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Sevgili Hemşerilerim, Vakfımızın Değerli Üyeleri

Uzun bir aradan sonra İKEV POSTASINI sizlerle buluşturmanın heyecanı için-
de yönetim kurulumuz adına hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.
Bildiğiniz gibi 21 Kasım 2021 tarihinde 52 kurucu üyemizin katılımı ve des-
teği ile vakıf senedimize göre tamamen yasal olarak yapmış olduğumuz 
olağan üstü genel kurul kararı ile yönetime gelmiş bulunmaktayız. Bu olu-
şumun yasallığını ve kurallara uygunluğunu kabullenemeyen bazı kişiler 
tarafından uzun süre ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmamıza rağ-
men, yönetim kurulumuz bu hakaret ve saldırıları Karamanlı olmanın ver-
diği ağırbaşlılıkla ve hemşeri olmanın verdiği gerekle hep alttan almıştır. 
Bu süreçte vakfımız yararına odaklı çalışmalar içinde olmuştur. Sizlerden 
gelen yoğun istek üzerine yapılan çalışmaları sizlerle paylaşmak ve bir ge-
leneği devam ettirmek amacı ile  İKEV POSTASINI yeniden hayata geçirmiş 
bulunmaktayız.

Vakfı binamızı teslim aldığımız 7 Mart 2022 tarihinden bu tarafa yoğun 
ve heyecanlı bir çalışma içinde bulunduk. Binamızın tüm tadilat ve peyzaj 
işleri tamamlanmıştır. Öğrenci bursları yükseltilmiş ve ihtiyaç duyan öğren-
cilerimize ek olarak yemek kartı verilmiştir. Gelecek dönemde öğrencileri-
mize daha geniş kapsamlı cevap verebilme açısından çalışmalara başlan-
mış ve Karaman’da öğrencilerimizin bizlerle daha kolay iletişim kurmaları 
için kayıt zamanı irtibat bürosu açılması konusunda Belediye Başkanımızla 
görüşme yapılmıştır. Vakfımız bundan sonra kültür faaliyetlerine de öncelik 
verecektir. Bu konu ile ilgili olarak üyelerimizden de destek almak ama-
cındayız. Oluşturacağımız komitelerde görev almak isteyen üyelerimizin 
başvurularını bekliyoruz. Bu sene gerçekleştirilen Türk Dil Bayramı ve Yunus 
Emre’yi Anma etkinliğinde  bugüne kadar Karamanda yapılan en büyük 
spor müsabakalarından biri olan Bisiklet Turnuvasında sponsor olmamız 
büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. Gelecek sene yapılacak olan etkin-
liklerde daha ön planda olmak için çalışmalara başlamış bulunmaktayız. 
Vakfımızın Karamanla daha sıcak ilişkiler içinde olmasını arzu etmekteyiz. 
Vakfımız kimsenin malı değildir, tüm hemşerilerimizindir. Bu düşünce ile Ka-
raman dan İstanbul’a gelen tüm hemşerilerimize ve İstanbul’da yaşayan 
hemşerilerimize kapılarımız her zaman sonuna kadar açıktır. Ziyaretleriniz 
ve önerileriniz bizi ziyadesi ile memnun edecektir.

Birlik ve beraberlik içinde vakfımızı daha yukarılara taşıma dileğiyle.

İhsan DURU
İkev Başkanı 

  

Bu Sayıda

1997 yılında yayınlanan 2. sayımız.
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Olağan Mali Genel 
Kurulumuza Rekor 
Katılım!
İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür 
Vakfı Olağan Mali Genel Kurulu’nu 
09.04.2022 tarihinade vakıf binası kon-
ferans salonunda yüksek sayıda üye-
nin katılımı ile gerçekleştirdi.

İstanbul Karamanlılar Eğitim ve Kültür Vakfı (İKEV) 
olağan mali genel kurulunu 09.04.2022 tarihinde va-

kıf binasının konferans salonunda gerçekleştirdi. Nisap 
aranmaksızın gerçekleştirilebilecek kurula, 52 kurucu üye 
ve 32 vakıf üyemizin katılımıyla öncelikle vakfımıza sonra 
yönetim kurulumuza olan desteğini ve güvenini gösterdi.

Divan başkanlığına Prof. Dr. Turgut Uzel’in, üyeliklerine 
de Salih Gürsoy ve Rıza Duru’nun seçildiği kongrede açı-
lış, yoklama, saygı duruşu ve gündem kabulü akabinde 
İKEV Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru’ya söz verildi.

İhsan Duru, 21.11.2021 tarihinde gerçekleştirilen Ola-
ğanüstü Genel Kurul’dan bu yana vakıf ile ilgili gelişmeler 
hakkında üyeleri bilgilendirdi. Bir önceki yönetimin vakıfı 
teslim etmemesinden ötürü vakfa ancak 07.03.2022 tari-
hinde girebildiklerini  belirten İhsan Duru, bu süre zarfında 
vakıfın uzun zamandır gerçekleştirilmeyen tadilat ve pey-
zaj çalışmalarını yaptıklarını ve öğrenci burslarında iyileş-
tirme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Denetim raporunun okunması akabinde dilek ve te-
menni bölümünde söz alan kurucu üye Prof. Dr. Turgut 
Uzel, vakfın uzun zamandır sadece burs odaklı bir çalış-
ma yürüttüğünü ve kültürel anlamda uzun zamandır hiç-
bir faaliyetin gerçekleştirilmediğini belirterek, yeni yöneti-
min sadece burs değil kültürel çalışmalarla da gündeme 
gelmesi gerektiği vurguladı.

Kartap Başkanı ve İKEV kurucu üyelerinden Rıza Duru, 
Kartap tarafından düzenlenen Türk Dili etkinliklerine des-
tek veren İKEV’e teşekkür ederek, gerçekleştirilmesi plan-
lanan etkinlik programı ile alakalı sunum yaptı. Çalışma 
hemşerilerimizde son derece ilgi uyandırdı.

Uzun zamandır birbirleri ile görüşme imkanı bulmayan 
değerli hemşerilerimizin yorum ve önerileri akabinde iftar 
için üyelere Karaman’a özgü tahinli pidelerin hediye edil-
mesi ile oturum sonlandı.

Genel kurulumuza katılım gösteren tüm üyelerimize 
ve Karaman halkına teşekkür ederiz.

İstanbul Karamanlılar Eğitim 
Kültür ve Sosyal Dayanışma 

Vakfının  yayınıdır.

İki Ayda Bir Yayınlanır. Ücretsizdir.

Sahibi :
İstanbul Karamanlılar Eğitim 
Kültür ve Sosyal Dayanışma 

Vakfı Adına
İhsan DURU

Yazı İşleri Müdürü :
Mahir YILDIRIM
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Yeni Yönetim Kurulumuz

İhsan DURU
Yönetim Kurulu Başkanı

Suat YILDIRIM
Başkan Yardımcısı

1961 Karaman doğumluyum. 1986 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü’nden 
mezun olduğumdan bu yana avukatlık 
yapmaktayım. İKEV’İN kuruluş döneminden 
bu yana avukatlığını ve Onursal Başkan Suat 
Sözer’den sonra da 6 yıl boyunca başkanlı-
ğını gerçekleştirdim. İkev’in kurucu üyesi ve 
yönetim kurulu başkan yardımcısıyım.

Meral TARTAN
Yönetim Kurulu Üye

1956 Karaman doğumluyum. İstanbul’da 
yaşamaktayım.Vakfimizin kurucu üyelerinde-
nim.Emekli satış müdürüyüm.

Mahir YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üye

1980 yılı Karaman Akçaşehir Kasabasında 
doğdum.Liseyi Karaman’da bitirdim.2003 yı-
lından itibaren İstanbul’da tekstil işi ile ilgileni-
yorum.Evli 3 çocuğum var.İkev üyesiyim.

Seval Babaoğlu YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üye

1966 yılında Karaman’da doğdum. İlk,orta 
ve lise’yi Karaman’da okudum. 1983 yılında 
eczacılık fakültesini okumak için İstanbul’a 
geldim. Evli ve 2 çocuk annesiyim.İKEV’in 
kurucu üyelerindenim.

Erdem VARIŞLI
Yönetim Kurulu Üye

1981 Yılı Karamanda doğdum Aslen Kılbasan 
Köyündenim İlk-orta-lise eğitimi konya,da 
devam ettim.2000 Yılında Karamanda baş-
layan ticaret hayatıma 2005 Yılından sonra 
istanbulda devam ettim.Evliyim bir çocuk 
babasıyım. İKEV üyesiyim.

Emre ORMAN
Yönetim Kurulu Üye

1983 Edirne doğumluyum. 2006 yılında Koç 
Universitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun 
oldum. Aynı yıl Londra’da Greenwich Univer-
sitesi’nde ekonomi masteri yaptım. 2007-2011 
yılları arasında PwC Danısmanlık şirketinde 
çalıştım ve SMM oldum. 2011-2021 yılları 
arasında Vehbi Koç Vakfı Sağlık şirketlerinde 
Finans Direktörü olarak görev yaptım.Evli ve 2 
çocuk babasıyım. IKEV’de yk üyesiyim.

Ayhan ÇETİNKAYA
Yönetim Kurulu Üye

1946 karaman doğumluyum.Ilk,Orta,Lise tah-
silini Karamanda yaptım.Emniyet teşkilatından 
Başkomiser rütbesiyle emekli oldum.İstanbul-
da yaşıyorum.Halen Özel Güvenlik Şirketinde 
Yöneticilik yapıyorum. İKEV de yönetim kurulu 
üyesiyim.Evli biri kız biri erkek 2 çocuğum var.

Adem KIRNAZ 
Vakıf Müdürü

1952 İstanbul doğumluyum. İlkokul, Orta,Lise,
Üniversite eğitimlerini İstanbul’da aldım. Emekli 
Mali Müşavirim. Evliyim  2 oğlum var. İkev kuru-
cu üyesiyim.

1956 Karaman doğumluyum.
Gazi Eğitim Matematik Bölümü mezunuyum. 
Halen Duru Bulgur A.Ş. Onursal Başkanı,
Yeşilay Karaman Şube Başkanı
Ankara Karev kurucu ve yönetim kurulu üyesi,
İkev Kurucu üyesiyim.
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745. Türk Dil 
Bayramı ve Yunus 
Emre’yi Anma 
Bisiklet Yarışları 
Sona Erdi

Karaman’da 745. Türk Dil Bayramı 
ve Yunus Emre’yi Anma etkinlikleri kap-
samında İstanbul Karamanlılar Eğitim, 
Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı’nın 
(İKEV) sponsorluğunda düzenlenen Tür-
kiye Şampiyonası 4. Etap Yol Yarışları 
sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2022 yılı faaliyet takvimin-
de yer alan Karaman Valiliği koordinesinde ve İstanbul 
Karamanlılar Eğitim, Kültür ve Sosyal Dayanışma Vakfı’nın 
(İKEV) sponsorluğunda düzenlenen 745. Türk Dil Bayramı 
ve Yunus Emre’yi Anma Türkiye Şampiyonası 4. Etap Yol 
Yarışları son gün yapılan kriteryum yarışlarının ardından 
sona erdi.

30 ilden 45 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla gerçek-

leştirilen şampiyonanın ilk gününde U15(kız-erkek) - U17(-
kız-erkek) ve gençler kategorilerinde tırmanma yarışları 
düzenlendi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’n-
da başlayan ve 35 kilometre süren ilk gün yarışları spor-
cuların Karadağ zirvesinde ulaşmasıyla tamamlandı.

Şampiyonanın ikinci gününde ise sporcular U17, U12, 
U15, U17 ve gençler kategorilerinde kriteryum etabında 
mücadele etti. Bisiklet severlerin yoğun ilgi gösterdiği 
yarışlarda son yarışma ise  genç erkekler kategorisi ya-
rışları oldu.

Heyecan dolu geçen yarışlar sonunda ferdi sırala-
mada genç kadınlarda Fatmanur Doğan birinci, Ekin 
Ereke ikinci, Halime Savran üçüncü, genç erkeklerde 
Ali Göz birinci, Ferhat Emişci ikinci, Umut Göz üçüncü, 
U15 kızlarda Emine Adanalı birinci, Sinem Keskin ikinci, 
Fatma Nisa Günaydın üçüncü, U15 erkeklerde Mehmet 
Mayda birinci, Göktürk Yüzerler ikinci, Necdet Günaydın 
üçüncü, U17 kızlarda Emine Irmak Sezer birinci, Eda Nur 
Toy ikinci, Sudenur Satıcı üçüncü, U17 erkekler ise Ediz 
Ateş birinci, Muhammed Ali Sünbül ikinci, Hamdi İbra-
him Şekerci üçüncü oldu.

Takım sıralamasında ise genç erkeklerde Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Derneği bi-
rinci, Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinci, 
Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği üçüncü, U17 
erkeklerde Taşkentspor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği 
birinci, Torku Şeker Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikin-
ci, Selçuklu Belediyespor Kulübü Derneği üçüncü, U17 
kızlarda Gaziantep Belediye Spor Kulübü Derneği birin-
ci, U15 kızlarda Gelibolu Spor Kulübü Derneği birinci, U15 
erkeklerde ise Taşkentspor Gençlik ve Spor Kulübü Der-
neği birinci, Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü Derneği 
ikinci, Lüleburgaz Bisiklet Motosiklet Gençlik Spor Kulübü 
Derneği üçüncü oldu.

İstanbul Karamanlılar Eğitim, Kültür ve Sosyal Daya-
nışma Vakfı’nın (İKEV) sponsorluğunda 20 Bin TL para 
ödülünün verildiği yarışmalar sonunda dereceye giren 
sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle 
verildi. 30 ilden aileleri ile gelen yarışçılar bu yarışma ile 
hem Karaman Dil Bayramı’nı yaşarken hem de Kara-
man’ı daha yakından tanıma imkanını yaşadılar.
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Öğrencilerimizin 
bursları arttırıldı ve 
yemek desteği için 
yemek kartları 
paylaşıldı

Öğrencilerimizle 
iftar toplantımızı 
gerçekleştirdik

Pandemi sonrasında 
vakfımıza ziyaretler 
arttı!

Yönetim kurulu kararı ile 400 TL olan öğrenci bursları Nisan 
2022 tarihi itibari ile 600 TL ye yükseltilmiştir. Mayıs 2022 ta-
rihi itibari ile de öğrencilerimizin yemek masraflarına katkı 
sağlaması amacı ile, Vakfımızın mevcut kaynaklarını kul-
lanmadan yeni bir yemek kartı fonu oluşturulmuştur. Bu 
kaynak üzerinden öğrencilerimize aylık 250 TL tutarında 
Sodexo kartları verilmiştir. 
Bu fono bağış yapmak isteyen hayırseverlerimiz 
TR87 0013 4000 0155 7179 9000 15 iban numaralı 
İKEV Sosyal Yardım Hesabı’na bağışta bulunabilir. 

23.04.2022 tarihinde vakıf binamızda öğrencilerimizle 
yaptığımız iftarımız coşku ile gerçekleşti. Memleketlerin-
den uzakta okumakta olan öğrencilerimizle bir aile orta-
mı içerisinde yapılan iftarımızda hem öğrencilerimizin so-
runları dinlendi hem de vakfımızımın çalışmaları ile alakalı 

bilgi aktarıldı. Yönetim Kurulu üyelerimizle tanışan öğren-
cilerimiz bu değerli günde aile ortamında bulunmaktan 
duydukları heyecanı dile getirdi ve bu tarz etkinliklerin 
daha sık yapılması gerektiğini ilettiler. 

Pandeminin etkisinin bitmesi ile Vakıfımıza ziyaretler 
de artıyor. Hemşerilerimiz, vakıf üyelerimiz ve öğrencile-
rimiz için bir buluşma noktası haline gelen vakıf binamız 
her hafta siz değerli hemşerilerimizi ağırlamaya devam 
ediyor. Öğrencilerimiz vakfımızın sağladığı olanaklar ile 
alakalı bilgi almak için uğrarken, üyelerimiz İstanbul’un 
yoğun temposu içerisinde hemşerileri ile görüşmek ve 
hasret gidermek, İKEV için farklı çalışmalar yapabilmek 
için buluşuyor. Tüm Karamanlıları ve üyelerimizi Vakfımıza 
bekleriz!

Vakfımızın kurucu üyelerinden Prof. Dr. Turgut Uzel Vakfımızı ziyaret 
ederek, Yönetim Kurulu Başkanımız İhsan Duru ve üyelerimiz Seval 
Yüksel ve Erdem Varışlı ile görüştü.
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Vakfımızın Onursal Başkanı Suat Sözer ve Yönetim Kurulu üyemiz 
Erdem Varışlı, İsveç’ten bizleri ziyaret eden Aliye Erkonukseven’i 
ağırladı. 

Vakıf ve Vefa

Suat YILDIRIM
İKEV Başkan Yardımcısı

Türk İslam kültürümüzde ve mevzuatımızda hukukta vakıf 
bir malın belirli bir amaca özgülenmesidir. Vakıf bir iyilik 
müessesidir. Bizler İstanbul’daki Karamanlılar vakfa dönü-
şen derneğimiz ile bu hayırlı yola girdik ve sonunda İKEV 
gibi başarılı bir işe imza attık. 

Zannediyorum bu başarı Türkiye çapında ilk 10’a girecek 
bir başarıdır. 8.000 m2 inşaat yapıldı bitti iskanı alındı bü-
tün borçlar ödendi ve hatırı sayılır bir nakit birikim yapıldı.
Bununla hepimiz gurur duyabiliriz. Bu gurur her şeyden 
önce Karamanlıların birlikteliğine inanan onları bir ara-
ya getirmeye çalışan dernek dönemin de ilk çalışmaları 
yapan hemşerilerimize aittir. Sonrasında dernek ve vakıf 
başkanlığını uzun bir dönem yaparak imkânsızı başaran 
İBB’den binalarımızın yapıldığı arsanın tahsisiyle ve inşaat 
işlerinde fedakârca çalışan işlerini ve özel hayatını vakfa 
feda eden Kurucu üyemiz Onursal Başkanımız Suat Sö-
zer’e ve Ahmet Büyükemre’ye aittir. 

Konya ve Karaman vakıflarına arsa tahsisinde değerli 
katkıları olan İBB başkanımız Ali Müfit Gürtuna’ya aittir. 
Arsa tahsisinden sonra inşaat ruhsatı almamızda büyük 
katkıları olan eski Antalya milletvekili Sayın Tayfun Suner’e 
aittir. 

Bu gurur vakfa ve yöneticilerine güven duyarak en büyük 
katkıyı sağlayan kız ve erkek yurtlarımıza adını verdiğimiz 
rahmetli Halil ve Makbule Orman ve ailesine aittir. 
Karaman Valiliği döneminde vakfımızı iş adamları nezdin-
de tanıtan iş adamı Celal Metin’den en büyük bağışı al-
mamıza vesile olan Sayın valimiz Süleyman Kahraman’a 

ve Sayın Celal Metin’e aittir. Rahmetli yardımsever iş 
adamımız Selçuk Ecza deposu sahibi Ahmet Keleşoğlu 
ve rahmetli eşine ayrıca şirketin halen YK Başkanı olan 
Sayın Sonay Gürgen’e aittir. Karaman’daki arsalarını sa-
tarak İKEV’e bağışlayan sıralama da 1. Sırayı alan Kara-
manlılar Yapı Kooperatifi üyelerine aittir. 
Bu gurur bütün taleplerimizi fedakârca yerine getiren Ka-
ramanlı sanayicilerimize Duru Bulgur ailesine ve Bifa Bis-
küvi ailesine ,Mehmet Alkan rahmetli eşi Seval Alkan’a 
Akseki Derneği adına sanayici hemşerimiz Sayın Metin 
Duruk’a  Karaman’da vakfımızın arsa almasına vesile 
olan Karaman belediye başkanları Yaşar Evcen ile Ali 
Kantürk’e ve vakfımıza karşı sıcak duygularını ifade eden 
Belediye Başkanımız Savaş Kalaycı’ya aittir. 

Bu gurur vakfımıza bağış yapan küçük büyük bütün ba-
ğışçılarımıza aittir. Nakit bağış yapmasa da vakfımıza ina-
narak her zor durumunda destek veren siyasetçilerimize 
rahmetli Fikret Ünlü, Ömer Dinçer, Lütfü Elvan ve Kara-
manımızın vilayet olmasında büyük katkıları olan Işın Çe-
lebi bakanlarımıza, kadim siyasetçi rahmetli Murtaza Çe-
likel’e aittir. İskân alma döneminde katkıları olan Ahmet 
Ertuğrul ve katkılarından dolayı Bakırköy Belediye Başkanı 
Bülent Kerimoğlu’na aittir. 

Dernek ve vakıf döneminde emeği geçen bütün Yöne-
tim ve Denetim Kurulu arkadaşlarımıza aittir.  

Dernek ve vakıf olarak ayrı bir hesap üzerinden 25 yıldan 
fazla süredir her yıl 100’ün üzerinde öğrenciye burs veril-
miştir. Burs fonunun kurulmasında en büyük katkıyı sağ-
layan rahmetli Ali Eğler ve ilk burs yönetmeliğimizi hazır-
layan öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran onların Ahmet 
abisi rahmetli Ahmet Büyükemre’ye aittir. 

 Son 5 yıldır talep eden öğrenciler ABD’ye gönderilmiş 
Work&Travel sistemi ile 2 ay çalışıp para kazanmışlar 1 ay 
da gezi yaparak hem yabancı dillerini geliştirmişler hem 
farklı bir kültür tanımışlardır. 

Açılışından itibaren vakfımıza ait kız ve erkek öğrenci 
yurtlarında öğrencilerimiz barınabilmektedirler. Son yıla 
kadar talep eden bütün öğrencilerimiz yurtlarımızda 
kalabilmişlerdir. Rahmetli Bekir Sıtkı Erdoğan ve rahmetli 
Gündoğdu Duran adına konserler düzenlenerek vakfımı-
za katkıları olan sanatçılarımız yad edilmiş katılan hemşe-
rilerimiz de mutlu olmuşlardır.

Sonuç olarak İKEV olarak geldiğimiz nokta azımsanmaya-
cak başarılar içermektedir. Bunları sizlerin sayesinde hep 
birlikte başardık. Şimdi hedefimiz çok daha fazla öğrenci-
mize ve evladımıza ulaşmak, eğitimleri konusunda onları 
azami desteği vermek, öncelikle Karaman olmak üzere 
ülkemize hayırlı ve donanımlı kardeşlerimizin yetişmesine 
katkı sağlamaktır. Bu kadar zor işleri başaran İKEV bu he-
define de sizlerin desteğiyle ulaşacaktır. Bugüne kadar 
emeği geçen bütün dost ve hemşerilerimize yaptıkları 
katkılarından dolayı vakfımız adına öğrencilerimiz adı-
na Karaman adına minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Vakfımız yaşadıkça emeği geçen herkese karşı vefa duy-
gularımız devam edecektir. Saygılarımla- Haziran 2022  
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İstanbuldaki 
Karaman İKEV’in 
doğuşu

1994 yılıydı. Karaman’ın bir köyünden üniversiteyi ka-
zanan bir öğrenciyi babası elinden tutmuş benim iş yeri-
me getirdi. 

Oğlunun kendi imkânlarıyla, kursa dahi gitmeden 
İTÜ’yü kazandığını ancak oğlunu İstanbul’da okutacak 
maddi gücü olmadığını söyledi. Kendisinin çoban oldu-
ğunu ve oğlunun da çoban olmayı kabul etmeyip, ısrarla 
okumak istediğini belirtti. “Köy muhtarımız ve köylülerimi-
zin de ısrarı ve destekleriyle okula kayıt olmak için geldik. 
İstanbul’daki kalacak yeriniz için de İstanbul Karamanlılar 
Derneği Başkanı size yardımcı olur” dediler.

Babanın anlattıklarını dinleyince çok duygulandım. 
Öğrenci yurdunun ne denli ihtiyaç olduğunu ve önemini 
o gün daha iyi anladım. Çocuk Türkiye’nin en iyi okulla-
rından birini kazanıyor ve babası imkânsızlıklardan dola-
yı okutamayacağını söylüyor. Çocuk ise okumak istiyor. 
Konuşurken “acaba okuyamayacak mıyım?” diye yüreği 
pır pır ediyor, elleri titriyordu. İşte Vakfımız bu yürekler artık 
titremesin diye kuruldu. Her ilin, ilçenin olduğu gibi yılla-
rın özlemi idi İstanbul’da Karamanlılara ait bir dayanışma 
vakfı kurmak. 

Amacımız, İstanbul’un kargaşası içerisinde kaybolup 
gitmemek, kendimizi yalnız hissetmemek, geçmişimizden 
gelen ortak kültürümüzü yaşatmak, sosyal dayanışmayı 
artırmak ve İstanbul’a eğitim için gelen üniversite öğren-
cilerine burs ve yurt imkânı sağlamaktı. 

Bu amaca yönelik faaliyetlerimiz 1997 yılına kadar 
Dernek çatısı altında başarılı bir şekilde yürütüldü. Sosyal 
etkinliklerin yanı sıra her yıl 100 üniversite öğrencisine burs 
imkânı sağlandı. Bir arsa temin edip, kültür merkezi ve yurt 
binası yapmak için 1997 yılında Derneğimiz Vakfa dönüş-
türüldü ve arsa arayışları için düğmeye basıldı. 

Bu arada, hemşerimiz Ali Müfit Gürtuna 1998 yılı yerel 
seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 
Hem hemşerimizin başkan seçilmesine hem de beledi-
yeden kiralık arsa temininde kendisinden destek alacak 
olmamıza çok sevindik. Arsa konusundaki arayışlarımız 
hız kazandı. Uzun süren araştırmalarımızdan sonra Bakır-

Suat SÖZER
İKEV Kurucu ve Onursal Başkanı

köy’de şimdiki İKEV’in arsasını bulduk.  Başka bir il bu 
arsayı almak için çok mücadele etmiş, hatta arsanın 
üniversite öğrenci yurdu yapılması için belediye mec-
lisinden kararını çıkartmış ama alamamış. İstanbul Be-
lediyesi’ne hemen müracaat ederek 2.683 m2 olan 
bu arsanın intifa hakkını(kiralama) istedik. İstanbul’un 
merkezi ilçelerinden biri olan Bakırköy’deki bu arsayı 
ne yapıp yapıp almak istiyorduk.  Birçok mücadele-
den sonra 20/04/2001 yılında İstanbul Belediyesi’nden 
arsanın intifa hakkını aldık. Arsa, Bakırköy’de olduğun-
dan 1/1000’lik imar durumu için Bakırköy Belediyesi’ne 
21/06/2001 tarihinde müracaat ettik. İmar durumunu 
ancak 2004 yılında alabildik. Çok sevindik, havalara 
uçtuk. 

2004 yılından 2008 yılına kadar inşaat ruhsatını ala-
bilmek adına çok ciddi bir mücadele verdik ve pek çok 
zorluğun üstesinden geldik. Nihayet 05/08/2008 tarihin-
de inşaatın ruhsatını aldık. Bakırköy Belediye Başkanlı-
ğı ile görüşmelerimizde bize destek olan Antalya eski 
milletvekili Sayın Tayfur Suner ile Sayın Ali Metin Duruk’a 
teşekkürü bir borç bilirim. İstanbul Büyükşehir Belediye-
si’nden arsanın intifa hakkını alışımız 2001, Bakırköy Be-
lediyesi’nden inşaat ruhsatını alış tarihimiz 2008. Artık siz 
takdir edin ne mücadele verdiğimizi…

Bu mücadelede bize destek olan Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız hemşerimiz Sayın Ali Müfit Gürtuna’ya 
çok teşekkür ederim. 

TEMEL ATMA TÖRENİ

09/03/2008 tarihinde temelini atmak için milletvekil-
lerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız, Karaman ve 
İstanbul’daki hemşerilerimiz, sivil toplum kuruluşlarının 
başkanları, maddi destek veren hemşerilerimiz ve dost-
larımızla birlikte yaklaşık 500 kişi coşkuyla İKEV’in temelini 
attık.  

O günlerde öngördüğümüz yaklaşık 4 milyonluk in-
şaat maliyetini (daha sonra 8 milyona çıktı) nasıl topar-
layacağımızı hiçbirimiz bilemiyorduk.  Birçok hemşerimiz 
ve yönetimimizdeki bazı kişiler bu projenin biteceğine 

inanamıyorlar, “hayal bu, bu inşaat yarım kalır” diyor-
lardı.   Hemen para temini için kolları sıvayıp önce Ak-
saray’daki vakfımıza ait olan dairemizi sattık. Hemşeri-
miz merhum Halil Orman’ın bağışladığı Hadımköy’deki 
arsalarımızı satışa çıkardık. Karaman’da vakfımıza ba-
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ğışlanan Doğu Kışla’daki kooperatif arsalarımızı sattık. İm-
kânları olan hemşerilerimizi ziyaret ederek katkılarını talep 
ettik. Bir uçtan inşaata hızla devam ediyor, bir yandan 
da para temini için çalışıyorduk. Hemşerilerimizden öyle 
büyük destek aldık ki, 50-100-200 bin ’er lira bağış yapan 
birçok hemşerimiz ve dostumuz oldu.  “Bir torba çimento 
veya bir tuğla da sen koy” parolası ile devam ettirdiği-
miz kampanyada 50 bin TL ve üzerinde bağış yapanlara 
öğrenci yurdumuzdaki bir odaya isimlerinin verileceğini 
vaat ettik. Bu da hemşerilerimizin çok ilgisini çekti ve çok 
başarı elde edildi. Ayrıca inşaatın her aşamasını ve bağış 
yapanların isimlerini İKEV Postası’nda yayınlayarak hem-
şerilerimizi bilgilendirdik.  

Bu arada dönemin Karaman valisi Sayın Süleyman 
Kahraman’ın devreye girmesi ile Karaman’a yatırım ya-
pan bir enerji şirketinden 650 bin TL bağış aldık. Şu an 
Merkez valisi olan valimize binlerce kere teşekkür ediyo-
rum. İnşaatımız ilerledikçe heyecanımız artıyor, çalışma-
larımızda Karaman halkının yanımızda olduğunu bilmek 
bize güç veriyordu. İstanbul gibi bir dünya şehrinde Bakır-
köy’ün en güzel yerinde Karaman evinin yapılıyor olması 
bir mucizenin gerçekleşmesi gibiydi. 

Bu İstanbul’daki Karamanlıların buradaki gücünü, bir-
lik ve beraberliğini gösterdiği gibi onların içindeki Kara-
man sevgisinin de ispatıdır. 

Yaklaşık 15 yıl süren Karaman Evi rüyası mutlu sona 
ulaştı ve 06/10/2013 tarihinde dönemin Dış İşleri Bakanı 
Sayın Ahmet Davutoğlu, dönemin Sağlık Bakanı Sayın 
Mehmet Müezzinoğlu, Milli Eğitim ve Çalışma eski Baka-
nı Sayın Ömer Dinçer, Ulaştırma eski Bakanı Sayın Lütfi El-
van, devlet eski bakanları Sayın Işın Çelebi ve spordan 
sorumlu Devlet eski Bakanı merhum Fikret Ünlü, milletve-
killeri Sayın Mevlüt Akgün ve Sayın Umut Oran’ın yanı sıra 
valilerimizin, belediye başkanlarımızın, sivil toplum kuruluş-
larımızın, Karaman’dan gelen ve İstanbul’daki hemşerile-
rimizin, dostlarımızın ve basınımızın katılımlarıyla görkemli 
bir açılış töreni yaptık.
Açılışını yaptığımız İKEV Binası 9’ar katlı 2 bloktan oluşup 
toplam 8.000 m2’dir. Altındaki 3 kat kapalı 150 araçlık 
otopark, giriş katlar dükkân, üst katlar ise kız ve erkek öğ-
renci yurdudur.  

İstanbul’da birçok hemşeri vakfı ve derneği kirada 
otururken, 81 ilin beş tanesinin bile böyle bir binası yok 
iken, İKEV el birliği ve gönül birliği ile bu binaları bitirip siz 

değerli Karamanlı hemşerilerimizin hizmetine sunarak, siz-
lerin gururu ve prestiji olmuştur. 

Başından sonuna kadar İKEV binalarının bitirilmesinde 
emeği geçen, maddi destek sağlayan, duaları ile yanı-
mızda olan hemşerilerimize ve dostlarımıza, çok zamansız 
kaybettiğimiz değerli dostum, sevgili arkadaşım, vakfı-
mıza maddi ve manevi desteğini esirgemeyen merhum 
Ahmet Büyükemre kardeşime,  Yönetim ve Denetim Ku-
rulu’nda görev alan tüm arkadaşlarıma, Sayın Lütfü El-
van’a, Sayın Ömer Dinçer’e, bizi hep destekleyen KGRT 
televizyonu sahibi Sayın Medeni Yavuzaslan’a ve Kara-
man Belediyesi eski başkanı Sayın Ali Kantürk’e teşekkürü 
bir borç bilirim.

Ayrıca 200 bin TL ve üzeri bağış yapan hemşeri ve dost-
larımız Sayın Halil Orman Ailesi’ne, Sayın Celal Metin’e, 
Karamanlılar Yapı Kooperatifi Üyeleri’ne, Sayın İhsan ve 
Emin Duru’ya, merhum Sayın Ahmet Keleşoğlu’na, Sayın 
Ali Metin Duruk’a ve Sayın Yılmaz Babaoğlu’na çok te-
şekkür ederim.

Büyük emek verdiğim bu projenin gerçekleşmesinden 
mutluyum, gururluyum. Böyle bir projede bulunmak be-
nim için tarifsiz duygularla dolu haklı bir gurur ve onur ve-
silesidir.

Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. 
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Hoş Geldin KAREV

Veli BOZKIR
KAREV Yönetim Kurulu Başkanı

Bugün KAREV’in oluşumuna gelinen yoldaki ilk kıvıl-
cım, 1960’lı yılların ortalarında kurulan, “Karaman Kültür 
ve Dayanışma Derneği”dir. Dernek Yönetim Kurulunun 
tamamı üniversite öğrencisidir. Karaman’ın çeşitli sorun-
larına çözüm bulmak, Ankara’da Karamanlı üniversite 
öğrencileri için müstakil bir öğrenci yurdu temin ederek 
onların problemleriyle ilgilenmek amacıyla yola koyul-
muşlardır. 1970 yılında “Karaman Öğrenci Yurdu” yapıl-
ması amacıyla Küçükesat Mahallesi’nde bir arsa satın 
almışlardır. Derneğimiz arsa bedelini ödemiş ve tapusu 
Karaman Belediyesi üzerinde yapılmıştır. Sonraki yıllarda 
alınan yanlış kararlar neticesinde Karaman Öğrenci Yur-
du yapılma hayali gerçekleşememiştir

1980 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine 
el koyması ile dernek çalışmalarına ara verilmiştir. 1989 
yılında Karaman’ın İl olmasıyla birlikte “Karamanlılar Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği” adıyla yeniden kurul-
muştur.

Derneğimiz hayırsever hemşehrilerimizin desteği ile 
çeşitli etkinlikler yaparak hemşehrilerimizi buluşturma, 
başkentte olmanın gereği şehrimizin sorunlarını gerekli 
makamlara iletme, projeleri takip etme, Ankara’da oku-
yan üniversite öğrencilerine burs verme gibi önemli çalış-
maları amaç edinmiştir. Bu kapsamda, son derece ba-
şarılı faaliyetler gerçekleştirilmiş ve ayrıca bugüne kadar 
1000’i aşkın öğrenciye burs verilmiştir. Derneğimiz kurul-
duğu günden itibaren büyük bir özveri ve mesai gerekti-
ren faaliyetlerini hiçbir menfaat gözetmeksizin sürdürmüş, 
Karaman’a leke getirecek tutum ve davranışlara asla izin 
verilmemiştir. 

 Karaman’ın genç bir il olması münasebetiyle, Anka-
ra’daki lobi faaliyetlerinin çok daha etkili yürütülmesi ge-
rektiği hepimizin malumudur. İlimizin daha iyi tanıtılması 
ve kamu kaynaklarından daha fazla pay alabilmesi için 
fırsatlar en iyi şekilde değerlendirilmiş, buna dönük lobi 
faaliyetleri yürütülmüştür. Bu kapsamda  “Ankara’da Ka-
raman Tanıtım Günleri” düzenlenmesi ilk önemli etkinlik 
olarak değerlendirilebilir. Bu konuda büyük engeller aşıl-
mış, kısa sürede en iyi şekilde hazırlanılmış ve gerçekleşti-
rilmiştir. Ayrıca, diğer illerin sivil toplum kuruluşları ile ortak 
faaliyetler gerçekleştirilmiş, çeşitli kurumlara ziyaretler ya-
pılmış, bu tür faaliyetler sürdürülmektedir.

Siyasetin derneğimize ve Karaman’a katkıları sağlan-

maya çalışılırken, hiçbir siyasi parti ile dernek yönetimi 
olarak özel bir yakınlık ortamına girilmemiş, tüm siyasi par-
tilere eşit mesafede olunarak hemşehrilik ve dayanışma 
duygusu ile Karaman’ın menfaatleri hep siyasetin üzerin-
de görülmüştür. 

2011 yılında hayırseverlerimizin maddi destekleriyle 
Kızılay merkezli bir daire satın alınmıştır. Böylece; kendi 
evimizde olmanın huzuru ve enerjisi ile hemşehrilerimizin 
yakın ilgisiyle çalışmalarımız yoğunlaşmıştır.

 2012 yılında derneğimiz bünyesinde TRT şef ve ses sa-
natçısı Hasan EYLEN yönetiminde Türk Sanat Müziği Ko-
rosu kurulmuştur. Bugüne kadar, Ankara’da, İstanbul’da, 
Antalya’da, Karaman’da olmak üzere 30 konser gerçek-
leştirilmiştir. Konserlerimizde Türk Müziğinin eşsiz eserleri ile 
birlikte, Karamanlı bestekâr ve güftekâr hemşerilerimizin 
eserleri öncelikle icra edilmiştir. Yapılan konserler İlimiz ve 
Derneğimizin tanıtımına büyük katkı sağlamıştır. 

Yaptığı faaliyetlerle takdir toplayan ve güçlenen der-
neğimiz yönetimince aynı binada 2017 yılında ikinci da-
ire daha satın alınmıştır.Tüm bu olumlu gelişmelerle bir-
likte derneğimiz güçlendikçe hedeflerimizde büyümeye 
başlamış, bundan sonra yolumuza vakıf olarak devam 
etme kararı alınmış ve KARAMAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞ-
LIK VAKFI ( KAREV )’nın kuruluş çalışmaları başlatılmıştır.

Üç yılı aşkın bir süre araştırma, yoğun ve titiz bir çalış-
ma sürecinin ardından “KAREV Vakıf Senedi” hazırlanmış 
ve asliye hukuk mahkemesine tescil için başvurulmuştur.

Vakıf senedinin tescil edilmesinin ardından 12 Haziran 
2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak KAREV res-
men hizmete başlamıştır. Derneğimiz ise kapatılmamış, 
tüzel kişilik olarak KAREV bünyesinde kurucu üye olarak 
faaliyetlerine devam etmektedir.

KAREV’in kuruluş aşamasında saygıdeğer kurucuları-
mızın verdiği yetki doğrultusunda kurucu başkan olmak-
tan onur duyduğum vakfımızın mütevelli kurucu üyeleri; 
Karamanlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ay-
han AKGÖZ, Nazlı BABAOĞLU, Ali Kemal BOYNUKALIN, 
Veli BOZKIR, İhsan DURU, Mehmet Emin DURU, Ziya DURU, 
Lütfi ELVAN, Mahmut Feridun ERDOĞDU, Mehmet Sait 
EREN, Ali GÜLER, İsmail İlhan HATİPOĞLU, Metin KIRATLI, 
Sami ÖZDAĞ, Osman SAĞLAM, Suat SÖZER, Erol ŞİMŞEK, 
İsmail TAYYAR, Ahmet TEK, Esat TOKLU’dan oluşmaktadır. 

KAREV’in amacı; Başta Karaman il ve ilçeleri olmak 
üzere tüm ülkenin eğitim, kültür, sağlık, turizm ve tanıtımı 
alanlarında devletin hizmetlerini kolaylaştırıcı, kamuya 
yararlı çalışmalar sunmak, yükseköğretim kurumları kura-
rak ülke gelişmişlik standartlarına katkıda bulunmak, ül-
kemizin her düzeyde öğretim yapılanmasını, kurumlar ve 
hizmetler ile parasal kaynaklar oluşturarak desteklemek, 
Karaman’ın ve ülkemizin demografik fırsat penceresini 
küresel aktif iş gücüne dönüştürmeye katkı sunmak, yaşlı-
larımızın, yoksulların ve engelli insanlarımızın aktif, verimli, 
özgür, onurlu ve katılımcı yaşam sürmeleri için kurumsal 
yapılanma sağlamak, küresel iklim değişim etkisini azaltı-
cı çevre ve enerji dönüşümü için verimli çalışmalar yap-
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mak, insan sağlığı ve sağlıklı yaşam alanında katkı sun-
maktır.

Tüm bu çabalarımız ülkemize, memleketimize top-
lumsal fayda yaratabilmek, İlimizin tanıtılmasına yönelik 
kültürel sanatsal ve özellikle Türk Dil Bayramı ve Yunus 
Emre’yi anma etkinliklerini güçlü ve coşkulu bir şekilde 
gerçekleştirilmesi içindir.

2020 Yılında bilindiği üzere tüm Dünya’yı saran salgın 
nedeniyle insanlık ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 
Birçok alanda ciddi engeller ortaya çıkmış ve özellikle 
eğitim hayatını sürdürmekte olan yavrularımız okula gi-
demedikleri için büyük olumsuzluklar yaşamıştır. KAREV 
olarak düzenlediğimiz kampanya ile yurt içinden ve yurt 
dışından ciddi bağışlar alınarak teknik olanaksızlık sebe-
biyle eğitim göremeyen 500 yavrumuza tablet bağışı 
yapılmış ve çocuklarımız eğitim olanağına kavuşturul-
muştur. Bu konuda maddi manevi destek veren tüm ha-
yırseverlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. 

Malumlarınız olduğu üzere 2021 yılı UNESCO tarafın-
dan vefatının 700. Yılı münasebetiyle Yunus Emre anma 
yılı ilan edilmişti. Vakfımız buradan hareketle kendine va-
zife çıkarmış, Darphane ve Matbaa Genel Müdürlüğü ile 
irtibata geçerek Üzerinde Yunus Emre türbesi ve Yunus 
Emre Divanı Karaman nüshasının resimlerinin olduğu altın 
ve gümüş hatıra para bastırılmasını sağlamıştır. 

İkinci büyük proje olarak uluslararası düzeyde katılımın 
olduğu “Karamanlı Yunus Türk Sanat Müziği Beste Yarış-
ması” organizasyonunu gerçekleştirilmiş, yarışmaya 70 
bestekâr 183 eserle katılmışlardır. TRT kıdemli sanatçıları 
tarafından oluşan eleme jürisi eserleri değerlendirmeye 
almış ve finalde yarışacak 10 eser belirlenmiştir. Finalde 
yarışacak eserler 27 Mart tarihlerinde Ankara’da TRT Arı 
stüdyosunda TRT Ankara Radyosu saz sanatçılarının eşli-
ğinde TRT ses sanatçıları tarafından seslendirilmiştir. Final 
jürisi tarafından derece alan eserler belirlenerek ödülleri 
verilmiştir. Karaman’ın tanıtımına çok büyük katkı sağla-
yacak bu muhteşem final gecesi TRT tarafından yayın-
lanmıştır.

Kuruluşundan itibaren kısa süre içerisinde projelerin 
hayata geçirilmesinde emeği olan gönül veren herkese 
sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Kendi alanlarında son derece başarılı ve güçlü mü-
tevelli üyelerimizin desteğiyle daha başlangıçta büyük 
projeleri başarıyla hayata geçiren KAREV vakfımız, Veli 
BOZKIR Başkanlığında, Başkan Yardımcısı Feridun ER-
DOĞDU, Sekreter Üye Osman SAĞLAM, Muhasip üye 
Ayhan AKGÖZ ve Yönetim Kurulu Üyesi İhsan DURU’dan 
oluşan Yönetim Kurulumuz takım ruhuyla büyük projelerin 
hazırlıklarını yapmaktadır. 

Biz Karaman’ın sosyokültürel hayatı, iş hayatı, eğitim 
ve sağlık hizmetleri vb. alanlarda sürekli gelişmesi için her 
türlü katkıyı sağlama azmindeyiz. Tarihte olduğu gibi bu-
gün de “Türk Kültürü ve Türk Dili’nin başkenti Karaman” 
imajını el ve güç birliği ile yeniden yaratacağız.
Selam ve saygılarımla…

KARTAP

Rıza DURU
KARTAP  Yönetim Kurulu Başkanı

Pınarbaşı, Alibey ve Canhasan Höyükleri başta olmak 
üzere, Karadağ’ın etrafını gerdanlık gibi çevreleyen çok 
sayıda höyük, Karaman’ımızı MÖ. 8000’lere götürmekte 
ve “yaşlı kent” ünvanını vermektedir. Verimli toprakları ve 
iklimsel avantajlarının olması nedeniyle İlk çağlarda baş-
layan ve hiç ara vermeden çok sayıda uygarlığa kucak 
açan bu topraklar, günümüzde adeta “açıkhava mü-
zesi” görünümündedir. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu, Os-
manlı uygarlıkları bu topraklarda yaşamlarını sürdürmüş, 
açıkhava Müzesi benzetmemizdeki eserlerin günümüze 
kalmasını sağlamışlardır.

Karaman’ın bir diğer özelliği ise 1071 Malazgirt Sava-
şı’ndan sonra, Anadolu’ya gelen çok sayıda “gönül İn-
sanına”’na ev sahipliği yapması olmuştur. Mevlana Ce-
laleddin-i Rumi, Yunus Emre, Dursun Fakıh, Karamanoğlu 
Mehmet Bey bunlardan başlıcalarıdır.

Ayrıca,bu toprakların  çok gurur duyduğumuz başka 
bir özelliği de, Atatatürk’ün kökeninin Karaman olmasıdır.
  Evet, Karaman Kadim Kent ünvanını abartılmadan ha-
keden sayılı yerleşim birimlerindendir. TARİH boyunca ti-
cari anlamda bölgenin lokomotifi olmuş, her dönem ha-
reketlilik gözlemlenmiştir. 

Ama, sonu iyi olmamış, belkide çok önde olmanın 
verdiği zararlara katlanma zamanı gelmişti. Kendi kimliği 
kişiliği ile anılan, kendi kültürünü yaşayan, Karamanoğlu 
Beyliğine Başkentlik yapmış olan bu güzel kentimizin 19. 
YY . sonlarında Konya’nın İlçesi olarak yaşamını sürdür-
mesi kararı, koskoca Karaman’ın Konya ile anılmasının 
yolunu açmıştı.

Artık, Karamanın yemekleri Konya sofraları, türküleri 
Konyalı sazları, Folkloru Konya toprakları ile anılmaya baş-
lamış, Karaman, tüm kimlik ve kişiliği ile Konya’nın olmuş-
tu. Ve arkasından o üzücü deyimin gelmesi kaçınılmazdı.

       Yani “ Konya’nın Karaman” söylemi.
Çoğu Karaman’lı gibi bizide rahatsız eden sözcükler 

bunlar olmuş, bundan nasıl kurtuluruz sorusuna yanıt ara-
nıp, konu hakkında çözüm önerileri belirleme yoluna gi-
dilmiştir. 
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Sonuçta,  2015 yılında KARTAP oluşumu bu düşünce-
den filizlenmiş, Karaman’ın kendi kimlik ve kişiliği ile anıl-
ması İçin birlikte hareket edilmesi, sorunların birlikte belir-
lenmesi için çalışmalara başlanmıştır. 

İlk olarak sosyal medya kurulmuş ve “Karaman Sev-
dalılarına” bilgilendirici bir platform oluşturulmuştur. Bura-
da belirli bir grup ile Karaman masaya yatırılmaya baş-
lanmıştır. 

Ancak, 2020 yılı başlarından itibaren tüm dünyayı ka-
sıp kavuran pandemi illeti, bizlere çalışma sistemimizi de-
ğiştirme konusunda bir zorunluluğu anımsatmış ve uzak-
tan sohbet tekniği ile tanıştırmıştır. Kurduğumuz whatsapp 
grubu ile dünyanın her yerindeki, taşın altına elini sokmak 
isteyen onlarca Karaman’lı ile çevrimiçi toplantılar dü-
zenleyerek Tanıtım anlamındaki sorunlarımız ve çözümleri 
masaya yatırılmış ve kayıt altına alınmıştır. 11 çalışma gru-
bunun oluşturulması da uzun sürmemiş, ayrıştırılan gruplar 
yöneticilerinin düzenlemeleri ile çok güzel çalışmalar ger-
çekleştirmişlerdir. 

Türk Dili, Yunus Emre, Taşkale, Ayrancı, Ermenek, Gast-
ronomi, Topucak, Karadağ, Doğa sporları, Kültür Sanat, 
ve Turizm Konularında çalışan gruplar. Ortaya çıkardıkları 
eserlerini yine Karaman Sevdalılarımızın maddi destekleri 
ile “ SEVDAMIZ KARAMAN” adında kitap ile taçlandırmış 
,tüm STK ve bürokratlara dağıtılarak amacına uygun ça-
lışma yapılmıştır.

KARTAP Karaman Tanıtım Platformu, başta geçtiğimiz 
sene UNESCO’nun ilanı ile kutladığımız Yunus Emre yılı ol-
mak üzere “ özümüz Türkçe, Sözümüz Yunus” diyerek bir 
dizi çalışmalar gerçekleştirmiştir.

  Bu çalışmaları şöyle özetleyebiliriz:

  Belediyenin hazırladığı Yunus Emre klibinin hazırlanması.
  SEVDAMIZ Karaman kitabında Yunus Emre hakkında na-
sıl çalışılması gerektiğinin anlatılması
  Mebruke Tuncel Sergisi
  Sedat Anar Konseri
  Yunus Emre Paneli
  İlber Ortaylı konferansı

  Karadağ Konferansı
  Canhasan Konferansı ve
  2022 Türk DİL BAYRAMI ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlik-
lerinde aktif rol almıştır.

Bu çalışmalar çok büyük zorluklar ve ekonomik ye-
tersizliklerle gerçekleştirilmiştir. Ancak Karaman’ımızın 
duyarlı iş insanlarının katkısı ve destekleri ile başarı sağ-
lanmış, geleceğimize ışık tutmuştur. Buradan tüm katkıda 
bulunanlara teşekkürlerimizi iletiyorum.

Geçtiğimiz günlerde çalışmalarımızı Dernek çatısı al-
tında yürütme kararı alarak KARTAP Karaman Tanıtım ve 
Turizm Derneği olarak işlevini değiştirmiş, daha düzenli ve 
ciddi çalışmalar yapmak üzere adım atılmıştır. Bu Derne-
ğimizin yönetim Kurulu şu şekilde oluşmuştur:

Başkan.     :  Rıza DURU
Başkan Yrd:  Osman Nuri KOÇAK
Sayman.    :  Ömer KARAYUMAK
Yazman.    :  Alptekin YILDIRIM
Üye.           :  İ. Ethem BÜYÜKKÖSE
Üye.           :  Emel KALÇIK
Üye.           :  Yusuf YILDIRIM
Üye.           :  Ali YAĞCI
Üye.           :  Özlem KOÇAK
Üye.           :  Gülsen KAYSERİLİOĞLU
Üye.           :  Süleyman BAYCAN
Üye.           :  İbrahim KAYNAK
Üye.           :  Filiz Sertan KIZIL
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Atatürk’ün Atayurdu 
“Otantik Kent 
Taşkale”

Yusuf Yıldırım

Gelenin de gidenin de haddi hesabı bilinemiyor! Ka-
raman’a son yıllarda gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir 
artış var. Ziyaretçi yüzüne hasret tarihi ve doğal mekan-
lar, gün olmuyor ki, misafirsiz kalsın. Corona salgınından 
önce Tartan Konağı, Aktekke (Mader-i Mevlâna Camii), 
Yunus Emre Camii ve Türbesi yığın yığın ziyaretçi almak-
taydı.  Planlı programlı gelenler kadar yolunu düşürenler 
da var! 2020 Corona Salgını günlük hayatı kesintiye uğ-
ratsa da Karaman’da yoğun ilgi gören bir özel mekân 
daha var.

Taşkale!
Mercedes 301’lerin yaygın olduğu dönemlerde 

“Otantik Kent Taşkale” yazılı bir yolcu otobüsü vardı. Taş-
kale’den günübirlik gelen bu otobüs, Cumartesi Pazarı 
civarında, yolcusunu alıp ikindin geri dönerdi. Her ne ka-
dar turistik bir taşıt olmasa da üzerindeki yazı bir farklılık 
oluşturuyor ve otobüse de bir şıklık havası veriyordu. Bir 

marka sloganı gibi olan “Otantik Kent Taşkale” ifadesi, 
Taşkale’ye biçilmiş kaftandır. Orada her şey gerçekten 
de özgün, doğal ve güzel. Manazan, tahıl anbarları, Gür-
lük, İncesu Mağarası, Taşkale’den İbrala Barajı’na kadar 
gelen vadi, huzur yüklü, seyri doyumsuz güzellikte...

İki güzellik eşlik eder, yol boyu. Bir yanda ovanın orta-
sında açmış tek başına bir gül goncası Karadağ; diğer 
yanda Karaman Organize Sanayi Bölgesi… Karaman-E-
reğli Yolu’nun 12. kilometresinden Yeşildere-Taşkale yo-
luna sapılır. Eğer Akköprü’ye inen tepe üzerinden baraj, 
ova ve Karadağ manzarası temaşa edilmiyorsa yolculuk 
sıradanlığa boğulmuştur demektir. Çünkü uçsuz bucaksız 
Karaman Ovası’nı ve görkemli Karadağ’ı arkasına alan 
İbrala Barajı tabloluk görüntüsüyle doyumsuz bir güzelli-
ğe aracılık etmektedir. Akköprü’den sonra İbrala-Taşkale 
Vadisi başlar. Kısmen basamaklı yamaçları ve kaya tepe-
cikleri ile vadi; Ihlara’yı çağrıştırdığı gibi Amerikan Büyük 
Kanyonu’nu akıllara getirir. Ancak ne odur ne budur; ta-
mamen kendine özgüdür İbrala-Taşkale Vadisi. Üstü açık 
bir tünel izlenimi veren vadinin seyri ile farkına varmadan 
önce Yeşildere’ye sonra Manazan’a gelinir. 

Bizans’ın saklı şehri Manazan!
Manazan Mağarası, Manazan köyü, Manazan Vadisi! 

Birçok adlandırma var. Ama orası tarih boyu bir şehir iş-
levini yerine getirmiş. Kuruluşu, Hristiyanlığın zorlu günlerini 
yaşadığı Pagan Roma dönemine rastlar. Bölgedeki Hristi-
yan inananlar, üzerlerindeki baskıdan kurtulmak, güvenli 
bir yere sığınmak için işlemesi kolay killi kireç taşından bu 
dağı oya oya kendilerine yurt yapmışlar. Hristiyanlık resmi 
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din kabul edilip ortam rahatlasa da şehrin sahipleri bu-
rasını terk etmemiş. Osmanlı bölgeye geldiğinde de bu-
radalarmış ve “karye-i Manazan” yani “Manazan köyü” 
olarak 15. yy’da kayıtlara geçmişler. Daha sonra nere 
gittiler, nereye yerleştiler bilinmez. 

Gelelim Manazan’a
Benzer ve çok tanınmış antik mekanlara bakaraktan 

burası, az bilinen ancak gelip görünce de ayrılması zor 
gelen tarihi bir yer. Tamamen savunmaya yönelik bir 
mağara! Mağara denilse de mağara filan değil, bildiğin 
kaya şehir. Beş kata kadar oyulan yerleşim yerinin iki katı 
zamanla çökmüş. Odaları, meydanları, tünelleri, basa-
maklı geçişleri ile labirent gibi bir mekân. Bölümler arası 
bazı geçişler o kadar dar ve alçak ki eğile eğile gitmek 
zorunda kalınıyor. Kalan 3 kat, dimdik ayakta. Üst katlarla 
bağlantı, tünel ve bacalarla sağlanmış. Bazı bacalar 7-8 
metre uzunluğunda. Her bir kenarı yaklaşık 75 cm olan bu 
bacalardan yukarıya; eskiden insanlar bacaklarını gerip 
ayaklarıyla kenarlardan tutunarak çıkarlarmış. 80’lerde 
bu bacalara demir merdiven yapılmış. Cesaret edecek-
lerini sanmıyorum ama yükseklik ve daralma-boğulma 
korkusu olanlara toz toprak yuta yuta üst katlara tırman-
maları önerilmez. 

Taşkaleli Mustafa Eraslan’ın 2018 yılında Youtube, İs-
mailCe programına verdiği bilgilere göre Manazan şöyle: 

Burası beş katlı bir şehir. Birinci ve ikinci katlar 
enlemesine uzar. Birinci kat, bu şehrin kamusal ve 
sosyal alanı durumunda. Kaya mezarları, fırın, çarşı 
pazarı birinci katta imiş. İkinci kat ise tamamen iba-
dethanelerden; kilise, şapel ve toplantı alanların-
dan ve ayin yerlerinde oluşmakta.

Dikey katlar kum meydanı at meydanı ölüler 
meydanıdır.  Kum kalesi ortası koridorlu kenarların-
da odacıkları, dip tarafta da sarnıcı bulunan bir kat. 
Adını da tabanında serili kumdan almaktadır. Bu-
rada sarnıç da var. Kumun bulunma sebebi, suyu 
süzme amaçlı. Süzülen su içmede kullanılıyor. 

Taşkaleli Mustafa Eraslan sözlerine şöyle devam ediyor:

Kum kalesinden yukarı delinen baca ile at meyda-
nına çıkılır. At meydanı beş buçuk metre yükseklik, 
beş metre genişlik ve yetmiş adım derinliği olan bir 
alan. Ayrıca bu katta 60 kadar oda var. At mey-
danı denmesinin sebebi burası atların yetiştirildiği ve 
sergilendiği alan. Manaza’nın ön tarafı çökmeden 
önce buraya bir geçit varmış oradan atlar getirilir-
miş.

Mustafa Eraslan’ın son kata dair bildikleri şöyle:
Son kata ölüler meydanı denmesinin sebebi, bura-
da başı kesik 500-600 ceset bulunmasındandır. İlk 
bulunduğunda sıra sıra dizili 100-150 cesedin tespit 
edilmesi, bir katliam ya da toplu intihar tahminlerini 
öne çıkarmış. Bir diğer ihtimal de şehrin mozolesidir 
burası! Hiçbir zarar görmeden taptaze bir bedenle 
bazı cesetlerin zamanımıza kadar gelmesi; killi kireç 
kayanın nem emici özelliğiyle standart sıcaklıktaki 

ortamına bağlanmaktadır. Bu cesetlerden sağlam 
durumda olan bir kadın cesedi, Karaman Müzesin-
de sergilenmektedir.

1850’lere kadar burada hayatın devam ettiği tahmin 
edilmektedir.

Manazan’dan çıkan o Bizans kızı!
1980’lerin başı! Bir çoban, ölüler meydanına kadar çı-

kar ve karanlıkta ayağı bir cisme çarpar. El yordamıyla 
yokladığında bunun bir insan bedeni olduğunu anlar. Bu 
ceset, 16-17 yaşında bir kız çocuğuna aittir. Cesedin en 
önemli özelliği, sabahtan giyinmişçesine ve saçının yeni-
ce taranıp örülmüşçesine taze oluşudur. Ceset buradan 
alınıp Karaman Müzesine götürülür. Kasları dolgun, yüz 
hatları belirgin ceset maalesef uygun koşullarda sakla-
namadığından zamanla kurumuş, kafatası parçalanmış 
ve saçları dökülerek dağılmıştır. C14 tekniğiyle yapılan 
tarihlendirmeye göre cesedin 1100’lere ait olduğu tespit 
edilmiş. 
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Atatürk’ün ata yurdu Taşkale
Mustafa Kemal Atatürk, her Konya ziyaretinde, “hem-

şerilerim”, “atalarımın yurdu Konya” sözleriyle bölgeye bir 
vurgu yapmıştır. Atayurdu olarak ünlense de Taşkale aynı 
zamanda Atatürk’ün anayurdu! Çünkü annesi Zübeyde 
Hanım da soylarının Karaman’dan geldiğini zaman za-
man dile getirmiştir. 
Selanik nere Karaman nere! O zaman Atatürk ile Kara-
man bağlantısı nasıl oluyor? Durum göründüğünden 
çokça farklı. Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve 
Yunanistan sınır hattını oluşturan bölgeler üzerinde yaşa-
yan Türklerin tamamı Karamanlıdır. Sadece Osmanlı Ar-
şivi söylemiyor bu bilgiyi! Orada yaşayanların da kendi 
beyanları bu yönde. Selanik, Gümülcine, Hasköy, Ohri, 
Üsküp ve Gostivar Türklerinin hemen hemen hepsi Kara-
man’a çok yakın; yakından da yakınlar! Bunlar öz be öz 
Karamanlıdır. Üstelik, boy pos ve tipleriyle Karaman’ın bir 
köyünden, bir mahallesinden gibidirler. Hepsi de nere-
den geldiklerini bilmekte ve dile getirmekteler.
Karaman’dan Balkanlara gidişin öyküsü nasıldır acaba? 

Zorakice mi gönüllüce midir? 
Her şey Fatih’in Karaman Ülkesini tamamen aldığı 1474 
yılı ile başlar. Şehrin ilim, sanat erbabı İstanbul Fatih Ca-
mii civarına yerleştirilirken Karamannâme’deki bilgilere 
göre de halk da zorla sürüle sürüle Balkanlara götürülür. 
Oraya yerleştirilen Karamanlılardan bir bölümü Kızıllar aşi-
retindendi. Kızıllar aşiretinin Karaman’da yaşayan önemli 
bölümü Taşkale ve Kızıllar Ağni köyündekilerdir. Ali Gü-
ler Bey’in araştırmalarında da ortaya çıkmıştır ki, Kara-
man’daki Kızıllar aşiretinden bir kısım da Kocacık köyüne 
yerleştirildiğinden Atatürk’ün soyu da Kızıllar aşiretine da-
yanmakta. 
“Benim Ailem, Atatürk’ün Saklanan Ailesi” adlı kitapta Ali 
Güler Bey, Atatürk’ün soyuna dair tüm bilinmezleri orta-
ya çıkarmıştır. Kitaptaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere 
soy kütüğü 1700’lerden daha eskiye kadar götürülebilen 
Atatürk hem baba hem anne tarafından Karaman kö-
kenlidir.

Taşkale’nin Kızıllar olmasına 
gelince!
Taşkale’nin Türklerden itibaren asıl adı Kızıllar’dır. 1960’lar-
daki yer isimleri değişikliğiyle köyün adı Taşkale yapılmış. 
Neden Kızıllar? Kızıllar, Oğuzların büyük kolu Bozulusların 
önemli aşiretlerindendir. Kalabalık gruplar halinde gelen 
Kızıllar diğer aşiretler gibi Anadolu’nun her yerine Anado-
lu Selçuklu Devleti tarafından dağıtılmış. İşte Taşkale’ye 
yerleştirilenler de Kızıllar aşiretinden birkaç oymaktır. Vel-
hasıl, Selanik’e giden ve Atatürk’ün soyunu oluşturan Kızıl-
lar aşireti ile Taşkale’deki Kızıllar aynıdır. Bu ilgi sadece ad 
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ile sınırlı değildir. Taşkalelilerin hemen hemen hep-
si Atatürk gibi mavi gözlüdür. Ali Güler Bey’in hiçbir 
belgeye ve kanıtlamaya gerek duymayan ilginç 
tespiti şöyledir: Mesela Atatürk’ün baba soyunun 
da içinden çıktığı “Kızıl Oğuz (Kocacık) Yörükleri”ne 
mensup olup Rumeli’de ve Anadolu’da yaşayan 
bütün aşiretler ve oymaklar sarı saçlı ve mavi-yeşil 
gözlüdürler. Bunun uydurulmuş bir konu olup olma-
dığını anlamak için mesela Karaman’ın Taşkale Bel-
desi’ne gidilip gezilmesi yeterlidir. Atatürk’ün baba 
tarafından dedesi “Hafız Ahmet Efendi” ile kardeşi 
“Hafız Mehmet Emin Efendi”lerin “Kızıl” (kırmızı değil) 
lakapları “Kızıl Oğuz Yörükleri”ne mensup olmaların-
dan ve onların fiziki özelliklerini taşımalarından dola-
yıdır (Güler, 2015: 27).

Taşkale; köklü bir Türk aşireti olduğu kadar zengin bir kül-
türel mirasa sahiptir. Tahıl ambarları, Taş Mescidi ve halı-
ları başlı başına ziyaret sebebidir.

Taş Mescit
Şimdi bir cami düşünün ama beş dakika için hapşırtacak 
soğuklukta. Kaya içine oyulmuş kocaman bir yer, bu mes-
cit. Çok tarihi görünmüyor ama ilginç, özgün bir mekân. 
İlk Hristiyanlık döneminde bir şapel olarak da yapıldığı 
tahmin edilmekte. İçinde de dışında da bir dönemi çağ-
rıştıracak mimari bir üslup ya da süsleme görünmüyor. 
Yerden 5 metre kadar yükseklikte ve tamamen kayaya 
oyma bir tarihi eser. İçerisi 300 kişi alabiliyormuş. Mevcut 
haliyle mescit olarak kullanımda.

Kızıllar Ladiği: Taşkale Halısı
Taşkale’nin dillere destan halısı, seccadesi. Ta Osmanlı 
döneminde bile kayda değer biçimde anlatılmış. 1899 
Konya Vilâyet Sâlnamesi’nde şöyle anlatılır bu halı:

Kızıllar ve Kızıllar Ağılı köylerinde dokunan halı sec-
cadelerden tahmini 100.000 guruş kıymetle 1.000 
adedi çeşitli yerlere götürülmektedir. Kullanılan kıs-
mı Kayseri’den Avrupa’ya taşınmaktadır.
Merkez kazaya bağlı Kızıllar köyünde halı dokundu-
ğu gibi Kayseri seccadelerine benzer özel ipek sec-
câdeler yapılabilmektedir.

Bilim alemine de girmiş Taşkale halısı!
Hem de Kızıllar Halısı olarak literatürde yer kazanmış. Halı-
da kullanılan 40 kadar desen; yastık, terk heybesi, çanta, 
seccadelere de işleniyormuş. Kök boyasını da köy ahalisi 
bu bölgeden üretiyor. Yine halı ipliği de kendi koyun yün-
lerinden. En çok sevdikleri renk, kahverengiye yakın kır-
mızı. Ceviz kabuğundan elde ediyorlarmış bu rengi. Hâ-
kim sarı ve kırmızı renkteki motiflerden dolayı Kızıllar halısı; 
Ladik halıları ile benzerlik gösterdiğinden, “Kızıllar Ladiği” 
adıyla da tanınmış. Kızıllar halısına verilen ilginç özel isim-
ler var: Embelli, mihraplı, kiliseli, tepsi, göbekli, post motifli, 
gölük sulu, tek göbekli, at göyneği, kuşlu, çöp sulu, dalak 
göbekli, mangal göbekli.
Geçmişten günümüze halıcılık, Taşkale’de yaşam biçimi. 
Öyle ki halı üzerinde doğan kız çocukları, halı ile oynar-
ken büyüyüp yetişip birer halı ustası oluyorlar. Halıcılık o 
kadar ileri ki burada, bir ara 200 kadar halı tezgâhı var 
imiş, şimdi birkaç tezgâh var mıdır, sormak, araştırmak 
gerek.

Taş ambarlar, tahıl ambarları !
Köyde efsane gibi dolaşan bir buğday hikâyesi var!
Marshall yardımlarının yapıldığı 1950’ler. Taşkalelilere 
buğday dağıtılır. Herkes buğdayını eker, yetiştirir, biçer 
kaldırır, yıllarca. Kaderin cilvesi, köylülerden biri bir gün 
İstanbul’a gitmeye karar verir. Elindeki buğdayı ne yapa-
cağını bilemez. “Nasıl olsa geri geleceğim, şu tohumları 
taş ambarda saklayayım.” diyerekten bir çuval buğdayı 
taş ambara koyar gider. Gidiş o gidiş. Aylar değil yıllar ge-
çer ve emekli olduktan sonra bir gün köyüne geri döner. 
Akrabaları ve köylüleriyle bir akşam evinde sohbet eder-
ler. Söz dolaşır durur ve o Marshall yardımlarıyla alınan 
buğdaylara gelir. İstanbul’a gidip de emekli olarak kö-
yüne gelen o köylü, hemen ambara koyduğu tohumları 
hatırlar. Derler ki, gelin şu bir çuval tohuma bir bakalım! 
Birkaç göz gezdirme sonrası nihayet emekli köylünün 
buğday ambarını tespit ederler. Herkes merak içindedir. 
Kimisine göre 50 yıl orada buğday durmaz. Birileri alıp git-
miştir. Kimisine göre de çimlenip çoktan çürümüştür. Öyle 
ya kaç yıl, kaç kış, kaç yaz geçmiş o zamandan beri. 
Ama o da ne? Emekli köylü, ambara çıktığında ne gör-
sün? 50 yıl önce koyduğu o buğday çuvalı, koyduğu gibi 
duruyor. Ne çimlenme ne de bozulma tohumlara hiçbir 
şey olmamış.

Selçuk Üniversitesi uzmanları, bu durumu araştırır ve gö-
rürler ki, killi kireçli kaya, havadaki nemi emdiğinden ve 
17 derecelik yaklaşık sıcaklık değişmediğinden bozunma, 
çürüme gibi kimyasal tepkimeler ambardan uzaktır. Bu 
yüzden, taş ambardaki buğdaylar, buzdolabında sak-
lanmışçasına bir ortamda bulunduğundan hiçbir değişik-
liğe uğramamış.

700-800 yıllık olduğu gibi abartılı bir söylem olsa da köylü-
lerin de çoğunun beyanına göre bu ambarlar 120-130 yıl 
önce yapılmaya başlanmıştır. Ambar sayısı günümüzde 
250’ye ulaşmış. Çok yüksekteki ambarlara malzemeler 
makaralı askılar aracılığıyla çıkarılmakta.
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Gürlük
Taşkale vadisinin karşı yamacında çok yeşil bir yer var. 
Oranın adı Gürlük’tür. Yerin altından fırtına kopmuşçası-
na gelen o ürkütücü sesi duyunca buraya “Gürlük” de-
menin az bile kaldığı daha iyi anlaşılır. Bu görklü ve içi tit-
reten sesi duymak için ilkbaharda gelmek gerek buraya! 
Köyün iki kilometre kadar karşısı. Pınar ile köy arasında 
derin vadi var.  Burası ayrıca bir oksijen deposu. Mis gibi 
ortamda içe çekilen taptaze oksijen ferahlatırken pınar-
dan çıkan buz gibi su serinletiverir.
Gürlük, 1980 yılındaki Belediye Başkanı Hasan Hüseyin 
Yeşildal’ın ıslahı ile turistik ve ekonomik değer kazanmış. 
Çevresi piknik alanına dönüştürülmüş. Bölgece tanınırlığı 
ve bilinirliği günden güne artmış. Kaynaktan gelen su ile 
yetişen alabalığın lezzetine diyebilecek bir söz yok. An-
cak mekânın daha estetik daha münezzeh bir düzenle-
meye ihtiyacı olduğu açıktır.

İncesu Mağarası

Geniş ağzıyla yamaçtan bakan bir mağara değil bura-
sı. Tersine öyle bakaraktan fark edilmeyen düz arazide 
düden gibi bir girişi var. Taşkale’nin güneydoğusunda 9 
kilometrelik mesafede kırsaldadır. Mağara Osmanlı döne-
minde köylülerin her türlü zahire ve erzak koyduğu mah-
zen durumundaymış. Yakın tarihlerde bir ara narenciye 
deposu olarak da kullanılmış. Yazın soğuk, kışın sıcak bir 
ortamı var. Uzun ince bir mağara ve 1300 metre kadar 
gidilebiliyor. Ötesinde çökme ve yıkılma tehlikesi var. 
Son zamanlarda buraya yürüyüş bantları yapıldı ve ay-
dınlatma sistemi kuruldu. Üzerlerine yansıtılan yeşil, sarı, 
kırmızı renkli ışık altında dikit ve sarkıtlar farklı renklerde 
nesnelermiş gibi tabloluk görüntü vermekte. İncesu Ma-
ğarası içine girer girmez farklılığını ve olumlu etkisini gös-
termekte. Öyle ki, içe çekilen hava sanki bir ilaç, sanki bir 
çiçek kokusu. Ciğerler, her defasında daha fazla, kat kat 
soluk istemekte. 
Bu kadar güzelliğe rağmen İncesu Mağarası’nın sorunla-
rı da var. Üstelik artmakta. Birinci sorun yön levhalarının 
eksikliği ve düzgün bir yol olmaması. İkinci sorun son za-
manlarda mağara üzüntü verecek derecede ilgisizlik ve 
bakımsızlıkta. Maalesef bu kadar güzel bir mağarayla ilgi-
lenecek ve ziyaretçileri karşılayacak bir görevli yok. Ma-
ğaranın elektriği de sürekli kapalı. Ayrıca aşırı nem elektrik 
kablolarına zarar verdiğinden ziyaret sırasında mağara 
içinde elektrikleri açmak da son derece tehlikeli.
İncesu Mağarası’nın bir diğer üzücü durumu da kırılmış ve 
koparılmış dikit ve sarkıtlar. Bazı ziyaretçiler hatıra sakla-
mak amacıyla dikit ve sarkıtları kırıp götürmüşler, bazıları 
da bilinçsizce kırmış parçalamış.


