ALAADDİN KEYKUBAD DÖNEMİNDE KONYA'DA
İNŞA EDİLMİŞ MİMARLIK ESERLERİ

Doç. Dr. Yılmaz ÖNGE
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Sultan I. Alaarddin Keykubaid'ın zamanı (1220-1237) Anadolu Selçulklu Devle·tinin siyaset, ekonomi ve kültürel yönlerden en güçlü ve
olgun dönemini teşkil eder. Onun saltanat yıllarında yapılan büyii[;{
inıar faaliye1Jlerlnin bir kısmı, ken.di adını ta!Şıyıan şehirler, saray siteleri, cami, medrese, köprü gibi yapılarla, Selçuklu medeniyetinin
bu dönemiden kalma hatLraları olarak, günÜ!Illfude de ayaktadır.
Alanya (J\,laiyyel Şehri, Beyışehıir'de Kubardabad ve Kayseri'de Key·
l<ubadiye saray siteleri, ~anya, Niğde, Ankara, Eskişehir, Sinop Alaaddin Camileri gibi.
Selçı.ı')ı:lu

olarak ~nya da, bu büyük imar
ölçüde nasibin[ alınıştır. Alaaddin Kaykubad zaniamnda ~nya şehrinde inşa edilen mimarlık e·serleri başlı
ca üç ana gurupta topl~ma;bilir :
devletinin

başşehri

çalışmalarınd'a;n: yeıterli

ll

Savunma ya dR güvenlik ile ilgil'i

2l

Sosyo-kültürel

3)

Köşıkler

yapılar

yapılar

ve saraylar

ll Savunma ya da güveııılik ile ilgili yapılar : Bunların başın
da şüphe:siz dünyanın sayılı harikaJlJarı arasına girebilecek nitelikteki Konya Şehri surları gelir (1) • KOillya şehri, tarihi belgelere göre, Alaaddin KeykUJbad zaıınanına kadar, bugün Alaaddln Tepesi
(*)

(1)

Selçuk Üni.-ersitesi Mühendislik-Mimarlık Falkültest Öğretim Üyesi
Konya şehir surları için bakınız :
Evllya Çelebi eyahatnaınesi (Türkçeleştiren Zırhuri Danışman), Cilt 4, İs
tanbul 1970, s. 214-·~15; G. A. Olivier, Vayage dans l'Emplre Ottoman,
Cilt: V, Paris 1B07, s. 48~; Cl. Huart, Keonia, La ville dervlches tourneurs.
Paris 1997, s. 174-'1.75; Ch. Texier, Küçük Asya (A. Suat tercümesi), Cilt: 3,
İstanbul 1340, s. 205; M. Önder, Mevlana Şehri Konya, Konya 1962, s. 4'5-67;
İ. Hakkı Koıiyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya 1964,
s. 133~1'62·; Yusuf Oğuzoğlu, "ı 7. yü"yılda Konya şehrindeki idari ve sosyal
yapılar", Konya (Hazırlayan : Feyzl Ha:lıcı), Ankara 1964, s. 100-•102.
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adını verdiğimiz

ve için'de saray sitesi ile b'aızı antik yapıları ihtiva
eden bir iç kale ile bunun çevreSinde yer alan mahaı:Ie:ıerlden ibareıtti. !Resim : ıl Su!ltan A1aalddin,
düŞI!Ilanların
saldırılarmdan,
selle:rıden şehri korumak için, butün şehri kuşa.tan sağlam ve göste'•
rişli bir sur yıaptırmağa karar vermiş ve bunun için devletin zengin emirlerillli görevlendirmişıtıi. Nitekim, Mevlana'nın babası Ba;haerldin v;eled'in sm-larm üzerine yıazldırmalan için "Bu kall'a, ilahi ve
semavi afattan başka, şahlanan atLarın, ani ve şiddetli gelen seller'in ynlunu keser" meallinde bir kitabe metni tanzim ettiğini, yine tarihi belgE•lerden öğıreniyoruz. SuHan yapılacak sur için, mim•ar ve
ustalarLa Konya şehrinin etrafını dolaşmış, duvarlar ile burçların
ve kapıların yerlerini tEısbit etıtirmiŞtir. Surun çevr eE•i 5-6 km. yi bulmakta olup yüikısekliği 18 m., genişliği de yaklaşık 3 m. idi. Her 40 m,
de bir tane olmak üzere, ı 40 burçkı takviye edilrlllişti ki. bunların
her biri hir emir tarafından inşa ettirilrnişti. !Resj,m : 2) Konya
şehri bu sura ait 12 kapı He dışarıya açılmakta idi. Bunlar, La;
rende Kapısı, At Pazarı Kapısı, Tem Kapı, Aksaray Kapısi, Çeşme
Kapısı, Ayas Kaprsı, Ertaş Kapısı, Ladik Kapısı, Sılle Kapısı, İstan
bul Kapısı, Antalyıa Kap~sı ve Yeni Kapı isimlerini taşıyordu. Larende Ka,pısı, Çs~me Kap]sı, Ertaş Kapısı ile Yeni Kapı bizzat Alaad'din
Keykubad tarafından inşa ettirilmiş ve zengin bir biçimde süslenmişti. J\,onya d~ş &urunun 618/1221 M. yıJ.ında tamamlan'm]Ş olduğu
Selçuiklu kaynaklarından ve mev;cut kitabelePden anlaşılmaktadır.
Suırlar, moroz dolgu[u kesme taş duvar olarak inşa edilmiş ve bu
inşaa,tta hafriyattan çıkan bazı an1ıik mimari parçala.r, heykel ve
kabartmalar, yeni işlenen tezyinatla uyumlu bir kompozisyiOn meydana getirecek tıarzda tekrar ve özenle kullanılmış•tı. !Resim : 3-4l
Mesela Aklsaray Kap<sı büyülk arslan heykelleri, Ertaş, Ladik ve Sille kapıları da insan heykelle'fi ile süslenrlllişti. Bu durumuyla Konya suru bir savunma yap:ı.smdan çolk, bir aç~ hava müzesi görünüşünde idi. Selçu'lıılu yapı sana,tının ya:ııı sıra, Türklerin gayri islami
dünyıa ve dinler hakikındaki toleransını yansıtıyıovdu. Bugün, bu Çok
önemli· esertlen yazıh b'elgelerin dışında XVI. yüzyıla ait şematik
bir rlllinywhlr (2) ile, XIX. yüzyıldıa bazı ecnebi sanatkarlar tarafın
dan yaprlmış g,ravürler, (3) müzeleıre taşınmış bazı plastikle.r ve birkaç kitabeden (41 başlka, maalesef hiçbirşey kalı:naınış gibidir.
Nasühü's-Siilahi (Matra'kçı), Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan
Süleyman Han (Hazırlayan: Prof. Dr. H. G. Yurdaydın), Ankara 1976,
Lev. l7 a.
(3} L. La'borde, Voya•ge en ~e Mineure, Paris Hll3ı8; Ch. Texier, Asie Mineure,
Paris Hl62.
(4) Ch. Texier, a.e., s. Z05-206; Mehmet önder, a.e., s. 56-67.

(2)
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2) Sosyo-kültürel yapılar : Bunları da dini ve profan yapılar
olaraik iki ara gurupta toplamak mümkündür. Dini yapıların başın"
da da şüphesiız camiler ve özellikle Alaa.ddin Tepesindeki meşhur
Alaaddin Camii (5) gelir. Bu tarihi yapı, Sultan I. Rükneddin Mesud
(1116-1156) tarafından inşaatına başlanıp Sultan II. Kılıç Arslan zamanmda (1156-1192) zamanınlla tanıarnianan eski canıie, Sultan I.·
İzzeddin Keylmvus (1210-12191 ve bilalıere Sultan I. Alaaddin Kaykubad'ın yaptırdığı ilave ve değişrkliklerıle günümüzdeki görünüşü
nü kazanmıştır. eResim : 5) Prof. Dr. Haluk Kaııamağaralı'nın araş
tırmaları sonunıda, camiin doğu tarafındaki çok sütunlu bölüm ile
Selçuklu Sultanları türbesinin Sultan I. Mesud ve IL Kılıçarslan zamanlarında yapı]dığı; ortladaiki kubbeli bölüm ile batı taraftaki çolk
sütünlu kısma ve ikinci türbenin inşaasına da I. Keykavus'un emriyle başlandığı; ancak tür'be hariç Alaaddin Keykubad zamanınd.cı,
1ıamamlaııdığı ortaya çıkmıştır. (6) Böylece ilk yap]sı XII. yüzyıla
ait olan ahşap tavanlı eski cami1n, Alaaddin Keykubad zamanmda
batıya dloğrr'u genişletiltliği; ancak bu genişllemelde, Kılıç Arslan Türbesi yüzünden planda bıir daraltma yapılmağa mecbur kalındığı,
mimarın bu luısrmida kub'beli bir orta sahın tesis ve buradaki mihrap e~seruini aami kütlesinin simetri ekseni kabul ederek batı tarafa yine çolk sütunlu bir bölüm ilavesiyle kütle geneHnde, dengeyi·
sağlamaya Çalıştığı anlaşrlmaktadır. Devrin meşhur mimarı Şam'lı
Havlanoğlu'Mehmed'dn, Şam Ünıeyye Camiinden aldığı ilhamla, eski oamii geı;ıi:şletmesi ·sırasında yaptığı değişiklikler ve ilaveler şöy
le sıralanabmr :
al Es!ki camiin ha1ıalı olarak tesbit edilmiş bulunan kıble yö- .
nü yeni ilaveide düz6itilmiş; bıından dıalayı eskd ca.mi ile ilave· kıs
mın birleştiği güney duvarında, do[aylı o.!arak d3. ku.zey duvarın
da bir açı yapılmak zarureti hasıl olmuştur.
(5)

•
(6)

Evliya eÇlebi Seyahatnamesi (Zuhuri Danışman), Cilt: 4, s. 216; Cl. Huart,
MevlevUer Beldesi Konya (Tercüman 1001 Temel Eser), s. 92-9ü; L. Löytved,
Konia, Inschrif.ten der s·eldschuıkischen Bauten, Berlin 1!907; F. Sarre,
Konia, selılBchukii'lc'hen Denıkmaeler, Berlin ~9lı0, I, s. 12ır-Iı!!3; C. Esat Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul, s. 98-102; E. Diez-Oktay Aslanapa,
Türk Sanatı, İstarubul 19'5'5, s. 5'6-57; Zeki Oral, "Konya'da Alaüd-din Ca- .
mli ve Türbelerl", Yılırk Ara~ıtırmalar Dergisi I (lı956), s. 45-74; Suut Kemal Yetkin, İslam Mimarisi, Ankara ·L95ı9, s. 1~2-lı!l5: M. Önder, a.e., s. 7383; İ. H. Konyalı, a.e., s. 293-~17; Doğan Kuban, Anadolu-Türk Mimarisinin, Kaynak ve Sorunları, İtanbul 19'6ı5, s. 114-12(); Oktay Aslanapa, Türk
Sanatı II. İstanbul lo97·3, s. 38-43.
Haluk Karamağaralı, "Konya Ulu Camii", Rölöve ve Restorasyon Dergisj
4 (1. Restorasyon Semineri Özel Sayısı) Ankara h982, s. 1ı21-B2.
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bl Eski camiıin Ahiatlı Hacı Mengüm Berti tarafından yapıl
olan 1155 tarihli :nUımlberi, Y•6'IJ.i ilave'de orta salını taşikil eden
kubbeli bölüme, muhtemelen Kedmüddin Eıidişwh'ın eseri olan muhteşem çini mihrabmı yanına taşınmıştır.
mış

cl Elsiki camide evvelce kuzey-günety ustikametinide kemer diziLerinin teşkil e<btiği sahın düzeni, yeni ilaveden sonra, ilave bölümıerle daha rwhat bağlantı sağıla;yabilecek tarzda, doğu-batı istik!llmetind.e uzanan yeni lı!ir düzene uyıduırulmu!}tur.
dJ

Es!ki camilin kuzey'indeki aviuyu sınırlandıran duvarlardan
avlunun da bartıyla doğru devamı temin edilmiştir.

baJtılda'ki yıkılarak,

el Avlunun kuzey cephesi, hariJııideki düzenlemeleriden sonra,
yeni teşe!kül eden simetri eksenine uy;gun olwrak açılmış bir cümıe
kapJJSı ve bunun ikıi yamnd\ı. yer alan kitabe panolarıyla bugünkü
görünüşünü almıştır.

fl

de,

batı

Eski camiin güney batı ki)şesind~ki fevkani suıltan mahfeli
taraftaki bölümün güney batı köşesinlde yeniden tesis edU·

miştir.

Muhıtemeılen üzerine inşa edildiği antik kalıntiların da tesiii iJ.e
çoik düzgün olmayan esiki cami, Alaadd.in Keykubad dönemiriDe!ki
genişletme:de, Şamlı mimarın projesine göre değişik bir nıimart hü"
ViYtıte bürünürken Keykavus türbesi ile avlu cümle kapısında da
görüldüğü gibi, tezyinatında da E)yyubi Mimarisinin tooiri altmda
ka•lmıştır. Buna mukabil
ku'bbelıi orta Siahna,
Anaôbhı. Selçl.\lkllu
Türkilerinin icadı, olan mozayiik çini tekillgi ile Anadolu'nun en büyük mHıralbı yapıllmış (7); kemerler, ve duvarların alt kısmı çini
lambrilerle kaplanmıştır.

Keykul:ıad zaroanınlda yapılan bu büyük değişikli'klere ve d(ilha .
sonra daı .Beylikler ve Osmanlılar döneıırrlerinde zaman zaman icra
edilen tamiraıt ve tadilata rağmen, hala ilk Selçuklu mabed.ine ait
bazı kısım veya parçaları muhaıfaza etmesi Alaad'din Camiinin dünyaca tanınmasına neden oliınuştur.

Tarihi belgelerd.en ve kubabelerinden öğrenirdiğine göre, Kon=
ya'da AJaadin Keyktıbad zamanınlda kalmış beş adet mahalle mascidi mevcu<tur. Bunlar 617/1220 tarihli Şekerfuruş Me•scidi (Bl ile Er·(7)

.(8)

Ömür Bakırer, Onüç ve andördüncü yüzYillarda Anadolu mihrapları, Ankara 197·6, . 14!1-143; Yılmaz Önge, "Alaeddin Camlinin çinili mihrabı",
önasya Mecmuası, Cilt: 4, Sayı: 41, Mart 19'69. s. 8-'9, :ıo .
Mehmet Önder, "Konya'da Şekerfuruş Mescidi", Anıt, Sayı: 29, Kasım 1,961,
s. 6-8; Mevlana Şehri Konya, s. 9'8-'11()0; İ. H. Konyalı, a.e., s. 541-542.
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dEiirtŞali Mesaicil (9l, Zevle Stiltan Mesöidi <10l, Tercüman Mesci·ve 626/1229 tanhili mina'l'eSiiyle Hatuniye Mescidid1r (12l. Erd.erılşaJı' mescidinde olduğU gibi bazan etrafı ve üstü kaıpalı, yahut
·ş6kerfuruş 'yahut Tercüman mescidJıeirinde oMuğu gibi etrafı lusnieh veya· tamamen a·çık, revak biçimiinde bir medhal ile buna bağİı
:kubbeli bir harimden ibaret olan bu mesoidler, benzer plan şemıi
sııı:a samprtir (13l. DuvarlarıniD ·alt tarafı kesme taştan, üst tarafı
-iJe kashaksız kubıbeleri tuğJadan inşa edilmiştir. GenelJi'kle medhal
·cephesinkle ve k~bıe cephesillde küçüik ·alt pencereler, üst seıviyede
de ikemerli küçük pencerele·rle ayidınlatılmışlardır. Çoğunda duvarların iç yüzleri ve mihrap çini1erle süslenmiştir. Hatuniye Mescidin'de o1duğu gibi, bazırrarırida mabede bitişik veya aıyrı bir minare mevcuttur. tResim : 6l ·
·diUiı

Ya.zıJı be!Jgelere göre, Kıonya'da L İzzedidin Key'kavus ile I. Ala,
adin Keykubad tarafmdan biir darüşşifa yaptmldığı anlaşılmakta
ise de, bugün yeri kesin]ikle belli deği!d~r. (14)

· Ala.add1n Keylkubad devrinde Kıonya'da vefat eden Şeyh Tavını
Mehmed el-Rindi'ye (15l ait oilduğu söylenen Meram Camiinin bıi"
t)IŞmdaki türbe ile AJaaddin Ke.ylkubad'm başveziri o~an Necmedd'in
Karaars~an'm türbesi (16l de bu dönemin dini yapılarındandır.
Özellikle Karaarslan türbesindeki çinili santlulk:a dilk!kate değer bir
sanat eseridir.
Bu

dönenıiiı profarı mimarıisine

ait en güzel örnek, Mukfuil ve
Beyp!lları sularım ~oplayarak şehre akıimak amacıyla Alaadidin
K13y'kUJbad tarafın'dan inŞa ettirilen su yolları ve Havzan ma~ksemi
dir.. (17,l
(9)· Mehmet Önder, Mevlana Şeh"l Konya, s. 100-101; İ. H. Konyalı, a.e., s. 3~43r(i6.
•(10)

Cm)
(12)

.

.

.

M. Önder, Mevlana Şehri Konya, s. 113-114; İ. H. Konyalı, a.e., s. 568-570.
Mehmet Önder, Mevlana Şehr'i Konya, s.· 117; İ. H. Konyalı, a.e., s. 56•3-564.
Mehmet Önder, Mevlana· Ş<Jhri Konya, s. 105-LD7; İ. H. Konyalı, a.e.;
s. 378-386.

(-13)

Murat Katoğlu, "1'3. yü:?ıyıl Konyasında bir cami gurubunun plan tipi ve
son cemaat yeri", Türk Etnoğ;ra,fya Dergisi, Sayı: IX, (1966) : s. 81-100;
Sadi Dilaver, "Anadolu'daki teık kubbeli Selçuklu mescidlerinin mimarlık
tarihi yönünden önemi", Sanat Tarihi Yıllığı IV, İstanbul 1971·, s. Jll-26.
{14), Mehmet Önder, Mevlana Şehı'i Konya, s. 1~5; İ. H. Kon}'alı, a.e., s. 22r1-236.
(1.5) Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, s. 156 ..
(16) Mehmet Önder, Mevlllna Şehri Konya, s. 150-1•51; İ. H. Konyalı, a.e.,

s. 62G-006.
(17)

Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, s. 212-2QO;

s. 985.

İ. H. Konyalı, a.e.,
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31 Köşk ve saraylar : Maad\iln Tepeııinidelkli eslki iç kalede yer
alan Selçuhlu köşk ve saraylarmdan günüımüze sadece Kı:ııç Arslan
veya Alaaddin Köşkü (161 olaraik biHn.en ya.pının alt kısmı kalabil~
miştir. İç kalenin burçlarmdan birisi üzerine inşa edilmiş o[an bu
köşkün üç ta>rafı ballkıonla çevrili fevlkani bir eyvanı vardı. XX. yüzyı] başına kadar ayakta kalabilen bu eyvanın, devşirme liaşlru'dan
örü!nıüş burç bedeni üzerine tuğla ile inşa eldHdiği ve ahşap kirlş 0
1eme bir tavanla örtüldüğü e'siki fiotıoğraflarından belli olmalktadır.
CResim : 71 Yülksek ve geniş bir kemerle oephes:i kuzeye açılan eyvanın etırafındakıi ba11ron tuğladan mukarnaslı konııollarla desteklenmiştir. Doğu ve batı cepheleri ikişeır büyük pencere ile dışarıya
açılmıştır. Eyvan kemerinin önü ve Yilin cepheler ahşap saçaklarila
gölgelendirilmiştir. Köşlkün kaides'iJ:ıJdeki duvar yüzleri tuğla takliıdd
boyalı nakışlarla, eyvanın dış cepheleri ise zengin dekiorlu çinilerle üslenmi'ştir. Eyvan kemeri etrafında dolaşan çini yazı kuşağında
Kılıç Arslan'ın isminin geçmesi, bu köşkün Alaadidin Keylkubad'daın
önce inşa ettıirldiğini goste'ltrnektedir. Falkat sonradan, tıpkı Alaaddin Camii gibi bu yapı dw Alaad:din Keykubad ta:ı1afmdan tamir ettirilmiştir.

Sonuç olaTak buraya kaldar isimlerini ve>rip kısaca tanıtınağa çaeser1erinin, Alaadidin Keykubad döneminden
kalanların hepsi olduğu san:ıllmama!ıdır. Sözünü ettiğimiz yapı'ların
pek azının, Alaadelin Keykubad dönemine ait oMuğunu kitabeleriy"
le tesbit edebiliyoruz. Ancak bunlar da, y.er yer ifaıdeye çalıl}tığımız
gibi, bir. çolk tamirat ve twdilat geçire>rek günümüze gelebilmiştir.
lıştığımız mimll!rlık

I. Alaadin Kecvkubad'ın Selçuklu taJhtmda kalidığı ı 7 yıl içinde
Anadolu'da gerçelkleştıirilen imar çaJ.rşmalarının bilimsel bir tasnin ve toplu bir değerlendirmeııi henüz mevcut değildir. Kan'll!atimizce, Anadolu Selçuklu Devletinin her bak~mdan en güçü dönemine
rasttayan ve XIII. yüzyıJ Türk Medeniyetinin yüksek seviyesini yansttan büJtün kültür ve samat eseorlernnin, vakit geçirmeden bfr korpüsü hazırlanmalı ve bu çalışmalara da•, ağırh'k: merkezi olan Konya'dan başlanmalıdır.

(18)

Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, s. J.61-Hl4; İ. H. Konyalı a.e., "· 1~91•84; Doğan Kuban, a.e., s. loo-115'7; F. Sarre, Konya Köşkü (ŞahaJbeddln
Uzluk te•cümesi), Ankara 1967; Mahmut Akok, "Konya'da Alaiddin Köş
kü Selçuk Sara,y ve Köşkleri", Türk Etnoğrafya Dergisi, Sayı: XI (1968),
Ankara Io96'9, s. 47-73,

•
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Res~m 1 -

Önde iç kale duvarları ile Ala.adin Köşkünün kalıntısı, geride Efiaturt -Mescidi denilen Bizans kilisesi ile Alaaddln Cam:ini gösteren
bir gravür (Charles Texier'den).

Resim 2 -

Alaaddin Keykubad tarafından yaptırılan Konya
burçlarının bir gravürü (Leon de Laborde'dan).

şehir

sUrLarı

ile
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Resim. 3 -

Geride Sultan Selim Camii ve MevlAna Türbesi ile Konya şehir surJannı ve burçlarını gösteren bir başka gravür (Leon de Laborde'dan).

5'1

Resim 4 -

Bizzat Alaaddin Keyknbad tarafından yaptırılan sur
Pazar Kapısı'nın gravürü (Charles Texier'den).

kapılaı·ından
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Resim 5 -

Köşl{Ü

ve camii ile Konya Alaaddin Tepesinin 1961
munu gösteren bir hava fotoğrafı. Caminin kuzey
ki avlu duvarları onarılırken.

yılındaki

duru-

batı köşesinde

Selçuk Dergisi I. Alı\eddin Keykubad Özel Sayısı

Resim 6 -

Hatuniye Mescidinin eski bir
türbesi görülüyor.

fotoğrafı.
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Geride Alaaddin Camii ve
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Resim 7 -

Doç. Dr.

Alaaddin Köşkünün
eski bir fotoğraf.

Yılmaz

yüzyıJımızın

Önge

başlarındaki

durumunu gösteren

ALAEDDIN KEYKUBAD VE KAYSERİ

Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖDE

(*)

Türkiyıe Ta;rihi'nlde, 1071 yılınd'a;
Bizamslılar' a karşı kazanılım
Malazgirt Zaferi, nasıl Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın adını
Türk ve Dünya tarihinde ebedileşıtiıımıiş ise, bu zaferi müteiaJkiıp ku:rulan Türkiye Selçuklulaırı Devrinde, her yönüyle devlet ve nıi'llete
büyük hizmet veren, "Türk Devlet Geleneği" içinlde "Devlet Baba"
an'anesini devam ettiiren Sultan I. Alaedilin Key'kubad da pek hakılı
olarak "Uluğ" ünvanıylle (ll Anadlolu Türk inisanının gönlünide taM
kurmuş, hizmet ve eserleriyle .adını unutulmayaoa'kl.ar arasma yazdırarak, bugün burada an.ıılma;sına i:mlk{ın hazırlamıştır.

Kayseri Şehri ise, Selçuklu Türkiyesi'nde devlet ve hükümet
merkezi olan ve bunda;n dolayı "Darü'l-Mülk" ünvanıyle anılan Konya'dan sonra, ild.noi başkent olara;k, sultanlar yazları orruda oturdukları için yine "Darü1-Mülk" ve wyrıca Anadolu Selçuklu Devleti'nin anmaikıta ollid.Uğumuz büyülk Sultan I. Alaeddin Keykubad, fe1ıihlere oradan çılktığı içn de
"Darü'l-Feth" ünvanlrurıyle anılmış
tır (2).
Bu sabamn büyük o~oritesi değerlll tarihçi merhum Prof. Dr.
Osman Turan hocamız, Anadolu Selçuklulıılrı Kayserisi'nin "Darü'lMülk" ve "Darü'l-Feth" ünvaniarıyle anılışmı Selçuklular Zamanın
da Türkiye adilı eser1nlde şöyile açılk~rur : "Sulta.n Alaeddin yazları ve
sefer zıl!manları Kayısen'de bulunur, ilik yıllarıda, şehir içinlde mevcut
s.arayda, yani "Devlet-hane'1de !3l otururdu. Falkılit Sultan'ın 1225'ten itibruren Kayseri'de şehrin bıir fePsah yrukınında, -ld. bu güukü
Şek~ Fabrikası sahası içinde- inşa ettirdiği Keykubadiyye Sa.rayı,
artık onun yazlık ılkametgfuhı olmuştu. Bir manzumenin tıl!svirine
Erciyes Üniversttesl Fen-Eldebiyat Faikültesi Öğretını Üyesi
Bak : Osman Turan, Selçuklular Zalnanında Türkiye, j,stai:ı:bul 1971 s. 38-9
·vd, ;ve aynı müellif, "I. Keykubact", İA., VI., s. 646-661.
(2) Bak : Turan, Türkiye, s. 68~ -6'88.

(*)

(1)

(3)

"Devleth:ine"nin yeri belli olmamakla birlikte, Kayserililer bu sarayın bubulundUğunu
s·öylemektedirler.
"Devleth§.ne"nin iç-k:ale'de olması da muhtemeldir.

günkü "Yoğun Burç" diıye anılan yerde

