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ÖNSÖZ
Türk Dili ve Edebiyau öğrencilerinin görevlerinden biride araştırma yapmaktır. Bu
mezuniyete çalışmasında da araştırma/arm sonucu elde edilmiş bilgile» bulunmaktadır. Bu
bilgiler bilimsel olarak kaleme alınmıştır.
Bu tür çalışmalar

öğrencilerin

kendilerini

yetiştirmede

kendilerince

bir şeyler

üretmede büyük rol oynamaktadır. Üzerinde çalıştığım hu konu kendi memleketim olan Konya
ile ilgili olduğundan dolayı kaynak sıkıntısı çekmedim. Bu mezuniyet çalışmamı hazırlarken
büyük zorluklarla karşılaşmadım. Bu çalışmamı hazırlarken birçok yöntemler
Kitabın hazırlanması

ve yazımında

kurgulu yazma yöntemini

kullandım.

kullandım.

Çalışmalanmda

bana yol gösteren ve yardımcı olan hocalarıma, Konya İl Halk Kütüphanesi çalışanlarına,

arkadaşlarıma ve ders hocamız olan Doç. Dr. O. Bülent YORULMAZ 'a teşekkur ederim.
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Efsaneye göre bir zamanlar bu şehre Medüz denen bir canavar musallat olur.

Zeus'urı oğlu Perse, Medüzün başım keserek şehri kurtarır. Halk da, Perse'in bir
heykelini şetu..:ın meydanına diker. Bundan sonra, şehrin ismi heykel şehri demek
olan "İkonium" olur. Bir zamanlar Anadolu

Selçuklu Devletinin başkenti olan

Konya'nın yerleşim tarihi, Can Hasan, Çatalhöyük ve Erbaba kazılarının sonuçlarına
göre Neolitik Çağ'a üvIÖ 8000-5500) kadar uzanır.Çumra,
Beyşehir

dolaylarındaki

alanlarda

yerleşik

hayata

Karaman, Seydişehir,

geçerek

tanın

ve

avcılığı

benimsemiş, kendini savunabilmek için taştan çeşitli savaş aletleri yapmıştır.
Konya büyük kentleşme

evrimine maden evriyle başladı. M.Ö. 3000'de

Alaeddin Tepesine yerleşip güvenliğini sağlayarak kendisini dış etkenlerden korudu.
Ve yüzyıllar boyunca bağımsız yaşadı.
Anadolu'da Hitit egemenliğine son veren Frigler Trakya'dan Anadolu'ya göç
etmiş kavimlerdir. Alaaddin Tepesi ve Karapınar, Gıcıkışla, Sızma'dan elde edilen
buluntular MÖ Vil. yüzyıla aittir. Frigyalılardan

sonra Konya ( KAV Aı'\liA )

Lidyalılar ve İskender'in istilasına uğramıştır. Daha sonralan

Anadolu'da Roma

hakimiyeti sağlanınca Konya İkonium olarak varlığım korumuştur.

( MÖ 25 ).

Antalya'dan Anadoluya çıkan Hıristiyan azizlerden St. Paul Antiochia ( Yalvac'a )
sonra İkonium'a ( Konya'ya ) gelmiştir. Bu devirde Hatunsaray Lystra-Derbe
Laodika

ve

( Ladik Halıcı ) ve Sille önemli Bizans yerleşim yeridir. İslamiyetin

Anadolu'da yayılması ile Bizans'a ( Yani İstanbul'a ) Arap akınları başlamıştır.
Emeviler, Abbasiler, Konya üzerinden akınlar yapmışlardır.
Klasik çağlara Konya, Roma İmparatorhığu'nun

sömürgesi olarak, Roma'lı

valiler tarafından yönetilmiş. yerli halk Roma egemenliği altında yüzyıllar boyunca
Diyar-ı Rum olarak yaşamıştır. Siyasal hakimiyet kurulduktan

sonra kent biraz

büyümüş, ek işlev kazanmaya başlamıştır.

Roma İmparatorluğıı'nıın
siyasal alanda bvy göstermesiyle

parçalanması ve Doğu Romanın

Bizans ismiyle

Konya garnizon aracılığı ile yüzyıllar boyunca

idare edilmiştir. Hristiyan azizelerinden

Saint Paul'un Konyayı iki defa ziyaret

etmesiyle· kutsallık kazanan şehir, Hristiyanlarca

da ayn bir önem

kazanmıştır.

M.S. 1077 yılında Kutalmışoğlu Süleyman Bey tarafından köhne Bizans'ın
elinden
alınan
Konva
sehrinin
fethi
kolav
Dağ)
'
q.
-- J« ~
.,,
- g.J olmus
M-~, Gevele- Kalesi- (Takkeli
- .
g. J
kumandanı, kalenin anahtarım ve yöneticiler de yönetimini Selçuklulara bırakmıştır.

I096 yılında başkent

Daha sonra Haçlı Seferlerinin geçit yolu olan Konya'nın
olmasıyla
yüzyıllarca

"İslam-Türk

Medeniyeti

Tarihi"

süresi için de başlangıç olmuş ve

çevreye ışık saçmıştır. Konya şehrinin büyük bayındırlık etkinlikleri

başlamış; medreseler. camiler, kütüphaneler, şifahaneler ve ilim yuvalan yapılmıştır.
Konya'nın fethi esnasında- şehir, Alaaddin Tepesi ve civarında dar bir alanda
bulunuyor-du. Pazar , yerleri, hanlar, hammadde satan dükkanlar ile bunları işleyen
sanatkarlar işlevlerini- bu dar alanda yerine getirmişlerdir, Yerel pazarların yanında
uluslararası pazarların yolu Konya'dan geçtiğinden Cenevizliler, Venedikliler, Lehler
gerek iç alımlarda, gerekse, dış alımlarda sağladıkları mallarını Konya üzerinden

Akdeniz Jiman1arma sevk etmişlerdir.
Konya şehrini kısa zamanda gelişmes~ oturum alanlarının batıya doğru
uzanması

şehrin savunmasını

zorlaştırmıştır,

Bu durum

1222 )'ılında Alaeddin

Keykubad tarafından dış kalenin kapılarının civarına taşınmıştır.
Bir süre Karamanoğlu

egemenliği altına geçen Konya'nın Karamanoğlu

Osmanlı çekişmeleri ile bir kat daha kötüye giderek yüzyıllar boyu sürecek olan

karanlık günlerin devam etmesine neden olmuştur. Zaman içerisinde Konya'nın asıl
halkı, bu kötü günleri tevekkül ile karşılamış; kaderinin bir gün ters döneceğine

inanmış. kendi gelenek ve göreneklerinyle yaşama)', kabullenmiştir.
Konya şehrinin kaba çizgileriyle anlattığımız bu tarih hikayesi 20. asrın ilk
çeyreğinde de yeniden devam etmiştir; Anadolu-Bağdat demiryolunun 1895-1896'da
Konya'ya ulaşması ve 1901 yılında Avlonyah Ferit Paşa'nın Konyaya vali olarak
tayin edilmesiyle ivme kazanmıştır. Şehrin fiziki dokusu değişmiş, 1912 yılından
başlamak üZere modern mimari tarzında çatılı ve kargir binalar inşa edilmiştir.
Ulaşıma atlı tramvay dahil edilmiş 1924 yılında ilk elektrik fabrikası açılmıştır.

1950

yılından

itibaren

şehirde

yenilik

hareketleri

başlamış,

şehrin

sanayileşmesi ile bugünkü modem Konya'nm hazırlanmasına yardımcı olmuştur.
Bügun Türkiye'nin saytlı büyük şehirlernıden: olan Konya milyonluk nüfüsü,
fabrikası, asfaltı, yollan ile modem bir şehir olmasıyla hepimizin kıvanç kaynağıdır.
"Bu şehir bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir

güzelliği vardır. Bozkır kendi hazinelerine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır;
Konya, çok arızalı bir arazi arasından ufkun akik rengine serpilen bir ışık oyununa
çok benzeyen bir rüya takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğumuza uzaktan
gülen bir rüya, her dönemeç başında, biraz sonra daha vuzuhla tamamlanmak için
siline kaybola genişler, büyür. Dışarıdan bu kadar gizlenen Konya içinde de böyle
kıskançtır. O, müstakil, sağlam ve gösterişsiz Anadolu insanına çok benzer. Onu
hakkiyle tatmak, bütün Iezzetine varabilmek için .saat ve mevsimlerinde yakalamak
lazımdır. Bozkırın gurbetinden ve bu gurbetin üzerinde bir meyve olur gibi yavaş
ya-vaş kızaran akşamların uzun yalnızlığından -ona .sığınanlardır ki · Konya'yı hakiki

çehresinde-teaıılar.
Ancak o zaman çeşmelerindeki Çayırbağ sularının taganni ettiği sırrı, zengin
işlemeli kapıların

arkasında tıpkı sırmah çarşafına iyice bürünmüş eski zaman
.. I aAb•d
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Hulasa Konya insanı ya bir sıtma gibi yakalar-, be:rJiğiyle dört tarafını sarar,
kendi alemine taşır, yahut ona yabancı kalır. Meram bağlarının tadım alabilmek için
ona yerli bir hayattan gitmek lazımdır."

Ahmet Hamdi TAl\lJ>rNAR
(Beşşehir'den)
.
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2. COGRAFİ BiLGİLER
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Konya'mn coğrafi konumu
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Nüfüs Bilgileri

2.1. COGRAFİ KOl'.'lJl\ıIU
Yanmadası'nm

ili.Anadolu

Konya

ortasında bulunan İç Anadolu Bölgesi'nin
güneyinde,

şehrin

kendi

adıyla anılen

Konya bölümünde yer almaktadır.
İlimiz

bölümü.İç

Anadolu'mın

yüksek

topraklarının

büyük

bir

üzerine rastlar. Güney ve güneybatr

düzlükleri

kesimleri Akdeniz bölgesine dahildir.Konya.coğrafi

olarak 36° 41' ve 39° 16' kuzey

enlemleri ile 31° 14' ve 34° 26' doğu boylamları arasında yer alır.Yüzölçümü 38257
lr~2
l\JU

( go
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l
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In
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1

I

•

•

ilidir. Ortalama yükseltisi 1 O 16 rn'dir. idari yönden, kuzeyden Arık.ara, batıdan

Isparta, Afyorıkarahişar, Eskişehir,
. ~ ,l Ak. csaray uıerı
·ıı . lı€
·ı çevrıilidi
l lf.
Nıgce,
Konya

ili,

doğal

açıdan

güneyden

kuzeyinde

İçel, Karaman,

Haymana

Antalya, doğudan

platosu,

kuzeydoğuda

Cihanbeyli Platosu ve Tuz Gölü't'ne, batısında Beyşehir Gölü'ne ve Akşehir Gölü'ne,
güneyinde Sultan Dağlan'ndan başlaya.., Karaman ilinin guneyine kadar devam eden,
Toms yayının iç yamaçlaro önünde bir fay hattı boyunca oluşmus volkanik dağlara,
doğusunda ise· Obruk platosuna kadar uzanır.

A

2.2. KOJ'.'Y A'l\rTN uOLOJfSİ
;ı

Kony-a

11

kalan

sınırlan

Ana

alan,

Tektonik

Ünitelerinden Orta Anadolu Birliğiıınin güney kesimi ile Toros Bir ligi'nin orta
kesiminde kalmaktadır. Tores Birliği farklı iklime ortalarını yansıtan ve geç Kretase

Paleosen (ikinci zaman sonu dördü'üncü

zaman başlangıcı) döneminde

gelişen

sıkışma kuvveleri ile üst üste bindirilmiş kütlelerden meydana gelmektedir. Konya il
sınırlan

içine giren

gözlenmektedir.

alanda

bunardan

Bozkır

Geyikdaği

ve Aladag- kütleleri

Gerek Tores Kuşağında, gerekse Orta Anadolu birliğinde yörede

yuzeyleyen en yaşli kayaçlar olarak Paleozoik {birinci zaman) yaşlı kayac birimleri
Hadim; Seydişehir, Akören; Ahirli, Beyşehir, Doğan· hisar, Kadınhanı
.. 1 • d e ortaya çıKmaktauır.
1
I
,l
r:
llikl
. l . ·biır ..d evamı
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.ı e p aleozoı'ik yaş.11 bi. ınm.enn

Bozkır;

niteliğinde olan Mezozoik (ikinci zaman) yaşli kayaç tar ise yaygın olarak Ereğli,
Bozkır, Seydişehir; Ahırlı, Ak ören, Altinckin, Kadınhanı, Beyşehir, Akşehir, Ilgın,
Doğan hi-sar yörelerinde yuzeylemektedir. Mezozoik sonunda kapanan okyanusun
sıkışması ile ortaya çıkan dağ- oluşumu evresinde Toroslarda

kütleler meydana

gelirken okyanus kabuğu parçaları olan ofiyolitler bu kütlelerin arasında, özellikle
Konya Meram, Ereğli güneyi, Bozkır güneyi, Karapınar

ve

Cihanbeyli civarında

gözlenir konuma gelmiştir.
Tersiyerde (üçüncü zaman) denizin ve gölsel Sedimanların yam sıra yaygın

ik ıaa,ıyet
.c 1•
l er,e
1
d· a h. a . yaş lı• .bi, miml. · enn. uzen
·· . ortuınıuş~ur.
·· .. 1 ·· .•.•.. D
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1
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Ereğli ve Çumra civarında göalenir. Konya ve çevresi Geç Miyosen ( 10 milyon 111)
Pliyosen döneminde blok faylanmalara çökmeye başlamıştır daha sonra bu ortamda
bugün

de kalıntılarım gördüğümüz

oluşmuştur.

ovalardan

Bu göl,

karasa]

(Akgö]

va Hotamis gölü} büyük bir göl

ve g-,-sel sedimanlar

ile doldurularak

Ereg-:-li 1 Kasapınar;
Cilıanbeyli
Kulu 1 SaravJ önü
·
,.
_
1

1

bugünkü

Kadınhanı 1 Kenva
J

merkez ve çevre ilceler ile Çumra Ovalan oluşmuştur. Bu dönemde meydana gelen

volkanik faaliyetler ile Karapınar, Çumra, Ak ören, Selçuklu kesiminde Takkeli dağ,
Acıgöl, Mekc Gölü gibi volkanik yapılar ve tüfler ortaya çıkmıştır. AjTıİ zaman
aralığında

İlgin civarında

meydana

gelen bir fay ile bugünkü

kaplıca olarak

kullanılan sıcak su çıkışları meydana gelmiştir. Bütün bu birimler Kuvaterner yaslı
genç karasal sedimanlarla örtültııi'.lştür. Özellile Konya Ovası ve bunun devamı
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magnezit yataklarının yanı sıra, kömür, kil, çimento hammaddeleri, kurşun-çinko,
bariz madenleri ile örneğin oranda yer altı suyu rezervleri bulunmaktadır.
Muminyıırn (boksit) yatakları Seydisehir ilcesi güneyinde üst Kretase zaman
araliğinda karasal ayrışmalarla meydana gelmistir. Magnezit yataklari ise Meram
ilçesi sırurlari içerisinde olup tek başına hem Konyamn hem de dünyanın en büyük
rezervi {80 milyon -ton) rnagnezit yatağıdır. Yunak civannda Magnezit ve az
miktarda lüle tasi yataktan- bulunmaktadir, İlgin (Haremi Kurugöl), Beyşehir ve
Seydişehir ilçelerinde Phyosea yaşlı toplam 750 milyon ton rezervli linyit kömürü
yatakları bulunmaktadır. Beyşehir, Selçuklu ve Ilgın civarında önemli miktarlarda kil
yataği vardır. A:yııca Bozkır'da barit, Hadim (Kızılgeris) ve Bozkırda (Kucuksu)
kurşun çinko yataklari bulunmaktadır. Aynca Konya'nm birçok yerinde çimento
hamrrıaddelerinden kil, kalsit, jips, ıraş, -kireçtaşı ve dolomit gibi hammaddeler
bulunmaktadır

.

Konva
ve çevresindeki Cumra' Ereğli
Cihanbevli
J
~'
., ,. Akşehir
-y' Yunak

ovalarinda yaklaşık 20-100 metreler arasında yer altı

SU)'"ü

bulunmakta ve bazı

yerlerde bu su artezyen yapmaktadir.
2.3. NÜF""t.JS BİLGİLERİ
Konya.nüfiıs

bakımından ülkemizin İstarıbul.Anakara.İzmir ve Bursa'dan
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'7 köyde
yaşayanların
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Konya'nın nüfus artış hızı Türkiye ortalamasına çok yakındır.1997 yılı nüfus
tespitine göre nüfus artış hızı %0 13.69,Türkiye ortalaması ise %0 15.08 olmuştur.
Ülkemizin en geniş yüzölçümüne
nüfus Türkiye ortalamasının oldukça

sahip- olan Konya'da kilometrekareye düşen
yılı nüfus tespitine göre

altmdadır.1997

Konya'nın nüfiıs yoğunluğu 5 I'dir. Ko11ya İli Merkezi 691.106 olan nüfusu ile

Türkive'nin
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içerisinde
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1. 94 3. 75 7'ye yükselmiştir. Cumhuriyetin

ilk

yıllarında. nüfiısıın yaklaı:ş %801i köylerde· yaşarken son nüfus tespitine göre bu oran
O' Af)

/-o"1'v

•
"
••
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•
sevıyesıne
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•.. ede
•..ll .JV1.ı.;,
1" 19o.:;
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nııfiısu 1990 idari bölünüşüne göre yeniden düzenlenmiştir.
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1
·1
1
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1
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kl·· u hçesı
·1
• "o
Merkez
İlçelerden
eırı oıan
Seıçu
£ol.

"L'

·

L:r6

• •· •
i ,, •
kişi
ıle Konya ılinın

nüfus itibarıyla en büyük ilçesidir. Diğer Merkez ilçelerden Meram İlçesi 236.531
· • oonei
·1 • • KT aratay +t
•
•·i ,..,,..
· uçuncu
·· -- ·· sırayı aIn· la ketad tr.n· Jger
·
b'
uçesı•· ıse
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· · 11·
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ifade ile il merkezini oluşturan 3 ilçe nüfus büyüklüğü bakımından ilk 3 ilçeyi teşkil
ilçeleri takiben sıraylcı. Er~ğli,Beyşehir,i\kşebir,Çumra,Seydişebir

etmektedir.Merkez

ve Ilgın ilçeleri nüfus açısından ilin büyük ilçeleri arasında yer almaktadır.
2.4. \7ÜZÖLÇÜlv1Ü
Konya

yüzölçümü

km2'diı:.Bu alanı ile 'Iürkiye'nin

38257

en büyük

yüzölçümüne sahip olaa.ilidir.Konya'nın bu yüzölçümüne göller dahil değildir,
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2.5. iLÇELER
I-Karatay

13--Derbent

25-Kulu

2-Meram

14-Derebucak

26-Sarayönü

3-$elşuklu·

15-Doğanhi-sar

27-Seydişehir

4-A.lurlı

Iô-Emirgazi

28-Taşkent

5-Akören

17-"Ereğli

29-Tuzlukçu

6-Akşchir

o ru,
l oruuneysımr

3-0-Yalıhövük
~

7-Altmekın

19~Hadim

31-Yunak

g-Beyşehir

20-Halkapmar

9-Bozkır

21-Hüiıik

IO-Cihanbeyli

22-Ilgm

11--Çeltik

23Kadınham

12-Çumra

24J(arapmar

3. 1\ı'lEVLANA'NIN R.<\YAT:I

--

Özellikle- Mevlana, Mevlevi; Hüdaverıdigar ve- Moll-ayı Rmn Iakaplenyla;

Belhi, Rumi ve nadir de olsa Konevi
nisbeleriyle

anılan

Muhammed,

bugün

kuzeyinde

yer

alan

Celaleddin

Afganistan'ın
şehrinde

Belli

dünyaya gelmiştir. Alimler yetiştiren bir
ailenin ferdi olan babası Baha'uddin
Veled'in Belh'te

sahip olduğu

büyük

maddi ve manevi zenginlikler içerisinde çocukluk jıllannı geçirmiş ve sonrasında
1
1
ki haayan, aı"Lesı,. ı;.ergaı
A
hı· .ve eserıerıne
•
•
ikal
A
vatanı K onya olmuştur.
ınt·
': e~en
K- onya'da:'-

fikirleri, O'nu günümüze çok canlı bir şekilde taşımıştır. O, daha çok ilahi aşk, sevgi,
zarafet ve . hoşgörüyü. hatıra- getiren. ve Jslam. inancım gönüllere bu bakışla sunmayı

hedef edinen bir anlayışın öncüsü olarak kabul görmüştür.
Mevlana'nın
hayatı
ı-.: • \' cu
·
1
(!.. U
kaydedilebilir:
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Mevlevi
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: . bazı
CU:.l. önemli
ı \;; 1,1.J.l·~alUll\;;1
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sekilde.•.

i?"'l\.11

Msvlana'nın doğumu
1207
Ailesiyle Belli şehrinden. hicret : 610 I 1212 veya 618, I 1221
tarihlerinde

Hicaz'a gittikten sonsa Şam yoluyla Anadohlya geçiş, bazı

,şehirler-de bulunduktan şonnı .Lar'Çnde'<le ika.met edilirken .Mev:lana'mn
Gevher Hatunla evlenmesi

Larcade {Karaman), 622 I 1229
Larcade, 62J I

Mevlana'nı» oğlu Sultan Veled'in doğumu

1226
Koaya'ya vanş: 626/ 1229
Sultanu'l

ulema Bahaeddin

Veled'in

vefatı

Konya, 18

Rebiülahiı· 628 I 12 Oeak 12-3 l .

Seyyid Burhaneddis-i

Muhakkik'ia

629 /

Konya'ya gelişi,

1232
Seyyid Burhaaeddin'in vefatı : Kayseri, 638/ 1240-1241
Şems-i Tebriz'in Konya'ya gelişi :26 Cemaziyelahir

,642 /23

Ekim 1244
Şemş-i Tebriai'nin Konya'dan ilk ayrılışı : 643 I 1246·

Ricalarla geri dönmüş .olan Şems'in ortadan kayboluşu : .645 I

;,-

1247
Mevlana'am Konya'l1: Kuyumcu Selahattin'i halife tayin edişt
647 f 1249·
Kuyumcu Selahattin'in.vcfatı

:657 I 1258

Mevlana'nın vefatı : 5 Cemaziyclahir ,672 II 7 Aralık 1273

Sultam)

ti

ve

"Mevlana-yı

Efendimiz)." lakaplarıyla anılan
babası

(Alimlerin

Ulema

"Sultanu'l

Ahmet Hatibi

Oğlu

Belh'te etkin bir alin ve sufi
yaşamaktaydı. Onun kubveriyye

Buzurg

(Büyük
run

Mevlana
Bahaüddin

Veled

olarak
tarikatının

müessısı Şeyh Necmeddin-i Kübra (ö. 618/122Ifmn

talebesi olduğu kaydedilir ve

tarikattaki silsilesi.Ahmet-i Gazzelitö.Sl ? / 1123)'ye-ulaştınr.
İslam dünyasının önemli· merkezlerinden biri olan Belh'te Xlll. asrın ilk
yarısındaki

mevcut

ilmi ve siyasi ortamdan . rahatsızlık

duyan Mevlana'nm

babası.bütün aile ·efradı ve çe>vıesiyle hicreti tercih etti, Haç maksadıyla yola çıkarak
Nişabur, Bağdat; Mekke, Şaı,-n. gibi şehirleri dolaşarak Anadoluya ulaştı.Aile yol
b Oylt-nca ·vU)''ü
l."
ük'" ;a-l;a'ha
1
ıı.ıı: 1ana ı,
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1
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ürJü alimle sufi. ile karşılaştı. Onlann sohbetlerine tanık oldu. Larende'ye bugünkü
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1
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. :1-.Cvıana
vıe aııesı
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döneme de giriinıiş. oldu. muhtemelen burada. geçen y~di yıl zarfında Mevlana,
kafilede yer alan Hace Lala Şerefettia-i

Semerkandi'nin kızı Gevher hanın'la

evlendirildi, iki oğlu, Sultan. Velet ve Alaaddin Çelebi. dünyaya. geld~ "Mader-i
Sultan (Sultan'ın

annesi)." lakabıyla amaları validesi Mümine hatun vefat etti,

Konya'ya intikal ettiklerinde Sultan Alaaddin Keykubat ve emirleri. tarafından. büyük
alakavla
0.)1""
karşılandılar
.•.•.•. } C!,ü.U· ·a·.

a.t(+

Konvava
.11;
j
. varıstan
V.W 'iL, · i
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;ı,.; Jlls
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U~.

sonra
ailenin Lreisi
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0.. CUi\,iili
sı r . Bahauttin
CUI
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UV.

Jvasında
,y _ii ıcı. vefat
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Genç

Mevlana'dan

1'
.. A
•
aıım.mucerns

ve müftü babasının
. -· - "'. .

alması
.. g.;;)

sonra Şeyhine
1
V
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.. . o 1an.
görmeye .u,•.
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istendi.Babasının

müritlerinden Tirmizli Seyyit Bıırhanettin bir
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Mevlanannı tasavvufi talim ve terbiyesiyle meşgul oldu ve aynca bu anıda Halep ve

Şam'da tahsilini. ikmal etmesi hususunda'da. tavsiyede ve rekabette
Balıışmalanndan dokuz yıl sonra, kendisine babasının

bulundu,

manevi yönünü .taaıtıp

üzerinde. derin
izlere. bırakan. Sevvit
Burhanettin.
Kavseri'de
vefat etti, Bundan, boş. yıl
.
J~
.
~
1 ·ı
.. .K- onya~a
t
lA' :ve ara 1ann daki
hb et 1er bü
··1 b'ır ctıoıeşmeye
sonra .Ş ems-ı....•..ıe b nzı
geı:ucl
... ıa .son.
. uyuK
neden oldu. Mevlana'nın bu . buluşmadan sonra gerek hayatında. ve gerekse gönül
...
•
bü
··ı
aunyasmaa
. uyuı.{

• -· ikl'kl
aegış..
1 er meydana geldi.
T

münasebetini. kendileriyle. eskisi

gibi

alakadar

Onun

olan yakın

olmaması hazmedemeyenlerin

tepkileri sonucunda Eflakinin belirttiğine göre 16. ay kadar sonra Şems. Konya'dan

aynldı.Ancak bu gidiş .. onu. çekemeyenleri. tatmin edecek bir sonuç sağlamayıp .
Mevlana yine çevresindekilerle ilgilenmedi. Bu durumu görenlerin ve Mevlana'nın

talepleriyle oğlu Sultan. Veled, önceki. tatsızlıkların yaşanmayacağını Şems'e anlatıp

·ın

onu ikna ederek birlikte Şam'dan Konyaya döndüler. Fakat aynı nedenlerle ayrılık
kaçınılmaz oldu ve üç yıl kadar süren bu münasebet artık tamamen sona erdi.

Mevlana, derinden etkilendiği buluşma ve ayrılıktan sonra, önce Ümmü Konyalı
Kuyumcu Selahatin'i kendisine halife ve hemdem edind~ oğlu Sultan. Veled'i onun

kızı Fatma Hatun'la evlendirdi Bu yıllar, huzuru, sükunu aradığı; derdini, aşkını.
heyecanını. gazellerinde ve rubailerinde dile getirdiği bk dönem oldu. Kurumcu
Selahattin ile olan beraberliği on yıl sürdü, Onun vefatından bir müddet sonra. ayın
sıfatla Hüsamettin Çelebi'yi tayin etti Ömrünün son ondört, onbeş yılını Mesnevi'yi
söylemekle geçirdi. Bu eserin.teşvikçisi ve yazıcısı Hüsameddin Çelobi'ydi.
Genç Mevlana'dan alim. müderris ve müftü babasının yerini alması istendi,
Babasının. müritlerinden Tirmizli Seyyit Burhanettin bir yıl sonra Şeyhine görmeye
Konya'ya geldi ve .esas olarak babasından dini ilimleri öğrenmiş. olan Mevlananın
tasavvufi talim ve terbiyesiyle meşgul oldu. ve aynca. bu arada Halep ve Şam~da
tahsilini ikmal etmesi hıısıısıında'da tavsiyede ve rekabette bulundu. Buluşmalarından
dokuz yıl sonra,. kendisine babasının manevi yönünü tanıtıp. üzerinde derin. izler
bırakan Seyyit Bıırhanettin Kayscri'de vefat etti. Bundan boş. yıl sonra Ş.ems-i Tebrizi
Konya'ya geldi ve aralarındaki

sohbetler

büyük bir etkileşmeye

neden oldu.

Mevlana'nm bu buluşmadan sonra gerek hayatında ve gerekse gönül dünyasında
büyük değişiklikler meydana geldi, Onun- Şen1s'le olan, yakın münasebetini
ı,
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Eflaki'nin. befuttiğine göre L6. aj'.. kadar. sonra" Şerrıs, Konyal'dan. aynldt Ancak bu.
gidiş onu çekemeyenleri tatmin edecek bir sonuç sağlamayıp

Mevlana

yine

çevresindekilerle ilgilenmedi, Bu dururau görenlerin. ve Mevlesa'nsı talepleriyle oğlu
Sultan Veled, önceki tatsızlıkların yaşanmayacağım Şems'e anlatıp. onu ikna ederek
birlikte Şam'dan. Konya'.ya. döndüler. Fakat aynı, nedenlerle a}nlık kaçınılmaz oldu. ve
üç yıl kadar -sµren bu münasebet artık tamamen

sona erdi. Mevlana, derinden

etlcile1:1diği buluşma, ve ayrılıktan- scnra, önce Ünınıü Konyalı Kuyumcu Selahatin'i
kendisine halife ve hemdem edindi, oğlu Sultan. Veled'i. onun kızı Fatma Hatun'la
evlendirdi, Bu yıllar, huzuru, sükunu aradığı; derdini, aşkını, heyecanım gazellerinde
ve rubailerinde

dile getirdiği. bir dönem oldu. Kuyumcu

Selahattin

ile olan.

beraberliği on yıl sürdü. Onun vefatından bir müddet sonra aynı sıfatla Hüsamettin

1 1

Çelebi'yi tayin etti. Ömrünün son ondört, onbeş yılım :Mesnevi'yi söylemekle geçirdi.
Bu eserin teşvikçisi ve yazıcısı Hüsameddin Çelebiydi.

Mevlana'mn Gevher Hatun'la ev.liliğinden Sulta Veled ve Muhammed
Alaaddin, omm vefatından sonra evlendiği Kira Hatun'dan da Ali.tu Çelebi ve Melike
Hatun dünyaya geldi. Mevlana'nn postunda Sultan Veled, Onun -oğlu ulu Arif Çelebi
(

ö.

719 I 13 29) soyundan gelenler bulunmuştur.

Yaşanıım "Hamdım, piştim, yandım" sözleri ile özetleyen Mevlana 17 Aralık
1273. Pazar günü Hakk'ın rahmetiae kavuştu. }.'.{0vlana1nın cenaze namazım vasiyeti.

üzerine Sadrettin Konevi

kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Koaevi çok sevdiği

:Mevlana':;-'.l. kaybetmeye dayana.'Ilayıp -, cenazede bayıldı. Bunun üzerine ~1evlaJıa'mn.
cenaze fıanıa:t.ıtn Karlı Siraceddin kıldırdı.

Mevlana öfüm. gününü. yeniden doğuş günü olarak kabul. ediyordu.O- öldüğü
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.. ..
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· ıyor d u ve d. os ti arına. oıumunun.

ardından ah-ah, vah-vah edip ağlamayın diyerek vasiyet ediyordu.

3.1. HZ.1\ılEVLANA'1'1N-ESERbERİ-

3.1.1. M~sn:evi
Mesnevi klasik doğu
edebiyatında, bir şiir tarzının

adıdır. Edebiyatta aynı vezinde
ve her beyti kendi arasında
ayn ayn kafiyeli nazını türüne
Mesnevi adı verilmiştir. Uzun
sürecek konular veya hikayeler
şıır

yoluyla

anlatılmak

istendiğinde; kafiye kolayhğr
nedeniyle mesnevi türü tercih
edilirdi.
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.M·esnevı·, sı·u ge lme k«e diır.

Mevlfüıa. Mesaevi'yi Hüsameddin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştıc Katibi.
Çelebi'nin söylediğiae göre, Mevlana, Mesnevi beyitlerini Meram'da

Hüsanıeddin

gezerken, oturuken, yürürken, hatta. Sema-. ederken söylermiş. Çelebi Hüsameddin de

yazarmış.
Mes11evi'nin dili Farsça'dff. }Jale.rt Mevlana Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278
tarihli, elde.bulunıılan en eski Mesnevi-nüshasına göre beyit sayısı 25618. dir.

Mesnevinin Vezni:
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ulanmış hikayeler-halinde.anlatmaktadır.
3.1.l.1. Divan·İ Kebir
Divan şairlerinin - şiirlerini topladıkları. deftere denir. "Dioün-ı Kebir "Büyük
manasına
•.
~l:J.\;.11 veya "Büvük
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Mevlanatmn çesitli koaularda

söylediği şiirlerin tamami bu divandadır,

Divan-ı Kebir'in dili Farsça olmakla beraber, içinde Arapça, Türkçe ve Rumca şiire

de yer verilmiştir.
Divan-ı.Kebir 21 küçük divan (Bahir) ile rubfil divanının bir araya getirilmesi
ile oluşmuştur. Divan-ı Kebir'in beyit sayısı 4,0.000'i aşmaktadır.
~fovlana Divan-ı. Kebir'deki bazı şiirlerini Şems Mahlası ile yazdığı. için bu.

divana Divan-ı Şems. de denmektedir. Divanda yer alan şiirler vezin ve kafiyeler göz
önüne alınarak düzenlenmiştir,

3-.l.J.2. lvlektftblt·

için, kendisinden sorulan ve halli istenilen dini ve ilmi konularda açıklayıcı bilgiler

vermek içinyazdığı 147 adet mektuptur.
Mevlana bu mektuplarında, edebi mektup yazma kaidelerine uymamış, aynen.

konuştuğu gibi yazmıştır. Mektuplarında "kulunuz, hen deniz'tgibi kelimelere hiç yer

vermemiştir.
Hitaplarında mevki ve memuriyet adlan müstesna, mektup yazdığı kişinin

aklına, inancına ve yaptığı iyi işlere göre kendisine hangi hitap. tarzı yakışıyorsa, onu
kullanmıştır.

3.1.1.3. F'ıni l\li Fih
Fihi Ma Fih "Ne varsa içindedir" manasına gelmektedir...

Bu eser

Mevlana'nın .çesitli meclislerde yaptığı sohbetleri içermektedir. Bunların oğlu Sultan
Veled

tarafından

oluşmaktadır.

bir

kitapta.

toplandığl

sanılmaktadır.

Eser

61

bölümden.

Bu bölümlerden bir kısmı, Selçuklu Veziri Süleyman Pervaneye

hitaben kaleme alınmıştır. Eserde bazı. siyasi. olaylara. da değinilmiştir. Bu nedenle bu

eser tarihi açıdan da büyük bir önem. taşımaktadır.
Eser de cennet ve cehennem, dünya ve ahiret mürşid ve mürid, aşk.ve sema.

gibi konular·işlenmiştir.
3.1.1,4.c l\fecalis-i Seb'a {Yedi Meclis)
Mecalis-i Seb'a adından da anlaşılacağı üzere Mevlana'nın yedi meclisinin,
yedi vaazının toplanmasından meydana gelmiştir. Mevlana'nın

vaazları, Çelebi

Hüsameddin veya eglu Sultan Veled tarafından not edilmiş ancak özüne
dokunulmamak kaydı ile eklentiler yapılmıştır. Eserin düzenlenmesi yapıldıktan
sonra, Mevlana'nm tashihinden geçmişolması kuvvetle muhtemeldir.

1A

Şiiri amaç değil, fikirlerini söylemede bir araç olarak kabul eden Mevlana,
yedi meclisinde serh.eıtiği hadisleri şu.konulara ayırmıştıc
L Doğru yoldan ay,rılmış.toplumlannhangi yolla-lcurtulacağı.
2. Suçtan kurtuluş, akıl. yolu ile gafletten uyanış.

3. İnanç'daki kudtet
4.. Tövbe edip doğru yolu .bulanların.Allah'ın sevgili- kulu olacakları.

, B·ı
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6~ Gaflete.dalış.
7. Aklın önemi.

Bu, yedi- mecliste, asıl serh edilen. hadiselerle beraber 41 hadis daha- geçmektedir.

Mevlana
bölüme.

tarafından

seçilen her hadis .içtimaidir. Mevlana,

lıamd-ü sene" ve "münacat" ile, başlamakta,

11

yedi meclisinde her

açıklaı:ıacak konular," ve

tasavvufi görüşlerini hikaye ve .şiirlecle cazip. hale getirmektedir.

Bu yol Mesaevi'nin

yazılışında da aynen kullanılmıştır.
3.2. HZ.MEVLANA!;r..TJN.1\ıfESNEVİSİNDEN- SEÇl\.IELER
"Mesnevi"
Tercüme Abdülbaki Gölpınsrl»

":Mevlana, "Mesnevi" sine "Birlik Dükkanı" demekte, "Mesnevi" yi
"lıı,:fosnevi'miz, Birlik .dükkanıdır;
Bizden başka ne belirirse puttur." beytiyle övmekte. Birlik Dükk:an.L. Her
varlık o dükkanda yoğrulup

yapılmakta, orda sergilenmekte, satılmakta; orda

yıpranıp gene orda potaya girmekte,

yenilenmekte.

Sebepler sonuçlan meydana

getirmekte; sonuçlar, gene sebepler haline gelip. haşka sonuçlar belirmekte. Bıı
dükkanın bir ucu, dükkanı yapanın kudret elinde; öbür . ucu, sonsuzluğa dek gitmekte
ve gene o. kudret eliyle sonu ön olmakta; her an yaratılmakta. Bu dükkanın alıcısı,

satıcısının kendisi. 0

Dinle, bu ney nasıl şikayet ediyor, aynlıkları nasıl anlatıyor.

Diyor ki:

Beni. kamışlıktan kestiklerinden beri feryadımla kadın da ağlayıp inlemiştir, erkek de.
Aynhktan parça .parça olmuş bir gönül isterim ki aşk ve özlem derdini anlatayım
ona. Aslından uzak kalan kişi buluşma. zamanını arar durur. "Ben- her toplulukta
ağladım, inledim. Iyi hallilerle de eş oldum, kötü hallilerle de. Herkes kendi zannınca
<lost oldu bana. İçündelci- sırlarıau

ise kimse .at'.an:ıadı, Beniın

SH.'f4!n;

fery.adımdan

uzak değil, fakat gözde, kulakta o. ışık yok, Beden candan, can da bedenden gizli;
degil; fakat kimseye cam görmeye izin yok. Ateştir neyin bu sesi, yel değil. Kimde
bu ateş.yok ise, yok olsun o kişi. "Aşk ateşidir ki. neye düştü, aşk coşkunluğudur ki

şaraba düştü. Ney. bir dosttan ayrılana eştir, dosttur. perdeleri perdemizi yırttı gitti,
Ney kanlarla.dolu. bir yolun sözünüetmede. Mecnunun aşk hikayelerini anlatmada.

Ney gibi bir zehri. ney gibi bir panzehiri kim gördü? Ney gibi bir solukdaşı, bir
hasret çekeni kim gördü? "Bu aklın. mahremi, akılsızdan baskaşı değildir, dile de
kulaktan başka müşteri yoktur. Gamımızla günler geçti, akşamlar oldu, günler
yanışlarla yoldaş kesildi de yandı gittiler. Günler geçip gitti ise, de ki: Geçin gidin,
pcrvamız yok. Sen kal ey dost, temizlikte sana benzer yok. Balıktan başka herkes
suya. yandı, rızkı olmayanın da günü. uzadıkça uzadı. Ham; pişkin, olgun kişinin.
halini hiç mi hiç anlayamaz. Öyle ise sözü.kısa.kesmek gerek vesselam.

Herşey sevgilidir, aşıksa bir perde; diri olan sevgilidir aşıksa bir ölü. Kimin
aşka meyli yoksa kanatsız bir kuşa döner; eyvahlar olsun ona. Sevgilliııin ısığı, önde,
artta olmadıkça nasıl önü-ardı akıl edeyim hen? Aşk bu sözün söylenmesini ister;
ayna gammaz olmaz da. ne olur? Aynan, biliyor musun, neden gammaz değil?
Yüzünden toz, pas.silinmemiş,arınmamış,da ondan.
Allah'dan edebi gözetmek ıçın basan dileyelim;edepsiz, Allah'ın lütfiından

mahrum kalmıştır.
Edepsiz, yalnız kendine kötülük etmez; bütün çevreye ateş salar.

Su- gök,

edep yüzünden ışıklarla dopdolu bir hale gelmiştir; melek edep. yüzünden suçtan

arınmıştır, temiz olmuştur.
Ulu bir kişinin sofrası basında, ona karşı kötü. zanda bulunmak, harisliğe
kalkışmak küfürdür.

Aşığın hastalığı, hastalıklardan apayrıdır; aşk, Allah sırlarıaın usturlabıdır.
Aşk ister bu yandan olsun, ister o yandan; sonunda o yana kılavuzdur bize. Aşkı
anlatmak. bildirmek için, ne dersem diyeyim, asıl aşka geldim mi, o sözler-den utanır
kalırım. Dilin anlatışı aydınlatır, aydınlatır ama, dile düşmeyen, söze gelmeyen aşk,
daha da aydındır.
Dile, özle; fakat ölçülü dile, özle; bir saman çöpü bir dağı kaldıramaz.
Dünyayı aydınlatan güneş, birazcık yaklaşsa herşey yanar-gider.
Gerçek söz verişleri, gönül kabullenir; geçici söz verişlerse

insanı.

tasalaadmr. Büyüklerin ~öz verişleri, yürüyüp duran bir definedir; ehli olmayanların
söz verişleriyse akıp giden bir zahmettir, bir eziyettir.
Tavuskuşunıın da düşmanı ayaklarıdır. Nice padişah vardır ki gücü kuvveti
öldürmüştür onu.
Bu dünya bir dağdır, yaptıklanmızsa ses; ses yankılanır, yine bize döner gelir.
Çünkü ölülerin sevgisi eğleşmez; çünkü ölü bir daha dönüp gelmez. Dirinin
aşkı gönüldedir, gözdedir; her solukta gönceden de daha taze bir hale gelir.
Ölümsüz dirini aşkını seç çünkü cana canlar katarı şarabı odur sana sunan.
Sen bize o padişaha varmay~ izin, yok deme; kerem sahibi, olanlara işler güç değildir.
Bu riyazatlar, bu cefalar potanın, gümüşten

posayı ayırması içindir.

iyinin, kötünün sınanmasr, kaynayıp kötü tortudan ayrılması, üste ağması içindir

altının.
Can yolu, kesin olarak bedeni yıkar; o yıkıntıdan sonra da. yapar, düzen koşar.
onu. Altın definesini çıkarmak için yıkmıştır evi; o defineyle de evi, daha sağlam
yapar,
ÖP.ırn ile. istek, insanı sası eder; cam doğruluktan ayırır. Garez geldi mi hüner
örtülür; gönülden yüzelerce perde, gelir de gözün önüne çekiliverir.

1 '7

O gönüllere gönül kesilenin haberlerinden

birini duy; hani "Namaz ancak

gönül huzuruyla tamamlanır" der.

onun . Canımız, Allah'la uyanık olmazsa uyanıklık, bir geçittir, bir bogaz gibidir bize.
Yolda, bundan daha sarp geçit. yoktur; ne mutlu. o kişiye ki yoldaşı haset
değil
1
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Ateşin, kıvılciı.ıtlanyla al-al bir yüzü vardır ama yaptıgı kötü ise bak, sonundaki
karalıgı seyret.
Hem. gam çağında, hem esenlik çağında. Allah'a dayanmadan tümden ona.
teslim olmadan başka herşey düzendir, tuzaktır ...
Anlayışı, hatırı keskirJeştirmel<le Allah'a yol bulunmaz; padişahın hıtfiı ancak
kırılmış dökülmüş
zönülleri a1ır katına
V
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Toprak emindir; ona ne ekersen. hainlik etmez, onu biçersin. İlkbahar, Allah
fermanını getirmedikçe toprak gizli şeyleri meydana çıkarmaz,
..
.. ..
.Gö zune
goruş

.. .. ver. diı nu,' gozunce
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gucu
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gıibi. 1 yuzıerce
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I
aıem

peydahlanır. Sana göre bu dünya pek büyüktür, sonsuzdur ama bil ki Allah gücüne
~ zildiır.
oı e aegı
k arşı biır zerre bil
Ne vakte dek dünyayı. zaptedeceğim,

varlığımla şu dünyayı dolduracağım

diyeceksin? Dünya, baştan başa karla dolsa güneş, bir baktı mı hararetle hepsini eritir
gider. O. hayal. kuruşları tutar, hikmet haline getirir; o zehirli suyu şerbete döndürür.
O işkiller koparan, zanlar türeten şeyleri tam inanç eder; kin sebeplerinden sevgiler
bitirir,

Görünüşte herbiri öbüründen ayndır.
1
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Hiç şüphe yok ki birinin ışığı, öbüründen ayırd edilemez.
Dostun dostlarla birleşmesi hoştur;
Sen mana eteğini tut; görünüş inatçıdır, baş çeker.
İnatçı görünüşü eziyetlerle erit-gitsin de
Onun altında defineye benzeyen birliği seyret.
Tahta kılıçla savaşa gitme;
İş başa düşmeden önce bir gör; anla onu.
Tahtaysa yürü, bir başka kılıç ara;

Ama elmassa neşeyle gel beri.
Kılıç ederin silalüığmdadır. onları görmek kimyadır sana.
Bütün bilenler, bunu böyle. demişlerdir,
Bövle:
Bilen alemlere rahmettir.
,,

Gülen nar, bağı bahçeyi de güldürür;
Erlerle sohbet seni de erlere katar.
Katı taş olsan, mermer kesilserı bile
Bir gönül sahibine ulaştın mı inci olursun ...

r-o

3.2.1. SANA GELDİ1\ıl l\ıfE'VLANA

Sana geldim Mevlana ...
Divan durdum önünde, -duygulu, sessiz

içtrrıde ne hasret.ne gül.rıe bülbül
Şimdi ezan nur alem.nur Konya
İşte.sabır.işte aşk,işte tevekkül
SenBilirsin Mevlana .

Samı-geldim Mevlana .
Ayet ayet İslam.nakış nakış Turk
Bir türbe içinde en güzel mana
Serin bir rüzgarla -çok uzaklardan

Sana geldim MEVLA.:ı.~A-...
{ Yavuz Bülent Bakiler).
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5.1. ALAEDDİNC~~Ü
Arnıdolu Selçuklu Devri Konya'nın

en büyük ve en eski
merkezinde yüksekçe
Alaeddrn

Tepesi

edilmiştir. Selçuklu

camiisidir.Şehir

bir

hüyük

olan

üzerine
Sultam

mşa

Rükneddin

Mesud I'in son ~anlamı-da başJarulmış,
Kılıçaslan II (1156-1192) devrinde inşatına
devam edilmiş, Sultan Alaeddin Keykubad

I tarafından

12-11 yılında tamanmalarak

hizmete açılmıştır.
Camii İslam mimarisi yapı tarzında inşa editmişnr.Üzeri ağaç ve toprakla

örtülmüştür.İ-ç-erisi. Sütunlar ormanını andırmaktadır. Bizans ve klasik devirlere. ait 41
taş. mermer -sütıından ibarettir. Camii'nin -en ilginç taraflarından birisi de minberidir.
Minber abanoz ağacından. birbirine geçmiş. olup, Anadolu Selçuklu ahşap.
işlemeciğinin ·en güzel ömekleridir. H55 yılında Ahlatqı Mengum Berti tarafından

yapılmış. bir şaheserdir. Çinilerle süslü. mihrabın önünde çini süslü kubbesi ile

-örtühmiş Pir saha mevcuttur. Mihrnb. ve kubbelerin çinileri kısmen -sökülmüştür.

s.z, İPLİKÇİ.CM-Iİİ
Alaeddin Caddesi üzerindedir, Şems·eddin Altınoba tarafından 120 l yılından

sonra yaptrrılmış, Somuncu Ebubekir tarafından genişletilmiş, yenilenmiştir. {1332).
Cami İplikçiler,Çarşısmda bulunduğu için iplikçi. Camii ismini almıştır.
1951-J 960 yıllan arasında Klasik Eserler Müzesi olarak kullanılan camıı
1960 yılında tekrar ibadete açılmrşnr.

Sahip, Ata Camii ve Külliyesi: Anadolu

Selçuklu Devleti Vezirlerinden Sahip Ata tarafından 1258-1283 yıllan arasında inşa
edilmiş olan mescid türbe hanigah ve hamamdan ibarettir. Mimarı AbrluUah Bin
Kellük'tüt. Sadrettirı Konevi Camii ve Türbesi:

Konya'nm

Şeyh

Sadrettin

mahaHesindedir.1274

yılmda

yapılmıştır.Giriş

kapısındaki kitabede adı geçen Sadrettirı Konevi aslen Malatyalı olup, Konya'ya
yerleşmiş, zamanın tanınmış bilginlerindendir.
terbiye görmüş, Konya'daki

Muhiddin

İbni Arabi'den tahsil ve

hautkabında. hadis. ilimleri okutulmuştur.

Mevlana'ya

derin bir sevgi -i:l~ bağlarımıştır. Türbe, Camiinirı ·doğusundaki avhradır. Açık türbeler
tipinin ayakta kalan tek örneğidir. Türbenin şekli Selçuklu kümbeti-erine benzer.
Gövde açık, kaidesi mermer işleme oları türbenin üzerinde, köşeli bir tambura oturan,
kafes şeklinde ahşap bir külah vardır.

-~~. 3 • ~'ELiıı.
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ı..fevla.na Dergahının batı-sında inşaatına Sultan Sellin II'nin şeyhzadeliği
zamanında başlanmrş {155-R-1567). arasında tamaml-anmı~ır. Camii -Osmanlı klasik
mimarisinin Konya'daki. en. güzel. eserlerindendir.

Kuzeyinde

altı. sütuna. istinat

-ettiriimiş yedi kubbeli .son cemaat yeri ve mermer süverli geçme basık kemerli cünıle
kapısı mevcuttur. Ah-şap kapı kanatlarından. sağdakine "Mescitte Mümin, suda. balık
gibidir", ibareleri mevcuttur.

Son cemaat yerinin sağ ve .schında tek şerefeli iki

minaresi vardır.
5-. 4 •
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Hükumet. konağının güney. cephesindedir. Camii ilk defa XII. yüzyılda Şeyh ·
Şerafettin

tarafından

yaptmlnuş,

l 33fi yılında tamamen

yıktırılarak

Çavuşoğlu

Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir, Camii gövdesi kesem ta-şiardan büyük bir
kubbe ile örtülmüştür. Kubbeyi 1-0 fil ayağı tutmakta, güneyinde bir yanm kubbe ite
dest-elderunektedir. Mihrabın .bulurıduğıı. kısmı. dışarıya taşmaktadır. Yarım bir kubbe
ile örtülmüştür. -Güney kınını hariç diğer yönlrdeki iknci kat mahfellri bulıeımaktadır.
Camii iç yazıve nakışlarla dekorize edilmiş. olup, mermer işlemeli mimber ve
mihrabı takdire değer bir ·sanat eseridir. Somadan ilave edilmiş tek şerefeli bir de

minaresi vardır. Osmanlı camii mimarisinin en mümeyyiz. vasıflarından birisi, olan
cemaat yerine yer verilmiş ohıp, altı mermer .sütun üzerine oturmuş yedi küçük
kubbeyle örtülmüştür.

5.5. KAPU CAMİİ:
Konyalda

merkezde sarraflar {çıkrık:çtlar) caddesi

üzerindedir.Asıl

adı

ihyaiyye ehıp eski Konya , Katesiırin kapılarmdarr birinin çevresinde yer aldığında
Kapı Camii adıyla. anılır.
Postnisi
·.....ı..,rinden
,ı.uıgµu~
,

Cami ilk defa

ır.,~
IlU ..:>;-jHı Ceiebi
yt:ıt: ı

n;r
rıı

tarafından
u.ı.IDJ uau

1658 yılında Mevlevi Dergahı.
·y· ,apttrılmrşnr
ı.ııııı •.ug,ı.ı.

B.:.r
u .,,...•..,.,
.:>ı,.u~-n-n-n.
.:,u ua vıkılan
_,llUla
.

bu camii l.811 yılında Konya. Müftüsü Esenlilerzade Seyyit Abdurrahman yenifomiş,
IE:67 yılında bir yangın camiyle birlikte bu civarda vakıf .dükkanlan da yok -etmiş, Bu
olaydan bir yıl sonra camii üçüncü defa. yeniden yapılmıştır, Bu yeni inşaasına dair
1285 H.{18:6& -M) tarihli kitabesi taç kaprsı üzerinde yer almaktadır. Kapı Camii
Konya'da yer. alan Osmanlı dönemi camilerinin.en büyüğüdür. Kuzeyinde on mermer
Sütuna fatinat eden yüksek bir son cemaat mahalli ve basık kemerli bir -cümle kapısı
vardır.Ayrıca.

doğu ve batı, yönlerinde de birer kapısı bulunmaktadır.

Kesme

taşlardan inşa ·edilen camiinin üzeri dıştan çatı.içten büyüklü küçüldü 8 kubbe ile
örtülüdür. Taş.Mihrabı ve ahşap minberi sadedir.

6. KONYA'OAKİMÜZELER

6.1-. 1\iIEVLANA MÜZESİ,
Sultanü'l,.ffiema. Bahaeddin. Veled'e hediye edilmiştir. Bugün. müze olarak
kullanılmakta olan t-.1:e~-lana Dergahı'mn yeri, Selçuklu Sarayı 'mn -Oül Bahçesi iken
bahçe, Sultan Alaeddin

Keykubad

tarafından.

Mevlana'nm babası,
12

Sultanü'l-Ulema
tarihinde

vefat

edince

Ocak

türbedeki

1231

bugünkü

yerme
Bu

defnedilmistir.
bahçesine
Ulema'nm

babasınm

defin

gül

defindir.

Sultanü'l

ölümünden

sonra

kendisini

Mevlana'ya

müracat

yapılan

ilk

mezarının üzerine bir türbe yaptırmak

ederek

istediklerini .söylemişlerse de

}.1~vlana

"Gök kubbedea

daha iyi türbe mi olur" -diyerek bu isteği reddetmiştir.

Ancak kendisi 17 Aralık 1273 :,'tlında vefat edince tvfevlananın -oğlu Sultan Veled

tv1evlananm mezarı üzerine türbe yaptırmak isteyenlerin isteklerini kabul -etmiştir.
"Kubbe-i Hadra" {Yeşil Kubbe) denilen türbe dört fil ayagı {kalın sütun) üzerine

13-0,-OGG Selçuki dirhemine Mimar Tebrizli Bedrettin'e yaptmhmştır. Bu tarihten
sonra insai faaliyetler hiç bitmemiş l 9. yüzyılın sonuna kadar parçalar halinde devam

etmiştir.
Mevlevi Dergahı ve Türbe 1926 yılında "Konya Asar-i Atıka Müzesi"

adı altında müze olarak hizmete başlamıştır. 195-4 yılında ise müzenin teşhir ve
tanzimi yeniden. gözden geçirilmiş ve müzenin adı "~1evla,na Müzesi" olarak
değiştirilmiştir.
Müze alam bahçesi ile birlikte 6. 500. m2 ile-en, yeri istimlak edilerek Gül
Bahçesi oiarakdüzenlenen bölümlerle birlikte 18..-000 m2'ye ulaşmıştır.
Müzenin avlusuna "Dervisan.Kapısıtndan girilir, Avlunun kuzey ve batı yönü
boyunca derviş, hücreleri yer almaktadır. Güney yönü, Matbah ve Hürrem Paşa

Türbesi'nden - sonra, Üçler- Me2arhg1'na açılan. Hftnıil'san (Susrnuslar) kapısı ile son
bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan. Paşa, Fatma Hatun ve Hasan Paşa türbeleri
yanında semahane ve mescit bölümleri ile :M:evta.na ve aile fertlerinin mezarlarının -da
içerisinde bulunduğu ana.bina yer alır,
Avluya Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında. yaptırdığı üzeri kapalı şadırvan.
ile "Seb-i Arus" havuzu ve avlunun kuzey yönünde yer alan selsebil adı verilen
çeşme, ayn bir renkkatmaktadır,

t..t. l. TilitvetOdası
Tilavet Arapça bir kelime olup, Kur'an-ı Kerim'i güzel sesle ve usulüne

uygun olarak okama anlamına gelir. -Geçmişte bu 'Oda da Kur'an-ı Kerim okunulduğu
için buraya tilavet odası. denmiştir. Halen Hat Dairesi olarak kullanılmakta-dır.

flat Dairesi'nde ~fa:hmud -C-ehıieddin, tvfumJa R-akim, Hulusi, Yesarizsde
gibi devirlerinin meşhur hattatlarının ievhalan. yanında, Sultan II. Mahmudurı.

yazdığı altın kabartma bir levha da yer almaktadır. Gümüş kapı üzerinde teşhir

edilmekte otan Yes:aıtzad:e- Mustafa

tzıet Etemli'nih hanı 'ile yazı1Ituş otan Molla

Camiye ait farsça beyitte şöyle denilmektedir.
~

Kabetü'l~ussak·based in mekanı
Her ki nakıs amed inca sod temam

- {Bu makam aşıkların kabesi -oldu. Buraya noksan -gelen
tamamlamr.)

-6.1.2. Huzür-i Pir~Türbe)
Türbe salonuna Sokulhı Mehmet Paşanın oğlu Hasarı Paşanın 1599 yılında

yaptırdığı -gümüş kapıdan ·gıTıfu. Burada buhrı1an iki vitrin içerisinde Mevlena'nm
meşhur

eserlerinden

Mesnevi'nin,

Divan.,.ı

Kebir'in

·en

eski

nüshalan.

sergilenmektedir. Türbe- salommu. üç küçük :lruhbe örter. Üçüncü- kubbe-ye post
kubbesi de denilir ve yeşil l-u:b-b-ey..e kuzey.yönünden bitişiktir.
Türbe salonu doğuda, güneyde ve kuzeyde yüksekçe bir -set ile -çevrilir.

Kuzeyde iki. parça halinde yer alan. yüksek setlerde 6 Horasan erinin sandukaları yer
almaktadır. Horasan erlerinin hemen- ayak ucunda "ise İlhantı Hü:lru-mdan Ebu Said
Bahadır Han için yapılmış nisan taşı sergilenmektedir.
Yine burada yer aları iki levha, M:evlana'nm felsefesini ve .düşüace ·sistemini

açıklaması açısından mühimdir. L levha, Türkçedir; ve şöyledir;
ııy·

l.A ~
·~
·· ..
- . -a -Or1,1,ugun
gtvı
-gornn

Ya göründüğün.gibi of"

Hz. 1v1evlana
ikinci levha ise Mevlana'mn Farsça bir rubaisidir. Rubainin Türkçe .çevirisi
şöyledir;

"Gel.

Gel, 11e otursan ol, gel! İter katır, -istet rnecüsı, 'islet puta 'tapan ol, gel!

Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, Yüz kerre tövbeni bozmuş olsan da.
yinegel!"
Hz. Mevlana
Türbe salonunu doğuda ve güneyde çevreleyen yüksekçe set üzerinde ise
Mevlana ve babası Bahaeddin Veled'in -soyımdan -geh-ne, 1-0'u hanımlara ait olmak
üzere

5 5 adet mezar ile, Hüsameddin

Çelebi,

Selahaddin

Zerkübi

ve Seyh

Kerimüddin -gibi mevlevilikte makam sahibi olmuş 1-0 kişiye ait toplam -65 mezar

bulunmak.tadır. Hanımlara ait mezarların üzerinde yer alan sandukalara. 1)ikke
konulmamıştır.
Yeşil Kubbenin tam altında. Mevlananın. ve oğlu Sultan Veled'in mezarları
yer almaktadır. Mezarların üzerindeki ilci bombeli mermer sandırkayı 1565 ytlında
Kanuni. Sultan. Süleyman yaptırmıştır, Sandukaların üzerinde yer alan altın sırma

tellerle işlenilmiş Püside ise Sııltan Abdülhamid

II. tarafından 1894 yılında

yaptırılmıştır.
Halen Mevlana'mn. babası Bahaeddin Veled'in. mezarı üzerinde bulunan. ve

bazı kişilerin "oğlu gelince babasi ayağa kalkmış" dedikleri ahşap. sanduka ise, bir
Selçuklu şaheseri.olup,

1274.yılında Mevlana için yaptırılmıştır. Kanuni, Mevlana ve

oğlu Sultan Veled'in mezarları üzerine

15-65 yılında yeni bir mermer sanduka

yaptırınca, ahşap sanduka buradan kaldırılmış __ ve sandukası olmayan Mevlana'mn

babasmm mezarının üzerine konulmuştur .
.£
v.

t_,_3.

s-emn..uan.e
"'-·~·"

Semahane bölümü, Mescid bölümü ile birlikte XVI. yy. da Kanuni Sultan
Süleyman tarafından yapnrrlmıştır. S.emahane'-de -s~ma, 192-6. yılında Dergah müze
oluncaya kadar devam etmiştir- Semahane'de yer alan naat kürsüsü ve müzisyenlerin
oturdukları rmıtrib hücresi ile -erkekler ve hanımlara ait mahfiller orijinal halleri ile

korunurken, Semahane'nin uygun. duvarlarında tarihi halılar ve yine vitrinler
içerisinde madeni ve ahşap -eserlerle Mevlevi musiki aletleri -sergilenmektedir.
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Mescide çerag kapısından girilir. Aynca mezarların bulunduğu huzur-pir ve
Semahane böiümierirıderı -de birer -küçük kapı ile geçişler vardır. Bu -bölümde
müezzin mahfili ve Mesnevfuan kürsüsü orjinal haileriyle muhafaza edilmektedir.
Mescidin .güney duvarı üzerinde -çok değerli hali ve ahşap kapı nurmmeleri
sergilenirken, Mescid içerisine "Serpiştirilen HJ adet vitrinde de çok değerli cilt, hat -..~
tezhip numuneleri -sergilenmektedir.
6.1.5. Hali Ku-rna·s.Btitü:m:ü,.- Denis Hücrefo-ri.
Mevlana Dergahının ön avhrsımım batı ve kuzey yönünü çevreleyen, her

birinde birer küçük kubbe ve baca bulunan l 7 hücre buhınmaktadır; Bu hücreler
Padişah Ill. Murat tarafından l 58-4. yılında dervişlerin ikameti için yaptırılmıştır.
Bu. hücrelerden giriş kapısının. sağında. kalan. dört hücre, halen gişe ve idare
binası -olarak kullamlmektadrr. 'Girişin -solunda kalan 13. hücrenin baştan iki tanesi

postnişin ve t~1esnevihfuı hücresi.olarak, orjinal eşyaları ile teşhir edilmiştir.
En -sondaki iki hücre ise -değerli kitap koleksiyonianrn müzemize hediye -eden

Rahmetli Abdülbaki Götpnıarh ile Dr. Mehmet Önder'in kitaplarına tahsis editmiştir.
Halen.kütüphane olarak hizmet vermektedir.
Diğer 9 hücrenin ara -duvarlan kaldırrlarak birbirine bağlı iki büyük koridor

elde edilmiştir. Bu. koridorlardan birinde ülkemizin Kula, Gördes, Uşak, Kırşehir gibi
yörelerine ait tarihi haltları, -diğer koridorda ise Konya iline bağlı, Ladik, Karaman,
Karapınar, Sille gibi yörelerde dokıınmuş.tarihi halılar sergilenmektedir,
Bu hücrelerin koridora açılan pencere ve kapı boşluklarma yapılan vitrinlerde
ise Mevlevi etnografyasma ait pazarcı masası, mütteka, nefir gibi Dergahtan. müzeye
nakledilen tarihi nitelikteki -eşyalarla, müze koleksiyonunda

yer ahın sen -derece

değerli Bursa. kumaştan sergilenmektedir.
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l>.l.l>.1\lalbalı 'Bölümü
Matbah müzenin güney batı köşesinde yer alır. 1584. yılında Sultan lit Murat
tarafından yaptmhrsştrr.

Dergahın müzeye ·dvıı~"şTh~ğ{ftğü 1-926 yılına kadar yemek

ihtiyaçı burada karşrlamyordu.

1990 yılında yapılan onarımlardan sonra bu bölümün teşair ve tanzimi
mankenler ile yeniden yapılmıştır. Matbahın asil işlevi olan yemek pişirme ve -somat

denilen sofrada yemek yeme adabı mankenlerle anlatılmaya çalışılmıştır. Matbahırı
diğer işlevlerinden oları Nev-ni-'yaz denilen Mevlevi aday adayı .saka postu üzerinde

otururken, Sema talim çivisi yanında ise Sema Dedesinin can tabir edilen Mevlevi
derviş adayına -sema talim -ettirisi anlatrlmaya -çalrşılmıştır.
6.2. ARKEOLOJİ l\UİZESİ

Arkeoloji Müzesi ilk defa 1901 yılında Karma
Ortaokulunun Güneybatı köşesindeki yapıda açılmıştır.

I 927 yılında

eserler sergilenmek üzere buradan

Mevlana Müzesm~, 1953 yılında da iplikçi Camiine
taşınmıştır. 1962 yılında ise bugünkü müze kurularak

hizmete sunulmuştur.
Müzemiz Neolitik. çağdan başlamak üzere, Eski Tunç, Orta Tunç (Asur
Ticaret Kolonileri),

Demir -(Frig. Urartu) Klasik, Hellenistik, Roma ve Bizans

Devrine ait-eserler sergilenmektedir,

6.2.1-.1. Neolitik Çağı Eserleri{l\-1.Ö. 6500-530-0).

Erbabı. Süberde. Çatalhöyü:k kazılarmda bulunan Neolotil; -Çağ ·eserlerinin
yam sıra elde yapılmış. pişmiş toprak kaplar obsidyen ve çakmak taşından yapılmış.

·ok ve mızrak uçları yer almaktadır.
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ô~2.1.2.Eski Tunç-ÇağrEserleri (M:Ö. 3000-19'50).
Bu iievire ait ·eserler -genellikle Sızma ve Karahöyük kazılarından .gelmiştir.
Aynca Beyşehir Gölü çevresinden gelen ve Göller Bölgesiınin tipik özelfiklerini
taşıyan üzeri yivli pişmiş toprak kaplar sergilenmektedir.
6.2.1.3. Orta- Tunç (AsuF. Ticaret- Kolonileıi)Çağı Eserleri (M.Ö. 19501'750)
Konya Karahöyük'te 1952 yılından beri yapılan sistemli kazılarda elde edilen
çarkta yaprhmş, ·çok -çeşitli formlarda pişmiş toprak kaplarla, üzüm -salkımı -şeklinde
kandiller, hayvan. biçimi kaplar, bronz halkalar, silindir mühürler buhınmaktadır,
'6A2.?. Demir nevri Eser Salonu

6;2.2.l. Demir Çağı Eserler] (~I.Ö. S.;7-6.yy.)·

Konya Aiaaddin repesi'nde bulunan üzeri figürlü Frig nevri kap parçalan,
Konya Karap1nar. İlçeshrln 20- km. kuzeyinde. Klcrkışlaıda bulunan .çeşitli formlarda
Frig Devri boyalı kaplan, Urartu'lara, ait bronz fibuialar (iğrre) üzeri. figürlü. plakalar
vardır.Kıcıkışla 'da Frig kapları ile birlikte -çeşitli formlarda yapılmrş pişmiş toprak,
boyalı Lidya. kaplan yer almaktadır;
6.2.2.2. Klasik Devir Eserleti-(M.Ö. 480-330).
Bu ·dönem?

mt

Krcıkrşla'dan gelen üzeri parlak .siyah boyalı ithal mah

kyliks'ler, lekythos'lar ve üzeri siyah figür tekniğine göre işlenmiş. bir Oinokhoe

vardır.
6.2.2.3.• IIellenistik De¥ıi. Eserleri (1\1.Ö. 33'0-30)
Çeşitli formlarda yaprhmş, üzeri parlak perdahlı, tabaklar, 'çanaklar ile -derin
oymalı bir kap kalıbı parçası yer almaktadır.
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6~2~2.4. Roma Devri Bronz Heykelcikleri (1\1.Ö. 30-1\'1.S. 395)
Bir vitrinde,

bronzdan

yaptlmrş, Roma Devri Hermes, Eros ve 'boğa

heykelcikleri vardır.

6.2.3.1. Roma Devri SalcnuRema Devri Eserleri (M.Ö. 3-0-'.M:.s. 395)
Bu devirden Beyş:eh:ir tlçes:i, Yunuslar Köyü'nde bulunan Sidemara tipi
sütunlu mermer Herakles Lahdi

(~.-ts.

25D-ı6o) Iconium, {Konya) Nekrepolünde

bnlurıan Sidemara tipi -sütunlu ve Pamphylia tipi -girlandh mermer. Roma Devri
(M.S. 2., 3.yy,) la.lutleri ile bir Poseidon heykeli, pişmiş toprak lahitler, yatay

vitrinlerde aynı -devirden kalma pişmiş toprak kandiller, koku kapları, -cam -gözyaşı
şişeleri, parfüm. kaplan, deney tüpleri, bardaklar, sürahiler ve cam. bilezikler, altın.
yüzük ve küpeler, kıymetti taşlardan yapılmış yüzük kaşları, fildişi tarak ve manikür
aletleri sergilenmektedir.

-6.2.3.2. Bizans Dev:riEttrlerL(M.S. 395-l453).
Müzemizce 1990 yılında. Sille, Tatköy'de yapılan kazıda Tatköy Kilisesinden
elde edilen. ve

~ıs.

ö.yy'a tarihlenen -6,30. x 3,50 m, boyutlarmdaki taban mozaiği. ve

Çumra, Afib:eyhöyük, Kilise mevkimde 1991 ve 1992 yrllarmda yapılan kazılarda
elde

edilen

taban

mozaikleri

sergilenmektedir.

Bir

vitrinde

ise yine Bizans

Devrinden, bronz kapı tokmakları, kazan kulpları, rölikerler, haçlar, markalar ve -ok

uçlan vardır.

Revaktaki Eserler Müze girişindeki revakta, Sille'den ve Konya Merkezinden
-gelen Bizans. Devri, -taş ve mermerden yaprlmtş mimari parçalar, mezar taşları ite

Roma Devrinden ~1.S.2., 3.yy.) mezar st:eHeri.sergilenmi~tir.
6-.2.4.L Ön Baçedeki-Eser'ler.

Ön bahçede, taş ve mermerden

yapılmrş Roma Devri (M.S..2., 3,yy.)

'

heykelleri, lahitleri, mezar sandukaları ve stelleri, kül kutulan. mezar aslanları, sütun
3:l

-olan Iconium, Derbe ve Lystra yazıtları-çok-önemlidir.
6.3. ATATÜRK lV.iÜZESİ
üzerinde

Atatürk Caddesi
1912 yılında inşa edilen

iki

tarihi:

moloz

bina;

kesme,

katlı
taş
1923

ve tuş-ladan yapılmıştır.

adına

tescil edilen

ev vali konağı olarak
v.
f,
.Atatü. rk ,..un
n.onyaya

kullanılmış,

yılında

de

hazine

gelişlerinde

edilmiştir.

kendisine tahsis.

Konya

1927 yılında hazineden
Belediyesince

-satm

alınan

şükranlarının

bir

"Reisicumhur

-Gazi Mustafa

konulmuştur,

ifadesi

-ev

olarak

tarihinde

1-9.7.1-928.
Atatürk

adına. tescil

Paşaya

Kemal

1940- yıfmda. Konya Özet

Konyalıların
-edilmiş

K-onyahlann

ve

hediyesidir.

A-tatürkte
tapusuna,
u

kaydı

İdaresince sembolik bir bedel. karşıhğrnda

satırı. alman ev, tekrar vali konağı haline getirilmiş.ve

1%3. yılına, kadar vali konağı

olarak -kttllanılmı-ş.tır.
l %3 yılında bina Milli Egitim Bakanlığına devredilerek onarılmış ve bir yit
sonra

17 Aralik

1964 tarihinde

"Atatürk

Evi-Kültür

Müzesi"

adıyla ziyarete

açılmıştır. Atatürk Müzesi, Atatürk'ün Doğumunun, l00. yılında Il Kutlama Komitesi

Baskanlığımn talepleri üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler

Genet Müdürlüğünce restore edilerek, şergileme ve düzenlenmesi. de yeniden
yapılmış ve i 7 Nisan 1-9.&2 tarihinde
Müzenin. düzenlenmesinde,

II

Atg;türk Müzesi" -olarak ziyarete açılmıştır.

yapının ev olarak

kullanılma. özelliği göz önünde

tutulmuş olup, bu nedenle mimari -özelliğini bozacak bir-değişikliğe gidilmemiştir.
Müzede Kurtuluş Savaşında Konya ve Korıyalının yeri belge ve fotograflarla

anlatılmaya çalışılmıştır. Müzenin alt ve üst salonlanndaki

sergilemede

pano ve

vitrinle bütünlük sağlanmaya çaiışılmış, zemin. katta Cumhuriyet öncesine ait belge

ve foıograflarla Atatürk'ün Konya ziyaretleri anlatılmıştır.
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Panolarda,

Atatürk'ün

Konyaya -gelişlerini, ·şehirde yaptığı ziyaret-teri, bu

evde tııttğıı günlük notları göster:~n belgeler, fot(}ğra,flar ve gazete kiipürleri
-sergilenrnektedir. Vitrinlerde -ise Atatürk'e ait bszı 'elbiseler -ile bu 'evde -kuUand-ığı
muhtelif eşyalar teşhir edilmektedir.
6.4. KARATAY (Ç~i ESERLER) l\fÜZESİ

Medrese
Mahaliesi,

Karatay

Adliye

İlçesi,

Ferhııniye

Bulvarında

Alaaddin

Tepesi'nin ~:ıeyind~yer alm.aktadır.
Karatay Medresesi, Il.Sultan İzzeddirı
Keykavus. Devrinde, Emir Celaleddin Karatay
tarafından,

649, H. {1251 M:.}. yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir.

-Osrnanh Devrindede

kullanılan medrese XIX. yy.ın -sonlannda -terk-edilmiştir.

Medrese Selçuklular. Devrinde

hadis. ve tefsir ilimleri okutulmak üzere

"Kapalı Medrese" tipinde Sillç taşından 11\Şa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş -doğudan
gök ve beyaz mermerden.yapılmış kapı.ile sağlanmaktadır. Kapı Selçuklu Devri taş
işçiliğinin -şaheS£r bir örneğidir. Yazı ve desenlerle -süslenmiştir.Kapının üzerinde
medresenin yapımı ile ilgili kitabeler yer almaktadır. Kapının diğer yüzeylerine
-seçme ayet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.
Kapıdan, evvelce kubbe il-e örtülü (şimdi.üzeri ayık) bir avluya. buradan da.
bir kapı -ile medreseye-girilir. Medrese -salonunun üzeri, merkezinde fener buleaan ve
mozaik çinilerle kaplı kubbe

ile örtülüdür~ Kubbe kasnağında, duvarların üst

kısımlarındaki bordürlerde ·ve hücre kapılan üzerindeki panoda ayetler yazılıdır.
Binanın batı yönünde bulunan beşik tonozlu eyvanın kemerinde besmele ve Ayet-:çl

Kursi yer almaktadır. Kubbeye geçiş elemanı olan- üçgenler.de ise.Muhammed, İsa,
Musa. ve Davud Peygamberlerin isimleri ile dört halifenin {Ebu Bekir, Ömer, Osman,
Afı)'nin rsimlerine yer verilmiştir.

Eyvanm -whmdaki

kubbeli hücre -C·elaleddin

Karatay'ın türbesidir.
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duvarlarındaki mozaik -çinilerin -büyük bir -kısmı -dökııimüştür.

Medrese

Çinilerde
"" v kııllamlan
y. r,+ . renkler
l;;i.U v•, nırkııvaz
__ ._,,._ <>-L>- ffiruze)
i.ilµL .}, _ lacivert
..,...
'lo' . ve sivahtır,
~•., _
_
Anadolu

Selçuklu

Devri _ çini işçiliğinde -önemli yeri bırlunan Karatay

Medresesi 1955 yılında "Çini Eserler Müzesi" olarak ziyarete açılmıştır,
Sergilenen -eserler Anadohı, Selçuklu ve -Osmanh dönemine aittir. -Celaleddin
Karatay Türbesinin bulunduğu hücrede ve güneydeki öğrenci hücrelerinde Kııbad
Abad Sarayı -çinileri, I.Alaaddin Keykubat'ın -emri ile yaptırılan Kubad-Abad Sarayı
İbrahfm Hakkı Konyalı ve Prof Dr, Os-man. Turan'rn Beyşehir civannda olması.
gerektiğini işaret etmelerinden sonra 1949 yılında Konya Müze Müdürü. Zeki. Oral
tarafindan

Kubad-Abad'm

Katharina Ouodom'un

yeri buhırımırşrur. l952ıde

Zeki -Oral, 1'965--1-966.ıda

ve _ 196 ?'de "Mefımet _ Önder'in sondaj ve kazı çalışmaları

ardından. uzun süre kendi. kaderine terk edilen. Kııbad-Abad 1980 yılından itibaren
Prof.

Dr.

Rüçhan

başlanmıştır,),

Ank

tarafından

yeniden

alçı süsleri, çini. tabaklar,

-ele

alınarak

kandiller

ve

-sistemli
sırsız

kazılara
seramikler

-sergilenmektedir. Kubad-Abad Sarayı "Çinileri haç, yarım haç, -sekiz köşeli yıldız ve
kare şeklinde olup, lüster ve -sıraltı tekniği ile yapılmıştır. Eyvanda

Selçuklu

Dönemine -ait .çini -kalıntıları, S~lçuklu ve Osmanlı -dönemine ait seramikler teşhir
edilmektedir.

Kubbeli. sal-onda Selçuklu dönemine ait cam tabak, çini parçalan,

Beyşehir Eşrefoğlu Camiine ait tavan -göbekleri ve -Osmanlı dönemine ait seramikler
bulunmaktadır.

6.5. KO~'YJ.\EREGLİ NIÜZESİ1968 yılında kurulan
sergilenmektedir. Yıilık ortalama _
teşhire sahip olmasına karşın bir sal,
itibaren

Ereğli Müzesi; M. Ö. 70ff
kesintisiz tüm medeniyetlerin sent,

deia antik kenti ve çevrede

bulunan kültür varlıkları Ereğli

tedir. Neolitik döneme ait

Can Hasan'dan çıkan el baltalan;
~

pişmiş toprak kaplar, Kalkolitik <lönerrre

rom pişmiş toprak ~a:plar,
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ağırsaklar, eski tunç çağına ait hayvan ve insan. figürleri, ok uçlan, damga mühürler,

-el baltalar, A-sur ticaret kcloni -çağma ·ait bnlleli testiler, .idoller, Hitit -çağma ait
pişmiş toprak meyvelikler, pişmiş. toprak tuzluklar, silindir ve damga mühürler,
karabeııslar, .hiyoroglif ve .çivi yazılı heykel .kaideleri, Frig -çağına ait fibulalar, -gaga
ağızlı teştiler, phialeler, Hellenistik döneme ait lekytbos'lar Herakliea definesi diye

adlandırılan -gümüş Athena -sikkeleri, altın varaklar, Roma dönemirıe ait mimari
parçalar, mezar st-elleri, insan. ve hayvan. figürleri, Bizans. çağına. ait mimari parçalar,
altın kristogramlar,

Selçuklu -ve Karamanoğlu

süslemeler, Osmanlı dönemine

dönemine

ait -sirli -kaseler, alçı

ait çavdar sapından. yapılmış. çeyiz sandığı, el.

yazması altın teshipii Kur'an-ı K-eriml-er, -si~hlar, -~ dokuması

hah ve kilimler

Müzemizde buhman.en.önemli taşımr.kültür varlıklarıdır.
Ayrıca geç Hitit dönemme . ait İvriz Kaya Anıtı, Göztepe tümülüsünde

bulunan Helleaistik döneme ait altm kaplamalı ahşap lahit parçalan ve altın Efes:
sikkesi .dünyanm ·en nadide-cserierindendir.

-& MU·
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İlkin eğitim. amaçh olarak inşa edilen-bina 1975 yılmda Etnografya Müzesi
-olarak hizmete açılmıştır. Üç katlı binanın bodrum katında fotoğrafhane. arşiv,
ayniyat ve -etütlük -eser depoları, kaloriferhane -ile ha-len -çahşmaları .devam -etmekte
olan.1998 yıh içerisinde açılması planlanan halı-kilim seksiyonu bulunmaktadır.
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Zemin katta teşhir salonu ve Dr. 'M_ehme.t Önder

ktmforans salonu; hiriııd

katta-bürolar, idari-hizmet: servisleri; kütüphane ve eser, dep.olan.{;ufumnaktadu:.
Teşhir -salenıında "Satın alnıa, -hediye ve başka müzelerden devir yolu -ile
müzeye kazandırılan- daha. çok

Konya

ve. çevresine ait

etnografık eserler

-sergilenrnektedir.
Sergilenen eserler; arasında; oyalar, çeşitli cins.ve büyüklükte keseler, değişik
malzeme ve tekniklerle yapılmış işlemeli bohça, peşkir, uçkur, yemeni -ömekleri, -son
devir Türk kıımaşlarından örnekler, bind-allı, gelinlik, cepken, kaftan, içlik ve şalvar
örnekleri;

kadın ·süs eşyalarmdan

kemer tokaları, bilezik, fes askıtan,

tepelik

örnekleri, kahve fincanı ve zarfları. kahve kutusu, kahve tavası, kahve değirmeni,
kahve -takımı -örnekleri; madeni -cam ve porselen mutfak kaplan, .şifa ve hamam
taslan,

şamdan. buhurdan, gülabdan. örnekleri; değişik malzemelerden tesbih

örnekleri, hat -sanatında kullanılan malzemeler ve yazı takımı; çekmece, rahle, -el
yazması, yazı. levhası. örnekleri; ahşap sedef kakma salon. takımı. ve çekmece
örnekleri; Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait halı-kilim, cicim örnekleri;

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait ateşsiz ve at-eşli silahlardan ok, yay, sadak,
hançer, krhç örnekleri i~ -çakmaklı, kapsüHü tabanca ve tüf-ekler aynca bunların

yardımcı silah malzemeleri buhmmaktadıı:.
6.7. İNCE MİNARE (TAŞ VE AHŞAP ESERLER)· :MÜZESİ-

Konya

ili,

Selçuklu

ilçesinde,

Alaaddin

Tepesinin batısındadır. Selçuklu Sultam II. İzzeddin
Keykavus devrinde vezir Sahip Ata Fahreddin Afi
tarafından, Hadis ilmi öğretilmek üzere 663 H.(1264
M.) yılında inşa. ettirilmiştir. Yapının mimarı Abdullah
oğ:~ Keluk'tur.
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Dard~l Hadis Selçulclu .devrinin avlusu -kapalı medreseleri -grubundadır. Tek
eyvanlıdır. Doğusunda yer alan Taç Kapı, Selçuklu Devri taş isçiliğinin en güzel

.örnekleri ara"Sm&ıllr.
Giriş kemerinin iki tarafında yer alan üçer liiçük -sütun ve kemer kavsaras,
bitkisel ve geometrik -motiflerle-süslüdür.
Taç kapıdan çapraz tonozlu. mekana. geçilmektedir.

-C-epheden bakıldığında

fark -edilemeyenbu mekan, binanın -esas eyvanı için -simetri teşkil -etmektedir. B:u
mekanın yan-duvarlarındakiiki adet nis.mimariyeestetik kazandırmıştır,

Çapraz tonozlu giriş bölümünden

divanhaneye girilir. Ortasında havuzu

bulunan üzeri . kubbeli, kare planlı. avlunun güney ve kuzeyinde besik tonozlu.
dikdörtgen
sağlanmıştır.

plan:l-ı öğrenci hücreleri

bulunmaktadır. Kubbeye geçiş pandatiflerle
Kubbe kasnağında. liıfi yazı. ile 11El-~·füll...'--ü-Lillah11 11Ayet'ül Kursi"

yazrhdır. Yapı ışığım, mazgal ve dikdörtgen penceielei ile kubbede yer alan fenerden
sağlamaktadır.
Girişin. karşısında. avludan. üç basamakla çıkılan. basık tonozlu. eyvan yer
almaktadır. Eyvanın iki yanında kare planlı, kubbeli birer dershane yer almaktadır.
Anıtsal yapının- ön cephesi

kesme tastastandır ve yan- duvarlarının dış,

cepheleri moloz taştan yapdrrnştır. İç mekanlarda tuğla hem statik, hem de dekoratif

amaçlı ktlllamlımşttr.
Kuzeyinde yer alan mescitten bugün. yalnız tuğla örgülü. mihrabı kalmıştır.
Yapıya adını veren minarenin kaide kısmı muntazam yönü taşı kaplamalıdır. Heden
kısmı tamamen tuğla örgülüdür. Bugün. mevcut gövdesi sekiz köşeli olup, çesitfi
formda bombeler halindedir. Mina-re turkuvaz renginde, beyaz hamurlu tuğlalarla
örülmüştür, Minarenin. orijinali iki -seı:ef:eli iken, 190l yılında düşen. yıldmm, iki
şerefeden birini tahrip etmiştir.
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İnce Minareli. Medrese XIX. yır-zyrlm samına kadar faaliyetini sürdürmüştür.
187u-l:899 yıllarında tamir edildiği. bili-n.,rnekteclir. Cumhuriyet devrinde 193-6 yılında
-b.aşlaya.n çeşitli onartm çahşmalarmdarı-s,onra, -1956. yılında Taş ve Ahşap Eserler

Müzesi olarak hizmete açılmıştır.
Müzede Selçuklu ve Karamanoğhı. devrine ait taş ve mermer üzerine oyma
tekniği ile yazılmış.yapı ve tamir kitabeleri, Konya kalesine ait yüksek kabartma
rölyefler, çeşitli. ahşap malzemeye oyma tekniği. ile yapılmış. geometrik ve bitkisel
motiflerle bezenmiş kapı ve pencere kanatları, ahşap. tavan göbeği örnekleri ve
mermer üzerine işlenmiş.mezar sahidesi ve sandukalar teşhir edilmektedir.
Başkenti Konya -olan Selçuldu'iann .sembolü -çift başlı kartal ve kanatlı melek
figürlerinin en güzel örnekleri. de bu. müzede sergilenmektedir,
6.8. SIRÇALI MEDRESE (MEZAR ANITLARI- :MÜZESİ)

Sırçalı Medrese
dönemlerinde
Xvll.yy.da

medrese

Selçuklu ve
olarak

Osmanlı

kullanılmıştır.

terk edilmiş olan medresenin talebe

odaları yıkılmıştır. XIX. yy.da
ise kerpiçle yapılan
bu
.
.
odalarda eğitime devam edilmiştir.
Medrese

1954. yılında yeniden. crıarıma ve korumaya. alınarak 1960. yılında

Konya Müzesine bağlı "Mezar Anıtları" seksiyonu olarak ziyarete açılmıştır. l-96:9
yılında.aslırıa. uygun olarak Kültµr Bakanlığı- tarafından restore edilmiştir.
l-98.8-1990. yılları arasında yeniden restorasyona alınan ve teşhir tanzimi
yapılarak yenilenen müzenin bahçesinde toprak altında olan Bizans Devrine ait
katakomp da onarılarak ziyarete açılmıştır. Sırçalı Medrese Mezar
Müzesi'nde çcğunluğu zaman içerisinde y-ok olan mezarlıklardan

Anıtları

toplanan tarih. ve

-sanat tarihi açısından .değerli oları Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanh dönemlerine
ait mezar taşları. seegilenmektedir,
3.8

Mezar Anıtları Müzesiuin üst katı .halen "Rölöve ve Amtlar Müdürlüğü'nün

Konya!mn ve Anadola'aun önemli medreselerinden biri olan Sırça;iı

kullammındadu.
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eyvanh ve iki katlı medreselerden olan Sırçalı Medrese, H. Giyaseddirı Keyhüsrev

Devrinde Bedreddin

Mµiıth tarafindarı yaptmlrmştır.

kesme taş diğer kısımlarda moloz taş kellarulmıştır.

Sina-run önemli bölü-ml-erinde
Çeşitli -değişildikl«Ie

1924

yı-luıa kadar medrese olarak -ku-Hamlmıştır.
Doğu-batı yönünde uzanan medresenin dikdörtgen biçimindeki ön -cephesi

kesme taştandır. Öne çıkıntı yapan taç kapı çeşitti geometrik ve Rumi süslerle
bezenmiştir. Giriş kapı-sının. üstüne rastlayan. kısımda kitabe bulunmaktadır,
iki yanında

kapılarında

ü:stü mukarnaslı

·ştis işçifı-k-leri vardır.

Bunun

Aynca kla-sik Selçuklu taç

rastladığımız. gibi. kapının. ilci. yanında ilci niş bulunmaktadır.

Giriş

kapısından .sonra besik tonozlu -eyvan gelir.
Bu bir bakıma ikinci eyvan durumundadır.

İkinci, katın ohışınmmdan dofayı

Bursa kemeri. şeklinde sirli tuğla. ve çinilerle kapalı. tonoz örtüsü biraz basıktır. S::ığ

tarafta ·türbe -şold-a ise medrese odası vardır. 'fv:rbe kubbemsi tonoz -örtülü -olup bir
penceresi cepheye diğeri avluya açılmaktadır. Duvarları. ve örtüsü, sirli tuğlalarla
balık .sırtı -şeklinde konularak süslenmiştir. Soldaki medrese odası beşik tonoz -örtülü
olup bir pencere cepheye açılmaktadır. Günümüze kalan. sağlam medrese odası bu.

-o-dad11:-.
Medresenin dikdörtgen bir avlusu ve avlunun ortasın-da bir havuzu var-dır.

Avlu üç yönden revaklarla çevrilidir. Revakların kalan kısımiarırıdarı ayakların duvar
yüzeylerinin çeşitli. ~~kill-erde sirli tuğla ve çinilerle kapalı olduğu anlaşılmaktadır.
Avlunun sağında ve solımda. dördeı talebe .odası bulunmaktadır. Üst- kattaki odalarla
birlikte toplam o-da.-saytŞt onaltıdır. Odalann kapı ve pencerel-eri avluya. açılmakradır,
Ana -eyvanm -sağında ve -s.olunda ku-bhel-i birer oda var-dır. Bunlar klasik kışlık
dershanelerdir.

Yapının -en süslü. ve gösterişli. yeri olan. ana. eyvan bugün oldukça

sağlam -durumdadır. Yalnız -eyvan kemerinin yeri kadar oları a-ltıgen çiniler ve
eyvanın üst kısmındaki çiniler dökülmüş

ve bozulmuştur.

Eyvan bir basamakla.

-avludan ayrılmak.. tadır. Ç-ephesi çeşitti -şekillerde ve görünüşlerde

çinilerle

ve
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yazılarla bezelidir. Bu yazılar. Kuran'dan. alınmış surelerdir, Kerner içinde yer alan.
·altıgenin -ortasında, binanın mimarının kitabesi bırlumnaktadır. Medreseyi 'İT-uslu
Mehmet Usta'fıın yaptığı yazılıdır. Yazı bordürleri eyvanın cephesini çepeçevre
-dolaşrnaktadrr. Eyvanın -güney -dııvannda -çinileri -dökülmüş mihrap. bultınmakta-dır.
Sırçalı Medrese çinileri çini sanatı yönünden önemli bir yer tutmaktadır.
6.9. ÖREN YERLERİ-

Sile A-ya"':E-lenaKili.s:esi
Sille, Konya. ili, Selçuk ilçesine bağlı kent merkezine 7 km. uzaklıkta
bir

yerleşim

sonra

Bizans.

Helena,

Hac

birimidir. İsa'nm doğumundan 327 sene
İmparatoru
ıçın

Konstantinus'un

Kudüs'e

giderken

annesı
Konya'ya

uğramış,

buradaki ilk Hıristiyanlık çağlarına ait

oyma

mabedleri

Sill et-de

bir

görmüş,

Hıristiyanlara

mabed yaptırma-ya karar vermiştir.

Mihail Arkhankolos adına bu kilisenin temel atma töreninde bnhınmuştur.
Kilise asırlar boyu onarımlar gör-erek günümüze kadar gelmiştir.
Kilisenin iç yapısının üstünde Yunan harfleriyle yazılmış Türkçe bir tamir
kitabesi kilisenin. tarihi hakkında bilgi. vermektedir. Bu kitabe l 833 tarihlidir. Aynı
kitabenin üzerinde ise kilisenin Sultan Mecit döneminde dördüncü kez onanın
gördüğünü belirten üç satırlık bir kitabe daha.bulunmaktadır.
Kilise ·düzgün kesme Sille taşı ile yapıhmştır. Avlusunda kayalara -oyulmuş

odalar bulunmaktadır; Kilisenin. kuzeye açılan. kapısından-dış, naıtekse girilir. Burada
kadınlar mahfeline çıkarı iki yönlü taş merdivenler yer almaktadır. Kili-senin ana
kubbesi dört fil ayağı. üz-erinde olup, kilise üç şahinlidir. Kilisenin. içerisinde ahsaptan
üzerleri alçı -süslü bir vaaz kürsüsü ile apsidle ana mekani ayıran ahşap atçılı kafes
bir sanat şaheseridir. Kubbe geçişlerinde ve taşıyıcı- ayaklarda Hz.İsa, Hz.Meryem ile
havarilere ait resimler bııhınmaktadır,
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-6..9.l. Etl~tt~.nar

Konya. ili, Beyşehir ilçesi. Eflaturıpmar Köyü içinde bulunmektadır. Anıtı
-18:4;9. da bilim dünyasına ilk haber veren kişi WJ. Hamilton'dur. Daha .sonra F.S-arre
ve J.Garstantda bu amt konusunda kitap yayınlamışlardır.
,.t\mt, bir -su kaynağmm kenarmda dikdörtgen taşlar üzerinde kabartmalardan
oluşmaktadır; Niteliğini kaybetmeyen. kabartmalar ön. kısmındaki 1'.4_ ad-et taş. blok
üzerine oyulmuştur. Arutm i!k planı bilirımeeıekredir.
Bu amt diğer açık hava anıtlarından daha küçüktür. Doğal bir kayaya
-oyuhrıarmş, -figürlü blok taşlarırı -örülmesiyle -olu-şmuştur. Su kaynağının yanında
bulunan hu .anıtm.su toplamahavuzunun ilk yapılış tarihi-henüz araştırılmamıştır.

Fasrllar Anıtı Konya'nın . Beyşehir ilçesine. bağlı, Fasıllar Köyünün güneyine

düsen, bir tepeciğin bati eteğinde yatmaktadır. Ramsay bu anıtı Fasıllar adıyla
yaymlamı-ş:trr. Tahminen 7-0. ton ağırlığında, bazalttan yapılmıştır. Eserin, işleıınıi-ş

olduğu tas ocağına. yakın. bir yerde bulunması, bu eserin başka bir yer için
yaptldıtını,

fakat her nedense

uygun olmayan bu yerde bırakı-ldığ1 kanısını

uyandırmaktadır. .Anıtın üzerinde bir tanrı, iki aslan ve birinci tanrıdan. daha önemsiz
olan ikinci bir tanrı bulunmaktadır.
Tann bir ayağım aslan üzerine, diğer (sol} ayağını. dağ tanrısı üzerine

basmıştır. Dağ tanrısının hemen yanında diğer aslanın benzeri oları, ikinci bir aslan
tasvirine de yer verilmiştir.
Anıtın bazı yerlerinin ayrıntılı islenmemiş. olması, bazı yerlerinin. ise çok kaba.
islenmiş olması, uzaktan

görülebilecek bir yere dikilmek üzere hazırlandığını

göstermektedir.

Hititler anıtları genelde doğal bir kayanın. bir yönünü. düzelterek ve
kabartmalarla süsleyerek -oluşturmaktadır.

Ama Fasıllar anıtında tek parça büyük

blok üzerine betimleme yapılmıştır.
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Anıttaki

figürlerin,

Bflaturıpmar'daki

figürlere

ve

Alacahöyük'teki

orthostatlara benzemesinden dolayı, bunların IV. Tuthalia ~öneminden kalma olduğu

·sanılmaktadır.
~.9.3. Karahöyük
Konya'nın araştırılmış ve, halen araştırılan önemli tarihi merkezlerinden biri
de Karahöyük'tür, Karahöyük ismini yakında buhınan Karahöyök Köyünden atmıştır.
İt merkezinin 15 km. kuzeydoğusunda, Hatip. bucağına giden asfalt yolun kenannda

buhınanbu köy, bugün Konya Belediyesi hudutları içindedir.
Karahöyük'teki

ilmi çalışmalar TTK, Ankara üniversitesi Orta- Anadolu

Araştırma İstasyonu ve Müzeler. Umum. Müdürlüğünün. işbirliği.ile Prof Dr. Sedat
i\LP başkanhğında

19:9.1-953 tarihinde başlanrnıştrr. Kazı-Iara 1959 ve 1967-,1970

yıllarında ara verilmiş, sonra.kazıfara.yeniderı.başlanmıştır.
Karahöyük bugün ·olduğµ -gibi ·eski çağlarda -da Kuzey-Güney ve Doğu-,B-atı
yollarmm birleştiği. önemli bir kavşaktır. Hitit imparatorluk Çağında- Konya. bölgesi,
Hupisııa'nin (Ereğli "Kybistra ••.). kadın tanrısı. Hınıassana'nin kültürüne bağlı ve Luvi
-dil çevresine -dahildir.
Bugüne kadar Karahöyük'te efe geçen. buluntular çağının kültürel. ve ticari.
ilişkileri- konusunda. bilgi- vermektedir.

Hitit

İmparatorluk: Çağı öncesi mühür

sanatının, Orta Anadohı'nun güney bölgesindeki -en önemli merkezdir. Grafito'lar;
kap markaları ve bazı mü-hürler Anadohı'da yazının erken safhalarmrn araşnnlmasma
yardımcı. oimaktadır. Diğer buluntulat arasında gaga. ağızlı testiler, fincanlar, yonca
ağızlı testiler, rhytonlar,

üzüm -salkımı biçimli kaplar -da yer almaktadır.

A-t nalı

biçimli, damgalı. alt-arlar, ocaklar ve yanın ay biçimli atkılar devirlerinin, karakteristik

eserleridir.
.Araştırmalar sonııcunda Karahöyük'te 'l:1 yapı. katı tespit edilmiş, C çukuru
adi verilen kısımda 29. LO -m. derinlikte ana toprak buhmmeştur.

Bu anatoprak

üzerinde I. 5 m, kalınlığında bar mit tabakası, mevcut olup kültür katlan. bu. mil

tabakasında yer almaktadır.
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-6.9;4. Tabaklanma

1- l l l tabakaları: l.Ö-.2. binin- "ilk çeyreğine ait malzemeler vermiştir. l. katta
bulunan damga mühürler, Asur Ticaret Kolonileri devrinin son safhasına aittir. IV-XI
tabakaları: İntermediate adi verilen seramikler ele geçmiştir. Bu seramikler V ve VI.
tabakalarda yoğun bir -ş-ekilde buhınmustıır. XH-XXII tabakaları: Btegen tarafından
"Erken Ege Seramiği" diye adlandırılan, Troia l 'in orta ve -son .safhalarında görülen
türden seramik vermektedir. XXII:-XXVII tabakaları: Troia. I medeniyetinden daha
-eskiye giden buluntular vermesine rağmen, Kalkolitik çağın karakteristik -eserlerine
rastlanmamıştır.
Bu verilere göre Karahöyük, Erken- ve Orta- Bronz çağlarına- ait birbirini
aralıksız takip. -eden kültür kadarına sahiptir. Elde -edilen malzemeler, Kızılırmak
Bölgesi bilhassa Kült-epe Kapadokya
Gordion,

Troia, Karataş

Bölgesi,

S.ema höyük,

Alisar, Boğazköy,

Tarsus, Teli-Açana,

Acem köy,

Kıbrıs,

Suriye,

Mezopotamya ve Miken. yerleşim merkezleri. ile Karahöyük'ün kültürel- ve ticari ilişki
içinde olduğunu-göstermektedir.

ı.ö, IL

bin- baslarında- Karahöyük'te. Hi-titler-hı- etkisi

altmdaLuvi'I~r~karışmış bit Hitit etnik grubunun var olabileceği ileri sürülmüştür.
-6.-9..5. -Kub.ad-Abad Sarayı
Üuiü Selçuklu tarihçisi fun Bibi'nin Selçuk namesinde sözünü ettiği; I.
Alaaddin Keykubad'ın (l-22-0::123'<5} emriyle yapılmış. Kubad-Abad Saray Külliyesi,
günümüze u-laşab-itmiş. tek Selçuklıı Sa-ray yapısıdır. Anadolu Selçuklu devrinde,
çevresinde

ayni isimle anılan bir şehir teşekkül eden Kubad-Abad, sonralan

terkedilmiş ve tarihin -k-aTanltldanna gömühnüştür.
İbrahim Hakki Konyalı. ve. Prof Dr. Osman Turan'm, sarayın Beyşehir
civarında olması gerektiğine işaret etmelerinden sonra 1-949 yılında. Konya Müze
Müdürü Zeki Oral K-ubad-Abad'in yerini bııirmıştur. 1952tde Zeki -ORAI}in, 1965,
1%6td·aProf Dr. Katharina Ottodorn'un ve- 1-961.de Mehmet Önder·ın- sondaj- ve kazı

çaaşmalaenın ardından uzun süre kendi kaderine terk edilen Kubad-Abad 1-980_
yılından itibaren Prof De Rüçhan Arık tarafından yeniderı eie alınarak -sistemli
kazılara-başlanmıştır,
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Prof Dr. Rüçhan Arık, Kubad-Abad Saray Külliyesi içinde küçük, .saraşın
-çevresini -kazdtktan -başka, -saray ·kii-lliyesi ile -bağlanttsi ·bulunan Kız Kalesinde ve

Kııbed-Abad hinterlandida dahil, Malanda~da..lci Selçı;tklu köşkünde araştırma ve
.kazılar ·gerçekleştirrniştir.
Bu. kazı çalışmalarında, Kız Kalesindeki ana. yapı ile insi tu ·çiniler hamam

kısmi ve kıyıdaki saray külliyesinin önemli birimlerinden küçük -sarayın çevresindeki
mimari. kalıntılar açığa çıkarılmrş; aynca, Malanda köşkündeki

sondaj ile yapının.

mevcut kısmının planı ortaya konrmıştıır. Kazılar-da Selçuklu çağma ait -çok -sayıda
çini, seramik, alçı, cam ve sikke buhınmııştur.

tabak-a.sının -altındaise, Eski Çağa

Küçük Sarayın çevresindeki Selçuklu

mt kahrıtı ve küçük

-buluntulartespit .edilmişıir.

-6.9.-6.. K-onya, Ha-dim.B:0-lat B-eld-esiAstraAntik.Kenti

Astra- .Antik Kenti, Karıya- iti, Hadim İlçesi, Bolat Beldesi Temaşalık Tepesi
mevkiinde yer alır. Hadim'in. kuş uçumu. 7 km. kuzeybatısında,

Bolar Beldesinin. 5.

kın. ·güneybat-ısındadır.
Büyük çapta kaçak kazılara. maruz kalması üzerine

koruma

altına ahnmış, K-onya ~füzesi Müdürlüğüne

ı 966''da.

bir bekçi ile

-b:ağl1 bir örenyeri haline

getirilmiştir. Ancak 1955~debekçisiemekliolmuştur.

-6•.9.7•. Uiaşını
Kenya-Hadim karayohı üzerinde Hadim'e 17 km. mesafedeki kavşaktan
batıya dönen asfalt yolla B:olat Beldesine, oradan -6 km.lik -stabilize yolla At
mevkiine ulaşılır. Sonra, dik ve engebeli bir keçi yolunda. yaklaşık 4. km. yürüyerek
Astra'rıın yer aldı-ğt Temaşalık Tepesine -ula-şıhr.
6.9.8. Bilims:etÇ-a.bşm-a.tar
Astra Antik Kenti ilk. defa 1885~te Sterr-et tarafindan keşfedilmiştir. Sterret

.sadece yazıtlar üzerinde .çahşmrş, 7 J'aZlt bıılmuştur. Bu yazıtlardan kentin adinin
ASTRA olduğunu tespit etmiştir. Daha sonra bayan Hereward 2 yazıt, 1966'da ise
Mitford Hi yeni yazıt bulmuştur.

1992 yıhnda, birkaç yazıtın okunmasından başka
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başkan-lığında bir heyet tarafından temi7lik ve sondaj çahşmalarına baş-lanmıştır.
Çahşmalar 1993 ve -1-994 ythnda -da .devam etmiştir. Kentin planı çıkartılmış, -tal-an
edilmiş görünümü kısmen de olsa ortadan kaldırılmış, yapılan tanımlanmıştır; Kilise

ve Anditorium -da -yapılan kazılar -somıcu -açığa çıkartlmış; bunlarrn plan ve rölöveleri
hazırlanmrştır.

Nekropolde

ilci tipile Isaura

karakterli

mezar

açılmıştır. Kentin

kendine özgü bir yönetimi -olduğu, Isaura'ya -bağlı bir kasaba olduğu yazıtların

okunması sonucu kan1..tla.nmışt1r. Açılan -seramik firınmdan Astra da Roma Devrinde
seramik üretildiği -saptanmrştır.

6.9.9. K-011-umu.
Astra antik

kenti,

Torosların

kuzey

kesiminde.

Isaura bölgesinde yer

almaktadır. Isaura -eyaletinin diğer önemli kentleri Isaura ve Astanada -ile bir üçgen
oluşturmakta. bu kentler

Astra'dan

çıplak gözle görülebilmektedir.

Bir Isaurali.

zenginin tapınağa yaptığı bağışla -ilgili bir yazıt Isaura ile ilişkisini kanıtlamıştır.
Burasinin Pisidiae Antiocheia ile ticari ilişkileri olduğu. Roma Dönerninden kalma
iki Antiochcia sikk-esinden -anlaşılmıştır.
Kent, denizden, yüksekliği

l.760. m, olan Temaşalık Tepesi'nin doğu

bati

yönünde uzanan düz zirvesinde yer alır. Zirvenin ortasında doğu bati yönünde geniş
bir alan. seklinde uzanan. agoranın. iki kenarında önemli yapılar sıralanmıştır. Etrafı.
harçsız moloz taslarla örüla, -surla çevrili tepenin doğu, güney ve kuzey -eteklerinde
çok sayıda Roma Devri sivil yapılar ve evler kümelenmiştir. Biri doğuda, diğeri
batıda olmak üzere ilci nekropolü vardır. Nekropollerde çok -sayıda kül kutusu -stel -ve
mezar

aslam g-örülü-ı:.

Bati nekrcpolünün

batısuı-da

ve güneybatıdaki

Kur-alan

Tepesinin -d-oğu yamaçlarında B:olat K-ö:yü'nün -yayla evleri vardır, Harçsız, .sıvasız,
basit yığma moloz tastan yapılrrırş. toprak örtülü, tek odalı. bu. yayl~ evleri. 80-JOO yıl

önce yapılmaya başlanmış, -evler -yw-..tlma-ya yüz tutmuştur.
-6.9. ıo. Kentin. Yapıları
Batı

nekrohınün

yer

aldığı Devler

Gediği

düzlüğünden

başlaya...,_, yol

Temaşalık T-epesinin güney yamacından -sunm orta kesimine u-1-a~hr. Meyilli ve dar
4.5

bir
yoldur . Kentin ::t,ı'
gırış kanısının
·p. abuclan verinde kalmıs
kemeri ,,,.e diirer
,
't'·
a.ı.y· üst
~
J,

.J

parçalan yerdedir. Kapıdan agoraya girilir. Agoramn ,güney kenarında çarşı yapısı
uzanır, daha sonra doğuya doğru Zeus Astragos tapınağının kalıntıları görülür.
Agoranın 'bati kısmında kapı karşısmda iki Hernon kalıntısı vardır. Agoranın batı
bitişinde yüksekçe ve etrafı duvarla çevrili kale yer alır. Kaleye doğudan kemerli bir

kapı ile -geçilir. Kal-enin kuzey kesminde ikinci bir tapınak kalıntısı -göri:Hür. Btıntın
bir tapınak olduğu, içinde-ele geçen yazıttan anlaşılmıştır.
Agoranın kuzey kenarında, batıda Roma Devrinden kalma bir Auditorium yer
alır. Dokuz basamaklı sekiz metre çapında, 2/l daire planlı. Aııditoriurn'un doğusuna

M.S. 5":;6. yy.da bir kilise yapılmıştır. Kilise

üç

·neftfi bazı lika planlıdır. Temizlik

sonucu ortaya çıkartılmıştır. Auditorium bu dönemde de kilisenin. toplantı yeri. olarak
· kııllarııimış olmalıdır. Kentin doğu kaprsmdan -doğu nekropolüne

Doğu

geçila.

nekropolünün doğu. kenarında girişi batıdan. etrafı. avlu duvarı ile çevrili anıtsal bir
mezar vardır. İçinde iki taint teknesi- görütmektedir.

Anıtsal rnezann kuzeybatı

yanında bir hereon. görülür, Anıtsal mezarın. kuzeybatısında

açılan. seramik finnı,

M. S. 2. -.3. yy .da Roma devrinde, burada seramik üretildiğini kanıtlamıştır. Sadece
ızgara ve yanma odası ele geçmiştir. Fınnda bulunan kap baskıları ve baskılı. kap
1
parçaıarı

·ıgmçtır,
.. .

t

Astra antik kentinde yapılacak çalışmalar arkeoloji ilmine daha bir çok veri
-sağlayabilir.
6.9.11. Çatalhöyük
Çatalhöyük,

Ko11ya?11m

Çumra

İlçesi sınrrlarında

olup, ilçenin

1-0 km,

doğusunda yer almaktadır. Höyük, farklı. yükseklikte iki. tepe düzü. olan. bir tepe
seklindedir. B:u iki yükseltisi nedeniyle -çatal -şıfatım a.lnn$1f. Çatalhöyük
yılında J. Mellaart. tarafından keşfedilmiş,

19.58

1%1-1963 ve 1965 yıllarında kazısı.

yapılmıştır. Yüksek tepenin batı yamacında yapılan araştırmalar neticesinde, 13. yapı
kati- açığa

çıkanfrmşnr.

tarihleşmektedir.

Eıı erken yerleşim katı-

O} ise-

M.Ö, 5:500- yıllarma

Stil kritik yolu. ile yapılan. bu. tarihleşme, C 14., metodu. ile de

doğrulanmış bulunmaktadır. İlk yerleşme, ilk ev mimarisi- ve .tlk kutsal yapılara ait

özgün buluntuları ile insanlık tarihine ışık tutan bir merkezdir,
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-Çatalhöyük'teki yerleşimin, yani -şehirciiiğin -en iyi bilinen -dörıemi 1. ve H.

katlardadır. Dörtgen duvarlı evlerin duvarları birbirine bitişiktir. Ortak duvar yoktur,
her evin kendi müstakil ·duvarı vardır. Evler ayrı ayn planlanmış ve ihtiyaç

duyulunca yanma başka. bir ev yapılmıştır; Evlerin bitişik duvarları nedeniyle şehirde
'Sokaklar mevcut ·cl.eğildir. Ulaşım -düz -damlar üzerinden -olmaktadır. Şehri -sıaırlayan
ve koruyan. sur duvarları. niteliğinde herhangi. bir buluntuya rastlanmamıştır. Bina.

yapımında kuiianılan malzeme kerpiç ağa~ ve kamıştır. Evlerin temel derinlikieri
azdır. Duvarlar arasında.ağaç dikmeler vardır. Bu. dikmeler üz-erineg:elen. kirişler düz
tavanı taşımaktadır. Tavan tı'St örtüsü kamış üzerine .sıkıştmlrmşkil topraktır. Evler
tek katlı olup, eve giriş. damda. açılan bir delikten.merdivenle olmaktadır. Her ev bir

oda ve bir depodan -oluşur. -Odafa:rın içinde dörtgen .ocaklar, duvarların ·ön
kısımlarında taban döşemesinden. yüksekliği ıo,,30 cm, arasında değişen. sekiler ve
duvar içinde dörtgen nişler bıılunmaktadır. Duvarlar -sıvahdır, .sıva üzeri beyaza
boyandıktan sonra sari, kırmızı. ve siyah tonlarda resimler yapılmıştır. Kutsal odalar
diğer odalara nazaran daha bıryüktür. Bu evlerin içindeki duvar resimleri yanında ise
orijinal boğa. bası, koç başı ve geyik baslannın sıkıştırılmış.kil ile konserve edilmiş.
trofeleri duvarlara aplike edilmiştir. Bunların yanında rölyef halinde insan figürleri

ile hayvan figürleri de görünmektedir, Çatalh-ö-yük'te duvar resimleri. en erken
geç l

İ

,

10,

en.

tabakada bulunmuştur. En güzel ve gelişmişleri ise 7. ve 5. tabakalara aittir.

Bu resimler paleolitik insanın mağara duvarlarına yaptığı, resimlerin bir gelenek
olarak devamıdrr. İnanç olarak avın- bereketi için yapılan.resimlerdir. Geç döneme
doğm duvar· resimletinde ev sahnelerinin. azaldığı. ve kus motifleri. ile geometrik
desenlerin ortaya çıktığı-görülür.
Duvarlara resmedilmiş. olan akbabalar tarafından parçalanan bassiz insan

figürlerinin ölü gömme adetleri ile ilgili oldııgu -sanilmaktadir. Akbabalar tarafından
et kısmi yenerek temizlenen kemikler toparlanarak hasırlardan. yapılmış.bir örtüye
.sarıiır ve ev içindeki .şekillerin altına -gömü:lürdü. Şekiller altında yapılan
araştırmalarda çok sayıda iskelet ortaya. çıkanlmrştır, Ölü hediyesi olarak kemikten
yapılmrş aletler, renkli taslar, kesici aletlerden tastan baltalar, deniz kabuğundan
yapılmış boncuklar konmuştur. Çatelhöyük kazısında -ele geçen heykelcikler bize ana
tanrıça kültürünün (tapınma).başlangıcı ve zamanın inançları.hakkında özgün bilgiler
vermektedir. Pismiş toprak ve tastan yapılmış bu heykelcikler 5 ila 15 cm. arasında

41

'Şişman iri ·göğü~la, büyük -kalçalı ve zaman zaman -doğum

değişen büyüklüktedirler.

yapar vaziyette tasvir edilmişlerdir. Bu özellikleri bolluk ve bereketi temsil etmeleri
nedeniyledir. -çat-athöyük'te -ele .geçen alet ve malzemelerin hemen hepsi tas, pismiş
toprak, baltalari, şig tabaklar, yüksek kabartma. bereket tanriçaşi. motifleri. ile süs
esyasi olarak kııllanilan bilezik ve ·kolycl~c;lir. Pismis topraktan

iri taneli hamura

sahip, çarksiz siyah ve kir-emitrenkli kaplar ve çanaklar bulunmustur. Ayn-ca ana.
tanrıça ve mukaddes hayvan figürü de pismiş topraktan yapılmıştır. Kemikten
yapilmis. kesici ve delici aletler ile obsi-dyenden.yapılmış. mızrak ve ok uçlan
Çatalhöyük'te kııllaaılan -en önemli malzemelerdir.
Çatalhöyük'te

1996. yılına kadar kazılar yapılmamış; bu yıldan- itibaren İngiliz

Arkeoloji Enst~tüsü tarafindan. lan. Hodder başkanlığında kazılara devam edilmiştir.
Bulunan kazı eserleri Konya Arkeoloji Müzesindedir.

Bunların bir kısmi teshir

edilmiş, diğerleri ise depolarda koruma altına.alinmiş..durumda-dır.
7. KONYA'DAKİ İN~-ı\ıŞLAR
7.l. DİLEK:Dua. kelimesi dilimizde hem iyiye hem, kötülüğe kırllarırlmaktadır. Yapılan
iyiliklere karşı

dilde

.söylenen teşekkür

Konya Dilekleri:
-_P.Jlah senden razı olsun.
-Allah akıl fikir versin,

-i3irin.,bin-olsun.
-Cehennem azabı görme.
-Dileğini Allah kabul -etsin.
-Hızır yoldaşın olsun.

-Kabrine nurlar imin.

ma-nasında .sözlere

-dilek denir.

7.2. İLENÇ:KöM-.-};lk
kisiler
. ,~µ ••. -"'m'\..,...,
.,.••
&iiJ-ll"'> için· beddua
.• 1,/. .. --~ anlamrndai'.l, -sövlenen
•. :y ""
- . ·so··
.. zlerdiı.
•
f'{,l,H

\,I,

•• U.LLU

.•

Konya İlençleri:
-Atlalttan bulasın.
-Ardın yurdun ıs-sız kalsın .

-Boynu duvar altında kalsın.
-Çekdiğirı damarlar kurusun.
-Fitil fitil burnundan gelesice.
-Seydi vakkasma uğrayasıca.
8. DE\ThILER:-

Ata sözü. değil fakat ata. sözü gibi dilimizde çok kullanılan- kısa ve noksan
-cümle olarak -söylenen -s.özlerdir.
Konya Deyimleri:

-Ateş bahasına
-Avcunu.yala
-Buldukça bımamak
-Cehennem kütüğü

"'.Deli fişek
-Ebenin örekesi.
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-Esbab kabası
-Fukara 'babası
-Kelle kulak yerinde somun düşkünü
-J",Ie -eldum delisi

-Suyuna. tirit
-Şeytarı kulağına kurşun
-Tahtası kırık

-:Xaşı ne -başı ne
-Zır deli
-Türbe önünde evi, Meram'da bağı olmak.
9. TEKERLEMELER:

Karşısındaki. muhatap. üzerinde büyük tesir bırakmak, zihnini toparlamak

maksadıyla laf esnasında söylenen kolay-sözlerdir.
Konya Tokcriemeri:
-.Armut -bi-ş, ağzıma -düş
-Beni beğenmez mestan, yüzü görülmez pastan

-Daha Hanyayı -Gonyayıbilmez.devenin pevişine düşer.
-Gedik üzlükte yağımız var, Aymanas da bağımız var
-Hatıp Gödene.uğurlar -olsun gidene
-Sen ağa ben ağa.bu.ineği kim sağa
5D

-Tmgır-eleknrıgrrsaç.eli

hamur.karnı aç.

l&. BİLMECELER:'
Bil bakalım- nedir? diye oldukça. kapalı belirsiz sözlerle tarif edilen bir

nesnenin keşfipiJ:arşısmdakinden istemek ·bil:meçedir, :Bih:neceler bir çeşit zeka ve
intikal oyunudur.

Bilmecelerden Örnekler:
-Attı mermer üstü mermer içinde bir g-eli-n oynar.
(DİL)
-Gelen Leyla giden Leyla ayak üstü duran Leyla.

{KAPI)
-Küçücük mezar dünyay1 gezer.

{AYAKKABI)
-Bir' kuyum var içinde iki türlü suyum var.
{Y:lJMURI A)
11. ATASÖZLERİ:

Dilimizde kullanılan. kısa cümleler içinde büyük manalar ifade eden güzel
sözlerdir.

-:Atalar·s_özünü tutmayanı yabana atarlar.
-Abdaldan paşa.tahtadan maşa olmaz.

-Aç kurt arslana ·saldım.
5-l

-A-ç aman -ise -de "kaç.
-Adamın iyi alışverişte belli olur.
-Ağacaçıkankeçinin,

-dağa bakanoğlağı -olur.

-Babası ölen bey, anası ölen kadın olur.

-Camii kapısırubilmez, sofuluk taslar.

-Fazla az, ya karın ağrıtır ya baş.
-Mevleviye -sormuşlar "Neden -eübbenin yenleri uzun 'l"

"Ku-sudan örtmek için" demiş.
-Oğluna, -doğurdum ama, -gönlümü doğıırmadım,
-Pek yürürsen deli geiin.usul yürürsen ölü gelin deri-er.
-Sözünü-bil,-bişir;ağzım der,deşir.
ll.l. Evlenme ve Düğüne Ait Ata-sözleri:
-Anasına bak kızını al.kenanna bak bezini al.
-At ile avrat yiğidin bahtına.

-Avratı ar zapdeder.er zabetmez.
-Boyuna bosuna bakma, huyuna. usuna bak
-Evlenenin vekili, -kefili Allah'tır.
-Gelin .ata binmiş.ya nasip demiş.
--Gönül kimi -severse .güzel odur.
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-Ne kız verir.ne dünürü cirnstürür.

12. KONYA "fÜRifÜLERİ

TÜRKÜ
Kendilerirre mahsus beste 1,Je okunan :balk şarkdenna Türkü desmektedir.
Türkülerin Varsağı Kavabası
Türk mani Cukıırova
·J
·y
~\.I,

'

ve Karaca

'

T'

'

'

Bozlak Kerem ' Kesik Kerem

lltı.ı.l'-'l.1.J.

oğlan gibi birçok türleri vardır. Aralarındaki fark güfteden

değil

.ezgisirıderıdir.

12.1. K01'1YA'DAN T-ÜRI\."li~ER

Konya~da -en çok "Söylenen türküler,
makamlarıdır.

Süratli

okunduklarından

Bozlak
oyun

ve -Çukurova ile oyrıak
havası

da.

denilir.

Selçekluiardarıbu yana devamlı çoğalıp -gelen türkülerimiz .sanet değerini ve geçeıiş
dönemlerin. hissiyat ve fikirlerini müşahede etmekte olup. diğer taraftan da hasret,
tepki, ilenme, isyan -etrne, kafa tutma, ·ezgi, dilek, ağıt, yakınma, -eğlerıce ve acımalar
nakış nakış. işlenmektedir,
Konya. türkülerinde güfte ve saz ikilisi büyük bir uyum içindedir. Seçilen. her
söz aynı tef ·ve kaşık -seslerine adapte -edilmiştir. Anadolu'nun zengin folklor
hazinesinden biri. de Konyanın mahalli. motif ve güzellikleri ile süslü. türkülerdir.
Eski dönemlerden Mevlevi dergahlarında sema ayini içinde Konyalı müzisyenler
kendi aralarında muhabbet yaparken. oturak alemlerinde beste yapıp türkü
-s.örremişler. Konya türküleri muhabbet toplantıları -oturak alemlerinde bir arada
sunulur.

Konya türki:Herinde bazıları;
Konya Peşrevi, Sandıklı, Sabahın Seher Vakti, Menteşeli, Sille, Aşabilsem,
İçme Bevim
Mapushane' Üsküdar ' Saffet Efendi
Turnalar
'J
...., Urfalıyım,
.
'
.
.....,

'

Bülbül.
'
'

Aksaray Develisi, Efendim, Divan.
Nafiledir Sevgilim, Ak-sinne, Karanfil, Çay Kenan, Karakoyun, Emmit-er,
Engiı--ıli Yüksek Kayalaremz, -Çıbık Telden Bağlamam, Lima, Süpürgesi Yoncadan,

Aslen Mııstafa'm

'

Kozan Daı'h Necip -Oo-lan
-Gazeli' Tosun At ' lySerif Hamm '
t,· .I.~ Baelar
-t:,·
CJ '

' '

Memberi, Elmalı. Atımı Bağladım, Funrn Üstünde Furun, Eczanenin Şişeleri,
Camiinin Mazini Yok, Alim, Evleriein Önü, Tatar" Eşme Kaya,Kaoak,E·hnala.nn
Yongası.

-Güldibi B:elleniyor, Baygın {;emilem,Ho.cam,Sabab

Mezar Arası, Candarmalar,

Oğlanın.Karanıanh,

Hafiz Mektebderı. Gelir, Mapus. Damlarına Serdim Postu,

v:
.. ·-ı·
ı eşınn.

Lorasdan bir duman ağd1

Sulu sepen dolu yağdı
¥okular hep -hana 'doldu
Kaldım.evlerde yalınız

İbrişimrn telden midir?

Muhabbetin candan mıdır?
Bu ayrılık-senden midir?
Tükenmez derdim yalınız

Menteşeli.menteşeli
Öldüm derdine düşeli
On yedi yıldır. gideli
Kaldım -evlerdeyalırıız

**

·:!<.

Derviş.olsam giysem.hırka
Kimse yok ki versem arka
Ben dolaştım şanlı şarka
Çekilir derdim yalrmz

***
Evleri var içli dışlı
-Çanları -hü-ma kuşlıı
Annem ağlar gözüm yaşlı
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Kaldım-evlerde yalmız

SİLLE TÜRKÜSÜ

Şu -silieden -gece -geçtim görmedim

Aman aman
Act tatlı -sular içelim -ölmedim

Aman Aman
Ben o yar-dan vaz mı geçdim geçmedim

Aman A.--ıınn
Şu Sillenin çclenleıi tahtadan

Aman Arnarı

Ben istemem patlak başlı sofradan

Aman Aman
Evlerinin-önü zeytin.ağacı.
Am.arı Am.an
Dökülür yaprağı kalır ağacı

Aman Aman
Nedir sevdiğim
bunun ilacı
- '-'
.-

·-

Aeıan Aman
AKSİNNE TÜRKÜSÜ
Ak-sinne yolları tozdur dumandır
Bizim yare kavuşmamız hayli zamandır
Ben atımı nalledırım akik nal ile
Yar yar

Özeıızisini
parladrrım sırma lei ile
,;:;ı
Yar yar
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Ben atnnı yanaşdırdırn binek taşma
Ellerim ilişmez eğer kaşına
Yar yar
13. lvIANİLER :

Destan, Koşma, Türkü gibi milli nazım şekillerinden biridir. Lirik şiirlerin en
.güzeli manilerdir. Dörder mısradan meydana geldiği için maniye dörtleme ·de denir.
Konya'da kadınlar kızlar bir yere toplandıklarında, evvelce yazılmış
manilerin içinde buhmduğu bir turbayı. ·ortaya .getirirler ve çocuklardan birine
herkesin talihine kura çektirirler. Çıkan kağıtları hanımlardan biri okur. Mani-si iyi
çıkan -sevinir, iyi çıkmayan kederlenir ve böylece hoş vakit geçirilmiş olurdu.
MANİ'DEN ÖRI\~KLER

Açıldı hep çiçekler

Uçuşur kelebekler
Ne -çiçek ne kelebek
Gönlüm hep onu özler
Asmada kuru dal va-r

Güzelde pembe şal var

Beni sana vermezler
Var git Allah'a yalvar
Ah buğdayım buğdayım
Sereyim kıırudayım
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-Geçmekapım önünden
Ben seni unudayım

Aman vermiyor felek
Benim de bir yarim var
Dünya -da huri melek

Bu gün -günlerden Sah

Belinde acem şalı
-Gören -çeksin maşallah
Kimin var böyle yari

Şu dağlar kireç olsa
Davarı.erkec olsa.
-Güzel çirkin istemem
Sevdiğim güleç olsa

Heyçifçiler-çifçiler
Öğendirc .dürttüler
Sen gibi maniciyi
Beş paraya -ettiler
Yandım yandım kül oldum
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Bir- esmere kul oldum
Kuş. dili bilmez .iken
Öğrendim :bülbül oldum
Davras yörük evleri
Şehirdedir beyleri
Hacı Çetme'ye gelmiş _
Oynar, .güler -dilleri.

14. NİNNİLER :Annelerimizin

beşiklerimizin

yanında, salıııcaklanmızın

başında uyutmak

için .söyledikleri ve yavrularına iyi-dilekleri konu alan .şarkılara ninni -denir.
•

•

ö

NINNILER'D-EN -R:ı~EKLER

Yağlığımı sar babası
Oğlun mektebe hazırla
Kitap al.da sal.babası
Dandin -dandin danadan
Doğmıış.bebek anadan
B:öyle güzel doğar mı
Öyle çirkin anadan
Derin gölde biter kamış
58

Uzar -gider vermez yemiş
Benim oğlum safi gümüş.
Kuzum neni -yavrum rıeeei
Hey develer devler
Peynirlidir pideler
Yedi yedi dedeler

Hani bize dediler
Oğluma.uyku verdiler.
15. ŞİİRLERDE K01'1YA VE.MEVLANA

ıs.ı. KON'YA 1\ilETRİYESİ
A-şk u şevkle kuruimuş,tur binası Konya'nm
Anın içım bad-ı Cennettir ~vdsı Kcnya'mn
Hıcrile mahbubunu t,ıl:m1ş müzeyyen a-şıkı
Davet etmiş .destine almış Hüdası, Konya'mn
Hor gezer ademleri ·emmaveli irfan olur
Hafızı gayet çeri, alimleri umman olur
Hasılı ol katre abın nüş -eden arslan olur
Galiba toprağının bu iktizası, Konya1run.
Açtı candan yareyi güş eyledik neyle k'Udüm

S9

•
-1 "
L "J
.,
Bız anın cervışıyız ınxarırmz yoK bıı-umüm
t

•

•

•

•

t

Şüphesiz makbül.Hak'tır evliya-sı.• Konya'nm
B:ülbül-elhan -eylemez bu 'beldede vakt-ı -seher
Zikr-i M-evlana'ya.-mani olmuş ot mürg meğer
,O. • kiş
· ' ver.de ·hezaran -aşık' ııy. a H'~
:U ff ,.,,.t,..
'r"';:-er
HerH
A

~

"

Zümre-i nadan.değildir müptelası, Konya'nın
Evliyasın -eyleyim dersen bir bir hesab
Eylersern icmal, tafsilin. olur bin cilt kitab
Sen de eyla bab-::ı :M:eviana'ya .durrna inti-sah
Ordadır aşıkların. açık livası, Konya'nın.
Konya'da Eflatun misili vardır -çok rical
Gösterir Ayine-i .İskenderi'den hub- cemal
Bulunur civar-ı Meviaı1.a'da erbab-ı kemal
" ·eyıemış
ı
· y.
c....-,,,·
· " K onya , r-.ın
erırs 'ın zıyası,
H er -ş,ebi. m, ·ruz
Kış.olunca donanır ahbabile vahdet-haneler
Kurulup Pazar-aşk mamur olur kaşaneler
Şems'i aşkın yakar pervaz eder pervan-eler
· Yaz -ohmca var Meram üzre satası, Konya'nm { Aş-ık Şem'i)
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1-6. -£AZ-ELLER
Bi;n..ı.ild.an
oi1Uere
~ll/,,
_ V nid<>
_ ~ ·geldi
-- .:,~
.. .
Sefasın sürmeden geçti gidiyor
Eftadeler valın avak
vollara
.,f
,;
.r

.

Ağlayı ağlayı -düştü -gidiyor.
Bahar Eyyamında bülbül sesinde
Çıkarmış perçemi fımü fesinde
Eyvah! Gönül kuşu can kafesinde
Pervaz -ede ede uçtu -gidiyor
Gönüller babında belsin paşasın

Mevlam ömür ver-sin binler yaşasın

Yetiş ey bi-vefa helallaşasın
Şem'i-ecel camırı içti gidiyor

Aşık Şemri
K0};1YA
Yoluna kurban olduğum,
Aziz biidiğirnevlattan
Şanın şöhretin dört yana,

Koşa gelmede milattan ...
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Dört ufkundan mü-hür -mühür,
Hayaller fış-kıran şehir ..
Bağrında koca bir nehir

Akadurur, hububattan...
Sen ney, dilinde uhrevi
Mevlana'nın aşk al-evi
Dile -getir Keyhüsrevi,
Nağmeler sun, Keykubat'tan.

Toprak gôrünüşü hice,
Verdiğin zevk yeter içe.
Ey yeşil taşa, kerpiçe,

Destanlar -söyleten vatan ...
Feyzi HALICI

17. KOŞMALAR

Bir ·şü in şjvekar .aklrmı aldı
Melek midir, huri midir yar mıdır
Vücudum -şehrine vel vele saldı.
Fiğan mıdır, feryadmıdır zar mıdır.
Henüz -girmiş .dilberon

üç

yaşına
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Çoğunu bend -etmiş sırma -saçma
Terlemiş memeler koynun içinde

Elma mıdır, turunç mudur, nar mıdır.
Bağrım yakdı benim ol bağrı çelik
Kesilmiş her-yam sımsıkı ilik
Bir g{L~de olmaz böyle güzellik
Penbe midir, -sepen midir, kar mıdır

Sururi der hublar tüccarı oldum
Bazar-1 aşk içre birisin buldum
Hasılı ömrümü verdim de aldım
Zarar mıdır ' ziyan
mıdır ' kar mıdır
.

Sileli SURURİ
K-OŞMA
Sevdiğim düşürme beni dillere

S;ımnn aleme ifşadan sakın
Varupta meylini ellere verme,
Sevdalı başımı kavgadan sakın.
Derdi aşkın gibi bir müşkil bet-er,

Var mıdırdünyada -ey 'bağrı mermer,
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Hatıra -gel-mez-w.i o-1-hul mahşer,
Huzuru divanda davadan sakın.
Si1e1i SlJR\JRİ

18. K-ONYA DESTANLARI
Sabahtan Vardım Konya'ya
Baktım cihana uyanık!
Kimi binik, kimi yaya.
Baktım rncvdana
uy- anık
,,
.
Sabahtan ak-şama kadar.
Didinir terler, çabalar.
Uyanık bütün babalar.
Oğul, kız , ana uyanık.

Karatay, İnce Minare.
Dolaştım hep birer kere
H-er köşeye, her -esere
Bakındım -rana uyanık

Baktım tarihe, zamana.
Baktım :t~Jaeddin Han'a
Baktım o. büyük insana.
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Kıhç Arslana uyanık
Şehirde herk-es ayakta,
Kepenekler kaldırılrnakta

Askeri~ mektebi sokakta,
Baktım her yana uyanık.
Konuşur-san bir kel-ime,

Kavuşursun bin ·selama.
Lafızda şive var ama,
Fikirde mana uyanık
Afa-eddin Tepesi'ne

Çıktım tarihin sesine
Selçukluların türbesine
Baktım amenna uyanık.
Görünmez bir-debdebede,

Gönülierden bir türbede,
Yeşil üsküflü kubbede,
Uyur Mevlana uyanık
TECER'im bu nasıl hülya;

Uyanırken gördtım rüya.

Eski Konya, yeni Kenya.
Göıündü.bana.uyaeık

I

A.K.TE-cER

K()BBE-İ-HADRA'DA.ı'J

Her-etek tennüredir,
Her satır;bir süredir
Her eda mana demek. ..
Konya mevlana demek!
-Gel ki yoHar boş -değil;
Her nefes.ney, her: yeşil.
Kubbe-i Hadra demek

Korıya.Mevlana.demek !
Türk alırken A-sya'yı

Mevleeileı; Konya'yı

Etmiş istila demek
Konya Mevla dernek!
Burda yer, -gök-ihtizaz
Burda boş.dönmez niyaz

B:u-rda yoktur "la" demek. ..
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Konya Mevlana demek f

Kar -döner, rüzgar döner
Yol döner, yollar döner ...

Konya :Mevlana demek!
Arif Nihat ASYA

YERKÖPRÜ
Dağları aşarak indik vadiye,

Yolların yenidir canım
Y-erköpru Başlangıca doğru bakıp geriye,
Bir hatıra oldum -gülüm Yerköprü

Hidroelektirik .santrallerin
Gelirdir ülkeme üretkenliğin
Yıllar-ca -eksilmez .senin -değerin
Torosların süsü yeşil Yerköprü

Nizamiye kapısında bekçisi

Mermerler içinde şirin camisi
Arkasında koca devlet hamisi

Dağlara yaslanmış büyür Yerköprü
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Gezilip -görmeye
değerbir
köşe
.
.
-·
Goncalar dağılmış yaramaz işe

-Gördünı bir-okul ki komadı neşe
Meğer taşımalı olmuş .Yerköprü

Secmüni bu elde ömüJ tükenmez.
Havası çok güzel, kışı dokunmaz
Pahalıdır, bu yerlerde satılmaz.
Değ-erin kaç para-canım Yerköprü
Ali Seçmen ÇEVİK (Eylül 1997)
EFENDİM'E Iv1EKTIJP"
Alev alev yanıp du-ran içimde
Haşmetindir

ya .Hazreti Mevlana!

Ezer beni her gün başka biçimde
Firkatindir ya Hazreti Mevlana!
-Gün .olur .güneşler kaplar cihanı
Bir ilahi nete sarar her ayın
Bulunur her türlü derdin dermanı
Vuslatırıdır ya Hazreti M-ev!ana

A-şıkların gözyaşım dindiren
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Susarruş.kalblere .suyu indir-en
Aşkı ruha -ış-ık -gibi .sindiren
Rahmetindir. ya Hazreti Mevlana !
Yıilardır kapında bekler bıı benden
Kcremkar sultansın; Efendi'msin.sen
Egiğinde bir aciz baş -götür-sen
NUSllE'indir ya Hazreti Mevlana!

Halide Nu~ret Z-ORLUTUN
19. ATIŞl\1AlAR
Her -yıl K-o.n-ya'da Yapılan Aşıklar Bayramından
"GG- ,-yı:,n~•t ışma -om-egı
·· -·
- _ ,ez n·- unyayı
_ or v:n.-onya
~1>nu1·n .t~.
KUL MUSTAFA

Ta ezelden beri böyle

Gez dünyayı göt Konya'yı
-Gönü-1 .çoşsun aıık wyfe

Gez dünyayı gör Konya'yı
ŞEREF TAŞLI-OVA

Dilden dile değişmeyen
Gez dünyayı. gör Konya'yı
Her tarafta aynı söz var

Gez dünyayı gör Konya'yı
KUL MUSTAFA

-Gönül çayı -güldür güldür
Bo-ş .ise destini. doldur
Selçukludan Hmihaldir
Gez dünyayı gör Konya'yı

ŞEREF TAŞLIDVA

Nasıl-edeyim ifade
Hiç eşi yoktur dünyada

Mevlana yatar-burada
Gez dünyayı gör Konya'yı
KUL ıvnısT AFA

Mevlana -ses vermiş ~1eyte
İmkan tanmmış herşeye
Şemseddin en büyük ziya

Gez -dünyayı gör Konyayı

KOL :MUST AFA

Burada çöz her sırlan

-Gez müzeyi.gör pirleri
Burda Horasan erleri,
-Gez dünyayı gör Konya'yı

ŞEREF TAŞLIOVA

Haydi derviş denesini
Erenlerin sinisini
Selçuklunıın çinisini

-Gez dünyayı gör Konya'yı
KUL MUSTAFA

Kul Mustafa ilmi oba
Yunusta Tabtuk'ta çaba
Oğlu gelmiş.kalkmış baba

Gez dünyayı gör Konya'yı

ŞEREF TAŞLIOVA

Şerefderki yaradan yar
Görnıl Hak ilmini duyar
Karamanlı Mehmet Hey var
Gez dünyayı -gör Konyayı
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Kenya Ka-şık Oyunu.. : Oyun denince kaşık oyunu akla gelir. Konya.kaşık

oyu-nu Orta Asya}dan Türkler tarafından getirilmiştir.
Ka-şık oyunlarının figürleri çok fazladır. Fakat göbek figürü.halkın daha. çok
hoşıına gitmektedir. Bir figür dinamik ve -sert hareketlerden meydana -gel-miştir.
Oyuncu devamlı_ güler yüzlüdür. Çünkü. neşe saçması gerekmektedir. Oyun başlar
başlamaz kaşıkların -çıkardığı -ezgiler seyircide .saçılmış olan herşeyi yeşertmeye

başlar. Herkes farkında olmadan oyunun neşeli havasına kapılır. Kaşıklar vura
.dırrsurı oyımcumın npış tıpış yü.ruyüşü, topuk ·döve döve nazlamşı, yan yana sıyrılışı,
yavaş. yavaş şakalaşması, oyurıurı. en belirgin figürlerindendir. Kaşık vurmaları

yavaşladığı .sırada -oyuncu derin bir nefes alacak kadar fırsat bulur. fak-at kimse
bunun farkına.varamaz.
Aynca. Konya türkülerinin kaşık yapısı.içinde oy-un havalan nit-eliğindeolu-şu
hayli dikkat çekicidir. Çünkü -oturak alemlerindeki -oyunlarda icra -edilen bu müziğin
eşliğinde kadın oyuncular zil. ve kaşıklarla. beraber Milli kıyafetle oyuna iştirak
ederler. Bu

·halk ·oyunlarının koreografisi,

değişikliğe uğramadı.

motifleri

yüzyıllardan beri hiçbir

Aynen korundu, Oturak alemlerindeki oyunlar da bu oyun

türlerine Anadolu'nun başka yörelerinde rastlamak mümkün ,değildir. Kadın oyunu
oynayan oyuncu kadın, zamanla misafirlere sakilik yaptığı. görülüyor. Bu usulün.
S:elçukluiar'danönce olduğu iddia -ediliyor. Konya kaşık oyununda, oyunlar çeşitli
isimler alırlar. Şöyle sıralayabiliriz :
KÜSTÜ OYUNU :Konya'nın has. bir oyunudur, Kaşıkla. oynanır, zille oynandığı da olur. Bu.
oyunla çalımp, söylenen türkü "İnce Çayır" türküsüdür. Diğer havalarda oynandığı
zaman.bu türküyle oynandığı zamanki etkiyi bırakmaz. Sazlar ince çayır türkü-sünün
ara ·ezg-is.i:ninüç baz-ende beş defa çaldıkten-s.onra türkünün okıınmasırıageçilir.
İnce çayır biçilir

111i.

S:oğuk sular içilir mi amman.
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Türkünün bııresında bütün -sazlar -durur. -Oyuncu
hangi derumdaysa
-

öylece
'

kalır. İşte. bu duruş aranda bir koşma okunur. Bu kaşına umumiyetle küsme,
üzerinedir.

Küsme dilber barışalım, cümle isyan bendedir.
Cümle isyan. bende ise, her kabahat -sendedir.

Bundan sorıra sazlar yavaştan başlar. Hızlanarak devanı eder. Oyuncu da
müzikle birlikte yavaştan hızlanarak .oyuna -devam -eder. Bu figür iki ve üç kez
tekrarlandıktan sonra. oyun biter.

SEK.ELİM-KIZLAR:,
Bu oyun Konya ve köylerinde, düğünlerde genç kızlar tarafından oynanır.
Diğer -saz meclislerinde hu oyun oynarımaz. Düğünlerde bir araya gelen genç kızlar
birbirlerinin bellerinden sarılarak halay oynar gibi dizilirler. Baştaki kız sazla birlikte
-ŞU tütl._'ilyü okur.
"Küp dibine bastırma
Kız saçını kestirme
Yar evine gelince

Sonra. kızların hepsi bulundukları yerde sıçrarlar ve hep birlikte;
"Se-kelim kızlar, -sekelim vay, vay

Arpada buğday ekelim vay, vay"
Derler böylece oyuna bir canlılık katarlar. Figürler birkaç kez tekrarlandıktan
sonra oyun biter.
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TÜRKÜ

SÖYLEY:Eü'I< OYNADJGI OYUN
Bu. oyun.şu ilci türkü. ile oynanır;
A) Kız-sa-na fistan aldım yolladım -geldi mi?
B} Kıralım kıralım fındık fistık kıralım.

Bu oyunda okııyucu ite oyuncu karşılıkh .sorulu cevaplı t:ü:rkiiter .söylerler.
Bu ilci türküden biri çalınırken önce okuyucu, sazların kesilmesiyle oyuncuya
ahenkli -sesiyle sorar. -Oyencu -da tempo. ile -cevap verir. Cevaptan sonra oyuncu
kaşıklarını vurarak sazların temposunu hareketlendirir. Oyun böylece başlar.
K01'1YAÇOCUK OYUNLARI
Konya'mızda her yerde olduğu. gibi mahalli nitelikler taşıyan ve mahallelerin
her gece gündüz neşe kaynağı -olan çocuk -oyunlan vardır. Folklorik mahiyet taşıyan
bu oyunlar bazen değişik karakterlerde gösterebilir.
Mesela : Şivilik, halen hu oyun oynanmaktadır. Misallere devam edelim.
Gökte ne var; karpuz, karpuz, eşim dalda ben burda: aç kapıyı bezirgen başı,
Edin nine bedin nine, Uzun -eşek, yattı kalktı, mendilim köşe -gibi.
Günümüzde yaşayan. oyunlarımızı.açrklamaya devam edeceğiz.

AŞIKO¥UNU-:
Aşık hayvanların diz kapaklarında bulunan bir kemiktir. Bunun çukur taraf
"çil" .şaşı tarafı "tök" adını alır. Yandaki çukur yere "kellek" şiş yerde "dappan"
denir. Çok eski oyundur. Hatta bunun fıkra ve atasözleri bile vardır. "Onunla aşık
attlmaa gı"b""
1

-şivLiLiK :Regaip Kandili günü sabahı, sabah namazından sonra mahalledeki üç ile on.
beş yaş arasmdaki kız erkek çccukları sokak başlarmda toplanarak ilk kapıdan
başlamak üzere kapılan birer birer çalarak açılmasını beklerler, kapı açılması biraz
gecikti mi hep bir ağızdan ve tempo ile -şıı maniyi-söyleme başlarlar,
sivli sisirmis
Ş-;:v:11·
·r . ,-ı.vı_.
y-,';!-'HU-';!
Erk-en kalkan pişirmiş
iki çörek bir börek
Bize namazlık gerek
. lilik' .. ...
Ş :ıv
Çocukların sesini duyan ev sahibi bayan, elindeki tabak dolusu üzüm veya ne
verecekse -ommia gelerek kapıyı açar ve -sıra ile çocukların avucuna veya ekseriye
boyunlarına takmış oldukları keselere bir-er avuç vermek suretiyle onları. sevindirir,
çocuklar hu kapıdan kısmetlerini aldılar mı diğer kapıya topluca koşmaya başlar,
öğleye kadar bütün mahalle dolaşılmış olur.
AÇ KAPI\'l BEZİRGAN BAŞI-:iki kişi kendilerine isim seçerler. Ellerini tutuşup, yukarıya doğru kaldrrırlar.

EU-erinin.altından.arkadaşları geçer.
Aç kapıyı bezir-genbaşı
Arkamdaki yadigar olsun derler.
En arkadaki geçerken kollarıyla yakalarlar, Diğerleri- duymasın diye sessizce,
kendilerine koydukları isimden birini seçmesini söyler. Hangisinin. ald-ığı ismi
beğenrnerrıişse, onun arkasına geçer. Aynı soru bütün çocuklara teker tek-ersorulur.
Hepsi .seçim yapırktan .sorıra araya bir çizgi -çekilir. Başkanlar -elleriyle tutuşarak
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çekişirler. Bu arada arkedakilerde onlara yardımcı olur. Hangi taraf kuvvetliyse,

diğeriniçeker. K~ndi tarafında.en.son.kalan.kişiye 11Ç-Urük elma" denir.
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22. KONYA EFSA1'1ELERİ
a). Aiaeddiıı Tepesi: Konya Selçuklularuı başkenti iken Sultan. Alaeddiıt bir

cami yaptırmak istedi. bıımm için şehrin meclisi -şehrin ortasında bir tepe meydana
getirilmesinin ve bu tepenin. üzerine camiin,yapılmasını kararlaştırdı. Bu. maksatla bir
toprak vergiai kondu. Herk-esin hissesine düşen toprağı çuval ve torbalarla -getirmesi
suretiyle meydana geldi. Camiin, inşasına. başlandı. Bir gün. Sultan. Alaeddin tepeye
-çıktı ve -şehir hıdkımn evlerinin damiarmda yan -çıplak yattıklarını -gör-dü. Bunun
üz-erine tepeye yalnız. camimin yapılmasını, sarayın. ise tepenin. et-eklerine inşasını
istedi.
b) Üçler : Üç dervişe hasta olan efendileri "Sizin
kısmetiniz burada kesildi_; Konya'ya gidin" demesi üzerine
Horasan'ı

Ôlfakıp

Konya'ya göç

ederler.

Kale kapısına

vardıklarında önlerine yüzüpeçeli derviş kıhkii bir adam çıkar ve
If-Gelin der, -sizin yeriniz l\.fevlana Dergahı'dır, oraya yerleşecek-siniz." Yol gösıerea
derviş. peçesini kaldırır. Bir de ne görsünler; hasta olan kendi mürşitleri değil mi2
~hm~, Mahmut ve Ahmet adlarında bu ·üç derviş -ölünce M~atta'ya yakın yere
gömüldüler.. Mezarlığa.Fatih:Sultan Mefımed zamanında- Üçler adı verildi
-cJ Ş;ems'in Kuyusu : Konya'h iki hacı Kabe'yi ziya-r-ete giderler. Su alırken
tası zemzem. kuyusuna düşürürler, fakat çıkaramazlar, Konyaya geldiklerinde aynı.
tası Şems'in türbedannın -elinde görürler. Nereden aldın bu tası ? diye sorduklanada
türbedar, Şems'in kuyusundan. aldığını.söyler.
-c) Dev-e Taşı Ef$3fleSi : {Seydişehir) Seyyid harun küpe -dağının eteklerinde
şehri. kurarken. bir haber ulaşır. Ilgın...._ Kadınhanı arasındaki Mahmuthisaı: kö.yündeki
tekke de müridleri ile oturan Didiği Sultan adlı -bir ermiş şeyh. ayıya gem vurarak
binmiş, müridleıi ile birlikte Seyyid'in ziyaretine gelmektedir. Haberi. alan Seyyid'in
Hamm, -müridlerini toplar, oradaki kocaman bir kayaya "Deve ol" der, deve -şekline
giren kayaya.. binerek Didiği Sultanı. karşılar. Keramet ehli iki pir; Seydişehir'in
girişinde buluşurlar. Didiği Sultan bindiği ayıdan iner, onu dağa -sür-er. Seyyid
Harun'da l;,indiği taş. deveyi çöktürür, oda. iner, böylece helalleşip.görüşürler. Seyyid
Harunun -bindiği taş -deve, -çöktüğü yer-de olduğu gibi kalır. Yüzyıllar boyunca,
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deveye benzeyen bıı kaya par-çam, halle tarafından ziyaret -edilerek -efsaaesi anlatılır.
Devetaşı, olarak bilinen- kaya. bu- gün Aliminyum. tesisleri lojmanları- arasında
kalmıştll".

Bu
dışında

efsaneierln

daha

çok

sayıda

Konya'ya ve ilçelerine ait
efsane-

mevcuttur.

Burttan

isim olarak zikretmek- faydalı
""ı..-t't
"17
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olacaktır.
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Zehre Efsanesi", "Kızlar Kayam Efsanesi" vs.
23. KONYA GİYİMLERİHer ulusun; her şehrin hatta her· kasaba ve köyün kendine göre
· gelenek halinde devam ettire geldiği bir giyiniş şekli vardır. Konya'nm
Cumhuriy-etten önceki yıllarda. özel bir biçimde bir giyim, kuşam;
görenek ve adetleri vardır. Konya'nın bu kıyafeti Akşehir'de biraz
- · değişmekte buna karşılık şehrin hemen kıyısında bulunan

Sille

Bucağının tamamen değişik bir biçimde kıyafeti vardır.
Şimdi -de Konya'nra kadın, erkek kıyafetleri
kadının

üzerinde duralım : K-onya

ev içi- ve dışarıya giyilmek üzere ilci kıyafeti vardır. Başta bir çember,

üstünde işlik, alta {don) -şalvar. ayağında ince yemeni biçiminde terlik veya örme
patik bulunurdu. Bıı.kedının.ncrmal günlük iş kıyafetiydi.

Konya kadırun dış kıyafeti -şu parçalardan meydana gelmektedir.
a) İç Çamaşır: Eskiden kadın ve erkek için, iç çamaşırı bükme- iplikten, ev

tezgahlarında dokunarak,

çamaşır bezi denilen kıvrık pamuklu bezden yapıhrdt.

Buna kıvratmada denilirdi. İç gömleklerin- yakaları- yoktur. Erkek ve, kadının- kol

-uzunluğu bileklerine kadar uzanmaz, -etekler ise diz kapaklan üzerine vannlı. Göğüs
kısmı açık olurdu, İç çamaşın kol ağızlan ve. boğaz kenarları kadınlarda oyalarla

süslenir:di, İç don. belden topuk üzerine kadar uzundu, paçaları wk dardı. B'ci· kısmı
uçkur ile bağlanır, -geniş olarek dikilirdi. Dış elbiseler ise, kadınbaşma koyu kırmıeı

bir fes- giyerdi. Bu fesin- kirlenmemesi için, fesin içine kellepoş . denilen kısa kenarlı
takke giyilirdi. Fesin -etrafina ipekten ince bir -şifon -sanlır. Bunun üzerine aynca bir
yazma dolanırdı.

Şifonun faydası, başa iğne takıldığı zaman, iğne ağırlığının.

dengesini sağlar, fesin üzerine iki ucu -sağ ve -sol omuzda bulunan renkli çember
örtülürdü.

b) Entari. : Konya'dan eskiden entariye pek ilgi gösterilmezdi, Ancak
~Hnler, birde yaşlı kadınlar entari giyerl~-dir. Çünkü işlik ve -şalvar entariden dah&
çok giyilirdi.

eJ İşlik : İşlik vücuda yapışırcasına sıkıca dikilen- bir dış giyecekti. Yakadan
göğüs, boşluğu üzerine uzanır, buraya. karlar düğmeli ve kapalı. idi. Kolları. bileklere

kadar uzun olup, burada kol- genişliği bir düğme ile- daraltılarak giderilirdi-. İşliklere;
ala, kadife, pazen,

basma,

kutmişetad,

alamadım ve -alpa.ktı, Renkleri

ise,

şelaki, astar, kaput, humayun, yandım.

mevsimine göre -seçilirdi. Babar ve yazın yeşil,

koyu yeşil, beyaz, açık san, nar çiçeği rengi ile açık mavi beğenilirdi. Sonbahar ve
kışın ise k-oyu renklere ilgi ~österilir, Bunla.r, k"O)'U gri ve k-oy.u mavi idi.
d) Şalvar : Bir kadının giydiği şalvar 8~9 metre kumaştan yapılırdı. Akşehir

ve çevresinde 14 metre kumaştan bir takım elbise yaptldığı söylenir. Şalvar, belden
topuklara kadar uzanır, gayet bot dikilir, çekme payı buna eklenmektedir. Paçalar

oldukça dar ohıp, vücudun hadan şalvarm kıvrımlan arasında belir-siz hal~
gelmektedir.
-e) Hırka : Hırkanın içi astar, üstü .şelaki ve diğer kumaşlardan yapılır.

İçerisine pamuk döşenerek aynı yorgan- biçimi diki1mektediL Etekleri kalçaya- kadar
uzun olup, bir çeşit cekete benzer.
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t)._ Salta,.: Yünlü kumaştan dikilen, kollu. ve ön. kısmı. açık, etekleri. kısa, yanm

ceketi andıran bir yelektir. Sııltalar çok -süslü yapılır. Sırma ve kaytanlarla çeşitle
bezemeler yapılır. Sahalara aynca.madeni parlak.pullar-da-dikilir.
-g) K-ebe -; Bir çeşit -salta olup kollan ve göğüs kısımlan işlemelidir.
h). Ayakkabı. : Deve derisinden. yapılmış,_ parlak arka kısmı a-çık pabuç,
yanlan lastilcl-i uzun konçlu, birçeşit topuklu kunduradır, Aynca mestle-de giyi!inii.

il Süs. ve TakJlaı: : Fesin üzerine veya göğsüne elmas. iğne takılırdı. Ayrıca
-b:oğaz kısmırıa inci mahmudiye, hamidiye, beşibiryerde -altınlar ile altın kordonlu cep
saati takılırdı. Parmaklarda kıymetli taşlı yüzükler, kulaklarda elmas küpeler

t-akıhrd1. f-akat bu takılar her Jradında bufunma.zdı. Kollardaki -çeşitii -bil~zild-er
kadının en. önemli,ziğnetini ve süsünü,meydana,getiriyordu.
2-3.1. ERKEK KIYAFETLERİ
K-onya'run erkek kıyafetleri, b-ir-birinden farklılık arz eder, Her erkeğin
görevine göre kıyafeti de vardır. Kıyafetlerinden. o- kişinin. ne olduğu. kolayca
anlaşılırdı.
23.. Lt, Ulema Kıyafeti: Başta kırmızı veya deve tüyü. rengi bir fes, üzerine

açıldığı zaman bir adam boyu uzunlukta beyaz tülbem -sarık bulunur-du. Fesin altında
aynı, kadın kelleposu gibi erkeklerin giydiği ve adına terlik denilen takke vardı,
Başka bir -çeşidi de üç p.eşli, astarlı entari giyilir-di. Sonra-dan bu usul terk edildi. Bu
entari üzerinde de şal kuşak kuşanırdı.
23.l.2. Abdestlik : Çuhadan, softaa veya kıldan. yapılmış.bir çeşit pardesü

olup, cep yerleri olmakla beraber cep keseleri yoktu.
a). Cübbe : Kaşmir kumaştan yapılırdı. Aynı abdestlik biçiminde olup,
ceplerin hem yeri. hem kesecikleri vardı,

Q{)

-b) Lat-a : Yakası kalkıkça, -iç -göğüslerde cepleri var,clı. Ağır kumaştan yapılan

lata cübbeye benzerdi. Yakasından çapraz bulunan bir çeşit pardesü denilebilecek
biçimdeydi
e) Biniş ; Kol ağızlan çok geniş bir çeşit eüppedir. Ayakkabılar, k.all-oş
kundura ve mestten ibaretti.
23..1.3. Esnaf Kıyaf-eti : Bu tip kişiler orta yaşlı kimselerden oluşurdu.

Başlarında genellikle kırmızı fes, üzerine yazma sarık, sırtta koyu renklerin hakim
olduğu salta, meydani işlik, ilmiye sınıfına benzeyen şalvar, ayakra beyaz yün çorap
ve yemeni \,elde -si-lahhkla -şal kuşak -bulu-nurw.
23~1A. Efe (Hovarda): Kıyafeti : Başta açık kırmızı, uzun sivri fes, arkada

uzun koca püskül üzerinde kırmızı ince cemberli -sank i~ dar ve uzun·kollu, yaka
kapalı, karın boşluğuna kadar etek çapraz düğmeli ve ilikli, vücuda sıkı oturmuş bir
çeşit gömlek. Bu gömlek pamuklu bezden yapılır, dokunuş çizgilerine gör-e isim
alırdı. İnce meydan, beşparmak, meydai gibi işliğin üzerine kol uçlan bileklerden
dört parmak yukarıda dar vaziyette, içi astarlı ön kısımlan kavuşmayan salta

giyilirdi.
a). Cepken. : Etek, kol, yaka ağızlan kaytanla süslü. olan bir çeşit saltaya
benzeyen cepkendi. Cepkenin yaka ve -etek kısımlan işlemeliydi.
b]. Kuşak ve Silahlık : Kuşaklar, gürün, trabhıs, acem, kesmiş, Tosya
şallanndan yapılır. Arasına yumuşak deriden yapılıntş, bir çeşit cep görevini gören

kat kat bulunan silahlik kuşanılır;

cl Şalv.ar.

: İtmiyle"(Ulema} sınıfından, farkhyrlı, Diz. kapaklanndan, aşağıya.

kadar uzanırdı. Bu sebeple adına şalvar yerine "dizlik" denilirdi. Ayaklarında
kundura ve yün örgü-çorap bulunurdu.
Cumhuriyet devrinde erkek kıyafetlerinde büyük çapta bir değişildik olmakla
beraber, kadınların giyiminde fazla bir değişildik olmarmştrr, özellikle köylerde.. ve,
kaşabalarda. yaşayan kadınların. en önemli giysisi şalvar, işli~ yelek ve poşudan
olıış.rnaktadır. Ayaklara -kışın mest ve lastik, yazın ise çorap ve lastik ayakkabı giyilir.
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24. K01'YA AİLELERiNDE ESKİ-EV ADET VE GELENEKLERİ
Eskiden Konya'h bir ailenin dört mevsimine göre ayrılmış bir takım adet ve
gelenekleri vardı. Bunlar halen bazı yerli ailelerde kısmın görülmektedir. İlkbaharda,
Nisan ayının ort~lanndan sonra ev işleri artardı. Evvela sobalar sökülür, temizlenir,
rutubet-siz bir yercle saklarur. Sıra halıların temizlenmesine gelirdi ki, ev halkı ile
beraber komşuların. yardımı. da istenirdi. Halılar ve kilimler bahçede veya sokakta
çırpılırdı. Halının üzerindeki tozlar .süpürülerek naftalin -saçılıp. katlanır, -serin bir
yerde muhafaza edilirdi. Bu. olaya. göç denirdi, Bu arada yataklar ve minderlerin.
yünleri -döküliir, değneklerle döğülür, temizlendikten sonra eski kılıflanna
doldurulurdu. Bu. eşyanın bazıları göçe konurdu. Odalardan kışlık serecekler
kaldmldtktan -şonra bu def-a. -sedir üzerine divan yastıkları üzerine kar gibi beyaz
etekleri dantelli işlemeli yaygı. ve örtüler serilirdi. Geniş. odaların ortasına kilim
yayılır-dı. Bu işler yapılmadan önce .duvarlar kireç ise badana toprak sıva ise "ak
toprak" cilası yapılır. Oda. taban. tahtaları, dolap. kapaklan, pencere çerçeveleri. fırça
ile -sürtulerek yıkanıp temizlenir, -camlar .silirıirdi. Ev eşyasından .sonda, kışlık
yiyecekler yıkanır, kurutulur, naftalinlenerek temizler bohçalar içerisine konup,
göçün üzerine bohça istifi yapılır-ck
Bahar temizliği bittikten sonra, sıra sebzelerin kurutulmasına gelir. Taze nane
ve maydanoz almır, bol suda temizce yık-amp, sapları ayıklandıktan -sonra gölgede

kurutulurdu. Kurutma işleminden sonra, temi; keselere lronarak izbe d1.1vadanndaki,
çivilere takılırdı. Meram ve çevresiaderı bağ evlerine göçülür ve yaz boy.unca
oralarda-oturulur-du,
Eskiden. Konya'nın yerlileri, yağ, peynir, yoğurt ve süt ihtiyaçlarını çarşıdan.
karşılamazlar -evlerinde -besledikleri inek veya mandıralardan t,emin ederlerdi. Ayrıca
güz ayında etlik yapmak için ve yine kışın kesmek maksadıyla 8-1-0: kadar ko~n. ve

keçi -alınır. ahırın bir ta.ıafına bağlamp, -gündüzleri bahçede veya civar meralar-da
otlatılırdı. Guz aylarında bahar aylarına kadar ahır kapısı. yanında toplanmış, olan
heyvanların gübreleri, -ev halkının veya bu -~ için tutulan iwi kadınların yardımıyla
yapma. veya may.ız {tezek) denilen. bir eşit kış, yakacağı. hazırlanır. Bunlar kışın.
tandıra ekmek yapmak için yakıldığı gibi o.dun yerine .sobada da yakılır. Kuruyan

yapmalar tandır -civarmda yakacak

örtmesi veya yakacak -damı denilen yerlerde

intizamlı olarak _ kayıltı:dı.
Yaz Hazırlığı : :Meyveler

bu mevsimde olur, kışın ev ihtiyacım karşılayacak

miktarda vişne, -k~sı, erik bahçede varsa ağaçlardan toplanır. yok-sa çarşıdan -satın
alınırdı, Vişne reçelinden. başka vişne şurubu da. kış için. kaynanlırdı. Diğer taraftan.
kayısı; erik, üzeri karanfille süslenmiş armut ve elma reçelleri hazırlanırdı. İçleri

yeşil sırlı çömlekkre reçeller dQldınukır, ağızlan okunup üflenerek ve ağız tadı ile
yenmesi temennisiyle ağızlan temiz bez örtüler örtülür ve bağlanır, izbenin -serin
olan duvar diplerine konulur. Reçellerden sonra sıra k\ıı:utmalara. gelirdi. Sabıdı
-serinliğinde -bahç~

ağaçlardan toplanan -kayısı, l'iifeler-e toplanarak ikindi

serinliğinde damın temiz bir yerine örtü veya hasır serilerek kayısılar üzerine ayrılıp.

-kurutulmaya -bırakı11r-d1.
Erik ve diğer meyvalarda aynı_ tarzda. kurutulurdu. Kayısı. ve erik meyvası
fazla olgunlaşmış durumda olur-sa süzgeçten geçirilerek, içleri yağlanmış bakır
tepsilere pestil yapılmak üzere dökülürdü.
Kışın hoşaflık için. vişne, elma. kurutulur, bazıları kabuklan soyulur dilimlere
1ıyrıfarak i"Uf'Ututınaya

hazrrlanırdı.

Aynca

yaz mevsiminde evin ihtiyacını

karşılayacak nisbette domates salça-st çıkarılır, kabak, patlıcan ve biberleri içleri
oyularak kurut-ulur-du. Bazı -sebzelerde ince dilimler halinde dam üzerinde
kurutulmaya. bırakılırdı. Yaz. aylarının sonlarına. doğru. sıra bulgur yapmaya ve
nişasta çıkarmaya gelirdi, Bir kış mevsimi tarladan ve buğday pazanndan yumuşak
buğday alınır. Komşularla yardımlaşarak bulgur kaynatıiırdı, Dama serilmiş. olan
örtülerin üzerine yayılarak kurutulur, iki günde kuruyan buğday -çuvala konarak
değirmende öğütülürdü. Bundan sonra. sıra. kışlık ekmek buğdayına gelirdi. Bir kış.
yetecek miktardıı birkaç t-on -buğday alınır, teaıizlerıip yıkanır, kurutulduktan sonra
değirmene götürülerek öğütülür ve izbedeki un ambarına dök.4Iür ve çuvallara
konıılarak muhafaza edilirdi.

S-onbahar m:evşj.minin.de kış. hazırlıkları başlardı. Bu hazırlıkların başında. hiç
şüphesiz üzüm bağı olanlar için pekmez, kaynatma gelirdi Bağdan araba veya
merkep üzerine yüklenmiş, küfelerle üzüm. eve getirilir, yakacakdamı yakınında.

bulunan çamaşırhaneye dökülür, salkımlardan iri ve sert olarak seçilerek sicimlerle

birbirinebağlamr, İşte .bu hazırlammş Hevenk'ler tavan- arası- veya. izbcnin direklerine.
çakılmış_çivılçı:~ asılırdı, Çara~ <foldµrulan üzümler ayakta ezilmek sur~tiyl~ suyu

-çıkarılır, ak topr-aktan geçirilen bu şıra üzerinde kaynatılır, leğenden kazına -almar-ak
soğutulmaya b-ırakıltrdı, Pekmez kaynarken. bir kısmının. içerisine kuru kayısı

dilimlenrrıiş yahut ufak -bütün kabak, patlıcan atılarak pekmezli reçel -elde edilirdi.
Pekmez hazırlığı bittikten sonra. sıra turşu. kurmaya gelinli. Sırçalı küpçüklerle

sebzesine göre v.e -evde -en -çok seviien sebzelerin turşusu kurulurdu. Tur-şu sirkeleri
çarşıdan ziyade evlerde hazırlanırdı. Bu. sirke ekseriye pekmez için.sıkılan.üzümün

posasından yapıhrdt. Buna cıbra denirdi. Turşu hazırlığı bittikten sonra -da sıra
pastırma ve sucuk yapılmasına gelirdi. Çarşıdan. alınan. veya evde beslenen.kısır inek

veya güv.e kesilerek bir kısmından pastırma, bir kısmından sucuk yapılır-da. Sığır ~ti
sucuğunun sert olmaması için bir veya iki keçi-koyua kesilerek, etlen kanşnnlırdı,
Pastırmalar -denge kenulduktan sonra -sucuklar -doldurulup kurutulur. Aynca kışın
hazır olması ve çarşıdan et alınmaması için (etlik yapma), denilen. kavurma

hazırlanırdı. Pazar-dan alınan 5~ koyun veya k-eçi, yada ufak bir -sığır, -eve -getirilen
kasap. tarafından kesilerek etleri komşuların yardımıyla doğranır, bir kısmı, da
kemikli i)lmak üzere kıyrna denilen kavurmı hazırlanırdı. Kavurma piştikten sonra
yardımda bulunmuş. olan komşuların.evlerine birer sahanın içerisi ekmekli. kavurma.

gönd~lirdi. ki buna {-ekmek~lması). denir.
Sıra. en son kışlık yakacağı. gelir. Ekseriye kışlık yakacak: bahardan alınıp

kırılarak yapılır, halılar v.e kilimler göçlerden çıkartılarak serilir, sobalar kurutulur,
kışlık giyecek eşyaları. bohçalardan. çıkarılarak giyime hazırlanır, bundan. sonra
günlük-ev işleri başlardı.

WA·

Başa fos giyilmiş üzerine tülbent sarılmıştır. İpekli gömlek (iney.dani}

üzerinde salta deı:ıil~ dar kollu yakasız. ve cepsiz cepken giyilmiştir. Belde dokuz.

gözlü -sila,hl1k, bunun üzerine kırmızı-beyaz ycllu -şal -sarılmıştır. Y~ veya gri
renkli, çuhadan- yapılmış, şalvar ile uzun yün, wrap ve ayağına kundura giymiştir.
K-onya'h genç armasını kuşanmı, ve -elinde tüfek tutmaktadır.
Sille kıyafeti ile merhume Hatice Kartal görülüyor. Başta fes. üzerine tül
sarılmıştır. Bele kadar uzanan saçlar altın paralarla -süslenmiştir. Göğüs tülü üzerine
dik yakalı, kolsuz yelek giyilmiştir. Bunun. üzerinde "zıppa" denilen ~gen. bir kuşak
bul~-adır

ve bunun üzerine ıümü1 t9kal1 kemer bağlanmıştır. Ayakta galloş

denilen.yumuşak mestler giyilmiştir.
2-6. KONYA'NIN ÜN!,{} YEMEKLERİ
Etlidmıek
Konya'da bundan 60:-.70 yıl önce çarşıda katıkçı, dükkanları ile tek tük aşçı
dükkanı ve lokanta ile bol miktar-da kebapçı -dükkanı bulunuyor idi. Bu kebapçı
dükkanları genellikle bugün Kebapçılar içi denilen- yerde toplanmışlardı. Çarşı

esnafi; lokanta yemeklerinden ziyade kebapçı -dükk,anlannda speciaiierle karın

dO)~rurdu.

-Çünkü

lokantalardaki

.sıılu

yemeklerin en

iyilerini

evleriade

yiyebilirlerdi.
Etliekmek, kuşbaşı k9fte sanlan kebapçı dükkanl:annda hazırlanırdı. Bugün
-oldusu -gibi -hazıdamp. pişirilen yerde yenmezdi. E-tliekmeğin içi dükkanda hazırlanır,
çıraklar tarafından. muhtelif yerferde bulunan etliekmek finnlannda pişirilir,
dükkanda bekleyen müşterilere -&Unulurdu. Bu -etliekmek nnnlanndan bazıları
Mahkeme Hamamı, KayıkltKahve ve Kunduracılar içinde bulunuyorlardı.

K~apçı -dü-kk.ıınlamtda hazırlanan et-Ii-ekmek içleri ise; kasaplar-dan gövde
olarak gelen. koyun.etleri kalfalar tarafından.parçalanırdı. Buna o günün. deyimiy.le et

bozmak -denilirdi. Her kebapçı -dükkanının iş kapasitesine göre Hl ile 3-0 gövde
ar.asında et gelebilirdi. Eder tezgahlar üzerine yatınlır, parçalama bıçaklarıyla ayrılır;
kuşbaşılıklar, k-Oftelikler ayn bir tarafa konulur, etlerin sinirleri ayrılır ve -etliekmek

için ayrılan parçalar yarım metre boyundaki bir
çift bıçakla kıyılırdı.
Sebzeler de aym şekilde doğranarak
kıyılmış ete kanştınlırdı. Et hiç bir zaman makina
ile

çekilmezdi. Köfte

kullamlırdı. Bunun
bıçakarası

etlerinde

bile

bıçak

için hazırlanan bu içlere
denilmiJtir.

Normal etliekmelderde 60 gr kıyma, JOO gr
sebze (soğan, domates, biber) kuUanrlır. Bol etli

isteyenlere ise 12-0. gr et, 100 gr sebze kullanılır. Onun iyin bu tip. etliekmekler için
bot deyimi kullanılırdı.
Ayrıntılarından, bahsettiğimiz etliekmeğin

ustalarından bahsetmemek

haksızlık olur. En eski etliekmek ustaları olarak Selanikli Halil, Halepli Hamın, Kara
Mustafa, Kılıcı. Mustafa, Doruk Ahmet, Kebapçı. Osman. Vefa. gibi isimleri

sayabifiriz.

2-6.2~ Fı.nu.Kebabı .

Koyunun muayyen yerlerinden
alınan parçalar usulüyle iki aşamadan
geçirilerek finnda pişirilerek haztrbmır.
Okkayla satılırdı. Bir porsiyonu yüz
dirhemdir. Yanına kuru soğan verilir.
Konya'nın

en

ünlü

finn

kebapçıları Gazyağçı Şükrü ve Arif
ustalardır.

Caddesinde,

Gazyağcı

Larende

Şükrü Bedestende, Arif

usta 'Ça:nkctlar jyinde mesleklerini icra ederlerdi. Bu arada bazı aşçı dükkanlarmı da
unutmamak gerekir. Kuzu.başlan.tandır
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