçekten de 
bunları okurken kitabın mürekkep kokulu 
sayfalarında kayboluyordum. Rüyalarımda 
bu kez kahraman ben oluyor, işgalci İngiliz-
lere karşı ya da vahşi Kızılderililere karşı kor-
kusuzca savaşıyordum. Plastik tabancalarımı 
Tommiks gibi belimin iki yanından sarkıtır-
dım. Kütüklük, Ranger, Konyak, Altıpatlar, 
Ahyaaak, Allah… Kahr… Bela, hay bin kun-
duz, kafa derisi, Kızılderililer, Profesör Ok-
litus, Tarkan, Hüdaverdi, çocukluğumuza iz 
bırakan kelimeler oldu. Bunlarla hayal etme-
yi öğrendik. Yıllar geçti, çizgi roman adını 
buldu, teknik ve kalite değişti, kahraman-
lar çeşitlendi. Ben çocukluğumu bıraktım 
da çocukluğum beni bırakmadı… Çizgi 
roman peşimden geldi. Beni yine kollarına 
alıp gerçek hayatın ağırlığından kurtaran 
bir can simidi oldu. O zaman çocuk ol-
mamıza rağmen bunları okuduğumuz için 
bizi ayıplarlardı. Ders kitapları her zaman 

daha önemliydi. Hayal kurmak iyi değildi. 
Gündüz her şeye sınır koyabiliyorduk da 
gece uykunun kollarında yuvarlandığımız-
da kurallar ve sınırlar kalkıyor ayıp duvarı 
yıkılıyordu. Düşlerimizde yine kahraman 
olup yardıma muhtaçları kurtarıyorduk.

TEKSAS:
En çok okunan çizgi romanlardan birisiy-
di. Amerikanın bağımsızlığı için Kırmızı 
çeketlerle yani İngilizlerle devamlı savaş 
halindeydi. Bir ismi de Çelik Bilek’ti ve av-
cıların lideriydi başında kunduz kürkünden 
yapılmış bir şapkası, ayağında avcı çizmele-
ri ve kısa kollu avcı yeleği klasik giysileriydi. 
Zaman, zaman Kızılderililerle, kimi zaman 
da kanun dışı işler yapanlarla savaşı devam 
ederdi. Devamlı yanında oğlu gibi sevdiği 
Rodi ve arkadaşı Proföser Oktilus vardı.
 
TOMMİKS:
Bu çizgi romanda en çok tutulanların ara-
sındaydı ve Teksas-Tommiks olarak, çizgi 
romanlara genel ad verilmişti. Çizgi roman 
yerine hepsine Teksas, Tommiks denirdi. 

Tommiks’in maceraları da Yine Amerika’da 
Kovboy döneminde geçiyordu ve o bir Ran-
çerdi rütbesi de yüzbaşıydı. Bir polis olduğu 
için kanun kaçakçıları ve Kızılderililerle mü-
cadelesini yakın arkadaşları olan Konyakçı: 
(Adını devamlı konyak içtiği için almıştı.) ve 
Dr. Salloso ile verirdi ve att ığını vuran, çok 
hızlı silah çeken bir imaj taşıyordu.
 
REDKİT:
Atı Düldülle konuşan batının yalnız ve 
sevimli kovboyu, şimdi TV’’den dolayı 
Redkit’i ve Daltonları bilmeyen yok gibidir 
ama o tarihlerde çizgi roman favorilerimiz 
arasındaydı. Eski orijinal halinde ağzında 
devamlı sigarası vardı ve o da Yeşilaycı oldu.

ZAGOR:
Baltalı ilah kötülerin korkulu rüyası ve şi-
man arkadaşı Çiko maceradan maceraya 
koşarken, zevkle ve heyecanla okuduğu-
muz çizgi romanlardandı ve narası Ahya-
aak! ile ünlenmişti.

KARAOĞLAN:
Altaylardan gelen, uzun saçlı, kara yağız gö-
züpek, kılıçta üzerine rakip tanımayan ve 
güzel kadın görünce dayanamayan bir karak-
terdeydi. Babası Baybora, saz çalan arkadaşı 
Çalık ile arkadaşı gönüllerde taht kurmuş ve 
beyaz perdede Kartal Tibet canlandırmıştı

TARKAN:
O tarihlerde en çok okunan çizgi romanla-
rın başında gelirdi. Kurdu ve uzun kılıcı ile 
efsanelerin arasına girmişti ve onu da be-
yaz perdede Kartal Tibet canlandırmıştı.
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Akıncı  Mahallesi
TARİHÎ MAHALLELERİMİZDEN

KONU:  M. ALİ UZ

Konya’nın tarihî mahallelerini tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün de tarihî Akıncı Mahallesini tanıtmaya çalışacağım. 

Tarihi, Selçuklu dönemine kadar ula-
şan ve Konya’nın en eski mahallele-
rinden birisi olan Akıncı Mahallesi, 
Alâeddin Köşkü’nün kuzeyinde ve 
bugünkü Çift emerdiven Mahallesinin 
kuzey tarafında, Hapishane caddesine 

kadar uzanan bölgede yer alıyordu. 
Mahallenin kuzey doğusunda bugün-
kü Karpuzoğlu Camii’nın bulunduğu 
yerde de, Aynadar nam-ı diğer Kadı 
İzzeddin Mahallesi bulunuyordu. Bu 
bölge, Selçuklu Dönemi eserlerinin 

çokça bulunduğu bir bölge olarak dik-
kat çekiyor. Sonradan her iki mahalle 
de Çift emerdiven Mahallesi adı altında 
birleştirildi. Akıncı Mahallesi, Kanuni 
Döneminde yedi hane ve dokuz nefer 
olarak görülmektedir.
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1264/1847-48 yılları temett uat deft er-
lerinde mahallenin dört sınıft a toplam 
on dört mükellef vergilendirilmiştir. 
Mahallede Karatay-i Sağir/Küçük Ka-
ratay Medresesi’nin hemen doğusun-
da Akıncı Mescidi ve Türbesi vardır. 
Yine bu bölgede bir Akıncı Sarayı ile 
bir de Akıncı medresesi bulunmaktadır. 
Hazret-i Mevlâna’nın bu mescitt e namaz 
kıldırdığı ve vaaz ett iği rivayet edilir. Vali 
İzzetbey Sokağı’nın baş tarafl arında bu-
lunan iki çeşme Akıncı Çeşmesi olarak 
anılırdı. Çeşmeler sonradan kaldırıldı.  
Mescit ve Selçuklu tipinde inşa edilen 
Türbe 1940 yılına doğru tamamen yı-
kılıp ortadan kaldırıldıktan sonra Kız 
Öğretmen Okulu, bugünkü Selçuk 
Üniversitesi Rektörlük binasının bah-
çesine dahil edilmiştir. Yerini yeni tes-
pit ett iğimiz, Sabah Dershanesi Ahmet 
Sağırlı şubesinin bulunduğu yerdeki 
Mevlâna’nın evi ve medresesinin kuze-
yindeki sokağın adı da Saray Sokağı’dır. 
Sonradan bu sokak, Ahmet Özdemir 
Sokağı olarak değiştirilmiştir. Sarayın 
da buralarda bir yerlerde olması gerekir.     
Konyalı, mescidin önünde bulunan aslan 
heykelinden dolayı mahallenin “Esediye 
Mahallesi” olarak da anıldığından bahseder. 
(Konyalı 1964, s.288) Yine Konyalı, Biz 

mescidin, türbenin ve yakınındaki medre-
senin ve sarayın Akıncı Kapısı önlerinde 
bulundukları için böyle adlandırıldıklarını 
kabul etmek istiyoruz.” (Konyalı, s. 291) 
derken, mahallenin aynı zamanda adının 
tarihi kayıtlarda Akıncısultan Mahallesi 
olarak geçmesi ve yine Şeriye Sicillerinde 
“Akıncısultan Mahallesi” (KŞS. 10/113) 
adının kullanılması mahallenin adının, 
Akıncı kapısından ziyade adı geçen tür-
bede metfun Akıncı Baba’dan aldığını dü-
şündürmektedir. 
Alâeddin Keykubat, Ermenistan’dan 
esir alarak getirdiği, sonra azat ett iği 

kölelerini bu mahallede iskân etmiş-
tir. Sarayın işleri, bu köleler tarafından 
görülür. Camii’nin karlarını da bun-
lar kürür. Bu köleler Oğuz Türklerine 
mensup oldukları için Ermenice bil-
medikleri gibi adları da Türk adıdır. 
Bunlar Bizanslılar tarafından Hıris-
tiyanlaştırılmıştır. Mahalle sonradan 
bu sebeple Çift emerdiven Mahallesi 
yanında Ermeni Mahallesi olarak da 
anılmıştır. Gazialemşah Mahallesi de 
Rum Mahallesi olarak anılırdı.  
İleride tanıtmaya çalışacağımız, o 
bölgedeki tarihî mahalleye Çift emer-
düban/Çift emerdiven mahallesi den-
mesinin sebebi, kuzey yönündeki ze-
mine göre daha yüksekte olan Saray 
Kapısı’na, iki merdivenle çıkılmış ol-
masındandır. Mahallede mevcut Polis 
Mektebi’nin iki merdiveninin oluşun-
dan değil. Mektebin yapılışı, dün de-
necek kadar yakın bir zamandadır.  
Maalesef pek çok tarihî mahalle gibi 
günümüzde bu tarihi mahallenin de 
adı bile hatırlanmaz olmuştur.  

Kaynaklar
KŞS, 10/113; KŞS. 45/93; KŞS, (Sarıköse), 
147/172-173;Uz, “Akıncı Mahallesi” Konya 
Ansiklopedisi; Konyalı, 1964, s. 287-291.
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Mac OS X Macintosh işletim 
sistemi ailesinin son sürümü-
dür ve Apple tarafından Ma-
cintosh bilgisayarları için ta-
sarlanmış bir işletim sistemidir.
Mac OS X aslen BSD ve Mach mikroçe-
kirdeği üzerine kurulu, açık kaynak bir işle-
tim sistemi olan Darwin’e dayanır. Apple bu sistemi kendi amaçla-
rına göre geliştirdikten sonra Mac OS X kullanıcı arabirimi olarak 
Aqua’yı geliştirmiştir. Sistemin çekirdeği ve bazı bileşenleri açık kay-
nak olmasına rağmen, çoğu bileşeni açık kaynak değildir.
1985 yılında Apple “yeni nesil” bir işletim sistemi yaratmak için ça-
lışmalara başlanmıştır.  Başarısızlıkla sonuçlanan girişimden sonra 
NeXT’in işletim sistemi yeni Mac işletim sisteminin temeli olarak 
kararlaştırılmıştır. Bu kararı takiben NeXT Apple tarafından alındı 
ve Steve Jobs Apple’a geri dönmüş oldu.
Steve Jobs geri döndükten kısa bir süre sonra şirket başkanlığını 
geri aldı ve yeni işletim sistemi üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırdı. 
OPENSTEP’i yavaş yavaş geliştirerek Mac OS X yapmayı amaç edi-
nen bu projeye Rhapsody adı verildi. Rhapsody Mac OS X adıyla 
24 Mart 2001’de piyasaya sürüldü. O günden bu yana Mac OS X 
10.0 (Cheetah), 10.1 (Puma), 10.2 “Jaguar”, 10.3 “Panther”, 10.4 
“Tiger” , 10.5 “Leopard” ve 10.6 “Snow Leopard” sürümleri piyasaya 
çıkmıştır. Son olarak 
10.7 “Lion” piyasaya 
sürülmüş ve DVD gibi 
basılı medya olarak 
temin edilebilen diğer 
sürümlerin aksine, sa-
dece indirilebilir içerik 
olarak kullanıcılara sunulmuştur.

Sürümler 
◆ Apple Mac OS X Server 1.0’i Ocak 1999’da piyasaya sürdü.
◆ 2000 yılında son kullanıcı sürümü Mac OS X için beta sürümü çıkarıldı.
◆ 24 Mart 2001: Mac OS X 10.0 (Cheetah) piyasaya sürüldü.
◆ 25 Eylül 2001: Mac OS X 10.1 (Puma) piyasaya sürüldü.
◆ 24 Ağustos 2002: Mac OS X 10.2 “Jaguar” piyasaya sürüldü.
◆ 24 Ekim 2003: Mac OS X 10.3 “Panther” piyasaya sürüldü.
◆ 29 Nisan 2005: Mac OS X 10.4 “Tiger” piyasaya sürüldü.
◆ 26 Ekim 2007: Mac OS X 10.5 “Leopard” piyasaya sürüldü.
◆ 28 Ağustos 2009: Mac OS X 10.6 “Snow Leopard” piyasaya sürüldü.
◆ 20 Temmuz 2011: Mac OS X 10.7 “Lion” piyasaya sürüldü.

WhatsApp’tan 
Günde 10 Milyar 
Mesaj Gönderiliyor

McAfee Facebook 
Fotoğrafl arınızı 
Yabancılardan 
Koruyor

Popüler mobil mesajlaşma 
uygulaması olan Whatsapp 
Messenger, bugünlerde yapılan 
açıklamaya göre, günlük 10 
milyar mesaja ulaştı. Ücretsiz mesajlaşma servis-
leri arasında başı çeken WhatsApp için yeni bir 
rekoru oluşturan 10 milyar mesajın 4 milyarı gön-
derilen, 6 milyarının ise alınan mesajlar olduğu, 
şirketin resmi Twitt er adresi aracılığıyla bildirildi. 
WhatsApp’ın kullanıcı sayısı bakımından hızla 
yükseldiği aşikar. Zira kullanıcılarının başka ye-
rel ya da diğer uygulamaları tercih etmek yerine 
Whatsapp’i tercih etmesi, uygulamadan memnun 
olduklarını gösteriyor. Gönderilen mesajlar arasın-
da fotoğraf ve video gibi büyük boyutlu öğelerin de 
bulunması son günlerde özellikle mesaj ve internet 
tarifelerine odaklanan mobil operatörleri ise bir 
hayli kaygılandırıyor.

Güvenlik yazılımları üreticisi 
McAfee, “Social Protection” 
adını verdiği yeni Facebook 
uygulamasını beta haliyle ya-
yınladı. Hem Facebook hem 
de Firefox eklentisi olarak 
kullanılabilen McAfee’nin 
sosyal koruması, kullanıcıların paylaştığı fotoğrafl arı 
tanımadığı kişiler tarafından görüntülenmemesi için 
bulanıklaştıran bir hizmet. Geçtiğimiz son birkaç 
aç ay içerisinde  özellikle bilgi güvenliği konusunda 
sosyal ağlar için sıkıntılı bir dönem oldu. Yahoo‘dan 
Dropbox‘a kadar birçok sosyal ağın hacker saldırıla-
rına maruz kaldığı bu dönem, haliyle yeni güvenlik 
önlemlerini de beraberinde getirdi.Social Protection’ı 
kullandığınız takdirde Facebook’ta paylaştığınız bü-
tün fotoğrafl ar otomatik olarak arkadaşlarını haricin-
deki kullanıcılara kapatılıyor. Yani fotoğrafl ar bulanık-
laştırılarak görüntülenmesi engelleniyor. 

Apple İşletim Sistemi : 
Mac OS X 

n 
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Firefox 15 !

Facebook’un 
Domain Zenginliği

Mozilla’nın meşhur tarayıcısı 
Firefox‘un yeni sürümü bu-
gün yayınlandı. Daha önce 

resmi olarak 29 Ağustos’ta pi-
yasaya sürüleceği belirtilen Fire-

fox 15′in Windows, Mac,ve Linux 
versiyonları bugün itibarıyla indirilebilir 

durumda. Firefox 15′te tasarım ve görsel anlamda 
belirgin değişikliklere sahip değil. Yeni sürümde 
daha çok performans ve verimliliğe odaklanan Mo-
zilla, Firefox 15′te güncelleme sistemini yenileştir-
miş. Yeni güncelleştirme özelliği sayesinde Firefox, 
arka planda  güncellemeleri yükleyecek, uygula-
yacak, ve bir sonraki kez tarayıcınızı açtığınızda 
yenileriyle değiştirmiş olacak. Böylece sık sık kul-
lanıcıların karşına çıkan “Firefox güncellemelerini-
zi yüklüyor ve kısa süre sonra  başlayacak”  ibaresi 
ortadan kaldırılmış olacak.

Facebook kendini koru-
mak için uğraş vermeye 
devam ediyor. Kendi is-
minin ve benzerlerinin 

içinde bulunduğu alan adlarını satın alarak, bu 
alan adlarıyla paylaşılabilecek zararlı içerikleri 
engellemeye ve markanın imajını korumaya çalı-
şıyor. Facebook’un satın aldığı domainleri kaydet-
tirdiği domain@fb .com adresine ait 440’a yakın 
alan adı bulunmakta. Bunların içinde Facebook’a 
sıkıntı verebilecek FacebookForLawyers.com, 
SexyFacebook.info, LikeButt onSucks.com gibi 
alan adları da yer almakta. Ayrıca yazım yanlışları 
sebebi ile trafik ve ziyaretçi kaybına neden ola-
bilecek domainlerde (örneğin; Faceobok.com) 
alınmış durumda. Ve tabi uzun uzun Facebook 
yazmaya üşenenler için alınmış ve sizi Facebook 
ana sayfasına götüren alan adı FB.com‘u unutma-
yalım. Facebook bu alan adı için geçtiğimiz yıl 
tam 8.5 milyon dolar harcadı. Bu sayı Facebook.
com alan adına harcanan paranın tam 42 katı. 
Facebook.com uzantılı adresleri kullanıcılarına 
açan Facebook yönetimi kendi çalışanları için 
fb .com’u satın almıştı. Ayrıca şirket, Facebook.
com’a da 200 bin dolar yatırmıştı. En son geçtiği-
miz Haziran ayında National Arbitration Forum’a 
bulundukları şikayet sonrasında FacebookCon-
nect.com’u da “Facebook” isminin bilinen ve ko-
runabilir bir isim olması dolayısı ile kolayca elde 
ett i. Hemen belirtelim Feys.com adresinin sahibi 
Facebook değil.

HTC ONE S

SAMSUNG GALAXY 
NOTE N7000

Net bir navigasyon yapısı, sade bir kullanım ve pek çok pratik işlev.  And-
roid 4.0’ın HTC Sense 4.0 ile mükemmel uyumu. Neredeyse  piyasadaki 
en iyi işletim sistemi/kullanıcı arayüzü kombinasyonu. HTC One serisinin 
tamamı Beats Audio™ ile donatılmıştır, bu nedenle telefonda duyduğunuz 
her şey -müzikten videolara, oyunlara ve YouTube’a kadar- zengin ve ger-
çektir. 4,3 inç Gorilla Glass ekran, dayanıklılık sağlayan ince 7,8 mm tek 
parça metal gövdeye oturtulmuştur. Ultra mat siyah ve anodize gradyan 
modelleri mevcutt ur. Bu kamerayla hiçbir sahneyi kesinlikle kaçırmazsı-
nız. 0,7 saniyelik hızlı başlatma ve hızlı aralıksız çekim özelliği ile her anı 
yakalayın. Video veya fotoğraf arasında tercih yapmak zorunda kesinlikle 
kalmayacaksınız - Video Pic ile, her ikisini aynı anda çekebilirsiniz. En kötü 
şartlarda bile en iyi görüntüleri yakalayacaksınız: yetersiz ışıkta, karanlıkta, 
arkadan ışık vururken… Bunların hiç biri sorun değil.

Samsung Galaxy Note N7000 5,3 
inçlik dev bir AMOLED ekrana 
sahip ve şu anda piyasada bulunan 
en büyük cep telefonu.  Ancak ek-
ranın tek avantajı büyüklüğü değil.  
Yüksek çözünürlüğü ve kontrast 
kalitesi bu telefonu ekran kulvarı-
nın şampiyonu yaptı.
Donanım: 5,3 inç Super AMO-
LED Plus dokunmatik ekran, 
1,4 GHz çift  çekirdekli işlemci, 
WLAN, HSPA, A GPS alıcı, 8 me-
gapiksel kamera, genişletilebilir 
bellek(microSD), Bluetooth, USB, 
GSM-Quadband, işletim sistemi : 
Android 2.3 (Android 4’e yükselti-
lebiliyor) - Samsung TouchWiz.

r
yas

fox 15
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BEYZA  ÇOKTOSUN

Mekanların dekorasyonunda aydınlatma en az diğer öğeler kadar önemlidir. Öncelikle yaşam alanları belirlenmeli, hangi ortam-
da hangi işlevlerin yapılacağı tespit edilmeli ve ondan sonra uygun ürün seçimi yapılmalıdır. Doğru mekanda doğru ışık kullanıl-
malıdır. Doğru aydınlatmanın mekanlarımıza kazandırdıkların daha önceki yazılarımızda bahsetmiştik. Başlıcalar; dekorasyona 
canlılık vermesi, evi renklendirmesi, mekanlardaki hataları örtmesi ve ön plana çıkarmak istediğiniz objeleri vurgulamasıydı.

AVİZEDE 2012 TRENDLERİ

Aydınlatma, mekanda hem dekorasyonu hem de 
ihtiyaçları tamamlar. Aydınlatma bir dekorasyonda 
yer alan ilk ve son aşamadır. Mekanda hem deko-
rasyonu hem de ihtiyaçları tamamladığı için sadece 
fonksiyon olarak düşünülmemeli, özenle seçilmiş 
dekorasyonların devamı olarak görülmelidir. Evi-
nizin ambiyansını yaratıcı aydınlatma tasarımları 
ile değiştirebilirsiniz. Yaşam alanınızın tüm havasını 
değiştirmek için tek bir aydınlatma elemanı ve onun 
mekanda yaratacağı ışık oyunları yeterli olabilir. 
Avize ve aydınlatmada da tıpkı dekorasyonda ol-
duğu gibi her sene birçok yenilik oluyor. Tasarımlar 
değişiyor, yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. 
2012 yılında aydınlatmada yeni trendler nelerdir? 
2012 yılı ile markaların ve tasarımcıların bu yıl 
için yaratt ıkları tasarımlarda belirlenmeye başla-
dı... Aydınlatma sektörü minimalist dokunuşlara 
teslim durumda... Farklılık artık herkesin istediği 

bir şey haline geldi... Herkes farklı, herkes tek ol-
sun istiyor... Bu konuda devreye iyi tasarlanmış 
avize ve aydınlatma ürünleri giriyor. 
Bununla doğru orantılı olarak da tasarımcılar 
hızlarını kesmeden çalışmaya ve farklı tasarım-
lar çıkarmak için çabalamaya devam ediyorlar...
Aydınlatma dünyası da abajurdan aplik aydın-
latmaya kadar her alanda kendini süratli bir 
şekilde değişime ve yenilenmeye açık ve hazır 
tutması ile devamlı olarak bizleri şaşırtıyor... 
Özellikle renkli tasarımları ile ön plana tasarım-
cılar da bu sezon aydınlatma dünyasına da el at-
mış gibi görünüyor. Bu harika tasarımlar yaşam 
alanlarımızı renklendirmeye hazır halde. 2012 
ile beraber aydınlatma moası artık tamamen 
marjinallik üzerine kuruluyor.  Kullanmaya ce-
saret edemediğiniz, sizi gerçekten farklı kılacak 
bu tasarımlar sayesinde evinizi ve ofisinizi mini-
malistliğin çağdaş ışığı ile aydınlatacaksınız. Ta-
sarım gücü ağır aydınlatmalar bu sezon en öne 
çıkan modeller arasında... Sizde bu ilginç aydın-
latma dünyasına bir göz atarak ve yaşam alanını-
zı farklı ışık oyunları ile hareketlendirebilirsiniz. 
Her tarz dekorasyona uygun aydınlatma ve avi-
ze yelpazesi mevcutt ur. Bunlar kendi içlerinde 
çok çeşitli modellere ayrıldıkları için mekanda 
bulanan diğer elemanlara, mobilya, halı gibi eş-
yalar ile birlikte karar verilmesi en doğrusudur.
Modern bir mekan ise;  Modern avizelerde tasarım 

oldukça önemli hale geliyor. Renkli camlar ve krom 
avizeler ön plana çıkıyor.  Tavandan aşağıya inen 
krom toplar, üfl eme cam balonlar bu sene çok kul-
lanılacak. Yine tavana sabit plafonyer avize grupları 
ise verdikleri hoş ışık ile bu sene de sıkça kullanılıyor. 
Klasik veya dömi-klasik bir mekan ise; Son za-
manlarda kristal, şatafatlı ürünler yeniden ön 
planda, klasik olan bu modeller sıkça tercih 
edilmeye başlandı. Bu ürünlerde en çok bronz, 
bronz üzeri altın kaplama, krom malzemeler 
kullanılmakta. Pirinç kullanımı ile mükemmel-
leştirilen bu tarz avizeler doğru kullanımları ile 
salonlarımıza gereken ihtişamı kazandıracak.
Diğer ön planda olan ürün ise cam avizeler. Avi-
zenin doğduğu yer olan İtalya’nın murana camı 
avizelere hak ett iği değeri bu sene kazanıyor. 
2012 yılının rengârenk modasına renk renk cam-
lar ile uyum sağlayan avizeleri bir çok mekana 
görkem kazandırırken göreceğiz.  Aydınlatmada 
yeni trendlerden bahsederken kullanım şekilleri 
de önemli hale geliyor, göz yormayan soft  ve gizli 
kullanılan ışıklar ve bunları bütünleyen avizeler. 
Bu kullanımları ışık tavan sistemleri adı altında 
toplayabiliriz. Bu sistemde ise led aydınlatma ve 
fiber optik aydınlatmalar tercih edilmektedir. 
Bu yöntem ülkemizde ve dünyada birçok alanda 
kullanılan yeni uygulamalardan biridir. Yalın tasa-
rımları ön plana çıkaran bu teknik sayesinde akla ge-
lebilecek her mekanda sıra dışı çözümler üretilebilir.

Lampo Showroom



95

ADVERTORIAL



AĞUSTOS 2012
www.vizyonkonya.com96

ADVERTORIAL

Siğil çeşitleri nelerdir?

Değişik tipteki siğiller şu şekilde 
sınıfl andırılabilir:
Genel siğiller
Ayak tabanı siğilleri
Düz siğiller

Genel siğiller: El parmakları, tırnak çevresi 
ve el üzerinde gelişir. Çoğunlukla derinin 
tahrip olduğu alanlarda örneğin tırnak yeme 
ve tırnak etlerini koparma alanlarında gelişir.
Ayak tabanı siğilleri: Kümeler halinde 
belirdikleri zaman mozaik siğil olarak ad-
landırılır. Genel siğillerden farklı olarak 

çıkıntılı değildirler. Yürüme basıncının 
etkisi ile derinin içine doğru girmişlerdir. 
Ayak tabanı siğilleri nasırlarla karıştırılabi-
lirler. Nasır gibi ağrılı ve sert oluşumlardır.
Düz siğiller: Küçük ve daha düz yüzeyli-
dirler. Sayıları çok olabilir 20-100 arasında 
sayıya ulaşabilirler. Her yerde görülebilir-
ler fakat çocuklarda ve yüzde en çok ortaya 
çıkarlar. Erişkinlerde erkeklerde sakal böl-
gesinde, kadınlarda bacaklarda görülebilir. 
Traş sonucu tahriş sayılarını artırabilir.

Siğiller nasıl bulaşır?
Siğiller kişiden kişiye direk temas veya 
ortak kullanım alanları veya eşyadan 
geçer. İlk temastan sonra siğilin ortaya 
çıkmasına kadar geçen süre ayları bu-
labilir. Yine de el, ayak ve düz siğillerin 
kişiye bulaşma olasılığı düşüktür.

Niye bazı kişilerde siğil olur 
bazılarında olmaz?
Bu gibi insanların virüsle temas sık-
lığıyla siğilin ortaya çıkışı paraleldir. 
Siğil virüsleri eğer deride bir şekilde 
hasar var ise kolaylıkla bulaşabilir. Yine 
de bazı insanlar çok daha kolay virüs 
kapıp siğil çıkarırlar. Bu kişilerin bağı-
şıklık sisteminin siğil virüsüne direnç 
düşüklüğü ile de ilgilidir.

Siğiller tedavi edilmeli midir?
Çocuklarda siğiller tedavi edilmeden 
de aylar veya yıllar içerisinde kendili-
ğinden iyileşebilir. Yinede siğiller ağrı-
lı , hızla çoğalma gösteriyorsa ve bot-
hersome ise tedavi edilmeleri gerekir. 
Erişkinlerde çocuklardaki gibi hızlı ve 
kolayca yok olma söz konusu değildir.

SİĞİL NEDİR ?
POD.UZM.ECZ. REYYAN ŞALVARCI

Siğil derinin üst tabakasının bir viral infeksiyon sonucu ortaya çıkan 
selim tümörlerdir. Siğillere neden olan virüsler human papilloma virus 
(HPV) olarak adlandırılır. Siğiller sıklıkla ten rengi dokunmakla pür-
tüklü, sert oluşumlardır ancak koyu renkli, düz ve yumuşak da olabi-
lirler. Siğillerin görünümü yerleştiği alana göre değişmektedir.
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Nasıl Tetiklenir?
KALBİMİZ, HAYATTA KALMAMIZI SAĞLAYAN EN ÖNEMLİ ORGAN. O İHTİYACI OLAN KANI 

BULAMADIĞINDA BİZ KALP KRİZİ GEÇİRİYORUZ. AMA KRİZ AŞAMASINA GELMEDEN ÖNCE 

BİZE SİNYALLER GÖNDERİYOR. MEDICANA ÇAMLICA HASTANESİ KALP VE DAMAR HASTA-

LIKLARI UZMANI PROF. DR. İSMET DİNDAR, KALP KRİZİNİN NASIL TETİKLENDİĞİNİ VE ÖN-

CESİNDE GELEN SİNYALLERE GÖRE KENDİMİZİ NASIL YÖNLENDİREBİLECEĞİMİZİ ANLATTI.  

Kalbe de kan lazım
Kalp sürekli kasılıp gevşeyen bir organ. Kalbin bunu yapabilmesi için kalbin kendisinin de beslenmeye, kana ihtiyacı var. Kal-
bin herhangi bir bölgesine gelen kanın azlığı nedeniyle veya damarın tıkanması nedeniyle beslenmesinde bir yetersizlik olu-
şursa, kalp krizi sürecini başlatır. O zaman kalp klasik kasılıp gevşeme görevini yapamaz. Diyelim ki kalbin ön yüzüne gelen 
damar tıkandı. Bunun sonuçları ne olur? Allah korusun, hastayı kaybedebilirsiniz. Varsayalım yaşadı. Tedavi oldu. Sonraki en 
iyi senaryoyu söylüyorum. Bir merkeze de müracaat etmedi, damarı da açılmadı ve tıkandı. O zaman kalbin o bölgesi artık 
ölür. Normalde tamamı kasılıp gevşeyen kalbin, artık sadece bir kısmı kasılıp gevşer hale gelir. Kalbin bu kısıtlı fonksiyonuyla 
yetinmek zorunda kalırsınız. İnsan bu şekilde de yaşayabilir ama mesela çok ciddi aktivite gerektiren işleri yapamaz. 

KALP KRİZİ

MEDICANA ÇAMLICA HASTANESİ
KA LP VE DAMAR HASTALIKLARI 

PROF. DR. İSMET DİNDAR

Kalp krizi nasıl ortaya çıkıyor? 
Diyelim ki çevreyolunda ilerliyorsunuz. Büyük bir trafik var. Bunu bir 
kan akışı gibi düşünün. Bir yerde bir araba arıza yapıyor, bir bakıyor-
sunuz, trafik akıyor ama geriye doğru bütün araçlar yavaşlıyor. Bu bir 
kalp damar hastalığıdır ama bir kriz değildir. Kalbin damarının içinde 
kanın akışına engel olan böyle bir durum varsa, eğer siz istirahatt eyse-
niz, oradaki akım size yetiyor. Ama diyelim ki bir kaza oldu da bütün 
şeritler tıkandı. İşte o kalp krizidir. Yani kalbin kendi adalesini besleyen 
koroner damarların tıkanması bir kalp kriziyle sonuçlanır.  
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Damar yarım tıkanmışsa ne gibi belirtiler veriyor? 
Yarım tıkanmış (daralmış) damar bir belirti vermesi açısından önemlidir. Bunun çok klasik bir belirtisi vardır. Hasta bize gelir, daha önce-
den rahatlıkla çıktığı yokuşu artık yorularak çıktığını söyler. Ya da koşmak istediğinde, göğsünde  ağırlık hissinden  bahseder. Bunlar, tek 
şerit tıkanmasının belirtileridir. Kalpte damarı daraltan bir şey var demektir. Oradan geçen kan, bir efor sırasında kalbin ihtiyacına yet-
miyordur. Bunlar kişiye, senin kalp damarlarında bir sorun var, git buna baktır mesajıdır. Ama tamamen tıkanması, artık bir kalp krizidir.

Gündelik hayatta kalp krizini tetikleyen neler var? 
Her şey var aslında. Sonuçta, vücudun bir dengesi var. Kalbin kendisinin kan ihtiya-
cı var. Bu bir dengeye bağlı. Bazen vücudun kan ihtiyacı artar, kalp buna cevap ve-
remez. Bazen kalbin kan ihtiyacı artar, kan akışı bunu karşılayamaz. Bu dengeyi bir 
şekilde bozan, diyelim ki kalp adalesinin kan ihtiyacını artıran faktörler olabilir. Aşırı 
efor, heyecan, stres, aşırı sevinç gibi. Birtakım duygusal faktörler kalbin kan ihtiya-
cını artırır. Bu durum mevcut bir damar hastalığında krizi tetikleyici olabilir. Veya 
biz klinik pratiğimizde kalp krizini kışın daha çok görürüz. Soğuk hem vücudun kan 
ihtiyacını artıran, hem de kalbin kan ihtiyacını artıran bir faktördür.  

Genetik faktör önemli 
Kalp krizine yatkınlığı etkileyen faktörler nelerdir? 
Kalp krizinde çok faktörlülük önem kazanır. Özellikle yakın akrabalar içerisinde 
kalp krizi hikâyesinin olması insanların daha da dikkatli olmalarını gerektirir. Yaşam 
biçimi, spor yapma alışkanlığı, sigara bağımlılığı, diyet de önemli faktörlerdir. Bizim 
geleneksel mutfağımız da kalp krizi riskini tetikleyen özelliklere sahip. Toparlarsak, 
hayatın içindeki bütün gerçekler, eğer vücudun dengesini bozuyorsa, kalp krizi için 
bir risk faktörü olabilir. Kadınlar bu konuda biraz daha şanslı diyebiliriz. Özellik-
le menopoza kadar olan dönemde östrojen hormonu onları koruyor. Aslında en 
önemli faktör, vücudun bu tip rahatsızlıklarla ilgili genetik kodlarıdır. Bazı insanlar 
vardır, herkesten çok yiyordur ama onda bu rahatsızlık görülmüyordur.  

“Kalp krizinde çok faktörlülük 
önem kazanır. Ailedeki genetik kod 

fevkalade önemlidir. Özellikle ya-
kın akrabalar içerisinde kalp krizi 

hikâyesinin olması insanların daha 
da dikkatli olmalarını gerektirir.”
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Retroperitonoskopi
ONU BÖBREĞİNİZİ VERECEK KADAR ÇOK SEVİYORSUNUZ. PEKİ YA SONRASI… 

ENDİŞENİZ YERSİZ. RETROPERİTONOSKOPİ YÖNTEMİ İLE HER İKİNİZİ DE SAĞLIKLI BİR 

YAŞAM BEKLİYOR. MEDICANA ÇAMLICA HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. 

DR. BARIŞ AKİN, KENDİ GELİŞTİRDİĞİ VE TÜRKİYE’DE SADECE MEDİCANA’DA UYGULA-

NAN YENİ BÖBREK ALMA TEKNİĞİNİ HASTALARA MÜJDELİYOR. 

SEVGİNİZİN 
ÖDÜLÜ 

MEDICANA ÇAMLICA HASTANESİ
GENEL CERRA Hİ 

DOÇ. DR. BARIŞ AKİN

Böbrek naklinde retrope-
ritonoskopi tekniği nedir? 
Böbrek nakli iki türlü olabilir. 
Beyin ölümü gerçekleşmiş bi-
rinden alınabilir veya sevdiğiniz 
verebilir. Seven bir kişi verdiği 
zaman uyguladığımız ameliyat 
tekniği, retroperitonoskopidir. 

Daha önce kullanılan yöntem neydi?
Böbrek naklinde elli yıldır uygulanan yöntemde, böbrek üzerinden kesilip çıkartılıyor. Bu biraz 
gaddar bir yöntem. Türkiye’de şu anda herkes bu eski yöntemi kullanıyor. Ama bu şekilde çıkarıl-
dığında kişide hasar yaratmış oluyorsunuz. Çünkü böbreği çıkarmak için kestiğiniz yer kasların 
olduğu bir bölge. Siz ameliyatt an sonra bir hareket etseniz, orada kaslar karşılıklı kasıldığı için, 
bir haft a çok şiddetli ağrılar yaşıyorsunuz. Ayrıca, oradaki kaslar gevşeyebilir, estetik dışı bir gö-
rünüm olabilir, fıtık oluşabilir. Eski yöntem buydu. Sonra bunun alternatifi aranmaya başlandı. 
Laparoskopik cerrahi ile böbrek veren kişiye kamera eşliğinde küçük aletlerle girip böbreği çıkar-
mayı düşünmüşler. Bunu da yapmanın yolu, karın içerisine girip, sonra karın zarını bir daha kesip 
arkaya ulaşarak böbreği oradan çıkarmak. Şu anda dünyadaki uygulama bu. 

Siz bu yönteme nasıl bir farklılık getirdiniz? 
Bundan üç yıl öncesine kadar ben de Laparoskopik cerrahiyi kullanıyordum. Fakat ben bu yön-
teme bir şey ilave ett im. Karın içerisine girdiğimiz zaman, orada organları saran bir zar var. O 
zarı kesmek yerine, zarı kaldırıp doğrudan böbreğin bulunduğu bölgeye gidiyorum ve kamera 
altında böbreği serbestleştirip çıkarabiliyorum.  
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Retroperitonoskopi bizzat sizin 
geliştirdiğiniz bir yöntem mi? 
Evet. Böbrek, peritonun yani karın zarının 
arkasında bulunuyor. Peritonun retrosunda 
yani. Retroperitonoskopi de, kelime anlamı 
olarak, peritonun arkasına kamerayla girip 
ameliyat yapmayı anlatıyor. Bu yöntemin 
bu şeklinin mucidi benim. Dünyada başka 
yerlerde de yapılıyor. Ama Türkiye’de bu 
yöntemi başlatmış ve rutin olarak uygula-
yan benim. Bugüne kadar 200 hastayı bu 
yöntemle ameliyat ett im. Türkiye’de bu 
teknik sadece benim tarafımdan ve sadece 
Medicana’da uygulanıyor. Bilimsel olarak 
da takdir görmüş bir çalışma. Eylül ayında 
European Society of Transplantation’da bu 
konudaki bilgimizi ve tecrübemizi sunup 
dünyayla da paylaşacağız.

Sizi retroperitonoskopi yöntemini 
geliştirmeye iten neydi? 
Sağlıklı bir insan, durup dururken ameli-
yat masasına yatıyor. Bu kararı da  kendi-
leri için değil, sırf sevdiklerini yaşatmak 
için  veriyorlar. Söz konusu ameliyat tek-

niği de, böylesi fedakar insanlara bizim 
bir borcumuzdu. Retroperitonoskopi 
sayesinde, vericilerin ameliyatt an kork-
masına hiç gerek yok. İki günde evine gi-
diyor, bir haft ada normale dönüyor. Veri-
cinin vücudunda kalıcı hasar oluşmuyor. 
Dolayısıyla, sevdiklerine böbreklerini 
vermek isteyenler, retroperitonoskopi sa-
yesinde, vücutlarında kalıcı hasar oluşma 
endişesi taşımadan böbreklerini verebi-
lirler. “Herkese uygulanabilir” 

Eski yöntem ne gibi zararlar 
verebiliyordu? 
Mesela karın içerisine direkt girdiğiniz-
de aletleri sokup çıkarırken zarar gelebi-
liyor. Karın içerisinde, dengeyi sağlayan 
bir sıvı var. Karın içi ameliyatı olduğu-
nuzda o denge bozuluyor. Bağırsaklar 
birbirine yapışabiliyor.

Retroperitonoskopide kişinin 
vücuduna sadece küçük delikler 
mi açıyorsunuz? 
Birer santimlik iki tane delik açıyoruz. 

Bir tane de, böbreği çıkardığımız beş san-
timlik bir kesi yapıyoruz. Bu beş santimlik 
kesiyi, istersek sezaryen kesisi gibi bikini 
kısmının altında kalacak şekilde yapabiliyo-
ruz. Böbreği oradan çıkarıyoruz. Ayrıca bu 
kesileri, kasların olduğu yerden yapmıyoruz 
ki daha sonra ağrılara sebep olmasın.

Retroperitonoskopinin 
uygulanamayacağı kişiler var mı? 
Yöntem herkese uygulanabilir. Bugüne 
kadar 200’ü aşkın vakamız oldu. Hiçbir 
hastada verici açısından sorun yaşama-
dık. Taktığımız böbreklerin tümü  de 
sağlıklı çalıştı. Bu yeni bir teknik ama 
artık güvenli ve oturmuş. 

Retroperitonoskopi dünyada 
yaygınlaşıyor mu? 
Bu yöntem özellikle böbrek çıkarılma-
sında, yani böbrek naklinde kullanılan 
bir teknik. Dünyada bundan on yıl önce 
nasıl ki açık ameliyat bırakılıp laparos-
kopi yöntemine geçiliyordu, ileride ret-
roperitonoskopiye geçilecek.

“Retroperitonoskopi 
sayesinde, vericilerin 
ameliyattan korkmasına 
hiç gerek yok. İki günde 
evine gidiyor, bir haftada 
normale dönüyor.”
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KİŞİSEL GELİŞİM

İÇİMİZDEKİ DENEYİM

“Varolmak 
değişmektir, de-
ğişmek olgunlaş-

mak, olgunlaşmak 
kendini durmadan 

yaratmaktır.”

Psikoloji  davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Hem insanlar 
hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa 

bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmış-
tır. İlk tanım insan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini 
gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi “gözlenebilen 
davranışların bilimsel incelemesi” biçiminde tanımlamışlardır.   Bu gelişmeler 
günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, 
davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalış-
ma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; 

organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak on-
ların varlığı saptanır. İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi 

içinde de dengeli bir gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ett iği yasaları yine in-
sana uygulayarak onun davranışlarını açıklamaya çalışır, önceden kestirmeye çalışır. 

Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.
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Kişisel Gelişim; İnsanın bulun-
duğu hal ve durumundan, ken-
disinin en yüksek potansiyelini 
ortaya çıkartmasıdır.

Kişisel Gelişim olarak tanımladıkla-
rımız kişinin en yüksek potansiyelini 
açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi 
şekilde oluşturmada ve kullanmada 
katkısı olacak olan yollardan sadece 
bir kaçıdır. Ne hedefl er belirlemek, 
ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, 
nede düşünceleri, inançları, yargıları 
değiştirmek tek başına Kişisel gelişim 
demek değildir. İnsanlar dil öğrenerek, 
kitap okuyarak, sinemaya giderek, ar-
kadaşlarıyla vakit geçirerek kendilerini 
iş ve sosyal hayat standartlarına göre 
geliştirirler. Bunlar kişilikte ve yaşamda 
kalitesinde çok büyük gelişimlerdir. Ve 
hayat boyu her insan ister istemez bir 
değişimin içinde yer alır. Kişisel Geli-
şim ise bilinçli değişimi gerektirir. Kişi-
ler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, 
kişisel yeteneklerini bilinçli seçimlerle 
belirli bir yöne ve yola programladık-
larında meydana gelir. Kişisel Gelişim 
her insanın şu an ki hal ve durumundan 

kendisinin en yüksek hal ve durumuna 
geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği 
anda başlar. Önemli olan bu dünyada 
var olan ve olduğunu kişilikten daha 
farklı bir kişi olabileceğini bilen her-
kesin, sonunda kendisini istediği en 
yüksek seviyede geliştirebilecek güce 
sahip olduğunu bilmesidir.

Kişisel gelişim kişiyi çok yönlü geliştir-
meyi amaçlar. İnsanı sosyal hayatt a et-
kili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi 
yapılandırmasıdır. İnsan bunu ancak 
farklı öğrenmeler gerçekleştirerek ya-
par. Bu öğrenmeler arasında ilişki kur-
duğu takdirde yaratıcı düşünme bece-
risi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile 
bu amaçlanarak, birey bu potansiyel ve 
ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapı-
landırmaktadır. Uygulanan yöntemler 
arasında, geçmiş ile ilgisinin tamamen 
ortadan kaldırılması, gelecek kaygıla-
rından arındırılması, anda yaşamanın 
sağlanması, yanlış düşünce kalıpların-
dan kurtulması, enerji, hipnoz ve NLP 
temel uygulamaları kullanılır.

Peki, bu bahsettiğimiz NLP (NÖRO 
LİNGUİSTİK PROGRAMLAMA) 
temel uygulamaları nasıl kullanılır?
NLP, mükemmellik ve kaliteyi inceler. 
Göze çarpan kişi ve organizasyonların 
bu göz alıcı sonuçları nasıl elde ett ikle-
rini araştırır. Bu metotlar diğer insan-
ların da aynı ya da benzer sonuçlara 
ulaşmaları için onlara öğretilebilir. Bu 

sürece modelleme adı verilmektedir. 
NLP, modelleme yapmak için öznel 
deneyimlerimizi nasıl yapılandırdığı-
mızı, değerlerimiz ve inançlarımızın 
neler olduğunu ve duygularımızı nasıl 
yaratt ığımızı araştırır. Deneyimleri-
mizin sonucunda iç dünyamızı nasıl 
yapılandırdığımızı ve ona nasıl anlam 
yüklediğimizi inceler. Hiçbir olay ken-
di içerisinde bir anlam taşımaz, ona 
anlamı biz veririz ve farklı insanlar aynı 
olaya farklı anlamlar yükleyebilirler. 
NLP, içimizdeki deneyimi araştırır.
NLP, tam anlamıyla uyumlu bir ilişkinin 
nasıl kurulup sürdürülebileceği konu-
sunda yol gösterir. Bu nedenle kişi önce-
likle kendine şu soruları sormalıdır;
- Gerçekleştirmek istediğim şey nedir?
- Mesajımı iletmenin en iyi yolu nedir?
Değişmek, yaşamımızın akışını değiş-
tirmek cesaret isteyen bir iştir, şu ana 
kadar yaptıklarımızdan vazgeçerek 
yeni ufuklara yelken açmak ancak gözü 
pek insanların işidir.
Eğer gerçekten değişmek istiyorsak ben 
olmaktan vazgeçip başka birisi olmaya 
hazır olmalıyız, eğer buna hazır değil 
isek hemen NLP ile ilgilenmeyi bırak-
malıyız. Bu güne kadar yaptığımız şey-
leri yaparsak aynı sonuçları alırız, farklı 
sonuçlar almak istiyorsak farklı şeyler 
yapmalıyız, bu da şu an olduğumuzdan 
farklı birisi olmamızı gerektiriyor.
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Mustafa Ceceli
Bir Yanlış Kaç Doğru

Ozan Çolakoğlu Ft. Gülşen
Seyre Dursun Aşk

Mustafa Sandal
Ego

Mehmet Erdem
Hakim Bey

İskender Paydaş feat Kenan Doğulu
Dr

Murat Dalkılıç
Kader

Serdar Ortaç
Üzecek Adam Çok

Funda Arar
Yok Yok

Göksel
Uzaktan

Emir
Makina

Seksendört & Hande Yener
Rüya

Yusuf Güney
Kader Rüzgarı

Erdem Kınay feat Aynur Aydın
İşporta

Ziynet Sali
Yanabiliriz

Ozan Çolakoğlu Ft. Tarkan
Aşk Gitt i Bizden

Sinan Akçıl
Hoppala

Ozan Çolakoğlu Ft. Ajda Pekkan
Ben Yanmışım

Gökhan Türkmen
Bitmesin

Özgün
İnsaf

İskender Paydaş feat Yılmaz Kömürcü
Yeni Aşk

TAHT OYUNLARI
GEORGE R.R. MARTIN

Basım Tarihi: 2011 
Türü: Roman 
Sayfa Sayısı: 850
Epsilon Yayınları
Etiket Fiyatı: 29,00 TL 

BRIDA
PAULO COELHO
Türü: Bestseller 

SON 10 SANİYE
SIMON KERNICK
Türü: Roman

TOM CLANCY’S
HAWX 2

GHOST RECON
ADVANCED WARFIGHTER 2

MOUNT&BLADE
WARBAND

ÇİFTLİK
EMILY MCKAY 
Türü: Roman

ONLAR
ADAM BLAKE
Türü: Gerilim Dizisi 

BOĞAZ
PETER STRAUB
Türü: Korku-Gerilim Dizisi 

NİMROD ÇILDIRIŞLARI
ETGAR KERET
Türü: Çağdaş Öykü 

AYIN KİTABI

KİTAP MÜZİK

OYUN
AION 
THE TOWER OF ETERNITY

Atreia isimli gezegen yüzyıllar önce 
Asmodian ve Elyos isimli iki farklı ırkı 
barındırmış ve birbirlerine duydukları 
şiddetli nefrett en dolayı uzun yıllardan 
beri süre gelen savaşlarına tanıklık et-
miştir. Her iki ırka da düşman olan bir 
diğer grup olan Balur’ lar ise gezegeni 
diğer iki ırktan temizlemek ve kendile-
ri hükmetmek istemektedir. Yüzyıllar 
boyunca sürecek olan sonsuz savaşla-
rında gruplardan birisine katılarak fan-
tastik bir dünyanın parçası olacaksınız. 
Tüm dünyada yaklaşık beş seneden 
beri büyük bir heyecanla beklenen de-
vasa online  oyun Aion oyun dünyasın-
daki yerini alıyor....

EN YENİLER

ÇOK SATANLAR

EN YENİLER

Yazların on yıllar, kışların bir insan ömrü sürebildiği diyarda, dehşetli ve 
soğuk zamanlar yaklaşmaktadır. Kışyarı’nın kuzeyindeki buzul toprak-
larda, Yedi Krallık’ı koruyan Sur’un ötesinde tehditkâr doğaüstü güçler 
toplanmaktadır. Savaşın tam ortasında, doğdukları topraklar kadar 
sert, boyun eğmez Starklar vardır. Acımasız soğuğun hüküm sürdüğü 
kuzeyden, uzak güneydeki sıcak zevk yurduna uzanan, leydiler, lordlar, 
savaşçılar, büyücüler ve katillerle dolu öykü, korkunç kehanetlerin işaret 
ett iği bir devirde başlamaktadır. İhanet, zafer ve dehşet dolu olayların 
ortasında Starklar’ın, dostlarının ve düşmanlarının kaderi bıçak sırtın-
dadır. Hedef, en ölümcül savaş olan taht oyununda muzaff er olmaktır. 

BU AY EN FAZLA DİNLENEN 20 PARÇA
1 11
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3 13
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9 19

10 20
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Bir Dinozor’dan
hayat dersleri

Bir yalnız insan portresiyle daha 
karşınızdayım. Yine ‘yalnızlık’ 
merkezli bir fi lm seçmemin 
arkasında Tyrannosaur’un 
bende bıraktığı muazzam etki 
yatıyor. Çünkü ilk uzun metraj 
fi lmini çeken Paddy Considine,  
‘Tyrannosaur’da tek kelimeyle 
harikalar yaratmış. Karakter çi-
ziminden, çekim açılarına, oyun-
cu yönetiminden hikâye kurgu-
suna kadar her şey neredeyse 
kusursuz. Üstelik oldukça zor bir 
işin altına girmiş bunu yapar-
ken. Her şeyden önce, üstüne 
bir şeyler eklemenin oldukça zor 
olduğu bir konuda yeni bir şeyler 
söylemeyi başarmış…

Benim adım tiranozor
Öncelikle filmin adını aydınlatalım… 
Tyrannosaurus dünyada yaşamış 
en büyük etçil canlı türü. Fakat bu 
tanım filmimiz için pek bir şey ifade 
etmiyor, o yüzden kahramanımız 
Joseph’in tiranozor tanımına buyu-
run; “Jurassic Park filmini biliyorsu-
nuzdur. Filmde, arabanın içinde geçen 
bir sahne vardı. Çocuklar korkmuş bir 
şekilde camdan dışarı bakıyorlardı ve 
tiranozor’un onlara doğru yaklaştıklarını 
duyuyorlardı. Hayvan onlara doğru güm-
bür gümbür gelirken, cam titrerdi. Benim 
karım da oldukça kiloluydu. Onun 
merdivenden çıkışını duyardım. Bum, 
bum diye ses çıkarırdı. İnanın, masanın 
üzerinde bir çay varsa, aynı titreşimleri 
fincanın içinde de görebilirdiniz. Bu yüz-
den ben de ona tiranozor derdim…”

KONU:  HASAN HÜSEYİN TOYDEMİR
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‘Her şey zıttıyla birdir’
Gelelim karakterlerimize… Joseph, so-
kakta görseniz yolunuzu değiştireceği-
niz türden bir adam. Hannah ise onun 
tam zıtt ı, sessiz sedasız kendi halinde 
yaşayan bir kadın. Joseph sokaklarda 
tehlike saçarak, Hannah da düzenli ola-
rak kocasından şiddet görerek yaşamla-
rını sürdürmektedir. Onları buluşturan 
da bu uzaklıkları olur. Hannah, Joseph 
gibi bir adamı bile kucaklayacak kadar 
iyi kalplidir. Ve tüm dünyanın dışladığı, 
daha doğrusu kendini dünyadan yaban-
cılaştıran Joseph, kendini bu haliyle ka-
bul eden bir insanoğlunun varlığından 
dolayı şaşkındır. Bu buluşma her ikisi 
için de bir yeniden doğuş alametidir.

Şiddete meyyalim vallahi dertten
Bu buluşmanın ardından, her iki ka-
rakterin de farklı yönlerini keşfetmeye 
başlarız. Çok uç noktalarda olmasa da, 
zıtlıkların yer değiştirdiği bölüm di-
yebiliriz filmin bu kısmına. Joseph’in 
yaptığı her şey için bir ‘açıklayabilirim’i 
olduğunu öğrenirken, Hannah’nın da 
açıklamak zorunda olduğu şeyler için 
‘burama kadar gelmişti’ dediğini duyar 
gibi oluruz. Burada hikâyenin dönüm 
noktasının altını çizen yönetmen, aynı 
zamanda bizim şu ikilemi yaşamamızı 
ister: İnsanlar mı bu kadar değişken, 
yoksa biz mi önyargılı davranıyoruz? 
Cevabı bulmamızsa çok zor olmaz. 
Çünkü yönetmen, karakterlerinin ke-
narlarını bilerek kalın çizgilerle çizme-
miştir ve bunun yaşadığımız dünya için 
de geçerli olduğunu söyler bize. Dolayı-
sıyla cevap hem kabak gibi meydanda-
dır hem de bizim kadar karanlık...

Dipsiz kuyu
Son yılların moda tavırlarından biri 
oldu düzen eleştirisi yapmak. Toplu-
mu uyandırmak için bin bir türlü role 
bürünüp, ‘güç sende’ demek. Bu yüz-
den düzen eleştirisi yapan film ya da 
kitap gördüğüm zaman temkinli yak-
laşırım. Çünkü düzeni eleştiren bakış 
açıları da en az onun kadar klişeleşmiş 
ve acınası bir durumda çıktı hep karşı-
ma. Yönetmenimiz Considine ise için-
de bulunduğumuz acınası tabloya öyle 
bir yerinden bakıyor ki, sanatın eleştiri 
yaptığı zaman bu kadar güzelleştiğine 
uzun süredir şahit olmamıştım. Bir an-
lamda elde olan metaları alt üst eden 
bu duruş, seyirciye sinemasal anlam-
da müthiş bir haz sunarken, manevi 
anlamda o kadar kibar davranmıyor. 
Düzen eleştirisi yapmanın klişe tabiri 
‘yapabilirsin’ demek yerine, ‘şimdiye 
kadar neden yapmadın’ diyor bize. Ve 
bunu oldukça rahatsız edici bir üslup-
la söylemekten çekinmiyor. Önümüze 
numune olarak koyulan Joseph’i iz-
lemek bizim için geçmişe yapılan bir 
yolculuk oluyor. Fakat bu kadar kolay 
kurtulamıyoruz elinden. Mazide kalan 
pişmanlıklar, karanlık bir geleceğin tel-
lallığını da yapıyor bize. Yani bize geç-
miş için hesap sorulurken aslında gele-
ceğimizden bahsedildiğini anlıyoruz.

Ben insan değil miyim?
Fakat kimse böyle bir şey yapmaz. Hepsi 
düşünür, fakat ben yaparım. İşte benim, 
seninle ve dünyayla aramdaki fark bu.

Böyle diyor Joseph, Hannah’a. Kendi-
ni dünyadan böyle sıyırıyor. Karanlık 

geleceğimizi yüzümüze vurmaya de-
vam ediyor. Kendi hayatını yaşamak 
adı altında sosyalleşen bizlere, içinde 
bulunduğumuz topluma olan uzak-
lığımızı gösteriyor. Ve mesafenin her 
geçen gün genişlediğini. Bir insanla 
kurduğumuz iletişimde neleri önce-
lediğimizi ve hesapladığımızı ve bu 
kaygıların ne kadar insanlıktan uzak 
olduğunu çarpıyor suratımıza. ‘Ben’ 
merkezli yaşam standartlarımızın bizi 
insanlıktan çıkardığını yine bizim an-
layacağımız dilden anlatıyor. Joseph’in 
komşusunun köpeğini öldürürken ki-
min cezasını kestiğini şimdi daha iyi 
anlayabiliriz sanırım. İnsanlıktan çıkan 
insanların mı? Haksızlığa göz yuman-
ların mı? Yoksa bencil sıfatının yeter-
siz kaldığı mahlûkatların mı? Sanırım 
Joseph’in derdi bunlarla değil. Aslında 
onun derdi olduğu bile söylenemez. 
Daha doğrusu bizimle bir sıkıntısı yok. 
Onun tek amacı yaptığı her kötülükle 
daha fazla insan olabilmek…
Filmle ilgili son sözleri Charles 
Bukowski’ye bırakıyorum. Şair bu 
satırları sanki Joseph ve Hannah 
için yazmış…

Yan yana yürümeyelim diye dar 
yapılmıştı kaldırımlar.
Ve yine yan yana yürümeyelim 
diye dar kafalıydı insanlar.
Ve sırf dardı diye kafalar,
düşünmeyi bırakıp sevmeyi denedik,
sarılmak yakar bizi deyip 
aşkı hep uzaktan sevdik.
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SİNEVİZYON
ABRAHAM LİNCOLN: VAMPİR AVCISI
ABRAHAM LINCOLN: VAMPIRE HUNTER
Tür: Fantastik,  Gerilim,  Korku,
Yönetmen: Timur Bekmambetov
Senaryo: Seth Grahame-smith
Yapım: 2012, ABD 
Oyuncular:  Mary Elizabeth Winstead, Dominic Cooper, Rufus Sewell, Mar-
ton Csokas, Anthony Mackie, Alan Tudyk, Jimmi Simpson, Benjamin Walker, 
Joseph Mawle, Laura Cayouett e, Robin Mcleavy, Jaqueline Fleming

19yy.’da Avrupa’yı neredeyse vampirlerin işgali altındadır. Abraham’ın ailesi 
vatanlarından yeni dünya topraklarına vampirin zulmünden kaçarak gelmiştir. 
Fakat kısa sürede Abraham buradada ailesini vampirler yüzünden kaybedecek-
tir. İntikam yemini eden Abraham büyük oynar ve Amerika topraklarına başkan 
seçilir. 11 Güney Eyaleti ile Washington yönetimi arasında çıkan İç Savaş, vam-
pirler ve insanlar arasındaki geçen iktidar mücadelesine dönüşecektir. Lincoln, 
vampirlerin kökünü kurutmaya kararlıdır...
İç Savaş’ın en önemli ikonlarından biri olan eski ABD başkanını çok farklı bir 
rolde izleyeceğimiz proje, klasik konulara getirdiği farklı yaklaşımlarla ünlü 
kazanan yazar Seth Grahame-Smith’in aynı isimli romanından uyarlandı. 
Daha önce Jane Austen’in kült kitabı Gurur ve Önyargı’sına zombileri ekleyen 
Grahame-Smith, Lincoln’ü ise bir vampir avcısı olarak ele aldı. 

VİZYONDAKİLER GELECEK FİLMLER

CEHENNEM
MELEKLERİ 2
THE EXPENDABLES 2

CESUR
BRAVE

BUZ DEVRİ 4:
KITALAR AYRILIYOR
ICE AGE:
CONTINENTAL DRIFT

BAHSE VAR MISIN?
LAY THE FAVORITE

DABBE: 
BİR CİN VAKASI
DABBE: BİR CİN VAKASI

SIR
THE TALL MAN

TİNKER BELL:
GİZEMLİ KANATLAR
TINKER BELL:
SECRET OF THE WINGS

BLACKBIRD
DEADFALL

KARA ŞÖVALYE
YÜKSELİYOR
THE DARK 
KNIGHT RISES

BOURNE’UN MİRASI
THE BOURNE LEGACY

GERÇEĞE ÇAĞRI
TOTAL RECALL

RESİDENT EVİL 5:
İNTİKAM
RESIDENT EVIL:
RETRIBUTION

AYIN FİLMİ
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DVD
AÇLIK OYUNLARI
THE HUNGER GAMES
Tür: Bilim Kurgu,  Aksiyon,  Dram,  Fantastik
Yönetmen: Gary Ross 
Senaryo: Billy Ray Cyrus, Suzanne Collins 
Yapım: 2012, ABD
Oyuncular:  Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Isabelle 
Fuhrman, Jennifer Lawrence, Woody Harrelson, Liam 
Hemsworth, Wes Bentley, Stanley Tucci, Donald Sutherland

Şans kimden yana!
Her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı 
“Açlık Oyunları” düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, 
kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefl eyen bu oyunlar, ay-
rıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 
24 farklı ‘yarışmacı’ bütün televizyon seyircilerinin gözleri 
üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatt a kalma mücadelesi 
vermektedirler. Katniss’in 16 yaşımdaki kız kardeşi Primrose, 
maden yataklarıyla ünlü eyaletin ‘kadın yarışmacısı’ olarak 
seçildiğinde Katniss onun yerini almak için gönüllü olur. Er-
kek katılımcı Peeta ile Katniss, kendilerinden yaş ve kuvvet 
açısından daha büyük, güçlü ve ömürleri boyunca bu an için 
eğitilmiş olan rakiplerine karşı ayakta durmaya çalışırlar...

Tiglon / Fida Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL

AÇ
TH
Tür: B
Yönet
Senar
Yapım
Oyun
Fuhrm
Hems

Şans
Her s
“Açlık
kısme
rıca tü
244 far
üüüzzerin
vverme
made
seçild
kek k
açısın
eğitilm

Tiglon
Etiket

ÇOK SATANLAR EN YENİLER

İZ PEŞİNDE
TRUE GRIT

Yönetmen: Ethan Coen, Joel Coen
Tiglon/Paramount Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

FETİH 1453
FETİH 1453

Yönetmen: Faruk Aksoy
Tiglon / Aksoy Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

KAFA AVCILARI
HEADHUNTERS

Yönetmen: Morten Tyldum
Tiglon / Calinos
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

ZENNE
ZENNE

Yönetmen: Caner Alper, Mehmet Binay
Tiglon
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

KATİL KİM
DETENTION

Yönetmen: Joseph Kahn
Tiglon / Sony Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

BÜYÜK YARIŞ
THE BIG YEAR

Yönetmen: David Frankel
Tiglon / 20th Century Fox
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

ENTELKÖY EFEKÖY’E KARŞI
ENTELKÖY EFEKÖY’E KARŞI

Yönetmen: Yüksel Aksu
Tiglon/Galata Film
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

GENÇ YETİŞKİN
YOUNG ADULT

Yönetmen: Jason Reitman
Tiglon / Paramount Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)

AŞK YEMİNİ
THE VOW

Yönetmen: Michael Sucsy
As Sanat / Sony Pictures
Etiket Fiyatı: 21,99 TL (KDV Dahil)
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Aslında şanslı bir dönemdesiniz fakat şansınızı iyi kullan-
mak için küçük sorunları mesele haline getirmemeniz ge-
rekiyor. Aslında isteklerinizi gerçekleştirecek enerjiniz var 

ve kendinize olan güveninizin artt ığı bir dönemdesiniz. Ani değişiklik-
lerden etkilenebilirsiniz. Olaylara farklı açılardan bakmayı başarabilirse-
niz, fırsatları görebilirsiniz. Kıskançlıklar ve takıntılar fırsatları değerlen-
dirmenize engel olabilir. Sürprizler sizi heyecanlandıracak.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

İlişkilerinizi gözden geçirecek ve ne istediğinizi belirleme-
ye çalışacaksınız. Sevdiğinizin davranışlarından etkilenebi-
lir ve isteklerinize uygun davranmadığını düşünebilirsiniz.  

Karamsarlıktan kendinizi uzaklaştırmak için dikkatinizi yapmanız gere-
ken işlere odaklayın. Duygularınızı arkadaşlarınıza anlatabilir ve onların 
desteğini alabilirsiniz. Çeşitli organizasyonlara katılmak ve isteklerinizi 
gerçekleştirmek için araştırmalar yapmak keyfinizi yerine getirecek. 

YAY BURCU (23 KASIM - 21 ARALIK)

Bu dönemde sevdiğinizle birlikte keyifl i organizasyonlar 
yapabilir, dostlarınızın ziyaretine gidebilirsiniz. Sevdiğiniz 
konularla ilgilenecek ve geleceğe yönelik isteklerinizi or-

taya koyacaksınız. Sevdiğinize duygularınızı ve isteklerinizi anlatabilir, 
geleceğe yönelik projelerinizi gerçekleştirmek için onu zorlayabilirsiniz. 
Aslında fırsatları zamanında kullanmak gerektiğini biliyorsunuz fakat 
yine de sevdiğinizi fazla zorlamayın.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Yakınlarınızla ilgilenecek ve geleceğe yönelik projeler ya-
pacaksınız. Bütün dikkatinizi isteklerinizi gerçekleştirmek 
için odaklayabilirsiniz. İsteklerinizin artmasıyla birlikte 

hissett iğiniz gerilimi sorumluluklarınızı düşünerek denetlemeyi başara-
caksınız. Böylece daha makul ve kararlı davranacak ve bütçenizi gözden 
geçireceksiniz. Yapacağınız uzun araştırmalar sonucunda aradığınızı bu-
lacak ve değerli olanı bütçenize denk getirmeyi başaracaksınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 23 EKİM)

Karşılaştığınız olaylar moralinizi yükseltecek ve kendinize 
olan güveniniz artacak. Güçlü kişilerin bulunduğu saygın 
ortamlara girebilir ve sosyal statünüzü yükseltmek için 

kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Güç ve iktidar mücadelesi yapmak yerine 
güçlü kişilerin size sunduğu fırsatları iyi değerlendirebilir ve başarılı ola-
bilirsiniz. Tabii bu arada bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz ve kendini-
zi yenilemeniz gerekebilir. Yaratıcı potansiyeliniz yükseliyor.

KOVA BURCU (21 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bu aralar alacağınız haberler kafanızı karıştıracak. Tartış-
macı bir tavır içinde bulunmamaya özen gösterin. Arka-
daşlarınızla aranızda çıkabilecek anlaşmazlıkları büyüt-

meyin. Sezgilerinize güvenin ve iyi duygularınızı uyandırın. İlerleyen 
zamanda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Hatt a idealinizdeki kişiyle 
karşılaşmanız mümkün. Bulunduğunuz ortamda karşılaşacağınız bir kişi 
sizi derinden etkileyebilir ve heyecan duyabilirsiniz. 

Hassas ve duygusal olacağınız bir zaman dilimi. Bu dö-
nemde duygularınız yükselecek ve olaylara daha ayrıntılı 
bakacaksınız. Fakat bu arada detaylara takılı kalmayın. 

Sorunları büyütmeyin yoksa fırsatları kaçırırsınız. Özellikle saygı duy-
duğunuz kişiler gözünüzde değerini kaybedebilir ve duygularınız de-
rinleşebilir. İsteklerinizin etkisi ve kaygılarınız yüzünden olayları farklı 
değerlendirmeniz mümkün. Olaylara bakış açınızın değiştiği bir dönem.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

İstekleriniz kuvvetli fakat hırslı ve tutkulu bir tavır içinde 
bulunmamaya özen göstermelisiniz. Özellikle sevdiğiniz-
le aranızdaki ilişkiler sizin beklediğiniz ve istediğiniz gibi 

olmayabilir. Sevdiğinize karşı anlayışlı davranın. Onun anlayış göster-
mesini beklemeyin. Ayrıca arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmenize 
içerleyebilir ve ihmal edildiğini düşünebilir. Bu arada güç mücadelesi 
yapmaktan kaçının. Seyahatler ve davetler keyfinizi yerine getiriyor.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 20 OCAK)

Sezgilerinizin yükseldiğini ve içinizden gelen sese kulak 
vermeniz gerektiğini anlayacaksınız. İsteklerinizin dışında 
değişen olaylar yüzünden karamsar bir hal içine girmek 

yerine daha iyimser ve yapıcı bir tutum içine girebilir, böylece fırsatları 
değerlendirmeyi başarabilirsiniz. Sevdiğinizle aranızdaki ilişkiler değişe-
bilir ve farklı bir boyut kazanabilir. Güç mücadelesi yapmak yerine stra-
tejinizi değiştirebilir ve olayları akışına bırakabilirsiniz.

Bir taraft an gelenekler ve disiplinli davranmaya zorlayan 
düşünceler içinde olabilirsiniz, öte yandan özgür aşklar ve 
kaçamaklar size çekici gelebilir. Fakat geleneklerin disipli-

niyle içinizden yükselen kuvvetli arzuları denetim altına alabilir ve bü-
tün dikkatinizi projelerinize yöneltebilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte 
yapacağınız programlar ve seyahat organizasyonları keyfinizi yerine ge-
tirecek. Projelerinizi yakınlarınıza anlatabilir ve harekete geçebilirsiniz.

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

YENGEÇ BURCU (22 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Meydana gelen olaylar bilinçaltınızı uyandıracak ve ne-
redeyse unutt uğunuz en gizli isteklerinizi açığa çıkacak. 
Dikkatinizi isteklerinize odaklayın ve söylentilerle ilgilen-

meyin. Sezgilerinize güvenin. Hayal gücü gerektiren alanlarda çalışmalar 
yapanlar için verimli bir ay. Aklınız yerine duygularınıza güvenirseniz, 
daha başarılı olacaksınız. Sabah saatlerindeki karmaşa öğleden sonra ta-
mamen bitecek ve ideallerinizi gözden geçireceksiniz.

AKREP BURCU (24 EKİM - 22 KASIM)

Detaylara takılı kalmayın ve ayrıntıların içindeki fırsatları 
anlamaya çalışın. Yeni tanıştığınız kişilerin davranışların-
dan rahatsız olabilirsiniz. Sorunları büyütmeyin ve yeni 

tanıştığınız kişilerle fazla samimi olmayın. En azından kendinizle ilgili 
özel ayrıntılardan söz etmeyin. Yanlış anlamalar olabileceğini düşünün. 
Bugün sürpriz karşılaşmalar olabilir ve duyduğunuz haberlerden etkile-
nebilirsiniz. Bugün ilginç gelişmeler olabilir.

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
Müft ülük 
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 Trafi k 

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
Kafk as 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
İtt ifak 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.sedeff otograf.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

323 33 00
Meram

BADE'M

321 00 02
Ferit Paşa Cad.

PAŞAM PASTANESİ

238 01 59
www.pasampastanesi.com

FETHULLAH USTA

237 90 09
Nalçacı Cad.

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI
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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
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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.yeniyolkoft ecisi.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.tiryakicigkoft e.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

ASUDE OPTİK

236 96 86
www.asudeoptik.com.tr

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

TOYOTA PLAZA
OTOJEN

248 24 75 248 0 248
İstanbul Yolu Üzeri 1. Organize Sanayi

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

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
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SİZİN İÇİN
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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.konyahacett epe.com

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

BU ALAN
SİZİN İÇİN

AYRILDI



AĞUSTOS 2012
www.vizyonkonya.com126

ADVERTORIAL

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

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
Sarrafl ar 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

SARRAF
KÜÇÜKBALCI

350 11 16

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

OTEL BERA

444 23 72
www.bera.com.tr

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.

HOTEL RUMİ

353 11 21 
www.rumiotel.com

Sultan II. Kılıçaslan döneminde Vezir Şemsett in 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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