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Kütahya Ýl Genel meclisi baþkaný Musa Yýlmaz, gazete-
cilere yaptýðý açýklamada Simav Gölcük ve Emet 
Tahtalý'nýn turizme kazandýrýlmasý için bu yýl çalýþmalara 
baþlanacaðý müjdesini verdi. Baþkan Yýlmaz, "Ýlimizin 
çok ciddi turizm bölgeleri var. Bunlardan birisi Simav 
Gölcük, buraya da bu sene 8 bungalov ev yapýmýný 
Kütahya Ýl Özel Ýdare'si olarak üstlendik. Yine Emet 
Tahtalý'da çok güzel bir mesire yeri var. Kaymakamlýk 
ve Köylere Hizmet Götürme Birliðiyle buraya da 8 
bungalov ev yapýmý için kaynak ayýrdýk. Ýhale 
çalýþmalarý yapýlýyor" ifadelerini kullandý.
HEDEF 1000 KÝLOMETRE GURUP YOLU..
Bugüne kadar 600 kilometre gurup yolu yaptýklarýný, 

GÖLCÜK'E BUNGALOV EVLER YAPILACAK
Kütahya Ýl Genel Meclisi Baþkaný 
Musa Yýlmaz, köylerin acil 
ihtiyaçlarýnýn yerine getirilmesi 
amacýyla köy ve nüfus sayýsý oranýna 
göre Köylere Hizmet Götürme 
Birlikleri'ne 7,5 milyon TL kaynak 
aktaracaklarýný söyledi.

hedeflerinin ise bin kilometre yol olduðunu kaydeden 
Yýlmaz, "Kütahya'nýn 600 kilometrelik yollarýna BSK 
asfalt yaptýk. Geçen sene 140 kilometre yaptýk. Bu 
sene bundan geri kalmayarak bin kilometreyi 
tamamladýðýmýzda ilimizin grup yollarýnýn yüzde 80-
90'nýný tamamlamýþ olacaðýz. Bu iyi bir nokta, iyi bir 
yere doðru gidiyoruz. Her yýl bizdeki uygulama Köylere 
Hizmet Götürme Birliklerine o ilçedeki arkadaþlarýn 
köylerin acil ihtiyaçlarýný yerine getirmesi için kaynak 
aktarmak. Bu çerçevede hafta içerisinde Köylere 
Hizmet Götürme Birlikleri'ne köy ve nüfus sayýsý 
oranýna göre 7,5 milyon gibi bir kaynaðý aktarýyoruz" 
diye konuþtu. Haber: Kemal Yalçýn

Kütahya 
Ýl Genel Meclisi Baþkaný 

Musa Yýlmaz

Simav Belediye Baþkaný Av. Adil Biçer, 
vatandaþlardan gelen istekleri de dikkate 
alarak Nikâh Törenlerine yeni bir düzenleme 
getirdiklerini duyurdu. Düðün salonlarýnda 
nikâh törenlerinin yapýlmayacaðýný, 
isteyenlerin Belediye Hizmet Binasýndaki 
meclis salonunda, kalabalýk bir nikâh töreni 
davetlisi olanlarýn da Çavdýr Mahallesindeki 
Ayyýldýz Nikâh Salonunda nikâh törenleri 
yapýlacaðýný bildirdi.

NÝKÂH TÖRENLERÝNDE 
“YENÝ DÖNEM” BAÞLADI

imav'ýn tanýnmýþ iþ adamlarýndan ve Belediye Meclis Üyesi Þener 
Kazcýoðlu'nun oðlu Þerafettin Kazcýoðlu ile yine Simav'ýn tanýnmýþ Sisimlerinden olup Ýzmir'de yaþayan Ömer Cahit Eraþ'ýn kýzý Ayþe 

Deniz Eraþ'ýn Çavdýr Mahallesindeki Ayyýldýz Nikâh Salonundaki kalabalýk 
davetli topluluðunun katýlýmýyla gerçekleþen Nikâh Töreni öncesinde 
konuþan Belediye Baþkaný Biçer, “Belediyemiz tarafýndan þehir 
merkezimizdeki nikâh törenlerine yeni bir düzenleme getirildi. Bugün bu 
deðiþikliðin ilk örneðini hep birlikte yaþýyoruz. Ýnþallah bu ilk 
düzenlemeye devam ederiz. Bundan sonra rabbim Simav ve Simavlýlar 
için hayýrlýsý ne ise onu nasip etsin” dedi.

ikâh töreni sonrasýnda gazetemize de konuþan baþkan Biçer, 
“Bilindiði gibi þehrimizde çoðunluðu belediyemize ait özel sektör Ngiriþimcilerininkilerle birlikte birçok düðün salonu var. Özellikle 

düðün sezonu olarak adlandýrýlan yaz döneminde hafta sonlarý her 
salonda düðün ve nikâh olabiliyor. Durum böyle olunca DEVAMI SAYFA 2’DE

Belediye Baþkaný
Av. Adil Biçer
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NÝKÂH TÖRENLERÝNDE “YENÝ DÖNEM” BAÞLADI

nikâh memurlarýmýzýn salondan salona koþmasý bir tarafa davetli 
vatandaþlarýmýzýn bir salondan bir salona yetiþme telaþý yaþamalarý en önemlisi 
de yaz ve kýþlarda salon önlerinde nikâh törenine katýlmak için saatlerce 
beklemeleri bir dizi eleþtirilere neden oluyordu. Bu yeni uygulamayla yaþanan 
çileye son vereceðiz. Artýk bundan sonra Belediye Meclis Salonunda ve Ayyýldýz 

Nikâh Salonunda nikâhlar, davetlilere bildirilen saatte gerçekleþtirilecek” 
ifadesinde bulundu.

TT karþýsýndaki Kültür Evi bitirme inþaatýnýn da hýzla devam ettiðini 
hatýrlatan baþkan Biçer, “Bu Kültür Evimiz de hizmete girdiðinde artýk Ptüm nikâh törenlerimiz sadece Azerbaycan Caddesindeki bu binamýzda 

gerçekleþtirilecek” diyerek sözlerini tamamladý.

Sayfa 1’den devam

Haber: Þerif Erel

ÝÞKUR faaliyetlerinin vatandaþ açýsýndan 
eriþebilirliðini artýrmak amacýyla  ÝÞKUR 
Kütahya Ýl Müdürlüðünde 13 Belediye 
Baþkanlýðý ve 13 Sosyal Yardýmlaþma ve 
Dayanýþma Vakfý Baþkanlýðýn’da görevli 

2020 YILI ÝÞKUR HÝZMET NOKTALARI BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTISI

hizmet noktasý yetkilileri ile yapýlan 
toplantýda; Kurum faaliyetleri içinde yer alan 
“Ýþbaþý Eðitim Programý, Ýþsizlik ödeneði, 
Kurum Dýþý Ýþçi Alýmý ve Toplum Yararýna 
Çalýþma Programý “ hakkýnda bilgi alýþ 

veriþinde bulunuldu.
Ayrýca; Kütahya Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü 
Kamil Uçan vatandaþlara daha iyi hizmet sunabilmek 
amacýyla bu programlara nasýl baþvurulmasý ve 
sistemin iþleyiþi hakkýnda genel bilgi verdi.

Kütahya Dumlupýnar 

Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 

ile Kütahya Saðlýk Bilimleri 

Üniversitesi Kütüphane ve 

Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 

iþ birliðinde akademik intihali 

engellemeye yardýmcý 

programlarýn kullanýmýna yönelik 

eðitim semineri düzenlendi.

Fen Edebiyat Fakültesinde 

düzenlenen ve Serdinç Kaya'nýn eðitim 

danýþmaný olduðu etkinliðe DPÜ 

Rektörü Prof. Dr. Kâzým Uysal, Kütahya 

Saðlýk Bilimleri Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Vural Kavuncu, Rektör 

Yardýmcýlarý ile çok sayýda 

akademisyen ve öðrenci katýldý.

Seminerde intihali engellemeye 

yardýmcý programlar Turnitin ve 

iThenthicate programlarýnýn özellikleri 

hakkýnda bilgi verildi ve akademik 

intihali önlemek için dikkat edilmesi 

gereken noktalara dikkat çekildi.

DPÜ’DE AKADEMÝK ÝNTÝHALÝ ÖNLEME EÐÝTÝMLERÝ VERÝLDÝ
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PROF. DR.H.TAMER DODURKA “VÝRÜSLERÝ ENGELLEYEMEYÝZ AMA KORUNABÝLÝRÝZ”
Ýstanbul Rumeli Üniversitesi Dodurka sözlerine þöyle devam 

Rektörü Prof.Dr.H.Tamer Dodurka son etti; ''Bu virüslerin hayvandan insana 
günlerde artan virüs hastalýklarý hakkýnda geçmesi elbette tehlikelidir ancak en 
bilgilendirme yaptý. Dodurka konuyla ilgili tehlikelisi virüsün insandan insana geçme 
yaptýðý açýklamada ''Küresel iklim özelliðini kazanmasýdýr ki Kovid 19'un 
deðiþiklikleri, çevre kirliliði, insan etkeni olan koronavirüs bu özelliðe 
nüfusunun artýþýyla birlikte insanlarýn sahiptir. Hatta virüsteki yapýsal 
yaban hayvanlarýnýn yaþama alanlarýna deðiþiklikler devam edip þu an %3'e 
daha fazla müdahale etmesi sonucunda yaklaþan hastalýktan ölüm oraný daha da 
hayvanlarda mevcut olan mikroplarla yükselebilir. Örneðin domuz gribi ilk 
insanlarýn karþýlaþma ihtimalini artýrmýþtýr. baþlarda insandan insana zor geçerken 
Bu çevresel etkenler, bir yandan sonradan çok hýzlý þekilde bulaþma 
insanlarýn hastalýklara karþý direncini yeteneðine kavuþmuþtur. Ülkemizde 
düþürürken diðer yandan da virüslerin Saðlýk Bakanlýðý ve hayvanlardan geçen 
genetik yapýlarýnda “mutasyon” adý bu hastalýklarý daha hayvan 
verilen birtakým deðiþikliklere yol boyutundayken önlemek için Tarým 
açmaktadýr. Böylece normalde insanlarda Orman Bakanlýðý elbette ki tüm önlemleri 
hastalýk yapmayan virüsler bile tehlikeli almýþtýr. Umarýz ki ülkemizde doktorlarýn 
hale gelebilmektedir. Dünyanýn bu ve veteriner hekimlerin halk saðlýðý 
gidiþatýnýn deðiþmesi mümkün konusunda birlikte mücadele edeceði bir 
görülmediði için teknolojide ve ilaç teþkilatlanma da yakýn bir zamanda 
sanayindeki geliþmeler ne boyutta olsun gerçekleþir. Bu gerçekleþtiði takdirde 
dünya üzerinde virüsleri ve dolayýsýyla salgýn hastalýklarla mücadele konusunda 
virüslerden kaynaklanan salgýn baþarý þansýmýz artacaktýr'' dedi. 
hastalýklarý yok etmek asla mümkün Bulaþýcý hastalýklara karþý toplum 
olmayacaktýr'' ifadelerini kullandý. olarak yeterli önlem alýnmadýðýna dikkat 

Son yýllarda adlarýný sýk çeken Dodurka;  “Toplumun bir 
duyduðumuz virüs hastalýklarýnýn bölümünde saðlýk bilincinde ve hijyen 
çoðunun hayvanlardan bulaþtýðýnýn altýný önlemlerini alma konusunda birtakým 
çizen Dodurka;''Virüsler ev eksiklikler söz konusudur. 
hayvanlarýndan deðil, yaban  Banyo yapma, el yýkama, týrnak 
hayvanlarýndan bulaþmýþtýr. Örneðin bakýmý, saç, ayak, koltukaltý vb. 
Ebolavirüs yarasa ve kirpiden, kuþ gribi temizliklerindeki eksiklikler, hastayken 
ve domuz gribi kendi adýný taþýyan tokalaþma ve yanaktan öpme 
hayvanlardan, Kýrým Kongo Kanamalý alýþkanlýklarý, hastayken toplum içinde 
Ateþi keneden, SARS yarasa ve misk gezinme, öksürüp hapþýrýrken aðzýný 
kedisi denilen yabani bir kediden, MERS kapamama gibi. Görüldüðü üzere salgýn 
yarasa ve deveden ve þu an Çin'de hastalýklardan korunmada sorumluluk 
ortaya çýkan yeni Koronavirüs sadece devlete deðil, toplumun her 
enfeksiyonu yani Kovid 19 da yine yaban kesimine düþmektedir'' ifadelerini 
hayvanlarýndan bulaþmýþtýr'' dedi. kullandý.

Ýstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.H.Tamer 
Dodurka son günlerde artan virüs hastalýklarý hakkýnda 

bilgilendirme yaptý

3/30
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Türkiye cumhuriyeti ve Kuzey LAFTAN ÝBARET DEÐÝLDÝR
Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti'nin en üst Maraþ'ýn artýk açýlma zamanýnýn 
düzey yöneticilerinin katýlýmý ile halen geldiðini ve Kýbrýs'ýn bu topraklarý 
sivil halka kapalý olan Kýbrýs'taki açmak için kimseden izin almasýna 
Maraþ Bölgesinde , “Hukuki, Siyasi ve gerek bulunmadýðýný ifade eden MHP 
Ekonomik Yönleri ile Kapalý Maraþ Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaþ; 
Açýlýmý” baþlýklý yuvarlak masa “Toplantýnýn en önemli özelliði  
toplantýsý yapýldý. Bu çok önemli KKTC'nin kendi topraklarý içerisinde 
toplantý 46 yýldýr kapalý olan Maraþ bulunan Kapalý Maraþ bölgesinde icra 
bölgesinde yapýldý. edilmesidir. Toplantý için kimseden 

Türkiye Barolar Birliði tarafýndan izin alýnmamýþ, kendi topraklarýmýzda 
düzenlenen ve KKTC Baþbakanlýðýnýn yapýlmýþtýr. Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý 
himayelerinde gerçekleþen Sn. Fuat Oktay'ýn da vurguladýðý gibi 
toplantýya, Cumhurbaþkaný Kapalý Maraþ'ýn açýlmasý için yapýlan 
Yardýmcýmýz Fuat Oktay, KKTC çalýþmalar, Kýbrýs Türkü'nün 
Baþbakaný Ersin Tatar, TC Lefkoþa statükoyu kabul etmeyeceðinin 
Büyükelçisi Ali Murat Baþçeri, Saðlýk ispatýdýr ve Kapalý Maraþ'ýn açýlmasý 
Bakaný Fahrettin Koca, Adalet Bakaný laftan ibaret deðildir” dedi.
Abdülhamit Gül, MHP Kütahya MARAÞ TÜRKÝYE'NÝN DESTEÐÝ 
Milletvekili Ahmet Erbaþ, KKTC ÝLE SÝVÝL KULLANIMA AÇILACAKTIR
Bakanlarý ve üst düzey yöneticiler Kapalý bulunan Maraþ'ýn Türkiye 
katýldý. Cumhuriyetinin desteði ile yeniden 

KAPALI MARAÞ'IN AÇILMASI sivil kullanýma açýlacaðýný belirten 

MARAÞ’IN AÇILMASI ÝÇÝN EN BÜYÜK ADIM 
eden MHP Kütahya Milletvekili talep etmemektedir.” Diye konuþtu.

Ahmet Erbaþ ; “ KKTC'nin kendi 15 Þubat 2020 tarihinde, Kuzey 
topraðýnda, Kýbrýs Türk'ünün refahý Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Kapalý Maraþ 
ve ekonomisi için, þuanda sadece bölgesinde, “Hukuki, Siyasi ve 
askerlerin bulunduðu bölgenin Ekonomik Yönleri ile Kapalý Maraþ 
sivillere de açýlmasýndan daha doðal Açýlýmý” baþlýklý yuvarlak masa 
bir olay olamaz. Kapalý Maraþ'ta toplantýsýna katýldýk. Türkiye Barolar 
üzerine kayýtlý taþýnmazý bulunan Birliði tarafýndan düzenlenen ve KKTC 
Kýbrýs Rumlarýnýn bile merakla takip Baþbakanlýðýnýn himayelerinde 
ettiði bu hususa herþey de olduðu düzenlenen önemli toplantýya,  
gibi Rum tarafý ön yargý ile Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Fuat 
yaklaþmaktadýr. 1974 öncesi Oktay, KKTC Baþbakaný Ersin Tatar,TC 
içerisinde 45 adet 5 yýldýzlý otel Lefkoþa Büyükelçisi Ali Murat Baþçeri, 
bulunduran, zamanýnda Dünya'nýn Saðlýk Bakaný Fahrettin Koca, Adalet 
çekim merkezlerinden biri olan Maraþ Bakaný Abdülhamit Gül, KKTC 
bölgesi, Türkiye Cumhuriyetinin de Baþbakan Yardýmcýsý ve Dýþiþleri 
desteðiyle sivil kullanýma açýlacaktýr. Bakaný Kudret Özersay, KKTC Eðitim 
Kapalý Maraþ'ýn açýlmasýyla beraber, ve Kültür Bakaný Nazým Çavuþoðlu, 
bölgede ekonomi, ticaret ve sosyal KKTC Ýçiþleri Bakaný Ayþegül 
hayatýn canlanmasý Baybars, KKTC Ekonomi ve Enerji 
hedeflenmektedir.” Açýklamasý yaptý. Bakaný Hasan Taçoy, KKTC Saðlýk 

VAKIF MALLARI DEVREDÝLEMEZ Bakaný Ali Pilli, KKTC Cumhuriyet 
SATILAMAZ Meclisi Eski Baþkaný Sibel Siber, 

Kapalý Maraþ bölgesindeki Türkiye Barolar Birliði Baþkaný 
arazilerin çoðunun vakýf malý Prof.Dr.Metin Feyzioðlu, TBMM TC-
olduðunu ve devredilemeyeceðini KKTC Dostluk Grubu Baþkaný Ak Parti 
söyleyen MHP Kütahya Milletvekili Konya Milletvekili Orhan Erdem 
Erbaþ ; “ Kapalý Maraþ bölgesinde olmak üzere çok sayýda üst düzey 
bulunan arazilerinin büyük çoðunluðu temsilci katýldý.
vakýf malýdýr. Bilindiði gibi vakýf 
mallarý, devredilemez, satýlamaz 
ancak kiralanabilir ama sahibi yine 
vakýftýr. Üzücü olan nokta, 1950'li 
yýllarda Ýngiliz sömürge yönetimi 
tarafýndan hukuka aykýrý þekilde 
üçüncü þahýslara devredilmiþtir. Bu 
konuya iliþkin arþiv kayýtlarý 
bulunmaktadýr. Güney Kýbrýs Rum 
Kesimi, Kýbrýs sorununda olduðu gibi 
bu konuda da uluslararasý toplumu 
yanýltmakta ve yanlýþ 
yönlendirmektedir. Her zaman ortaya 
attýklarý sav çerçevesinde, Birleþmiþ 
Milletler Güvenlik Konseyi kararlarý 
Maraþ bölgesinin kapalý kalmasýný 
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Kütahya D.P.Ü. Simav Meslek Yüksek 
Okulu'ndan almýþ olduðumÖðrenci 
Kimliðimi kaybettim.
Hükümsüzdür.

ZAYÝ

Derya BÝRGÝLÝ
KYK Yurdu - SÝMAV
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SÝMAV'DA 
BÝR ÝLK! 

DÜÐÜNE ÇELENK-ÇÝÇEK GÖNDERMEK YERÝNE 
SÝMAV EÐÝTÝM VAKFINA BAÐIÞTA BULUNDULAR

Simav Ticaret ve Sanayi Odasý 
Baþkaný Þeref Kazcýoðlu'nun 
yeðeni, Simav Belediye Meclis 
Üyesi Þener Kazcýoðlu'nun 
büyük oðlu ve Kazcýoðlu 
Otomotiv'in Kalite Güvence 
Müdürü olan Þerafettin 
Kazcýoðlu'nun Eynal Kaplýcalarý 
Firuze  Salonundaki düðün 
törenlerinde kurulan SEV Baðýþ 
Standý, salona giren ve çýkan 
ailelerin ilgi odaðý oldu. SEV 
Müdürü Ali Dinçer'in baðýþ 
kabulünde hazýr bulunduðu 
gecede davetliler SEV hakkýnda 
her masaya daðýtýlan broþürlerle 
bilgilendirilirken, Simav'da ilk 
kez gerçekleþtirilen etkinlikte 
düðüne çelenk ve çiçek 
gönderilmediði görüldü.
Davetlilerin özellikle çýkýþ 
yaparken SEV'e kapalý zarf 
içinde baðýþlarýný kapalý baðýþ 
kutularýna atmalarý 
objektiflerimize SEV dostlarý ve 
eðitim sevdalýlarý olarak 
yansýrken onlarca kiþi, Simavlý 
üniversite öðrencilerine eðitim 
bursu sunulmasýnýn sürekliliði 
adýna Simav'da bir ilke imza 
atarak tarihe geçtiler.
Simav Eðitim Vakfý Sekreteri Ali 
Dinçer, Kazcýoðlu ve Eraþ 
Ailelerinin evlatlarýnýn 
düðününde ilçede ilk kez 
uygulanan çelenk-çiçek yerine  
SEV'e baðýþta bulunmanýn 
yaygýnlaþmasýný umut ettiklerini 
bildirirken yapýlan baðýþ 
miktarýnýn ise 3925 TL olduðunu 
açýkladý. 
Dinçer, söz konusu baðýþla ilgili 
olarak genç evliler Ayþe Deniz – 
Þerafettin Kazcýoðlu adýna 
makbuz kesilip günün anýsýna 
kendilerine takdim edileceðini 
bildirerek SEV'e baðýþta bulunan 
tüm eðitim gönüllülerine 
teþekkür ettiðini ifade etti.

Sayfa 8’den devam

*Haber-Foto: Mustafa  Arýgümüþ

Simav Sevdalýsý
Yeminli Mali Müþavir, Avukat
Mustafa Dönmez

AK Parti Ýlçe Baþkaný
Ahmet Kulat

Belediye Baþkaný
Adil Biçer

Simav Ahde Vefa Yareni 
Yönetimi

Sinan
Sarpaþan

Hüseyin
Sarpaþan

Mehmet Ertekin

Þener
Kazcýoðlu

Kazcýoðlu Otomotiv’in
þehir dýþýndan gelen konuklarý

Belediye Meclis Üyesi
Halil Ýbrahim Kazcýoðlu

Hüseyin
Büyüker

Þemsi
Erdoðan

Mehmet
Nasuhoðlu 

Buðra Þahbazoðlu ve Arkadaþlarý
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Kütahya Orman Bölge Müdürlüðü ormancýlýk Müdürlüðüne tahsisine vesile olan Orman Genel 
çalýþmalarýnýn daha hýzlý ve etkin þekilde yürütül- Müdürü Bekir Karacabey baþta olmak üzere tüm 
mesi için yeni araçlar ile filosunu güçlendiriyor. emeði geçenlere teþekkür etti. Keskin, “Kütahya 
Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan; 1 adet Orman Bölge Müdürlüðü olarak ormanlarýmýzýn 
ekskavatör, 1 adet greyder, 1 adet mini ekskavatör, geleceðe en güzel þekilde aktarýlmasý için elimiz-
2 adet kazýcý yükleyici ile 1 adet traktör  olmak den gelen gayreti gösteriyoruz. Ormancýlýk çalýþ-
üzere  toplam 6 adet yeni iþ ve üretim makinesi malarýmýzýn daha etkin, hýzlý ve zaman kaybý ya-
Kütahya Orman Bölge Müdürlüðüne tahsis edildi. þanmadan yapýlmasý için araç parkýmýzý güçlendi-
Tahsis edilen iþ ve üretim makinelerinin makine riyoruz. Orman Genel Müdürlüðümüz tarafýndan 
parkýna dahil olmasýyla Orman Bölge Müdürlüðü Bölge Müdürlüðümüze tahsis edilen araçlarýmýz en 
sayý 199 oldu. Orman Bölge Müdürü Hasan verimli þekilde kullanýlacaktýr. Tüm araçlarýmýz 
Keskin; araçlarýn Kütahya Orman Bölge þimdiden hayýrlý uðurlu olsun” þeklinde konuþtu. 

DEV FÝLOYA 6 ARAÇ DAHA
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EÐÝTÝMCÝ-YAZAR

YAÞAR BOZYÝÐÝT

Simav Belleði

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
Karaca Ahmet Paþa Külliyesi

‘‘Halil Aða Câmii’’

Sayfa 8’den devam

BÝz yaþýtlarýn ‘‘Aþaðý Hamam’’ dediði 
Karaca Ahmet Paþa Hamamý (Foto Þevki Baykal)

Karaca Ahmed Paþa Külliyesindeki müstakil yapý 
sayýsý “Ulu Câmiî. Külliyesi’ndeki gibi üçü ‘Câmi,Han, 
Hamam’’ geçmemekte; bunlardanbelli bir nizam ve 
kompozisyon özelliði izlenmektedir.Câminin bugün 
“Halil Aða Câmii” adýyla anýlýyor olmasý ‘‘biz bunu 
düzeltmek istiyoruz. Çünkü Evliya Çelebi’de geçen 
ifadeler, külliyenin tarihi þehirmerkezinde yükseldiðini 
ortaya koymaktadýr. Fotoðrafçý Yaþar Sanater beyin 
1931 yýlýnda çekmiþ bulunduðu fotoðraflar ve Þevki 
Baykal’ýn ‘‘Halil Aða Camii ve Aþaðý Hamam’’ 
dediðimiz ‘‘Karaca Ahmet Paþa Hamamý’’nýn 
fotoðraflarý, bugün câmi ile batýsýndaki hamam 
arasýndan bir yol geçmektedir.
Han ile Câmi ve Hamam arasýnda yol bulunmaktadýr.
Karaca Ahmet Paþa HanýSimav’daki Hanlar hakkýnda 
yegâne bilgiye, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde
rastlanmaktadýr. Evliya Çelebi, Simav’daki diðer 
yapýlara saydýktan sonra;“Ve iki hâný var. Biri Babýk 
Beð’indir. Biri Kara Ahmed Paþa Hânýdýr.” demektedir.
Ve iki haný var, biri Babýk Bey’indir, diðeri de Kara 
Ahmed Paþa Haný’dýr.Karaca Ahmed Paþa Külliyesi 
(Bülbül Hatun 1469-1470 yýllarý vefat etmiþtir. 
1469’dan önceve sonra yapýlmýþtýr.15. yüzyýlýn 
ortalarýnda) nin“câmii, han ve hamamdan” 
oluþmaktadýr.Evliya Çelebi’nin 
‘‘Seyahatnamesi’’ndenbilgilerden hareketle “câmi, 
hamam ve handan oluþan” külliyeye “Karaca Ahmet 
Paþa Külliyesi”ismini vermekte ve belirlediðimiz 
“külliyeninhaný, bugün ‘‘Halil Aða Câmii’’ olarak 
namazkýlýnan yerde bulunmaktadýr. Karaca Ahmet 
Paþa Haný ise bugün Halil Aða Câmii olarak namaz 
kýlýnan yer; bizim çocukluðumuzda ‘‘lonca Altý’’ 
denileceði yerde, galat olarak ‘‘Yonca Altý’’ dediðimiz 
yer, ‘‘Karaca AhmetPaþa Haný’’nýn bulunduðu yerdir. 
Karaca Ahmet Paþa Câmii (Halil Aða Câmii)’’nin 
‘‘Yonca Altý’’nýn önünde olduðunu, cenazenamazlarý 
‘‘Yonca Altý’’nda kýlýnmaktadýr. Karaca Ahmet Paþa 
Hamamý Evliya Çelebi ilçemiz hakkýnda bilgi verirken 
sosyal hayatýn önemli unsurlarý olan hamamlardan 
Simav’da iki hamam olduðunu yazmaktadýr. Ve 2 
hamamý var, biri çarþý meydanýnda Babýk Bey 
Hamamý ve biri Karaca Ahmed bey Hamamý. 
Seyahatname’de geçen hamam, Karaca Ahmet Bey 
Hamamý bugünkü Simav Belediyesi-nin önünde 
bulunan parkýn bulunduðu yerde idi.
Hamam 1968-1969 yýlýna kadar kalmýþ, belediye 
bina-sýnýn görüntüsü bozuluyor diyerek yýkýlmýþtýr. 
Evliya Çelebi ilçemiz Simav’da bulunan sosyal 
hayatýn geçtiði dini yapýlar “camilerimiz” hakkýnda þu 
bilgileri vermektedir: “Ve cümle on yedi mihrâbdýr. 
Dördü câmi’dir,mâ’adâ mesâcidlerdir.” [On yedi 
namaz kýlýnan yer var. bunlarýn dördü câmi, diðerleri 
mescid]” bulunduðunu yazmakla, o gün ilçemiz 
Simav’dabulunan câmiler ‘‘Ulu Câmii, Tabakhane 
Câmii, Çayýro Câmii, Halil Aða Câmii’’ ‘‘hakkýnda bilgi 
vermekte, mes-cidler hakkýnda ise 
bilgivermemektedir.Karaca Ahmet Paþa Câmii (Halil 
Aða Câmii) Ve çârþunun yukarý baþýnda el-Hacý Pîr 
Ahmed aða câmi’i tahtânidir, ammâ sûk-ýsultânî içre 
olmaðile gayet cemâ’ati vefret vekesret üzredir. Bu 
câmi’in dîvârýnda Paþa Býnarý derler, bir âb-ý hayât 
berrâk ve rakîk âb-ý nâb cereyân eder kim Hudâ 
alîmdir âb-ý hayvândan niþân verir yah-pâre zülâl 
mâdýr, azametullâh.
Eðer misli bu rûy-i arzda var ise kûh-ý Elburz
dâmeninde nehr-i Sitâze ola. Böyle bir
aynü’l-hayâttýr.Bu zikr olunan dört câmi’ler-den 
mâ’ada mesâcidlerdir. [Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 
9 cilt, s:28, YKY]
Çarþýnýn yukarý baþýnda Hacý Pir Ahmed Aða
Câmii alt kattýr, ama çarþý içinde olduðundan cemaati
gayet çoktur.

1931 yýlýnda fotoðrafçý Yaþar Sanater tarafýndan çekilmiþ bir fotoðraf.
Evliya Çelebi’nin “Çarþýnýn yukarý baþýnda Karaca Ahmet Paþa Külliyesi; Câmi. han ve hamam” þehrin 
merkezinde bulunmaktadýr. Çayýro Câmii, Üzüm Pazarý Câmii, Yukarý çarþýda bulunmaktadýr. Arasta yani 
‘‘Simav çarþýsý’’da bulunmaktadýr. Bizim zamanýmýzda ‘‘Simav Çarþýsý’’ Yukarý Çarþý ve Aþaðý Çarþý diye 
adlandýrýlýyordu. Yukarý Çarþý ise üçüncü þadýrvandan Yonca Altýna kadar olan bölge idi. Aþaðý Çarþýnýn yeri 
üçüncü þadýrvandan Nasuh Aða Câmiine kadardý.Bugün ‘‘Park Kahvesinin üstü, ön yüzü Simav Belediyesi, 
Karþýyaka tepesine bakan yüzü ise Adliye idi. Ayrýca ‘‘Park Kahvesinin karþýsýnda züccaciye dükkânýnýn ve 
boþ arsanýn bulunduðu yerde Nasuhoðlu Þevket Beyin Haný ve handa kiracý olarak; hanýn üst katýnda 
Kaymakamlýk, alt katýnda ise Jandarma komutanlýðý bulunmaktadýr. Yýkýlan Hükümet binasý 1946 yýlýnda 
Belediye baþkaný Arif Sümer tarafýndan yaptýrýlýncaya kadar Cumhuryet ve 23 Nisan Bayramlarý Belediye ve 
Kaymakamlýk arasýndaki yolda kutlanmaktadýr.

Halil Aða Câmisi 2010 
Fotoðraf: Yaþar Bozyiðit

Bu caminin duvarýnda Paþa Pýnarý derler, bir âbý-hayât 
berrak ve saf duru su akar ki Allah bilir âbý-hayâttan 
haber verir buz parçasý (gibi) tatlý sudur. Eðer benzeri 
bu yeryüzünde varsa Elburz Daðý eteðinde Sitaze nehri 
ola. Böyle bir hayat kaynaðýdýr.Evliya Çelebi ilçemizde 
bulunan dört camiden söz etmektedir.Karaca Ahmet 
Paþa Câmisi Evliya   Çelebi'nin  "Çarþýnýn yukarý 
baþýnda Hacý Pir Ahmed Aða Câmii" andýðý câmi Halil 
Aða Câmisidir. Bugün bizim "Halil Aða Câmiî"nin 
"Karaca Ahmet Paþa Câmii" olarak deðilde Evliya Çele-
bi'de "Çarþýnýn yukarý baþýnda Hacý Pir Ahmed Aða 
Câmii" adýyla anýlýyor olmasý (Galiba; Evliya Çelebi, 
Mýsýr'da notlarýný temize çekerken " Karaca Ahmet 
Paþa" diyeceði yerde " Pîr Ahmet Aða Câmiî" diyerek 
yanlýþ yazmýþ olabilir.) ve Evliya Çelebi'de geçen 
ifadeler, külliyenin tarihi þehir merkezinde yükseldiðini 
ortaya koymaktadýr.
 ***
Ayrýca Halil Aða Camisinin doðu cephesinde Evliya 
Çelebi'nin deyimiyle:"Bu caminin duvarýnda Paþa Pýnarý 
derler, bir âbý-hayât berrak ve saf duru su akar ki Allah 
bilir âbý-hayâttan haber verir buz parçasý (gibi) tatlý 
sudur. Eðer benzeri bu yeryüzünde varsa Elburz Daðý 
eteðinde Sitaze nehri ola. Böyle bir hayat kaynaðýdýr." 
dediði, "Paþa Pýnarý", eskilerin deyimiyle "Paþa Býnarý" 
çeþmesi vardýr.
***
Ali Onbaþýlarýn Halil Ýbrahim Ýnan [1920-2000], 
1997’lerde bana Halil Aða Câmisi hakkýnda þunlarý 
söylemiþti: "Halil Aða Câmisini yaptýran bir paþa. Ama 
câmi yapýlýrken, baþýnda Halil Aða isminde bir adam 
bulunuyor. Halk câmiye baþýnda ustabaþý Halil Aða 
bulunduðu için, "Halil Aða Câmisi" adýný veriyor. Altýnda 
da bir çeþmesi vardý. Paþa Pýnarý denirdi."
Câmi; bu güne kadar Halil Aða câmisi olarak anýlýp, 
Karaca Ahmet Paþa Câmiî olarak anýlmama-sýna 
raðmen, câminin doðu tarafýnda (Park kahvesine bakan 
yüzünde) bulunan "Paþa Býnarý" çeþmesi, Karaca 
Ahmet Paþa'nýn adýný devam ettirmiþ, halk dilinde 
"paþa" yaptýrdýðý için "Paþa Býnarý/pýnarý" adý verilmiþtir.
Hacý Mümin Olgun (Doðum:1930 ) þu bilgileri verdi:
"Eski Halil Aða Camisi, ahþap bina idi. Altýnda buðday 
ambarlarý vardý. Doðusunda Paþa Pýnarý vardý. Ön 
tarafýnda Þadýrvan, etrafýnda tahta kanepeler vardý. 
Yazýn dýþarýdan ilçemize orak biçmeye gelen orakçýlar 
(kosacýlar) orada yatarlardý. Orasý amele pazarýydý. 
Etrafýnda dut aðaçlarý, batý tarafýnda Hububat Pazarýnýn 
örtülü yeri vardý. Karþýsýnda yaðcý dükkanlarý vardý.
Belediyenin ön yüzü Simav Belediyesi, Karþýyaka 
tepesine bakan yüzü ise Adliye idi. Adliyenin 
avukatlarýnýn oturduðu dükkân, Avkacoðlu Kahvesi ve 
Oteli, Yaðcý Mustafa'nýn Yaðcý dükkâný ve Maknenin 
berber dükkâný câminin karþýsýnda idi.

Ayrýca bugün ''Park Kahvesinin karþýsýnda züccaciye 
dükkânýnýn ve boþ arsanýn bulunduðu yerde Na-suhoðlu 
Þevket Beyin Haný ve handa kiracý olarak; hanýn üst 
katýnda Kaymakamlýk, alt katýnda ise Jandarma 
komutanlýðý bulunmaktadýr.
Yýkýlan Hükümet binasý 1946 yýlýnda Belediye baþkaný 
Arif Sümer tarafýndan yaptýrýlýncaya kadar Cum-huryet 
ve 23 Nisan Bayramlarý Belediye ve Kaymakamlýk 
arasýndaki yolda kutlanmaktadýr.
Perþembe günleri Tabakhanede Tabak Pazarý kurulurdu.
Tabakhanenin üst tarafý mezarlýk. Hastanenin olduðu 
yer Gavur Mezarlýðý idi, Bugün eski hastanenin altýndaki 
parkýn olduðu yer mezarlýk idi. Ýnaltý mezarlýðý denirdi. 
Cumhuriyet okulunun olduðu yer mezarlýk idi. Bugünkü 
Yeni Mahalle mezarlýðýna taþýndý.
Reþat Özalp Simav Camileri ve Hayratý Ýmar Derneði 
kitabýnda cami hakkýnda þu bilgileri vermektedir:
"Bu caminin adý Evkaf-ý Hümayun Nezaretine Hacý Halil 
Aða Camii olarak tescil edilmiþtir. Kitabesi 
bulunamadýðýndan inþa tarihi bilinememektedir. Vakýf 
arþivindeki kayýtlara göre, Diyanet iþleri Baþkanlýðý 
tarafýndan Hatiplik görevi Mehmet Akýn'a verilmiþtir. 
1946 yýlýnda da bu cami hatipliðine Mehmet Turgut 
atanmýþtýr. Vakýflar genel müdürlüðü arþivinde baþka 
bilgi yoktur. Halil Aða Camii 1911 yýlýnda yanmýþ, 1914 
yýlýnda halk tarafýndan ahþap olarak yeniden 
yaptýrýlmýþtýr. Simav'ýn iþgali sýrasýnda bu cami Yunan 
sürüleri tarafýndan koðuþ olarak kullanýlmýþtýr.
Yýkýlma tehlikesi görülen cami 1959 yýlýnda belediye 
tarafýndan yýk-týrýlmýþ-týr. Hayrati Ýmar derneði ta-
rafýndan cami ve minaresi yeniden beton ve kubbeli 
olarak bugünkü þekli ile 2 Aðustos 1963 günü yapýlan 
büyük bir törenle ibadete açýlmýþtýr.
[Simav Camileri:28]
Kütahya ili, Simav ilçesi, Tabakhane Mahallesi, 
Tabakhane sokaðý, pafta no:D3bA, ada no: 115, parsel 
no:1, yüzölçümü:475 metre kare, maliki: Vakýflar Genel 
Müdürlüðü 1962 yýlýnda kadro verilmiþtir. Caminin 
oturduðu alan 500 metre karedir. Cami merkez cami 
olduðu için bahçesi yoktur. Caminin tuvaleti caminin 
altýnda ve abdest almak için kuzey tarafýnda çeþmeleri 
vardýr. 1962 yýlýnda imamlýk kadrosu verilmiþtir. Câminin 
oturduðu alan 500 metre karedir. Câmi merkez câmi ol-
duðu için bahçesi yoktur. Câminin tuvaleti câminin 
altýnda ve abdest almak için kuzey tarafýnda çeþmeleri 
vardýr. Halil Aða Câmisi merkez câmi ve cenaze 
namazlarý burada kýlýndýðý için Hüseyin Girginoðlu 
tarafýndan câminin ön tarafýnýn tamamýnýn gölgelik 
yapýlmýþtýr.19. Mayýs. 2011 depreminde cami zarar 
görmüþ ve yýkýlmýþtýr.Câmi vakýflara aittir. Halil Aða 
Câmiî (Karaca Ahmed Paþa Câ-miî) de 19 Mayýs 2011 
yýlýnda meydana gelen depremde aðýr hasarlý olarak 
tespit edilmiþ ve akabinde vatandaþýn can ve mal kaybý 
göz önüne alýnarak yýktýrýlmýþtýr.

Halil Aða Câmisi 2005 
Fotoðraf: Yaþar Bozyiðit

DEVAMI YARIN..
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2000 yýlýnda kurularak o günden günümüze 
yüzlerce Simavlý üniversite öðrencisine eðitim 
bursu sunan Simav Eðitim Vakfý (SEV), Simav'ýn 
genç iþ adamlarýndan Þerafettin Kazcýoðlu'nun 
düðün törenlerinde baðýþ yaðmuruna tutuldu. 
Kazcýoðlu Ailesinin yapýlacak düðünde çiçek ve 
çelenk gönderilmemesi, çiçek ve çelenk yerine 
SEV'e baðýþ yapýlmasýný düðün davetiyesine not 
düþmesi ilçede hem ilgi hem de takdir gördü.

SÝMAV'DA BÝR ÝLK! 

DÜÐÜNE ÇELENK-ÇÝÇEK GÖNDERMEK YERÝNE 
SÝMAV EÐÝTÝM VAKFINA BAÐIÞTA BULUNDULAR

Ali
Dinçer

Þeref
Kazcýoðlu

Ýsmet
Kazcýoðlu

*Devamý sayfa 5’de

Büfeterya

Þerafettin
Kazcýoðlu

Süleyman
Gökçedað

Ýzzet
Muþtu

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazýl Kasap, Mecliste 
düzenlediði basýn toplantýsýnda, Diyanet Ýþleri 
Baþkanlýðýnýn yayýmladýðý "Aile" dergisindeki 
"Tasarruflu Pazar Alýþveriþi Nasýl Yapýlýr?" baþlýklý 
yazýya iliþkin deðerlendirmelerde bulunarak “Fakirlik 
kader olamaz” dedi. 
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazýl Kasap, fakirliðin, 
deðiþtirilemez bir kader olarak gösterilmeye çalýþýldýðýný 
ifade eden Ali Fazýl Kasap, "Diyanet, pazara akþam 
saatlerinde gidilirse vatandaþýn daha ucuz alýþveriþ 
yapabileceðini ayrýntýlý olarak anlatýyor. Diyanet Ýþleri 
Baþkanlýðý, 'Uygun fiyata meyve-sebze almak 
istiyorsanýz, pazara akþam saatlerinde gidin.' diyerek, 
yurttaþlarýmýza çürük meyve ve sebzeyi mi reva 
görmektedir?" diye sordu.Akþam ve sabah pazara 
gittiðini söyleyen Kasap, "Çok ilginçtir, sabahki fiyat 

Ali Fazýl Kasap: “Fakirlik kader olamaz”

Simav'ýn en yakýn komþularýndan birisi olan Pazarlar ilçesine yeni 
yapýlacak olan Hükümet Konaðý projesinin onaylandýðý ve ödeneðinin 
ayrýldýðý bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, projenin onaylanmasý ile çalýþmalarda ihale 
aþamasýna geçildi. Eski Hükümet konaðýnýn bulunduðu arsaya yapýlacak 
olan bodrum, artý 3 katlý olarak inþa edilecek yeni Hükümet Konaðý 
sayesinde ilçenin  tüm kamu kurumlarý ayný yerde toplanmýþ olacak.
Bu konuda açýklama yapan Pazarlar Belediye Baþkaný Bilal Demirci, 
"Uzun süredir yapýlmasý için giriþimlerini sürdürdüðümüz hükümet konaðý 
için müjdeli haber geldi. Yeni hükümet konaðýmýzýn inþaatý bu yýl içinde 
baþlayacak olup; 24 ay sürede tamamlanmasý planlanmaktadýr. Ýlçemizi 
kamu binalarýndan baþlayarak yeniliyoruz. Mevcut bina ihtiyaca cevap 
vermiyordu ve deprem yönetmeliðine uygun deðildi. Halkýmýza hizmet 
noktasýnda da yeterli deðildi. 2019 yýlý içerisinde baþlayan ve yüzde 60 
seviyelerine ulaþan Ýlçemiz Emniyet binasýnýn ardýndan Hükümet 
konaðýmýza baþlanacak olmasý halkýmýzýn daha iyi hizmet almalarý adýna 
bizleri mutlu ediyor. Mevcut Hükümet konaðý eski ve deprem 
yönetmenliðine uygun deðildi. Ýlçemiz 1. derece deprem bölgesinde 
olmasý sebebiyle resmi kurum binalarýný yeniliyoruz ve yenilemeye de 
devam edeceðiz" dedi. 

Pazarlar’a Yeni Hükümet Konaðý yapýlacak

Pazarlar
Belediye Baþkaný

Bilal Demirci
Haber: Kemal Yalçýn

neyse akþamki fiyat da o. Pazar ateþ 
pahasý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýndan, 
tavsiyelerini yoksula deðil har vurup 
harman savuranlara sunmasýný 
beklerdik. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný 
sabah ve akþam pazara gitmeye 
davet ediyorum." diye konuþtu.

CHP Kütahya Milletvekili
Ali Fazýl Kasap

Simav benim sevdam. Bu þehirde doðdum, büyüdüm, 
bu aziz þehirde yaþýyorum. Yazýlarýmýn her satýrýný, her 
kelimesini tarif edilmez bir zevk ve heyecanla yazdým. 
Ama daima sevgiyle hasretle. Okurken bir gönül 
titretebilirsem kendimi baþarýlý olmuþ sayarým. 

MÝSAFÝR KALEM

EÐÝTÝMCÝ-YAZAR

YAÞAR BOZYÝÐÝT

Simav Belleði

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde
Karaca Ahmet Paþa Külliyesi

‘‘Halil Aða Câmii’’

Halil Aða Câmii , Hamam ve inþaat halinde bulunan Han’ýn yerine yapýlan Eski
Düðün Salonu, 1967 yýlýnda uçaktan çekilmiþ (Fotoðraf: Pilot Ahmet Yavuzer)

Evliya Çelebi sadece bir seyyah deðildir. Yazdýklarýyla düne, 
bugüne, yarýna etkisi olan bir kültür taþýyýcýsýdýr. Evliya 
Çelebi gezdiði yerlerin kent tasvirleri, eserin en karakteristik 
edebi öðesidir. Seyahatnamesinde; kentin tarihi, idari 
örgütlenmesi, çeþitli dillerdeki adlarý, bunlarýn kökenleri ve 
coðrafi konumuylabaþlar. Evlerin, câmilerin, medreselerin, 
okullarýn, hanlarýn, hamamlarýnve çeþmelerin tanýtýlmasý ile 
devam eder. Mimaride külliye kavramý, esas olarak ayný kiþi 
tarafýndan, birbirleriyle iliþkilendirilebilecek mesafelerde 
yaptýrýlmýþ deðiþik iþlevli binalarýn oluþturduðu topluluðu ifade 
etmek için kullanýlýr. Türk ve Ýslâm mimarisinde külliyeler, 
çoðu zaman câmi ile bunun çevresinde inþâ edilen medrese, 
han, hamam, arasta, türbe, imâret....v.d. gibi yapýlardan 
teþekkül etmekte ve vakýflarý sayesinde belli bir düzen 
içerisinde iþlev görmektedirler.

Karaca Ahmet Paþa Külliyesi.
CÂMÝ: Gölgenin olduðu yer Halil Aða câmisinin yeri.
HAMAM: Sað taraf aðaçlarýn ve taksilerin bulunduðu 
yer hamamýn yeri.

HAN:Karþýda görülen, bugün Halil Aða Câmisi olarak 
kullanýlan yer ve üstü. Karaca Ahmet Paþa Hanýdýr.. 
Hamamýn yarýsý ve câminin bulunduðu yer, çarþamba 
günleripazar yeri olarak kullanýlmaktadýr.. 
Fotoðraf: Yaþar Bozyiðit

Karaca Ahmet Paþa Külliyesi (15.yüzyýlýn ilk çeyreði)nin 
câmii, hanýve hamamý mevcuttur. Karaca Ahmet Paþa 
Külliyesi, Bugünkü BelediyeMeydanýnýn bulunduðu yerdedir.
Osmanlý devletinde þehir ve kasaba, Cuma namazý kýlýnan ve 
pazarý olanyerdir,. Ayrýca han, hamam, bedesten ve 
kervansaray da þehrin ve kasabanýnfiziki birimlerindendir. 
Yani Ýslâm þehrinin üç temel özelliði ortaya çýkmaktadýr.
Bunlar câmi, pazar ve hamam. Câmi, dinî görevlerin yerine 
getirildiði ve sosyaliliþkilerin geliþtirildiði bir temel yapýdýr. 
Câminin hemen yanýnda pazaryerleri vehanlar ve hamamlar 
yer almýþtýr. Bunlardan baþka bu kurumlarý finanse etmek
için vakýf olarak kurulan çarþý, fýrýn, deðirmen gibi kuruluþlar 
bir þehrin veyakasabanýn çekirdeðini teþkil eder.Osmanlý 
Dönemi Simav’ý kasaba olarak bu özellikleri taþýmaktadýr.
Simav’da Cuma namazý kýlýnan Karaca Ahmet Paþa Câmii 
(Bizim HalilAða Câmii) ayný zamanda þehrin merkezidir. 
Karaca Ahmet Paþa Hamamýve Haný, Simav çarþýsýnn tarihi 
zenginlikleri arasýndadýr. Karaca Ahmed Paþa Külliyesin Yeri
Simav Belediyesi, Park Kahvesi ve Yukarý Düðün salonunun 
arasýndakiboþluk. Bu boþluðu bugün Simav Belediyesi “Bele-
diye Meydaný”olarak kullanmaktadýr.Evliya Çelebi’deki bilgiler-
den hareketle “câmi, hamam ve handanoluþan” külliyeye 
“Karaca Ahmet Paþa Külliyesi” ismini vermekteyiz.

Halil Aða câmisinin yeni yapýldýðý zaman 1965 
Fotoðraf: Hayrati Ýmar Derneði

Devamý  7’de

Halil Aða Camisi

Han

Hamam
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