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Bugün Hazreti Mevlana Celaled-
din-i Rumi’nin Rabbine, sevgiliye 
kavuştuğu vuslat gecesinin 748. yıl 
dönümü. 
Mevlana dostları her yıl, Hazreti 
Pir’in “düğün gecem” dediği Şeb-i 
Arus da onu anmak ve anlamak için 
dünyanın dört bir yanından gelerek 
Konya’da buluşuyor.
7-17 Aralık tarihleri arasında ger-
çekleştirilecek yıl dönümü etkinlik-
leri kapsamında Konya’da 10 gün 
boyunca sevgi, aşk, ilim ve irfan 
konuşulacak. Tüm etkinlikler, Haz-
ret-i Mevlana’nın hayatının, eserleri-
nin ve tasavvufi görüşlerinin, onun 
insana, doğaya ve manevî âleme ba-
kışının idraki için güzel bir vesile 
olacak. 
Buluşmaların bu yıl ki ana vurgusu 
“İrfan”dır. 
Mevlana’nın hayatında, tasavvuf 
anlayışında ilimin de irfanın da çok 
derin bir yeri vardır. Biz torunla-

rına, çocuklarımıza, dedelerimize, 
ninelerimize de; umudu, cesareti, 
özgüveni ve en çok da ilmi ve irfanı 
emanet etmiştir.
Dünya’nın; Mevlana’yı, onun evren-
sel barış ve sevgi mesajını anlamaya 
ve yaşamaya her zamankinden daha 
çok ihtiyacı olduğu bir dönemde ya-
şıyoruz. 
Anadolu insanı her zaman onun 
vefa anlayışıyla hareket etmiş, insa-
na, doğaya ve dünyaya onun pence-
resinden bakmıştır. 
Hz. Mevlana, İslam kültürünün en 
büyük mutasavvıflarından ve insan-
lığa armağan ettiği en zengin gönül-
lerden birisidir. Onun çağrısı bütün 
insanlaradır. Çünkü onun yaptığı 
çağrı, âlemlere rahmet olarak gön-
derilenin çağrısıdır. Ne mutlu ki o 
çağrıya uyanlara.
Ne mutlu bizlere ki İslam kültürüyle 
bereketlenmiş bu topraklarda, gö-
nül sultanları hiç eksik olmamıştır. 

Millet olarak bu büyük ariflerin ir-
fanıyla, kendimize çizdiğimiz yolda 
yürümekten hiçbir zaman vazgeç-
medik. Bu yüzden ne kadar uğraş-
salar da, yolumuzu da, insanlığımı-
zı da, vicdanımızı da kaybetmedik, 
kaybetmeyeceğiz. 
Bugün devlet ve millet olarak, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
bütün adımlarımızı bu değerlerin 
rehberliğinde atıyoruz. Bugüne ka-
dar değerlerimizle yaşadık, bundan 
sonra da bu değerlerle yaşamaya de-
vam edeceğiz. 
Bu vesilesiyle başta Hazret-i Mevlana 
olmak üzere tüm Allah dostlarını, 
âlimlerimizi ve ariflerimizi rahmet-
le, minnetle, saygıyla yâd ediyorum. 
Onun insanlık ufkuna yükselttiği 
güneş, dünya döndükçe yolumuzu 
aydınlatmaya devam edecektir.
Anma törenlerinin ülkemiz ve in-
sanlık için hayırlara vesile olmasını 
temenni ediyorum.

NE MUTLU O ÇAĞRIYA UYANLARA

Murat Kurum
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI

Hz. Mevlana, İslam kültürünün en büyük mutasavvıfla-
rından ve insanlığa armağan ettiği en zengin gönüllerden 
birisidir. Onun çağrısı bütün insanlaradır. Çünkü onun 
yaptığı çağrı, âlemlere rahmet olarak gönderilenin çağrı-
sıdır. Ne mutlu ki o çağrıya uyanlara.
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Geçen yıl “İhsan Vakti” temasıyla pande-
minin gölgesinde, seyircisiz ve ara prog-
ramlar yapılmadan gerçekleştirilen 747. 
Vuslat Yıldönümü bu yıl özüyle buluştu.
“İrfan Vakti” temasıyla düzenlenen Hz. 
Mevlâna’nın 748. Vuslat Yıldönümü Anma 
Törenleri (Şeb-i Arus), Büyükşehir Bele-
diyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde icra 
edilen sema programlarının yanı sıra 10 
günlük sürede farklı zaman ve mekânlar-
da gerçekleşen programlarda Mevlana ve 
Mesnevilik felsefesi ile ‘irfan’ kavramı an-
latılıyor. 
Elinizde bulunan “Meramımız Mevlana” 
dergimizin içeriğinde her yıl olduğu gibi 
bu yıl da farklı konular, haberler ile yazıla-
rı bulacaksınız. Özellikle “İnsan-ı Kamil” 
üzerine derinlemesine hazırlanan yazı-
mızın yanı sıra özenle derlediğimiz diğer 
konular, dikkatinizi çekecektir diye düşü-
nüyorum. 
“Bütün ilimlerin aslı-ruhu, insanın ken-
disini bilmesidir” düsturuyla oluşan irfân 
kavramının temelini “Men arefe nefsehû 
fekad arefe Rabbehû” hikmeti oluşturur. 
Yani, “Kendini bilen, Rabbini bilir.” Kimi 
rivayetlere göre Rasulullah S.A.V. Efen-
dimiz’e, kimi rivayetlere göre ise Hz. Ali 
R.A.’a ait olan bu söz kulluğun ve tasavvu-

fun özüdür.
İrfân rıza makamıdır, Rabbimizi gerektiği 
gibi tanımak, teslim olmak ve her yaptığı-
nı baş göz üstüne kabul etmek demektir. 
Bunun zıddı O’nu tanımamak, yani O’nu 
kabul etmemek ve rıza göstermemektir. 
“Kendini tanıyan Rabbini tanır” düstu-
runda dikkat çekici bir yön daha vardır. 
Bu cümlede önce kişinin kendini tanıma-
sı, daha sonra Rabbini tanıması zikredilir. 
Başka bir deyişle irfandaki yön, kişinin 
kendisinden başlar, Yaradan’a doğru gider. 
Dolayısıyla özetlemek gerekirse irfan, ken-
disi için istediğini öteki için de istemek, 
kendisi için istemediğini ötekine de yara-
şır görmemektir. Bu, mensubu olduğumuz 
dinimizin de önemli bir vecibesidir zaten. 
İrfan, bağışlayacak ayıp görmemek, gör-
düğü ayıbı da kendinden bilmektir. Tari-
himizin büyük ilim ve tasavvuf alimlerine 
gönül dostlarına baktığımızda bu hasleti 
onlarda görmemiz mümkündür. 
Bu nedenle son sözüm, ‘748. Vuslat Yıldö-
nümü ‘nün kendimizi ve Mevla’mızı bil-
memize vesile olmasını ve bütün insanlık 
için hayırlar getirmesini niyaz ediyorum’ 
olsun. Mevlâ bizi, kendini bilenlere, tanı-
yanlara, dost olanlara dost eylesin…
Kalın sağlıcakla...

İrfan: “Kendini bilen, Rabbini bilir”

İrfan, bağışlayacak ayıp görme-
mek, gördüğü ayıbı da kendinden 
bilmektir. Tarihimizin büyük ilim 
ve tasavvuf alimlerine gönül dost-
larına baktığımızda bu hasleti on-
larda görmemiz mümkündür. 
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748. Vuslat
Yıl Dönümünde

“Türkiye’nin Üreten Gücü.”

“Âlemden maksat
  insandır...”

Hz. Mevlâna
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Bu senede Mevlana ihtifallerini bu-
ruk bir şekilde kutlamaktayız. 2020 
yılına göre biraz daha detay içeren 
bir program... Geçen yıl kısıtlı sa-
yıdaki izleyici ve misafirlere sadece 
bir açılış ve kapanış programı icra 
edildi. Bu sene 7- 17 Aralık tarihle-
rini içeren 10 günlük bir program 
var. Açılış programı icra edildi, 
elhamdülillah. Programlar dahi-
linde gündüz programları ve Şeb-i 
Arus’u birlikte icra edeceğiz kısmet 
olursa.
Tüm yaşantımızı dizayn eden 
“pandemik süreç” hayatımızı şekil-
lendirmeye devam ediyor. Aslolan, 
bu durağan süreci ileri safhalarda 

hızlandırmak adına gereğinin ya-
pılması: Bu durağanlıkta fiziki ve 
kültürel altyapı eksikliklerinin gi-
derilmesi. Hep vurguladık. Mevla-
na ihtifallerine gelen ziyaretçilerin 
tüm ihtiyaçlarının giderilmesi adı-
na  uğraş verilmekte. Çevre Şehirci-
lik ve İklimlendirme Bakanlığının 
Büyükşehir Belediyemizle ortak 
sürdürdüğü yıkılan Mevlana Çarşı-
sı’nın  yerine yapılacak binaların ta-
mamlanması dört gözle bekleniyor.
Gönül arzu ediyor ki, 2022 yılı Şe-
b-i Arus programına kadar Mevla-
na civarı Kentsel Yenileme Progra-
mı tamamlanır. Mevlana Türbesi 
kuzeyinde yer alan ticari alanlar ve 

konaklama tesisleri bitirilir. Mevla-
na civarında ziyaretçilerin ihtiyaç-
larını karşılamak maksadıyla kafe, 
restoran ve ticari alanlar bitirilir. 
Dahasını istersek Millet Bahçesi’n-
de çay içmeye gideriz inşallah.
Sadece fiziki düzenleme değil, Hz. 
Mevlana ve Konya’mızın tanıtımı 
için de kültürel altyapı hazırlanır. 
Sema ve Hz. Pir’in öğretilerini önce 
biz anlarız daha sonra da anlatırız.
Konya’mızın bu ulvi değerine ya-
kışan programların hazırlığının 
yapılması için “pandemi fırsatı”nı 
değerlendirmeliyiz.
Hz. Mevlana’yı rahmetle ve min-
netle anıyoruz.

“PANDEMİYİ DEĞERLENDİRMEK”

Mehmet Hançerli
YENİ MERAM GAZETESİ GENEL MÜDÜRÜ
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ŞEB-İ ARUS (İRFAN VAKTİ)

Vahdettin Özkan
KONYA VALİSİ

Yaklaşık sekiz asır öteden ışığı bizle-
re ulaşan ilim ve irfan kaynağı Haz-
ret-i Mevlâna’nın 748. Vuslat yıldö-
nümünde kendisini tazimle anma ve 
anlamaya çalışacağız. 
İslam Ortaçağı’nın önce Haçlılar, 
ardından Moğollar eliyle yaşadığı 
yıkımı yakînen bilen, yaşayan Mev-
lâna’nın düşüncelerinde ve dilinde, 
zulümden kurtarılması gereken en 
değerli varlık, insandır.  O, kendi ça-
ğının getirdiği yıkımların arasında, 
umut ışığı arayan insanlara, “Ümit-
sizlik semtine gitme ümitler vardır, 
karanlıklara gitme, aydınlıklar var-
dır.” sözleriyle seslenerek, inancın ve 
hayatın; öncelikle bir umut olduğu-
nu ifade etmiştir. Bugün de dünyayı 
sarsan savaşlar, salgınlar, yıkımlar 
karşısında; Hazret-i Mevlâna’nın bu 
sözünü hatırlıyoruz. 
Elbette büyük İslam arifi ve âlimi 
Hazret-i Mevlâna; kuru kuruya bir 
umuttan bahsetmemekte, çalışma-
nın, gayretin olmazsa olmaz olduğu-
nu da ifade etmektedir. Bu anlamda 
bir örnek olmak üzere günümüze de 
işaret eden şu sözü ne kadar gerçekçi 
ve açıktır: 
Fîh-i Mâ Fîh adlı eserinde diyor ki; 
“Sağlığı korumak, sağlık için çare 

aramaktan daha kolaydır.”
“İnsanı, Allah’ın sıfatlarının tecel-
ligahı” olarak gören Hazret-i Mev-
lâna, İslam irfanının insanlığa ar-
mağan ettiği, “eşref-i mahlûkat” 
kavramını eserlerinde çokça işleyen 
âlimlerimizdendir.
O’na göre insan, “âlemde her ne 
varsa, misalini kendi varlığında bu-
lunduran” bir varlıktır.   Bu yüzden 
insan “her ne arıyorsa kendinde 
aramalıdır.” Çünkü “İnsan, pek bü-
yük bir şeydir, onda her şey yazıl-
mıştır.” Yine Mevlâna’ya göre insan 
“Hakk’ın kitabıdır.” 
Bütün bu görüşleri etrafında bakı-
lırsa, Hazret-i Mevlâna öncelikle ve 
sürekli olarak insanın kendisini bil-
meye, tanımaya çalışması gerektiği 
üzerinde durur. Bu yıl ki etkinlikle-
rin ana fikri olan sözünde de ısrarla 
bunun üzerinde durur; “Bütün ilim-
lerin aslı, temeli; insanın kendisini 
bilmesidir.”
İşte Hazret-i Mevlâna’nın bu görü-
şüdür ki, bize irfan kavramının ne 
olduğunu anlamada yol göstermek-
tedir. İnce bilgi, biliş, sezgi, derin 
kavrayış anlamına gelen irfan söz-
cüğü; bir şeyin aslını bilmekle ilgi-

lidir. Esas bilinmesi gereken, insanın 
kendisidir. Çünkü kendisini bilen 
Rabbini bilir. Kendisini bilen tanı-
yan, öteki insanla kavga etmenin 
değil, barışmanın yolunu arar. Ken-
disini bilen insan, ayıpları örter, ku-
surları bağışlar, adalet ve hakkaniyet 
çizgisinden ayrılmaz.  Kendisi için 
istediği iyi ve hayırlı her şeyi öteki 
insan için de ister. Kendisine yakışır, 
yaraşır görmediği şeyleri öteki insan 
için de yaraşır ve yakışır görmez. 
Kendisini bilen insan, çevreye zarar 
vermez, tabiatı doğayı katletmez. 
Anadolu’da halk irfanı dediğimiz 
olgu da, tarih boyunca Mevlâna gibi 
büyük âlimler, arifler tarafından or-
taya konmuş görüşlerin yansıması-
dır.  Biliyoruz ki, Anadolu’daki dev-
let ve millet tecrübesinde bu bakış, 
bu görüş yapıcı unsur olmuştur. 
Bu sene İrfan Vakti vurgusu ile yapı-
lacak etkinliklerin, ülkemize, İslam 
âlemine ve dünya insanlığına hayırlı 
olmasını temenni eder, programla-
rın hazırlanmasında emeği geçenle-
ri tebrik ederim.  Mevlâna’yı Anma 
Etkinlikleri boyunca uzaktan ya-
kından şehrimizi teşrif eden bütün 
misafirlerimizi muhabbetle selam-
lıyorum.
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Cümle hak âşıklarını, hakikat yol-
cularını; sevgi, kardeşlik ve hoşgörü 
şehri Konya’mızda buluşturan Mev-
lânâ Celâleddîn-i Rumi’nin Rah-
man’a olan vuslatı Şeb-i Arus’un 
manevi derinliğini, bir kez daha yü-
reğimizde hissediyoruz.
Kadim topraklarımızda aşk tohum-
ları eken, dünyanın her noktasını 
hak ve hakikat ışığıyla aydınlatan, 
hoşgörüyü ve iyiliği tüm gönülle-
re nakşeden Mevlânâ Hazretleri; 
ölümü, dünya gurbetinden göçüş, 
Refik-i Âlâ’ya olan yolculuk olarak 
görmüş ve bu vuslatı “Düğün Gece-
si” şeklinde ifade etmiştir. Ona göre; 
“Her ayrılığın, uzak düşüşün aslı ka-
vuşmadır.” 
Yaşamı boyunca Hakk çizgisinden 
ayrılmayan Mevlânâ Hazretleri; ha-
yatıyla, düşünceleriyle ve miras bı-
raktığı eserlerle insanlığı derin bir 
hoşgörü ikliminde buluşturmak is-
temiştir. Tüm insanlara gönül diliyle 
seslenmiş, verdiği evrensel mesajlar-
la bütün cihanda bir sevgi medeniye-

ti inşa etmeyi düşlemiştir.
İslam dünyası başta olmak üzere 
tüm dünyada zulmün, savaşların, 
adaletsizliğin, ayrımcılığın hüküm 
sürdüğü bu çağ, Mevlânâ Hazretle-
ri’nin işaret ettiği hoşgörü ve sevgi 
iklimine en çok ihtiyacımız olan dö-
nemlerden biri. Ümit ediyorum ki 
Şeb-i Arus, tüm insanlığın birlik ve 
beraberlik duyguları etrafında bir-
leştiği, sevginin ve kardeşliğin tüm 
dünyada hüküm sürdüğü bir anlayı-
şın yayılmasına vesile olur.
Hazreti Mevlânâ’nın Vuslat Yıldönü-
mü Anma Törenleri’nin 748’inci yıl 
dönümü temasının “İrfan Vakti” ola-
rak belirlenmesi son derece kıymetli 
ve manidardır. 
Mevlânâ Hazretleri başta olmak 
üzere birçok veliye ve âlime kucak 
açan Konya’mız, asırlarca irfan eh-
linin diyarı olmuş, topraklarımızın 
mayası yüce dinimiz İslam’ın mane-
vi güzelliği ile yoğrulmuştur. 
Tarih boyunca İslam’ın vücut bul-
duğu her yer, tıpkı Konya’mız gibi 

huzurun da başkenti olmuştur. İs-
lam; barışın, hoşgörünün, paylaş-
manın, yardımseverliğin dinidir. 
Hiç şüphesiz tüm dünyanın içinden 
geçtiği bu zorlu süreç, ancak bu kav-
ramların hayat bulmasıyla aşılabilir.
Dünyada İslamofobi hastalığının 
giderek arttığı bu dönemde, dini-
mizin bütün güzelliklerini Mevlânâ 
Hazretleri’nin kardeşlik anlayışın-
dan ilham alarak tüm insanlığına 
anlatmak, hepimizin üzerine düşen 
önemli bir vazifedir.
Bu düşüncelerle bu toprakları hak, 
hakikat ve sevgi ateşi ile harmanla-
yan Hazreti Mevlânâ başta olmak 
üzere, ebedi âleme irtihal etmiş 
tüm mutasavvıflarımızı, âlimle-
rimizi ve hocalarımızı rahmetle, 
minnetle yâd ediyorum.  
Vuslat’ın 748’inci yılında Şeb-i 
Arus’un; tüm İslam âleminde ve 
dünyada huzurun, hoşgörünün 
ve barışın tesis edilmesine vesile 
olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz 
ediyorum. 

Mevlânâ İnsanlığa Gönül Diliyle Seslenmiştir

Uğur İbrahim Altay
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Kadim topraklarımızda aşk tohumları eken, dünyanın 
her noktasını hak ve hakikat ışığıyla aydınlatan, hoşgö-
rüyü ve iyiliği tüm gönüllere nakşeden Hazreti Mevlana 
“Her ayrılığın, uzak düşüşün aslı kavuşmadır.”  şeklinde 
düşünür.
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Hz. Mevlana’nın 748. Vuslat yıldönü-
mü nedeniyle bir mesaj yayınlayan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, şu görüşlere yer verdi; 
“Selçuklu’nun büyük düşünürü, mu-
tasavvıf, günümüze ışık tutan ilim 
adamı Mevlana’nın söylemleri vusla-
tından günümüze kadar tüm insanlı-
ğın zihninde ve kalbinde yer bulmuş-
tur.  Rumi’nin Yaradan’a teslimiyeti 
İslam’ın ümitsizlik dini olmadığını, 
huzur, merhamet ve temelinde sevgi 
dini olduğunu dünyaya haykırır”
Törenlerimizin bu yılki ana teması 

“İrfan Vakti” , alt tema olarak da “Bü-
tün ilimlerin aslı insanın kendisini 
bilmesidir” sözleri olarak belirlendi. 
Konya, Hz. Mevlana’nın sözlerini 
ve yaşamını her zaman kendine şiar 
edinmiştir. Her dinden, her renkten 
insanı kucaklayan Hz. Mevlana sev-
ginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörü-
nün sembolüdür. Yüreklerimize bir-
lik ve sevgi tohumlarını ekerek “Ne 
olursan ol yine gel” sözleriyle insan-
lığa seslenen Hz. Mevlana insanlığı 
ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye 
davet etmektedir.

Vuslatının 748. yıldönümünde Hz. 
Mevlana’yı yine pandemi koşulları 
çerçevesinde anacağız. Bu kapsam-
da törenlere katılacak, Sema prog-
ramlarını izleyecek hemşehrileri-
mize kurallara uymaları hususunu 
hatırlatmak istiyorum. Alacağımız 
önlemlerle törenleri pandeminin 
gölgesinde bırakmayalım. Sevginin, 
barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün 
sembolü olan ve bunu tüm insanlığa 
yaymaya çalışan Hz. Mevlana’yı  748. 
Vuslat yıldönümünde rahmet ve dua 
ile anıyorum.”

Hz. Mevlana sevgi ve barışın, sembolüdür

Ahmet Pekyatırmacı
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANI

Her dinden, her renkten insanı kucaklayan Hz. Mevlana 
sevginin, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün sembolüdür. Yü-
reklerimize birlik ve sevgi tohumlarını ekerek “Ne olursan 
ol yine gel” sözleriyle insanlığa seslenen Hz. Mevlana insan-
lığı ayrımcılıktan dostluk ve hoşgörüye davet etmektedir.
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TEK ARACA DEĞİL, HER ARACA
TEK SEFER DEĞİL, HER SEFERİNDE

ANINDA İNDİRİM!
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Mevlana’nın kadim dostu: Şems-i Tebrizi
Şems-i Tebrizî, 1185 yılında Tebriz’de 
dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Mevlânâ 
Muhammed bin Ali‘dir. Melik Dad 
oğlu Ali adında bir zatın oğludur ve 
“Şemseddin” yani dinin güneşi lâka-
bıyla anılmıştır.

Mevlana Celaleddin Rumi’nin gönül 
dünyasında büyük değişikliklere se-
bep olan Şems-i Tebrizi, İslam dün-
yasının büyük din âlimlerindendir. 
Mevlânâ tarafından yazılan ilâhî aşk 
şiirlerinden oluşan ‘Dîvân-ı Şems-î 
Tebrîzî’ adındaki nazım eser sayesin-
de tanınan büyük bir din âlimidir.

Şems-i Tebrizi Kimdir? 
Şems-i Tebrizi daha küçük yaşlarında 
iken, mânevî ilimleri tahsilde gös-
terdiği kabiliyetle dikkat çekmiştir. 
Şems, din ilimleri tahsilden sonra, 
genç yaşlarında Tebrizli Ebubekir 
Sellaf‘a mürid olmuş ve zamanın bü-
tün meşhur şeyhlerinden feyz alma-
ya çalışmış ve bu sebeple diyar diyar 
dolaşmıştır. Bu gezginliğinden dolayı 
kendisine ‘Şemseddin Perende’ (uçan 
Şemseddin) denilmiş, ayrıca Teb-
riz’de tarikat pîrleri ve hakikat arifle-
ri ona ‘Kâmil-i Tebrizî’ adını vermiş-
lerdir.

Daha sonraları zamanın âlimleri 

olan Sacaslı Şeyh Rukneddin, Tebriz-
li Selahaddin Mahmut ile mutasavvıf 
Necmüddin Kübra‘nın halifelerinden 
Centli Baba Kemal‘e intisaρ ederek 
onlardan feyz almıştır. Peygamber 
Efendimiz Hazreti Muhammed’in 
(s.a.v) ahlakını örnek alan Şemsed-
din-i Tebrizî, devamlı bir arayış içe-
risinde olmuş, manevî bir işaret üze-
rine de Mevlânâ Celâleddîn Rûmî‘yi 
arayıp bulmuştur.

Mevlânâ ile Tanışması
Manevî bir işaretle Konya’ya ilk gel-
diği yıl 1244’de Şekerciler Hanı‘na 
yerleşir. İlk olarak Hazreti Mevlânâ’yı 
sorar. Mevlânâ’nın şehir dışında, Me-
ram Bağlarında olduğunu ve ancak 
ikindi zamanı gibi geri döneceğini 
söylerler. Bunun üzerine Şems-i Teb-
rizi, Mevlânâ’yı yol üstünde bekleme-
ye başlar.

Şems, Mevlânâ yanına gelince, atı-
nın dizginlerine yapışarak: “Bâye-
zid-i Bistamî mi daha büyük, yoksa 
Hz.Muhammed mi?” diye sorunca, 
Mevlâna gülümseyerek: “Bu ne bi-
çim sorudur; elbette Hz. Muhammed 
bütün peygamberlerin en büyüğü ve 
sonuncusudur. Bâyezid’in onunla ne 
ilgisi var!” cevabını verir. 

“

“

Şems-i Tebrizî, 12. yüzyılda 
yaşamış büyük mutasavvıf 
âlimlerinden ve İsmailiye 
mezhebi büyüklerinden 
büyük İslam âlimidir.
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Şems: “Ama, peki Hz.Muhammed 
devamlı surette Yarabbi, biz seni sana 
layık bir şekilde bilemedik!” dediği 
halde; “Bâyezid ‘Beni yüce tanıyın, 
benim şanım ne yücedir’ diye övün-
mektedir!” deyince, Mevlânâ bu söz-
lerin haşmeti karşısında kendinden 
geçer ve Mevlânâ ile Şems’in müna-
sebeti bu şekilde başlar.

Şems ve Mevlânâ arasındaki muhab-
bet yavaş yavaş gelişir. Dünyaya, kı-
lık ve kıyafete önem vermeyen Şems, 
Mevlânâ Celaleddin Rumi ile 3 yıl 
süren beraberliği neticesinde onun 
hayatında yeni ufukların açılmasına 
vesile olmuştur.

Mevlânâ bu manevi muhabbet üze-
rine kitaplarını, evini, barkını, ço-
luk-çocuğunu talebelerini, dostları-
nı her şeyi terkeder, devamlı surette 
Şems’le düşüp kalkar, onun cezbesiy-
le dolaşır.

Şems’in varlığını kabullenememiş 
kimseler, Mevlana’ya ileri geri laflar 
etmişlerdir. Mevlana’nın bu kimse-
lerden birine verdiği cevap şöyledir:

Onun ışığı vurmazdan önce ölü bir 
nakıştım sadece taş duvarlarınızda. 
O, elindeki yay ile vurmazdan önce 
tellerime; hep aynı nameyi çalıp söy-
leyen, kendi sesine yabancı bir kuru 
rebaptım. Ben onun avucunda bağ-
lar, bahçeler ağaçlar görür; deryalar 

gibi geniş, deryalar kadar berrak su-
lar görürüm. Onun avucunda çıkan 
ağaçların gölgesinde dinlenirim. Lâ-
kin siz bunların hiçbirini göremezsi-
niz.”

Mevlana’da meydana gelen büyük 
değişikliği hazmedemeyenler, bu du-
rum üzerine, Şems’i uyarır ve tehdit 
ederler. Şems bir süre ortadan kaybo-
lur. Şems’in yokluğu Mevlânâ’yı büs-
bütün cezbeye getirir, durumu eski-
sinden daha vahim olur. Mevlânâ’nın 
çocukları Tebriz’e gider, Şems’i bulur 
özür diler ve babalarının durumunu 
anlatarak geri dönmesini rica eder-
ler. Şems, geriye döner; gene bir süre 
beraber olurlar, fakat Mevlâna’nın 
büyük oğlu Alâeddin Çelebi başta ol-
mak üzere Şems yine rahatsız edilir; 
sonunda Şems bir daha ortaya çık-

mamak üzere tekrar ortadan kaybo-
lur. Rivayete göre, önce Şam’a oradan 
Tebriz’e gittiği ve bir müddet sonra 
vefat ederek Gecil kabristanına gö-
müldüğü söylenir.

Türbesi
Bu gün Konya’da Şems makamı ola-
rak bilinen, halk ve bilhassa Mevlevi-
lerce Mevlana türbesinden önce ziya-
ret edilen bu mescit-türbede mevcut 
sanduka, boş bir sanduka mı, yoksa 
adını Türkiye’nin  müzecilik tarihi-
ne “Şems’in  kabrinin yerini bulan 
adam” olarak yazdıran, Eski Mevlana 
Müze Müdürü Mehmet Önder Bey’in 
bir hatırasında anlatıldığı gibi, Şems 
gerçekten burada mı medfundur, bi-
linmez. Bilinen gerçek odur ki, Allah 
velilerinin kalplerde yaşadığıdır.
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Sille halısı 100 yıl 
sonra anavatanına döndü

Rum ailenin bağışıyla Sille halısı 100 yıl sonra 2021 yazında anavatanına döndü

Konya’dan 1920’li yıllarda Yu-
nanistan’a göç eden Rum bir 
ailenin üçüncü kuşak torunla-
rı, dedelerinin dokutturduğu 
el emeği halıyı, Sille Müzesi’ne 
bağışladı.

Konya kent merkezine 8 kilo-
metre uzaklıktaki tarihi Sille 
Mahallesi, tarihi geçmişi kadar 
jeolojik oluşumları ve mağara-
larıyla da dikkati çekiyor.

Yaklaşık 5 bin yıllık geçmişten 
izler barındıran, farklı kültür 
ve inançlara ev sahipliği yap-
masıyla bilinen ve yaklaşık iki 
asır öncesine kadar çömlekçi-
lik, halı dokumacılığı ve taş iş-
çiliğiyle nam salan Sille’nin bu 
değerleri artık müzelerde ziya-
retçilere tanıtılıyor.

Lozan Antlaşması kapsamın-
da, Sille’den bir asır önce Yu-
nanistan’a göç eden Rum bir 
ailenin üçüncü kuşak torunları 
da dedelerinin dokutturduğu, 
bölgenin motiflerini barındı-
ran el emeği halıyı Sille Müze-
si’ne bağışladı.

Müze sorumlusu Sercan Yay-
la, müzede sergilenen önemli 
eserlerden olan tarihi halının, 
Sille’den göç eden Rum bir ai-
lenin üçüncü kuşak torunları-
nın kurduğu dernek tarafın-
dan bağışlandığını söyledi.

Derneğin Sille kültürünü ve ge-
leneklerini orada da yaşatmaya 

çalıştığını dile getiren Yayla, 
şöyle devam etti:

“1924’de mübadeleden önce 
buradaki Hristiyan aileler gi-
deceği yerde kaliteli halı bula-
mayacaklarını bildikleri için 
dokutup götürüyorlar. Orada 
Sille’ye özlem duyacakları için 
halının üstüne de bağ evleri-
ni, buranın çömlekleri meşhur 
olduğu için testileri işlemişler. 
Sille’nin önemli mekanlarını 
da halıya dokutmuşlar. Bor-
dürlerde ise haçın stilize edil-
miş hali var. Gayrimüslim ai-
lenin Yunanistan’da yaşayan 
üçüncü kuşak torunları, bu 
halıyı ait olduğu topraklarda 
sergilenmesi için müzemize 
bağışladı. Moisoğlu ailesine te-
şekkür ederiz.”

“Ait olduğu topraklarda 
sergilenmesi çok güzel”

Yayla, halının çok iyi korundu-
ğunu belirterek, “Yıpranıp, bo-
zulmaması için gerekli tedbiri 
aldık. Pano halinde sergiliyo-
ruz. Halıcılıkta Sille çok önem-
li bir yerde. Ziyaretçilerimizin 
halının hikayesini de duyunca 
şaşkınlıkları artıyor. Bu halıya 
gösterilen ilgi takdire şayan. 
Ait olduğu topraklarda sergi-
lenmesi çok güzel. Keşke yurt 
dışındaki bütün eserlerimiz 
vatanımızda sergilense.” ifade-
lerin kullandı. 



17 MERAMIMIZ
MEVLANA

www.yenimeram.com.tr



MERAMIMIZ
MEVLANA 18

www.yenimeram.com.tr

YÜREKLERİMİZİ AYDINLATAN 
MÂNEVİ BİR GÜNEŞ; HZ. MEVLÂNÂ…

Hasan Kılca
KARATAY BELEDİYE BAŞKANI

Karatay ilçemizde metfun olan, ka-
dim medeniyetimizin, aşkın, mu-
habbetin ve samimiyetin otağı Kon-
ya’mızın manevi mimarlarından 
Mevlânâ Muhammed Celâleddîn 
Rûmî’nin vuslata erişmesinin 748. 
yılındayız.
Her milletle barışık, herkese karşı 
hoşgörülü ve çağları aşan “Gel ne 
olursan ol yine gel” davetinin sa-
hibi Muhammed Celaleddin; deni-
zi olmayan Konya’nın coğrafyaları 
aşarak tüm dünyaya akan okyanusu 
olmuştur. O’nun inceliği ve çevresi-
ne dağıttığı manevi rızıkların kar-
şılığında beklediği bir şey yoktur. 
Hz. Mevlânâ, gayesi ve arzusu şahsi 
bir beklentiden uzak; insanların Al-
lah’tan ümit kesmemesi gerektiği, 
hoşgörünün tüm kalpleri fethettiği, 
samimiyetinin şifa olduğu ve insa-
nın, insan olmak için belli merhale-
lerden geçmesinin gerekliliğini vur-
gular.
Mevlânâ insanı insan yapan değerle-
rin, bir bakıma geleceğimizin tuğla 
taşı olduğuna dikkat çeker. Öyle ki, 
bugün yapılan her iyiliğin yarınları 
yeşertecek akarsuyun bir menba-ı 
olduğunu hatırlatır. Cömert olma-
nın ve yardım etmenin lezzetini bir 
yaşam pınarı olarak görür. Mev-
lânâ’nın bu hassasiyeti nispetinde 
dünyanın pek çok yerinde mazlum 
ve mahsun coğrafyalara uzatılan 
Türk eli, inanıyorum ki bizi bugün 

ve yarın atinin yükselen yıldızı ya-
pacaktır. Çünkü biliyoruz ki; Allah 
yapılan hiçbir iyiliği zayi etmez.
Yaşadığımız yeryüzünün gül bah-
çesine dönüşmesi elbette ki şefkat 
ve merhamet nazarıyla; kişilere, 
olaylara, durum ve eylemlere baka-
bildiğimizde mümkün olacaktır. 
İnsanın insana saygı duyması olma-
sı gerekendir fakat canlı ve cansız 
yaratılmış her şeye şefkat ve merha-
met nazarıyla bakabilmesi başka bir 
güzelliktedir. Mevlânâ Muhammed 
Celaleddin, şefkat ve merhamette 
güneş gibi ol derken, güneşin hesap-
sızca kucakladığı ısısı ve ışığıyla tüm 
cihanı kuşattığı naifliği görebiliriz.
İnsan hata ve kusurlarıyla insandır. 
Dolayısıyla hata ve kusurları sebebiy-
le insanı ötekileştirmenin doğru ol-
madığının altını çizen Muhammed 
Celaleddin; “Ne mutlu o kişiye ki 
kendi kendinin ayıbını görmektedir. 
Kim ki birisinin ayıbını görürse, o 
ayıbı kendisinde bulur” diyerek hata 
ve kusurları gece gibi örtmenin yol 
ve yöntemini izah eder.
Dünya bu güne dek pek çok olaya, 
duruma ve eyleme şahit oldu. Ne var 
ki bunlardan en hüzünlüsü hiddet ve 
asabiyetin verdiği yıkımdır. Topar-
lamak varken dağıtmak, bütün yap-
mak varken parçalamak, yaşatmak 
varken yok etmek hiç kuşkusuz ki 
üzücüdür. İnsan nefsiyle olan savaşta 
galip gelirse cengâverdir. Dolayısıyla 

asil ve en ağır savaş, hiç kuşkusuz in-
sanın kendi nefsi ve benliğiyle olan 
savaşıdır. ‘Hiddet ve asabiyette ölü 
gibi ol’ diyen Hz. Mevlânâ, yaşama-
nın ve yaşatmanın güzelliğini naif 
bir üslupla göz önüne sermektedir.
Benliğinden sıyrılan kâmil gönüller, 
varlığın ve var olmanın manasını 
kavrayabilir. Kâinatı ve içindeki can-
lı cansız tüm varlığı yaratan Hz. Al-
lah, Kuran-ı Kerim’de olayları anla-
tırken “ben” demez “biz” der ve yine 
insanın var edilişini “Biz insanı en 
güzel şekilde yarattık” diye aktarır.  
Bu lisanla hem yaratılışımızın güzel-
liğini hem de “biz” olmanın birliğine 
dikkat çeker. Bu birlik ruhu da pek 
tabii nice güzel tohumların fidan; fi-
danların çınarlara dönüşmesine ve-
sile olacaktır. Bu bakımdan Mevlânâ 
tevazu ve alçak gönüllülüğü toprakla 
özdeşleştirir ki içindeki bereketi kav-
rayabilelim. 
Mevlânâ Hazretlerinin hayata bakışı 
ve hayatın O’na sunduğu mana kuş-
kusuz bambaşkadır. Kendisi, irfan 
ehli ve irfan geleneğinin önderlerin-
dendir. Bu bağlamda icra edeceğimiz 
Şeb-i Arus vesilesiyle, Konya’mızın 
irfan hazinesi Hz. Mevlânâ başta ol-
mak üzere inancımızın, geleneğimi-
zin ve kültürümüzün bütün irfan eh-
lini saygı, muhabbet ve hürmetle yad 
ediyorum. Rabbim onların hürmeti-
ne yolumuzu genişletsin, yüzümüzü 
aydınlatsın, sinelerimizi pak eylesin.
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GastroFest on binlerce 
lezzet tutkununu ağırladı
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin mutfak kültürünü tanıtmak için gerçekleştirdiği Konya GastroFest, on 
binlerce lezzet tutkununu ağırladı. Konya Saray Mutfağı’nın ve nefis yöresel lezzetlerin tanıtıldığı festivalde ço-
cuklara özel etkinlik alanı, konserler, müzik dinletileri, söyleşilerle katılımcılar unutamayacakları anlar yaşadı. 

Festivale katılan misafirlere, aşçıla-
ra ve stant kuran herkese teşekkür 
eden Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “3 
günde 250 binden fazla insanımızı 
ağırladık. Yemek kültürümüzü tüm 
Türkiye’ye ve tüm dünyaya tanıtma-
ya devam edeceğiz. İnşallah gelecek 
yıl çok daha coşkulu ve büyük ola-
caktır.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
şehrin zengin mutfak kültürünü ta-
nıtmak amacıyla düzenlediği Konya 
GastroFest, son gününde de yoğun 
ilgi gördü. Kalehan Ecdat Bahçe-
si’nde “Benim Şehrimde Yemek Bir 
Medeniyettir” sloganıyla ilk kez ger-
çekleştirilen Konya GastroFest’te, 3 
gün boyunca Konya’nın ve ilçeleri-
nin nefis yöresel yemekleri, tatlıları 
ve mutfak zenginliği yurtiçinden 
ve yurtdışından festivale katılan on 
binlerce lezzet tutkunuyla buluştu. 
Uluslararası festivalde, Konya mut-
fağının görsel bir şöleni aratmayan; 
etliekmeği, bamya çorbası, fırın ke-

babı, tiridi, düğün pilavı, sac arası, 
höşmerim tatlısı ve saray mutfağı-
nın yüzlerce çeşit tatları tanıtıldı. 
Profesyonel aşçıların hünerlerini 
gösterdiği festivalde, halk arasında 
yapılan yarışmalarda da aşçılar jüri 
olup yarışmacılara not verdi.

3 GÜNDE 250 BİNDEN 
FAZLA KİŞİ KATILDI

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Gastronomi Festivali’nin sonuna 
geldiklerini ifade ederek, “Uzun sü-
relik bir planlamanın sonucunda 
ortaya çıktı ama Konyalıların ilgisi 
bizi bu konuda çok cesaretlendirdi. 
Beklediğimizin çok üzerinde bir ilgi 
oldu. Stant açan belediyelerimize, 
esnafımıza ve tüm ziyaretçilerimi-
ze teşekkür ediyorum. 3 günde 250 
binden fazla insanımızı ağırladık. 
Böylece Konya’nın gastronomiye 
ilgisinin ne kadar fazla olduğunu 
görmüş olduk. Yemek kültürümüzü 
tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtma-
ya devam edeceğiz.” diye konuştu. 

Konya Gastronomi Festivali’ni “Be-
nim Şehrimde Yemek Bir Mede-
niyettir” sloganıyla yürüttüklerini 
anımsatan Başkan Altay, “Çünkü 
Konya’da yemek bir medeniyet. Ça-
talhöyük’ten başlayarak Ateş Baz-ı 
Veli hazretlerine kadar gelen bir 
geleneği sürdürüyoruz. Konya’yı, 
Konya mutfağını ve Ateş Baz-ı Veli 
Hazretlerini, Mevlevi mutfak kül-
türünü, Konya’nın kadim geçmişini 
tüm dünyaya tanıtmayı arzu ediyo-
ruz. İnşallah gelecek yıl çok daha 
coşkulu ve büyük olacaktır. İlgi gös-
teren herkese teşekkür ediyorum.” 
ifadelerini kullandı. Festivale ka-
tılan misafirler de unutamayacak-
ları anlar yaşadıklarını belirterek, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 
teşekkür ettiler. GastroFest’te ço-
cuklar ise, kendileri için özel olarak 
kurulan etkinlik alanında doyasıya 
eğlenerek unutamayacakları anlar 
yaşarken; ayrıca düzenlenen konser-
ler, müzik dinletileri, söyleşiler de 
festivale renk kattı.
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MEVLANA’NIN 
DOSTLARI VE TALEBELERİ,
MERAM’IN EN ÖZEL MİSAFİRLERİ! 

Meram’ın; Hak dostu, 
gönüller sultanı Mevlâ-
na Celâleddin Rûmî’nin 
hayatında ve hatıratında 
çok özel bir yeri var. Her bir 
karışında Mevlana’nın hatı-
ralarını saklayan Meram’da 
bulunan Sadreddin Konevi, 
Ateşbaz-ı Veli, Tavusbaba, 
Fahrünnisa Hatun gibi pek 
çok Mevlana dostu, yoldaşı, 
arkadaşı ve talebeleri bugün 
de türbelerinde  ziyaretçile-
rini bekliyor.

Gönüller Sultanı Mevlâna Celâled-
din Rûmî’nin hayatında, hatırala-
rında ve mısralarında Meram’ın çok 
özel bir yeri vardır. O büyük Hak 
Âşığı, dostları ve talebeleriyle sık sık 
Meram’a gelir, sohbet ve sema mec-
lisleri kurar, en coşkulu şiirlerini 
burada yazardı. Çelebi Hüsâmed-
din’in bağında can dostları ile bir-
birinden güzel aşk, mânâ, edep ve 
lâhûtî konuların dillendiği ledünnî 
sohbetler yapar, coşku ile göğe ka-
nat açıp pervâz eden dervişlerin se-
ma’ını seyrederdi. İşte Mevlana’nın 
hayatında, Mevleviliğin temelinde 
ve gelişiminde önemli bir yere sahip 
Meram’da meftun Mevlana dostla-
rından ve talebelerinden sadece bir-
kaçı;
MEVLANA MUTFAĞINI AŞKLA 

YOĞURAN AŞÇI ;  ÂTEŞ-BÂZ 
Adı İzzeddin oğlu Şemseddin Yu-
suf. Sultanu’l-Ulemâ’nın kutlu ka-
filesi ile birlikte Konya’ya gelip yer-
leşenlerden biri olan Ateşbaz-ı Veli, 
Mevlâna Dergâhı’nın mutfağında 
aşkla hazırlardı yemeklerini. Aşı, 

yemeği sadece aşk  âteşiyle pişirme-
miş aynı zamanda dergahın mutfak 
düzenini koruyup kollamıştı yıllar-
ca. ‘Âteş-bâz’ Farsça, ‘Ateşle meşgul 
olan, oynayan’ anlamında. Bilen bi-
lir, Mevlevî mutfağı, sadece yemek-
lerin hazırlandığı bir mekan değil 
başlı başına bir terbiye ekoludür. 
Genelde sâde, mütevazi sofra ve tek 
kap yemek. Günde iki öğün somad; 
biri kuşluk biri ikindi sonu. Önemli 
günlerde ise biraz tatlı. Mevlevîlik-
te mutfak, matbahtır. Orada ka-
zanda aş pişerken, “Saka Postu”nda 
da nevniyaz pişer, olgunlaşır.Ama 
mutfağın çok önemli ve büyük bir 
görevi var. Mevlevîliğe intisap sev-
dasına düşenlerin ruhî liyakati 
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MEVLANA’YI SIRTINDA 
OYNATARAK BÜYÜTMÜŞ 

BİR VELİ; CEMEL ALİ DEDE 
Aslen Maveraü’n-Nehirli. Mevlâ-
na’nın lalası, bakıcısıdır. Sultan’a 
adanmış bir ömür. Sultanu’l-Ulemâ 
ile birlikte hicret ederek Konya’ya 
gelmiş. Tevazuun, mahviyetin ve 

diğergâmlığın mücessem timsali. 
Mevlâna’mıza çocukluğunda “deve 
(cemel)” taklidi yaparak sırtında 
taşıyıp, oyaladığı için “Cemel Ali 
Dede” diye anılmış. Mevlâna’mı-
zın hayatında, Mevlevî kültüründe, 
dervişler arasında Mevlevîlerin Me-
ram’ında müstağni bir yeri ve değeri 
var. Türbesi Meram Yeni Yola paralel 
ve Dere Yolu üzerinde; Turut Mev-
kii’ndedir. Türbeye bitişik mescit 
vardır. Türbedeki yedi sandukadan 
birisi Cemel Ali Dede’ye, diğerleri¬-
nin ise zaviyede şeyhlik yapmış zat-
lara ait olduğu tahmin edilmektedir. 
Mevlâna’nın Meram’da sık sık geziye 
çıktığı bölgelerden birisi olan bu yö-
redeki mescit ve türbe, yakın bir za-
manda aslına uygun şekilde restore 
edilmiş, bahçesi de düzenlenmiştir. 

BÜYÜK ALİM; 
SADREDDİN KONEVİ 

Esas ismi Eb’ül Me’ali Muhammed 
bin İshaktır. Babası İshak Efendi 
kendisi gibi büyük bir alim ve Ana-
dolu Selçukluları nezdinde itibarlı ve 
mevki sahibi bir zattır. Aynı zaman-
da ünlü mutasavvıf Muhyiddin Ara-

bi’nin de yakın dostudur. Babasını 
küçük yaşlarda kaybemesinin ardın-
dan Küçük Sadreddin, Şeyh’ül-Ek-
ber Muhyiddin-i Arabi Hazretle-
ri’nin terbiye ve tedrisi altına girdi 
ve iyi bir tahsil gördü. Muhyiddin-i 
Arabi ile birlikte Halep ve Şam’a git-
ti ve devamlı onun derslerini takip 
etti. Hac dönüşü Konya’ya yerleşen 
Sadreddin-i Konevi, şimdiki türbe-
sinin bulunduğu yerde ikamet etti. 
Konya’da binlerce talebe yanında 
pek çok da hikmet ve tasavvuf ehli 
kimseler yetiştirdi. Mevlana’nın da 
kendisinden feyz aldığı rivayet olu-
nur. Ahmet Eflaki, Menakıb’ül-Ari-
fin isimli eserinde Mevlana ile ara-
larındaki münasebet ve dostluğa ait 
pek çok menkıbe nakleder. Mevlana, 
cenaze namazının Sadreddin-i Ko-
nevi tarafından kılınmasını vasiyet 
etmiştir. Vasiyeti gereği Şeyh Sad-
reddîn-i Konevî, cenaze namazını 
kıldırmak için tabutun önüne ge-
çince, teessüründen hıçkırmaya baş-
ladı, bayılacak gibi oldu. Kollarına 
girip kendisini geriye çektiler. Onun 
yerine Kadı Sirâcüddîn geçerek na-
mazı kıldırdı. 
GİZEMLİ VE SIRLARLA DOLU 

BİR MÜRİT; TAVUSBABA 
Tavus Baba kimdir? Bir şeyh midir, 
yoksa bir kadın ermiş midir? Hâlâ 
tam olarak bilinmemektedir. Tavus 
Baba ‘Hatamu Dede Zaviyesi’ şeyh-
lerinden birinin olması çok muh-
temeldir. Tavus Baba’nın asıl adı 

Mehmet, memleketi Hindistan’dır. 
Anadolu Selçuklu sultanlarından 
Rükneddin Süleyman ve Alâeddin 
Keykubat dönemlerinde yaşamıştır. 
O dönemin meşayihindendir. Sel-
çuklu sultanlarının kültür adamları 
ile tasavvuf erbabına gösterdikle-
ri hürmetten dolayı Konya’ya gelip 
yerleşmiştir. Doğum ve vefat tarih-
leri bilinmemektedir. Tavus Baba 
Türbesi’nde bulunan kitabede Tavus 
Mehmet El- Hindi yazmaktadır. Ta-
vus Baba Türbesi olarak bilinmesine 
rağmen içinde yatan zatın kadın mı 

yoksa erkek mi olduğu net olarak bi-
linememektedir. Hz. Mevlana sıcak 
yaz gecelerinde Meram’ın muhtelif 
semtlerinde bulunup Meram tepe-
sinde sohbet ve zikirler ile meşgul 
olurmuş. Yine böyle gecelerden bi-
rinde her gece etrafa yayılan rebab 
sesi duyulmaz olmuş. Hz Mevlana 
ise sesin neden kesildiğini merak 
edip oraya birkaç kişi yollamış. Gi-
denler bir de ne görsünler kapısı açık 
olan kulübede bir yığın tavus tüyün-
den başka hiç bir şey yok. Sonrasın-
da ise hiç kimse ne olup bittiğini an-
layamamış. Hz. Mevlana kulübenin 
bulunduğu yere bir türbe yapılması-
nı emretmiş. Menkıbeye göre kadın 
olduğu biliniyor, fakat Bektaşiler 
ona Tavus Baba dedikleri için türbe-
nin ismi Tavus Baba Türbesi olarak 
kalmış.



MERAMIMIZ
MEVLANA 24

www.yenimeram.com.tr

5000 YILLIK TARİHİ İLE
BİLİNEN ANTİK KENT: SİLLE 
Tarih, Sanat ve Kültürü bünyesinde barındıran, yüzyıllar boyu Müslümanlar ile Gayrimüslimlerin bir 
arada yaşadıkları, hoşgörü merkezi Sille’yi Gazetemiz Yeni Meram’ın köşe yazarı Yaşar Barışık anlattı

Tarih, Sanat ve Kültürü bünyesinde 
barındıran, yüzyıllar boyu Müs-
lümanlar ile Gayrimüslimlerin bir 
arada yaşadıkları, hoşgörü ve tica-
ret merkezi olarak, dini inanışların 
ve akrabalık ilişiklerinin ayrı 
tutulduğu, yaşam çizgisinin 
çok ayrı olmadığı sosyal faali-
yetlerin komşuluk ilişkilerinin 
büyük bir güven ve samimiyet 
içerisinde yaşadığı görünen bir 
belde “SİLLE”. Kanayıp çoşan 
köpürüp akan su anlamına gelen 
Sylla (Su Dirhemi) manasındaki 
bir yer idi. Ülkemizin ilk NAHİ-
YE Belediyesi olma özelliği olan bir 
yerdir SİLLE. Konya çevresinde ve 
yakın köylerden askere gidecekler 
SİLLE askerlik şubesinden evrakla-
rını alırlardı.

Selçukluların Konya’yı fethetme-
sinden sonra Konya Kalesinde bulu-
nan Rum olarak bilinen ancak 
bunların Hristiyan Ortadoks 
Türkler olduğu ve Volvo Türk-
lerine asıllarının dayandıkları 
bilinmektedir. Konya’ya da Ka-
raman’dan geldikleri hakkında 
çeşitli bilgiler mevcuttur. Bu kişi-
lerin Haçlı seferleri zamanında Bi-
zanslıların eline esir düşmüş Oğuz 
Türkleri oldukları da bildirilmek-
tedir. Bu arada Türkçe Sille’de gün-
lük dil olmuş, tarihi Aya Elena ki-
lisesinin kitabesi de Rumca harfler 
ile Türkçe ifade ile yazılmıştır. Sille 
ahalisinin medeni, latif ve oldukça 
nezaket sahibi olduğu, “Konya Vi-
layet Salnamelerine” konu olacak 

kadar dikkat çekmiştir.  Sillede 
Lidyalıların ve Firglerin de yaşadığı 
“İN” denilen mağaralar da kilisele-
rin var oluşu, Roma dönemine 
ait kilisenin 

MS. 327 yılında 
Bizans imparatoru Kostantin’nin 
annesi Helena (Aya Elana) tarın-
dan yaptırılan ilk 

Hristiyanlık 
dönemine ait oyma mabetlerden 

etkilenerek yapıldığı ve bu kilise mi-
marisi ile dikkat çektiği bilinmekte-
dir.  Sille’de yaşayan bu gayrimüs-
limlerden bazıları Müslüman olmuş, 

ancak çevrelerinden çekindikleri 
için bunu açığa vuramamışlardır. 
Ayrıca Anadolu’nun kültür tarihi ile 

alakalı yapılan çalışmaların bize 
gösterdiği kadarı ile Anadolu’nun 
eski isminin Rum Diyarı, Belde-i 
Rum olup Romalı anlamını taşı-
maktadır. Bilindiği üzere, Ana-
dolu’nun Müslüman Türkler 
tarafından fethinden önce “Gök 
Tengri” yani tek tanrı inancı-
na sahip bir kısım Türk boy-
larının Anadolu’ya yaptıkları 
göçler neticesinde Hristiyan-
lık ile tanışarak kadim –eski 
dinlerine yakın gördükleri bu 

inanç sistemine dahil oldukları gö-
rülmektedir. Selçukluların Konya’yı 
fethinden sonra bu Müslüman ol-
mayan Türkleri Sille’ye yerleştirdik-

leri görülmektedir. Osmanlının 
son dönemlerine kadar Sille ve 
çevresinde kendilerini Karamanlı 
Türkler olarak tanıtan Hristiyan 
Türklerin yaşadığı bilinmekte-
dir. 1922 yılından 1924 yılan ka-
dar Mübadeleden Yunanistan’a 
gönderilen bu Hristiyan Türk-
ler, 2. sınıf insan muamelesi 
gördükleri için çoğu kaçarak 
Almanya’ya gitmişlerdir.  Bi-
lindiği üzere Selçuklularda 

ve Osmanlılarda gayrimüslimle-
rin askere alınmadıkları için bunlar 
meslek sahibi olmuşlar ve ticaretle 
uğraşmışlardır. Yapıcılık, testicilik, 
kunduracılık, yemenicilik, bağcılık, 
azda olsa kalaycılık ve bakırcılık  
yaptıkları bilinmektedir. 
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Ayrıca Konya merkezde özellikle 
Osmanlı döneminde bir tane bile 
sarraf dükkanı yok iken Sille’de 
27 adet sarraf dükkanının olduğu, 
Konya’da dönemin büyük parasını 
bozduramadıklarında Sille’ye git-
tikleri bilinir. Bugün İstanbul’da 
Kapalı Çarşıda bulunan sarrafların 
bu kişilerin torunları olduklarına 
dair bilgilerde mevcuttur. 
Bu arada beraber kardeş-
çe yaşayan bu iki toplum 
birbirlerine saygıda ku-
sur etmezlerdi. Örneğin 
Müslüman Türklerin 
bir cenazesi olduğunda, 
gayrimüslimlerinde bir 
düğünü varsa kesinlik-
le eğlencelerini kom-
şularının duymayacağı 
şekilde evlerinin için-
de yaparlar ölen kişi-
ye saygı gösterilerdi. 
Ya da bunun tam ter-
si olurdu. Yani ölen 
Hristiyan ise Müslü-
manlarda aynı şekilde davranırlar-
dı. Bütün kültürleri neredeyse aynı 
idi. 

Bir gün bir gayrimüslim ile Müslü-
man bir aile arasında sıkıntı olur. 
Kadıya gitmeleri gerekir. Ancak 
gayrimüslim aile önce gitmek iste-
mez mahkemeye. Çünkü nasıl olsa 
kadı Müslüman, biz haksız çıkarız 
düşüncesi vardır. Sonra ikna edilip 
kadıya giderler. Kadı her iki aileyi 
de dinler ve karar verir. Gayrimüs-
limlerin konuda haklı oldukları 
kararına varınca “Müslümanlarda 
adalet bu kadar güzel mi derler ve  
onlarda Müslüman olurlar..  Sil-
leli Müslümanların meslek dalla-
rından biriside nalbançılık idi. Bu 
meslek Sille’de yıllar boyu devam 
etmiştir. Çok değişik isim ile bili-
nen bir meslek dalı da bugün adını 
ilk duyduğumuz çok bilinmeyen 

KÜLEKÇİLİK idi. Bal, yoğurt, yağ, 
pekmez, süt gibi gıda maddeleri-
ni saklamaya ve taşımaya yarayan 
bir tip ahşap muhafaza idi külek. 
Bunlar beyaz ve siyah dut, söğüt 
ve ceviz ağacından yapılan keres-
teler ile imal edilirdi. Kültür olarak 
Musiki hem Müslümanlarda hem 
de gayrimüslimlerde meşhur idi. 

Barana kül-

türü buradan 
gelmektedir. Barana: aynı yaştaki 
kişilerden oluşan musiki icra eden 
kişilerden meydana gelirdi. Herkes 
kendi akranları ile icra ederlerdi. 
Yine Sille de birçok şair ve yazar-
da eserlerini kaleme alırlardı. Sil-
lede alim ulema ve müderrislerde 
vardı.  Müslümanlardan şuan hala 
Mevlana Türbesinde bulunan Sil-
leli hat ve mücellitlerin yazdıkları 
Kuran-ı Kerimler, Evradı Mevlana 
isimli eseler de mevcuttur. Babası o 
yıllarda Üsküp kadısı olan yaklaşık 
250 yıl önce ŞAHÖREN yaylasın-
dan meslek sahibi olduğu için Sille 
de yaşayan gayrimüslim Hristiyan 
Türklere karşı Osmanlı tarafından 
Sille’ye getirilen Osman Haki haz-
retleri ve oğlu torunu iyi birer hat-
tat ve mücellit idiler.. Şair Figaniler 
gibi birçok değerlerde Sille kültürü-

ne hizmet edenler arasında idi. 

Bağcılık ve halıcılıkta Sille’nin en 
önemli geçim kaynakları idi. Sille 
üzümünden yapılan pekmezler ger-
çekten çok güzel idi. Halıcılık artık 
makine halıları çıkınca bitmiş tez-
gahlar kaldırılmıştır. Sillede bulu-
na tarihi camiler hamamlar tarihi 
köprüler inler (mağara evler) eski 
kültürümüzü yaşatan evler vardı. 

Şimdi restore edilip 
turizme açılan bu yer-
ler görsel olarak güzel 
olmuş ama bu yerlerin 
kafelere dönmesi tari-
hi özelliğini kaybettiği 
izlenimi vermektedir. 
Aya Elana müzesi, tari-
hi Şapel zaman müzesi 
olmuş, eski İlkokul res-
tore edilerek önce Sille 
Kültür evi oldu. Şimdi  
ise SİLLE TAŞ MÜZE 
olarak hizmet vermekte-
dir. Sille ile ilgili bir çok 
fotoğrafın var olduğu 
bilinmekte, 1900’lü yıl-

ların başında Konya’da fotoğrafçı-
lık mesleğini icra eden sanakarlar 
bulunmaktaydı. 1895 yılında ilk 
fotoğrafhane Garaber Solakyan ta-
rafından kurulmuştur. Ancak bu 
yıllardan öncede ülkemizde yıllar-
da ajanlık yaparak birçok yerleri fo-
toğraflayan İngiliz ajan Gerturede 
Bell meşhur Lawrens’in akıl hocası 
bu kadın bir çok Sille fotoğrafı da 
çekmiştir. Yiyeceklerin en önemlisi 
de Sille’ye mahsus Beyşehir Gövce 
balığından yapılan GAVİNNA diye 
adlandırılan Kurma Balık hem gay-
rimüslimler hem de Müslümanlar 
tarafından yapılan bir yiyecek idi. 
Hala bazı Silleli aileler tatlı su balı-
ğı buldukları anda yaparlar. Çünkü 
bu Gövce balık göle dişli balık atıl-
ması sureti ile yok olmuştur.. 
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Hoşgörülükte deniz gibi olup
gönüllere su serpen Hz. Mevlâna'yı

748. Vuslat Yıl Dönümünde saygıyla anıyoruz.

www.enerya.com.tr
444 8 429
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Boncuklu Höyük yeni 
bir turizm merkezi olacak
Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca Hayıroğlu 
Mahallesinde yer alan 
dünyanın en eski yerleşim 
yerlerinden olan 
Çatalhöyük’ün 9 kilometre 
yakınındaki 10 bin yıllık 
geçmişe sahip Boncuklu 
Höyük hakkında 
bilgilendirmede bulundu

Karatay’ın gizli tarihinin gün yüzüne 
çıkarmak için Belediye olarak destek 
vereceklerini söyleyen Başkan Kılca; 
tarih meraklılarının Boncuklu Hö-
yük’te keyifli bir keşfe çıkacaklarını 
belirtti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kıl-
ca da; Höyük’te yapılan ve yapılacak 
olan kazı çalışmalarına destek ola-
caklarını ifade ederek Karatay’ın gizli 
tarihinin gün yüzüne çıktığını; tarih 
meraklılarının keyifli bir keşfe çıka-
caklarını belirtti. Karatay Belediyesi 
olarak bu tarihi değerin tanıtılma-
sı için ellerinden gelen gayreti sarf 
edeceklerini anlatan Başkan Kılca; 
Boncuklu Höyük’ü dünyada tanınır 
kılmak için estetik bir kimlik oluş-
turmak istediklerini söyledi. Başkan 
Hasan Kılca; Boncuklu Höyük’ün 
Türkiye’nin on binlerce yıllık tari-
hine ışık tuttuğuna vurgu yaparak, 
Boncuklu Höyük’ün taşıdığı kültü-
rel miras ve insanlık tarihi açısından 
sahip olduğu değerden dolayı Kara-
tay ve Konya’nın önemli bir değeri 
olduğuna işaret etti. Başkan Kılca, 
Konya’nın çok eski bir tarihe sahip 
olduğunu vurgulayarak, “Belediye 
olarak bu tarz çalışmaları destekli-

yoruz. Bölgenin gelişmesi, yolunun, 
çevre düzenlemesinin yapılması için 
çalışıyoruz. Burası yeni bir turizm 
merkezi olacak. Ziyaretçi sayısının da 
önümüzdeki yıllarda 20-30 kat arta-
cağını öngörüyoruz.” diye konuştu. 
Kazı başkanı ve İngiltere Liverpool 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Dougles Baird, kazı çalışmalarıyla 
ilgili düzenlenen tanıtım toplantısın-
da, Boncuklu Höyük’te uluslararası 
60 kişilik ekiple çalıştıklarını söyledi. 
Bu yıl Boncuklu Höyük’teki 4 farklı 
alanda çalışma yürüttüklerini dile ge-
tiren Baird, şöyle konuştu: “Çok uzun 
süredir çalışmalar yapıyoruz. Bulun-
tuları, hayvan ve tarım kalıntılarını 
atlamadan en ince ayrıntısına kadar 
inceliyoruz. Buradaki incelemeler 
sonucunda buğday, bezelye ve mer-
cimek gibi tahılların 10 bin yıl önce 
kullanıldığını tespit ettik. Yine Ça-
talhöyük’ten farklı olarak koyunun 
evcilleştirildiğine dair izlenimler var. 
Boncuklu Höyük’te, Çatalhöyük’ün 
aksine tarım daha az yapılmış. Ancak 
mimari ve yerleşim uygulamalarına 
baktığımızda burası Çatalhöyük’ten 
bin yıl daha önce kurulmuş bir yer-
leşim yeri. Yani Çatalhöyük’ün atası.” 
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Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti
Anadolu’da çeşitli dönem-
lerde ortaya çıkan yerleşim 
yerleri bulunur. Bunlardan 
biri de Konya’da bulunan 
Çatalhöyük’tür. Neolitik 
döneme ait eserlerin ve ka-
lıntıların incelenebileceği 
bir ören yeri olan 
Çatalhöyük, günümüzden 
yaklaşık 9 bin yıl öncesine 
ait bir yerleşim merkezidir

İnsanlığın gelişiminde önemli bir 
evre olan yerleşik toplumsal hayata 
geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve 
avcılık gibi önemli sosyal değişim ve 
gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük 
Neolitik Kenti, Güney Anadolu Plato-
su’nda yaklaşık 14 hektarlık bir alan 
üzerinde yer almaktadır. İki höyükten 
oluşan Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin 
daha uzun olan Doğu Höyüğü, M.Ö. 
7400 ve 6200 yılları arasına tarihlenen 
18 Neolitik yerleşim katmanından 
oluşmaktadır. Söz konusu katmanlar-
da, sosyal örgütlenmeyi ve yerleşik ha-
yata geçişi simgeleyen duvar resimleri, 
rölyefler, heykeller ve diğer sanatsal 
öğeler yer almaktadır. Batı Höyüğü 
ise M.Ö. 6.200 ve 5.200 yılları arası-
na tarihlenen Kalkolitik Döneme ait 
kültürel özellikler göstermektedir. Bu 
özellikleriyle Çatalhöyük, aynı coğ-
rafyada 2000 yıldan fazla bir süredir 
var olan köylerden kentsel hayata ge-
çişin de önemli bir kanıtıdır. Çatal-
höyük’teki içlerine çatılardan girilen 
birbirine bitişik evler ile sokağı olma-
yan yerleşim ünik bir özellik sergile-
mektedir. 

 Çatalhöyük Neolitik Antik Kenti, 
Konya’nın Çumra İlçesi sınırlarında 
olup, ilçenin 10 km. doğusunda yer 

almaktadır. Höyük, farklı yükseklikte 
iki tepe düzü olan bir tepe şeklinde-
dir. Bu iki yükseltisi nedeniyle çatal 
sıfatını almıştır. Çatalhöyük 1958 yı-
lında J. Mellaart tarafından keşfedil-
miş, 1961-1963 ve 1965 yıllarında ka-
zısı yapılmıştır. Yüksek tepenin batı 
yamacında yapılan araştırmalar neti-
cesinde, 13 yapı katı açığa çıkarılmış-
tır. En erken yerleşim katı (1) ise M.Ö. 
5500 yıllarına tarihlenmektedir. Stil 
kritiği yolu ile yapılan bu tarihleme, 
C 14 metodu ile de doğrulanmış bu-
lunmaktadır. İlk yerleşme, ilk ev mi-
marisi ve ilk kutsal yapılara ait özgün 
buluntuları ile insanlık tarihine ışık 
tutan bir merkezdir. Çatalhöyük’te-
ki yerleşimin, yani şehirciliğin en iyi 
bilinen dönemi 7. ve 11. katlardadır. 
Dörtgen duvarlı evlerin duvarları bir-
birine bitişiktir. Ortak duvar yoktur, 
her evin kendi müstakil duvarı var-
dır. Evler ayrı ayrı planlanmış ve ih-
tiyaç duyulunca yanına başka bir ev 
yapılmıştır. Evlerin bitişik duvarları 
nedeniyle şehirde sokaklar mevcut 
değildir. Ulaşım düz damlar üzerin-
den olmaktadır. Şehri sınırlayan ve 
koruyan sur duvarları niteliğinde her-
hangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 
Bina yapımında kullanılan malzeme 
kerpiç, ağaç ve kamıştır. 
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Konya’yı başkent yapan 
Sultan: 1. Kılıçarslan

1. Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Dev-
leti’nin kurucusu Süleyman Şah’ın 
oğludur. Urfalı Mateos onun 1085’te 
dünyaya geldiğini kaydeder. Ancak 
1107’de öldüğünde on bir yaşında bir 
çocuğu bulunduğu dikkate alınarak 
daha önceki bir tarihte doğduğu söy-
lenebilir. Adı Bizans kaynaklarında 
Klitziasthlas (Anna Komnene, II, 
79), Latin kroniklerinde babasının 
adıyla (Soliman) zikredilir. Kay-
naklarda Kılıcarslan’a dair ilk 
bilgi, babası Süleyman Şah’ın 
1084 Antakya seferi sırasında 
onun yanında bulunduğudur. 
Babasının Haziran 1086 Tutuş 
ile yaptığı savaşta ölümünden 
sonra Kılıcarslan, Vezir Hasan 
b. Tâhir’in koruması altında An-
takya’da kaldı. 1087 ilkbaharında 
Antakya’ya gelen Sultan Melikşah 
tarafından İsfahan’a gönderilerek 
göz hapsinde tutuldu.

Sultan Melikşah’ın 1092 vefatı üze-
rine kardeşi Kulanarslan ile birlikte 
Sultan Berkyaruk’un izniyle İsfa-
han’dan Anadolu’ya dönmek için 
yola çıkan Kılıcarslan, eskiden ba-
bası Süleyman Şah’a tâbi olan Orta 
Anadolu’dan büyükçe bir kuvvet 
toplayarak 1092 sonları, 1093 baş-
ları İznik’e geldi. Bu sırada İznik’te 
idareyi elinde tutan Ebülgazi’nin 
iktidarı kendisine teslim etmesiyle 
de Anadolu Selçuklu tahtına çık-
tı. Babasının ölümünün ardından 
kumandanları kendilerine teslim 
edilmiş olan şehirlerde bağımsız 
hareket etmeye başlamışlardı, bu 
yüzden devletin birliği dağılmıştı. 

Başlangıçtaki hâkimiyet alanı sade-
ce İznik ve civarıyla sınırlı görünen 
Kılıcarslan ilk iş olarak dağılmış 
bulunan devletin birliğini kurma-
ya çalıştı. Yı l l a r d a n 

beri Bizans ile savaşan İzmir Beyi 
Çaka’nın kızıyla evlenerek Bizans’a 
karşı Çaka ile birlikte hareket etme-
ye başladı. Bu durumdan endişeye 
kapılan İmparator Aleksios, Kılı-
carslan’ı Çaka’nın aleyhine tahrik 
ederek ikisinin arasını bozmaya uğ-
raştı. Esasen Kılıcarslan da Çaka’nın 
gittikçe güçlenmesini kendi hâkimi-
yeti açısından tehdit edici bir geliş-
me olarak görmekteydi. Bu etkenler 
Kılıcarslan’ın Çaka’yı öldürtmesine 
sebep oldu (488/1095 [?]). Kılıcars-
lan, imparatorun Balkanlar’da Ku-
manlar’la yaptığı savaşlardan yarar-

lanarak Bithynia bölgesinde İzmit 
ve çevresine akınlar düzenlemeye 
başladı. İmparator da Kumanlar’la 
savaşı bitirdikten sonra Türk akın-
larına karşı Sapanca gölünün güne-
yinden İzmit körfezine uzanan bir 
kanal kazdırıp içini su ile doldurarak 
Türkler’in İzmit çevresine girmesini 
engellemek istedi. Bu sırada başla-

yan Haçlı seferinin öncüsü duru-
munda olan Keşiş Pierre l’Er-
mite’in idaresinde Anadolu’ya 
gelen ilk Haçlı ordusu İznik 
üzerine yürürken Kılıcarslan 
tarafından Drakon vadisinde 
pusuya düşürüldü ve hemen 
tamamı imha edildi (1 Zilkade 

489 / 21 Ekim 1096). Kazandığı 
bu başarı Kılıcarslan’ın Haçlı-

lar’ı küçümsemesine yol açtı. Bu 
yüzden Avrupa’dan yola çıkan yeni 
Haçlı ordularının sayısını ve gücünü 
doğru dürüst öğrenmeden ve olaya 
gereken önemi vermeden, ülkesinin 
doğusunda Dânişmendliler’in de ele 
geçirmek istedikleri Ermeni Gab-
riel’in hâkimiyetinde bulunan Ma-
latya şehrini zaptetmek üzere 490 
(1097) yılı kış aylarında bütün ordu-
sunu yanına alıp İznik’ten ayrıldı ve 
Malatya önüne gelerek şehri kuşattı. 
Bu sırada askerî gücü çok yüksek bü-
yük Haçlı ordularının İstanbul’dan 
Anadolu’ya geçerek Pelekanon’da 
toplandıkları ve hedeflerinin İznik’i 
zaptetmek olduğu haberini aldı. Or-
dusunun bir kısmını İznik’e gönde-
ren Kılıcarslan kuşatmayı kaldıra-
rak hemen yola çıktı. Fakat çok geç 
kalınmıştı.
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. I. Haçlı Seferi ordularının şehri 
kuşatmasından sonra İznik’e ula-
şabildi. Kılıcarslan, şehre girişi 
sağlayabilmek için güney surları 
karşısında yerleşmiş olan Kont 
Raymond de Saint-Gilles’in or-
dusuna hücum etti. Savaş bütün 
gün sürdü. Türk ordusu Haçlı-
lar’ın sayıca üstünlüğü yüzünden 
kuşatmayı yaramadı. Gece olunca 
sultan ordusunu daha fazla yıprat-
madan geri çekmeye karar verdi. 
Haçlılar’ın genel hücuma hazır-
landığı belli olunca Türkler bir 
gece önce şehri Bizans kuvvetleri 
kumandanı Butumites’e teslim et-
tiler. Ordusuyla İznik önünden çe-
kildikten sonra Haçlılar’ın yolunu 
kesmek amacıyla yeni bir savaşa 
hazırlanan Kılıcarslan, Haçlılar’ın 
Eskişehir’e doğru ilerlediğini ha-
ber alınca bölgeye gidip ordusunu 
Sarısu (Bathys) ovasının yamaçla-
rına yerleştirdi. Türkler 30 Hazi-
ran 1097 tarihinde hücuma geçip 
Haçlı karargâhını kuşattılar. Bu 
sırada arkadan gelen II. Haçlı or-
dusu karşısında şaşıran Türkler iki 
ordunun birleşmesini önleyemedi-
ler. Haçlılar saldırıya geçince Kılı-
carslan fazla kayıp vermemek için 
ordusunu hızla geri çekti (1 Tem-
muz 1097).

KONYA BAŞKENT YAPILDI

Bu olayın ardından Kılıçarslan, 
kendilerinden çok fazla olan Haç-
lı ordularına karşı doğrudan sa-
vaşa tutuşmak yerine engelleme 
taktiği uygulamanın daha yararlı 
olacağına karar verdi. Anadolu’da 
yürüyüşlerini zorlaştırmak için 
geçecekleri yol üzerindeki bütün 
su kaynakları kullanılmaz hale 
getirildiği gibi her türlü yiyecek 
maddesi de yok edildi. Haçlılar, 
iki gün sonra Eskişehir’den ha-

reket ederek Akşehir (Philomeli-
on) üzerinden Konya’ya (Ikonion) 
yürüdüler. Türkler, bütün yol bo-
yunca uzanan bölgedeki yerleşim 
mahalleri gibi Konya’yı da boşalt-
mışlardı. Haçlılar, tahrip edilme-
den kalan Meram’da birkaç gün 
dinlendikten sonra Ereğli’ye doğ-
ru yola devam ettiler. Kılıcarslan, 
Dânişmendli Beyi Gümüştegin 
Gazi ve Kayseri Beyi Hasan ile bir-
likte Ereğli yakınında Haçlılar’ın 
önünü kesmeye çalıştıysa da sonuç 
alamadı. I. Haçlı Seferi orduları, 
Kılıcarslan’ın dört yıldan beri ye-
niden kurup genişletmeye çalış-
tığı Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
gelişmesine büyük darbe vurdu; 
sadece başşehir İznik değil Ege ve 
Marmara kıyılarına kadar ulaşan 
topraklar da kaybedildi. Türkler, 
Menderes vadisinden Bolvadin ve 
Akşehir’e kadar doğuya çekildiler. 
Böylece Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin batı sınırı Eskişehir-Antalya 
hattına kadar geriledi. Çukuro-
va’nın kaybı Toros dağlarında otu-
ran Ermeniler’in bölgeye yerleş-
mesine imkân verdi. Ayrıca Haçlı 
seferinin ürünü olarak Urfa’da 
ve Antakya’da birer Haçlı devleti 
kuruldu (491/1098). Kılıcarslan, 
bir taraftan Haçlılar’ın ülkesi-
ne verdikleri zararları gidermeye 
çalışırken bir taraftan da Bizans 
kuvvetlerine karşı batı sınırlarını 
savunmak ve Avrupa’dan akıp ge-
len küçüklü büyüklü Haçlı grupla-
rına karşı mücadele etmek zorun-
da kaldı. Bu durum, Selçuklular’ın 
Orta Anadolu’da bütünleşerek 
daha kısa bir sürede kendilerini 
toparlayıp güçlenmeleri sonucu-
nu doğurdu. İznik yerine Konya 
başşehir yapıldı ve Anadolu’nun 
ortasında köklü bir yerleşme ve ge-
lişme süreci başladı.Diyarbakır’da bulunan Sultan 

1. Kılıçarslan’ın mezarı
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Konya Bilim Festivali 
sınırları aştı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi 
düzenlenen Bilim Festivali rekor sayıda ziyaretçiyi ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından bu yıl sekizincisi düzenlenen 
Konya Bilim Festivali tamamlandı. 
Açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank tarafından yapılan, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum’un da ziyaret ettiği festival, Kon-
ya’dan ve Türkiye’nin farklı şehirle-
rinden on binlerce bilim meraklısına 
ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Konya Bilim Festivali’nin katılan 
firma sayısı ve ziyaretçisiyle rekor 
kırdığını belirterek, “Çocuklarımı-
zın gözündeki ışık bizi gelecek için 
yıl çok daha heveslendirdi. İnşallah 
gelecek yıllarda çok daha büyüyerek 
Konya Bilim Festivali yoluna devam 
edecek.” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan Konya Bilim Merkezi’nde “Milli 
Teknoloji Hamlesi Nasıl Yapılır? Na-
sıl Çalışır?” temasıyla düzenlenen 8. 
Konya Bilim Festivali çok yoğun ilgi 
gördü. Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi 
olan Konya Bilim Merkezi’nde dü-
zenlenen 8. Konya Bilim Festivali’nin 
açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank tarafından yapıldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un da ziyaret ederek çocuk-
larla ve gençlerle bir araya geldiği fes-
tival, Konya’dan ve farklı şehirlerden 
her yaştan on binlerce bilim meraklı-
sına ev sahipliği yaptı.

4 gün süren festivali son gününde de 

ziyaret ederek, çocuklarla ve genç-
lerle bir araya gelen Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya Bilim Festivali’nin bu 
yıl sınırlarını aşarak, hem katılımcı 
firma sayısında hem de ziyaretçi-
si sayısında rekor kırdığını söyledi. 
Konyalıların ilgisinin çok yüksek ol-
duğunu, Konya dışındaki illerden de 
birçok insanın festivale teşrif ettiğini 
kaydeden Başkan Altay, “Çok büyük 
bir coşku ve çok büyük bir enerji 
oluştu. Çocuklarımızın gözündeki 
ışık bizi gelecek yıl için çok daha he-
veslendirdi. İnşallah gelecek yıllarda 
çok daha büyüyerek Konya Bilim 
Festivali yoluna devam edecek. Kon-
ya Bilim Merkezi’miz Konya Bilim 
Festivali’nin öncülüğünü gerçekleşti-
riyor. Bilim Festivali’ndeki amacımız 
çocuklarımızı Konya Bilim Merkezi 
ile tanıştırmak. Milli Savunma Sa-
nayimizin önemli firmaları Bilim 
Festivalimize katıldı. Milli Tekno-
loji Hamlemizin ürünlerini burada 
göstermiş olduk. Başta açılışımıza 
katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı-
mız Sayın Mustafa Varank’a, ziyaret 
eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’a ve tüm katı-
lımcılara teşekkür ediyorum. Ama 
en büyük teşekkür ziyaretçilerimize 
ve çocuklarımıza. Bizi hiçbir zaman 
yalnız bırakmıyorlar. İnşallah ge-
lecek yıllarda çok daha güzel bilim 
festivallerini hep birlikte düzenleye-
ceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Şehrimize ve bölgemize 
hayırlı olsun.” dedi. 



39 MERAMIMIZ
MEVLANA

www.yenimeram.com.tr



MERAMIMIZ
MEVLANA 40

www.yenimeram.com.tr

SELÇUKLU ŞEHİR 
KÜTÜPHANESİ TAMAMLANIYOR
Selçuklu’da üniversite öğrencilerinin milli ve manevi değerlere bağlı bir şekilde geleceğe hazır-

lanmaları için Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Kütüphanesi tamamlanıyor.  

Bosna Hersek Mahallesi’nde yapımı büyük 
oranda tamamlanan kütüphane farklı yaş 
gruplarındaki öğrencilere hitap edecek.

Öğrencilerin sosyal, kültürel, eğitim prog-
ramlarının yanı sıra kariyer yaşamları-
na da destek olarak onları geleceğe en iyi 
şekilde hazırlama noktasında önemli bir 
boşluğu dolduracak olan Selçuklu Şehir 
Kütüphanesi, 4400 metrekare alanda bod-
rum, zemin ve 3 kattan oluşacak. Kon-
ya’da ilk olacak uygulama kapsamında 
kütüphane içerisinde çocuk kütüphanesi, 
çalışma alanları, konferans salonu, etüt 
salonu, öğrencilerin keyifli zaman geçir-
melerini sağlayacak oyun salonu gibi do-
natılar yer alacak. 

Başkan Pekyatırmacı; “Gençlerimize 
özel bir ortam hazırlıyoruz”

90 kütüphane ile eğitime desteklerini sür-
dürdüklerini belirten Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu 
Belediyesi olarak her zaman önceliğimiz 
eğitim. Eğitim anlamındaki yatırımları-
mıza devam ediyoruz. Selçuklu ilçemizde 
90 adet kütüphaneyle en çok kütüphane-
ye sahip olan ilçeyiz. Bugün burada yeni 
nesil kütüphanemizin yapımını da devam 
ettiriyoruz. Gençlerimizin 24 saat hizmet 
alabilecekleri, burada hem çalışmalarını 
yapabilecekleri hem de istedikleri kitaba 
ulaşabilecekleri özel bir ortamı gençleri-
miz için hazırlıyoruz. İnşallah kütüpha-
nemizin inşaat faaliyetlerini tamamlayıp 
2022 yılının başında da gençlerimizin hiz-
metine sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde 
konuştu.
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PEKYATIRMACI, SANAT 
AKADEMİSİ’NDE DERSE KATILDI

Selçuklu Belediyesi tarafından sanat hayatına katkı ve insanların sanat eğitimi alabil-
meleri için oluşturulan Selçuklu Sanat Akademisi’nde güz dönemi eğitimleri başladı. 

Selçuklu Belediyesi tarafından hayata geçi-
rilen Selçuklu Sanat Akademisi projesi ile 
vatandaşların kendilerini geliştirebilmele-
ri adına çalışmalarını sürdürüyor. Tiyatro, 
diksiyon, bağlama, kanun eğitimleri veren 
akademide güz dönemi eğitimleri başladı. 
Tamamen ücretsiz olan eğitimlere katılanlar 
istedikleri alanda eğitimler alarak kendileri-
ni geliştiriyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, eğitim sınıflarını ziyaret ederek ders-
lere katıldı. Eğitimcilerden verilen eğitimler 
hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı, 
kursiyerlerle de kısa süreli sohbet etti. Baş-
kan Pekyatırmacı, farklı meslek grubunda 
insanların bir araya gelerek eğitim almasın-
dan da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Selçuklu Sanat Akademisi’nde eğitimlerin 
amacına ulaştığını belirten Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı; “Ben bu-
rada verilen eğitimlerden dolayı mutluyum. 
Gezdiğimiz her sınıfta farklı meslek grupla-
rından gelen arkadaşları görmek beni mem-
nun etti. Bizim arzuladığımız sahne bu. Her 
yaş grubundan, her meslek kolundan, her 
eğitim seviyesinden kendini ifade etmek an-
lamında ve kendini geliştirmek anlamında 
buradan rahat bir şekilde istifade edebilme-
sini istiyoruz. Hocalarımız burada verilecek 
eğitim konusunda en büyük katkıyı sağlı-
yorlar. Arkadaşlarımız da buranın ortamın 
düzeni ve projenin yürütülmesi sürecini ta-
kip ediyorlar. Katıldığınız için hepinize ayrı 
ayrı teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.
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TÜRK TARİHİ “TÜRKLERİN MİRASI” 
İLE YENİDEN HAYAT BULUYOR
T.C Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan, Selçuklu Belediyesi’nin ortağı olduğu ve Türkler konulu  bugüne 
kadar yapılmış en kapsamlı çalışma olan “Türklerin Mirası” isimli projenin tanıtım toplantısı yapıldı

Kültür hayatına onlarca eser kazandıran  
Selçuklu Belediyesi, tarihi hafızanın ko-
runması ve desteklenmesi  adına önem-
li bir çalışmaya daha destek oldu.  Proje 
sahibinin Konya Aydınlar Ocağı oldu-
ğu T.C Cumhurbaşkanlığı himayesinde 
olan proje “Türklerin Mirası” isimli bir 
projeye daha ortak oldu. 

Selçuklu Belediyesi 18 sekiz bölüm belge-
sel ve 17 ciltlik külliyattan oluşan proje-
nin ilk etabı olan 4 bölüm belgesel ve 4 
ciltten oluşan yayını bir yıl içinde gerçek-
leştirecek.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekle-
şen “Türklerin Mirası” isimli projenin 
tanıtım toplantısına Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,  Cumhur-
başkanlığı İdari İşler Başkanlığı Projeler 
Müdürü Ali Murat Önder, Konya Aydın-
lar Ocağı Başkanı Dr.Mustafa Güçlü ve  
basın mensupları katıldı. 

Başkan Pekyatırmacı: 
“ Medeniyetimize sahip çıkan her 

projenin destekçisiyiz”
Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu 
olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Türkler, 
Avrasya bozkırlarında çok sayıda devlet 
kurmuş, bu devletler zamanla kurum-
sallaşarak, Büyük Selçuklu ve Anadolu 
Selçuklu gibi devletlerle hakimiyet kur-
dukları topraklarda medeniyetin temsil-
cileri olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ise 
günümüzde, geçmişin yolunda geleceğe 
dönük yüzüyle bu medeniyetin son tem-
silcisidir. Türk tarihi; toplumu, milleti ve 

devletini yükseltmek için mücadele eden 
kahramanlarla doludur. İslam öncesi ve 
sonrası dönemlerde Türkler 16 büyük 
devlet kumuş, sayısız lider, ilim adamı, 
bilge şahsiyetler yetiştirmiş ve dünyaya 
yön veren model oluşturacak uygulama-
larla tarih yazmıştır.  Şanlı tarihimizin 
geçmişini geleceğe taşımak, neslimizin 
aydınlık yarınlarını medeniyetimizin 
kodlarıyla inşa etmek adına belediyemiz 
tarafından önemli projeler gerçekleştiril-
miştir. Tüm bu çalışmaları bugün pro-
tokolünü imzalayacağımız “Türklerin 
Mirası” projesi ile taçlandırmak istiyo-
ruz. T.C Cumhurbaşkanlığı himayelerin-
de yürütülen “Türklerin Mirası Projesi” 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin “Türk-
ler” konulu en büyük kültür projesidir. 
Bu proje 18 sekiz bölüm belgesel ve 17 
ciltlik külliyattan oluşmaktadır. Selçuk-
lu Belediyesi olarak, bu projenin ilk etabı 
olan 4 bölüm belgesel ve 4 ciltten oluşan 
yayını bir yıl içinde gerçekleştireceğiz.” 
dedi. 

Kültür hayatına birçok eser kazandırdık-
larını ifade eden Başkan Pekyatırmacı 
sözlerini şu şekilde tamamladı; “Anado-
lu Selçuklu Eserleri Envanteri kitabı ile 
başladığımız Anadolu Selçuklu ve Büyük 
Selçuklu Mirası külliyatı ve belgeseli ile 
devam ettiğimiz bu yolculukta,“Türk-
lerin Mirası” Projesi ana ortaklarından 
birisi olarak bu gün buradayız. Sunumda 
da belirtildiği gibi, Türklerin Mirası pro-
jesinin tamamı, 36 ayrı ülkeden eserlerin 
yer alacağı devasa bir çalışma olarak 29 
Ekim 2023’e tamamlanacaktır.” dedi.
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Hz. Mevlana’dan 
Bugüne Birkaç Mesaj…

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ KURUCU REKTÖRÜ 

PSİKYATRİST

Fiziksel görünümün insanlık tari-
hinde bu kadar ön planda olduğu bir 
yüzyıl herhalde yoktur diye düşünü-
yorum. İnsan aç dolaşıyor ama fizik-
sel görünümünü düzeltecek malze-
melerden hiç geri kalmıyor. Küresel 
anlamda bir ölümsüzlük isteğidir 
toplumda önemli oranda görülüyor. 
Öyle ki kendisini genç göstermek 
için çabalayanlar ayırdıkları ciddi 
bütçelerle cerrahi merkezleri, estetik 
salonlarının müdavimleri arasın-
da bulunuyor. Fiziksel görünümün 
kutsallaştırıldığı bir çağda yaşarken 
bunun arkasında yatan ise ölümsüz-
lük isteği olduğunu söyleyebiliriz… 
Aslında bu insanın içindeki bağlan-
ma nesnesi arayışının bir sonucu. 
Kişinin özellikle de olaylar karşısın-
da acizliğin, zaafın ve güçsüzlüğünü 
görmesi ile ortaya çıktığına inandı-
ğım bu durum. 748’inci Vuslat Yıl-
dönümünde Mevlana Celaleddin-i 
Rumi’den günümüze mesajlarıyla 
ölümsüzlük isteğine dikkat çekmek 
isterim. 
90 yaşında bir kocakarı vardı. Yüzü 
buruşuk, rengi safran gibi sarıydı. 
Dişleri dökülmüş, saçları süt gibi 
ağarmıştı. Boyu yay gibi bükülmüş, 
her duygusu değişmişti. Böyle oldu-
ğu halde koca isteği ve şehvet hır-
sı hâlâ yerindeydi. Yüzüne neşeyle 
birkaç kere allık sürdü; fakat pörsü-

müş suratını bir türlü boya tutmadı. 
Kuran’ın aşır başlarındaki tezhipleri 
kesti, pis mundar suratına yapıştırdı. 
Bu suretle yüzünün buruşuklarını 
örtmek, güzeller halkasına yüzük 
taşı olmak istiyordu. O tezhipli yer-
leri yapıştırdıkça yapıştırıyor, fakat 
çarşafını giydi mi hepsi yere düşü-
yordu. Yine onları alıp tükürüklü-
yor, yüzüne yapıştırıyordu. Nihayet 
şeytana yüzlerce lânet dedi. Bu sözü 
der demez İblis göründü de dedi ki: 
“A kurumuş, kokmuş! Ben bütün 
ömrümde bunu düşünmediğim gibi 
senden başka da bu işi yapan gör-
medim. Kötülükte acayip bir tohum 
ektin, âlemde musaf bırakmadın. A 
pis kocakarı, bırak beni! Yüzün elma 
gibi kızarsın diye kitap bilgisinden 
nice aşirler çaldın. Satmak ve onlarla 
kendine şeref ve mevki satın almak 
için Allah erlerinin nice sözlerini 
aşırdın. Sonunda ölüm çarşafı gelip 
seni bürüdü mü bütün bu ziynetler, 
yanağından düştü. Mademki yüzü-
nün güzelleşmesine imkân yok; ister 
allık sür, ister kara mürekkep!” diye-
rek onu azarladı. 

Mesnevi’den söz:
Balla sütün karıştığı gibi Allah hu-
yuyla huylansaydın “Ben batanları 
sevmem.” der, kervandan arda kal-
mış ateş gibi yol üstünde yalnız ba-
şına kala kalmazdın. Sabırsızlıktan 

Allah’tan başkasına eş oldun mu 
onun ayrılığıyla dertlenirsin, hayrın 
kalmaz. Sohbetin halis altınsa nasıl 
oluyor da haine emanet ediyorsun? 
Allah ile düş kalk; onun huylarıyla 
huylan da emanetlerin zayi olmak-
tan da emin olsun, eksilmekten de. 
Peygamberlerin ahlâkını yetiştirip 
besleyen Allah’ın ahlâkına bürün. 
Ona bir kuzu versen sana bir sürü 
bağışlar. Her sıfatı, kemale götüren 
zaten Allah’tır. Kuzuyu kurda emni-
yet edebilir misin? Sakın kurtla Yu-
suf’u yoldaş etme. (VI. 1415-1420)

Fiziksel görünümün 
kutsallaştığı çağ

Hikâyede 90 yaşındaki kadının du-
rumu aslında bu yüzyılda çok rastla-
nılan bir vakadır. Hz. Mevlana bunu 
sanki o zamana göre değil de, bu za-
mana göre yazmış. Ciddi bir estetik 
cerrahi, botoks cerrahi müdahalesi, 
bu tarz kişilere hitap ediyor. İleri yaş-
lara gelip kendisini genç göstermek 
için çabalayan yaşlılara dünyada 
bir endüstri halinde estetik cerrahi 
merkezleri, estetik salonları ciddi 
bir bütçe ile kapılarını daim açıyor. 
Özellikle ABD-California’da bunun 
örneklerini görüyoruz. Bir ülkede 
kriz yaşanıyor, bu merkezler işsiz 
kalmıyor. İnsan aç dolaşıyor ama fi-
ziksel görünümünü düzeltecek mal-
zemelerden geri kalmıyor. 
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Fiziksel görünümün insanlık tari-
hinde bu kadar ön planda olduğu 
bir yüzyıl herhalde pek yoktur. Fi-
ziksel görünümün kutsallaştırıldığı 
bir çağda yaşıyoruz. Hollywood yıl-
dızları ile ilgili bir röportaj okumuş-
tum. Röportajda: “Hollywood’daki 
bir kadının kâbusu nedir?” diye so-
ruluyor. Kadın diyor ki: “Hollywo-
od’daki bir kadının kâbusu 40 yaşı-
na gelmektir.” “40 yaşına gelince ne 
olur?”  “25 yaşında genç kadına gös-
terilen ilgi 40 yaşından sonra göste-
rilmiyor.” Bu ilgiyi yeniden çekmek 
için güzellik endüstrisine yöneliyor-
lar çünkü değerler yer değiştiriyor. 
Yani kadını değerli yapan kişiliği 
değil dişiliği oluyor. Huyu karakteri 
değil dış görünümü, fiziksel görü-
nüşü oluyor. Hâlbuki kadını güzel 
yapan onun fiziksel görünümü de-
ğil sevimliliğidir. Kişinin sevimli 
olması için içindeki güzelliğinin 
beden diliyle dışa yansıması gere-
kir. Oturması, kalkması, gülmesi, 
konuşması yani kendisini zorla se-
vimli yapan çirkin görünümlü bir-
çok kadın vardır. Aksine gözlerinin 
içi gülen ama fiziksel güzelliği pek 
olmayan kadınlar da vardır. Erkeğe, 
bu çirkin kadına nasıl âşık oldun? 
Diye sorarsan; erkeğin o kadında 
âşık olduğu fiziksel görünümü %20
’dir. %80’i kadının davranışları, hal 
dilidir. Oturması, kalkması, sohbe-
ti, paylaşımı yani o içtenliği birçok 
güzel huylarıdır. Bu çağda bu özel-
liklere bakma değil de, kadını fizik-
sel görünüme indirgeme yanlışını 
yaşıyoruz. Çağımızın 

ölçüsü fiziksel görünüm. Bu neden-
le Hz. Mevlana bu ezber bozucu ör-
nekle bu çağın ihtiyaçlarını çok iyi 
birleştiriyor. 90 yaşındaki kadının; 
yüzü safran, boyu yay gibi bükül-
müş, beli bükülmüş ve halen koca 
isteği ve şehvet hırsı var. Hatta bu 
tarz kişiler jigolo tarzında erkekler 
kiralıyorlar. Paraları da, şöhretleri 
de olduğu için o erkekler bu kadın-
larla ancak esrar kullanarak beraber 
olabiliyorlar. İnsanda var olan bu 
eğilim, Hz. Mevlana görmüş, tespit 
etmiş ve hikâyeleştirerek mecazi bir 
şekilde bize sunuyor. Tabi karikatü-
rize ettiği için de, dikkat çeken ifa-
deler kullanıyor. 

Ölümsüzlük isteği
İnsanın içerisinde 90 yaşında bile 
olsa ölümsüzlük isteği var. Bu evren-
sel bir istektir. İnsanda, diğer canlı-
lardan farklı dört metakognisyon 
geni var. Bu genetik yapıların insanı 
diğer canlılardan ayıran kavramsal 
düşünce, soyut düşünce, sembo-
lik düşünce gibi özellikleri var. Bu 
özellikler nedeniyle insan dört ko-
nuda tek canlı olarak kafa yoruyor. 
Mesela diğer canlıların ortak alan-
ları; yemek, içmek, üremek. Ama 
insanda farklı olarak metabilişsel 
dediğimiz, zihin ötesi bir özellik var 
ve bunun bilimsel karşılığına “zihin 
teorisi” deniyor. İnsan, zihin teorisi 
üretiyor. Ve insan ikinci ürettiği in-
sanın yani düşündüğü insanın da, 
ne düşündüğünü üretebiliyor. Zihin 
teorisi kişinin düşün-
düğü hakkında, 
düşün-

mesidir. Ve teori teorisi de kişinin 
başkasının düşündükleri hakkında 
da düşünmesidir. Kişi konuşurken 
karşı tarafın ne düşündüğünü de 
düşünüyor, ona göre ne cevap ve-
receğini de düşünüyor. Bu özellik 
insanda var, diğer canlılarda yoktur. 
Dört metakognisyon geni: Birincisi, 
“anlamlılık geni”: Yani insan dışın-
da hiçbir canlı “Hayatın anlamını, 
ben kimim? Niçin yaşıyorum?” So-
rularını sormuyor.
İkincisi, “yeniliği arama geni”: İn-
san bin sene de önce evini aynı yap-
mıyordu. Şimdi de aynı yapmıyor. 
Ama insan dışı bütün canlılar evini 
aynı yapıyor. Mesela örümceğe, ka-
rıncaya bakın, hepsi aynı. İnsanda 
tür içi bir tekâmül var. Aynılık değil 
sürekli bir farklılık var. 
Üçüncüsü, “zamanı algılama geni”: 
İnsan dışında hiçbir canlı, geçmiş ve 
geleceği fark edemez. İnsan gelecek 
için planı yapıyor, gelecek projeksi-
yonu oluşturuyor. Gelecek kaygısı 
var insanda. Aynı zamanda geçmiş 
ve geleceği düşünen tek varlık da in-
san. Diğer canlıların geçmiş ve gele-
cek ile ilgili bir düşünceleri yoktur, 
genlerine ne yazıldıysa onu yaparlar. 
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Açılışta konuşan Konya Sanayi 
Odası Başkanı Memiş Kütükçü, 
“Konya’mızın savunma sanayin-
deki her geçen gün artan kararlı-
lığını ve motivasyonunu gururla 
görüyorum. Bugün Konyalı sa-
nayicilerimiz ülkemizin yerli ve 
milli projelerinde yer alıyor, yer-
lileştirme çalışmalarına destek 
veriyorlar. Ülkemizdeki 650 silah 
ve mühimmat üreticisi firmanın 
yüzde 62’sinin yani 398’inin Kon-
ya’mızda olduğunu görüyoruz. Şe-
hir olarak, Türkiye’nin savunma 
sanayi ihracatında ilk 3’e kalıcı bir 
şekilde yerleşmeyi hedefliyoruz” 
dedi.

‘SANAYİCİLERİMİZİN 
BU ZİNCİRİ 

TAMAMLAMALARI GEREK’
Savunma Sanayii Başkanı Demir 
de geleceğe yönelik teknolojilerde 
özellikle Türkiye’nin, dünyanın 
en iyisi ve en iyileri arasında ol-

maya oynaması gerektiğini belir-
terek, şunları söyledi: “Eğer bu bir 
istiklal ve istikbal mücadelesiyse 
bunun mutlak bir şart olduğunu 
özellikle tekrar tekrar vurgulu-
yorum. O bakımdan da biz bazı 
alanları kendimize hedef seçip o 
alanlarda teknoloji değerini yaka-
lamamız ve ürün bazında da sa-
hada oyun değiştirici, sürpriz et-
kisi yapıcı ve hareket alanında bizi 
üstün kılıcı bazı unsurları derhal 
devreye koymamız gerekiyor. Tabi 
bunlar hemen yarın olabilecek 
şeyler de değil. Bunları yapma ça-
bamız da başta bilim, araştırma, 
geliştirme, uygulamalı bilimler, 
bunların teknolojiye dönüştü-
rülmesi, üretim metotları, yeni 
yaklaşımlar, bunların hepsinin 
bir arada düşünülmesi ve bahset-
tiğimiz bilim yuvalarının, Ar-Ge 
kuruluşlarının, sanayicilerimizin 
toptan bu zinciri tamamlamaları 
gerekiyor.”

Türkiye’nin son yıllarda savun-
ma sanayiinde önemli adımlar 
attığını vurgulayan Demir, “Tür-
kiye’nin, 5 sene öncesine kadar 
piyade tüfeği bile yoktu. 5 sene 
öncesine kadar Türkiye’nin ken-
di tasarladığı ve tamamen kendi 
ürettiği piyade tüfeği bile yoktu, 
lisanslı ürettiklerimiz vardı. O 
günden bugüne, kendi tasarladı-
ğımız, kendi ürettiğimiz muhtelif 
kalibre, menzil ve kabiliyetli tü-
fekler, hava savunma sistemleri, 
çeşitli akıllı mühimmatımız, yer-
den havaya, havadan yere, deniz-
den denize muhtelif kabiliyetler 
gösteren muhtelif menzillerde 
roketlerimiz var ve milletçe ba-
şarıyla söyleyebiliriz ki uzaya da 
ulaşmış durumdayız. Bunlar bize 
cesaret vermeli, ‘başarabiliriz’ 
duygumuzu tetiklemeli ama daha 
çok mesafe yürümemiz gerektiği-
ni de hiçbir zaman unutmamalı-
yız” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİSİNİN
KALBİ KONYA’DA ATTI

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Konya Sanayi Odası organizasyonuyla 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Konya Savunma Sanayi Tedarikçi 
Buluşmaları Fuarı’, Savunma Sanayii Başkanı Demir’in katılımıyla yapıldı 
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MEZARLIKLARDA 
BİLİNMEYEN TARİH
Özellikle Musalla ve Üçler 
Mezarlığı’nda bulunan kimi 
mezar taşları devasa 
büyüklükte ve genişlikte 
ancak üzerinde herhangi 
bir belirti bulunmadığı 
için gizemini korumaya 
devam ediyor

Farklı dönemlere ait olan Mezar taş-
ları milletimizin geçmişle kurduğu 
köprünün en önemli ayaklarından 
biri olmayı sürdürüyor. Konya’da 
günümüzde yaklaşık 60 civarında 
mezarlık bulunuyor ve mezarların 
çoğun da tarihin yatmakta olduğu 
bir gerçek. Bu mezar taşlarının ge-
nelde sade olduğu görülmekte. En 
süslü mezar taşları Musalla Mezar-
lığı ve Üçler Mezarlığı gibi büyük 
mezarlıklarda karşımıza çıkmakta.  
Özellikle Musalla ve Üçler Mezar-
lığı’nda bulunan kimi mezar taşları 
ise devasa büyüklükte ve genişlikte 
ancak üzerinde yazı, süsleme ya da 
buna benzer dönemsel özellikler 
bulunmadığından bu mezar taşla-
rı gizemliliğini korumaya devam 
ediyor. Konuyla ilgili olarak Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Sosyal 
ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sanat 
Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. 
Hacer Kara, gazetemize özel açık-
lamalarda bulundu. Öğretim Üyesi 
Dr. Hacer Kara, “Mezar taşları bir 
bölgedeki hâkimiyetin imzası nite-
liğini taşır ve Türk milli kültürünü 
en iyi yansıtan eserler arasında sa-
yılabilir. İlimizdeki mevcut mezar-
lıklarda bulunan mezar taşlarının 
tarihi 250-300 yılı geçmemektedir” 
dedi.  

“MEZAR TAŞLARI BİR 
BÖLGEDEKİ HÂKİMİYETİN 

İMZASIDIR”
Mezarlıkların ve mezar taşlarının 
geçmiş ile günümüz arasında tarih-
sel, kültürel ve sanatsal bir köprü 
kurduğunu ifade eden, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Be-
şeri Bilimler Fakültesi Sanat Tarihi 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hacer 
Kara,  ‘Her nefis ölümü tadacak-
tır. Sonra bize döndürüleceksiniz.’  
ayeti kerimesi bizlere dünyadaki 
hayatın bir sonu olduğunu göste-
riyor. Aslında insanın dünyadaki 
varlığı ebedi olmamakla birlikte 
yine de kendini ebedileştirmek is-
ter mezar taşlarıyla. Bunun sonu-
cunda da farklı dönemlere ait farklı 
biçimlerde mezar taşlarıyla karşıla-
şırız. Mezarlıklar ve mezar taşları 
geçmişle günümüz arasında tarih-
sel, kültürel ve sanatsal bir köprü-
dür. Aynı zamanda mezar taşları 
bir bölgedeki hâkimiyetin imzası 
niteliğini taşıyan ve Türk milli kül-
türünü en iyi yansıtan eserler ara-
sında sayılabilir. Dil ve edebiyatın 
gelişimini izlemek açısından da 
mezar taşları oldukça önemlidir. 
Türkler tarih boyunca inançlarıyla 
bağlantılı olarak farklı ölü gömme 
biçimlerini benimsemiş.  İslâm di-
ninin kabulünden sonra ise ölüle-
rini toprağa gömmüşlerdir. En er-
ken Türk mezarları olarak MÖ. 3. 
yüzyıla tarihlenen Hun kurganları 
karşımıza çıkmış, günümüze kadar 
yüzyıllardır devam eden mezar taşı 
dikme geleneği ise Göktürkler dö-
neminde “balbal” adı verilen mezar 
taşlarıyla ortaya çıkmıştır. Uygur-
lar döneminde Budizm’e inanların 
ölülerini yaktığı, bir kesimin ise 
ölülerini toprağa gömüp, başına 
‘bengütaş’ adı verilen yazılı bir taş 
diktikleri biliniyordu.



55 MERAMIMIZ
MEVLANA

www.yenimeram.com.tr

10. yüzyıldan itibaren İslâmiyet’i 
kabul eden Karahanlılar ve sonra-
sında Gazneliler ile B. Selçuklular-
da da mezar taşı dikme geleneği 
devam ettirmişlerdir. Daha sonra 
bu gelenek Anadolu’da Selçuklu, 
Beylikler ve Osmanlı döneminde 
de aynı şekilde sürmüştür” diye ko-
nuştu. 
“KONYA MEZARLIKLARINDA 

MEZAR TAŞLARININ 
TARİHİ, SELÇUKLULARA 

KADAR İNİYOR”
Konya’da mevcut mezarlıklarda 
bulunan mezar taşlarının tarihinin 
250-300 yılı geçmediğini ifade eden 
Öğretim Üyesi Dr. Hacer Kara, söz-
lerine şu şekilde devam etti; “Kon-
ya’da günümüzde yaklaşık 60 civa-
rında mezarlık mevcuttur. Konya 
mezarlıklarında ki mezar taşlarının 
tarihi, Selçuklulara kadar inmekte-
dir. Bunun dışında Beylikler döne-
mi mezar taşlarıyla da karşılaşmak 

mümkündür. Ancak Selçuklu ve 
Beylikler dönemi mezar taşları ko-
ruma amaçlı olarak Konya Müze-
si’ne (İnceminare Müzesi, Sırçalı ve 
Mevlana Müzeleri) taşınmış, mezar 
taşlarının bir kısmı ise zamanla 
toprak altında kalmıştır. Konya’da-
ki mevcut mezarlıklarda bulunan 
mezar taşlarının tarihi ise 250-300 
yılı geçmemektedir. Konya mezar 
taşlarında yatay bir görünüme sa-
hip sandukalar, lahitli, kaideli ve 
çerçeveli mezar tipleri ile düşey bir 
görünüme sahip şahideler mevcut-
tur. Şahidelerin tepe kısımları fark-
lı kemer formlarına sahip olduğu 
gibi, sikke, fes, sarık ve kavuk gibi 
çeşitli başlıklar ve kadınlar için ya-
pılmış çiçek tepelikli baş kısımları-
na sahiptir. Konya mezar taşlarının 
genelde sade olduğu görülmektedir. 
En süslü mezar taşlarının Musalla 
Mezarlığı ve Üçler Mezarlığı gibi 
birkaç büyük mezarlıkta karşımıza 
çıktığı söylenebilir. Süsleme olarak 

stilize serviler, asma yaprakları, 
kıvrım dallar, hayat ağacı, şua mo-
tifi, barok, rokoko, ampir üslûbu-
nun etkileriyle yapılan S ve C kıv-
rımları, stilize bitkiler, deniztarağı, 
gerdanlık, gülçe, akantus yaprağı, 
volütler vb. motifler görülmektedir. 
Cumhuriyet dönemi Konya mezar 
taşlarında beton-mozaik malzeme 
kullanılmış, süsleme ise neredey-
se ortadan kalkmıştır. Çoğu kez 
ayak taşlarına yapılan stilize servi 
motifiyle yetinilmiştir. Selçuklu ve 
Beylikler dönemi mezar taşlarında 
sülüs hattı zemin oyma tekniğinde 
yazılmıştır. Osmanlı döneminde 
ise sülüs, tâlik, rik’a, muhakkak, 
reyhâni ve nesih hattı zemin oyma 
tekniğinde nadir olarak ta kazıma 
tekniğinde yazılmıştır. Mezar taş-
larının, başına dikildiği kişinin 
sosyo-ekonomik durumunu yansı-
tan bir malzeme ve işçilikle yapıldı-
ğı görülmektedir.”

Üçler Mezarlığı tarihsel ve sanatsal açıdan, malze-
me, teknik, yazı çeşitliliği ve süsleme bakımından 

Konya’daki farklı tipteki mezar taşlarını bünyesin-
de barındırmaktadır. Kimi mezar taşlarında edebi       

metinlerin ön plana çıktığı görülmektedir
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Konya’ya has bir güzellik olan “şivlilik” adeti, üç ayların 
verdiği manevi havayı çocukların neşesiyle şenlendiriyor. 

Konya’ya özel çocuk 
bayramı “Şivlilik”

Her sene üç ayların başlangıcında ço-
cuklar iki sevinci bir arada yaşıyor. 
Gecesinde fenerler ve yakılan ateşler-
le eğlenen çocuklar, sabahleyin tor-
baları elinde ‘şivlilik’ diye bağırarak 
kapı kapı dolaşıp şeker ve çikolata 
topluyor.

Konya’ya mahsus bir gelenek 
olan şivlilik nedir?

Üç ayların başlangıcı Regaip Kandi-
li’nin sabahı çocukların kapı kapı do-
laşıp evlerden şekerlemeler topladığı 
bir etkinlik olan Şivlilik, Konya’da 
‘ilk namaz’ adıyla anılır.

Kandil gecesi kutlama geleneği, Os-
manlı Devleti döneminde padişah II. 
Selim’den (1566-1574) itibaren de-
vam eden bir gelenektir.

Kandilden bir hafta önce çocuklar, 
gece sokağa çıkıp bu günün geleceği-
ni trampet, kaval ve fenerlerle mahal-
le mahalle dolaşarak haber verir.

Fenerini alan çocuk sokağa çıkar ve 
yol ortasına gerilen ipe fenerini asar.

Bütün dükkanlar rengârenk, irili 
ufaklı karpuz, davul, sünme, kuy-
ruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, 
mumlarla süslenir.

Çocuklar yakılan ateşin etrafında 
halka olur ve fener alayına katılır.

Şivlilik nasıl kutlanır?
Regaip gecesinin sabahı ellerine birer 
torba alan çocuklar, kapıları çalma-

dan içeriye girerek ‘’Şivli şivli şişir-
miş, Erken kalkan pişirmiş, İki çörek 
bir börek, Bize namazlık gerek. Şivli-
liiiiik...’’ diye bağırır.

Ev sahibi, çocuklara kuru üzüm, leb-
lebi, incir, iğde gibi çerezlerden ve şe-
kerlemelerden dağıtır.

Aynı gün birçok evde yağda kızartıl-
mış mayalı hamurdan pişi yapılır ve 
yufkaların arasına konur. Buna pek-
mezle yapılmış un helvası da ilave 
edilebilir. Pişiler komşulara dağıtılır.

O gün erkekler mahallenin camiinde 
mum yakar.

İkindi ile akşam namazı arasında 
mezarlar ziyaret edilir ve yatsı nama-
zında camilerde mevlit okunur.

Şivlilik gününde aile büyükleri, 
komşu ve akraba ziyaretleri yapıla-
rak “Namazın mübarek olsun” te-
mennisinde bulunulur. Bu ziyaretler 
sırasında önce yemek, ardından da 
çerez ve meyvelerden oluşan şivlilik 
ikramında bulunulur.

Çocukların hatırlandığı, mutlu edil-
diği şivlilik, birlik ve beraberlik duy-
gularının pekiştirildiği bir gelenek-
tir.

Osmanlı Dönemi’nden kalan bu gele-
nek günümüzde hala devam ederken 
yerel yönetimler de “şivlilik” gelene-
ğinin yaşatılması için çalışmalarını 
sürdürmektedir.
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MEVLANA’NIN 
OĞLUNA ÖĞÜDÜ

MEVLANA’DAN ÇOCUKLARA MESAJ

“Bahaeddin! Eğer dâima cennette 
olmak istersen, herkesle dost ol, hiç 
kimsenin kinini yüreğinde tutma!

Fazla bir şey isteme ve hiç kimseden 
de fazla olma!

Merhem ve mum gibi ol,

iğne gibi olma,

Eğer hiç kimseden sana fenalık gel-
mesini istemezsen

fena söyleyici,

fena öğretici,

fena düşünceli olma!

Çünkü bir adamı dostlukla anarsan, 
daima sevinç içinde olursun, işte o 

sevinç cennetin tâ kendisidir.

Eğer bir kimseyi düşmanlıkla anar-
san, dâima üzüntü içinde olursun, 
işte bu gam da cehennemin tâ ken-
disidir.

Dostlarını andığın vakit içinin bah-
çesi, çiçeklenir, gül ve fesleğenlerle 
dolar.

Düşmanları andığın vakit, için di-
kenler ve yılanlarla dolar, canın sıkı-
lır, içine pejmürdelik gelir.

Bütün peygamberler ve velîler, böyle 
yaptılar, içlerindeki karakteri dışa-
rı vurdular. Halk onların bu güzel 
huyuna mağlup olup tutuldu, hepsi 
gönül hoşluğu ile onların ümmeti ve 

müridi oldular.”
Hazret-i Mevlana’nın Vasiyeti

“Ben size, gizli ve aleni, Allah’tan 
korkmanızı, az yemenizi, az uyuma-
nızı, az söylemenizi, günahlardan 
çekinmenizi, oruç tutmaya ve na-
maz kılmaya devam etmenizi, daima 
şehvetten kaçınmanızı, halkın eziyet 
ve cefasına dayanmanızı avam ve se-
fihlerle düşüp kalkmaktan uzak bu-
lunmanızı, kerem sahibi olan salih 
kimselerle beraber olmanızı vasiyet 
ederim. Hayırlısı, insanlara faydası 
dokunandır. Sözün hayırlısı da az ve 
öz olanıdır. Hamd, yalnız tek olan 
Allah’a mahsustur. Tevhid ehline se-
lam olsun.”

*Tanınmış bir ailenin, büyük bir ada-
mın oğlu olmak da önemli değildir. Bu 
çeşit gençler, mala ve mülke güvenir 
de kendini büyük sanır. Nice büyük 
adamların oğulları vardır ki kötülük-
te bulunurlar da, yaptıkları kötülük-
ler yüzünden babalarına utanç vesilesi 
olurlar.                                    Hz Mevlana

*Allah, hikmetiyle istidat sahibi olan 
her küçük çocuğun doğru yolu bulması 
için onların hırsına bir ciddiyet vermiş-
tir.                                            Hz Mevlana

*Çocuk, bilgisizdir, şüphededir, zanda-

dır. Allah’a şükret ki çocuğun kuvveti 
azdır. Bilgisiz olduğu ve zaııda bulun-
duğu hâlde, ya bir de güçlü olsaydı neler 
yapmazdı? Çocuğun yüzlerce yaramaz-
lığı vardır; kavgayı sever, huysuzdur, 
herkesle bozuşur. Allah’a şükret ki hile 
bilmez, gücü kuvveti yoktur! 
                   Hz Mevlana
*Çocuk, oyunla akıllanır; oynaya oyna-
ya aklı başına gelir onun… Hz Mevlana
*Sabır nimeti ariflerin yemeğidir. Helva 
ise çocukların arzuladığı şey. 
    Hz Mevlana

*Çocuk, babasının sırrıdır. Hz. Mevlana
*Ananın yahut babanın ekşi suratı, ço-
cuğu her zarardan korur. Hz Mevlana

*İnsanların savaşı, çocukların kavgası-
na benzer. Hepsi de anlamsız ve saçma-
dır.                   Hz Mevlana

*“Çocuk kırmızı elmayı görmeden, 
elindeki kokulu soğanı bırakır mı..?”  
                Hz. Mevlana
*Çocukla işim gücüm olunca, çocukla-
rın dilini kullanmam gerekir. 
                 Hz. Mevlana
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Savatra Antik Kenti’nde 
tarih gün yüzüne çıkarılıyor
Konya’nın Karatay ilçesinde 

yer alan Savatra Antik 
Kenti’nde bu sene başlayan 

kazılarda, Roma döneminden 
kalma tiyatro ortaya çıktı

Savatra Antik Kenti’nde bulunan 
tiyatronun sahne binasından son-
ra oturma basamakları ortaya çı-
kartılacak. 

2017 yılından itibaren Bozdağ 
Milli Parkı çevresinde gerçekleş-
tirilen yüzey araştırmaları neti-
cesinde Savatra Antik Kenti Bi-
limsel Danışmanı ve SÜ Kültür 
Varlıklarını Koruma ve Onarımı 
Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. 
İlker Işık tarafından Savatra An-
tik kentindeki kazı çalışmalarına 
2021 yılında başlandı. 

Önceki yıllarda gerçekleştirilen 
yüzey araştırmalarında tespit 
edilen antik tiyatro, bu sene baş-
layan kazı çalışmalarıyla kısmen 
ortaya çıktı.

Arkeoloji ekibi, ilk olarak tiyat-
ronun sahne binasınının gün yü-
züne çıkarılması için çalışmalara 
başladı. Sahne binasındaki duvar 
silsilesini ortaya çıkardıktan son-
ra orkestra ve daha sonra oturu-
lan bölüme (cavea) ait basamaklar 
üzerinde çalışmalar devam ede-
cek.

Burasının ‘Lykaonia’ bölgesi içeri-
sinde bulunan bir yerleşim birimi 
olduğunu belirten Doç Dr. İlker 
Işık, “Hem askeri garnizon kenti, 

hem de kendi kendini yönetebi-
len otonom bir kent. Bu nedenle 
tiyatro aynı zamanda bir meclis 
binası işlevi taşıyor. Biz de bura-
dan çalışmayı başlatmayı uygun 
gördük.” diyor.

Batı Anadolu’da antik tiyatro 
komplekslerine sıkça rastlansa 
da, İç Anadolu’da böyle bir ya-
pının ortaya çıkarılacak olması 
nadir bir örnek teşkil ediyor. Işık, 
“Ağırlıklı olarak Roma yerleşim 
alanlarına sahip olan kent için o 
dönemde inşa edilmiş olan tiyat-
ronun açığa çıkarılması ve turiz-
me kazandırılması için ilk kaz-
mayı vurmuş olduk.” diyor.

“Burada zaten önemli bir höyük 
yapısı söz konusu. Yani bu bölge 
prehistorik dönemlere kadar geri-
ye giden bir geçmişe sahip. Daha 
önce yapılan çalışmalarda arkaik 
döneme kadar gittiği beyan edi-
liyordu. Ancak biz elde ettiğimiz 
verilerle Tunç Çağı’na kadar ge-
riye giden seramik örnekleriyle 
karşılaştık. Bu bölgenin antik 
kent önemine sahip olması hem 
de bir höyüğe sahip olması çok 
komplike bir yerleşim birimi ol-
duğunu ve tarihi derinliğinin ne 
kadar önemli olduğunu bize gös-
teriyor.”
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“Kazı çalışmalarına ilk etapta Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi ve Kara-
tay Belediyesinin desteğiyle 20 kişi-
lik ekiple başlandı. Önümüzdeki yıl 
personelin fazlalaştırılarak devam 
ettirilmesi niyetindeyiz. Kazı ça-
lışmalarının uzun yıllar süreceğini 
ümit ediyoruz. Çünkü burada çok 
fazla mimari yapı ve buluntu söz 
konusu. Çok önemli bir kent. Çok 
önemli bilgilere ulaşacağımızı ak-
settiren önemli bulgular var.”

Savatra Antik Kenti, Konya iline 
bağlı, Aksaray yolu üzerinde, mer-
keze 76 kilometre uzaklıkta yer 
alan Yağlıbayat köyünde yer alıyor.

Antik Çağ’dan günümüze kadar 
birçok yazar ve araştırmacı Savat-
ra antik kentinden söz etti. Antik 
coğrafyacı Strabon, Savatra (ya da 
Soatra) için, Garsaura (Aksaray) ya-
kınında bir kasaba olduğunu, bura-
da dünyanın en derin kuyularının 

bulunduğunu ve suyun bu kuyular-
dan çekildiğini söylüyor. Ayrıca su 
olmadığı halde, ülkede müthiş bir 
koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı-
nı ve derin kuyulardan elde edilen 
suyun da burada parayla satıldığını 
belirtiyor (Strabon, 2000: 65).

Savatra kendi içinde yönetim me-
kanizması kurmuş olan önemli bir 
antik kentti. Kentin MÖ 1. yüzyılda 
kendi sikkelerini bastığı ve Grekçe 
ΣΟΑΤΡΕΙΣ olarak yazdığı biliniyor 
(Aulock, 1976: 73; Işık, 2018: 195-
196).

Roma Dönemi’nde coğrafi sınırla-
rın değişmesi sebebiyle kent zaman 
zaman Galatia ve Lykaonia bölgesi 
içinde gösterildi. Roma’nın erken 
dönem bölge teşkilatlanması esna-
sında Savatra, Galatia Bölgesi’nde 
bulunmaktaydı (Kadıoğlu 2009: 
23; Kaya 2000: 164; Mitchell 1993 
II: 155; Işık, 2018: 195-196). MS 

370/372 yıllarındaki yeni düzen-
lemeyle kent, Lykaonia Bölgesi’ne 
dahil edildi (Bahar 2015: 291; Işık, 
2018: 195-196).

Roma İmparatorluğu altında ihti-
şamlı bir görünüme kavuşan kent, 
Galatia-Lykaonia sınırını güvenlik 
altına alan stratejik bir askeri üs 
konumundaydı. Bizans döneminde 
ise önemli bir piskoposluk merkezi 
olan Savatra, 381 yılındaki İstan-
bul Konsili ve 451 yılındaki Kadı-
köy Konsili’ne temsilci göndererek 
önemini bu evre içerisinde de gös-
terdi (Le Quien, 1901 I: 1083; Bahar 
2015: 293; Işık, 2018: 195-196). Sa-
vatra Hristiyan kimliğini Selçuklu 
dönemine kadar korudu ve Katolik 
kayıtlarında piskoposluk merkezi 
olmaya devam etti. 1398’de Kon-
ya’yla birlikte Osmanlı devletinin 
hakimiyetine geçti. Eski Osmanlı 
haritalarında buranın adı Bali Ba-
yat olarak geçiyor.
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Bir zamanlar Ayaz adlı bir köle var-
dı. Takdir bu ya, köle bir gün Sultan 
Mahmud’un kölesi oldu. Sultan, 
köleyi taşıdığı asil karakteri sebe-
biyle çok sevdi.

Derken Sultan’ın öylesine itimadı-
nı kazanmış ki, bütün sultanlığın 
hazinedarı tayin edilmiş ve en kıy-
metli ve zarif mücevherler, taşlar 
ona emanet edilir oldu. Bu gelişme-
yi gören saraylılar ise durumdan 
pek rahatsız oldular. Hasetleri ve 
kibirleri yüzünden, sözüm ona ba-
sit bir köleye böyle bir mevki veril-
mesini ve kendi rütbelerine çıkarıl-
masını bir türlü hazmedemediler.

Bu duygular içinde, özellikle Sultan 
yakınlardaysa onun hakkında gün 
geçtikçe daha çok şikâyet etme-
ye başladılar ve asil ruhlu kölenin 
itibarını zedelemek için ellerinden 
geleni yaptılar.

Bir gün Sultanın huzurunda bir 
saraylının diğerine şöyle dediği 

duyuldu: “Köle Ayaz’ın sık sık hazi-
neye gittiğini biliyor musun? Onun 
mücevherlerimizi çaldığından 
adım gibi eminim.” Sultan, kulak-
larına inanamıyordu. “İşin aslını 
kendi gözlerimle görmeliyim” dedi. 
Hazinenin duvarında küçük bir de-
lik yaptırıp, içeride olanları seyret-
meye hazırlandı. Kölenin sessizce 
içeri girdiğini, kapıyı kapattığını ve 
sandığa gittiğini gördü.

Orada sakladığı küçük bir boh-
çaymış bu. Bohçayı öptü, alnına 
koydu ve sonra da açtı. İçinden çı-
kan köleyken giydiği yırtık pırtık 
bir elbiseymiş! Aynanın karşısına 
geçti. Kendi kendine şöyle sordu, 
“Daha önceleri bu elbiseyi giydiğin 
zamanlar kim olduğunu hatırlıyor 
musun Ayaz?”, “Bir hiçtin sen…”

“Satılacak bir köleydin ve Allah, 
Sultanın eliyle sana rahmet ederek 
belki de hiç hak etmediğin nimet-
ler lütfetti. Asla nereden geldiğini 
unutma! Çünkü mal, mülk insanın 

hafızasını uçurur, unutuluşlara sü-
rükler.

Şimdi sen de, nimetçe senden aşa-
ğı olanlara kibirle bakma ve daima 
hatırla Ayaz, hatırla!”

Sandığı kapattı, kilitledi ve sessizce 
kapıya doğru yürüdü.

Hazine dairesinden çıkarken bir-
den Sultanla yüz yüze geldi. Sultan 
orada yanaklarından aşağı yaşlar 
süzülerek onu bekliyordu. Gözle-
rini Ayaz’ın yüzüne dikerek bakı-
yordu, ancak boğazı düğümlendiği 
için konuşmakta güçlük çekiyordu.

Sultan Mahmut, kelimeleri yutarak 
şöyle dedi:

“Sevgili Ayaz, bugüne kadar mü-
cevherlerimin hazinedarıydın, ama 
şimdi… kalbimin hazinedarısın. 
Bana, benim de önünde bir hiç ol-
duğum kendi Sultanımın huzurun-
da nasıl davranmam gerektiği der-
sini verdin”

MESNEVİ’DEN HİKAYELER
Köle Ayaz
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ILGIN
Ş İ F A  Ş E H R İ

Ilgın, tarih öncesi çağlardan günümüze, birçok medeniyet 
öyküsünün kaydını tutmuş bir yerdir. Burası farklı renk ve seslerin birlikte 
yoğrulduğu bir kültür mozaiğidir. Antik dönemde “Tyriaeum” diye anılmış, 
Selçuklular ise yerin altından gelen sıcak suya gönderme yaparak Ab-ı 
Germ demişlerdir. Tarih öncesi zamanlara uzanan, görkemli bir geçmişe 
sahip olan Ilgın’a Hitit Kralı Tuthalia’nın, Arza Seferi sırasında yaptırdığı 
Yalburt Su Anıtı, günümüzde bu görkemli geçmişin en önemli yansıma-
larından sadece biridir. Hititlerden sonra; Friglerden Likyalılara, Perslerden, 
Roma’ya, Bizanslardan, Selçuklu ve Osmanlı’ya birçok medeniyete ev 
sahipliği yapan Ilgın’ı önemli yapan unsurlardan biri de jeopolitik 
konumudur. 

Ilgın’ın konum olarak önemli olmasının en büyük göstergesi ise; 
Antik dönemde Kral Yolu, Selçuklular döneminde Tarihi İpek Yolu ve 
Osmanlı Dönemi’nde ise İstanbul ve taşrayı birbirine bağlayan ana yol 
üzerindeki sağ kol olarak adlandırılan İstanbul-Mekke güzergâhı üzerinde 
olmasıdır. Bu anlamda Ilgın tarihin her döneminde ismini ön plana 
çıkarmıştır. İstanbul – Mekke güzergâhı aynı zamanda ticari ve askeri 
amaçla da kullanılıyordu. Ilgın o dönem birçok kervan ve tüccarın uğrak 
noktası olmuştu. Zamanın ticaret erbapları, gezginler, yolda kalanlar rahat 
etsin diye Sultan Murad devrinde bölgenin en büyük menzil külliyesi, bir 
Mimar Sinan şaheseri olan “Lala Mustafa Paşa Menzil Külliyesi” inşa 
edilmiştir. Bu külliye hacıların ve muhafızların emniyetini, kafilelerin 
dinlenmesini sağlıyordu. Bu tarihi külliye yapılan yenileme çalışmaları 
sonrası bugün ilk günkü ihtişamıyla göz kamaştırmayı sürdürüyor.

Su insanoğlunun en temel ihtiyacıdır ve beşeriyetin var 
oluşundan beri hep kutsanmıştır. Suyun yeraltındaki gizemli 
yolculuğunun son duraklarından biri de Ilgın merkezden 2,5 km batıda, 
Hamam Dağı eteklerinde alüvyon tabakasıyla örtülü bir kırıktır. Ilgın’ın 
alâmetifarikası hiç kuşku yok ki buraya kurulmuş kaplıcalarıdır. Ilgın 
Kaplıcaları Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat döneminde önemli 
devlet adamlarından olan Sahib Ata Fahrettin Ali tarafından 1236 
yılında ilk Havuzlu Türk Hamam’ı olarak inşa ettirilmiştir. O tarihte 
atılan temeller şuan hala varlığını sürdürmektedir. 800 yıllık tarihi ile 
Ilgın kaplıcaları asırlardır şifa kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Kaplıca suyu; karıştırılmadan, bekletilmeden, ısıtılmadan, yer altından 
çıktığı gibi direk havuzlara verilmektedir. 42Co sıcaklıkta olan kaplıca 
suyunun dünyanın en önemli üç kaplıca suları arasında olduğu 
bilinmektedir. Ortopedik, nörolojik, romatizmal, deri ve cilt, kadın 
hastalıkları, böbrek ve idrar yolları hastalıklarına iyi gelmektedir. Bu 
kaplıcalarda Hz. Mevlana’nın yanı sıra; Alaeddin Keykubat, IV. Murat, 
Evliya Çelebi, Kâtip Çelebi, Lala Mustafa Paşa ve Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk şifa aramıştır.

İşte böylesine sanatın, tarihin, şifalı kaplıcaların, kültür ve 
doğanın harmanlandığı efsunlu bir güzelliğe sahip Ilgın ziyaretçilerine 
kapılarını açıyor.
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Şehrin cazibe merkezi; ARDIÇLI
Son iki yılda 89 bine yakın aileyi ev sahibi yapan Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi 
(TOKİ), Ardıçlı Mahallesinde büyük bir projeye imza atıyor 

Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un gayretleriy-
le Konya’da ilk olarak yatay 
mimari ile inşa edilen Ardıç-
lı TOKİ Konutları’nın 1057 
konuttan oluşan ilk etabının 
teslimine başlandı. Diğer 5 
etapta ise çalışmalar hızlı bir 
şekilde sürerken teslimlerinin 
muhtemelen 1 yıl gibi kısa bir 
süre içinde yapılması planlanı-
yor. Konumu, altyapısı, yatay 
mimarisi, çevre düzenlemesi, 
oyun alanları, sosyal donatıları 
gibi pek çok özelliğiyle dikkat-
leri üzerine çeken Ardıçlı TO-
Kİ’de resmen yeniden bir şehir 
inşa edilirken, burada oluşacak 
nüfusun da yaklaşık 15 bin ile 
20 bin arasında olması tahmin 
ediliyor. Açıklamalarda bulu-
nan LEDA İnşaat Şantiye Şefi 
Haluk Üner, “Orta gelir grubu 
ve alt gelir grubunda yer alan 
aileler için Ardıçlı TOKİ ger-

çekten büyük bir fırsat oldu. 
Ardıçlı bölgesinde bulunan 
bütün konutlar yatay mimari 
olarak yapılıyor ve tünel kalıp 
sistemi ile inşa ediliyor. Tünel 
kalıp sistemi de depreme daya-
nıklıdır ve depreme karşı en iyi 
sistemdir.  TOKİ, bütün bina-
lar 1.sınıf malzeme, 1.sınıf işçi-
lik olacak diyor ve beğenmedi-
ğini yeniden yaptırıyor. Fayans, 
mermer, kapılar, parkeler ve 
bütün malzemeler en kaliteli 
olarak kullanılıyor. Mesela en 
basitinden boyaların markası 
Jotun. Bu boyayı çok lüks dai-
relerin dışında hiçbir müteah-
hit kullanmaz” dedi.

1.ETAPLARIN TESLİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum en son ki Konya zi-
yaretinde şehrin en büyük top-
lu konut projelerinden biri olan 
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Ardıçlı TOKİ konutlarında eşyalı 3+1 
örnek daireyi gezmişti. Konya Selçuk-
lu Ardıçlı Mahallesi 1.057 adet konut 
projesi kapsamında satışı gerçekleş-
tirilen 1.057 adet konutun teslimleri-
nin 14 Ekim-30 Kasım tarihleri ara-
sında olduğu da açıklanmıştı. Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
diğer etaplardaki yapılan çalışmalar-
da hangi aşamaya gelindiğini yerinde 
görmek amacıyla Ardıçlı TOKİ Saha 
ziyaretinde bulunmuştu. 

ARDIÇLI TOKİ’YE ULAŞIM İÇİN 
MÜJDELİ HABER GELDİ 

Ardıçlı TOKİ Konutlarına ulaşım için 
müjdeli haber Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan 
geldi. 8 Kasım’dan itibaren 61 No’lu 
‘Ardıçlı TOKİ - Su Deposu Tramvay 
Hattı’ hizmete başlayacak. Hattın se-
fer saatleri ve güzergahını ATUS web 
sayfası ve belediyenin Konya Mobil 
Uygulamasındaki Akıllı Ulaşım bö-
lümünden takip edilebilecek. Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ar-
dıçlı TOKİ Konutları’na toplu ulaşım 
hizmeti sağlamak amacıyla 8 Kasım 
Pazartesi gününden itibaren Ardıç-
lı TOKİ- Hastane Bölgesi- Beyhekim 
Caddesi- Gülsarayı Sokak- Gülaçar 
Sokak- Şafak Caddesi– Ankebut So-
kak- Abdullah Ulubay Sokak güzergâ-
hından tramvaya aktaracak 61 No’lu 

“Ardıçlı TOKİ - Su Deposu Tramvay 
Hattı” hizmete başlayacak. 

“FİRMA OLARAK KONUTLARI 
DAHA ÖNCE BİTİRMEYİ 

PROGRAMLADIK”
Yapımı devam eden ve Ardıçlı TO-
Kİ’de bulunan 512 konutluk 2. Etap 
projesi hakkında bilgiler veren LEDA 
İnşaat Şantiye Şefi Haluk Üner, 
“LEDA İnşaat Ankara firmasıdır ve 
TOKİ’ye sürekli iş yapan bir firmadır. 
Ardıçlı TOKİ’de LEDA İnşaat’ın yapı-
mını üstlendiği 2.etapta 512 konut ve 
35 adet dükkan bulunuyor. İşin bitiş 
tarihi 2022 yılının Haziran ayı ancak 
biz firma olarak daha önce bitirmeyi 
programladık. Şuan teslim programı-
nın önünde gidiyoruz büyük bir aksi-
lik olmaz ise Nisan ayında bitireceğiz. 
Buradaki konutların şehre bağlantı 
yolları, ada içi yolları, engelli ve bisik-
let yollarının yapımı firmamıza ait” 
diye konuştu.

“BÜTÜN BİNALARDA 1.SINIF 
MALZEME, 1.SINIF İŞÇİLİK 

KULLANILIYOR”
TOKİ tarafından büyük bir özen ile 
inşa edilen binaların 1. Derece dep-
reme dayanıklı olarak yapıldığını ve 
daire içinde kullanılan malzemelerin 
hepsinin 1. Sınıf olduğunu ifade eden 
Üner, sözlerine şu şekilde devam etti; 
“Önceden TOKİ’lerde çok katlı

Konumu, yatay 
mimarisi, sosyal 
donatıları gibi 

pek çok özelliğiyle 
dikkatleri üzerine 
çeken Ardıçlı TO-
Kİ’nin 1.etabında 
teslimler sürerken 
diğer 5 etabın da 
1 yıl gibi kısa bir 

süre için de 
tamamlanması 

planlanıyor 
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binalar yapılıyordu ancak şuan yatay mimari uygula-
nıyor. Ardıçlı bölgesinde bulunan bütün konutlar ya-
tay mimari olarak yapılıyor. Burada zemin+4 kat mev-
cut. Bütün binalar tünel kalıp sistemi ile inşa ediliyor. 
Tünel kalıp sistemi de depreme dayanıklıdır ve dep-
reme karşı en iyi sistemdir. Konya 4. Derecede dep-
rem bölgesinde bulunmasına rağmen, binalar 1.derece 
deprem bölgesi standartlarında yapılıyor. Hep birinci 
sınıf malzemeler kullanılıyor. TOKİ bu konuda da ge-
reken hassasiyeti bütün binalarında göstermektedir. 
Bütün binalar 1.sınıf malzeme, 1.sınıf işçilik olacak 
diyor ve beğenmediğini yeniden yaptırıyor. Fayans, 
mermer, kapılar, parkeler ve bütün malzemeler en 
kaliteli olarak kullanılıyor. Mesela en basitinden bo-
yaların markası Jotun. Bu boyayı çok lüks dairelerin 
dışında hiçbir müteahhit kullanmaz.”

“2 OKULUN İHALESİ YAPILDI, 
İNŞAATINA BAŞLANDI”

Ardıçlı’da yaklaşık 15 bin ile 20 bin arasında bir nüfu-
sun oluşacağını belirten İnşaat Şefi Haluk Üner, bura-
da yeni bir şehrin yükseldiğini de söyleyerek, “Ardıçlı 
TOKİ 6 Etap’tan oluşuyor. 6 farklı müteahhit toplam 4 
bin civarında konut ve 100 civarında dükkan inşa edi-
yor. Bu dairelerin hepsi dolduğu zaman burada yakla-
şık 15 bin nüfus olacak. Yani bu bölgede resmen yeni 
bir şehir inşa ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Selçuklu Belediyesi de buraya her türlü hizmeti getire-
cektir. Ardıçlı Bölgesinde toplam 6 adet okul parseli 
mevcut.  Şuandan itibaren de 2 okulun ihalesi yapıldı, 
inşaatına da başlandı” diye konuştu. 
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Oraya gitme demedim mi sana,
seni yalnız ben tanırım demedim mi?
Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi ben'im?

Bir gün kızsan bana,
alsan başını,
yüz bin yıllık yere gitsen,
dönüp kavuşacağın yer ben'im demedim mi?dönüp kavuşacağın yer ben'im demedim mi?

Demedim mi şu görünene razı olma,
demedim mi sana yaraşır otağı kuran ben'im asıl,
onu süsleyen, bezeyen ben'im demedim mi?

Ben bir denizim demedim mi sana?
Sen bir balıksın demedim mi?
Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın,
senin duru denizin ben'im demedim mi?senin duru denizin ben'im demedim mi?

Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?
Demedim mi senin uçmanı sağlayan ben'im,
senin kolun kanadın ben'im demedim mi?

Demedim mi yolunu vururlar senin,
demedim mi soğuturlar seni.

Demedim mi?
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Mevlana’nın Gözünde 
İnsan-ı Kâmil

The Complete Man (İnsan-ı 
Kâmil) in Rumi’s View

Mevlana’ya göre insan-ı kâmil 
Allah’ı tanımak için bir ayna 
görevindedir. İnsan nefsiyle 
olan mücadelesinde galip gelir, 
mükemmelliğe doğru ne kadar 
ilerlerse, hakikati temsil etme 
yetisi de o kadar artar. Mevlâna 
bu konuya açıklık getirmek için 
Mesnevi’nin dördüncü cildinde 
sufiler arasında bilinen “Gizli 
Hazine” kelimesine atıfta bu-
lunur. Bu kelimenin sırrı ise şu 
hadiseye dayanır; Hz. Davud 
(a.s.) Allah’a insanları neden 
yarattığını sorar ve Allah cevap 
verir: “Ben gizli bir hazineydim, 
bilinmeyi arzu ettim ve bu yüz-
den kâinatı yarattım” der. Mev-
lâna da buna istinaden her in-
sanın gizli bir hazine olduğuna 
inanır. O hazine tasavvuf yolcu-
luğunda gün ışığına çıkarılması 
gereken biz insanlara üflenmiş 
ilahi bir ruhtur. 

“O, gizli bir defineydi. Pek dolu 
olduğundan yarıldı, kendisini 
izhar etti. Toprağı, göklerden 
daha parlak bir hale getirdi.

Gizli bir hazineyken coştu; top-
rağı atlas giyen bir sultan haline 
soktu.

O Bedevi, Tanrı’nın Dicle’sin-
den bir katrayı görseydi haki-
katte bir deniz olan o katranın 
önünde testisini atardı.

Onu görenler, daima kendile-
rinden geçmiş bir haldedirler. 
Bu yokluk halinde testilerini 
taşlayıp kırmışlardır.” (2) 

In Rumi’s view, the comple-
te man is a mirror to know 
God. The more man progresses 
toward perfection, the more he 
has the ability to represent the 
truth. Rumi refers to a tradition 
in the fourth book of the Mas-
navi, which is very well known 
among mystics, in order to exp-
lain this theme. This tradition is 
called “hidden treasure” which 
is briefly explained here: Prop-
het David (PBUH) asks God 
why he has created the people 
and God answers: “I was a hid-
den treasure and I desired to be 
known, and I created the world 
in order to be known”. Rumi be-
lieves that there is a hidden tre-
asure inside every human being. 
That treasure is the divine spirit 
blown into us humans, which 
should be brought to light th-
rough mystical journey.  

’Twas a hidden treasure: beca-
use of its fullness it burst forth 
and made the earth more shi-
ning than the heavens.

’Twas a hidden treasure: becau-
se of its fullness it surged up and 
made the earth (like) a sultan 
robed in satin.

And if he (the Arab) had seen a 
branch of the Divine Tigris, he 
would have destroyed that jug, 
destroyed it.

They that saw it are always be-
side themselves: like one beside 
himself, they hurled a stone at 
the jug (of their self-existence). 

 Ahmad Ali Heydari , Adeleh Mirzaee
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Mevlana’nın bu dizelerinden yola çıktığımızda onun ba-
kış açısına göre her insanın içinde insan-ı kâmile ulaşmak 
için bir ihtimal vardır ve bu bilinirse kişinin varlığını ay-
dınlatır ve onu arşa yükseltir. Dolayısıyla her birey, içeri-
sinde mükemmelliğe ve oradan da hakikate ulaşmak için 
bir potansiyel taşır. Aynı geleneğe atıfta bulunan diğer 
sufiler bu geniş evrende var olan her şeyin Allah’ın isim 
ve sıfatlarının bir tecellisi olduğuna inanırlar. Hakikat, 
insanda tecelli edebildiği ölçüde her şeyi açıklayabilen bir 
ayna özelliği taşır. Mevlâna, insanın hakikatle olan bağını 
yitirmemesi ve sınırlı bilgisi ile yetinmemesi gerektiğini 
söyler. 

Mevlana’ya göre varlığımızı test etmek ilim ve ilme doğru 
giden diğer yollardan geçmekle gerçekleşir. Yukarıdaki 
ikinci beyitte belirtildiği gibi Mevlana’ya göre kusursuz-
luk ve ilahi bilginin denizine gözümüzü açık tutabilirsek 
sahip olduğumuz sınırlı bilgiler testisini kırmış olacağız. 
İşte tam da bu anda bu sınırlı ve muhtaç varlığımızın o 
gerçek, orijinal ve zengin varlıkla karşılaştırıldığında hiç-
bir değeri olmadığını görmekteyiz. Mevlâna, bu anlamlı 
beyitleriyle bedenimizi ve maddi hayatımızı bir testiye, 
manevi mükemmelliğe ulaşma kabiliyetimizi ise suya 
benzetmektedir. İnsan varlığında saklı olan o ilahi nuru 
bir nebze uyandırabilirse artık bedeninin esaretinden 
eser kalmayacak. Dünya hayatının zevkleri insanın gö-
zünde önemsizleşecek ve dünyaya daha geniş bir perspek-
tiften bakıp onu çok yönlü gözlemleyebilecektir. Mevlâna 
şöyle devam ediyor

“Ey himmet edip testiyi kıran! O testi, kırılmakla daha iyi 
yapılmış olur.

Küp kırılır ama içindeki su dökülmez. Bu kırılmada yüz-
lerce sağlamlık vardır.

Küpün bütün parçaları oynamakta, hallenmektedir. Fa-
kat Akl-ı Cüz’î, bunu imkânsız görür.

Bu halette ortada ne testi görünür ne su. Bunu iyice gör, 
doğrusunu Tanrı daha iyi bilir.” (3) 

Mevlâna’ya göre insani-ı kâmil olmak için tasavvuf yolu-
na çıkmanın ilk adımı varlığınızın sınırlı testisine bir taş 
atmaktır. Kendi içinde saklı ilahi nuru görebilen insan, 
bunu kendi çabasıyla yapar. 

Therefore, from Rumi’s point of view, there is a possibility 
within every human being, and if known, makes the soil 
of one’s being shining and leads him to the Celestial Th-
rone. Referring to the same tradition, Muslim mystics be-
lieve that whatever that exists in this vast universe is a ma-
nifestation of a name of the names and attributes of God. 
There is this ability in man to be an all-revealing mirror 
to the extent that the truth can be manifested in it. Rumi 
says that man must not suffice to his limited knowledge, 
which are all partial sciences and have lost their connec-
tion with the general truth. According to Rumi, the jug 
of our existence is full with the water of knowledge and 
minor sciences. If we can keep our eyes open on the Tigris 
of perfection and divine knowledge, we will break this 
limited jug instantly. At this very moment we find that 
this limited and needy existence has no value compared 
to that real, original and rich existence. In these beautiful 
verses, Rumi likens our body and material life to a jar and 
a jug, and our ability to reach spiritual perfection to water. 
If man can awaken a little of that divine light hidden in 
his being, he will no longer remain in the bondage of the 
body, the standards of worldly life become insignificant in 
his view and he will observe the world from a wider angle 
and with much more variety. Rumi continues:

O thou who from jealousy hast hurled a stone at the jug, 
and thy brokenness has in truth become soundness,

The jar is shattered, (but) the water is not spilled from it: 
from this shattering have arisen a hundred soundnesses.

Every piece of the jar is in dance and ecstasy, (though) to 
the partial (discursive) reason this seems absurd.

In this state (of ecstasy) neither the jug is manifest nor the 
water. Consider well, and God knoweth best what is right. 

In Rumi’s opinion, the first step to enter the mystic jour-
ney to be a complete man is to hurl a stone at the limited 
jug of your existence. A man who can see the hidden di-
vine light within him, does this out of ardor, i.e., when 
choosing between perfection and imperfection, he prefers 
perfection. In this case, he will see that this jug becomes 
even more complete when broken. Therefore, the first step 
is the removal of selfishness and pride. 

Ey sevgili; heyben acıyla dolar da nefes alamazsan gel. Huzur bulacağın kıyılarım senin-
dir. Umutların solar kurur da su bulamazsan beraber sulayalım, gözyaşlarım senindir. 

Kanadın kırılır da maviye uçamazsan, ne güne duruyor al, kanatlarım senindir. Çaresiz 
çilelere bir umut bulamazsan, kendime ettiğim dualarım senindir.
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Mevlâna’ya göre insan, Allah katında varlığını sürdürür ve ebedi 
hale gelir. Mevlâna insanın bencilliğini ve gururunu kırdığı za-
man ve bu kırılan nefsi özelliklerin, hakikat örtüsünde orijinal 
konumlarına ve köklerine doğru yol alabileceklerini söyler. İşte 
bu güzel noktaya ulaştığında insan artık ebedi mutluluğa ulaş-
mıştır ve coşku içindedir. Erdemli insanların yaptığı bu coşku 
(dans) ve zikir hakikatin bilgisine ulaşmış olduğuna işaret eder. 

Mevlâna’ya göre insan-i kâmil olmanın önündeki engellerden 
biri insanın kısmî (sınırlı) aklının kendisine oynadığı hilelerdir. 
Kısmî aklın hesapçı bir zihniyeti vardır ve işi insanın rızkını 
gözetmek, tabii ve maddi hayatı tahlil etmektir. Mevlâna işte bu 
kısmi aklın sınırlarını geliştirmeye çalışmamız için bizi uyarır, 
çünkü kısmî akıl sınırlı olduğu için insanın manevi hayatını 
inkâr eder veya göremez. 

Mevlâna yukarıdaki beyitlerde bahsi geçen manevi hayata karşı 
kısmî aklı korumamız gerektiği, bedenimize (bedenimizin tes-
tisine) iyi bakmamız ve onu kırmamamız gerektiğini söylemek-
tedir, çünkü o kırıldığında muhtaç konumuna düşeriz. Mevlâna 
insanı kâmil yolunda ilerleyenlerin bencilliğini bir kenara bıra-
kıp bedenini eğiterek ve sınırlarını anlayarak ilahi nuru görürse 
nefsini ancak yok edebileceğini ve bu durumda da ortada artık 
ne testi ne de su kalacağını söylemektedir. Dolayısıyla Yaradan’a 
ulaşmış ve kendi benliğinden vazgeçmiş olacaktır. 

Mevlâna Mesnevi’nin dördüncü cildinde bir sonraki adımda, 
varoluş kemaline ulaşacak olan yolcunun başka hangi aşama-
lardan geçtiğini şu şekilde anlatmaktadır: 

“Ben cemadattandım… öldüm, yetişip gelişen bir varlık, nebat 
oldum. Nebatken öldüm, hayvan suretinde zuhur ettim.

Hayvanlıktan da geçtim, hayvanken de öldüm de insan oldum. 
Artık ölüp de yok olmaktan ne korkayım?

Bir hamle daha edeyim, insanken öleyim de melekler âlemine 
geçip kol kanat açayım.

Melek olduktan sonra da ırmağı atlamak, melek sıfatını da terk 
etmek gerek, “Her, şey fanidir, helâk olur… ancak onun hakikati 
bakidir.”

Bir kere daha melekken kurban olur da o vehme gelmeyen yok 
mu… işte o olurum.

Yok olurum, suretlerin hepsini terk ederim de erganun gibi “Biz, 
mutlaka geri dönenleriz, ona ulaşanlarız” derim…  

According to Rumi, it is after man’s annihilation that he sur-
vives by God and becomes everlasting. In the same verses, 
Rumi refers to this beautiful point that whenever man breaks 
his selfishness and pride, just then can these broken compo-
nents find their original position based on the pattern of ge-
neral truth and find a way to their origin. At this point, they 
are deliriously happy and are in dance and ecstasy. Dance and 
divine remembrance (Dhikr) of the virtuous people indicate 
such a perception and knowledge. 

According to Rumi, one of the main obstacles to becoming a 
complete human being is the tricks of man’s partial intellect. 
Partial intellect has a calculating nature and its job is to take 
care of human livelihood and to analyze and interpret natural 
and material life. Rumi warns us to understand the limitati-
ons of this intellect and try to improve it, because the partial 
intellect denies the spiritual life of man due to its limitations. 
One of the justifications of the partial intellect against the spi-
ritual life mentioned in these verses of Rumi is that we should 
take care of the jug of our body and not let it break, because 
if it breaks, we will be indigent. Rumi teaches the follower of 
the path of the complete man that if he puts aside his selfish-
ness and sees the divine light within him by training his body 
and understanding its limitations, he will reach the state of 
annihilation, and at this time, there would be neither a jug 
nor water. 

Rumi shows in the next step, in the fourth book of the Mas-
navi, what other steps a wayfarer, who is going to reach his 
perfection of existence, should go through:

I died to the inorganic state and became endowed with 
growth, and (then) I died to (vegetable) growth and attai-
ned to the animal. I died from animality and became Adam 
(man): why, then, should I fear? When have I become less by 
dying?

At the next remove I shall die to man, that I may soar and lift 
up my head amongst the angels; 

And I must escape even from (the state of) the angel: everyt-
hing is perishing except His Face.

Once more I shall be sacrificed and die to the angel: I shall 
become that which enters not into the imagination.

Then I shall become non-existence: non-existence saith to me, 
(in tones loud) as an organ, Verily, unto Him shall we return. 

1-Tahran Allameh Tabataba’i Üniversitesi 
Felsefe Bölümünde Doçent (İran).

2-Mesnevi; 1:2862-65.
3-Mesnevi, 1:2866-69.
4-Mesnevi, 3:3901-06.
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Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, Teknik Direktör 
İlhan Palut ile farklı bir kimliğe 
büründü. Geçtiğimiz yıllarda ligde 
kalma mücadelesi veren yeşil-be-
yazlılar, geçtiğimiz sezonun orta-
sında göreve getirilen İlhan Palut 
ile adeta kabuk değiştirdi. Palut’un 
göreve başlamasının ardından ko-
lay kolay yenilmeyen bir takım hü-
viyetine bürünen Anadolu Kartalı, 
bu sezon gözünü Avrupa’ya dikti. 
Tarihinin en iyi sezonunu geçi-
ren ve istatistikleri deyim yerinde 
ise alt üst eden Konyaspor, son iki 
maçta istediği sonuçları alamasa 
da puan cetvelinde üst sıralarda 
kendine yer bularak Avrupa hede-
fi doğrultusunda emin adımlarla 
ilerliyor. Yeşil-beyazlı temsilcimiz 
özellikle İlhan Palut ile birlikte iç 

sahada başarı çıtasını yukarılara 
taşıdı.

Yeşil-beyazlı temsilcimiz, iç sahada 
14 maçlık yenilmezlik serisi yaka-
larken, Süper Lig’de devam eden 
en uzun iç saha yenilmezlik serisi-
nin sahibi oldu. Yeşil-beyazlı takım 
evindeki son 14 maçta 7 galibiyet, 
7 beraberlik aldı. Konyaspor, ligde 
Medaş Büyükşehir Belediye Stad-
yumu’nda son yenilgisini 2020-
2021 sezonunun 29. haftasındaki 
Fenerbahçe mücadelesinde yaşadı. 
8 Mart 2021’de oynanan karşılaş-
mayı yeşil-beyazlılar 3-0 kaybetti. 
Konyaspor o tarihten itibaren evin-
de çıktığı maçlarda yenilgi yüzü 
görmedi. Öte yandan Konyaspor bu 
sezon ise evinde oynadığı 8 maçta 5 
galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. 

Konyaspor, ligde geride kalan 15 

hafta sonunda taraftarı önünde 18 
puan toplarken, deplasmanda ise 9 
puan alarak 27 puan elde etti. Kon-
yaspor evinde rakip filelere 15 gol 
atarken, kalesinde 6 gol gördü. 

Konyaspor, İlhan Palut
İLE ÇITAYI YÜKSELTTİ
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GÜLER OFSET
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KONYA, YÜKSEK KATMA KONYA, YÜKSEK KATMA 
DEĞERE ODAKLANDIDEĞERE ODAKLANDI

Güçlü sanayi üretim alt yapısı, giri-
şimci ruhu, sektöründe iddialı fir-
maları ve yüksek ihracat potansiyeli 
ile Marmara Havzası’na alternatif 
bir il olan Konya’mız, bu iddiasını 
her geçen gün güçlendirmeye devam 
ediyor. 10 organize sanayi bölgemiz, 
70’in üzerinde sanayi sitemiz, 2 bin 
800’den fazla ihracatçı firmamız ile 
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçek-
leştiren illeri arasındayız. 

Özellikle yatırımlar ve ihracatta bü-
yük bir ivme yakaladık. Sanayici-
lerimiz 20 yıl önce yaptıkları yıllık 
ihracatın iki katından fazlasını, bir 
ayda gerçekleştirir hale geldi. 2001 
yılında 100 milyon dolar civarında 
ihracat gerçekleştiren Konya, bu yı-
lın sadece Ekim ayında 256 milyon 
doların üzerinde ihracat rakamına 
ulaştı.  2021 Ocak-Ekim dönemin-
de, yani ilk 10 ayda ise, ihracatımı-
zı geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 40,8 artırarak, 2 milyar 445 
milyon 125 bin dolar ihracat gerçek-
leştirdik. 2021 yılına koyduğumuz 

2.5 milyar dolar ihracat hedefimizi 
aşarak, 3 milyar doları zorlayacağız 
inşallah. 

Konyalı sanayicilerimiz bugün 
dünyanın 180’den fazla ülkesine 
ihracat gerçekleştiriyor. Mozaikli 
bir yapıya sahip olan Konya sanayi-
mizde, hemen her sektörde üretim 
gerçekleştirilmekle birlikte, ihraca-
tımızın ilk sırasında makine ve ak-
samları sektörü, devamında otomo-
tiv endüstrisi, hububat, bakliyat ve 
yağlı tohumlar sektörü ile savunma 
ve havacılık sanayi geliyor. Ayrıca, 
ayakkabı, döküm, iklimlendirme, 
kimya, plastik, araç üstü ekipman-
lar en güçlü olduğumuz sektörler-
den bazıları.

Konya’mızı; yüksek katma değer 
üreten bir sanayi geleceğine hazır-
lıyoruz. Öyle ki geldiğimiz nokta-
da şehrimizin üretiminin yüzde 
46.6’sını orta-yüksek teknoloji, 
yüzde 32.3’ünü orta-düşük tekno-
loji, yüzde 19.8’ini düşük teknoloji 
içeriyor. 

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ve Konya Sanayi Odası  Başkanı Memiş Kütükcü 
“Konya, geleceğini yüksek katma değerli üretim ve ihracatla kurguluyor” dedi.

Memiş KÜTÜKCÜ
KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANI
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.  Düşük teknoloji üretimin-
den her geçen gün uzakla-
şıyor, orta-yüksek teknoloji 
üretimimizi ise artırıyoruz. 
İşte hedefimiz; Konya’yı yük-
sek katma değere odaklanan, 
yeni bir sanayi hamlesine ha-
zırlamak. Bunun için şehir 
olarak birlikte çalışıyoruz. 

Bir yandan Konya Organize 
Sanayi Bölgemiz başta olmak 
üzere OSB’lerimizde ve diğer 
sanayi sitelerimizde yeni ya-
tırımlar yükselirken, aynı za-
manda Konya Teknoloji En-
düstri Bölgemiz de teknoloji 
odaklı yeni yatırım ve üretim 
süreçlerine odaklanmış du-
rumda. 1 milyon 800 bin 
metrekareden oluşan Konya 
Teknoloji Endüstri Bölgemiz-
de halihazırda Aselsan Kon-
ya Silah Sistemleri Fabrikası 
üretime başladı. Yine Türki-
ye’nin ilk silah test merke-
zi olacak Türkiye Silah Test 
Merkezi yatırım süreci de 
başladı. İnşallah TÜBİTAK 
da Konya Teknoloji Endüstri 
Bölgemize yatırım yapacak. 
Böylece Konya’mızda yüksek 
teknoloji üretim ve ihracatı 
noktasında yeni bir ekosistem 
oluşacak. 

Konya Sanayi Odası Başkanı 
olarak, Konya’mızın geliş-
miş sanayi üretim alt yapısı, 
girişimci ruhu, lojistik avan-
tajları, insan kaynağı gibi 
daha birçok yatırım avanta-
jından yararlanmak isteyen 
ve teknoloji üretmek isteyen 
yatırımcılarımızı şehrimize 
davet ediyorum. Bürokrasi-
den uzak, yatırımcı dostu bir 
şehir olarak tüm yatırımcıla-
rımızın yatırımlarını gönül 
rahatlığı ile Konya’mıza ger-
çekleştirebileceklerini ifade 
etmek istiyorum. Konya Sa-
nayi Odası olarak da biz de 
bu noktada her türlü desteği 
vermeye hazırız. 

INNOPARK, üretim 
geleceğimize öncü oluyor

Konya Sanayi Odamız öncü-
lüğünde şehrimize kazandır-
dığımız Innopark Konya Tek-
noloji Geliştirme Bölgemiz 
de, ilimizin inovatif üretim 
alt yapısına çok büyük katkı-
lar sunuyor. Innopark bün-
yesinde bulanan 72 firmamız 
tarafından, akıllı sistemler, 
sanal gerçeklik, yapay zeka, 
siber güvenlik gibi pek çok 
alanda üretim yapılıyor, yazı-
lım gerçekleştiriliyor. 
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