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TÜRK HAKIMi FARABiNİN UDU 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER 

Hakim ve feylesof Farabinin tercemei halinden bahis eserlerde. 

musikişinas oldutunu ve bir musiki aletinin tarafından keşfedildiğini 

Öğreniyoruz. (Elmedhal fi musiki) eserini musiki tarihi alimleri pek. 

mühim buluyorlar. Bunun fransızcası da basılmıştır (1) . . 

lbni Ebi Usaybia, T~bakatül'etıbba eser inde (2): (Farabi) ilmi mu

sikinin nazariyat ve ·ameliyatında gayei kusvaya vasıl olmuştu. Mu

maileyb bir musiki aleti icad etmişti. Çaldığı vakitte insanın bilcümle 

hissiyat ve infialatını tahrik ederdi, diyor. 

f\'1.:-li~t. J ~J..ı :..):ı.; (3) de emir ( Jı..u- ~J..ıll +) nin sazen

deleri biraz fasıl yapdıkta şeyh ( Farabi) ademi iltifat ve çendan is

timaına tekayyüd etmeyip kendi cebinden biraz ağaç parçaları çıkarıp 

birbirlerine zam ve bir garib saz peyda ve seragazi negamat eyle

dikte ehalii meclise dıhk (gülme) arız olup ol kadar güldüler ki bi

hud olunca ondan ol aleti bozup üslilbi abar üzere edip çaldıkta 

cümle büka edip ağiaştılar ve yine bozup bir tarzı ahar üzere çal

dı~ta cümlesi h aba varıp Far abi dahi alatın alıp bir kimse vakif ol

maksızın çıkıp gitti. Habdan kalktıkta Farabiden nişan bulmadılar. 

Seyfüddevle b~na pek ziyade muhabbet edip ikram eyledi . • . diye 

yazılıdır. Birinciden Farabjnin iyi bir musikişinas oldugunu, bundan 

da musiki hakkındaki liyakatinin efsaneleştiğini öğreniyoruz. Demek 

ki Farabinin musikiye, musiki negam<itına ve nazariyatma derin vu

kufu vardır. 

(1) Kitabu L-Musiqi Al Kııbir T. I ve Il ( Baron Rodolphe D'Erlıınger) 1930, 
1935, 1938 Paris. P. Geutbner 

(2) Tıb Tarihi Enstitüsü kütüphanesi. Cilt 1. S. 134- 140. 

(S) Sütlücede Mahmud ağ'a camii imam ve batibi Hasan Ayni nushasıııd11~f 
notundan. 



Mimar Şehabeddin Uzluk eserine göre : 

KONYADA SELÇUKLULAR ZAMANINDAKi 
.HAMAMLARA DAIR 

Dr. A. SÜHEYL ÜNVER' 

· Bugün eskiden kalma bir iki hamamile Konyayı, vaktile yol ve ev 

temizlig-ine misal gösterilen bu möhim şehri tasavvur edemeyiz. Şüp

hesiz ki Selçukuluların sıbhat ve muaveneti içtimaiye tarihimizi zen

ginleştirecek müesseseleri pek çoktu. Isıtılan su ile idare edilen ha

mamların, kudretten sıcak akan suların bulundug-u ılı ca lar da onlarda 

mühim bir yekuna varır. Konyada şimdiye kadar bunların en meşburu 

Sabib Atanın bulunduğu mahallede çarşısının ortasında yaptırdığı ha

mamdır. 'Orada diğer Selçuklu hamamlarını bilemiyorduk. Geçen se

nelerde mimar Şehabeddin Uzluk neşretmiş olduğu Konya abideleri 

eserini {1) bize göndermişti. Orada bu hamamların mevcut veyabut 

mevçud olmıyan birkaçının isimlerini ög-renebildik. 

Selçuklular Konya gibi güzel bir paytahta muhakkak ki böyle 

birkaç deg-il, belki pek çok hamam yaptırmışlardır. Karamanidar za

manında da yapılmış hamamlar buluyoruz. Osmanlılar da bu pek ça

b~k ortadan kalkan hamamları yeniden ibya etmişler veyahut başka 
yerlerde yaptırmışlardır. Konya abideleri her nedense pek çabuk or

tadan kalktığı için bu gibi müesseseler üzerinde toplu bir tetkik 

yapamıyoruz. 

Türkler muht~lif devirlerde Anadoluda tabii kaynaklar olan ve 

olmıyan yerlerde pek çok hamam inşa ettikleri için bizde hamam 

tarzları ve mimarisi çok ilerlemiştir. Bulundukları yerlerin ehemmi

yet ve cesametine göre bunların büyük ve küçüklerine ve birbirin-

(1) Konya abideleri - Mimar Şehabeddin. 68 sahife. 17 resim ve planJı. Kon· 

yada Babalık matbaası. Fiati SO kuruş. Konyadaki mimari eserler i5in şayanı tav• 

aiye bir kitabdır. 



den farklı Örneklerine tesadüf .ediyoruz. Konyada tetkik edebildi~i

miz hamamlar bunların nisbeten çok · ufak nümuneleridir. 

Şimdi mimar Şehabeddin Uzluk eserinden Konyada Selçuklular 

zamanınma ait hamamlar faslma gelelim: 

« Ince minare arkasında Tursun Fakih yanında kale tarafında · 

hamamları~ mevcudiyeti işitilmiştir. 

1279 da Sahib Ata hamarnı : Adından anlıyoruz ki Sahib Ata 

mahallesindedir. Ayni tarihte yapılmış hanikanın do~u tarafindadır. 

Erkeklere ve kadınlara ait iki kısmı vaı:dır. I;I~rh~lge ._ş~lı.~iı:ı bir 

çok noktaları i_çin inşa edilmiş d~~ildir. Çüı:ı.kü .. planc;la.k.i öl.çü l ırr ,ççk . . .. 
küçüktür. Binaenaleyh hamamların o civar hal.kına ma~~us , oldu~~ -~.n-

laşılıyor. Hamamda dört köşe büyük bir: soyunmil ma.halli ıpe:~~uJt~_r. 

Üstü meyilli bir çatı ile öı:tülü. Tepesinde ışık deliiçieri var.c:Jır. .8 u . . .. 
kısmın vaktile kubbe ile kaparidı~ı .zan~o.lunm.ıılçtadır.. Zir.~ S~l.çı.ı,~l.u-. . ... 
larda, Karaman o~ullarında h.atta Os.Qıanl ılarqa bu . kı.sıml,a~-d_ö! .o_rHi· 

r:ıal kubbeler vardır. Binaenaleyh Sahib Ata haı:;Qamıtı.c;la b~ ~~ıwnn 

(;)yle olması içap eder. Lakio zam<!nla k~~b~n,in yıkılıp.ı~. QJII}.~~~- .~9k 

mümkündür. Çünkü mevcutla.r arasında ~ul;>b,e~er.i.ni kııy~e~{Jl,iş,I~~-~~I!ik 

değildir. 

Ince bir koridor.dan soğukluğa girilir. Bur~~ı.nın üsW Jtub.~elidir. 
Kubbesi duruyor. Tarzı inşası Gelük biı:ı Abd~ll~hın t~rbe. ~~ , m~s

citlerde tatbik ettihi bir tipe benziyor. ,Paha koridord a i~i,~,Ç~ ~ir 

kubbe daha vardır. Heialar ikinci ve daha geniş . kc;ıı;id~r. ü~~~in· 

dedir. Buradaki kubbe sekiz köşeli bir . ~aide üz~rin~ . O~Jm~_ş_\\lr. 

Köşelerdeki kısa hatlar üzerinden ikinci bir ~uğla aa,thı. . ihc;la.l\ . s.ure· 

tile kubbe sıkietini bağlıyor. Sahanın geniş dılı'larn:u t~~~il ct~en 

mahaller sivri kC<merlerle örtülüdür. Öbürlerinin yUzl~ri m~~.t~til y-ı
kanma odalarına giden ~ap ıl~ rı havi.dir. Yalnız . şul)p . işaı:~t . ~t~el~ ki 

harnarnda pek. çok kısımlar mevcut de~ildir. 

Mahkeme hamarnı : Şerafettin Camiinin poyrazındadır. HükQII)et 

bulvarına müvazi yol üstündedir. Daha ufak bjr ,ölçüdedir. 1\ııraman 

oğulları zamanında yapıldı_~ı süyle~i_yor. Selçukluların y~p~ı.klaı:ı .~a

mamlardan ayrı bir bünyede değildir ve aynı tarzda9.n:. :.G.~niş .:~ir 
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dört kö-şe soyunma· yeri vardır. Ufak kubbeli soğukluk ve t erleme 

yeri· diğerleri gibidir. Yalnız bu son iki sah·anın kubbeleri yassıclır . 

Öifer· kismı'n da' aynıdır. 

Halen san•at mektebinin biılu'nduğu yerde eskiden Selçukluların 

çarŞıl'arı- \rlird·ı. Binaena:Ieyh hamam ikamet sokakları noktasında mev

l(j::tşgaf 'et:ıil'iyordu. YapıdaRi ölçüsü hama·mın pek geniş olmıyan bir 

ıhülii'tiiı iŞine' yarticlığını hatırlatıyor. Hamam Sahip Atanınkinde ol

dU~ui ·g'ibi erkek·ve 'kadin klsımlarıni h avidir. Salahaddia Zergüb Ko

nevinin meşhur kuyumcu d'ükkanı orada bulunuyordu. 'Mevlana bir 

gün oradan geçiyor. güzel ahenkli çekiç darbalarından büyük bir 

zevk duyuyor. 

Şehir mimarisi noktasından mühim bir cihet vardır. Acaba Sel

çuklular zamanında hamam medhalleri önlerinden bugünkü yollar 

geçiyor mıydı_? Medhalin önünden eskiden de bir yol geçiyordu. 

Çünkü kayıtlarda yolun iki- tarafında Sahip Atanın vakıf dükkaniarı 

oluğunu okuyoruz. 

Türbe hamaniı: Bu grubun eski bir tipi vardır . Yapının Selçuk

lular tarafından yaptınldığı pek mü~kündür. Çünkü imaret yanında 

olması bu fikri kuvvetlendiriyor. Bu mütaleayı bazı vesikalarla ~ast ik 

etmek kabildir. Mesela hamamın eskidenberi türbe hamarnı diye 

anılması ve gelirinin türbeye ait bulıınması bu fikri kabul için kafi 
bir vesikadır. Binaenaleyh hamamın diğerleri gibi iyi bir maksat üze

rine kurulduğu muhakkaktır. Kadın ve erkekler kısmını havidir. Muh

telif tarihlerde tamir ve ilaveleri vardır. 

Türbenin bulunduğu sahayı vaktile sarayın göl bahçesi işgal 

ediy?rdu. 
Alaaddin tarafından Mevlananın babasına bağlanmıştı. Binaenaleyh 

bu mintaka şehrin ikamet hudutlarından dışında kalıyordu. Ilk def~ bir 

halvetten ibaret olan hamamı sonradan tevsi etmişlerdir. Zaten ha

mamın bugünkü durumu da büyük bir Örnek olmaktan ziyade muh

telif eklemelerden mürekkep küçük bir misaldir. 

Meram hamarnı : Mahkeme hamamının daha Lüyük ölçüde ben

zeri Meramdadır. Medhali üzerindeki ki tabeden Karaman oğullarından 

Mehmet bey zamanında yaptırıldığını Öğreniyoruz . Halbuki bu tarz 
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daha eski bir zamana aittir. Inşası itibarile Sahip Ata hamamları 

arasında büyük bir benzeyiş vardır. Bilhassa Medhali kemerlerinde 

ki kabartma hayvan resimleri Selçukluların modelidir. Binaenaleyh 

bu taş kitabe sonradan konulmuştur. [1]» 

Işte mimar Şehabeddin Uzluk'un kitabı bize bu yeni malarnatı ver· 

di. Her veçhile mütalea ve istifadeye şay'an bu eseri okumak lazımdır. 

Ancak Anadoluda Selçukluların şehirlerine ait bu faydalı bilgilileri 

topladıktan sonra bu eserleri daha dikkatli bir surette ve toplu ola

rak mütalea edebiliriz. 
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