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Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakül-
tesi ile Odamız işbirliğiyle “Mesleğe 
Hoş geldin” etkinliği gerçekleştirilmiş-
tir. Teknoloji Fakültesi öğrencilerine 
yönelik yapılan etkinlikte Odamızın 
tanıtımı yapılmış, makine mühendisliği 
ve mühendislerin çalışma alanları anla-
tılmıştır.  

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Halil Cin Konferans salonunda 
gerçekleştirilen organizasyona Tekno-
loji Fakültesi Öğretim Görevlileri Doç.
Dr. İlhan ASİLTÜRK ve Arş.Gör. Eyüb 
CANLI, şube yönetim kurulumuz ve 
birçok öğrencinin katılım sağlamıştır. 
Gerçekleştirilen etkinlikte bir sunumla 
katılımcılara hitap eden Şube Başkanı-

mız Ö. Erdoğan DURANSOY:
“Şunu bilmenizi isterim ki seçkin bir 

üniversitenin seçkin bir bölümünde 
eğitim hayatınıza devam etmektesi-
niz. Gerek üniversitemizin imkânları 
gerekse de öğretim görevlilerinin bilgi 
donanımları sizler için bir fırsattır. Bu 
fırsatı değerlendirip iyi bir mühendis 
olarak mezun olmak sizlerin elindedir. 
Donanımlı bir mühendis olarak me-
zun olmanız için Makina Mühendisleri 
Odası olarak bizlerde çeşitli çalışmalar 
yapmaktayız. Öğrenciliğiniz boyunca 
Makina Mühendisleri Odasının hep siz-
lerin yanında olduğunu göreceksiniz. 
Staj yerlerinizin bulunmasında, her tür-
lü sosyal ve teknik etkinliklerin düzen-

lenmesinde, bilgi kaynaklarının elde 
edilmesinde, sanayi ile ilişki kurulma-
sında ve birçok faaliyetin gerçekleştiril-
mesinde Oda olarak sizlere hep destek 
olmaya çalışacağız. Öğrenci üyelik faa-
liyetlerini hep beraber gerçekleştirece-
ğiz. Öğrenciliğiniz sürecinde kendinizi 
mesleki olarak geliştirecek girişim ve 
çalışmalarda bulunmanız gerekmekte-
dir. Bu çalışmalarınızda sizleri yönlen-
direcek, çeşitli imkânlar sağlayacak ve 
her şeyden önemlisi sizlerin talep ede-
ceği etkinlikleri gerçekleştirecek olan 
Makina Mühendisleri Odası sizlerin 
yardımcısı ve destekçisi olacaktır.” dedi.

Etkinlik, Odamızın tanıtımının yapıl-
dığı slayt sunumu ile tamamlanmıştır. 

Mesleğe 
Hoşgeldin

etkinligi
-

Selçuk Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
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Mekanik Tesisat, Havalandırma, Soğutma ve Yangın Tesi-
satı Projelerinin hazırlanmasında kullanılan yazılım programı-
nın kullanımının anlatıldığı ‘BİLGİSAYAR DESTEKLİ MEKANİK 
TESİSAT PROJE TASARIM‘ konulu seminer, Odamız ve 4M 
Teknik Yazılım firması işbirliğiyle şubemiz ve il temsilcilikle-
rimizde düzenlenmiştir. Gözetim ve yeniden belgelendirme 
kriterleri kapsamında düzenlenen seminerde üyelerimize 
proje çizimleriyle ilgili bilgiler verilmiş, üyelerimizin sorduğu 
sorular cevaplandırılmıştır. 

Bilgisayar Destekli

Mekanik Tesisat
Proje Tasarimise

m
in

er

19.Ekim.2016, Çarşamba  saat: 17.00

Karaman İl Temsilciliği Eğitim Salonu

20.Ekim.2016, Perşembe  saat: 17.00

Konya Şube Konferans Salonu

21.Ekim.2016, Cuma  saat: 16.00

Aksaray İl Temsilciliği Eğitim Salonu

Konya Barosu tarafından 
düzenlenen Cumhuriyet 

Bayramı kutlama programı 
29.10.2016 tarihinde Konya 
Barosu Sosyal Tesislerinde 

yapılmıştır. Şube başkanımız 
Ö.Erdoğan DURANSOY ve 

şube müdürümüz M.Levent 
ŞAM’da kutlama programı-
na katılmıştır. Davetlilerin 
katılımıyla gerçekleştirilen 

program Konya Baro Başka-
nı Av. Mustafa ALADAĞ’ın 
yaptığı açılış konuşması ile 

başlamıştır. Program, yapılan 
sohbetler, müzik dinletisi ve 
Cumhuriyet Bayramı Resim 
Sergisinin gezilmesiyle sona 

ermiştir. 
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Mimarlar Odası Konya Şubesi 

tarafından 21.10.2016 tarihinde 

“Kentte Mimarlık” sergisi düzen-

lenmiştir. Üyeler ve öğrencilerle 

gerçekleştirilen sergiye şube baş-

kanımız Ö. Erdoğan DURANSOY 

’da katılmıştır. Mimarlar Odası Baş-

kanı Mustafa KAŞ ’ın açılış konuş-

masının ardından başlayan prog-

ram da katılımcılara sergi boyunca 

çeşitli ikramlar sunulmuştur. Sergi, 

katılımcılar arasında gerçekleştiri-

len sohbetler ve serginin gezilme-

sinin ardından sona ermiştir. 

Kentte Mimarlık
ser  isigAktif Önem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 

merkezi üyemiz Adil URAL ve End. Müh. Mus-
tafa URAL tarafından 2006 yılında kurulmuş-
tur. Merkez, özel gereksinimli bireylerin önün-
deki tüm engelleri kaldırmak ve topluma tam 
katılımlarını sağlamak amacıyla hizmet ver-
mektedir. Mevcut bilimsel yöntemler, uzman 
kadro marifetiyle bilinçli bir şekilde uygulan-
maktadır. Aktif Önem Özel Eğitim ve Rehabi-
litasyon merkezi misyon olarak özel gereksi-
nimli bireylerin toplumla bütünleşmeleri için 
Dünya standartlarında, özel eğitim desteği, 
aile danışmanlığı ve sosyal sorumluluk proje-
leri gerçekleştirmeyi benimsemektedir. 

AKTiF
ÖNEM

ÖZEL EGiTiM ve
REHABiLiTASYON MERKEZi

EMSAL Mimarlık Mühendislik’in kurucusu 

Mak.Müh. Ali METİN ve ortakları tarafından 

kurulmuştur. Firmanın diğer ortakları; mimar, 

inşaat mühendisi ve elektrik elektronik mü-

hendisidir.

2016 yılının Temmuz ayında hizmet etme-

ye başlayan EMSAL mimarlık mühendislik 

mekanik tesisat, statik proje, mimari proje, 

elektrik proje, taahhüt, inşaat takibi ve da-

nışmanlık gibi birçok hizmeti Karamanlılar’a 

sunabilmektedir.

Karaman ve çevre illere hizmet veren firma 

kurulduğu günden bu yana çok kısa sürede 

kalitesini ispatlamıştır. Öncelikli olarak müşte-

rilerinin sorunlarına çözüm bulmayı hedef-

leyen EMSAL mimarlık mühendislik firması, 

yakın zamanda inşaat sektörüne de hizmet 

vermeyi planlamaktadır. 

Karamanlılar’ın
sorunlarına çözüm

EMSAL Mimarlık
Mühendislik
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TMMOB
44. DÖNEM

DANIŞMA 
KURULU 

TOPLANTISI
TMMOB 44. Dönem 1. 

Danışma Kurulu toplantısı 24 
Eylül 2016 tarihinde İMO Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda 
yapıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz’ın 
açış konuşmasıyla başlayan 

toplantıda, ülke gündemi 
ve TMMOB çalışmaları 
değerlendirildi. Danışma Kurulu 
toplantısına 346 kişi katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, açılış 
konuşmasında 15 Temmuz 
darbe girişimi, OHAL, cadı avına 

dönüşen görevden almalar 
konularına değindi. TMMOB’nin 
çalışma programıyla belirlenen 
mücadele alanları konusunda 
da bilgi veren Koramaz, 
TMMOB’nin Emek ve Demokrasi 
Güçbirliği’nden ayrılma 
gerekçelerini de anlattı.

Hidrolik Silindirde Türkiye’nin Öncüsü

1950’den beri...

1950 yılında küçük bir 
atölyede model yaparak 
başlayan sanayicilik serüveni 
1951 yılında ilk atölye tipi pres 
üretilmesiyle devam etmiştir. 
Zaman içinde bu atölye özel 
makine tamiratlarının yapıldığı, 
akabinde 1960’larda mekan 
değiştirilerek kamyonların 
motorunun önden arkaya 
alındığı bir işletmeye 
dönüşmüştür. Burada kimi tarım 
makineleri de tasarlanmış ve imal 
edilmiştir.

1970’li yıllarda KAYAHAN, 
hidrolik alanında 20 yıllık 
tecrübeye sahip bilinen 
bir aktördür. Talebe bağlı 
üretim yapılması stratejisi 
benimsendiğinden oldukça geniş 
bir ürün yelpazesi oluşmuştur: 
hidrolik pres, hidrolik pompa, 
çelik konstrüksiyon, maden 
direkleri, kaynaklı roller, v.b. 
üretimlerini de gerçekleştirmiştir. 

Kayahan
Group
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KAYAHAN,  
ülkemizin ilk seri atölye 
tipi pres üreticisidir. 
KAYAHAN’da, 2000 
yılına kadar 10.000 
adet civarında özel 
amaçlı ya da atölye 
tipi hidrolik pres 
üretilmiştir. Örneğin 
Türkiye’nin köklü 
kuruluşlarından 
Makine Kimya 
Endüstrisi Kurumu’na 
top mermi piresi, 
roket mermi presi, 
dinamit kapsül 
presi, elektrikli 
fünye presi, gaz 
maskesi presi gibi 
70 adet üzerinde 
farklı özel amaçlı 
pres tasarlanmış ve 
üretilmiştir.

1975’de KONSANTAŞ Konya 
Döküm Makine Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. bünyeye katılmış ve KAYAHAN 
Grup’a dönüşmenin ilk adımı 
atılmıştır. Su ve yangın vanalarını, 
döküp işleyerek Türkiye’de ilk 
defa KAYAHAN üretmiştir. Bu 
vanalardan 60 mm’den 500 mm’ye 
kadar değişik ebatlarda yılda 
10.000 adet üretim kapasitesine 
ulaşmıştır.

Kayahan Group
Hidrolik Silindirde Türkiye’nin Öncüsü 1980’lerde Türkiye’nin büyük demir çelik 

işletmelerinden olan İskenderun Demir Çelik İşletmeleri ve 
Ereğli Demir Çelik İşletmeleri için Türkiye de ilk defa 180 
tonluk Pik ve 250 tonluk Curuf Pota arabaları KAYAHAN 
tarafından üretilmiştir. Böylece demir çelik sektörüyle 
tanışan KAYAHAN, artık yeni bir sayfa açmıştır. Demir çelik 
fabrikaları için 1980’li yıllarda KAYAHAN, Türkiye’de duşlu 
masa rollerini de ilk kez üretmeye başlamış ve 1990’ların 
sonlarına kadar da üretimine devam etmiştir.

1990’lı yıllar aynı zamanda demir çelik fabrikaları için 
hidrolik silindirlerin ihraç edilmeye başlandığı yıllardır. 
Bununla birlikte demir çelik sektörü için yurt dışına ilk 
hidrolik silindir ihracatı 1994’te yapılmıştır. 

2000’den itibaren diğer üretimler terk edilerek sadece 
hidrolik silindir üretimine odaklanılmıştır. Aynı zamanda 
2000 yılında ISO 9001 kalite standardının koşullarını yerine 
getiren KAYAHAN, ISO 9001:2000 sertifikasını almaya hak 
kazanmıştır.

Türkiye’de 
ilk defa 180 

tonluk Pik ve 
250 tonluk Curuf 
Pota arabalarını 

İskenderun ve 
Ereğli Demir 

Çelik İşletmeleri 
için 1980’de 

KAYAHAN 
üretmiştir.

1950’den beri...
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KONSANTAŞ Konya Döküm 
Makine Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., HİDROTUR Hidrolik 
Silindir Makine Metalürji ve 
Maden Sanayi Ticaret A.Ş. ve 
KAYAHAN İç ve Dış Ticaret 
A.Ş.’den oluşan KAYAHAN 
Grup, Türkiye’deki en büyük 
boyutsal kapasiteye sahip 
hidrolik silindir üreticisidir. 
1,8m çap veya 15m boya 
kadar honlama kapasitesi 
ile KAYAHAN A.Ş.’de üretilen 
hidrolik silindirlerin, ısıl işlem 
hariç, sert krom kaplama, 
honlama, derin delik delme, 
kaynak gibi tüm üretim 
süreçleri kendi bünyesinde 
gerçekleştirilmektedir. Uzun 
yıllardır sert krom kaplama 
konusunda uzmanlaşmış olan 
Kayahan, 2015 başı itibarı 
ile krom-nikel kaplama da 
yapabilmektedir. Firma, 32 bin 
metrekaresi kapalı olmak üzere 
100 bin metrekarelik alanda 
faaliyetini sürdürmektedir.

Türkiye’deki en büyük 
boyutsal kapasiteye 
sahip hidrolik silindir 
üreticisi

Firmanın uzmanlık alanı, ağır 
sanayide kullanılan, özel amaçlı 
ve büyük ebatlı, müşteriye özel 
tasarlanmış ve üretilmiş endüstriyel 
hidrolik ve pnömatik silindirler imal 
etmektir. Avantajı, makina parkının 
büyük ebatlı silindirleri aynı anda 
çok sayıda üretebilmesidir. Farkı ise 
kaliteyi kontrol altında tutabilmek 
için imalat ve montaj sırasında 
yüzde 100 kontrol yapmasıdır.

Firmanın hizmet verdiği ana 
sektörler 

Çimento & maden makinaları

İş makinaları, 

Demir ve çelik fabrikaları, 

Baraj kapağı silindirleri, 

Off-shore endüstrisi,

Vinç üreticileri

Hidrolik pres üreticileri 

Dünyaya 1990’larda açılan 
Kayahan A.Ş.’nin, 2016 yılı hidrolik 
silindir üretiminin yüzde 80’i başta 

Avusturya, Almanya, Fransa, Rusya, 
ABD ve Ukrayna olmak üzere 
Avrupa’ya ihraç edilmiştir. Kayahan 
Türkiye’nin endüstriyel hidrolik 
silindir ihracatında liderliğini uzun 
yıllardır korumaktadır. Kayahan 
A.Ş.’nin üretimi, ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi, EN 1090-2 
Kaynak Kabul, ISO 3834 Kaynak 
Yönetim Sistemi,  TURQUM 
Ürün Uygunluk ve ISO 27001 
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
standartlarına uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir.

Kayahan; kendisi bir aile şirketi 
olmasının ve aileden üç kuşağın 
aktif olarak yönetimde olmasının 
yanı sıra çalışanlarında da aynı 
aileden üç neslin birlikte emek 
harcadığı bir gruptur. Bugün 
itibarıyla 200 kişinin çalıştığı büyük 
bir ailedir Kayahan. Şirketin önemli 
bir yanı da, bu kadar erkek egemen 
bir iş alanında olmasına rağmen 
orta ve üst kademede kadınların 
oldukça aktif olmalarıdır.

Çimento makinaları
Maden makinaları
İş makinaları
Demir ve çelik fabrikaları
Baraj kapağı silindirleri
Off-shore endüstrisi
Vinç üreticileri
Hidrolik pres üreticileri

Hizmet
verdiği 

ana

sektörler

Kayahan Group

Hidrolik Silindirde Türkiye’nin Öncüsü

1950’den beri...

Türkiye’nin 
endüstriyel 

hidrolik silindir 
ihracatındaki 

liderliğine 
sahip

Bir aile şirketi...
Aileden üç kuşak

aktif olarak 
yönetimde.

Çalışanlarının da 
aynı aileden üç neslin 

birlikte emek verdiği 
bir grup... 

http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=27
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=27
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=28
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=13
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=29
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=27
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=27
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=27
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=28
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=13
http://www.kayahan.com/tr/altsayfa1.php?ID=29


60 61

et
kin

lik

Selçuk Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi ve Odamız işbirliğiy-
le Makina Mühendisliği tanıtım 
etkinliği gerçekleştirilmiştir. Mü-
hendislik Fakültesi öğretim görev-
lileri ve öğrencilerinin katılımıyla 
gerçekleştirilen etkinlikte Prof. Dr. 
Ziya ŞAKA, mühendisliğin önemi, 
üniversitenin eğitim-öğretim ka-
litesi, Oda-Üniversite ilişkileri gibi 
konularda bilgilendirmeler yap-
mıştır. Etkinlikte şube başkanımız 
Ö.Erdoğan DURANSOY ise bir 
slayt sunumuyla Odamızı ve mes-
leğimizi katılımcılara tanıtmıştır. 
Yapılan sunumda başkanımız;

“Odamız 6235 sayılı Türk Mü-
hendis Mimar Odaları Birliği Ka-
nunu kapsamında faaliyetlerini 
yürüten kamu kurumu niteliğin-
de bir meslek kuruluşudur. Konya 
şubemizin şu an 2600 civarında 
kayıtlı üyesi, 525 öğrenci üyesi 

vardır. Aksaray ve Karaman ‘da il 
temsilcilikleri, Konya ‘nın bütün 
ilçelerinde ilçe ve iş yeri temsil-
cilikleri bulunmaktadır. Odamız, 
Makina Mühendisliğini meslek 
olarak tanıtan etkinlikle başlayıp, 
mesleğinde 50. Yılını dolduran 
üyelerine hizmet plaketi vererek 
devam eden geniş bir perspektif-
te meslektaşlarına hitap etmek-
tedir. Ülkemizin dört bir yanına 
yayılmış 100.000 ’e yakın üyesi 
ile sosyal, kültürel ve bilimsel ça-
lışmalarına devam eden Odamız, 
mühendislik bilimine olabildiğin-
ce katkı sağlamanın gayretinde-
dir. Bu gayretin devamlılığı, sizle-
rin de aramıza katılması, yenilikçi 
fikirlerin üretilmesi ile mümkün 
olacaktır. Staj, fuar, seminer, tek-
nik gezi, kurs gibi sizlere yönelik 
düzenlemiş olduğumuz birçok 
faaliyetimiz sizlerin katılım ile ar-
tarak devam edecektir” demiştir.

Mesleğe Hoşgeldin etkinliği
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Bedenin kazan-
cı maldır, altındır; 
gönlün kazancı ise, 
dostluğu artırmaktır.”

                                                                                                      
Hz. Mevlâna

Hz. Mevlâna’ya göre

Ticari Hayatın Vasıflarında

Adalet

Doç Dr. Nuri ŞİMŞEKLER
Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü

Mevlâna ile ilgili, gerek ülke-
mizde ve gerekse diğer ülkelerde 
yazılan kitaplarda daha çok onun 
dini, tasavvufi ve sosyal yaşamla 
ilgili öğütleri işlenir. Gerçekten de 
Mevlâna 741 yılı aşkın bir zamandır 
hep bu yönleriyle tanınmış, dünya-
daki kişisel, toplumsal ve uluslararası 
kavgaların sürekli olması nedeniyle 
de barışçıl ve hoşgörü yönü hep ön 
plânda olmuştur.

İnsanları aynı geminin yolcuları, 
aynı ağacın dalları olarak niteleyen 
Mevlâna;

“Hepimiz bir ağacın dalları değil 
miyiz?

Hepimiz aynı yolun yolcuları değil 
miyiz?

Ey insanoğlu ne diye kendi kusurlarını 
görmeyip de

Diğer insanların iyisine kötüsüne 
bakıp durursun?

Ne diyeyim? Allah, senin yardımcın 
olsun!..” 

diyerek bizlere başkalarının kusurla-
rını arayıp durmamamız konusunda 
öğütlerde bulunur.  Yine;

“Bedenin kazancı maldır, altındır;

Gönlün kazancı ise, dostluğu artır-
maktır.

Dostsuz, bağ-bahçe zindan gibidir;

Dostla beraber olunca, zindan bile gül 
bahçesidir.”  

dizeleriyle de sadece beden kazancına 
değil, gönül kazancına da dikkat çeker.

Mevlâna konusunda çalışma yapan 
uzmanların tarih boyunca dile getir-
diği ve özenle üzerinde durduğu bir 
husus vardır. O da hangi bilim dalıyla 
uğraşırsa uğraşsın Mevlâna’nın eser-
lerini okuyan, mutlaka kendi sahasıyla 
ilgili güncel ve göz önünde bulundu-
rulması gereken düşünceleri bula-
caktır. Bu kısa yazıda da Mevlâna’nın 
çalışma hayatıyla ilgili düşünceleri 
kısaca aktarılmaya çalışılacaktır.  

Mevlâna, insanların dünyaya geliş 
amaçlarının maddiyat değil, “kulluk” 
ve “ibadet” olduğu üzerinde sıkça 
durur. Bununla birlikte zaruri olan 
çalışmanın bir araç olarak görülmesi 
gerektiği, dünyanın âhiretin bir tar-
lası olduğu; yani orada iyi hasat elde 

etmek için burada iyi ürünler ekmek 
gerektiği, emeğin kutsallığı, çalışarak 
kazanmanın güzelliği, sünnet yolu 
olan ticari hayatın vasıfları ve her şey-
de olduğu gibi bu konuda da adaletli 
olunması gerektiği Mevlâna’nın özel-
likle Mesnevî’sinde- üzerinde durduğu 
konulardır.

Mevlâna’ya göre Yüce Allah her 
insanın gönlüne bir mesleğin hevesini 
koymuştur. Buna göre kimin de ma-
kam sevdası vardır ve böylece insanlar 
başsız, yöneticisiz kalmaz; kimilerinde 
ise fırıncılık, demircilik, çiftçilik vb. 
meyli vardır ve böylece “dünya işleri” 
bir düzene girer ve insanların “dün-
yalık ihtiyacı” bu şekilde birbirlerinin 
yardımıyla giderilmiş olur. Mevlâna 
günümüz dünyasında en çok okunan 
eserlerden biri olan Mesnevî’sini de 
“vahdet dükkânı” olarak niteler ve 
kendi mesleğinin altını çizer. Yani 
yüzyıllardır kapısı kapanmayan bir 
dükkân; hâlâ günümüz insanlarının 
kapısına vararak, Yüce Allah’ın ve 
O’nun elçisinin emir ve yasaklarını 
daha iyi anlamak ve insanca yaşamak 
için başvurdukları bir dükkân.

İnsanoğlunun çalışarak rızık elde et-
mesi, Adem babamız ve Havva anamız 
yeryüzüne indirildiğinden beri tavsiye 
edilen bir husustur. Her ne kadar ta-
rihte bazı toplumlar çalışmadan Yüce 
Allah’ın inayetiyle “gök sofrası”ndan 
beslenmişlerse de bedava elde etme-
nin değerbilmezliği içerisinde küstah-
lık ve şükürsüzlükte bulunmuşlar ve 
bu ilâhi nimeti ellerinden kaybetmiş-
lerdir.

“Allah sana bir el vermişse çalış, kazan 
ve diğer insanlara da faydalı ol!”  diyen 
Mevlâna, çalışmanın sadece insanın 
kendisi için değil, diğer insanlara da 

faydalı olmak amacıyla yapılmasının 
altını önemle çizer. Çalışmaksızın elde 
edilen maddiyatın miras gibi çabu-
cak eriyip tükeneceğini de belirten 
Mevlâna, Allah tarafından gönderilen 
bütün peygamberlerin mutlaka bir 
meslekle uğraştığına dikkat çekerek 
Yüce Tanrının bununla insanlara 
önemli bir mesaj verdiğini belirtir ve 
Peygamber Efendimizin “Sebeple-
re sarılın” hadisine atıfta bulunur. 
Mevlâna’ya göre; define veya başka 
şeyin peşinde koşarak çabucak zengin 
olma yolu da yanlıştır ve önemli olan 
insanın alın teridir; çalışıp, kazan-
masıdır. Eğer Yüce Allah bir kişiye 
define (zenginlik) nasip edecekse kişi 
istemese de Allah’ın takdiriyle, o nasibi 
kendisini mutlaka bulacaktır. Çünkü 
Mevlâna’ya göre; sonrasında güle-
bilmek için “öncesinden çalışmak” 
gerekir. Mevlâna yine Mesnevî’sindeki;

“Vücutta kudret, güç oldukça çalışıp 
kazanmak gerek!

Çalışıp, kazanmak define bulmaya engel 
değil ya!

Sen çalışmana devam et, eğer nasibin 
varsa define de arkandan gelsin.

Böylece çalışmana devam et de ‘eğer’ 
hastalığına uğramayasın.

‘Eğer şunu yapsaydım, yahut bunu yap-
saydım’ deyip tereddüde düşmeyesin.” 

beyitleriyle de gelecekte pişman 
olmamak için zamanında çalışmak 
gerektiğini vurgular ve;
“Bütün yıl dokuduğunu giyin, bütün 
yıl ektiğini biç!”  der.

İnsanların işe meyletmelerini Yüce 
Allah’ın insana bir takdiri, insanlardaki 
çalışma azimlerini de insanların

Bazı toplumlar 
çalışmadan Yüce 
Allah’ın inayetiyle 
“gök sofrası”ndan 
beslenmişlerse 
de,bedava 
elde etmenin 
değerbilmezliği 
içerisinde küstahlık 
ve şükürsüzlükte 
bulunmuşlar ve bu 
ilâhi nimeti ellerinden 
kaybetmişlerdir.

Yüce Allah her 
insanın gönlüne bir 
mesleğin hevesini 
koymuştur.
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Yüce Yaradan’dan aldıkları ilhamın bir 
eseri olduğunu belirten Mevlâna, iş ve 
kazanç konusunda ilâhî âlemle bir bağlantı 
olduğunu, ancak “hasat” elde etmenin 
sadece dua ile değil çalışmayla da olabile-
ceğini belirterek Mesnevî’sinde şöyle der: 

“Eğer dua ile mal kazanılsaydı bütün âlem 
dua eder, mal-mülk sahibi olurdu.

Sadece dua ile ele bir şey geçseydi, kör dilen-
ciler de zenginleşir, bey olurdu.

Kazanç ekin ekmeye benzer. Ekmedikçe ona 
sahip olmaya hakkın yoktur.”  

Çalışma konusunda devamlılığın ve 
sabretmenin de önemli olduğunu belirten 
Mevlâna, günümüzde “çabucak bir şeyler 
kazanma” veya “hemen zengin olma” ha-
yallerinde olanlara da şu anlamlı beyitlerle 
seslenir:

“Kimde de düzgün bir elbise görürsen bil ki, 
onu sabretmek, uğraşıp kazanmakla elde 
etmiştir.

Kimi de aç, çıplak görürsen onun bu hali 
sabırsızlığının göstergesidir.” 

Bir gazelinde de

“Dağı bir hayli kazmadıkça, eline lâl geçmez; 
denize dalmadıkça da inci bulamazsın!”  

diyen Mevlâna, yine çalışmadaki sabrı ve 
devamlılığı hatırlatır.

Kazanç peşinde koşanların halini de;

“Niceleri, kazançla padişah kesildiler, niceleri 
de kazanç peşinde çırılçıplak kaldılar.” 

beyitiyle vurgulayan Mevlâna, belki de 
çalışmadaki hırsa, niyete ve helâl kazanca 
dikkat çekmektedir.

Mevlâna 
öğrencilerine 
sürekli bir sanatla 
uğraşmalarını, 
bununla rızıklarını 
elde etmelerini ve 
hiç kimseden para 
istememelerini 
sürekli 
öğütlemiştir.


