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SADREDDiN KONEvi MA'MÜRESİ'NİN .. 
MİMARİ TEŞEKKÜLÜ 

Yrd. Doç. Dr. Ha:san ÖZÖNDE~ 

Büyük Türk ilim ve fikir ada.mi Sadr~din Konevi <res. ·= 1> 'nin 
..adını taşıyan riı.a'muresi (1). (res· .. : 2) ,· Kıonya'nın. lstasy.on semıti ci-
·V.arm:dft, bugün de oriun adı ile aırulan ·ma~haNededir. - · · · ·. · · 

. . ; 

· · ·• · Selçuklu Konyası'nın ise, .şehir dış surla'nn.ı.n haric},nde; bu sein-
te açılan "Çeşme Kapısı" karşısına isabet etmektedi.T (2). <res. : 3, 4L 

· .· Va·kıf .kıi.yıtlaırında "zaviye"· qlarak da zikıredileİı. (3)' ·ma'roUT.e 
gÜnümüzdeici haliyle, .İiıescid (cami). kütüphane ve türb"eden ::ı:İ:ı.ıüt~-

(1) Kap!Jiı uzerindekt oriJinal kıtabestnde yapılardan, "l.maret" şeklinde bahse-

··dilmektedir. ··ım~r.an · .. -

ra ) " kökünden gelmiş olup : 

a. Ma'müriyet, ref.ah ve huzür sağlayan yapı .veya yapılar; ·. 
b. Aşevi: ·mişa.fir -baı;ıe, tekk.e, ~A.vi;ye. . 
gibi yapılardan müteşekkil topluluğa verilen addır. Yüzyıllar boyunca bu 
iki manada kullanılagelmiştir. Birinci kısma giren örnekleriyle daha çok 
kitabelerde; ikinci kısma giren ifadesiyle de, daha çok vakfiyelerde gör-
mekteyiz. . . 
Sadreddin Konevi yapılar topluluğu, belli bir plana uygun olarak değil de, 
zamanla ortaya çıkan · ihtiyaçları karşılamak üzere yeniden ·. eklenen diğ:er 
yapılardan oluştuğu için biz burada ondan ''külliye" yeriııe, ''ma'mıiie!' 
şeklinde bahsetmeyi uygun gördük. Bunlara, "manzume" d~mek de müm-
kindir. . . .. 

. . . - ~ t.:JI ..§ ' • .: ·-

<2> ıM~bmed Emin Dede, Regaib'ul-Menakıb ( ""'-""' '--""' ~), v: 2 b; • • 
Konya ve Rehberi, 68. , .' ;: -=-::: ~-~ , . 
"Çeşme kapısı", Selçuklu dönemi dış kalesinin oniki kapısından biridir. 
Bu önemli kapı surun, batıya ·açılan büyük_ kapılarındandıx. Sultan Alaad
din adına •hazine tarafından yaptırılan kapıların dördüncüsüdür. Adını, 
Sahip Ata'nın, burada yaptırdığı çeşmeden alıİııŞtır. Çeşme de, "Kapı Çeş
mesl" diye anılmıştır. (Bkz. İ. H. Konyalı. Konya" Tarihi, · 150, 816)". ·- ·--
Regalb'ul~Menakıb'de, Sadreddin Konevi'nin, " ... Çeşme ·ka:pısı .içinde vakl 
bir bab . me'scid-i şerife imAJnet hizmetinde kıyam' eylediği;' de ' belirtulı-. 
Bkz. V. llHl.. . 

(3) Bkz. Suraiya Faroqhi, "Vaİuf ~dministration i.ıi Sixteenth Century Konya. 
(The Zaviye of Sadreddin-i Konevi)", Journal .of the Economic and. Social 
History of the Orient, vol.: XVII, part: 2, Üi4-169; Konya Şerlyye Sicil 
De!terl, IX/'177; Regaib'ul-Menakıb, v. ll b, 2·3 b· - 24·a, ·ma, 29 b, 30 a .. 
Konevi'nin eserlerinin zahrlyelerindeki kayıtlarda da zaviyesinden bah-
sedlllr. · · 
Vakıflarının çeşitleri için ayrıca bkz. : . Konya Tarihi, 4-96-'500. · · ... 
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şekkildir. Ma'·~urenin yerini, Konya'nın ünlü zengi.nleıin:den, hayıt
sever; . ilim hamisi Hocacihan bağışlaı:nı.ştır. (4) Vakıtiyle burada 
onun mülkü olan konaklar bulunuyordu (5). 

Selçuklu Konyası'nın başta gelen tasaVVi.JX ve fikir merrkezlerin
den bir[ dUTUm.unda olan Sadıreddin Konevi Ma'mliresi, .beylikleır dö
nemıiınd~. Osmanlılar zamamiı.da da önemini korumuş olup, bu gün 
de Konya'nın ünlü ziyaret yerlerindendir. 

Konevi yapılar topluluğu çevresinde, tüir.besinin yakmında bu
lunmaxı arzu ve vasiyet eden yakınlarının dilekaeri sonunda, büyük. 
bir mezarlık meydana gelmiştir. Dış suırların önünden itibaıren, bu 
günkü İs>tasyon'a kadar uzanan bu tarihi mezarlıkta, birçok ünlü 
şahsiye.t medfun buluıııuyordu. Burası, son yanm asır içerisinde is
b.ianlaik · ~dilerek, meskfın. arazi haline getirilip üzerinde özel ve res
mi biırçoık binalar inşa edilmiştir. 

Bn istimlaklerin yanısıra, yanlış şehircillik anlayışından dolayı 

sokak v.e niaha!lleler giderek dolduğu için, ca,mi ve türbe bugün so
kak katundan yakla,şık biT metre kadar aşağıda kalmıştıır. 

ZAVİYE 

Vaıkııf kayıtlarında .da adı geçen Sadreddin Konevi Z.aviyesi, za
manın bir ıillin ve fikir merkezi durumunda idi. Burada büyük. top
lantılaır ve sema' törenleri tertiplenmiştir. (6) 

Günıümüzde, zaviye olarak gösterilebilece!k belli bir. mekan bu
lunmaanaktadır. Zamanla kaybolduğu veya bu günkü camie daJhil 
edildiği kanaa;tindeyiz. 

MESCİD 

Günümüzde, mua;bıha,r minberi ile "cami" ha:l!inde bulunaı:ı:ı. mes
cid, taş temel üzerine inşa edilmiştir. Duvaıılari?da çeşitli yerl~rin-

(4) Regaib'ul-Mena.kıb, v . .ı.ı b. Eserde bu ba~ı.şın, Hocacihan'ın o~lunun, ta
biblerin aciz kaldığı hastabğım S'adreddln Konevi'·nin tedaıvi etmesinden 
durduğu memnuniyetAn ifadesi olara;k yapıldığı kaydedilir. Bkz. v. 10 a .. 

(5) Bkz. age., v. ıll b. 
iMıtmurenin ikiyüz metre kadar doğusunda görülen tür.be, Turgutoğlu Tür
besi olup; mamurenin Çevresinde meydana gelen biiy.ük mezarlığa dahil 
bulunuyordu. (Bu ttir:be ·hak:k.ında geniş bilgi için bkz. : M. Zeki Oral, "Tur
gutoğulları, Eserleri-Va~flyeleri", Vakıflar Der., III/3>1-65), 

(6) .Bkz. Ahmed Eflaki, T/.1<&2, 238. 
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de, taş ve · tuğlarun yanısııra kerpiç de ktiı:J.anılmıştır: üzeri, kireımit 
döşeli ahşap çatı He örtülüdür. (7) 

Cimie, güney l;ıatı köşesindeki kapıdan gi!film.ekte4lı:.' Üzerinde 
yarım daire .şeklin.de· ahşap sayVam bulunan, ıso i. 110 cm. ebadlı bu 
dış •kapıda üsıt üste iki kitabe · görillmektedi•r. 'Aıttaki orijina:l ı>lup, 
inşa kita~besidir. Selçuklu süılüsü ile yazılmış Arapça · ibaresi şöyle
dir. ·(·res. : 5) : 

"Bu mübarek ma'mıire, içindeki muhaıkkık ve rabbani ilim Sad-

· ~ ~ JJ' Ev.,;;' y ~1w';_>~J ~;P · ;;; \ 
(; ,. . L.- • - o 

. . : . 
Cf' .tt/ &.;.J~~ J t,-_)1 J,t-)1 , )1_...,\_,J)I 

. .,..r .. . ' f · \ 

~4V'~J·u:/' -
. . ,...,. . 

~ .:(,j }' ~t' ~ 14) lr.iJJ L?1ı./~ . ./ 
~J'J uvJlt~av;.,l[ ~ 

.. -' # 

·~~d/' "v\1"' ~ ·, 1\4)•_,t~·~~ 
' • 1 ll ~ ..1 \ 

lt _, . A t ~ 

} u ~;'~~J\..:14V'J'~l'~.i 
\ 

''v0~ 
"' 

(7) Seyyahlar, Mamurenin mescidinden de bahsederler. . 1941/1632 yılındaki 
hac seferinde Konya'ya uğrayan Abdurrahman IDbri (1012-1069 :::: İ<60'4 -
1659), ".' .. Sadreddin Konevi Hazr.etleri merkadi kurbunde bir cami da·hi 
vardır.". <v:~ 95 b) kaydın-da bulunur. Bkz. ş. İrgürel, "Abdurrahman Hi:bri' 
nin Menasik-i M~salik'i", Tarih Enstitüsü Der., sayı : VI, Ekim, 19-75, 1-24. · 
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reddin· ·Muhaımmed bin ishaık bin Muhammed'in (Allah ·kendisiiıden 
razı <>l~nJ tür besi; vaık:fiyesinde şa;rtlan "belli edildiği ve yazıldığı veç
hile kendisinin vakfeylediği k!iıtap'lan muhtevi kütüphanesiyle biır
likte, ashabmdan; kalblenyle ve ka'lıpiM-ıyle Tan:ri'ya yönelen sali.!h 
fakirler adına 673 yılı aylarmda yapıldı." 

· Bu 'kitabenin üstünde, yine üç satır halindeki, nefis Osmanlı sü-
1üsü ile yazılmış, şu tamir ·kiıtabesi okunmaktadır. 

•t*_lf ,l ... t Jf , ... ll • j .... 1&
0 

' t , .. 
d~~ ~~- - ~-~tt" ~.J ~./~~ /~V 

• .. • • o 

j,~()\1 _.)~ o 

J.J' ~~.)~ı9-' ~~~~ ~~# :~'
~~; 4.1:' ~/ (.'lf_,f-1 .,_,;_,ı 

~J).J.J~ , 

c;.-~_/}~vt,; ~;,~~~~u p.J) 
~ ll . • 

\"\V ~ . ·. ,-_:d.,,-...r: ~~..J ..~Lf1 
: . .. . 

Bu Türkçe kitaıbeden- anlaşıldığı üzre, cami ve türbe, Sultan II. 
Ab.dülhaımid devrinde,. Konya Valisi Mehmed Ferit Paşa zama;nmda 
1317 yılmda esaslı alarak tamir ve ihya edilmiştir. 

Bunun da ü&tünde, camiin adını ve yılını veren yeni yazılı mer
jnerd~iı yeni bir ki.ta;be daha mev.cutıtur. 

Kitabelerin bulunduğu, taş söveli basik ve küÇük kapıdan kapalı 
-~~r av~uya gıi.ıil.iır . . Av-lu ortasıında kare planlı baştan bir havuz.mev-
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cutk.en, üç yıl kadar önce zemin tahtalanılırken, altta kanmıştır. (8.J 
Avlu, 6.10 x 17.10 m. ebadında olup, kuzey-güney doğrultusunda 
uzanmıştır. AvlunU::ı üzerinde kütüphane kısmı bulunmaktadır. Bu.; 
raya,, güney-batı ve kuzey-doğu köşeleırde yeralan ahşap merdiven
lerl~ _çıkılır. Avlunun doğuda biri üstte bir; baıtıda üstte üç }!:uzeyde 
fitr alt-ta, iki üstte olmak üzere toplam 7 pep.ceır~si ~evcu.ttur. Kuzey
de, cami hizasından itibaren 4.:15 m.lik b.ir taşma gösterir. 

Bu dikdörtgen avlunun doğusundaıki kapıdan cami haıremıine 
geçilir. BUTası, 7.9Q x 13.90 m. elıadındadı:r. Üzeri kalın ve sağlam yu
varlak hatİilar üzetiri~ oturan düz tavanla örtülüdfu-. Ortaya yakın 
yerinde. doğu ve bati du;,arlaırı arasında., geniş ~bir Ba.ğdadi kemer. 
ıtavanı yüıklenmiş gibidir. 

Doğud~. ~1tta5, . ~stte 3, batıda 2, al!tta bi<r, üs-tte 1; g.üneyıde altta 
2, üstte 3, ıkuzeyde altta ve üstte 2 adet pencere oılan camiin, ahşaıp
tan fevkani tarzdaki müezzin mah:feline, kuzey-batı köşesindek-i ah-
şap merdiverue. çıkılmak,taclır. : ' · · · . ' : 

Tarihi içerisinde gördüğü çeşitli .tahrip, tami<r ve tadilierle oriji
nalit-esini büyüık ölçüde k<=\.ybe_tmiş olan_ camiin; asli planıyla, Konta'
da gördüğümüz Selçuklu mescidletine (g) benzediğini düşünmeikte
yi.z. Bu noıktada~ hareketle, kaıre planda olduğu ve üzerin!in geniş ve 
yüksek bi<r kubbe ile ö-rtüldüğü kanaatiındeyiz. Ortada yer alan Bağ
daeli kavisin bulunduğı:ı ölçüye kadar iken, kuzeyine yapılan ilfı..ve 
mekanla, harem İki katından fazlaya çıkarılmıştır. Niıtekim bi:rinci 
•kısım ile ikinoi <kısmın örtü sistemi oldukça faıriklı. görülıiıektedir, İiki 
•kısım arasındaki yükseklik farkı, tavan düz-eni ve tezyinatı değişik
tl.Hderi, bu taıclilatm ve kuzeydeki Haveniın açık delilidirler. İlk meka
nın kuzey dUvaırmın almma.sıyla meydana gelen da:ıiı ağırlığı bıu 
noktada yap:ı!lan kemer ve konsü.Uerle hafifletildiği gi•bi, kem-er va
sııtasiyle iki yan duvarlara da taksim edil~iştir. (res.' : 6) 

' 
Kuz~yde yerala,p._ aJ;lşap . müezzin ' mabfeline çıkmayı sağlayan 

(8) Vali A:vlonya'lı Ferit Paza tarafından Konya'ya getirilen çayırbağa suyu
na kadar, şehrin ·içme suyu mtiyacı ·kuyu ve \akarsulardan karşılamyordu. 
Akarsularm baŞmda · Meram ·-d~resi. bulunmakta.ydı: At, · ararba gibi çeşitli 
vas1taıarla şehre getirilen çay suyu, a-vlu ve izbelere (bodrumlara) yerleş
tirilmiş su küplerinden ilkine dolduruluyordu. Bir süre burada bekletilerek 
çökerliiliyor-du. Daha sonra, sırasıyle yanındakilere aktanlara.k, içllebilecek 
hale getürlmeye çalışıii:yord.U'. · . · 
İşte o dönemlerde, Konevi'nin bu avlusunda da böyle su küpleri bwunu
yordu (Bkz. : Cl. Huart, 1-13·; ·Konya ve Rehberi, 68). 

(·9), Beşarebey (Ferhllniye) (6•1ô/lı219), Erdemşah (617Vıl220), Abdülmümin 
<Meğaribe) (674/1-275), Beyhekim CXlli. yy. ikinci yarısı) mescidleri gibi. 
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(Tes. :. 7) ahşap merdiven:ün altında göTü1en sandukalaa- da, öncele
ri .'av.ıluda ikeri, bu genişletme ameliyesi sırasında içeriye alınmıştır:
Etrafı kafesle çew.ili sanduka:lı üç mezar, SadTeddin Konevi'nin ya
kınlwrma aittiır. (res. : 8). 

· Birinci mezar, Şeyh'in torunlarmdan Mehmed oğ-lu Derviş Meh-
med'e ai:t olup, baq taşmda, Seıçukıu Sillüsü ile: · 

~j~ 

.,~)J~\.iJ)'~' ·· .. :J' 
, 41 ., ~~ 

J~~'(J~.-~.r6·,.,.J~) ~~ 

J.~J!.,?&J~.J/)~1 . 
• lll 

ibaa-esi okunmaıktadrr. Ayak taşmın dış yüzünde : 

p ,. 

~~~t~~u, 

. cı,~ '.ı \:.\.!)'(.ı: j ~ ~ 

c~1o)i/ 
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iç yüzünde ise : 

'1:; Ov! ~~~~~d 
. ~.,. . "' . 

~ J) (-'_;Li~'~ IIJ 
W4L1'J~ v~ 

şeklindeki ibaresinden onun hicri 23 Zilkade 900 tari'lıinde vefat et
;Uiği öğrenilmektedir. 

İkinci mezarın baş taşının dış yüzünde : iç yüzünde: 

Ayaktaşının· dış cephesinde : 

v;.,P.ı 

vFJ:CJ)/.J) 

,..,~ J.' .,~ (/ 

Zıf:J ' d'~J~~~j~~~~ 
İç cepehsinde : 

~ı; 

....r~'J ~~~c.,~ ı>--

ibE~~resi oıkunmaktadır. Bir haınıma ait .olan bu ka:brin üzerine renga
i:renk tülbentlsr serilmiştir. · 
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Üçuncü mezarın baş taşında : ayak taşİnın dışmcia. : 

.. .· " , . 
j~t- · · .· 

, ,~)'~YJJ!_; '· 

, ··-• • • '. ' '\)) ~ f !\ ·. ., c~ 
• 

·-~ LJ ,.,_ ~jJ 
.;'~ \.Jr.," 

-rJ 4fJ';· --"~?; ~ 4LJI ~ Jl , 

.... uJ' ·· 
. . . .... 

·. 1 .. "' .. 
. ... i iç ta~ııfıiid~ : ise : · ' ~~~ılı d~~. . . 

..._ : Buı:a4a gô_rlilen .baŞka. ·biT taş ta : 

# ı.. //ı: _,ı:J- ı., >if ~. -
,.,., , ' "' , , , 

~1..-~fi' 
1 "·· ~ , . ' .• ' . ·. . .. 

ibaresi okunmaıktadır. 

Camün doğu. duvarındakoi 'bir niş dikkati çeker. (1.55 x 10) arn. 
e.badında;ki, iki :kaiı.atlı bi-r kapakla örtülü bulunan bu duvar ınişi, 
Sadreddin Konevi'.İıin çile-hanesi olarak gösterilm~ktedN-. 0.60 cm. 
genişliğindeki bu d~var enini a.şınıyan .gi.,ı::inıtiniı;t, türbeye bakan kü-
çük bir penceresi ·mevcuttur.· . i '... .. • .. . : · • ·, 

Camün dikkati çeken -en önemli unsuru, nıiba'a!bıdır. Selçuklu 
dönemi Anadolu m.ihı:apla;rının en gü~el örne'k:le,rinden biıri olan mih
rap Cres. : 9) nef~s mdzaikıe<rle' bezelidir. Bi;z.i düz silmeli, diğeri 
·pahlı olmak üzere iki bordür1ü profiii tiplidir cıa> eŞekil : 1> . Köşe-

· .... - .. 

(-10) ömer Bakırer, Anadolu Mihrapları, 39. 

., 
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likli türlerden (ll) olup, muka,rnas yuvası, 15 cm. yüksekte yedi sı
ra ditili.dir. İki tarafmda yerala;n zarif sütuneeleri ince gövdelidir. 
(12). Başlığın üst kısmı, .kavsBJranın başlangıcında son bulduğu için, 
ilk bakışta, kavsarayla köşelitkieri yüklenmiş gibi bir görünüm arze
derler. Mi.brap nişi duvar içinde veri!l.miş alup, duvarın iç cephesin
deki taşkınlığı 33 cm'dir. Dışan cephede çıkıntı görülmez. 

Pirüze mavisi ve manganez moru çi.ni mozayik kaplanmış olan 
milırabın kena;r bordürlerinde, köşe·lik ve nişin alt kısmında Qiniler, 
küçük elikdörtgen parçalar halinde kesilerek bi!rbiPlerme eklenmiş
lerdir. Palmet yapraklan ise, yekpar·edir. Muka•rnas yuvalan, diğer 
çini mozaik mi.Maplarda tek..rarlanan kampozisyon!lar yerine dikdört
gen veya üçgen şekillerde kesilmiş yekpare çinilsde kaplanmış
tı:r. (13) 

Tepe1i:ksiz olan mihra,bın 192 x 304 cm. ebadındaki dikdörtgen 
çerçeyesini, genişlik ve silmeleri farklı :Lki bordliT dolaşı:r. ATalarm
da 3 cm.''lik basamak ~evcuttur. Hücreye doğ.ru muntazam kademe
lerle derinleşllıler. 

üst kısımda 28 cm. yükseklikte köşelik ta•blası bulunmaktadır. 
KavsaTanm etrafında üçgen iki parça şeklindedir. 

Nişin ait kısmı 108 cm. yükseklikte, 97 cm. açı.klıkıta, 40 cm. de
rinliıkte 'dikdörtgen planiıdıT. (14) 

Bu muhteşem milırabın üstünde, Selçuklu sülüsü ile yazılmış, 
nebati motınerle bezeli zemin üzerine Ayet'el-Kürsi bordürü yeralı
~ordu. ~u iba;redeiJ. günümüze sadece : 

şeklindeki küçük 'biı- bölümü kalmıştır (res. : 10J . Bu ibarenin üze
rinde Bizans özelliğinde bir konsül bulrmmaıktadı:r. 

Camiin oırij·inal yapısında aıhşap kanatlarında önemli bi!r yer tut
tuğunu tahmin ·etmekteyiz. Özellikle kapı ve pencere kanatları, mu
ası.:r· yapilardaki örneklerinde görmekte olduğumuz nefasette idiler. 
Selçuklu kündekari işçiliğiınin tanınmış örne:klerini teşkil ediyoırla:r-

(ll), Genellikle çini mozayikli ve alçılı mlhraplarda görülen köşeliklerio çeşitli 
tipleri hakkında gceniş bilgi Için bkz., age., 39. 

(12) Bu tip süturıceıer, niçin alt kısmının hayll 1ngin oldu~u mihraplarda kul
. ıanılmışlardır. Bkz. age., 7.9. 

(13) age. 18.2. · 
(14) age., 183. 
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dı. BunlSirdan bazıları zamanla kayıboimuş -olmakla beraber elde .bu
lunanla,rı da bfze bu konuda sağlam bilgiler vermekteclirler. Muha

. faza edilmek düşünç:esiyle önce Konya M üze şubesine (15), sorn-a da 
İstanbul Asar-ı Atika Müzesi'ne nakledilerek Çinili Köşik'te sergilen
mişlerdir." Üzerieri hendesi, nebati ve hatti tezyinatla bezelidir. Üst 
kısımdaki alınlıklanndan sağdakinde : 

u-?'0" ~~~ ~~ J) 

"T~.kvadan daha aziz biır şey"; 

"Va hevayı terketmekten daha mükemıİıel bir kerem yoktur" 
ibarelP.ri ·bulunmaktadır. <res. : ll) . 

Muahhar döneme ait sade bir ahşap minberi olan camın tek IDi
naresi güney-baıtı tarafta, ·burada bulunan kapalı av'lunun köşesiio.. 
decliır. Osmanlı tipindedi·r. Kaidesi taştan, pabuç kısmından itiba,ren 
gövdesi tuğladandır. Falila bir sanat özeUiği .bulunmamakota<lır. Şe

refesi de sade görünümlü olup, ıko:rıkuluklan beyaz m~erdenqır. 

C:tmiin de, tür.be, avlu ve diğer ·kısımlar gi:bi, günümuzdeki kot 
seviyesinden yaıkalşık bil" metre kadar aşağıda kalması, asırla,rm 

meydana getirdiği -birikimi ve haıtalı bel&Uyecilik an1ayış ve uygu
lamalarının sonucudur. 

TÜRBE 

Sadreddin Konevi'nin medfun bulunduğu (16) türbe <Şekil : 
II, III,), camiin doğu bitişiğindedir. (17) Camiin kapısı üzerinde bu-

(1·5) Konya ve Rehberi, 69. 
(16) Konevi'nin vefat tarihi kaynaklarda çeşitli rakamlarla verilmiştir; Katlp 

Çelebi, Takvim'ut-Teviirih'de 67-1; Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye'de 

(H/J70), 651; CL Huart, Mevleviler Beldesi Konya'da (1.12'), 673; olarak 
tarlhleDllliştir. (Tahsin Yazıcı tarafından neşredilen Eflaki'nin Ariflerin 
Men.kıbelerl'nin "Açıklama" bölümünde verilen ölüm yılı, 572'dir. Yarun
da miladi karşılığı 1263 yılı olar.ak gösterilmesine rağmen, birinci baskı
sındaki cMllU Eğitim Basımevı, Ankara, 196-3, 692. s.~ bu dizgi hatası, ikin
ci baskısında da 4Hürriyet Yayınları, 1973», 561. s., düzeltiimemiştir). 

(17) Camlln yapılışını gösteren bir kitabe mevcut olınamalı:la beraber, kapı 
üzerindeki mevcut kitabede türbe ve kütüphaneden babsedllınesine mü.ş
tenlden camiin, daha sonra inşa edildiği kanaatindeyiz. 
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lunduğunu ifade ettiğimiz kitabeden anlaşrldığma göre, kütüphane
'siyle biı::llkrte 673/1274 yılmda inşa edilmiştir. Camlin iki penceresi 

· ile, ."çiie-hane" olduğu bel..irtilen mşin küçük penceresinin nazı.ır ol
duğu türbe (res. : 12) açık (baildalken) tip'tedir. Kare pla.nlı o1up, 
'gövde kısmında &rala;rı açık, kemerlerle biırbirine bağlanmış 12 mer
mer sütun · yera:lmıştır. Bu sütuıi1arm aralarında 160 x 120 cm. eba
dında onw parça, değişik geometrik motiflerden müteşelcltil mer
mer· şebekeler bulunur. Bunların da üzeri demiır parmaklıklıdır. 

Tüırbe, Konevi'n1n vasiyetine (18) uygun olarak, açık tipte inşa 
edilmiştjr. üzerinde mahruti planlı ahşap kafesli bir örtü görülürse 
de bu, daha çok ·tezyini bir mahiyet gösterir. 

Biz türbenin bulunduğu yerin, Konevi'n.i!ll evine ait olduğu 

AJI • 1 ~. 1, J~l ,.. A . ~M·~~~ 
..,? ·" u~.} ~ ~. / '/ .} ...,......... (./ -/ (.: 

0'Y_,J~..wıq,Ecr_..J~'tf'';,_,l.("' 

c.AJ\i~~~YJ .:Jô.'-'Yv'~tJ)~ 

cısı . Vasiyetinin bu bölümü şöyledir: "Ashabıma şunu tavsiye ederim. Beni 
fıkıh kitaplarmda zikredildiği gibi değil, Hadis iktaplarmda yazıldığı şe
.J<llde yıkaymız. Şeyhimln CAllah ondan razı olsun) ~lblseslni giydiriniz, 
:;on:-a da beyaz bir iZar ile kefenleyiniz. L!hdi.me Şeyh Evhadüddin'in sec
c .Lcslni seriniz. CenAzemde, cenazelerde okuyanlardan hiçbirisi bulun
masm. Kabrimin üstüne hiçbir mamüre ve dam yapmaymız. Yalnız eseri 
kaybolmaması için sağlam bir taş yapınız." 
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kanaa.tinP,eyiz. Pey.gamberimi~in vefat ettiği odaya defnedilmesi .gi-
bi, fıkıhdan ziyaöe hadise bağlılığını vasiyetnamesindeki gayet açill-t 
ifadesinden öğrendiğimiz Konevi, vefai eelince evinin odalarmdan 
bi:risi olan bu mekana defned·ümiş (19) olmalıdır. 

Türbenin mermer söve ve mermer zivanalı basık kemerden olu
şan kapısı kuzeydedir. üzerinde, yaklaşık doksan yıl kadar önceki 
fotoğraflarda (bkz. res. : 13) görülmeyen ve dolayısiyle daha son
raki yıllaırda başka bi:r yerden bulunarak buraya yerleştirilen mer
mer üzerine yazılmış şu arapça ibare okunmaktadır. <res. : 141. 

~~..~..,.;~~..ı~ e~~ 

[})JP'Y~~~__. 
'5'8a;bahın izzet ve devlete yakın ve kapm da hacet sahiplerine 

açık olsun. 
,, . . 

Türbenin zemini taş döşelidir. Ortasında bulunan Konevi'e ait 
olan s~nduka. meıımerden olup, üstü açık:tır. Cres. : 15) . Baş ve ayak 
taraflarında, bulunan baklava şeklindeki taşlarmda da heırl:~angi bi:r 
ibare mevcut değildir. Sadreddin Konevi'nin imareti gayet zeng·in 
vakı:flarla yaşatılmıştır (20). Vakıfları arasmda yeralan değirmen 
gelirinin yansı Wrbenin, yarısı da camiin idi. Bu g~lirleri sağlı·yan 
kay;na;k.laırm el ve mahiyet değiştirmesi sonunda, cami gi:bi türbe de 
kendi mukadderatma terkedildiği için zaman zaman bakımsız kal-
mış; bı:ı.yır sahiplerince tamir ed:Nıniştir. · 

Türbenin çevresı zamanla, buraya defnedilmeyi vasiyet ve aJrZU 

eden yakınlarının ve sevenlerinin kaJbirleri ile büyük bir mezarlık 

halini almıştır. Bu tarihi mezarlık, 1932 yılında istimlak edilniiş (21) 
ve yS['ine özel ve resmi binalar yapılmıştır (22) . Türbenin doğusun-

(19) Konevi'nin menkibeleıini muhtevi olan "Regaib'ul-Menakıb"da, Hocaci
han'ın, tabibierin tedavi edemediği oğlunu sağlığına kavuşturduğu için 
(v. lO a), burada bulunan evlerini (konaklarını), Konevre bağışladğıı an
latılır <Bkz. V, ll b). Burada sık sık, edebl ve tasavvufi meclisler ve se
ma gösterileri düzenlenmiştir. 

(20) Bu vakıflar hakkında geniş bilgi için bkz. Suraiya Faroqhi, agm.; Konya 
Tarihi, 496-500. 

(·21) M. Önder, Mevlana ş·ehri Konya, l !J.71, 1-20. 
(22) Ma'murenin güney-doğusuna lsı'!.bet eden tarafta da tarlhl küçük bir me

zqrlık bulunmaktadır. (res.: 17). 



Selçuk Dergisi I . Sadreddin Konevi Özel Sayısı 141 

da Sille taşından yapılmış sanduka:lı bir meza;r di.kka;ti çeker. Başta
şında şu sa:tıriar okunmaktadır. (.res. : 16) : 

"Bu makam 
Ulemadan İmam-ı 
Bagavi'nin olup 
Hicri 516'da vefat 

. etmiştir. Allah 
&hmet eylesin" 

Bu, önceleri Konevi ma'muresiniın ya·klaşllk yediyüz metre kadar 
doğuslında iken, istimlake uğradığı için, buraya nakledilerek, üze
rine bu yeni kabir yapılmıştır (23) . Buırası bu gün de ünlü bir ziya
ret-gahdır. <?4) 

(23) t H. Konyalı'nın ifadesine göre İmam-ı Bagavi Türbesi, Konya dış sur
larının bu elvarda bulunan "Çeşme kapısı" karşısında idi. Kapının güney 
tarafında yeralmış olup, 194•3 yılındaki vazlyeti, basit kerpiç duvarlı ve 
ahşap örtülü sade bir yapı Idi. Bu metruk ve harap türbedeki sandukanın 
herhangi bir kitabesi bulunmama;kta idi. (Bkz. : age., 27, n. 4). 
Dağerli araştırmacı Veli Sa-brl (D. : 1874, ö. : 20.1.1-954) ise, Konya'ya dair 

· özel notJarında, Bagavi ve türbesi hakkında şu bilgileri verir : cVakfiye 
kaydına tesadüf edilmiyenlerden biri de İmam-ı Bagavi'dir. Muşar'un
ileyh'in tarih-I tevellüdü ve vefatma mütedair bir malumat yoktur. Fakat 
merhum, sadat-ı kirarndan ve meşayih-i lzAmdan sahb-u tefsir-1 Eb'ul
Leys olduğu Evkaf Idaresinde mukayyed berat hillasasından anlaşılmak
tadır. Bu türbenin türbedarlığı ve 1ttls_alinde bulunan musluğun a:b-keş
Uği ve vakfın tevliyetl için Sultan Selim-i Sanl evkafından vazife tahsis 
oıunduğu ve yakın zamana kadar verilegeldiği ma'lumat-ı kuyıidiyeden
dir. Faza-n ve ahlak-ı hasene He temayüz eden merhum ıİı.üşar'un-ileyhin 
abşabdan ma'mUl olan türbesinde şayan-ı kayıt birşey olmayıp ancak 
dört beş dönüm miktarı bahçesi türbenin mUhafazası uğrunda hasr-ı nefs 
ve vaakıf-ı vücO.d eden bekçi tarafından ziraat edilmekte bulunmuştur . 
.İmam-ı Bagavi'nin tekyesi kapısı ü?.erindekl kitabeyi, yanıbaşında olan 
çeşmenln tamiri zamanında çeşmeye koymuşlar. Kitabe : 

'-'r.')ro: .... J,v.J4Ll' 

-'i:~-~o ~JY1u)ı.t. t~u 
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Taı;ibi boyunca genişliyerek, büyük bir alanı kaplıyan bu Ünlü 
mezaıılıkta taninmış biTçok kişi medfnn bulunrma,k:ıtaydı. (25) 

KÜTÜPHANE 

Konevi'nin, kitabede z.ik;redilen kütüphanesi, kendisine ve mür
şidi İ-bn-i .M'abi'e ait .çeşitli eserleri ihtiva ediyordu. Ma'mureYi ziya
ret edenler gibi, srl bu eserleri görüp, mütalea etmek için Konya'·ya 
gelen birçok aili.m, yazdııldan eserlerinde, Konevi kütüphanesindeiki 
eserlerdan sık sık bahsederler. Yüzyıllar boyunca böylece hizmeti-

Demek.ki. tekkeniD aslı bir mescld idi. Zamanla tekke halini almış olmak
tadır .. , 
Büyük Türk müfessirlerinden olan Horasanlı Ebu Muhammed Bagavi 
(Hüseyin b. Mes'ud b. Muhammed el-FerrA) Için bkz. : ö. N. Bll.men, Bü
yük Tefsir Tarihi (Tabakat'ül-Müfessirin), Ankara, 1961, IV/12'8·3-4; İslam 
Ansijr., II/449; M. Sofuo~lu, Tefsir 'l'arihi (VII), İstanbul, 1862, 23. 

(24) .U93i11 779 yılında Konya'ya gelen Edlb b. Mehmed Derviş "Nehcet'ül-Me
nazll"inde; Tümar-ı Silsile-i Beni Adem (V. ·4:5 ·b) .'de ünlü ziyaret yerleri o 

arasında BagaVi'nin kabrl de zikredilir. . 
(25) Konevi mamuresinln takriben beşyüz metre kadar batısında bulunan ve 

"Aliler" adıyla anılan Uç sanduka da, Selçuklu tarzında olup, bu büYill! 
mezarlıktan günümüze kalan şahidlerdlr. (res. : 18) . 
M. Mes'lld Koman, Konya'daki birÇok eski eser gibi Sadreddin-I Kone
vi'nin türbesi ile mescidlnln de "ortadan kaldırılmak tehlikesi" karşısında. 
o zamanlar rOdu müfettişi!~! istihkam mütehassısı bulunıı.n babası Mira
lay İsmaıı Hakkı Koma-n'ın Ordu müfettişi nezdindeki şahsi teşebbüsü ile 
önlendi~lni yazar. Bkz. "Konya ve Çevresindeki Eski Eserlerı ü~erine Bir
kaç Söz", Konya Mec., Yıl : X, Ekim-Kasım. 18415, 84-85/<28. 
"Divançe" sahibi Vali R~p Paşa'nın da Konevi haziresinde medfun ol
du~u bild1rilirse de (•bkz.; M. M. Koman, "İklyüz Yıl İçinde Konya'da Ölen 
Valilerden Ragıp Paşa ve Dlvançesı Uzerine Birkaç Söz", Konya Mec. IX, 
A~ustos, 1945, 82/<2·6), onun kabrinin yeri de maalesef belli de~ildir. 
Konevi türbesi, halk arasında, mistik trbbl falklor yeri olarak da ayrı bir 
mana taşır. İyi olaınıyan hastalar için direk yerid1r. Yür-üyemiyen çocuk
ların, İmam-ı Bagavi'nin ayak ucundaki bir taşa bind1rlldi~lnde, yürüye
ce~ine inanılmaktadır. 

Aradan geçen yüzyıllar içerisinde türbedeki bazı eşyaların kayboldu~u an
laşılmaktadır. Sultan Kadı Burhaneddin'in, Alaeddin Şeyh Yar-ı Ali ile 
türbeye konulmak üzere gönderdiği bir çift kıymetli halının (k!, buna 
mukabil olmak üzere türbed·e mücavir dervişler tarafından Sultan'a, Ko
nevl'nln hattiyle yazılmış İbn-i Arabi'nln FusQsu'l-Hikem'i gönderilmiş
tir. Bkz. Bezm ü Rezm, 384) da nerede oldu~u billnmemektedir. 
HanigAh'da, mubarek bir eşya olarak yüzyıllar boyunca muhafaza edil
miş olan gayet kıymetli bir seccade ile, İbn-i Arabi'nin hırkası da. kaybo
Ian eşyaların başında gelir. Bunlar için bkz. İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, 
504; Konya ve Rehberi, 68-69. 
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ne devam eden kütüphanedeki eserler, son yarım ası:r içerisinde, 
Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'ne nekleclilmişlerd.ir. (26) 

K.ita•bede belirti:l.en bu kütüphane acaba nerede idi? Bu so.rıuya 
bugün için kesinJJ.kle cevap vermek maalesef mümkin değilrur. Çün
kÜ, türbe müstesna olmak üzere, Ma'.murenin yapıları yedi asrı bu
li:& dsrin mazisi içerisinde büyük eğişikliklere maruz kalmıştır. Bu 
cümleden olmaık üzere, Sadreddin Konevi günlerine ait olan kütüp
hane kısmının da nerede ve nasıl olduğu belli değıild.ir. Bugünkü kü
tüphane kısmı (ı.res. : 19) camlin batısındaki kapaılı avlunun üst ka
tındadıır. Genişce bir oda şeklinde olup, doğu-batı doğrultusunda uza
nan dikdörtgen planlıdır (6.10 x 3>15 cmJ ebadındadır. Doğudaki pen
ceresi, camiin .dahiline, güneydeki bir pencere de sakağa nazırdır. Bu 
geniş odada bugün boş aıhşap kitap d olaplan mevcuttur. (res. : 20~· . 
(27) 

TAMiRAT VE TADİLAT 

Ma'mure'nin, başta cami olmak üzere eliğer yapılarının, gunu
müze gelinceye kadar bilrçok taıınirat gördüğü ve yer yer tadilata 
uğradığı anlaşılmaktadır. Bu arada asli plan ve mimari özelliklerini 
büyük ölçüde kaybettiği de bi.li.runekted.ir. 

(·26) Fatih devri tabrlr defterlerindeki kayıtlara göre, Konevi kütüphanesin
deki eserlerin adları, müelllfleri, hattatları, mevcud veya n~-mevcud ol
duldarı yazılıdır. Bu listeye göre o yıllarda Konevi kütüphanesinde ı26 
cllt tutan 1'02 nadide eser -bulunuyordu. 
Bu eserlerin mahiyeti için bkz. : A. Gölpmarlı, ilievian a Müzesi Yaımalar 
Kataloğu, I/202-205, 207, 20S; A. Ateş, "Konya Kütüphanelerinde Bulu
nan Yazmalar", Belleten, (.19f>2), &1/87; Anadolu Kütüphanelerinden Mü
him Yazma Eserler", Tarih Vesikaları, İstanbul, 1955, Yeni Serı I, levha, 
XXVI, vd.; levha XXX, vd.; Anıt Der. I/5, II/.22; Osman Ergln, "Sadred
din el-Konevi Vı:! Eserleri", Şarkiyat Mec., 1·958, II/77. 
Eserleri, 1891 yılında Konya'ya gelen Cl. Huart da ıncelemiştlr. Bkz. Mev
levller Beldesi Konya, LlG. 

(27>· ıBazı kltaplann tahrip olduğu da anlaşılmaktadır. Niteldm, Mualllm Cev
det özel defterine şöyle blr hatırasını kaydetmiştir : "Konya'da Sadred
din Konevi .türbesı ctvarma atılan (l-3-37) ve yağ:murda yapışıp bozulan 
yüzlerce kitap ve defterler arasından seçilerek İstanbul'a çuvallarla geti
rllen ve taaffün etmesi dolayısiyle toptan satılan eserler içinde bu defteri 
buldum. Muhteviyatını tetkik ve o ~üşkil siyakat yazısını halden sonra 
-beni Cenab-ı Hakk'ın büyük bir il1rn hazinesine rastgetlrdi~lnl anladım." 
Cevdet'in cilim hazinesb dediği, 909-929 senelerinde ve İkinci Bayezid ile 
ıBlrinc1 Selim zamanlarmda saray masraflarını gösterir bir defterdlr. Bkz. 
Osman Ergin, llfuallim M. Cevdet'in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, İs
tanbul, Bozkurt Basımevi, ı1937, 37•1. 
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Şeyh Sadredd:in, Hadis ve Sünnet'e sLkı sıkıya bağlı bir kişidk 
Bu özelliği va&i·yetnamesinde de gayet açık şekilde .ifade edümek.te
dir. Biınaenaleyh dosfılanna kendisini "Hadis kitaplaJrmda yaz.ıJ.dığı 

şekilde" yıkamalarını vasiyet edecek kadar hassasiyet gösteren 
Şeyh'in, sevenleri tarafından vefat ettiği yer veya yerin yakınma 
defned'i.:ldiği; B~ yerin, Hoca Cihan'ın kend!isine bağışladığı konağın 
odalarmda111 biri olduğu kanaatindeyiz (28). "Şari-i Hakiki" olan 
Peygamberimiz'in CS.AJ, vefat ettiği yer olan Hz. Ayşe CR.AJ 'nin 
odasına gömüldüğünü biliyoruz (29). 

Hoca Cihan'ın bağışı olan konağa ·taşınan Sadreddin Konevi, 
burasmı ıkısa sürede tasavvufi sohbetleıin be'lli mekanlarından biri 
haline getfiirmiştir. Sema talimlerinin de yaplıdığı bu konak zaman
la "imaret" halini almıştır. Mescid ve tfuıbenin de ilave edilmesiyle 
bir yapılar topluluğu haline gelen manzıime, yediyüz yılı aşan ma
zisi içerisinde çeşiıtli tamir ve tadii ameliyeie:r.i ile günümüze kadaır 
gelmiştir. İihtiyaç gösterdikçe ta.mi:r edilen ve fakat fazla bir tadilata 
uğ-ramaya111 tek yapının "türbe" olduğu düşüncesindeyiz. 

Konevi'nin vefat yılı 673/1274'dür. Türbe de, ayı belli olmamak
la beraıber o yıl inşa edilerek Ma'müre'deki yerini almış olinalıd.ır. 

N e zaman ve kimıin tarafından inşa edildiği 'kesin olarak biline
miyen "mescid"in de, Ma'müıre'deki çeşitli tadilatlar sıi:asmda bu 
günkü yerini aldığı muhaıkkakdır. Ma'müre'niın kuzey cephesindeki 
ebad fanklıll!lclan bunun açık deillerindendir. Orijinal şekJ.inde, kare 
planlı, tek ve ferah k:ubbesi ile Konya'daki diğer Selçuklu mescidle
rinde gördüğümüz özeliiiklere sahip olduğunu düşündüğümüz bu 
mescid'in, taş temel üzerine tuğla duvarlarla inşa edildiği kanaatiın
deyiz. Niıte'kim tuğla örgü sistemi duvarla'I'l.D. çeş-itli yerıeriride bu 
gün de varlığını yer yer sürdürmektedir. MihTaıbı üzerinde kalıntı
laırı görülen çini bezemeler, Ayete'l-Kürsi bordürünün (30) yanısıra, 
tuğladnn örgülü geniş kubbesiniın merkezinde, hafıti, n~bati ve hen-

(28) Mehmed Emtn Dede, Sadreddin-i Konevi'nin meİıkibelertnl muhtevi 
"Regaibu'l-Menakıb" ıslmll eserde (Mevlana MUzesi ihtisas Kütüphane
si, No: 1499), Hoca Cihan'ın oğlunun, y~kalandığı hastalıktan hekimlerln 
bütün uğraşıarına rağmen kurtulamadığı nakleder. Sonunda hastayı Şeyh 
Sadreddin'e getir11'ler. Onun teşhis ve tedavisi ile sa~lığına kavuşur. Buna 
son derece memnun ve mütebassis olan Hoca Cihan'ın, bugün Mamure
nin bulunduğu yerdeki konağını şeyh'e arma~an ettl~ine işG.ret etmiştik. 

(29) ~bn-i Hişam, rv /31·2, vd .. 

(30) :Mihrabın tam üzerine isabet eden ( ~ ..J/ 1 ~ )ibaresi, carngraphie 
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desi tazyinatla meydana gelen bi:r çini mozaik mada:lyonun buluna-
bileceğini de ifade etmek isteriz. · · · . . 

~onevrnin · de:rs ve sohbştlerinden feyz alan nıüminl&re uznn 
yıllar: mabecllik yapan ·b~ rp.escidi.p., gerek tami:re muhtaç hale · gel
mesi :ve gerekse artan cemaatin fut.iyacına cevap Yerebilmesi için· ge
nişletildiği ~aşılmaktadır. Bu a~el:iyede, daha önce yıkılan kU!bbe
~ yerine, b~ günküpe pe]lZer tarzda dQz damın yapıldığı görül
m~~tedir. Ahşap hatını örtü sistemi }löy:lece düz d~mla kapatılmıştır. 

Bu tadilatın, Konya Valisi Avionyalı Ferit Paşa zamanu;ı.d!1 

{131 7 /1899) yapıidiğı; Kapı · üzerindeki ikinci kitaıberiin de bti · tanii
rat ve tadila:ta ·dair olduğunu kabul etm:i~kteyfz. (3lJ Camiin ' kui~y 
yönünde büyüiillmesiyle, üÇ misli bir cam'i me~anının elde edildiği 
ameliye de o dönemin önemli iŞI.erindedir. · . Böylece gUn.Üm.üzdek.i, 
kuzey-güney d.oğırultusunda uzanıp, kare· Selçuklu .planından .. çıka

raik bazı dikdörtgen planlı camileri hatırlatan ' bir mekan ortaya ko
:rnıl.IQ.uşt~. 

. . 
Bu mimari tebeddillMa sebebiyet vereri amiller, ilk mesoi.din tez-

yini özelliklerini de· etkw.yerak, büyük ölçüde ~ayb<Jlinasma yol ·-~ç.
m.ışlaırdır. Çini mozaik nefis m.i.hİ'abından başka, ·diger kısıml!ırd~ 
çini bezemelerden; benzeri "S elçuldu mescidlerinde: gördüğUmüz tuğ
ia iŞçiliğinden de hemen hemen hiçbirşey kalmamiş· gibidir . . ·. 

• · : p 

Ferit P~a·nın ~317(~899 yı:lmdak.i l;ıu mimari vetşzyip.i değişik
liklere sebebiyet veren tamia"at, aynı. zamanda bir "i~n.'' hareketi
dir. Çünkü ameliyenin böyle olduğu mezkur kita:besinden de açıkça 
an.laşılmaktadır. Demek ki camı zamanla harebeye yüztutmuş ve ce
rrnaatln ihtiyacına cevap veremez olmuş ve neticed-e Sultan İkinci 
AbdÜUıaı:ri.id de~de geniş bi:r tamir ve ihya. hareke,ti .gerçekleştirÜ
~ştir. · Nit~kim ,o· rta,iihte~ seık~ yıl önç;e Camii ge?en ~ü ali~ 
Cleinent Htial't. notlarında : ..... . türoe ya.nmda quluiıan. · k ü ç · ü k 
6amiqe sükünet ve feraıh:l~~ :vardı:" (32) ifadesinde bulUnur_. . 

' ve eplgraphi·e kaidelerı gere~ihce, başi.nda Besmete ve Ayete'l-Ktı,rsi ·me_~
ni Ue, güney duvarın köşesinden başlıyordu. Buna göre; Ayet-i Keritİi.ele
rin miktarı, günP.y duvarı boyutlarındaki kare planli bir mekanl dolaşıp, 
başladı~r yerde sona ermesini gerektirmektedir. Bu da bizim, mescid'·i.n 
ilk şe,klinde kuçük v~ kare' planlı oldu~u .. şeklindeki kanaatlmizl kuw:re~-
lendlrmektedir. · · 

(31). Bkz. M. Önder, MevHin li. Şehri Konya, 1971, ·L19, . 
(3-2) Mevlevller Beldesi Konya, U3. · · · .,· , 

Bn tamir ve te7si' amel!yesı için ·a'yrıca bkz., M. Mesiıd Koman, Konya 
Mec., 31/1633 n2; zek.ı Oral, "K~h:v.a;ıun Taİ'!hi Eserleri ve Bugünkü Du
rumları", Konya Mec., Yıl: X, Ekim-Kasım, 19~5. 84-85/36. · · · 

: . . 
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özetle söyHyecek olursak Ma;mure, yedi asırlık mazisi iÇerisiiı
de zaman zamari, büyük ve küçük tamir _ve tardiller görmüştür. Yak
laşık son yüz yılda .gördüğü tebeddülat ve tarniTata dair elimizde ba
zı fotoğraflar bulunmaktadır. Bunlar, yapılan değişiklikleri, bir öl
çüde ·de .olsa takibetmemizi kolayia-ştı:rmaktadıır kes. : 21, 22, 23, 24). 
B~4r içerisinde en eskisi olduğut).u kabulettiğimiz (re&. : 21) 'de · 
mescid'in üzeri, kamış çelenli, düz toprak dam ile örtülüdür. eRe
sim : 23) 'de ise, yarım makasın tüm makas haline getürldiği görül
melf_tedi:r. Günümüzdeki şeklini bu değişiıkli'kle almış olduğu anlaşıl
maktadır. (Resim : 22) 'de, mescid'in kuzeyinde i·ki sıra pencere dik
kati' çekmekte,dir. Ayrıca bu taramta, ahşap sütunlara dayanan, et
rafı açık bir saçak mevcuttur. Burası, ahşap parmak:bıklarla, mezar-
lkıtan ayrılmıştır. Bu gör?ntü de günümüzde mevcut değildir. · 

Elimizdeki tarihi foto~aiia (res. : 21) dikkatimizi çe'ken bir ko
nu da, camiin batı biıtişiğiınde, alçak damlı, düz toprak örtülü dik
dörtgen bir mekanın mevcudiıyetidir. Yapının dama yakın yukarı kı
sımlarında gayet küçük ve dik.dörtgen şeklinde menfazler bulunmak
-tadır. Burasının, esaslı tamirat ve tad:ilata uğramış olmakla bera·ber, 
vakfiyelerde adı geçen zaviye mekanı o'lafbileceğini ifade etı;n~ık is
.teriz. Dama ya:km. yükseklikte yeralan küçük ve dikdörtgen ışık:lı.k
ları ve batı duva~da görülen büyük hacası ile bu me:kan~ oturulan 
ve hatta geceleni:l;iijen geniş bir bölümdür. Buna göre bu fotoğraf-ta 
zaviıyesiyle biT-Ukte imaretin, XIX. asrr soniaTındaki vaziyeti görül
mektedir. Bu mekan, günümüze kadar gelememiştir. Bugün yeri, 
açık a,vlu durumundadır. 

Bütün bunlardan ortaya çıkan gerçek, manzumenin, yediyüz yı
lı aşan tarihi içerisinde önemli ta'ctil., ta'mir ve tebeddülat geçiTmiş 
olduğudur. Yapılar topluluğu, Türkiye AnıtlaT Derneği Kon-ya Şu
besi tarafıru:lan 19_63 yılında da tamir ettirilmiştir; Camiin çatısında
ki kiremitl-er değiştirilmiş, sıva ve badana işleri yapılmış; türbenin 
kırılarak kaybolan mermer süveleri, orijinaliıtesine uygun olarak ye
niden yaptrrılıp, yerleştirilmiştir. Halk tarafından kurulan "Şeyh 
Sadreddin Konevi Camii Yaptırma, Onaruna ve Yaşatma Derneği", 
bu önemli Ma'müre'nin her türlü bakım ve onanın işleriyle i:lgilen
mektP.dir. Camiin batısındaki avluya ev, şadırvan, gasilhane ve hela 
yaptrrılmış; tek şere~eli olan <tek minaresi de tamir ettirilmiştir. (33) 

(33) ''Regaibu'l-Menii.lab" de, Konevi'nin günlerinden kalan bir şadırvandan 
bahsedUerek, " ... _~lmdlkl şadırvan ol zamanda dahi mevcud" idi denilirse 

. de (ıbJ.çz.: v. ·16 b), bunun neredeki ve hangi şadırvan olduğU kesinlikle 
belli de~lldir. 
Günümüzde, meseldin batı bitlşiğindeki kapalı avluda bulunan ortası fis-
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Çevresinde yapılan yeni istimlak ve düzeınleme çalışmaları, Kq.:. 
nevi Ma'müresi'nin daıha rahat bLr görünüm kazarumasını temin et
mişti::r. 

SONUÇ 

!lim ve tefekkür tarihimizde önemli yeri olan Sa:ch-eddin Kone
vi'nin ;;o.dını taşıyan ma'müre, vak.fiye kayı1ıları.ına göre, önceleri bir 
zfuviye olarak tanınmıştır. Bu zaviyeye .dair mi'mari :bilgi veiecek 
yeterli belge bulunmamaktadır. Kapı üzerindeki Selçuklu kiıtabesin~ 
de, türbe ile Jcütüphanenin yapılışından .baıb.sedilmektedi.T. 1317/189·9 
yılında yapıla.n tam i-r ve; ihya ameliyeleırine dair kitabede ise, cami 
·ve türberun adı geçma'ktedir. 

Bu bilgilerin :ışığında şu kanaa;te varma'ktayız : Ma'müre'nin bu
lunduğu yerde, Hoca Cihan'ın konağı mevcuttu. "Reğaıibu'I-Mena
'kıb"da belirtildiği gibi Hoca Cihan oğlunu sağlığına kavuştUTan 
'SadTeddin K.onevi'ye bu konağını bağışladı. Önce kabul etnİ;İ~en, 
ama ısrarlar ÜZerine buraya yerleşen Şeyh SadTedıdin bu konağı, bir 
zaviye durumuna getiırerek etrafındakilere tahsis etti. Konağıİı ';lY
gun bir salonunu kütüphane haline getirerek, ki-taplarını . buraya 
·bağışlayıp, vakfetti. Ömrünün sonuna.kadar buzaviyede yaşıyarak, 
·görüş ve düşüncelerini yaydı. Vefatını takiben türbesi de bocada in
şa edildi. Biz mescidin de, bu yıllarda yaprlan :ilaveler sırasında· Ma'
müre'deki yerini a,ldığı düşüncesindeyiz (673 H.; 1274. MJ. 

Konya'daki t&k kub!beli, kare plan:ıı Selçuklu mescidleırine ben
zediğine kaın.i olduğumuz mescidi; birçok ta'mir, ta'dil ve tevsi' aııne
liyeleri ile çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze karlar gelmiştir. 

Vasiyetine uy.gun olara:k sade ve ım.ütevazi görünümlü, üzeri 
açık tarzdaki türbesi bugün de onun vasiyetine muvafık şekilqedir. 
Ona bağlı olanlar ve saygı duyanlar, türbesinin civarına ıgömülme
yi istedikleri için, başlangıç nokıtası Sadreddiın Konevi'ıD.in türıbesi 
olan genıi~ ve . büyük bir mezarlıık meydana gelıniştiır. Konya'nın es
ki şehir planlarında görüldüğü üzere gayet geniş alana sahip olan 
bu tarihi meza,rlıkta birçok ünlü şahsiyet medfun bulunma:ktadır. 

kiyeli havuzun, burasının ahşa.pla kaplanması sırasında altta k~ldı~ını 
.belirtmiştik. Mamurenin batı a:vlusunun ~~:üney duvarında sokağa nazır 
sacte bir çeşme bulunmaktadır. Bu, eski fotoğraıflarda görülmem!lktedir. 
!Başka bir y.erden getirilerek yerleştirildiği anlaşılmaktadır. res. :· 24i. Ye
ni yazılı ·kitaıbesirde inşası 6'73 (ii), tamiri de 193-3 olarak verilml.ştir. 

Ma'murenin tarihi çeşmesine dair Konya şer'iyye Sicilieri'nde bazı kayıtlar 
mevcuttur <Mesela bkz.: Defter No: 5<1/166). 
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Aradan ·geçen yediyüz yılı aşkın süre içerisinde meza-rlıkta yapılan 
istim.lakler ·sebebiyle, günümüzde az b}r kısmı mevcut bulunmak-
iaclır. · 
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re3. 1 - Ord. Prof. Dr. A. Sülıeyl Ünver'in hazırladıtı "Sadreddin Konevi 
Minyatürü". 
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res. : 2 

l · 

Sadreddin Konevi Ma'miıresi'nin, tiiİ'be, mescid, kütüphane ve avlu
dan oluşan· toı>luluğunun bugiinltii genel göriiniişii. 
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res. : 3 - Selçuklu dönemi KonyaslD.lJ?. surları (Şahabeddin Uıluk). 
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res. 
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4 - Matillkçı; NaSuh'a· göre, X.vı.- YüıYııd~ ·Konya, surıa'r~ ~~ 'b~ıic.a İıil'
mari eserleri. 



Selçuk Dergisi I. Sadreddin Konevi özel Sayısı 153 

res. : 5 - Selçuklu, Osmanlı ve Cuınlıuı·iyat ilönEınler!.n:ı alt kitab:ıler. Pale
ographie, epigraphie sanatları açızıı:ıdan olıluğu kadar, ·calligrapbie 
yönünden de bize çeşitli m!.!kayese imkanlan vermelttedirler. 

res. 6 - Doğu-Batı duvarlerında yeralan ve · dama de:; tek olan kemer sistemi. 
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re>. 7 - Knz<;y;Ic y::r~imış l:!l!ıın~n mti:tr!n m:ılı fe!i. Soicla ise, altmda san 
dukaların yeraldıltı .ahşap merdiven. 
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res. 8 - Konevi'nin yakuıla.nna alt mezarların sandukları. Önceleri avluda 
iken, cami hareminin bu yönde genişletilmesi sırasında içeriye alın

mışlardır. 



Selçuk Dergisi I. Sadreddin Konevi Özel Sayısı 155 

) -
.. 

' 

~ 
·.· .. 

:S) 

res. 9 - fıiescid'lıı, çini mozaik bezemeli mibı·abı. 
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res.: ll - Ma'miire'
nln orijinal ahşap ka
natları. 
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res. : .10 Mihr.alıın 
üzerinde pek az kısmı 
lca!ı;.n ıbete'l-Kürsi 
bcrdfu·ü . 
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ı-es. 14 - Türbenin kapısı üzerine yaklaşık yarım asır önce yerleştlri).miş olan 
ibiueU mermer. 
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·. 

res.: 17 - M:a'
müre'nin güne
yinde, yolun k.ar-

şı tarafmda bu- .~~i~S~~ 
lunan taribi me
zarW,. 

r;;s. ·16 - 'I'üı·benin doğusunda 

bulunan, İmam-ı Ba
gavi'nin makamı ol
duğu l>elil'tilen me
ııar. 
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ras. : 18 - 1\ta'müre'
nin çevresinde zaman
la teşekkül eden tari
hi mezadıktan, batı 
yöndeki kalıntılardan 

biri. Selçuklu dönemi 
özelliklerini taşıyan üç 
sandıı.kalı bu mezarda 
vata.nlar, "Aliler" di
ye anılmQ.ktadırlar. 

res. .19 - Kap.a.lı avlunun üzerinde yeralan bugünkü revkani kütüphane odası. 
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res. :2-2 - Yaklaşık yetmiş yıl kadar önceki bu fotoğrafta Ma'mu
re'nin uıtı·adığı değ-işiklikler de görülmektedir. 

res. 23 - Son yarım asra doğru Ma'ml1re ile, çevresindeki kabirie
rin görünümü. Burada medfun olan birçok meşhurlarm 
kabirieri de zamanla kaybolmuştur. 
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Şekil : 1 - Çini mozaik :mihrabı (Ömür Bakırer'den). 
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Şekil : 2 - Türbe'nin kesiti (Osman Nıırl Diilgerler'den ). 
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Şekil 3 - Tür be pHl.m (0. N. Dülgerler'den). 
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