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1.Prezentare generala



Konya este si a fost orasul dervisilor - calugari musulmani 

- timp de 800 de ani. Aflat la aproape trei ore sud de 

Ankara, Konya este un oras extrem de vechi, cu radacini

in timpurile hititilor. De-a lungul secolelor XII si XIII Konya 

a fost capitala turcilor Seljuk si a avansat repede la rangul 

de centru cultural.

Konya (denumit în perioada bizantină: în greacă 

Ἰκόνιον, Ikonion, în latină Ikonium) este un oraș din 

Turcia, aflat la sud de Ankara, fiind în același timp și 

reședința județului cu același nume. Orașul are cca 

2,232,347 locuitoi. Konya este un important nod rutier, 

industrial și religios. Aici se află și un aeroport.



2.Asezare geografica 



Konya este un oras situate in regiunea central-anatoliana a 

Turciei.Astazi,Konya este unul dintre cele mai conservatoire

orase ale Turciei care imbina intr-un mod fericit cu unul 

vechi.Turcii Seljuki care au ocupat orasul au numit orasul

Konya “capitala sultanului Seljuk din Anatolia.

Anatolia  sau Asia Mică este o regiune a Asiei de Sud-Vest 

care astăzi corespunde cu partea asiatică a Turciei, însă nu 

cu partea europeană, Rumelia.

Regiunea Konya



3.Istoria



Din punct de vedere istoric, teritoriul actual al Konyei a fost populat din cele 

mai vechi timpuri, conform săpăturile arheologice şi artefactelor scoase la 

lumină, care au dovedit cu certitudine faptul că aici s-a aflat o populaţie cu mii 

de ani îen. Totuşi, unele studii aprofundate nu au ajuns la rezultate prin care 

să se confirme faptul că pe aceste locuri ar fi existat cu siguranţă vreo 

civilizaţie înainte de secolul III. Se presupune însă că în zonă ar fi trăit lidieni 

şi frigieni, iar Konya a reprezentat la un moment în istorie, unul dintre 

principalele oraşe ale marelui Imperiu Hitit.

Puternic influenţat de cultura greacă, oraşul a intrat sub stăpânire romană, după 

care a fost cucerit de selgiucizi. Redenumită Konya, aşezarea se pare că a fost 

vizitată în jurul anului 50 de către Sf. Apostol Pavel, despre care se spune că ar fi 

convertit cu acel prilej, la religia creştină, o parte din populaţia zonei. Din secolul XIII 

Konya s-a transformat într-un important centru cultural şi totodată reşedinţa

Ordinului Mevlevi, un loc al dragostei şi al toleranţei. Ulterior, oraşul a ajuns sub stă-

pânire mongolă, iar mai apoi (din secolul XV), a fost anexat de Imperiul otoman.



4.Manacaruri traditionale



Bucătăria turcească are o istorie lungă, astăzi, este în mare parte moștenirea bucătăriei otomane, 

care poate fi descrisă ca fiind o fuziune rafinată a bucătăriilor din Asia Centrală, Orientul Mijlociu și 

cele din Balcani. Bucătăria turcească a influențat bucătăriile vecinilor, inclusiv România. Rețetele 

culinare diferă de la o zonă la alta, în funcție de tradiții și de geografie. Sudul este faimos pentru 

rețetele de kebab, baclava și cataif. În partea de est, bucătăria turcească folosește mult maslinele și 

uleiul de măsline datorită cultivării lor intense în zonă. Pe coastele Mării Negre se consumă mult 

pește și porumb datorită influențelor slave și balcanice. Legumele și verdețurile sunt nelipsite în 

mâncarea din zonele învecinate Mării Mediterane, Mării Egee și Mării Marmara. Centrul Anatoliei are 

multe specialități, precum keskek, manti si gozleme. Fasolea,roșiile,ardeii,vinetele sunt principalele 

ingrediente din bucătăria tuceasca. Fisticul,migdalele și nucile se folosesc în deserturi. În bucătăria 

turcească,compotul de fructe se consumă alături de pilaf sau plăcintele cu carne. Un rol important în 

bucătăria turcească o joacă vinetele. Se combină cu carnea tocată,se folosește în kebab,musaca. 

La fel este apreciat și iaurtul care poate însoți majoritatea meselor care conțin carne ,orez sau pâine. 

Ayranul este una din cele mai cunoscute băuturi turcești,obținută din iaurt amestecat cu apa și sare. 

România a împrumutat și ea multe rețete tradiționale turcești dar acestea au fost puțin modificate 

conform preferințelor noastre.



5.Atractii turistice



Mausoleul Mevlana

Mausoleul Mevlana este un muzeu din Konya, Turcia. Acesta 

este unul dintre cele mai mari muzee din țară și al doilea cel 

mai vizitat după Palatul Topkapî din Istanbul. Numele acestui 

mausoleu este dat de faptul că aici se află mormântul lui Rumi, 

un mistic persan al islamului și un poet ce este cunoscut de 

turci sub numele de Mevlana sau Stăpânul nostru.



Gradina De Fluturi Tropicali Konya

Konya Tropical Butterfly Garden are o suprafață totală 

de utilizare de 7.600 m2, cu o zonă de excursie de 3500 

m2. Zona de zbor cu fluturi de 1.600 m2 oferă un habitat 

natural pentru 15 specii de fluturi. În grădină există 

20.000 de plante aparținând 98 de specii, iar fluturii pot 

fi observați zburând în jurul plantelor lor de nectar.



Stone Works Museum of Fine Minaret

Ince Minareli Medrese este o madrasă din 

secolul al XIII-lea (școală islamică) situată în 

Konya, Turcia, care găzduiește acum Muzeul de 

Artă din Piatră și Lemn (Taș ve Ahșap Eserler

Müzesi). Unele dintre trăsăturile sale notabile 

sunt portalul caligrafic care servește drept intrare 

în complex, cupola acoperită din centrul curții și 

minaretul foarte ornamentat atașat complexului, 

parțial distrus în 1901. Medrese este semnificativ 

deoarece încapsulează multe teme care apar în 

Anatolia Seljuk și arhitectura corespunzătoare, 

cum ar fi o cupolă planificată central și zidărie 

ornamentală elaborată.


