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Eski eserlerin tesbit ve muhafazasına karşı beslediği sevgi ile erbabı sanayiin 
ilmi meksubatı ve mevhubatını takdir eden Maarif Vekaletinin gösterdiği ala
kadan dolayı Beyşehrindel\i eski binaları tetkik için 8/10/1936 tarihinden 
15/10/1936 tarihine kadar kaldığım 9 gün içinde eski İçşehir ve Yenişehirde 
mevcut kitabelerle mebaninin ve bilhassa Eşrefoğlu cami ve türbesinin planlarını 
almıştım. 

Bundan evvel yani 29 mayıs 1932 tarihinde Beyşehrine gidip ancak orada 
üç saat kalmak mecburiyeti hasıl olmasına mebni o vakit mebani ve kitabeler 
üzerinde tetkikat yapmamış idim. Bu son seyahati evvelce ihzar eden esbak ma
arif müdürü Esat Altan'a ilim ve fazilet namına teşekkür etmeği vecibe tanırım. 
Eski eserlerin muhafazası hakkında hassasiyet gösteren şimdiki maarif müdürü 
H. Z. Kalkancı'ya teşmil etmek lazımdır. 

Gerek A vrupada, gerek memleketimizde yazılmış ve basılmış bazı eser ve 
mecmuaJ.arda Eşrefoğlu cami ve türbesinin ve diğer rnebaninin planları mevcut 
olmadığı gibi kitabelerin dahi hem yalnlış v'e eksik yazılmış, hem de satırı satı

rına kayit ve tesbit edilmemiş olmasına binaen plan ve kitabe ve maktaların 

tersim ve tesbitinde fennin icabatına riayetle dikkat ve itina edilerek her ihtima
le karşı da kitabelerin istampajını da almıştım. 

Zemin müsait olmadığından ben burada Beyşehri hakkında tariıhi, coğrafi, 

sınai, iktısadi ve istatistiki rnalfımat veremiyeceğim. Yalnız mebanileriyle Eşref
oğulları hakkında kısa malumat ile cami ve türbenin tariflerini yazmakla iktifa 
edeceğim. 

Beyşehri eski Pisidya kıt'asına dahildir. Konyanın 89,5 kilometre garbi ce
mrbisinde bulunuyor. Otomobil ile Konyadan üç saatte varılır. Şose yolu çok mun
tazamdır. Oradaki cami v,e türbeyi görecek yabancı seyyahların Beyşehrinde kal
malarına lüzum yoktur. Bir günde gidip Konyaya dönmeleri mümkündür. 

EŞREFOGULLARI 

Eşrefoğulları hakkında tarihlerin verdiği bilgiler çok az ve kısadır. Bir

çok tarih kitaplarını karıştırdım. Evkaf defterlerini baştan aşağıya kadar gözden 
geçirdim. Eski tapu kayitlerine baktım. Bu aile hakkEnda doğru ve kanaat verecek 
mufassal ·malumat bulamadım. Bugün elde mevcut mehazlarımız şunlardır: 

1. - Şahabettin Ebülabbas Ahmed-iil-Amri [1} nin (Mesalik-ül-ebsar fi 
memalik-ül-emsar = Jl_...,,_. 'YI ..!.llll j ;L:: '}1 dL-· ) adlı kitaıbı. Bu kitap 
İstanbulda Ayasofya kütüpanesinde vardır. Numarası: 3416, 

rJ Şaıhaıbeddin Ebülaıbbas Aıhmed-ül-Aınri: 749 H. = 1348 M. tarihinde Şamda 
ölm~tür. 
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2. - Eflaki dede'nin (1} (Menakib-ül-arifin ve Meratib-ül-kaşifin ~il:~ 

~.!.~1-:-"I.,.... J0).ll ı adlı menakıbı mevleviye kitabı. Konya müzesi kütüpan~sin
de 2158 numarada kayitlidir. Yazmadır. 860 tarihli. 620,640,641 sahifelere bak. 

3. - İstanbul saylavı üstadımız Halil Ethemin (Düveli İslamiye) adlı ki
tabı. İstanbul Milli Matbaa 1927. Konya Müz·esi Kütüpaıı:ııesi numara 3092. 
(287-288) saıhifelerine bak. 

4. - M. Lebau: Histoire du Bas Empir. Cilt: 19. S. 6. bu kitap İstanbul-
da Bayazıt Kütüpanesinde vardır. Numarasını hanrlıyamadım. 

5. - Beyşeıhrinde mevcut cami, türbe ve kale 'kitabeleri. 
6. - Defterhanenin (Defteri Atik) te başlık kaydi. 
7. - Cihannüma, Katip Çelebi, İbrahim Müteferrika basması, sene 1145, 

sahife: 618. Müze kütüpanesi No. 4139. 

MEHAZLARIN MÜNDERİCA Ti 

1. - Mesalik-ül-Ebsar: Üstadımız Halil Etıhemin (Düveli İslamiye) adlı 

'kitabının 287 nci sahifesinden alınaın hulasa: 

(Memleketi bin Şeref) diye tevsim ettiği fasılda Rum memalikinde o zaman 
mevcut olan Türk ümerasmın bir takım eski hükumetlerin bakıyesinden olup 
kendilerini muhafaza edebildiıklerini ve Selçukilerin hini inkırazında kesbi istik
lal ederek dağlık mahallere hakim kaldıklarını ve ovalar ise Moğol ümerasmm 
elinde bulunduğunu ve bütün bu Türk ümerasının Germiyanoğlu hakimiyetini 
tanıdıklarım ve Timurtaş ibni Çobanın valiliği ·esnasında bu Türk emavetlerini 
feth ve teshir ettiğini dermeyan ettikten sonra ( lşte Memleketi bin Şeref dahi 

[') Şemseddin Ahmed Eflaki-el•Arifi: Konyalıdır. Ahi Naturun oğludur. Bed
reddin Tebrizi'nin ve Muhiddin Cindi'nin taleıbesindendir Konyada Yeşil Kubbenin şar· 

kında vaki Topbaş Hoca evinde metfundur. O evlerin yerleri vaktile mevlevi dergahı etra
fındaki Hadikat-ül-Ervah denilen üzeri açık kab11istan idi. Kitabesi. 20 nisan 1929 tarihin
de Konya Müzesine getirilerek 923 numaraya ıkaydolunmuşıur. Kitabesi şudur: 

~"":-11~1) ~!I .;~I - 3 ~ll;I~ Jı l:.i.11 _;1~ :_; .. Ji:-"I _ 2 j~I ..-:iıl -

~·yıiJ" . .ı;I.}'"! ..-:iıl o-l.;.i j;\.ll _ 5 J~I (:~ iJ> }J o_r.= ~J _ 4 o~~ .ı._j 

~ l ... ~-J ~:- ..s ..b-1 ..:.- ~) _;..T 
Bu kitabeye nazaran Eflaki Dede 761 H. = 1360 M. tarihinde vefat etmiştir. Eflaki 

Dede Mevlananın oğlu Sultan Veledden ve oğlu Ulu Arif Çelebiden ·tasavvufa müteallik ma
lumat almıştır. Ahmed olarak .birçok beldelerde seyahatta bulunduğu halde o zaman için 
Konyadan daha yilksek bir ilim ve fen şehri gömıemiş olduğundan dola'}'[ doğduğu Kon
yaya avdete medbur olmuştur. Riyaziyuta, heyet ilminde kemal ve iıhtısası bulwıduğundan 

dolayı zamanının eı:baıbı kemali «Eflaki» maıhlasını vemıiş idiler. Kendisi mütevazı ol
duğu için ismini yadetmek icap ettiği zaman «Eflaki» kelimesi yerine «Ha.ki» mahlasını 

kullanır idi. 
Ufo Arif Çelebinin tensip ve emrile Mevlana menakıbını y,azmıştxr ki (Meoaıkıhı 

Eflaki) diye meşbundur. Bu menakı!bı (718 Hicri) tariıhinıde yazmağa başlamış ve (754) 
taııihinde ibıııal etmiştir. 

Eflaıki Dede (Nısfınnehar) haıttmı Yeşil Kubbeden geçirmek •İstediğinden coğrafi 

hatlarını beldelere göre hesap ederek meydana getirmiş ve birçok eazımı teşvik eylemiş 

i~ de ~meliQe muvaffaık obmamış oldıu$u rivayıti val'qır. BeJ'l bu rivayeti tevsi~ edemedim, 
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bu takımdan idi.... Makam hükı'.imeti Bey şehri olan bu memleket müstakil. bir 
emarettir. Ordusu yetmiş bin süvariden ibarettir. Altmış beş kasaba ve yüz elli 
beş kariyesi vardır. Bu memleketin emiri, Timurtaşın emriyle katlolundu ... ) di
yor. Bu vak'a ise Timurtaşın Mısırda tariıhi katli olan 728 sıenesiınden biraz ev
vel olmak .lazımgelir. 

2. - Menakıb-ül-Arifin ve Meratib-ül-Kaşifin: Eflaki Dede, Konya müze
si Kütüpanesi, numara 2158, yazma, 860 tarihli s~hife: 676. 

620 nci sahifedeki satırlar şudur: 

~l:;- ~..uı j.;~ l/~1.!.\.l.o ~ .ö' .>.:.J J ~ ~ :~~ 0'o/ - 4 

ı..S~ .P J_r.I ..UJ ~ .U

.:ılA:,;.\J j~· .JJ~ ~ )J .:ıy. o.:ıJ ::..·_r.:ı .jl ... .,c, I.; ~ :;.;~ - 5 

lŞ~ t.1 .Y~ .:ıi 
~::_,~:t-. o~\~ ,;ı~ ı..Sl.r.,jl \.; ol!.İ~ .:ı_,;.... ~j) .("~\f. .:ıJ- 6 

,;ı f" .<' •ı.. .;' ~ ı.r •• 

~ ~.:ı J 01J.; ~ ol!.i~L 0l:--.;.:ı .;.:ıL' ...s5 ~ ..::,.;..L. -N_/ - 7 

.:ı~ r ~ .U

~~ _;ı ~ C.:ıJA) .:ı) Ji,,_ ~j) 01 J-1..J Jı_ ~~ ~ .:ıı - s 

..:... 'JJ l'.J\ """',;. - .. • ,J 

l.;JI /'Jl~~J .).:ı.,,~ .al_,;. JI i..\! .;.:ı .:,.&.la:- ~\ ~~ :_; _j,_, - 9 

01_,...;.ı_.:,...~" .ı:.:..5 0~J(O.)~•• .)~? d ..::..-:' .ı:.;....ı~ı '\~~_).) ~_).) -10 
_.W_ı 5" . .., 

t_J" ~J .:ı.;I~ j~I ...r;.:ı ~\ r o.e .,,-!, ~\ l~_.;.:ı .(";ı y) -11 

I.; ı..S.;JrJ ı..Sr 
. . 
. j'--

·~ "" . 
~ .:ıJ ~ \.; ...sA JL• .)~- .;,JJ,;ı ("~\ ;.:ıJ ,;ıJ'. o.:ıy) .("J::, -13 

~\.;~ I.; 

.:Ut 01.J ~~l. L. I.; ol;.İ~ ~~.;.:ı 0""".P )J..; k j\ ~J ~.:ı .)-14 

.~ ._;l.. -15 
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TÜRKÇESİ· 

Bu yüreği temiz bende, böylece ınakil ve hikaye ediyor ki bir gece Beyşeh
rinde, evladı Eşreften Emir-ül-Ümera Mübarizüddin Çelebi Mehmet Bey, Hazreti 
Arif Çelebiyi [1} misafirlikle sarayına davet etmiş idi. Mehmet Bey davetini 
kabul et:tirmek için Çelebiye karşı en büyük rica ve niyazlarda bulunmuş ve en 
büyük samimi itikatlannı, hakiki ihtiramlarını göstermiş idi. O derece tevkir ve 
tazimde bulundu ki oğlu (Süleyman Şah) ı yanına çağırarak Çelebinin oturduğu 
yere (Pişikeş) (2} gönderdi ve onu Çelebiye mürit yaptı. Çelebi Süleyman Şaha 
misli bulunmıyan bir kemer kuşattı. Birlikte büyük bir ihtişam ile Mübarizüddinin 
sarayına geldiler. (Süleyman Şah orta yerde hizmet ediyordu) Mehmet Bey ba
şını eğerek Çelebiye: (Bu oğlumun hayatına ait akibetin ne olacağım beyan bu
yurur musunuz) dedi. Çelebi: (Sizin devriniz den sonra bu vilayetin harap ve 
perişan olması ve ahalisinin dağılması bu oğlunuzun ayağının ucunda vuku bu
lacaktır. Bu gibi hadisat neticesinde düşmanları kendisini de bu deryacığınıza 

atıp yokedeceklerdir) cevabını verdi. Bu acı haber üzerine; Mehmet Beyle be
raber orada bulunanların hepsi ağlaştılar. Çelebi Hazretleri yine buyurdu ki: 
(Yazık başı dönmüş bu çocuğun tepesinde hiçbir iyi talih bulunmadığı gibi 
kendisinin de reisliğe ve ululuğa liyakati yoktur.) Şiir: 

Birçok büyük adamların evladı k.endi işlerinin _çiııkinliğinden ve zamanla
rının fitnesinden ve kargaşalığından dolayı babalarının nain ve şerefine halel ver
mişlerdir. Az zaman sonra, hadise Çelebinin dediği gibi ortaya çıktı. (Mehmet 
Bey dünyadaırı gitti). (Timurtaş) eyyamı devletinde Beyşehrini istila .etti. Şehri 

yağma et:tiler. Birkaç gün sonra (Süleyman Şaıhı da göle attılar öldürdüler) o 
memleket bu suretle harap oldu, gitti. 

Yine mezkur nüshanın 640 ve 641. inci sahifelerindeki satırlar şudur: 

$" J.S' ı..1 ~ S b. !~ .:,~ . <tı ~I 4 . ., ... 
o.>.):,. ~ı::- :..ı~ ~V- .SY. İ~ ~..\)\,;_,; .S~ ..).- !J.;j_ .;..\.:.O.~b 5 

Jı..._;J 

[') Ulu Arif Çelebi: Doğumu 18 zilhicce 670=teınmwz 1272 M. Ölümü: 24 zilhicce 
719 = şubat 1320 M. Mevlaoanın vefatından soora Mevlana postuna oturan şeyhlerin üçün
cüsüdür. Ulu Arif Çelebi Şeyh Sal3:haddlıı ZergubUrı !kızi ve Sulıtan Veledin ızevcesi Fatma 
hatunun oğludur. Mevlana Celaeddini Ruminin oğlunun oğluna isim oLmak üzere (Feridun) 
ve lakııp olmak üzere (Aci.f) demiştir. Ulu Arif Çelebi seyahati pek çok Se"\'diğinden gez
mediği ve görmediği memleket kalmaırnıştır. İlmi, fezaili yüksek oldu~dan büriin Selçuk 
ümerasile Karamımoğullan tarafından pek çok hürmet görmüştür. Ekseriyetle farisi ve 
türki ve ıbiraz da araıbi olaraık veciz ve ,selis şiirleri vardır. Bütün ismi (Şemsüddin Feridun 
Ulu Arif Çelebi) ve bazı lciıtaplarda (Celaleddin Ulu iı:if Çelebi) görülm~tür ' . 

rJ Pişike~: İhsan, Hediye ve büyük adamlar bir yere giderken önden giden ma
i ye-ti memuru •yaıhut· köl·esi demektir. 
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ı.SI_,._ )J J..1. 

JlJ..lj L.. ı.S~Jj o~ ,(_J..,,~ o_r~J ·-~J.JJ .. .;.;.~.:._, ~ jl..:.JJ.)~ - 9 
... • ._,/ .. V"" 1 ..,# .. 

..:<\ ~ ~J.;J ;'"'J. ~,/ ~\ ~y) ,~ .:..,~> ..\..::, -ıı°IJ.; -11 

~ _,..:.i ~::..(" 

ı.?.,J.J~ .:, 1 

1.; ı.S~ ..;.- ~..UI;_,; .€"~.; ~ jJ.; r.;~ j1 ~ ~J.J:" .r'"'~ -13 

.J_r,I ..UJ 

~l__.::. ~~ -s~v' .üıı ~_....) ....;_r,ı ..UJ ~ .d- J--':. ~ ~.;JT J:aı. -14 

.)~ ~l!J 

.,:..~l-.:A J\ ~ ..\,..J\ (...\i j\ \.) l.,f2-~-..::, ~\J ~ J ı,;j\_,k \.;J\ -15 

l,. _}-J o~ J', 

.)~\ .J~.J~ ~Y. ~L. ~_,~ ~l....- \.JJI •J~. ~l..::. ~IJ o~J~· ...,.~ -16 

c!_IJ ~ 

~-.J .j _r,I ..UY. P.~ <.::..J 1.JJI ~· ~ J_,..a; j\ ı,;..\.:i .r- ~::5' -17 

J~ı J~ ~jl 

~\ c.(' ~ j\f.. j-j 1.;JI ~b ı,;_,;j j;'l; j:a>. ~ .J~J ~_i 1 

~\.;~ ı.Sl.J'. ~ J'") ~ .:.., ~ ~\/.> ·~ J' ı:ıt~ ~~. l.;J~ ../' J 2 
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.;;;... :;y. S:.- JI ~J :;y. ~\;~ ~ _;:; JI [ ~ljl] ..!lı°ljl (.:; _ _{'- 3 

~~ .)\;~ 

..\,:;J) :..ı~ :..ı~ .:,,\ :..ı~ _;:; ~ ~~ -?.f..~ Jı.~ .,:;~ r - 4 

_;:; . l- :..ı ~ ..:,._\..;.. l.t._;~ :; i ..::....\..~ .91_,:.. ..j _::,ı ..UJ .:,,~ - 5 
~ ""' J .,, .., o: 

~ .::.:bı.;1 J ~:; .,,.,_ .;\S"":; JS" ..:..-:; ..::.JT .;\S"" .)\_;:; ~ ~ J'°) ':-''Y-- 6 

~.ıJ :;y. ~JI ).\;. J~ı ~ . .:,,T J.Jj. ~J :; J:;, .:,,~ 7 

: _,....::. $' s.:.. y' :; y) 1) .::...:. 8 
Şiir: 

.< ~. :..;\.) ..:..-ı ~ .... - ~ r-~ ~ "-" \.........,, .. " .; 

TÜRKÇESİ 

Bendei Haki şöylece naklediyor ki (Nuriddin) isminde Semerkantlı büyük 
bir alim var icli_._Yeni ve yakın bir zamanda Arif Çelebiy~ intisap etmiş mürit 
olmuştu. Bir müddet Çelebiye devam eylemiş ve maka, bedence az çok hizmette 
biılunmüŞtu. Az çok çalışmak ta gösteriyordu. Lakin nefsi bülfuzul (patavatsız 

herkese çatar), küstah gidişli bir kimse idi. O derecede ki mütekebbir, azametli 
ve şer taraflıilı olduğu için ÇelebiniıÖ ve kendi arkadaşlarının sururlu zamanlarını 
bulandµır ve karma karışık edermiş. Bir gün Çelebi ona (Şu birkaç mektubu al, 
Eşrefoğlu yanına git; Hazreti Pir Dergahının dervişleri için un, sadeyağ ve daha 
başka lüzumu olan şeyletden sana verilecek onları al çabuk geri dön yine bu
raya gel) emrini verdi. Nuriddin derhal yolciıluk kuşağını kuşandı. Çelebi ve 
dervişler karşısında ata binmek istedi. Hayvanın kolanı birdenbire çözüldü (ya
hut koptu) Nuriddin. tepeşi üstüne düştü. Bu surede Nuriddin yine hayvana bin
di. Çelebi onun arkasından bakarak: (Bu adam başsız gidiyor, eğer öldürülmezse 
hayreti ·ınudptir) dedi... Dördüncü günden sonra Nuriddini Eşrefoğlunun öldür
düğüne dair Konya ya haber geldi. Bu katlin sebebi şudur: Meğer Eşrefoğlu Meh
met Beyin yanında (Tırazi) isminde şair, fazıl ve meşhur bir kimse varmış. 

Ötedenberi Nuriddinin o şair ile aralarında ülfet ve sohbet varmış, ikisi birlikte 
birçok sefer ve seyahatte bulunmuş imişler ve o defa da biçare şair Tırazi, Nu
riddini Beyşehrinde kendi evine müsafir kabul -etmiş imiş. ikisi arasında ıbir bahis 
cereyan etmiş, Semer'kantlı nefsinin daima şer ve masiyete mail biılunmasından do
layı zavallı Tıraziyi öldürmüş. Bu hadiseniın haberi Eşrefoğluna iriştiği zaman 
bu halden dolayı çol< müteessir ve münfail olmuş. Şehrin müftileri :katilin katli 
için fetva verinişler. Semerkantlıyı da hemen o dakikada öldürmüşler ve iki ce
sedi de bir mezara koymuşlar. Haz_reti Çelebi Semerkantlinın öldürüldüğilnü işi
dince: (Maksadı daima yaranının zevkım bozmak olup öyle bir kudurmuş köpek 
okluğu için dostların şerefine kurban ettik) dedi. 
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Oradaki yaranın hepsi başlarını öne eğerek gözlerinden ibret yaşları dök
tüler ... Eşrefoğlu Mehmet Bey Çelebiye çok hizmetlerde bulundu. Konyadan, 
Semerkantlıyı öldürmüş olduğundan dolayı mazeretnameıl.erle Çelebiden af dile
di. Çelebi, Mehmet Beye: (Siz bu işte, Nuriddinin katli meselesinde yeddullahın 
vekili olduınuz ve hak böyle istiyordu, böyle oldu.) diye cevapnameler yazdı. Se
merkanthya bu belayı getiren sebep evliya hatıralarını kırmaya devamı oldu. 
Dedikten sonra şu ıbeyti onlara yazdı: 

Benim hareketime karşı kim eğri hareket, eğri gidiş gösterirse o adam anka bile 
olsa yine ben onu ağlatıp zar ederek öldürürüm. 

5 - 6. - Beyşehrinde mevcut cami, türbe ve kale kitabeleri. Defterhanenin 
defteri atikteki başlık sureti. Bu iki mehaz yerlerinde yazılacaktır. 

7. - Cihannüma, Katip Çelebi - İbrahim Müteferrika basması, sene 1145 
sahife 698. Konya Müzesi Kütüpanesi numara 4139 Cihannümanın 618 inci sa
hifesinde Beyşehrinin tarifi bahsinin kenarında sonradan yazılmış şu matlap 
vardır: 

....ık.. - 1 

ı.SA .:!.l,l.. Jrı .:.,._ı 01tl- ~..UIU:- ~\lı .,::;~J - 2 

!l~-J ;ı ...:...... i f- J:.IJI ~\il iY. j - 3 

Şu matlabın kaydine nazaran Seyfettin Süleyman bin Eşref 2 muharrem 
702 = 27 ağustos 1302 tarihinde yani y~ptırdığı tü~benin tariıhinden sonra ve
fat eylediği anlaşılıyor. 

Mülahaza: Muallim Memduh Yavu2Jun bastırdığı ( Eşrefoğulları Tarihi -
Beyşehir Kılavuzu) adlı kitabının 14, 15, 16 ncı sahifelerinde Eflaki Dedenin 
iki 'bentleri tercümesile birlikte neşrolunmuştur. Bu satırların mukaddimesinde 
(Müze müdürünün defterinden esasile karşılaştırarak çıkardım) diyor ise de 
bu yazılar defterim.den çıkarılmış olmayıp yazdığım (Türk Asarı Atikası Bina
larına Ait Tarihi Mecmua) adlı kitabın (Selçukiler devri - ikinci cilt sah'ife 5-8) 
dan istinsah eylemiştir. Tashih olunur. 

EŞREFOGULLARI TÜRK VE MÜSLÜ~AN MI, MÜHTEDİ Mİ? 

Üstadımız Ahmet Tevhit ile birkaç sene evvel Eşrefoğulları hakkındakıi uzun 
mübahaselerimizde bunların (Komnen) ailesine mensup olduklarım bir iki yaıbancı 
tarihçiye atfen söylemiş ve not defterini çıkararak bana şu cümleleri yazdırmıştı: 

7 
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{tsa:kın oğlu = Jan Komnen ve İmparator Kaloyaninin yeğeni olup 
(1140) Miladi senesinde Türklere iltica etti ve Müslüman oldu. İsmi 
(Eşref) konuldu. Bu mühtedi Konya Sultanı Birinci Mes'udun kızını aldı. 
(Çelebi) unvanı verildi. Bir oğlu dünyaya geldi. (Süleyman) ismi verildi.] 

Halbuki tetkikanm neticesinde şu köksüz ve asılsız rivayetin doğru olmadığı şu 
izahat ile sabittir: 

Yabancılar, Eşrefin iltica tarihini 1140 Miladi senesi olarak gösteriyorlar. 
1140 Miladi senenin başı 534 senesi cemaziyelevvelin dokuzuncu pazartesi günü
ne tesadüf ediyor ki ıbu tarih ile Eşrefin oğlu Seyfettiın Süleymanın ilk kitabesi 
689 cemaziyelevvel = 1290 senesi mayısında olmasına mebni göster:Ien iltica 
tarihinden tam 150 sene bir zaman geçmiştir. Şu erkamın belagatine bakılırsa 
Eşrefin henüz doğmadığı kanaati hasıl olur. Eşrefi o seneye yaklaştıralım, oğlu 
Seyfettin Süleymanın yukarda bahsi geçen ilk kale kitabesi 689 H. = 1290 M. 
tarihinden yabancıların lehine olarak 50 sene çıkaralım. Bu 50 sene içinde Eşre
fin hükumet sürdüğünü farzedelim, Geride 100 sene kalıyor. Eşrefin o zaman 
yani iltica ettiği beyan olunan tarihte en az yirmi yaşında olsa şu halde evladile 
beraber 120 yaşında iken Rükneddin Birinci Sultan Mes'ut {1} Selçukiye iltica 
etmiş demektir ki buna tarihçe imkan olmadığı gibi birinci Sultan Mes'uda damat 
olmasına daıhi imkan yoktur. 

Ecnebilerin oııtaya atnkları bu köksüz ve asılsız rivayet Türklerden yeti
şen büyük ve meşhur adamların ekserisini mühtedi göstermek ve kendilerine malet
mek kazıyesinden mütevellit meyil ve ihtisastan ileri gelmiştir. Bunun pek çok 
nümuneleri vardır. Bunlarda herhangi bir millete mensup :büyük adamları ken
dilerine maletmek meyli var ise de İslam ve ~ürk müverriıhlerince bu itiyat ve 
ihtiras yoktur. 

İhtida ederek tefsir, hadis, fıkıh ve kelam ilimlerinde büyük bir şöhreti 
ihraz ederek Beyzaviye ve Zemahşerinin Keşşafına arapça talikat ve bilhassa (Dü
rer-ül-hükklim fi Şerhi Gurer-ül ahkam !'~)il .).)- er! j l"~J-ı.))~ = ) 
gibi eser yazmakla temayüz etmiş ve 885 H. = 1480 M. senesinde ölmüş olan 
Molla Husrev ve mücahitlerden Köse Mihal ve muasırları gibi Türklüğü ve 
İslamiyeti kabul eden zevann hüviyet ve milleti sabıkaları gizlenmemiştir. Hala 
eski şöhretleri devam ediyor. 

Şahabeddini Amrinin Mesalik-ül-ebsarında: (O zaman mevcut olan Türk 
ümerasının bir takım eski hükii.metleriın bakıyesinden olup .... ) yazması Eşrefoğul
Jarının Türk ve İslam olduklarını ispat eder. 

Türk ve İs13ım müverrihleri hiçbir zaman hakikati ketmetmezler. Kendi 
milletlerine ili:ihak etmiş, yahut kendi kavmiyet hayatlarından ayrılarak bir ec
nebi kavim ve millete kaçmış, katılmış olan kimseleri icap ederse hakikat veçhile 
bildirirler. K:andi kavmiyet ve ~illetini beğenmiyerek bir husumeti şahsiyeden 
dolayı Türkler arasından kaçmış olan Türkleri, Türk müverrihleri hiçbir daha 
arayıp sormazlar, adım bile ağza almazlar. 

rJ Sultan Rüknedd'in Birinci Mes'ut 5'10 H. 
551 H. = 1156 M. seııesinde ölmıiqtiir. 

ı ı 16 M. tarihinde cülus etmiş ve 
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Eşref filhakika mühtedi olsaydı büi.ün ecnebi ve Türk tarihlerinde bu riva
yetin yeri bulunur ve yalnız Tevhit üstadımızın dediği gibi bir iki ecnebi tarih 
kitabına munhasır kalmazdı. Nitekim birinci Alaeddin zamanında (Emir Ke
malettin Kimnanuş) ve Gıyasettin Üçüncü Keyhusrev zamanında (Emir Sarı
müddin Kimnanus) ların lakapları halile kalmıştı. 

Eşref mühtedi olsaydı yukarda yazdığım mukayeseli tarihler biribirine 
uygun olur ve o zamanı idrak etmiş olan Şahabeddinin Mesalik-ül-ebsarında bu 
rivayetin yeri bulunur idi. 

Eşrefoğulları esasen Türk ve Türkmen olup Çobanın oğlu Timurtaşın va
liliği esnasında bu Türk emaretini feth ve teshir ile Mübarizüddin Mehmet Beyin 
oğlu Süleyman Şahı 728 H. = 1328 M. tarihinde katlettiğini ve Timurtaşın ayni 
senede Mısıra firar ile valisiz kalan Beyşehir, Akşeıhir ve Seydişehir gibi mem
leketler ayni senede Hamitoğlu Hızır Bey tarafından zaptolunduğunu ve Hamit
oğlu ülkesiniın bir kısmile beraber 793 H. = 1391 M. tarihinde Yıldırım Baya
zıt tarafından Osmanlı memleketlerine zammolunduğu yukarda yazdığım me
hazların hulasasındatı anlaşılmışnr. 

EŞREFOGULLARI S1LSİLENAMES1 

1 - EŞREF 

1 
2 - SEYFETTiN SÜLEYMAN 

689 696 699 701 H. 
KİTABELERİ: 1290 1297 1299 1301 M. 

VEFATI: 2 Muharrem 702 = 27 Ağustos 1302 pazartesi 

Gülcemal 
Hatun 

EŞREF Bey KIZI ? 3 - Mübarizüddin 
Mehmet Bey 

1 
4 - SÜLEYMAN ŞAH 
Katli: 728 H. = 1328 M. 
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MEBANİ VE KİTABELER 

1 

BEYŞEHRİ KALESİ 

Beyşehri kalesi Eşrefin oğlu Seyfettin Süleyman tarafından İzzettin ikinci 
Keykavusun oğlu Gıyasettin ikinci Mes'ut zamanında cemaziyelevvel 689 = ma
yıs 1290 senesinde inşa olunduğu dört satırdan ibaret beyaz mermer üzerine 
ha!<edilmiş: 0,69 X 0,65 metre ölçüsündeki şu kitabeden anlaşılıyor: 

i ~ 1 j Jr":.i ~ ..s-....l 1 !l _;l:-11 ..J~ 1 1 ~Jb ~ J l..~ .,? 1 1 

~:Ali Y.ı ~-111_, ~-uı..:ı~ r~ ':il 0lkUI 2 

~_\]\ ~ r~ ... 11 ~ .. ':il -~1 .. .i:IJI~ u _,ıs:;< 0. ~ Y'·-" 3 

~li'_, [
1
] ~ı "~- J_,':Jı s~l;: j oJl..ail .liıl/I ._;_,..:\ 0 0~1- 4 

TÜRKÇESİ 

Süleymanşehir ismile müsemma bu belde din ve dünyanın yardımcısı büyük 
Padişah Ebulfeth Mes'ut bin Keykavus (Mülkü baki olsun) zamanında büyük 
Emir Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman (Allah ona yardım edenleri aziz eylesin) altı 

yüz seksen senesi cemaziyelevvelinde yaptırmıştır. 

Bu kitabenin birinci satırına bakılırsa Beyşehriıni inşa veya yeniden imar 
etmiş ve kencl'İ ismine izafetle (Süleymanşehir = _,r.:.j\,J~ ) diye ad vermiştir. 

Bugün Beyşehri kalesinden eser kalmamıştır. Y almz bazı yerlerde duvar 
temelleri görünmekte olup bir harap kapısı kalmış ise de bu kapı Osmanlı dev
rine aittir. (Şekil: 2 = Kale kapısı manzarası) kapının en esıki heyeti malfun de
ğildir. Osmanlılar devrinde yapılmış olan bu kapının kemeri üstünde ve eski 
kitabenin yanına konulmuş ( 0,90 X 0,54 M.) ölçüsündeki ikinci kitabe şudur: 

,.,~ \•\t 1 

..s..J~I .)l:.i., ...>~ ~~'1; _y.ı ~_,1_,ı L~ d._s_,r.C-" . ._s.;,_I _;1_, ..s·'l.·l' <lı.1/-.J', 2 

..s..J~I .)~T ,;b;;.) ..;·~Jii .,s..ıl_,1 ~J_,ı ;b;;.) .WI ~ ..s~...,.; .!...:~ 3 

['J Bazı mecmualarda ( l- ) geçmiştir. Ben kapının resmini ve ölçüsünü aldı

ğım zaman merdiven ile ıldtabenin bulunduğu }'ere kadıır çıktım. Kelime kelime okudum. 

Ve istampajım aldım. ( t_- ) yani 7 ·değil ( ~_r) yani 9 olduğoo.u gördüm. Şekil: 2 

kapının ve kitabe mevkilerinin şimdiki heyetini göster.ınektedir. 
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Yine bu ikinci kitabenin yamnda 0,55 X0,41 M. ölçüsünde şu üçüncü ki
tabe vardır. 

lwb. ---~;... ( .tlı~) .uıı J 1 

..\,. .rM ~-UJI ~~\ _,'f'~ ~~ 2 

..\?-\ ,)lk.l .... A.:r~ r~ 3 

Şekil: 2 Ileyşehri kale kapuıı 

Bu kale kapısı birinci Alunedin saltanatı devrinde yapıldığı anlaşılıyor. 

Kale hakkında bundan fazla malumat yoktur. 

(Derhayır = _,...;.. J~) epçet hesabile 1014, (Tehassentü lillah = -1.~ ::~:--t: ) 
1013 tarihlerini ifha~ eder. 
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EŞREFOGLU CAMll 

CAMtlN İNŞA TARİHİ HAKKINDA BiR MÜLAHAZA 
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Defterhanei amireden muhreç nişanı alişan ile 

muanven sureti defterin suretidir amel kılına. 
Defteri atik kayit sul"eti: Bin yüz kırk senesi şevvalinin evasıtında defter

hanei amireden çıkarılmış olan kayitte camii Sul
tan Sencer bin Melekşah bin Alp-Arslan Selçuki 
ki sene seb'a ve hamsin ve hamsemiye (557) tari
hinde bina olunmuş ve Emir Süleyman bin Eşref 
sene seb'a ve sittin ve sittemie ( 667) tarihinde ta
mir ve termim eylemiş bermucibi hat tarihi nukuşi 
dcrgahu camii mezkur ve haliyen vakfiyet üzere ta
sarruf olunan cihetleri bunlardır ki tahrir olu
nur {1}. 

Şu kayde göre cami, Sultan Sencer bin Melekşah bin Alp-Arslan Selçuki 
tarafından 557 = 1162 M. tarihinde yapıldığı ve Eşrefoğlu Emir Seyfettin Sü
leyman tarafından 667 H. = 1268 M. {2} tarihinde yani 110 sene sonra tecdit ve 
tamir olunduğu beyan olunur. Halbuki: (Bermucibi tarihi hattı nukuşi dergahı 

cami = c~ o'6"_;~ ...r .i;, .1.> t,)i '-:"'>: y J, ) diye tavsif ettiği vakfiye, mez
kur cami.in kapısı üstünde iki satırdan ibaret taşa maıhkUk vakfiye hulasası olup 
tarihi ise (696 H. = 1297 M.) dir. Bu camiin büyük methalini dahile doğru 
takip eden çini ile müzeyyen ikinci methaHn üstündeki kitabe ise 699 H. = 1299 M. 
tarihini kaydetmektedir. Şu son iki tarihe nazaran bu cami 667 de tamir olunmayıp 
696, 699 hicri senelerinde doğrudan doğruya Emir Seyfettin Süleyman tarafın
dan bina olunduğu ve vakıflar tayin edildiği anlaşılmaktadır 

Camiin duvarına muttasıl türbe, camiden dört sene sonra yani 701 H. = 
1301 M. senesinde inşa olunduğu kitabesinden anlaşılıyor. Camiin mimberi ise 
yine Süleyman bin Eşref tarafından lsa isminde bir sanıatkiira yaptırıldığı üze
rindeki kitabenin sarahatile müeyyettir 

İlk bani olarak gösterilmiş olan Sultan Sencer Selçuki namına camiin da
hil ve haricinde hiçbir maihkUk kitabeye tesadüf edemedim. Tariıh kitaplarında 
bu kaydi tevsik ve teyit edecek bir şey yoktur. 

Filvaki Horasan Selçuki şubesi, memleketlerini ta Afganistandan Anadolu
da Bizans lmparatorluğu ve Mısır Fatımiye hududuna kadar bütün garbi As
yaya da tevsi etmiş ve bu memleketler 470 H. ı= 1077 M. senesinden evvel 
Selçukilerin tasarrufuna geçmiş bulunuyordu. Tuğrul Bey Alp-Arslan ve Melekşah 
bu geniş saha üzerinde kat'i hakimiyeti haiz idiler. Melekşahın 485 H. = 1092 M. 

('} Bu suretler aynen istinsah olunmuştur. 
('} Şu tarih kabul olunduğu halde Emir Seyfettin Süleyman 667 H. = 1268 M. 

tadhinde hükümran idi. Şu kayde nazaran Emir Seyfettin Süleymanm emaretini yitimi iki 
sene evveline yani 667 senesine irca etmek lhımgelir. 
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tarihinde vefatı vuku bulması üzerine oğulları olan Berkyaruk, ile Mehmet ve 
Sencer ve Mahmut arasında çıkan dahili muharebe ve ihtilalat memleketin muh
telif yerlerinde yeniden Selçuki şubelerinin çıkmasına ve istiklal ilan etmelerine se· 
bep olmuştur. Son Selçuk sultam olan bu Sencer garp memleketleri umuruna 
müdahale etmekle beraber şarktaki memleketlerin üzerine hüküm sürüyordu. Fa
kat garp memleketlerine o kadar nüfuzunu icra edemiyordu. Zira kendisine ya· 
kın olan iılk hanları ve Gaznevileri mağlup etmek için uğraşıyordu. Şu sebeple 
garp tarafından kat'i hakimiyetini temine zaman ve mekan müsait değildi. Buna 
binaen Sencerin bugün yukarda z1krolunduğu üzere 557 H. = 1162 M. tarihinde 
Beyşehrinde yaptırdığı diye kaydedilen cami.in bunun olmasına da imkan yoktur 
fikrindeyim. Çünkü Sencerin vefatı 552 H. = 1157 M. senesine tesadüf ediyor
du ki cami bunun vefatından beş sene sonra nasıl yapılabilir? 

Farzı muhal olarak tarihçe mümkün olsa bile Horasan Selçukilerinin in
hilal sıralarında o vakit Rum Selçukilerinin ve onlara tabi olan Beylerin bu na
ma izaıfede bu camii yaptırmaları mülahazaya şayandır. 

Şu şahsi mülahazata binaen defteri atikten çıkarılmış olan yukardaki su
ret tetkik ve tavzihe muhtaç olduğundan ben şukadarla iktifa ederek mütebaki. 
sini er,babı vukuf ve tetkika bırakıyorum. 

EŞREFOGLU CAM11 

Tarif: Cami mustatil şekildedir. (Şekil: 3, harici manzara) 48 adet ağaç 
direğe istinat ettirilmiş üç kısımlı müstevi bir tavam vardır. Ağaç direklerin baş
lıkları istelaktitli olup güzel yapılmıştır. Tavandaki zıhlar ve nakışlar muhtelif 
renkli boyalarla müzeyyendir. 

Tarafımdan .tersim olunan plana (Şekil 4, umumi plan ve maktalar) göre 
cami şu müştemilatı haizdir: 

a) Büyük ve san'atkarane yapılmış oymalı ve üstü vakfiye kitabeli bir umu
mi methal (Şekil: 5 umumi methal) 

b) Çinilerle ve muhtelif renkli tuğlalarla müzeyyen kitabeli iç methal ( Şe
kil : 6 iç methal) 

c) Kar deposu (Şekil: 4 numara C) 

d) 982 H. = 15 7 4 M. tarihinde yapılmış müezzinler mahfili (Şekil: 4 
numara D) 

e) içi çinilerle ve yazılarla müzeyyen tuğlalı bir kubbe (Şekil: 4 numara E) 

f) Bütün çinilerle müzeyyen bir mihrap (plandaki mevkii: Şekil: 4 nu
mara F), (manzarası: Şekil: 7). 

- Çok müstesna oymalı ve çatmalı bir mimber (manzarası: Şekil: 8 ve 9). 
m) Etrafı ağaç parmaklıkla ihata edilmiş Emirlere mahsus mahfil (planda

ki mevkii: Şekil: 4 numara M), (parmaklığın resmi: Şekil: 4 numara P) 
p) Etrafı ağaç parmaklıkla ihata edilmiş son cemaat mahalli. (Parmaklı

ğın resmi: Şekil: 4 numara P) 
h) Hadisi şerif kitabeli garp kapısı. 

i) Kütüpane: Bugiin yoktur harap olmuştur. 
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Şekil: 5 EşrefoğJu camii methali ve vakfiye kitabesi 



~ekil: 6 l:şrcfoğlu camii ıı.. inci iç mcılıalı ve kitab.,si 



Şekil : 7 ~ amii mihrabı Eşrefoglu c 



Sekil : 8 E~refoğlu ca.mii mimberinin cephesi ve kitabesi 



Sekil : 9 Eşrefoğlu camii mimberinin yan tarafı 
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- Bir minare. 

t) Kitabeli Eşrefoğlu türbesi (plandaki mevkii Şekil: 4 numara T) (man
zarası Şekil: 3) 

Camiin yapılış tarzı: Camiin yapılış tarzı Anadolu Selçukilerinin yaptırdık
ları mebani tarzındadır. Bu binada Arap ve Acem seciyesi yoktur. Hatta en ufak 
bi!-" tezyin parçasında dahi başka milletlerden alınmış tezyin alaimi görülmez. 
Gerek inşa tarzında, gerek binanın umumi heyetinde ve gerek çini mozaik. işle
lerinde ve hatta mimberin ahşap tezyfoannda ve oymalarında ve müstevi sak
fın istinat ettirildiği 48 adet ağaç direklerin başlıklarındaki istalaktitlere Arap ve 
Acem ve Bizans tarzlarından alınmış bir tezyin şekli veya hendesi mevcut olma
ması Eşrefoğullarının ve bu camii yapan mimarın herhalde Türk ,ter:biyesile, Türk 
duygusile Türk ilim ve irfanile perverde olmuş olduklarına delalet edecek kat'i 
bürhanlardandır. 48 adet direğe istinat ettirilmiş tavancıklar, bordürler hende
si eşkal ile müzeyyen gayet güzel incelikelri şamil bir tarzda telvin edilmiş 

olup nakkaşın istimal ve intihap ettiği renkler o devirde nakış san'atinin nekadar 
ileri gittiğini ispat etmektedir. 

Camiin taş ve ağaç oymaları, çiıni imalatı, boya telvinatı Türklerin mefa
hirinden madut asarı nadiredendir. Yaptıran zatı, yapan mimarı, taşlarını ve 
malzemesini taşıyan ameleyi rahmetle yadetmek kadirşinaslık levazımındandır. 

AKSAMI İNŞAİYE TARİFLERİ 

A) Büyük harici methal: (Manzarası Şekil: 5) Plandaki mevkii ve maktaı 
(Şekil: 4, numara A) kenarları kornişli, kornişlerin üzeri muhtelif şekilde tez
yin alaimile oymalıdır. Oymalar çok menus eşkalden intihap olunmuş ve temiz 
bir surette taşa naıht olunmll§tur. Amudi kenar tezyinatile kemerin etrafındaki 

müstevi tezyinat, mimarlarımıza model olabilecek nefis eserlerdendir. Methalin 
sağ ve soluında iki adet köşe direği varaır ki gayet iyi tezyin edilmiştir. Bu met
haldcki istalaktitler çok iyi tertip edilmiş olup Konyada Sahip Ata camii met
halile büyük karatay medresesi istalaktitlerinden daha güzel ve musannadır. 

Harabiye yüz tutan ve seneden seneye harabisi artan bu methaliın üstünde 
taş üzerine hakedilmiş arapça iki sanrdan ibaret vakfiye hulasası aynen şudurp}: 

....;_r,ı (J ~lc-.l- ü..Uk ... ~- wpi.ı J~l.ll_rA\'ı ~lll ~11/k ....,A;J - 1 . .. .. .. .. .. . . 

ill--ı.., L~' ~I JJ~) .ı.ly- jl .. :..~:ı)..ı.., [2] ~.;I~\ ~l:J..ı '\~ .tiıı j~ 
['} Bu kitaıbmin mevkii on metre yüksek olduğundan bulunduğu mevkie kadar 

çıktım. Aynen istinsah ettim. Bazı mecmualarda ve bilhassa (Tadhi Osmani Mecmuası) nda 
hızı kelimeler yanlış yazılmıştır. Şivece bazı kelimeleri yanlış hakedilmıiş olduğu görü
lerek bunlar aynen ipka olunmıuştur. 

['} Camiin şimalinde ve camiden 44 adım unkta bulunan handır tarifi gelecektir. 
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~ .,....u. ....1 J -o.)} ..i.ıı ~ıJkııJ ~.) '}1 c:·-:- c: ~ L '-1..r;. J [
1
] ;~~11 

~;. (2] ._,......L ~;~U.J ~ « ~ » .)4Jls"~;_,>l1J ...:.~ « ~ » ~' 

..b_r:,J c'".);) ....Ali ~.;ı !l~'}\o~.:._-::2:" ı) .. J..,lJ..\J ~4 ":"" . .:AllJ- 2 

~ µı ;_;.'}\ \t>J o::ı'JJ\ ~_,:\\ Ö)J<..İJ.\ ~l:J.\ ~~ ı..r;.. .)J..İJ.\ ....Ail_,l\ 

~ 1..~ <\!--". ~J ~--~ ~ wJ ıjk! ~ ... ! ~ [
4
] ~ ....;r~ı_, [3] ci 

~ç_J ~·J.:....., !::.)~ j ~~J f_•lı'_,l~- j_..tjlj;_ ~·ı ~·~ 

Bu vakfiyenin Hicri tarihi olan 696 senesinin mukabili 1297 Miladidir. 

VAKFİYENİN TÜRKÇESİ 

Bu mubarek mescidi yapan, adaletli ··e hayrı çok Emir Eşrefoğlu Sült') 
man iplikçi ve dokumacı hanını ve onun ile büyük mescidin ( camiin) etrafındaki 
dükkanları, büyük hamamı arzın cemiinden yirmi bap dükkanı ve zikredilen 
değirmenleri ve Ahbes Köyünde iki göz Selmes? Köyünde iki değirmeni ve kur
bunda iki babı vakfetti. Allah kabul etsin. Vakfedilen bu emlakin varidatı mec
muu olan on iki bin dirhemdir. Vakıf Emir Seyfettin Süleyman bu varidatın 
beşte birini mescit, cami mütcvelliliğine tayin ettiği erkek evladına tahsis etmiş
tir. Bunlar da, aziz ve sahibi ikbal Mehmet Bey ile Eşref Beydir. Bu tevliyet ilele
bet evlattan evlada intikal edecektir. Bu vakıf şer'idir ve sahihtir. Bu şeraiti 

işittikten sonra ıbozmanın ve değiştirmenin günahı değiştirenlere racidir. Bu va
kıf altı yüz doksan altı senesine aittir. 

Büyük metb.alin tahta kapısı: Büyük ınethalin tahta kapısı zıvanalı ve lam
balı çatma usulile yapılmıştır. Sağ ve sol kanatlarında (Zümer) suresinin 73 
üncü ayeti hakıkedilmiştir. Ayeti Kerime şudur: 

Sağ kanatta: 

['J Hamam ~se hanın tanı karşısındadır. Kadın ve erkeklere maıhsus iki kısmı

dır. Harap bir halde olup içi saman dolu olduğundan planı alınaın:ıaın:ıl§tır. 

["] Beyşehir civarında (Kır İli) naıhiyesine tabi (Başlamış) ıkariyesi vardır. Eski 
imlaca « ~ » yazılıdır. Taşcı veya hattat veya o vakitki hakkakin zühulü neticesinde 

« ~:..,_ » yerice « .r..l- • şeıkliııde yamuş olması muhtemel ise de bwgün Başlamış 

adile tanılan ıköyde iıki göz değiıımeni çevirecek ıbir su ıbulunmaması, ayrıca mülahazaya 
şaıyandır. 

rJ Üçüncü Bey olan (Mubarizüddin Mehmet Bey) dir. 
['} Eşref: Mehmet Beyin kardeşi olup beylik sandalyesine oturmamış.tır. 

8 
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Sol kanatta: 

Garp kapısındaki kitabe: 1,87X0,26 metre ölçüsünde olan garp kapısı 
üstündeki kitaıbe bir hadisi şeriftir. Aynen şudur: 

"' 
.....Ali .:_,J--:.., ~ ~ ..\~lj ~-..\.:9 Jk. ,:r i~I ~ ~I J\9 - 1 

4 ~\ .:.,~ ~k J ..... \~ ~ .k~ ,:YJ jı_..wll ~~ ~ ~ 4 

. .tiı\JJ-.J J..\..o ~I ~ ~ 

Büyük Methalin solundaki pencere: Büyük methalin ve beş buçuk metre 
uzaklığında camiye nazır müzeyyen bir pencere vardır. Bu pencerenin üstünde şu 
hadisi şerif yazılıdır: 

[Kuş yuvası]~. jJ İ~ ~ .;. ,:y t-'J ~ 4'.iıl~ ~IJ\9 - 1 

aıj ~~ .ıJ ~I ~ [ Bagırtlak kuşu) ;;l.ki . .. . ~ . 
CAM11N 1Çt 

Kemerli ve çinüi ikinci methal: Plandaki mevkii (Şekil: 4 No. B) man
zarası: (Şekil : 6) 

Büyük harici methalden girilince camiin içine girmezden evvel ikinci bir 
methale tesadüf olunur. Bu methalin kemeri iki kavsi daire ile iki mail müstakim 
hattan tevellüt etmiştir. Gerek kemer, gerek bir sanrdan ibaret olan kitabesi muh
telif renklerden yapılmış ve mozayik çini ile tezyin edilmiştir. Methalin sağ ve 
solundaki duvarlar çini ile karışık tuğladan örülmüştür. Kemerin üzerinde bir 
satırdan ibaret çini kitabesi şudur: 

.:_,~ ~..UIJ 7\IJ..UI ~ _.ıfı ~ "YI !l.;l~.11 ~~\ ~I 1.:U. / - 1 

4:ç_J ~J c:1 ~ j J_r!I 1.J. 

Bu kitabe 699 H. 1299 M. tarihlidir. 

TÜRKÇESİ 

Bu mübarek mescidi camii din ve devletin kılıcı hayrı çok olan Eşrefoğlu 
Emir Süleyman altı yüz doksan dokuz senesinde yaptırdı. 

Çinili mihrap: Plandaki mevkii ve maktaı (Şekil: 4 No. F), manzarası 
(Şekil: 7) 



BEYSEHRİ KİTABELERİ 115 

Mihrap 4,58 eninde ve 6, ı 7 metre yüksekliğindedir. Kamilen çini mozayik 
ile tezyin edilmiştir. Konya ve çevresinde bu cesamette bir mihrap yoktur. Ga
yet nefis ve İmtizaçlı yapılmıştır. Selçuki Türklerinin en nefis, en muhteşem ve 
muazzam insicamlı eserlerinden maduttur. Bu mihrap ta Arapların (Ribat) de
dikleri hendesi bağ ile çevrilmiştir. İstalaktitleri kamilen çinidir. İstalaktitlerin 

iki tarafmdaıki çini tezyinat altmış derece meylinde hututu müstakimden terekküp 
etmiş eşkali (Dudiye) [1} gibi hale ifrağ olunmuştur ki bu eşkalin menşei es
ki Şarki Türkistandır. Mihrabın alt kısmı rütubetten müteessir olmuş oldu
ğundan tahta ile kaplanmıştır. Gerek köşe direkleri, gerek hendesi tezyinatı 

ve gerek yazıların ve mozayiklerin imtizacı san'at ve nefaset bakımından çok 
yüksektir. Çiniler mavi, beyaz ve firuze renklerindedir. Yazılar kamilen siyah
nr. Ve zemini beyazdır. 

Mihraptaki yazılar şunlardır: 

Sağdaki amudi satırda aşağıdan yukarıya: 

~ , , ;. 

ve mihrabın solunda amudi satırda yukardan aşağıya: 

~ / ı:J ~ "' ,,,,. 

~- J 1..ı ~J \~ J ,.uıı ;:,; 

~ı;r, ~~' ~ ~:-, 
ve mihrabın solunda amudi satırda yukardan aşağıya: 

~i./T J ~ ~-T J~ ı ~..ı J ~ . ~-G.n.~ ~- :iıı '.!.\! JS" J ~ ~ · ~ . .. .. ~ • .... . " .. .,,. ...r,,. '-" .... 
,,,. ,. / ,. 1 l , -

.;~\I i:, "'•;.ı ~ · w, :, ip~~:, :f ~i:, \.;~ \tı ~~, ~.a:, tıı --~\("'.! 
.... • ,,. ... '5':: ; ~ ' . ,. \.-.. u ~ 

ve mihrabın istalaktitinin üstünde ayrı bir kitabe içinde En'am suresinin 79 uncu 
ayeti yine çini mozayik ile yapılmıştır. Ayeti Kerime şudur: 

"0( .r,~ i ;:,~ ~ 1 ~ J ~:;. ~ :;'~ı J ~ır:.,ıı ~ ~,..J, ~ J ~~ J ~ ~ 
Çinili kubbe: Plandaki mevkii: (Şekil: 4, No. E) 

Kubbe, tuğla ve çini ile tezyin edilmiştir. Kubbenin iç kutru 5,74 metre
dir. Kubbeye istinatgah olan tuğladan örülmüş üç adet sivri kemerler çökmek 
üzeredir. Bu kemerlere tahtadan birer istinat direği konulmuş (Şekil: 9: mimberin 

rJ Eşkili Dudiye: Kurt tezyiiıatı eski Türkistandan İrana ve Mısıra ve Suriyeye 
incikal etmiştir. Ekseriyetle madeni oyma işlerinde kullanılır. Bunların birçok eşıkali vardır. 

[2] (AH tmra:n) suresi, ayet 37 - 40. 
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arkasına bak) olduğundan çökmeden muhafaza olunuyor ise de bu muvak
kat bir tedbirdir. Kubbenin ortasında bir daire içinde kufi yazı ve çini mozayik 

ile (~) '(.J~) 'c~ı '(~_,.ıı '(..ı.r)lyazıhdır. 
Kubbenin kaidesinde yeşil zemin üzerine siyah çini ile ve sülüs hada kor

dela gibi mozayikle yapılmış dairen matlar şu iki ayeti kerime yazılıdır (1}. 

~.; ':Jlj L. J .. : .. ı_,....Jıj L. .ı,\ i y ':J J ~ oj,> t ':J i ~ıJ..ı_,.,. ':JI .ı.\I ':J .tiıl 

4.r: .$-1. ~M. ':J J r~> l.J rr:.~1 0. l. ~Al. <lı·~4 'İl .. ~ ~ 15..ill I~ ı:.,• 

·r:12.ll J.ll ..,.,.J ~~ o~j!. ':JJ ~.;':JIJ ..::.ıl-'4-ll "':;- .. f' C:-J aL: lc. ':JI <\...k 

•. !L...:-1 ..\A; ~4 ı:.,-j!.J .::...~lbl4 .J'~.Ç° ~ JJı ı:.,- ~)\ ~ ..\i ı:,._..lllj .. 1.,.<1 ':J 

'(..k c:;.-' <ÜılJ ~ il.akı ':J Ji}I ôJ..:.14 

il 

OYMALI VE ÇATMALI AGAÇ MİMBER 

Mimberin cephesi: (Şekil: 8) 

İkisi amudi ve üçü müstevi ve yazılarla oymalı beş kaideden ve bir kemer 
ile çift kanatlı oymalı ve çatmalı bir kapıdan ve kapı kemerinin üstündeki mu-

rabba sahada murabbalı (satrançlı) kufi yazı ile çatmah olaraık ı .J~ Jl.1 1, ( ..1..7 ı. ( .:lı ı ) 
(~) , (~~) , (_/) yazılı inşaat aksamından mürekkeptir. Mimber yüksekçe 9 
basamaklıdır. 

Cephesinin eni 1,03, irtifaı 2,70, iki kanatlı kapıs.ının eni dahi 0,80 met
redir. Kaidelerin enleri 2 buçuk santimetredir. 

Murabba sahadaki kufi yazının marangozluktaki çatmalarla tatbikın~ ilk de
fa olarak bu rnimberde gördüm. Mısır, Suriye ve İspanyadaki eserlerde görmedim. 
Yalnız sadef ve filato işlerinde görülmüştür. Şu halde Selçukiler bu hususta ilk 

şerefi kazanmışlardır. İki amudi ve üsteki kaidelerde (Ayetülkürsi = ı5"' }:Jt0) 
hakkolunmuştur. Kemerin üstündeki satırda şu kitabe yazılıdır: 

['} Baıkara suresi: Ayet 256-257. 

rJ ( ~ 1 elnad) : Her nesneyi yerli ye~ine muntazam vazetmek. Yerli yerince 
konmuş ve ceınolıunımuş nesne. A!hteri. 

(') ( ""::'")1 dzemi) Emir veznillde. cüstü calak, bahadır, dilir, bir hususa azim ve 

mübaşeret eyledikte tesebbüt ve teceUüt ed'iP andan asla rücu ve ıinhiraf eylemeye. Rey ve 
tedbiri güzel ve metin olup umur ve mesaliha ced ve ikdam eden kargüzar adama deni:r. 
Kamıus Cilt 2 Sat. 593. 
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TÜRKÇESİ 

Yerli yerince konmuş bu yüksek ve muntazam minberi adaletli ve bahadır 
I'.şrefoğlu Emir Süleyman yaptırdı. 

Ve oymalı kemerin her iki köşesinde mimberi yapanın ismi şu suretle yazı-

lıdır: [1] ~ j.E 

Mimberin yan tarafı: (Şekil: 9) Mimberin yan taraf kaidesi 4,02, kubbe
sine ıkadar irtifaı 5,10 metredir. Korkuluk patmaklığının eni 92 santimetredir. 

Ceviz ağacından yapılmış olan bu m~mber cidden bir san'at bediasıdır. Ça
tılarının imtizacı, oymalarının incelik ve intizamı yapanın san'atte kudretini bariz 
bir surette ıgöstermektedir. Konyada Alaeddin camiindeki mimber ile Aksaraydaki 
mimberden san'at, imtizaç, çatı ve nefaset dhetile daha yüksek ve daha dakik 
yapılmıştır. Burada mevcut hendesi şekiLleri ölçtüm ıbiribirinden biraz farklı ol
duğunu göremedim. Binlerce parçadan tutkalsız olarak terekküp edıen bu mimber 
bir şaheser sayılabilir. 

Bu gibi parça parça zıvanalı ve kinişli tutkalsız çatıların tarif ve imal usu
lünü yazmak istedim ise de mevzua uymadığından san'at tarihi kısmına bırak
ınağı daha münasip gördüm. 

Mimberin sağ ve solunda yüksek birer satırlık iki yazı vardır. Sağ taraftaki 
yazı şudur: 

Sol taraftaki yazı şudur: 

.j..\..a.U Y" 4.._. l_ &,. ~ .. ı:'.:11 ":"':k;L 1 ..\""""' 1.) 1 

Bu iki yazı ya hadisi şeriftir veyahut kelamı kibardır. Kitaplarda bulama
dL1D. Yazı çok .girift olduğundan ancak bu suretle okuyabildim. 

Emirler mahfeli: (Plandaki mevıkii: Şekil: 4 No. M) 

Emirler mahfeline taıhta merdivenle 13 ıbasamakla çıkılır. Etrafı ceviz ağa
cından çatrlı parmaklıkla ihata edilmiştir. Bu parmaklık son cemaat mahallinin 
parmaklığı gibidir. (Şekil: 4 No. P) mahfelin, duvarları evvelce çini tuğla ile 
kaplı olması bazı yerlerindeki izlerden anlaşılıyor. ıBugün duvar çinilerinden bir 
şey kalmamıştır. 

Ağaç mihrap: Plandaki mevkii: (Şekil: 4 No. L) 

C.amiin içinde küçük ve ağaçtan yapılmış istalaktiti çok düzgün ve mun
tazam bir mihrap daha vardır. Mihrabın üzerinde ~ezzariyat suresinin 56 ncı 

ayeti yazılıdır. Ayet şudur: 

[') Konyada gördüğüm bazı hususi yazma mecmuada (Akşehirli Açrkgözoğlu İsa) 
isminde bir marangıoz eve oymacı san'avkarma tesadüf ettim. Meomuanm tarihi olmadığın
dan ve san'atkarm senesini gÖSıtenmeıdiğinden bu zatın hang.i devir san'atkarlarından oldu
ğunu tesbit edemedim. Mecmua defter halinde olup sahibi ve yazıcısı merhum Muallim 
Z~kklir, 
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Mihrabın iki tarafında i >:; ~ <f ~ yazılıdır. 

Müezzinler mahfili: Plandaki mevkii (Şekil: 4 No. D) 

Cami mihrabı önündeki kubbenin şimaline yakın bir mahalde veziri sul
taninin oğlu Mustafa Bey isminde bir zat tarafından muharrem 982 H. = mayıs 

1574 M. tarihinde ağaçtan yapılmış bir müezzinler mahfili vardır. Bu mahfile 
seyyar ağaç merdivenle çıkılır. Mahfil ağaçları bir takım çiçeklerle nakşolunmuş 
ve nakışlar yağlı boya ile işlenmiştir. Mahfilin yalnız bir tarafında bir satırdan 
ibaret olarak yağlı boya ile yazılmış şu tarih vardır: 

..;"11:.ı- .;"_.)J )..>J).-lıl"f " ~L j)~A D .. ::.J.1J.1 ._.,..L... ~ d L . "..ıL ..::.ı..ıl.- » -1 
~ • • ı...,::I 

..;"ı;i ili. ..t. 1.5 ..J~ 1 ' ..ıL .:!J .t.. )) Q.J.•_? .... Q.Jt:I L~ " ..ıL .::.:..ıl..-)) .., . 
_JT_A..ı.;ı JA~ Jj§ .. ., " ..ıL .:!J;t ... n (;\; i-"_..ı :.r. jl..ı d:f_;/: " ..ıL ü..ıl..-» 

.. A'I' i..J~ -'--- ~.ili "'..::)' « ..ı L ü..ıla- » 

Minare: Minarenin orta direği ve gövdesi tuğladan yapılmışur. Orta di
reğin kutru tam yarım metre olup çok temiz ve imtizaçlı yapılmıştır. Basamakları 
taştandır. Minare şerdesine doksan basamak ile çıkılır. 

nı 

CAMUN HARİCİ 

Eşrefoğlu türbesi: Manzara: (ŞekH: 3), plandaki mevkii: (Şekil: 4 No. T) 

Eşrefoğlu türbesi müsemmen maktaında yapılmıştır. Kubbesi müsemmen 
menşurun üzerinde oturtulmuş bir mahruttan ibarettir. Kubbenin yani mahru
tunun içi yarım daire maktaındadır. Sathı kamilen çini mozayik 'İle kaplıdır. Bu 
mozayiklerin yarısına kadar dökülmüş ve altındaıki harçlar klimilen harap olmuş
tur. Türbenin içinde üç kabir vardır. Ortadaki kabir Emir Süleymanın olduğu 
ve :bu kabrin üzeri evvelce çini ile kaplı bulunduğunu ve müruru zamanla bo
zularak Üzerleri sıvandığını ihtiyar zatlerin ifadelerine atfen yazdım. 

Bu türbeyi Eşrefoğlu Emir Süleyman vefatından biraz evvel sağlığında 

yani 701 H. = 1301 M. tarihinde yaptırmışnr. Cesetlerin bulunduğu yere gir
mek için türbe kapısı önünde gizli bir kapıdan merdiven ile inilir ki burada ay
rıca bir mahzen vardır. Cesetler tahnit edilmiş ise de şimdi ecsadı mahnutadan 
eser kalmayıp iskara üzerinde yalnız dört adet kafa ve bir yığın kemik mev-
cuttur. ı 

Eski Türkler cesetlerini tahnit ederlerdi. Bu mumya san'atine (Balsamlamak 
=._;..'.>l.LIL) derlerdi-. Bu kelime eski türkçedir. 1,34 X 0,23 metre ölçüsünde iki 
sanrdan ibaret türbe kapısı üstündeki kitabenin imlasını aynen muhaıfaza ede
rek buraya yazıyorum: 
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~.;l..Ulj jW ~I ":"\~&- ~ _,Jıı ~ _,~I ~~\ ~j\ll 1~ ~~ ~\ - 1 

..J..ı [1
] ~~'Jı ~\ ~ 'Jı 

I 

...\>\ ~-- . ..'_,,;., j ..j_r.I ~\ .j~l- ~..UIJ ~~ ...,'J.-1 --.A:-_Jl..lly.1 - 2 

<l:.~J 

TÜRKÇESİ 

Allahın dünya ve ahret azabrndan emin olan bu mubarek türbeyi şan ve 
şeref sahibi büyük Emir Ebulmeali (yücelikler bı:JJbası) din ve millet kılıcı Eş

refoğlu Emir Süleyman yedi yüz bir senesinde yaptırdı. 

iV 

OSMANLI DEVRİNE AİT BİR TÜRBE 

Eşrefoğlu türbesinin iki metre şimalinde 5, 70 meue dılında murabba mak
tah 969 H. = 1561 M. tarihinde yapıldığı kapısı üstündeki kitabesinden anlaşı
lan ve kime ait olduğu bilinmiyen bir türbe vardır. Türbenin plandaki mevkii: 
(Şekil: 4 No. K) 

Bu türbenin kubbesi 'kamilen yıkılmıştır. Yalnız dört duvarile bir oymalı 
ağaç kapısı vardır. 0,48 X 0,35 metre ölçüsünde iki satır.dan ibaret kitabesi şudur: 

~ 4"1 j'JI ~ _:...ı_;.. 

.;,,.? ) ~ J) 41JI t_.;L i~~ 

1\' 1\ 

Eşref oğlu httını: (Şekil: ıo plan) 

v 

1 

2 

Bu han camiin şarkında ve 44 hatve mesafede kaindir. Dör,t duvar ile 
ortasında iki murabba direk ve yedi adet tuğlalı kemere istinat ettirilmiş altı kub
besi ve haricinde, hanın dört ana duvarına bitişik 31 dükkanı şark, garp ve ce
nup taraflarında üç duvarın ortasında birer kubbeli kapısı vardır. Hariçteki dük
kanlarla hanın altı adet kubbesi kamilen yıkılmıştır. Kubbelerin bulunduğu yer
ler tahta ile kapatılmıştır. 

Han, Eşrefoğlu Emir Süleyman tarafından hangi tarihte yaprldığı anlaşıla
mamıştır. Şukadar var ki yukarda 22 ve 23 üncü sahifelerde yazdığım 696 tarihli 

['} _r.:}lı Muht:ır ve Güzide, Esirüddin = ..:,._..JIJ~~I Muhtariddin = _:,_..\il Jl~ 
Ahtcrii Kebir 
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vakfiyesinde bu hanı aıkar olarak tahsis etmiştir. Osmanlı devrinde 998 H. = 
1580 M. tarihinde Çavuşbaşı (Adliye Nazırı) tarafından tamir olunmuş olan 
bu hanın ( A) garp kapısı (Şekil: 10 bak) üstünde 0,62 X 0,38 metre ölçüsün
deki üç satırdan ibaret kitabesi şudur: 

~\ 
. . ("" 
U:,..;~ 

JL .. ı .._,> (b "Y_J j~\~ 

l:>-1 s..UJI .Jl:-)1./. ~A 0h) J->'. 

Jy ~ .. s~ı ~~ J-J~ - ı 

~~ i..\,l! r.I" IS~~ 01.:_ .... _;_:., - 2 

~ • .)L .0-ı .lı...\ı~ s..UJI -l.c:. - 3 '-= ....,, .. .. 1 

Beyşehrinde bundan başka eski bir han veya han harabesi mevcut olmadı
ğından bu han Çavuşbaşıya ait olmayıp Eşrefoğlu Emir Süleymanın olduğu sa
bit olur. Binaenaleyh binanın tarzı inşası bunu ima etmektedir. 

VI 

Eşrefoğlu hamamı: Eşrefoğlu hamamı, kadınlara ve erkeklere mahsus ol
mak üzere iki kısımdır. Hamam tam hanın garbinde on beş metre kadar mesa
fededir. Fevkalade harap ve içi saman dolu olduğundan planı alınamamıştır. 

VII 

BEYŞEHRİNDE İÇERİŞEHİR MAHALLESİNDE DEMİRLİ MESCİDİ 

Bu mescit, Eşrefoğlu camHnin garp tarafında ve takriben 150 metre uzak
lığında mahalle içindedir. 12,20X 10,35 metre sathındadır. Tavanı müstevi olup 
ortasında başlığı istalaktitli bir ağaç direği vardır. Bu direk başlığı Eşrefoğlu 

camii direklerine müşabihtir. Bir kapısı ve iki alt penceresile altı adet üst pen
ceresi ve adi yapılmış bir mihrabı vardır. (Şekil: 11 plan) kapısı üstündeki ki
tabesinde (Medrese) diye yazılı ise de hem mescit, hem medrese (Çocuk mektebi) 
olarak yapıldığı veyahut kitabesi başka bir yerden sökülerek buraya getirildiği 

muhtemeldir. 
0,92 X 0,3 7 metre ölçüsünde ve iki satırdan ibaret olan kapısı üstündeki 

kitabesi şudur: 

~ ~..\11.j_,..'.:. ~\~\y.\ ~~Cı\ ~,.)'\ ~l:l\ ~-_; •. Ü\ cj#> ;),.,,.'. ~\ - 1 

IS::,~ y 

~l-: .... J "_,..:..:. ~) ~-J x::.j <\~.jl,.i'.Ull.J:a;-[' ]___. J~..>...-1_,~ .. )'I~ 2 

TÜRKÇESİ 

Bu mubarek medreseyi Emir Ahmedin oğlu hayrat sahibi Şerafettin Bey 
Subaşı (yaptığı hayrı allah kabul etsin) yedi yüz on dört senesinde yaptırdı. 

/ 
('} '-') bu kelime noktasızdır. 



. "". 
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Şu kitabeye nazaran mescit veya medrese 714 H. = 1314 M. tarihinde 
yapıldığı anlaşılıyor. Banisi olan Emir Şerafettin Subaşı hakkında maliimat elde 
edilememiştir. Yalmz Beyşehrinin ihtiyar tarih meraklıları :bu zat için Emir Sey
fettin Süleyman ve oğlu Mübarizüddin Mehmet Bey ümerasından olup Beyşeh
rinin imarına memur olduğu ve her iki emire kethüdalık ettiğini söyliyorlar. Bu 
rivayetin ne dereceye kadar doğru olduğu ;belli değildir. 

vnı 

BEYŞEHRİNDE İSMAİL AKA MEDRESESi 

İsmail Aka medresesi, Eşrefoğlu camiinin garbinde ve cami duvarının amu
den en yakın yeri üç metre yetmiş beş santim uzaklığmdadır. Gayet muhteşem Vf 

müzeyyen ve fakat harap bir me~hali (Şekil: 12 methal manzarası) ve methalden 
12,50 metre uzaklığında İsmail Akanın bir türbesi, harap olmuş ve izleri belli 
medrese hücreleri vardır. (Şekil: 13 .plan) planda .görüldüğü üzere bu muhteşem 
ve müzeyyen ve tarih ve san'atçe fevkalade kıymetli olan medreseden ancak mü
zeyyen ve oymalı olan büyük methrulin bir kısmile bir kuıbbeli türbe kısmı kal
mıştır. Planda ( ?) işaretile tahdit olunmuş yerler medresenin hücre yerleri imiş. 
Meydana getirmek için sondaj ameliyesi ya:pıhnak lazımdır. 

Bu medresenin harabisini .tacil ve bu esefli ve telafisi kabil olmıyan bir 
hale konmasına sebep olan esbak Beyşehir Kaymakamı Nafi Bey Türk Oca
ğını yaptırdığı zaman lazım olan taşları bu medreseden söktürmüş olduğu bütün 
yerli ahalinin ifadelerinden anlaşrlıyor. ( 1928-1929) 

Büyük methalin oyma ve tezyin işleri ve istalaktitleri Eşrefoğlu camii oy
ma ve nahitlerine müşabehet ve bazı yerlerinde mutabakatı vardır. Büyük met· 
halin üstünde 2,12X0,21 metre ölçüsünde bir satırdan ibaret kitabesi şudur: 

.:_.ı..,~4 j,;.1 L. \~ ~\ ~')'\ r4 ~_rll 4.-.;...\.l.1 o~.::.,..-.) - 1 

<\: .... . .Jx;., j ~ .... .JS::., ~\ ı:.ı:ı ~\ ~lc--1 r.;l>" ... ll ~I ı:.ı:_..ıJIJ ~..ıll ~ #1 

<tı.~-' ~J 15..\>I 

TORKÇESI 

Bu şerefli medreseyi, değerli hayrat ibraz eden büyük şan ve şeref sahibi 
din ve devletin ulusu, mekarimin babası Haliloğlu İsmail Aka (sayi meşkur olsun) 
kendi isim ve namına yedi yüz yetmiş bir senesinde yaptırdı. 

Şu kitabeye nazaran medrese, Haliloğlu Mecdettin İsmail Aka tarafından 
771 H. = 1369 M. tarihinde yaptırıldığı anlaşılıyor. Türbe kısmı tek bir kubbe
den ibarettir. Bu türbede yalnız İsmail Akanın bir krubri vardır. Baş tarafında· 

ki farisi kitabesi bozulmuş olduğundan okunamamıştır. Ayak tarafındaki kitabesi 
0,43 X 0,36 metre ölçüsünde ve dört satırdan ibaret olup şevval 780 H. ikind
kanun ı 3 79 M. senesinde öldüğünü göstermektedir. Kitabesi şudur; 



Şekil : ı 2 Benehrinde İsm.aıl Aka medre>esi kapısı 

9 
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"r )\ ~~\ .J~I 1 

~:r=JI -~1 .; _,hll 2 

( ·dll) .1 ~~~ \C \ ._~ 0_ \C \ ,J.:&-~I 3 

<ti L......~ _, ~Le... ....:- J ı ..::. sı _,ı __; ....::.J ~ ı >~ - 4 
.. • •• J' • 

/ 

Şc:kil: n Beyşehrindc hmail Ak.ı medresesi 
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IX 

BEYŞEHR1NDE MEVCUT BAZI KIT ABE VE KABİR TAŞLARI 

1 

Beyşehirinde Eşrefoğlu camii kıble civarının dışında mezarlıkta mevcut olup 

0,70X0,50Xp,25 ölçüsünde beyaz mermer üzerine hakedilmiş ve fakat taşın bir
kaç yeri kırllmış olduğundan üzerinde baki kalan yazılar şunlardır: 

... _:,lk.l.JI __,y!.i~L .!IJ~I ~\ 1 

.O:::l .. ~\ ~ Ü J~ (J :. J.._.. 2 

c! 4;,_,, j__, \lı ı.S~Li:° t.)~ j 4:JJ:. .uıı 3 

Bu kitabeye bakılırsa herhalde bu taş eski kalenin diğer bir kitaıbesi oldu
ğu kaviyyen muhtemeldir. Çünkü 11 inci sahifede yazılı kale kitabesine uygun 
gelmektedir. 

ŞAMDAN KİT ABESİ 

il 

Eşrefoğlu camii içinde kaidesi kutru 0,34 ve irtifaı 0,43 metre ölçüsünde 
bakırdan kalaylı bir şamdan vardır. Bu şamdanın iki tarafında ikişer satırdan 

şu kitabe yazılıdır: 

Jı ... ıı w~_r:Jı )ili r.:-. .._,v- ~ - ı 

~ı.:-.1JJLa.lı15__,}jl ı.S~\11 - 2 

ı.S ..\ı..Y. 1 .:,.. ~ ....; _r:, \1 \ .. :Al\ ~ 1 

"_rzı ,/- ~~ ~ J~I .; _,-;.11 ~\ ~~ 2 

Beyşehrinde iskender mevkii kurbunda Çilezar Sultan türbesi içinde Selçuk 
tarzında ve sanduka şeklinde üç kabir taşı vardır. Birisi yazısızdır diğer ikisi ya
zılıdır. 

ili 

Birinci kabir taşında baş tarafta: 

Ayak tarafında: 
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iV 

Diğer kaıbir taşının baş tarafında : 

\el .)~ ~.? ~ 0;ı.;. 4 ö.;#1 ~ J> ).1 ~_;)\ .,.1,. 

Ayak tarafında: 

Beyşehrinde Eşref mezarlığında iken yola ka1bedilmiş olan yerden naklo
lunup bugün Eşrefoğlu türbesinde hıfzedilen kabir taşları kitabeleri: 

v 
Baş taşı: 

~ -s~\ )<\> r o O o ~~ JıM~ ;.'. 1 

~1.;:1 ~I ıJ:I ~ 0- J.ı..J.;:J o:J\j ~,;. tJ>./ 2 

Ayak taşı: 

<\~\! 0~ J.) ~ .. .uıı ~ ..... .) ~~ ,j-> - 3 

'"v ~-4 

r1WI 0~ ~ .h...,\J\ ...\,;. t-'>./ - 1 

v.;ı ~/ J\Jj ı.S:JJ'..\ - 2 

UJ~I ı.S:JI~ J\ 4J u-il - 3 

.:,_,f.1 t:.;C ~ !!~ ...\i.,;' - 4 

~ J.) ~ .;: ı.S:J ~ı.; -- 5 
Silahtar Ali Paşanın kabir kitabesi: 

VI 

j~ı J)\i.ly- -- 1 

.::...La> i.5- .::,,\.) ..::,.A.., .)~ ~ .J')J - 2 

<\,\\\~j .,U.~ ;....< l~_, .)J~AJ - 3 
~ / 

.j j L. --:ı j J 1 <tL:o 1 _,.S-<tL:J \...\., ~ l~ - 4 

.ı..lll ü~> J,1... ~y --:ıJ~I .. ~.Jyl - 5 

.::_,; --:ı J~ ~ -~ ...rM 1 <\.:- -"• rJ J.;:; - 6 
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.IS"~ "':-'J~I ~ ... ; -s~ ~ J.r ~~ - 7 

_;b-ıı_l- .. .Ü...\lJI "':-'_,.\< ~..a..:.. ~_,.r:...':.Y. - 8 

.. ı__, ~ r-? ->~. -sv"I J~) O.)~ ~ - 9 

15.)\C J. -O:_Y. -ıı_l~. )~ j.- ?.\ "':-'j.;, --10 

"-l!I jl..i· 15 _;L o..\ı 1 15JUI .::..:>- .,j ;.. --11 
• .. • ..J 

[1] ~L )~ 15j\C 15j\ .; ....., .. ~_;1~ -12 
• J J 

.. iyi .,\ -s.>::.S" Jlc 15...\lJI 1.5>-L> ~.::... J'. -13 . . 
..:...1115_;..:.... 0~l;.; __,b 15...ul 0-4\S"' ~ -14 

"-l!I Jı\ .,..\,\ . .; ı,. .• ; ,;,, ...! • 1.~ -15 
./ .. ..,,..,,, ~ ...,/_J '-' .. __,.-- ı...JV .. 

__,~r.v" .&:;~ Jx~.ı ~__,~_; iY.; ":'"1_,.l<-16 

.. 1 Jj ....ıJ..\ı 1 ~L Jl:..lı ,._._ -Of ...\...:o 0J_;~ -17 - . • - ı.....· 

'"""' ~ ~LQ.lı -18 

VII 

Hafız Mehmet Hulusi Efendi kabir taşı: 

"UI - 1 J. JA 
; -
\~ ..'.:Jl.. ...w l:.~ ~L.. 0-4 • i'.>Lll ~ Jl! - 2 

o.)\j le 1 ~ ..1:b. t j>-v" J~ 1 ~ JJ. - 3 

i J>-v" rıJJı .::.ıbUIJ~ - 4 

.J.X- ~b. ~lJ..ı .ıJ .)~.OJ - 5 

~~ ~J_; 15~1 ~~ - 6 

'"""t ~ - 7 

VIII 

Sabık Beyşehir müsellemi İsmail Efendinin kabir taşı: 

Iı7 

['} Kamusülalimda Sil3ıhdar Ali Paşa adile yazılan Ali Pa§ayı Konya eyaletinden 
azlinden sonra Kaleyi Sultaniyede 1244 de vefat ettiği yazılıyor. Bu ıbelki başka bir Ali 
Paşadır. 
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J~H_,.,, 1 

i...\lJ\ 0bl.'.;. o~ o .)f,\ t\c Y. {..Cfl>\ 2 

ı"...\ly . ._)~'.>'\~ .J'. i~I} .jl.;~ "'.~..:~ 3 

;..ı.~ _ _,ı, .... ~.:.S"i/ -s..ı.f' -- 4 

ı"...\lj\ .jl..f-4 o..G. İ-\.\S" 1.5_< _)L...J'. - 5 

.) ~ 1 _,;.. ..s--L.. .; .)'f'5:_ ...,~ l_, -- 6 

~~\ i ~./ .)~y_\..ı. .Jly_~ 7 

.... t~ ~> JJ _;..ı.;j\ 8 

.) j \ "~/\ ~ - 9 

Beyşehrinde Yeni mahallede mevcut cami ve çeşme kitabeleri: Pazar mey· 
danında pazar çeşmesi kitabesi: 0,58 X 0,43 metre eb'admdadır. 

~\.:;\,;,.~~)~ .j.J..i__-::..._;~;§

~~ {::9 ~ j JI .)~~.; ...ja.~ 

.... .L~ JS. .ô' "'-~ ,.:;. ._. 
~ 

~l. .j-> .ı.l ~_,1 ~L-

~ı_,: .;..S' 0Y." .ı,l_,ı JVI J~ 

~~ts" J~ r_IJ;I .ı.!JI ~l_..::. 

'-' 1 ,;,.:4..:.~ ~ .j-> t--' _;.)'_ J 

IX 

._.-l_$.'ı _;-\~\ 0-.\.:-- ,;,.ij\ .!.I;~ ---· 1 

J ,;,.....,::.> y L:.. _;..\.l; d ~b. - 2 .. ., . . . 
_;..\,l,_ \ ~ J y.,\ .J'. o-\_:,., y -- 3 

~ 

.::.,,L:> ~ .::.,,\) l .. ~-~- 4 
v 

.;,__,_""' .;~ı L-T ~ - 5 

.ı.!J'. ~l.;~}JI .)~.; j,;,.:.:..i - 6 

-s.A._~ ~rlll> -.s~.;L l:!~ - 7 

8 

Son mısra ebcet hesabile tarih çıkmıyor. 

Hacı Armağan mahallesinde cuma camii yakınındaki çeşme kitabesi: 0,50 >< 
0,41 metre ölçüsünde: 

x 
l>-v ._si~ .s.J.:I )o4.>.:-': ofi_ ..:,l:_,_,. . ., . . . 
~).) ._si .ı....:J_,._ J>- ._s4_1 ....;,~ ... ıi_)_, 

~fa \; \;,...:.~ o.il.) J,_~;.. ..J_,I .)~ 



BEYSEHRİ KiTABELERİ 1Z9 

~_,.. ~I .-.:,.IJ;I ~l..b.I "7'-'-::iJ1 ~1V")\>.I ~li..r. "7'~1 JI &;-1 j~y$ - 4 
LJ. -~ ~ l~ "7'r:iJI 1.--)1 Jj .s-11_~ ....Ail- ~;\i l::i..ı._..... - 5 

\ 'I' '(" • .ı.:.

Son mısra ebcet hesabile tarih çıkmıyor. 
-6 

Hacı Armağan mahallesinde çarşı camii kitabesi: 0,66X0,53 metre öl
çüsünde: 

XI 

.ı.\11 ~. o\(_;_;~j )L.d t! fa 

.ı.111 J ~ ~-...i .;..1ı_I o~I ~\ 1\..1 

.ı.111 .....Q1.J J:"l.:.. .s.;~ ı...;Jı..\;.. ~I _,A.&. 

"-ili .U J..lı_I )l-:-" o...:ı ~_;... j-.. 

"-ili .L;.) .$.)~~ lk.. ..>..\.!. J~ ,/_;\i ~ ~ J 

• ..1ı·l.W-J_,-;l~..t . .J"°"._hl YJJJ'~'-· - İ 

~I ~_. J:!-4 ;~;_,...... ~. ~ - 2 
-....'6"J~ "':'} ;_,:.. fa ~I .;i ~l.J"'" - 3 
"'. L. _,!;. J> 15 l ..1. 15 ...c,_ I J\.. J.i'. 15 ..t_.f, - 4 
l.İ~ JI 15..JJI ~ y 1.5~~ . .U::-; "7'>;. ~. - 5 
-1.:_ - 6 \ 'I' '(" ~ 

Son mısra ebcet hesabile tam .tarih çıkmıyor. 

12 - 2 - 1938 Konya Asarı At.ika Müzesi Direktörü 
Yusuf Akyurt 

ZEYL 

TAMiRE MUHTAÇ YERLER 

1 - Eşrefoğlu Camii: (Şekil: 4 bak). 

1 

2 

3 
4 = 
5 = 
6 

A: 
B: 
E: 
F: 
T: 

Büyük methalin harici, 
İkinci iç methal, 
Mihrabın önündeki kuıbbenin istinat kemerleri (çökmek üzeredir), 
Çinili mihrap, 
Türbe kısmı. Dahili ve harici, 
Akmakta olaın cami ·tavanları 

il - Eşrefoğlu Hanı: 

7 = : Bütün yerlerinde tamirat icrası lazımdır. Plandaki harap yer
for gösterilmiştir. (Şekil: 10 bak) 

ili - lsmt#l Aka medresesi: (Şekil: 13 bak). 

8 ,_ A: 
9 ? : 

10 T: 

Medresenin büyük ve harici methali, 
İşaretli yerlerde sondaj yaptırılarak medresenin eski planının 
tesbiti. 

Türbe kısmının tamiri. 

Y.A. 

9 


