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MEVLANA HAFTASI
MEVLANA KİMDİR? 

VE ESERLERİ...

3 BİN YÜZ                
ÖĞRENCİYE BURS

BŞK. AYDINER’DEN
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3 BİN 100 ÖĞRENCİYE BURS3 BİN 100 ÖĞRENCİYE BURS3 BİN 100 ÖĞRENCİYE BURS
Eğ�t�me destek olmak amacıyla öğrenc�lere düzenl� olarak burs 

veren Bayrampaşa Beled�yes�, bu yıl da 3 b�n 100 öğrenc�ye burs 
yardımı yaptı. Burs almaya hak kazanan öğrenc�lere düzenlenen 
programla bankamat�k kartları tesl�m ed�ld�.

er yıl �lkokul, ortaokul ve l�se 
öğrenc�ler�ne burs veren Bay-
rampaşa Beled�yes�, bu yıl da 
yapılan başvuruları değerlen-

d�rerek 3 b�n 100 öğrenc�ye burs �mkânı 
sağladı. Vel�ler�yle b�rl�kte Mehmet Ak�f 
Ersoy Kültür Merkez�’ne davet ed�len 
öğrenc�lere bankamat�k kartları tesl�m 
ed�ld�.

“EĞİTİME DESTEK OLMAYA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Programa katılarak eğ�t�m�n önem�ne 
vurgu yapan Bayrampaşa Beled�ye Baş-
kanı At�la Aydıner, “Ülkem�z�n geleceğ� 
olan sevg�l� öğrenc�ler�m�ze her yıl burs 

HHH vererek destek oluyoruz. Bu yıl da gele-
neğ� bozmadık ve Bayrampaşalı toplam 
3 b�n 100 öğrenc�m�ze burs �mkânı sağ-
ladık. Hayırlı olmasını ve güle güle har-
camalarını temenn� ed�yorum. B�zler dün 
olduğu g�b� bugün ve bundan sonra da 
eğ�t�me destek olmayı kararlılıkla sürdü-
receğ�z.” ded�.

YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA BURS       
VERİLECEK

Altı ay boyunca �lkokul ve ortaokul öğ-
renc�ler�ne aylık 90 l�ra, l�se öğrenc�ler�ne 
�se 100 l�ra burs ver�lecek. Toplamda 1 
m�lyon 741 b�n l�ra burs yardımı yapıla-
cak.
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Bayrampaşa’dak� 5 k�ş�l�k mob�l park ek�b� parklardak� asay�ş� 
sağlamaya devam ed�yor. Ek�p çalışmaları hakkında aşağıdak� 
açıklamayı yaptı.

ayrampaşa’dak� 5 k�ş�l�k mob�l 
park ek�b� parklardak� asay�ş� 
sağlamaya devam ed�yor. Ek�p 
çalışmaları hakkında aşağıda-

k� açıklamayı yaptı:

“Parklarımızın daha güvenl� olması �ç�n 
beled�yem�zden 2 zabıta memuru �le �lçe 
emn�yet müdürlüğünden 3  pol�s memu-
rundan oluşan 5 k�ş�l�k mob�l park po-
l�sler�m�z, �lçe genel�ndek� parklarımızda 
asay�ş olaylarını kontrol etmeye devam 
ed�yor.

04.12.2019 Tar�h�nde Yahya kemal Par-
kımızdak� kamelya, pergola g�b� kent 
mob�lyalar�na k�ml�ğ� bel�rs�z k�ş�lerce 
zarar ver�lmes� üzer�ne parkta denet�mle-
r�n� arttıran ek�b�m�z, dün akşam zanlıları 
aynı yerde  suç üstü yakalayarak büyük 
başarı gösterd�. 

Parkta denet�mlere gelen Bayrampaşa 
Bld. Bşk. Yard.  Abdülsaner Ş�mşek ek�-
b�m�z� tebr�k ett�.”
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 MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN MEVLANA HAFTASI KUTLU OLSUN
Büyük Türk mutasavvufu ve düşünürü Mevlana Celaledd�n Ru-

m�’y� “Anma Haftası” dolayısıyla Özel Özgür Çocuk Anaokulu’nda 
çeş�tl� etk�nl�kler düzenlend�.

 end�s�nden asırlar sonra b�le 
dünya �nsanlarının duygu ve 
düşünce �kl�m�nde ufuklar 
açılmasına ves�le olan Muvla-

na’yı rahmet ve saygıyla anıyoruz.
Cömertl�k ve yardım etmede akarsu 

g�b� ol.

Şefkat ve merhamette güneş g�b� ol.

Başkalarının kusurunu örtmede gece 
g�b� ol.

H�ddet ve asab�yette ölü g�b� ol.

Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak 
g�b� ol.

Hoşgörülükte den�z g�b� ol.

Ya olduğun g�b� görün, ya göründüğün 

KKK g�b� ol. 

B�r günah �şled�ğ�nde hemen tövbe et. 
İnsan suya düştüğü �ç�n değ�l, sudan 
çıkamadığı �ç�n boğulur. 

HER ŞEY VAKTİNİ BEKLER

NE GÜL VAKTİNDEN ÖNCE AÇAR .

NE GÜNEŞ VAKTİNDEN ÖNCE DOĞAR.

BEKLE SENİN OLAN SANA GELECEK-
TİR..

Küsmek ve darılmak �ç�n bahaneler 
aramak yer�ne sevmek ve sev�lmek �ç�n 
çareler arayın.
MEVLANA
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BAYRAK’TAN BAYRAK’TAN BAYRAK’TAN 
NEFES KESEN NEFES KESEN NEFES KESEN 

TATBİKATTATBİKATTATBİKAT
Bayrampaşa Arama Kurtar-

ma Ek�b� (BAYRAK), �lk arama 
kurtarma tatb�katı �le nefesler� 
kest�. Yüksek katlarda mahsur 
kalanları kurtaran ek�b�n tatb�katı gerçeğ�n� aratmadı.

ayrampaşa Arama Kurtarma 
Ek�b� (BAYRAK), Şeh�t Büyü-
kelç� İsma�l Erez Meslek� ve 
Tekn�k Anadolu L�ses�’nde uy-

gulamalı eğ�t�m verd� ardından da tatb�-
kat yaptı. Yüksek katlarda mahsur kalan 
yaralıları kurtaran ek�b�n tatb�katı gerçe-
ğ�n� aratmadı. Tatb�katı yakından tak�p 
eden ve ek�pten b�lg� alan Bayrampaşa 
Beled�ye Başkanı At�la Aydıner, “Nerede, 
ne zaman, ne şek�lde geleceğ� b�l�nme-
yen afetlere karşı her zaman hazırlıklı 
olmalıyız. Afetlerde can ve mal kaybının 
olmaması en büyük temenn�m�z. İlçem�z-
de olası b�r afete müdahale etmeye hazır 
olan BAYRAK ek�b�m�z kend�n� sürekl� 
gel�şt�r�yor.” ded�.

İstanbul İl Afet ve Ac�l Durum Müdür-
lüğü’nün öngördüğü afete hazırlık prog-
ramı kapsamında her mahallede onar 
k�ş�l�k gönüllü arama kurtarma ek�b� 
oluşturuluyor. Bu çerçevede, Bayrampa-

BBBBBB şa Arama Kurtarma Ek�b� de (BAYRAK) 
27 k�ş�l�k �lk ek�b� oluşturarak teor�k ve 
uygulamalı eğ�t�m verd�.

BAYRAK Ek�b�nden sorumlu Bayram-
paşa Beled�ye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Kumbasar yaptığı açıklamada, “Afete 
hazırlık programı kapsamında �lk hedef�-
m�z 110 k�ş�ye eğ�t�m vermek ve ardından 
�k�nc� 110 k�ş�y� daha bu konuda eğ�tmek. 
BAYRAK Ek�b�m�z ayrıca okullarımızda 
sürekl� olarak afetten korunma yöntemle-
r� ve afete hazırlık konusunda b�lg�lend�r-
me ve farkındalık yaratma çalışmalarını 
sürdürüyor. Yıl sonu �t�bar�yle bu çalış-
malarımızı �lçem�zdek� okulların tama-
mında yapmayı hedefl �yoruz.” şekl�nde 
konuştu.

S�z de afet gönüllüsü olmak ve ücrets�z 
eğ�t�m almak �ç�n s�v�lsavunma@bayram-
pasa.bel.tr üzer�nden b�ze ma�l �le ulaşa-
b�l�rs�n�z...



ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ANAOKULU
TEL: 0212 437 17 88 - 437 17 71

GSM: 0535 258 90 23
Adres: Yıldırım Mah. Akgün Sokak No: 31/A  

Bayrampaşa / İstanbul

Email: İnfo@ozelozgurcocuk.com        Web: www.ozelozgurcocuk.com
Facebook: Özgürcocukanaokulu          İnstagram: ozgurcocukanaokulu
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ENGELLİLERE ENGELLİLERE ENGELLİLERE 
ENGEL YOKENGEL YOKENGEL YOK

Bayrampaşa Beled�yes�’n�n 3 
Aralık Dünya Engell�ler Günü 
münasebet�yle düzenled�ğ� 
programda a�leler� �le b�rl�kte 
yemek y�yen engell�ler, gönülle-
r�nce eğlend�. Programa ev sa-
h�pl�ğ� yapan Başkan At�la Aydıner, “Engell� kardeşler�m�ze en-
gel olmayalım. Unutmayalım k�, bu hayatta hep�m�z b�rer engell� 
adayıyız.” ded�.

ayrampaşa Beled�yes�, 3 Ara-
lık Dünya Engell�ler Günü 
dolayısıyla b�r d�z� etk�nl�k 
düzenled�. İlk olarak Mehmet 

Ak�f Ersoy Kültür Merkez�’nde engell�ler� 
ve a�leler�n� b�r araya get�ren Bayrampa-
şa Beled�yes�, akşam da onları yemekte 
buluşturdu. 

Programlarda engell� öğrenc�ler�n yöre-
sel halk oyunları ve zeybek göster�s� bü-
yük beğen� topladı. TBayrampaşa Beled�-
yes� Gençl�k Merkez�’nde (BAYEM) eğ�t�m 
alan f�z�ksel engell� Süleyman Konukçu, 
yaptığı akrobas� hareketler� �le �zleyenler� 
hayrete düşürdü. Gönüllü olarak sahne 
alan Rumel� Doğan da verd�ğ� konserle 
engell�lere unutulmaz b�r akşam yaşattı.

Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la Ay-
dıner’�n ev sah�pl�ğ� yaptığı programlara 
Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şe-
nel, Başkan Aydıner’�n eş� Melahat Aydı-
ner, Bayrampaşa İlçe M�ll� Eğ�t�m Müdürü 
Dr. Abdülaz�z Yen�yol, Bayrampaşa bele-
d�ye başkan yardımcıları, mecl�s üyeler� 
ve b�r�m müdürler� �le çok sayıda engell� 
vatandaş ve a�leler� katıldı.

Programda engell� vatandaşlarla yakın-

BBBBBB dan �lg�lenen ve onlarla b�rl�kte olmaktan 
dolayı büyük mutluluk duyduğunu bel�r-
ten Başkan At�la Aydıner, “Bayrampaşa 
Beled�yes� olarak engell� vatandaşlarımız 
ve a�leler� �ç�n böyle güzel b�r program 
düzenled�k. 

Engell� kardeşler�m�z�n sıkıntılarını an-
lamanın yolu sam�m� b�r empat� kurmak-
tan geç�yor. Engell� olmak kolay değ�l. 
B�z Bayrampaşa Beled�yes� olarak her 
zaman engell� vatandaşlarımızın yanında 
olduk. Engell� kardeşler�m�z�n engels�z 
b�r hayat süreb�lmeler� �ç�n projeler üret-
t�k ve üretmeye devam edeceğ�z.  F�z�k 
Tedav� Merkez�m�z, BAYGEM Gençl�k 
Merkez�m�z her zaman onların h�zmet�n-
de. Engell� d�ye b�r �fadey� ben aslında 
kabul etm�yorum. Lütfen engell� kardeş-
ler�m�ze engel olmayalım. Çünkü bu ha-
yata hep�m�z b�rer engell� adayıyız. Allah 
her b�r�ne güç, kuvvet vers�n.” şekl�nde 
konuştu.

Programda Kaymakam Şenel de engell� 
olmanın zorluklarını ve devlet�n engel-
l�lere sağladığı kolaylıkları anlatan b�r 
konuşma yaptı.
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MİHMANDAR GENÇLİK 6 YAŞINDAMİHMANDAR GENÇLİK 6 YAŞINDAMİHMANDAR GENÇLİK 6 YAŞINDAMİHMANDAR GENÇLİK 6 YAŞINDAMİHMANDAR GENÇLİK 6 YAŞINDAMİHMANDAR GENÇLİK 6 YAŞINDA
Esenler Beled�yes�’n�n gençl�k projes� olarak "Hedefe Yürüyen 

Gençl�k" sloganıyla yola çıkan M�hmandar Gençl�k, 6 yaşına g�r-
d�.

senler Beled�yes� Kadın A�le 
H�zmetler� Müdürlüğü’ne bağlı 
olarak faal�yet yürüten M�h-
mandar Akadem�’n�n Esen-

ler’dek� okullarda eğ�t�m gören "M�h-
mandar" öğrenc�ler�, M�hmandar Gençl�k 
D�van Toplantısı'nda salonları doldurdu. 
M�hmandar Genç Erkek L�se ve M�h-
mandar Genç Kız L�se D�van Toplantısı, 
Esenler Kültür Merkez�’nde yoğun katı-
lımla gerçekleşt�r�ld�.

YOLUMUZA EMİN ADIMLARLA DEVAM 
EDİYORUZ

M�hmandar Gençl�k projes�n�n Tür-
k�ye’n�n b�rçok şehr�nde uygulanmak 
�stend�ğ�n� bel�rten Esenler Beled�yes� 
Kadın, A�le ve Gençl�k H�zmetler� Müdürü 
Cemal Polat, şu �fadeler� kullandı.

Başarılarla dolu 5 yılı ger�de bıraktık. 

EEE M�hmandar öncü, önder demek. Devlet 
adına güven sağlamış olduğu halde ge-
len yabancı m�saf�rlere yol gösteren, ev 
sah�pl�ğ� yapan demekt�r. Beled�ye Baş-
kanımızın tal�matlarıyla Esenler Beled�-
yes�’n�n yapmış olduğu h�zmet �le çalış-
malarımıza devam ed�yoruz. M�hmandar 
olarak b�r�nc� amacımız, öğrenc�ler�m�ze, 
s�zlere m�ll� manev� ve meden� değerler 
merkezl� eğ�t�mler vermek. S�zler a�le-
ler�ne saygılı, vefalı anlayışlı b�rer b�rey 
olarak yaşamınızın her alanında bu dav-
ranışlarınızla örnek olmalısınız. Kend�n�z� 
her anlamda gel�şt�reb�leceğ�n�z, eğ�t�m-
lerde yanınızda olacak, s�zlere destek 
sağlayacağız. Tar�h�m�z�, kültürümüzü 
yer�nde öğrenme �mkânları sağlayacağız. 
Konuşmaların ardından D�van Toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�.
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Mevlana k�md�r?Mevlana k�md�r?Mevlana k�md�r?
Tüm dünyada aşkın, sabrın ve hoşgörünün sembolü olan Mevla-

na, tasavvufu oldukça �ler� b�r noktaya götürmüş, dansı, müz�ğ�, 
ş��r� d�nsel r�tüellere katmasıyla İslam rönesansını yaşatmıştır.

evlana Celaledd�n-� Rum�, 30 
Eylül 1207 tar�h�nde bugün 
Afgan�stan sınırları �çer�-
s�nde bulunan Horasan'ın 

Belh şehr�nde dünyaya geld�. Yaşadığı 
dönemde Anadolu‘ya D�yarı-ı Rum de-
n�ld�ğ� �ç�n Rum� soyadını, zaman �ç�nde 
de kend�s�ne duyulan büyük saygının 
�fades� olarak efend�m�z manasına gelen 
Mevlana adını almıştı.

Dönem�n kültür merkezler�nden Belh 
kent�nde hocalık yapan, Sultan-ül Ulema 
(B�lg�nler Sultanı) lakabıyla anılan d�n 
b�lg�n� ve hukukçu Bahaedd�n Veled‘�n 
oğluydu.

Mevlana’nın annes�, Belh Em�r� Rük-
nedd�n’�n kızı Müm�ne Hatun; babaan-
nes�, Harezmşahlar Hanedanlığı’nın 
Türk prenses�, Mel�ke-� C�han Emetullah 

Sultan’dı. Efl ak�’ye göre Mevlana’nın 
büyükbabası Hüsey�n Hat�b�, der�n b�l-
g�s�yle dönem�n� oldukça etk�lem�ş olan 
b�r al�md�. Kaynaklara göre, babası Baha-
edd�n Veled’�n, anne tarafından Hazret-� 
Muhammed’�n (sav) torunu olan Hazret-� 
Hüsey�n’le ondördüncü göbekten, baba 
tarafından da y�ne Hazret-� Muhammed’�n 
seç�lm�ş dört dostundan �lk� olan Hazret-� 
Ebu Bek�r Sıddık’la onuncu göbekten 
yakınlığı vardı.

BATIYA YOLCULUK
Bazı tar�h b�l�mc�ler , Bahaedd�n Ve-

led’�n a�les� ve mür�tler�yle b�rl�kte 
Belh’ten ayrılıp Batı’ya g�tmes�n�n neden� 
olarak Moğolların 1215–1220 yılları ara-
sında Orta Asya’yı �st�la etmes�n� göste-
r�rken, d�ğer kaynaklar, göçün farklı se-
bepler� olduğunu savunuyorlardı. Buna 
göre, tasavvufl a �lg�lenenlere �y� gözle 

KÜLTÜRKÜLTÜRKÜLTÜR

MMM
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bakmayan ve bunların Harezmşah katın-
da saygı görmeler�nden hoşlanmayan 
Fahredd�n-� Raz�’n�n Harezmşah’la Baha-
edd�n Veled’�n arasını açtığı ve Veled’�n 
bu sebepten Belh’� terk ett�ğ� söylenmek-
teyd�.

Bahaedd�n Veled, a�les� ve mür�tler�yle 
b�rl�kte şeh�rden 1212-1213'de ayrıldıktan 
sonra Hacca g�tmeye n�yet ederek N�-
şabur’a uğradı. Burada ünlü şeyh Fer�-
dütt�n Attar tarafından karşılanan kaf�le, 
Attar ve Veled’�n öneml� konuşmalarına 
şah�t oldu. Mevlana’nın da d�nled�ğ� bu 
konuşmalar sırasında Attar, Esrarname 
(Sırlar K�tabı) adındak� ünlü k�tabını Mev-
lana’ya hed�ye ed�p, onunla �lg�l� olarak 
babasına “B�r den�z b�r ırmağın ardına 
düşmüş g�d�yor. Umarım yakın b�r ge-
lecekte oğlunuz alem halkının gönlüne 
ateş verecek ve onları yakacaktır.” açık-
lamasında bulundu. Mevlâna o tar�hten 
�t�baren Esrarname‘y� her zaman yanında 
taşıdı. Daha sonra Mesnev�’s�nde N�şa-
bur’da gerçekleşen konuşmalardan ve 
Attar’ın kıssalarından sık sık söz edecek-
t�.

Göç kervanıyla b�rl�kte Bağdat’a g�den, 
kısa b�r süre burada kalan Veled, Kufe 
yolundan Kabe’ye hareket ett�. Hac dö-
nüşü, Şam‘dan Anadolu’ya geçerek Er-
z�ncan, Akşeh�r, Larende‘de (günümüz-
de Karaman) konakladı. Bu konaklama 
per�yodu toplam yed� yıl sürmüştü.

Karaman’da bulundukları 1225 tar�h�n-
de onsek�z yaşında olan Mevlana, ba-
basının �steğ�yle saygın b�r k�ş�l�ğ� olan 
Semerkantlı Hoca Şerafedd�n Lala’nın 
kızı Gevher Banu �le evlend�. Oğulları 
Mehmet Bahaedd�n (Sultan Veled) �le 
Alaedd�n Mehmet, Karaman’da dünyaya 
geld�ler.

B�l, neyler ve kudümler çalınarak kal-

dırılmasını vas�yet ett�ğ� �ç�n, �steğ�ne 
uygun b�ç�mde hareket ed�ld�.

Zerküb’ün arkadaşlığının yer�n� b�r süre 
sonra Hüsamett�n Çeleb� alacaktı. Hüsa-
mett�n’�n babası, Konya yöres� ah�ler�n�n 
re�s�yd� ve Vez�r Z�yaett�n tekkes�n�n de 
şeyh�yd�. Çeleb�, Mevlana’nın mür�d� 
olduktan sonra tüm varlığını, Mevlev� 
cemaat� �ç�n harcadı ve İslam tasavvu-
funun en öneml� ve en büyük yapıtı olan 
Mesnev�, Hüsamett�n Çeleb� aracılığıyla 
yazıldı.

MESNEVİ

Mevlev�ler�n b�r toplantısında Çeleb�, 
mür�tlere, tasavvuf yolunda b�r şeyler 
öğrenmek �ç�n sadece Hak�m Sena�‘n�n 
Had�ka’sını (Bahçe) ya da Attar’ın İlah�-
name‘s�n� ve Mantık-ut-Tayr‘ını (Kuş D�l�) 
okuduklarını, kend�ler�ne a�t eğ�t�c� b�r 
k�tap olmadığını söyled�. Bunun üzer�-
ne Mevlana sarığının katları arasından 
çıkarttığı ve Mesnev�‘n�n �lk 18 beyt�n� 
yazdığı kağıtları Çeleb�'ye uzattı ve şun-
ları söyled�: “Ben başladım, ger�s�n� sen 
yazarsan ben söyler�m.”

Mesnev�’n�n yazılması çalışmaları yıllar 
boyu sürecek ve Mesnev�, İslam âlem�n-
de Kur’an ve Had�s’ten sonra üzer�n-
de en çok durulan eser olacaktı. Yapıt, 
25.700 bey�t�n oluşturduğu 6 c�ltl�k b�r 
çalışmayı kapsıyordu.

ÖLÜMÜ

Tasavvuf öğret�s�n� �lg� çek�c� öyküler 
aracılığıyla anlatan, olayları yorumlar-
ken tasavvuf �lkeler�n� açıklayan Mesne-
v� tamamlandığında Mevlana, oldukça 
yaşlanmış ve yorgun düşmüştü. B�r süre 
sonra sağlığı da bozulmaya başlayan 
Mevlana, 17 Aralık 1273‘te hayata gözle-
r�n� yumdu. Mevlana’nın cenaze nama-
zını vas�yet� üzer�ne Sadredd�n Konev� 



kıldıracaktı. Ancak Sadredd�n Konevî çok 
sevd�ğ� Mevlâna’yı kaybetmeye dayana-
mayıp cenazede bayılınca namazı Kadı 
Sıracedd�n kıldırdı. Cenazes�ne sadece 
Müslümanların değ�l, Hır�st�yan ve Yahu-
d�ler�n de katıldığı b�l�nmekted�r.

Mevlana ölüm gününü kötü, üm�ts�zl�k 
ver�c� b�r şey değ�l de yen�den doğuş 
olarak kabul etmekteyd�, Çünkü öldü-
ğünde sevd�ğ�ne yan� Allah’ına kavuşa-
caktı. Bu yüzden Mevlâna ölüm gününe 
düğün günü veya gel�n geces� manasına 
gelen “Şeb-� Arûs” dem�şt�. Konya’da 
her 17 Aralık geces� Şeb-� Arus, “Düğün 
Geces�” olarak kutlanmaktadır.

KİŞİLİĞİ VE FELSEFESİ

Dünya malına �lg�s�zl�ğ� ve sp�rütüel 
gel�ş�m�ne büyük önem veren yapısıyla 
Mevlana, cömertl�ğ�yle d�kkat çekmek-
teyd�. El� açıklığının ulaştığı nokta, d�-
lenen b�r�n� gördüğünde verecek h�çb�r 
şey� yoksa b�le elb�ses�n� çıkartıp verme-
s�yle hafızalara kazanmıştı.

Mevlana, �nsanlara günahkâr da olsa, 
kâf�r de olsa, eng�n b�r görüşle; rahmet 
ve şefkat dolu b�r şek�lde yaklaştı. Çünkü 

MEVLANA VE SEMA DANSI

Mevlâna, İslam d�n�n�, ş��r, sanat, raks 
ve müz�kle b�r araya get�rm�ş ve d�n� en 
�ncel�kl� şek�lde yorumlayan k�ş� olmuş-
tu. Sema dansı onu ve tasavvufunu �fade 
eden en öneml� araçlardan b�r�yd�.

Sema dansı Mevlana’nın ş��rler�n� b�r 
d�reğ�n etrafında dönerek okumasından 
dolayı ortaya çıkmış ve felsef� anlamlar 
yüklenm�şt�. Mevlana’nın ölümünden çok 
sonra oğlu ve torunu tarafından bugün-
kü formu kazandırılan Sema Tören�, bü-
tünüyle Mevlana’nın felsefes�n� yansıtan 
sembollerden oluşmaktaydı. Mevlana ve 

Sema, b�ld�ğ�m�z ve alıştığımız dünya-
nın ötes�ndek� b�r gerçekl�ğe �şaret eden 
kapıydı. Buna göre her �nsanın yüreğ�n-
de “Sır” adı ver�len b�r şey saklıydı ve 
bu sır, her �nsana ver�lm�yordu. Bu sırra 
ancak uzun çabalar ve lütuf sayes�nde 
ulaşılab�l�yordu.

UNESCO, sema dansını korunması 
gereken dünya kültür m�rasları l�stes�ne 
almıştır.

Mevlâna’nın �lkeler�nden ve İslam �nan-
cına get�rd�ğ� yorumdan Mevlev� tar�katı 
doğmuştur. Fakat Mevlana b�r tar�kat 
kurucusu değ�ld�r. Mevlev�l�k onun ölü-
münden sonra oğlu Sultan Veled �le 
hal�fes� Hüsamett�n Çeleb�’n�n b�rl�kte 
oluşturdukları b�r örgütlenmeye göre 
kurulmuştur. Mevlev�ler Kurtuluş Sava-
şı‘nın en büyük destekç�ler� arasındaydı. 
Yeş�l kurdelel� İst�klal Madalyası �le ödül-
lend�r�ld�ler.

ESERLERİ

- Mesnev�

- D�van-ı Keb�r

- F�h-� Ma F�h

- Mektubat

- Mecal�s-� Seb’a

SÖZLERİ

- Suyun susuzu kandırması g�b�, doğru 
söz de kalbe tem�zl�k get�r�r.

- Aynı d�l� konuşanlar değ�l, aynı duygu-
yu paylaşanlar anlaşır.

- İy� dostu olanın aynaya �ht�yacı yok-
tur.

- B�r mum d�ğer mumu tutuşturmakla 
ışığından b�r şey kaybetmez.
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- Bütün c�hanı araştırdım, �y� huydan 
daha �y� b�r l�yakat görmed�m.

- İçtek� k�r� su değ�l ancak gözyaşı te-
m�zler.

- F�k�r ona derler k� b�r yol açsın, ona 
derler k� b�r gerçeğe ulaşsın. .

- Dua ve �badet Allah �le olmaktır, Al-
lah �le olan k�mse �ç�n ölüm de ömür de 
hoştur.

- Sopayla k�l�me vuran k�l�m� dövmez, 
tozlarını s�lkeler.

- Başkalarına �mrenme, çok k�mseler 
vardır k� sen�n hayatına �mren�rler.

- Cah�l olanların merhamet� ve lütfu 
azdır.

- Gülün d�kene katlanması onu güzel 
kokulu yaptı.

- Her kanat den�z� aşamaz.

- Herkes�n bakmadığı yönden bak dün-
yaya.

- İçte k� k�r� su değ�l, ancak gözyaşı 

tem�zler.

- İnsana aradığı şeye bakılarak değer 
b�ç�l�r.

- İnsan�n kanadı, gayret�d�r.

- Kargalar ötmeye başlayınca bülbüller 
susar.

- K�mseden sana kötülük gelmes�n� �s-
tem�yorsan fena söyley�c�, fena öğret�c�, 
fena düşüncel� olma.

- Körler çarşısında ayna satma, sağırlar 
çarşısında gazel atma.

- Kötü adın ç�rk�nl�ğ� harften, den�z su-
yunun acılığı kapatan değ�ld�r.

- Muhabbet ve merhamet �nsanlığın, 
h�ddet ve şehvet de hayvanların sıfatları-
dır.

- Su ateşe gal�pt�r, ancak b�r kaba g�rer-
se ateş suyu kaynatır, yok eder.

- Tuzağa saçtığın taneler cömertl�k sa-
yılmaz k�.
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GAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞAGAZİOSMANPAŞA

7B Kentsel dönüşüm projes�nde7B Kentsel dönüşüm projes�nde7B Kentsel dönüşüm projes�nde
T da�reler 550 günde tesl�m ed�lecekT da�reler 550 günde tesl�m ed�lecekT da�reler 550 günde tesl�m ed�lecek
Gaz�osmanpaşa Bağlarbaşı Mahalles� 7B Kentsel Dönüşüm Pro-

jes�’n�n �hales� yapıldı. 813 konut, 31 dükkân, 813 araçlık kapalı 
otoparkın yapılacağı projede hak sah�pler� 550 gün sonra evler�-
ne kavuşacak.

az�osmanpaşa’da kentsel dö-
nüşüm kapsamında depreme 
dayanıksız yapıları güvenl� ve 
kal�tel� yaşam alanlarına dö-

nüştürme sürec� hızla devam ed�yor. Bu 
kapsamda Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
ve Bakanlar Kurulu kararıyla r�skl� alan 
�lan ed�len Bağlarbaşı Mahalles� 7B kent-
sel dönüşüm bölges�n�n �hales� tamam-
landı. TOKİ güvences� �le yapılacak olan 
�nşaatın �hales�n� Egemen İnşaat&Meh-
met Çel�k Ortaklığı kazandı. F�rma �nşaat 
alanında çalışmalara başladı. Kentsel 
dönüşüm kapsamında bölgeye 813 ko-
nut ve güvenl� yaşam alanları �nşa ed�l�-
yor.

HER DAİREYE BİR OTOPARK

Toplam 140 b�n m² alanda �nşa ed�len 
proje kapsamında 813 konut, 31 dükkan, 
813 araçlık kapalı otopark, yeş�l alan ve 
sosyal donatılar yapılacak. Projede her 

GGGGGGGGG
da�re kend� otopark alanına sah�p olacak.

YATAY MİMARİ UYGULANACAK

Mahalle ve komşuluk kültürünü esas 
alan projede yatay m�mar� konsept� uy-
gulanacak. Proje alanı �çer�s�nde peyzaj 
düzenlemeler� �le 700 adet ağaç d�k�lerek 
yeş�l�n hak�m olduğu nefes alan b�r ya-
şam alanı �nşa ed�lecek. İnşaat 550 gün-
de tamamlanarak hak sah�pler�ne anah-
tar tesl�mler� yapılacak.




