SADREDDiN · KONEVI MA'MÜRESİ'NİN
MiMARİ TEŞEKKÜLÜ

Yrd; Doç; Dr. Hasan ÖZÖNDER
Büyük Türk ilim ve fikir adamı Sadreddin Konevi (r~~- : 1) 'nin
ma'muresi (I), (res. : 2), Konya'nın İstasyon semti civarındı:ı, bugün de onun adı. ile aınılan maJh:a1lededir.
adını ta:şı'Yan

Selçuıklu Konyası'nin ise, şehir dış surlarının haricinde; J:ıu semte açılan "Çeşme KaplSı" karşısı'n~ isabet etriıek:tedk (2). (res. : 3, 4).
Vakıf k.ayıtılaJrıri~a

· "zaviye'' olarak da zikredilen (3) ma'mure
günümüzdeM ·haliyle, me:scid (cami), kütüphane ve türbeden mrüte(1)

Kapısı

üzerindeki orijinal kitrubesinde

y·apılardan;

dilmektedir. · "İ~arah
ra

"imaret"

şeklinde bahse~

) " kelimesi Arapça "ame-

) " l{Ökünden

gelmiş

olup :

a. Ma'müriyet, refı:ı,h ve .huzür. sağlayan yapı v:eya yapılar;
b. Aşevi, misafir-hane, tekke, zaviye.
g1bi yapHardan ~ti:teşekkil topluluğa verilen addı~. Yüzyıllar boyunca bu
iki manada kullanılagelmiştir. Birinci kısma giren örnekleriyle daha çok
·kitabelerde; ikinci kısma giren ifadesiyle de, daha çok Vakfiyelerde görmekteyiz.
.
.
.
Sadreddin Konevi yapılar topluluğu, belli bir plfilna uygun olarak değil de,
zamanla .ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamak üzere yeniden eklemin diğer
yapılardan oluştuğu için •biz burada · ondan · f'külliye" yerine, "ma;mô:re1'
şeklinde bahsetmeyi uygun gördük. Bunlara, "manzume" demek de mümkindir.
.
~
.
.
.
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(2)

ilVI~hmed

Emin Dede,

Regaib'ul-Menakıb

~

•

.

~~),v.i!'b;

•

Konya ve Rehberi, &8.
,
..
"Çeşnıe kapısı", Selçuklu dönemi dış kalesinin
oniki kapısından biridir.
Bu önemli kapı surun, batıya açılan büyük kapılarındandır. Sultan Alaaddin . adına hazine tarafından yaptırılan kapıların .dördüncüsüdür. Adı·nı,
Sahip Ata'nın, burada yaptırdığı çeşmeden almıştır. Çeşme de, "Kapı Çeş
nıesi" diye anılmıştır. (Bkz. İ. H. Konyalı. Konya Tarihi, 150, 81<6).
Regaib'ul-Menakıb'de, Sadreddin Konevi'nin, " ... Çeşme ka;pısı içind,e vaki
bir b·aıb mescid-i şerife imam~t hizmetinde kıyam eylediği;' de· belirtilir.
Bkz. v. IH b... '
(3Y Bkz. Suraiya Faroqhi, «Vakıf Adnıinistration ln Sixteenth Ceiıtury Kony.a
(The Zaviye of Sadreddin-i Konevi) ", Journal of the Economic and Social
History of the Orient, vol. : XVII, part: 2, 154-1'6•9; Konya Şeriyye Sicil
Deftel"i, IX/177; Regaib'ul-Menakıb, v. ll b, 2'3b- 24a, 2!7a, 29b, 30a ..
Konevi'nin eserlerinin zahriyelerindeki kayıtlarda
da zaviyesinden bah.
sed ilir.
Vakıflarının çeşitleri için ayrıca bkz. : Konya Tarihi, 496-500.
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şekki1dir. Ma'murenin yerini, Konya'nın ünlü zenginl·erinden, hayır
sever, iliım hı1misi Hocacihan bağışlamııştır. (4) VakMyle burada
onun mülkü olan konaklar bulunuyordu (5).

S,elçuklu Konyası'nın
den, biri durumunda olan

başta

gelen tasavvur ve fikir merkezlerinKonevi Ma'muresi, .beylikleır döneniıitpde, Osmaırlılar zamanıiıda da önemini korumu.'2 olup, bu gün
de Konya'nın ünlü ziyaret yerlerindendir.
Sadıreddin

Konevi yapılar topluluğu çevresinde, tüırbesinin yakınında bulunmayı arzu ve vasiyet eden yakınlarının dilaklleri sonunda, büyük
bir mezarluk meydana gelmiştir. Dl.'2 suırların önünden iıtibaıren, bu
günkü İs!tasyon'a kadar uzanan bu tarihi mezarlıkta, birçok ünlü
şahsiye,t medfun bulunuyordu. Burası, son yanın asır içerisinde is1iiımlaık ~ilerek, meskCın arazi haline getirilip üzerinde özeJ. ve resmi biirçoık binalar inşa edilmiştir.
Bn istimlı1kleriıı yanısıra, yanlış şehirci[ik anlayışından dolayı
sokak ve mahailleler giderek dolduğu için, caımi ve türbe bugün sokak katundan yaklEIIŞık bir metre kadar aşağıda kalmıştı·r.

zAViYE
V aıkılf kayıtlannda ,da adı geçen Sadreddin Konevi Zaviyesl, zabir illim v~ fikir merkezi dmrumunda idi. Burada büyük toplantılaır ve sema' törenleri tertiplenmi.'2tir. (6)
manın

Günümüzde, zavlye olaJraık gösterilebilecelk belli bir mekan buZamanla kaybolduğu veya bu günkü camie dahU

lunmamıaktaJdır.

edildiği kanaaıtindeyiz.

MESCİD

Günümüzde, mu<l!hıhaır minberi ile "cami" haJli.nde bulunanı mescid, taş temel üzerine inşa edilmiştir. Duvarlannda çeşitli yerlerin(4)

(5)

(6)

Regaib'ul-Menakıb,

v ..1,1 b. Eserde bu bağışın, Hocacihan'ın oğlunun, tabtblerin aciz kaldığı hastalığını Sadreddin Konevi'nin teda,vi etmesinden
duyduğu memnuniyetin ifadesi olara;k yapıldığı kaydedilir. Bkz. v. 10 a ..
Bkz. age., v. ı11 b ..
ıMıımurenin ikiyüz metre kadar doğusunda görülen tür.be, Turgutoğlu Türbesi olup; mamurenin çevresinde meydana gelen büy.ük mezarlığa dahil
bulunuyordu. (Bu tül"be hakkında geniş bilgi için bkz. : M. Zeki Oral, "Turgutoğulları, Eserleri-VaMiyeleri", Vakıflar Der., III/3·1-65).
Bkz. Ahmed Eflaki, T/1,62, 23,8.
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de, taş ve tuğlanın yanısııra ker.piç de kuUanılmıştır. Üzeii, kireımit
döşeli ahşap çaıtı ile .örtülüdür. (7)
Camie, güney batı köşesindeki kapıdan giirilmektedir. Üzerinde
daire şeklinde ahışap sayvanı bulunan, 180 x 110 çın. ebadJl biı
dış kapıda üsıt üste iki kitaıbe görülmektediır. Alttaki orijinaıl olup,
inşa kitaıbesidir. Selçuıklu süılüsü ile yazılmış Arapça ibaresi şöyle
dir. (ıres. : 5) :
y~rım

"Bu

mübaırek

ma'mure, içindeki

muha.kkık

ve rabhani a!lim Sad-

·c ~J-l, ~~;J,.cAJ:y';--v,~, J-5'
'
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d:/'
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-~)'J
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(7)

Seyyahlar, Mamurenin meseldinden de bahsederler. 1041/1•63!2 yılındaıki
hac seferinde Konya'ya uğrayan Abdurrahman HLbri (10lı2-1069 = 1ı60ı41659), " ... Sadreddin Konevi Hazretleri merkadi kurbunde bir cami dahi
vardır." (v. 95 b) kaydında bulunur. Bkz. Ş. İrgürel, "Abdurrahman Hi:bri'nin Menasilk-i Mesalik'i", Tarih Enstitüsü Der., sayı : VI, Ekim, 1975, 124.
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reddin MuhE~~mmed bin İshaık bin Muhammed'in CAlll:ıh kendisiİıden
Tazı ol~n) türbesi; vakıfiyesinde şE~~rtları belli edif.diği ve yazıldı.ğı veçhile kendisin~:n vakfeylediği k!iıtapları muhtevi kütüphanesiyle biirlikte, ashabmdan; kalbieriyle ve krulıplwrıyle Tan:rı'ya · yöne[en saliıh
fakiırler adına 673 yılı aylarmda yapıldı."
Bu kitabenin .üstünde, yine üç satır halindeki, nefis Osmanlı ·sü1üsü ile yazl'lmış, şu tamir kiıtabesi okunmaktadıır.

,.

~~; .:ıJ:I~/(If~l 41.~;_,ı
\

'

C,..,J).J
J~
,
.

\"\V~.
•
Bu Türkçe kitaibedeı:rı ·anlaşıldığı üzre, cam~ ve türbe, Sultan II.
Abdülha;mid devrinde, konya Vald:si Mehmed Ferit Paşa zamanında
1317 yılında esas'lı olarak tamir ve ihya edilmiştir.
Bunun da üstünde, camiin Elidmı ve yılı:nı veren yeni
~merd~n yeni bir kita·be daha mevcuttur.

yazılı

mar-

Ritabelerin bulunduğu, tE~~ş söveli basık ve küçük kapıdan kapalı
bir a;vluya gıiriliır. Avlu oııtasıında kare planlı. baŞtan bir havuz mev-

~

~=
•;
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cutken, üç yıl kadar önce zem~n tahtalanılırken, altta kMmıştır. (8)
Avlu, 6.10 x 17.10 m. ebadında olup, kuzey-güney doğrultusunda
uzanmıştır. Avlunu:ı üzerinde kütüphane k1smı bulunmaktadır. Buraya, güney-batı ve kuzey-doğu köşelerde yeralan ahşap merdivenlerle çıJnlır. Avlunun doğuda biri üstte bir; baıtıda üstte üç kuzeyde
biır altta, iki üstte olma;k üzere toplam 7 penceresi mevcuttur. Kuzeye
de, cami hizasından itibaren 4.3'5 m.lik bir taşma gösterir~
Bu dikdörtgen avıunun doğusundaıki kapıdan cami haıremine
geçildr. Burası, 7.90 x 13.90 m. ebadındadı~r. Üzeri kalın ve sağlam yuvaırlak hatina:r üze;irie oturan düz tavanla örtülüdü\1:'. Ortaya yakın
yerinde, doğu ve batı duvarlaırı aras:ıında, geniş :bir Bağdadi kemer,
iavanı yüklenmiş giıbidir.

Doğuda, alı_tta5, üstte 3, batıda 2. a:Ltta bii!', üs~tte 1; güneyde altta
2, üstte 3, ıkuzeyde altta ve üstte 2 adet pencere oilan camiin, alışrup
tan fevkani taırzdaki müezzin .rr;ı.a;bfeline, kuzey-batı köşesindeikıi ahşap merdivoo~e · ç~kılmak<tadır. · ·
r .

Tarihi içerisinde gördüğü çeşitli ıtahrip, tamiır ve tadillerle orijiölçüde kaybetmiş olan camiin, a:sli planıyla, K:onta'da gördüğümüz Selçuklu · mescichlerine (9) benzediğini düşünme\kte
yiz. Bu noıktadan hareketle, ka,re planda olduğu ve üzerinıin geniş ve
yüksek bii!' kubbe ile örtüldüğü kanaatindeyiz. Ortada yer alan Bağ
ıdadi kavisin ·bulunduğu ölçüye kadar iken, kuzeyine yapılan iUwe
mekanla, hareıın iki katından fazlaya çıkarılmıştır. Niıteıkim bi'Tinci
•kısım ile ikinoi kısmın örtü sistemi oldukça famklı görülmektedir. İıki
ıkısım arasındaki yükseklik farkı, tavan düzeni ve tezyinatı değişik
ili,kleri, bu tr-ı.dilatın ve kuzeydeki Havenin açık delüidirler. İlk mekamn kuzey duva;rının alınmasıyla meydana gelen dam ağirlığı bu
noktada yapıilan kemer ve konsüllerle hafirleti1diığıi. gibi, kemer va·s:ııtasiyle iki yan duvaırlara da taksim edilmiştir. (res. : 6)
naılitesini büyüık

Kuz~yde yera~ah al!Şap müezzin · mahfeHne çıkm'ayı sağlayan

(8)

(·9}

Vali Avianya'lı Ferit Paza tarafından Konya'ya getirilen Çayırbağa suyuna kadar, şehr1n içme suyu ihtiyacı kuyu ·ve ·.akarsulardan karşılanıyordu.
Akarsuların baŞında· Me ram · deresi bıiıunmaktaıydı. At, ·. araba gibi çeşitli
vas1talarla şehre getirilen çay suyu, avlu ve izbelere (bodrumlara) yerleş
tirilmiş su küplerinden ilkine dolduruluyordu. Bir süre burada bekletilerek
çökertiliyordu. Daha sonra. sırasıyle yanındakilere aktarılarak, içileıbilecek
hale getiirimeye çalışılryordı:i. ,
İşte o dönemlerde, Konevi'nin bu avlusunda da böyle su küpleri bulunuyordu (Bkz. : Cl. Huart, 1H; Konya ve Rehberi, 6ı8).
Beşarebey (Ferhuniye)
<6!16/1219),
Erdemşah
(617ı/ıl!220),
Abdülmümin
(Meğaribe) (674/1275), Beyhekim (XIII. yy. ~kinci yarısı) mescidleri gibi.
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(ıres. : 7) ahşap merdiveniın altında görülen sandukalaır da, önceleri· avluda iken, bu genişletme am eliyesi sırasın4a içeriye alınmıştır.
Etrafı ~afesle çevLrd.li sanduıka'lı üç mezar, Sadreddin Konevi'nin ya~
kınlarına atttk. (res. : 8).

Birinci mezar, Şeyh'in torunlarından Mehmed
med'e ait olup, baş taşında, Selçuklu Sülüsü ile:

oğlu Derviş M~h

~j~
,.~jJ'. JJ\.iJ)'~'

v-:

-'•

·. :J'

..1~

J~;;J'(J~.~#'J~) ~LJ

J. ~)y (.fJ~

.J#) ..,.,._.) 1

ibruresi

okunmaktadı·r. Ayaık taşının dış

•

yüzünde :

.~~ct\. ~
~~~ ~'(~J "~
c~'oJ.(f
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iç yüzünde ise :

'Lı;
"'

avi 'V~~"~
,.~.

(.)J

lll

"'~"'J) ('.; ~_, '~ IIJ
~

W4LJ'J~v~
şeklindeki

ibaresinden onun hicri 23 Zilkade 900 tarihinde vefat et-

;1Jiği öğrenilmektedir.

İkinci mezarın baş taşının dış

iç yüzünde :

yüzünde :

v;.,P.ı

~~J.~)/.JJ
Ayaktaşının dış

İç

cephesinde :

cepeh-sinde :

' t' .• _~,

V............

~

J.

ll

•

.

"'

"

'

....

.,..r ~ L.., ".,/_ __,.,., i>"
"'
~

'·'"

ibaresi okunmaktadır. Bk hanıma ait olan bu kabrin üzerine renga~enk tülbentler seırilmiştir.
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Üçüncü mezarın baş taşında :

ayak

taşının dı:şındcı

:

.J?'
ztl)'.~YJ ~J

·-·-Lt,.,_ ,1--jf

,1~

-rJ v;J'~);?'-~

41.)1 ~ Jl

,

....
:

\Jr.,~

~1
r-

-;

iç

'

'\

tarA.fJiıda

,"

ise

yazılıdır.

:Burada. göriilen -baŞka bi·r taşta :

..
.-~

ibaresi

okunmaktadır.

Camiin doğu duva.rındakri bir niş dikkati çeker. (1.55 x 10) am.
e.badmdwki, iki kanatlı bk kapakla örtülü bulunan bu duvar IIlişi,
Sadreddin Konevi'nin çile-hanesi olarak gösterilmektedi;r. 0.60 cm.
genişliğindeki bu dl,lvar enini a.şınıyan ,gir·inıtinin, türbeye bakan küçüık bir penceresi mevcuttu;r. ".
·
-.
Camiin dikkati çeken en önemli unsuru, mihraJbıdır. Selçuklu
dönemi Anadolu mihraplarını:q. en güzel örneklerinden bi::ri olan mihrap (·res. : g) nef•is mo'zaikleit'le" beze'Udir. Biıri düz silmeli, diğeri
palılı olmak üzere iki bordürl;ü profili tiplidir (lO) CŞeki·l : 1). Köşe(10)

Ömer Bakırer, Anadolu Mihrapları, 39.
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likl.i türlerden (ll) olup, unukarnas yuvası, 15 cm. yüksekte yedi sı
ra dizilidir. İki tarafında yeralan zarif sütuneeleri ince gövdelidir.
(12). Başlığın üst kısmı, kavsaJranın başlangıcında son bulduğu iqin,
ük bakışta, kavsarayla köşelikleri yük.lenmiş gibi bir görünüm arzederler. Mihrap nişi duvar içinde ved[miş o'lup, duvarın iç cephesindeki taşkınlığı 33 cm'dir. Dl'şarı cephede çıkıntı görülmez.
Pirüze mavisi ve manganez moru çiıni mozayik kaplanml'ş olan
kenaJr bordürlerinde, köşelik ve nişin alt kısmında çiniler,
küçük dikdörtgen parçalar halinde kesilerek birrbir1erine eklenmiş
lerdir. Palmet yaprakları ise, yekparedir. Mukarnas yuva;ları, diğer
çini mozaik mihrraplarda tekır~rlanan kmnpozisyonılar yerıine dikdörtgen veya üçgen şekillerde kesilniiş yekpare çinileırle kaplanrınış
tırr. (13)
milırabın

Tepel.iksiz olan milırabın 192 x 304 cm. ebadındaki dikdörtgen
çerçevesini, genişlik ve silmeleri farklı iıki bordüT dolaşı.r. Araların
da 3 cm.''lik basamak mevcuttur. Hücreye doğru muntazam kademelerle ıderinleşiıiiler.
üst kısımda 28 cm. yükseklikte köşelik tablası bulunmaktadır.
üçgen iki parça şeklindedir.

Kavsaranın etrafında

Niışin alt kı.smı 108 cm. yükseklikte, 97 cm.
rinltkte dikdöcrtgen planlıdır: (14)

açıklıikrta,

40 cm. de,;;

•
Bu muhteşem milırabın üstünde, Selçuklu sü1üsü ile yazılmış,
nebati motifle:r1le bezeli zemin üzerine Ayet'el-Kürsi bordürü yeralı
yordu .. Bu ibaJI"eden günümüze sadece:
şekJindeki

küçük biır bölümü kalmıştır (res. : 103. Bru ibarenin 'üzerinde Bizans özelliğinde bir konsül bulrmmakta;dı·r.
Camiin orijinal yapısında ahşap kanatlarında önemli biir yer tuttuğunu taJhmin etmekteyiz. Özellikle kapı ve peıncere kanatları, muas1r yapılardaki örneklerinde göırmekte olduğumuz nefasette idiler.
SE,3lçuklu kündekari işçHiğirnin tanınmış örneklerini teşkil ediyoırla;r(1.1),
(12)

(13)
(14)

Genelltkle çini mozayikli ve alçılı mihraplarda görülen köşeliklerin çeşitli
tipleri hllikkında geniş bilgi için bkz., age., 39.
Bu tip sütunceler, niçin alt kısmının hayli ingin olduğu mihraplarda kullanılmışlardır. Bkz. age., 7·9.
age. 18ı2.
a;ge., .183.
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dı.

Bunla.rdan bazıları zamanla kayıbo1muş olmakla beraber elde buda bize bu konuıda sağlam bilgiler vermektedirler. Muhafaza edilmek düşüncesiyle önce Konya M üze şubesine (15), sonil:'a da
İstanbul Asar-ı Atika Müzesi'ne nakledilerek Çini'li Köşık'te sergilenmişlerdir. Üzerieri hendesi, nebati ve hattı tezyinatla bezelidir. Üst
lunanları

kısımdaki alınlıklarmdan sağdakinde:

"Takvadan daha aziz bii!:'

"VG

hevayı

şey";

terketmekten daha mükemmel bir kerem y;oktur"
(res. : ll).

ibarelArİ ·bulunmaktadır.

Muahhar dönErrne .ait sade bir ahşap minberi olan camın tek ınİ
naresi güney-brutı tarafta, burada bulunan kapalı avlunun köşesin
dediır. Osmanlı tipindedir. Kaidesi taştan, pabuç kısmından itiba<ren
gövdesi tuğladandır. Fazla bir sanat özelliği hulunmamaMadıii'·. Şe
refesi de sade gö·rünümlü olup, koY1kulukları beyaz mermerdendir.
C::ımiin

de, tü:rıbe, avlu ve diğer kısımlar gtbi, günümüzdeki kat
seviyesinden yrukalşık bir metre kadar aşağıda ka'lması, asırla.rın
meydana geUrdiği bi:rikimi ve ha•talı beled~yecilitk an1ayış ve uygrulamalarının sonucudur.
TÜR BE
Sadreddin Konevi'nin medfun bulunduğu (16) türbe (Şekil :
II, III,), camiin doğu bitişiğindedir. (1 7) Carniin kapısı üzerinde bun5)
06)

(17)

Iionya ve Rehberi, 69.
Konevl'nin vefat tarihi kaynaklarda çeşitli rakamlarla verilmiştir; Katip
Çele:bi, Takvim'ut-Tevarih'de 671;
Lugat-ı Tarihiyye ve Coğrafiyye'de
(1'1/,170), 651; Cl. Huart, Mevleviler Beldesi Konya'da (1,12•), 67ı3; olarak
tarihlenmiştir. (Tahsin Yazıcı tarafından neşredilen Efli'tki'nin Ariflerin
Menkıbeleri'nin "Açıklama" bölümünde verilen ölüm yılı, 5'72'dir. Yanın
da miladi karşılığı 1·263 yılı olarak gösterilmesine rağmen, birinci baskı
sındwki «Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 196·3, 69.2. s.» bu dizgi hatası, ikinci baskısında da «Hürriyet Yayınları, 19·7·3>>, 5'61. s., düzeltilmemiştir).
Camiin yapılışını gösteren bir kita:be mevcut olmamakla beraber, kapı
üzerindeki mevcut kitabede türbe ve kütüphaneden bahsedilmesine müş
teniden camiin, daha sonra inşa edildiği kanaatindeyiz.

'

~
1
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lunduğunu ifade ettiğimiz kitabeden anlaşıildığına göre, kütüphanesiyle ·birlikte 673/1274 yılında inşa edilmi-şti·r. Camiin iki penceresi
ile, "çi'le-hane" olduğu beli'l'tilen :nişin küçük penceresinin nazı~ olduğu tÜrbe Cres. : 12) açık CbaildaJken) tiptedir. Kare planlı o1up,
'gövde kısmında araları açık, kemerlerle bi~birine bağlanmış 12 mermer sütun yera'lmıştır. Bu sütun'ların aralarında 160 x 120 cm. ebadında aniıki parça, değişik geometrik motiflerden müteşe~kil mermer şebekeler bulunur. Buınların da üzeri demi!Y parmaklıklıdır.
Tüırbe,

Konevi'nin vasiyetine (18) uygun olarak,

açık

tipte

inşa

edilmiştir. Üzerinde mahruti planlı ahşap kafesli bir örtü gö:rülürse

de bu, daiha çok tezyini bir mahiyet gösterir.
Biz türbenin

bulunduğu

·• . \
_,.,:AJI
; ,, u~

P.

yerin,

f, J_.;l

.J ~ \.,T";"".

Konevi'niın

evine ait

oLduğu

,.~t .J ~~·'-'~
~~~
- " (.:

0Y-'J.~4ıJ'~u'j~''tf'~.ı\.("'

~~LfJ~~~YJ j~•_,~if~'J..:~

(18)

şunu tavsiye ederim. Beni
Hadis iktaplarında yazıldığı şe
kilde yıkayınız. Şeyhimin (.Allah ondan razı olsun) elbisesini giydiriniz,
:;oma da beyaz bir izar ile kefenleyiniz. La.hdime Şeyh Evhadüddin'in secc.L.•}sini seriniz. Cenazemde, cenazelerde okuyanlardan hiçbirisi bulunmasın. Kabrimin üstüne hiçbir mamüre ve dam yapmayınız. Yalnız eseri
kaybolmaması için sağlam bir taş yapınız."

Vasiyetinin bu bölümü

şöyledir

fıkıh kitaplarında ztkredildiği

:

"Ashaıbıma

g~bi değil,
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kanaatindeyiz. Pey,gambm-imiz,in vefat ettiği odaya defnedilmesi gibi, fıkıhdan ziyade hadise bağlılığını vasiyeıtnamesindeki gayet açılk
ifadesinden öğrendiğimiz Konevi, vefat edince evinin odalarından
bkisi olan bu mekana defnedi'lmiş (19) olmalıdır.
Türbenin mermer söve ve memrıe:r zivanalı basık kemerden olukuzeydedir. Üzerinde, yaklaışık doksan yıl kadar önceki
fotoğraflarda (bkz. res. : 13) görülmeyen ve dolayısiyle daha sonraki yıllarrda başka bir yerden bulunarak buraya yerleştirilen mermer üzer:iıne yazılmış şu arapça ibare okunmaktadır. (res. : 14).
şan kapısı

'V~J..}..:~ (!)_.ı_;_,~~

[YYYV~~.:
'5'Srubahın
açı:k

izzet ve devlete

yakın

ve

kapın

da hacet sahiplerine

olsun."

Türbenin zemini taş döşel:idir. Ortasında bulunan Konevi'e ait
olan sanduka mermerden olup, üstü açıktır. Lres. : 15). Baş ve ayak
:tarafhrında bulunan bakiava şekUndeki taşlarında da herrhangi bir
iba·re me,vcut değildir. Sadreddin Konevi'nin imareti gayet .zeng,in
vak1flarla yaşatılmıştır (20). Vakıfları arasında yeralan değirmen
gelirinin yarısı türbenin, yarısı da camHn idi. Bu gelirleri sağlıyan
kaynı:vklaJTın el ve mahiyet değiştirmesi sonunda, cami gibi türbe de
kendi mukadderatına terkediLdiği için zaman zaman bakımsız kalmış; hayır sahiplednce tamir edri.ilmiştir.
Türbenin çevresi zamanla, buraya defnedilmeyi vasiyet ve aırzu
eden yakınlarının ve sevenlerinin ka!birleri ile büyülk: bir mezaırlık
halini almıştır. Bu tarihi mezarlık, 1932 yılında istimlak edilmiş (21)
ve ye~rine özel ve resmi binalar yapılmıştır (22). Türbenin doğusun09)

(.20)
(ı21)

(2 2)
1

Konevi'nin menkibelerini muhtevi olan "Regaib'ul-Menakıb"da, Hocacihan'ın, tabtblerin tedavi edemediği
oğlunu sağlığına kavuşturduğu için
(v. :10 a), burada bulunan evlerini (konaklarını), K one vi' e bağışladğıı anlatılır (Bkz. V, ll b). Burada sık sık, edebi ve tasavvufi meclisler ve sema gösterileri düzenlenmiştir.
Bu vaJkıflar hakkında geniş bilgi için bkz. Suraiya Faroqhi, agm.; Konya
Tarihi, 496-'500.
M. Önder, Mevlana Şehri Konya, 19171, 1~20.
Ma'murenin güney-doğusuna isabet eden tarafta da tarihi küçük bir mez8,rlık bulunmaktadır. (res. : 17).
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da Siil.e

taşından yapılmış sandukaılı

şında şu sa,tırlar okunmaktadır.

bir mezar diJI,kati çeker.
(res. : 16) :

Başta

"Bu makam
Ulamadan İmam-ı
Bagavi'nin olup
Hicri 516'da vefat
etmişti['. Allah
Ra~hmet eylesin"
Bu, önceleri Konevi ma'muresiniın ya~klaş]k yediyüz metre kadar
doğusnnda iken, istimlı1ke uğradığı için, buraya nakledilereik, üzerine bu yeni kabir yapılmıştır (23). Buırası bu gün de ünlü btr ziyaret-gahdır. (24)
(23)

İ.

ifadesine göre imam-ı Bagavi Türıbesi, Konya dış sureLvarda bulunan "Çeşme kapısı" karşısında idi. Kapının güney
tarafında yeralmış olup, 194'3 yılındaki vaziyeti, basit kerpiç duvarlı ve
ahşap örtülü sade bir yapı idi. Bu metrük ve harap türbedeki sandukanın
herhangi bir kitabesi bulunmamaJkta idi. (Bkz. : age., 27, n. 4).
Değerli araştırmacı Veli Sabri (D. : 1874, Ö. : 20.1.1954) ise, Konya'ya dair
özel not~arında, Bagavi ve türbesi hakkında şu bilgileri verir : «Vakfiye
kaydına tesadüf edilmiyenlerden biri de İmam-ı Bagavi'dir. Muşar'un
ileyh'in tarih-i tevellüdü ve vefatı:na mütedair bir malumat yoktur. Fakat
merhum, sadat-ı kirarndan ve meşayih-i izamdan sahb-u tefsir-i Eb'ul!Jeys olduğu Evkaf idaresinde mukayyed berat hülasasından anlaşılmak
tadır. Bu türbenin türıbedarlığı ve ittisalinde bulunan musluğun. ab-keş
liği ve vakfın tevliyeti için Sultan Selim-i Sani evkafından vazife tahsis
olunduğu ve yakın zamana kadar verilegeldiği ma'lümat-ı kuyüdiyedendir. Fazail ve ahlak-ı hasene ne temayüz eden merhum müşar'un-ileyhin
ahşabdan ma'mül olan türbesinde
şayan-ı kayıt birşey olmay}p ancak
dört beş dönüm miktarı bahçesi türbenin muhafazası uğrunda hasr-ı nefs
ve vaakıf-ı vücüd eden bekçi tarafından ziraat edilmekte bulunmuştur.
,imam-ı Bagavi'nin tekyesi kapısı üzerindeki kitabeyi, yanıbaşında olan
çeşmenin tamiri zamanında çeşmeye koymuşlar. Kitabe:
H.

Konyalı'nın

larının ıbu

. . l:J);

~~ g,~LJ.V'

.

_.

~J\f.'.)~'
"'

d/:>')f"d. .... J,~4LJJ
~ı;.-;_Yd~JY'u,~ı.f. t~u
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boyunca

genişliyerek,

mezarılıkta tanınmış

birçok

büyük bir

alanı kaplıyan

kişi medfuııı bulunrmakıtaydı.

bu ünlü
(25)

KÜTÜPHANE
Konevi'nin, kitabede zikTedilen kütüphanesi, kendisine ve mürşidi İbn-i Arabi'e ait .çeşitli eserleri ihtiva ediyordu. Ma'mureyi ziyaret edenler g~bi, sıırf bu eserleri görüp, mütalea etmek için Konya'ya
gelen birçok a;li:m, yazd1kları eserlerinde, Konevi kütüphanesindeiki
eserlerden sık sık bahsederler. Yüzyıllar boyunca böylece hizmetiDemekki tekkenin

aslı

pir mescid idi. Zamanla tekke halini

almış

olmak-

tadır.»

(24)

(.25)

Büyük Türk müfessirlerinden olan Horasanlı Ebü Muhammed Bagavi
(Hüseyin b. Mes'üd b. Muhammed el-Ferra) için bkz. : ö. N. Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakat'ül-Müfessirin), Ankara, 1961, IV/t2'H3-4; İslam
Ansik., II/449; M. Sofuoğlu, Tefsiı· 'l'arihi (VII), İstanbul, 1.962, 23.
1193"11 779 yılında Konya'ya gelen Edrb b. Mehmed Derviş "Nehcet'ül-Menazil''inde; Tilmar-ı Silsile-i Beni Adem (V. ·4:5 :b) .'de ünlü ziyaret yerleri
arasında Bagavi'nin kabri de zikredilir.
Konevi mamuresinin takdben beşyüz metre kadar batısında bulunan ve
"Aliler" adıyla anılan üç sanduka da, Selçuklu tarzında olup, bu büyülı
mezarlıktan günümüze kalan şahidlerdir. (res. : 18).
M. Mes'iı.d Koman, Konya'daki birçok eski eser gibi Sadreddin-:-i Konevi'nin tür·besi ile mescidinin de "ortadan kaldırılmak tehlikesi" karşısında.
o zamanlar rOdu müfettişliği istihkam mütehassısı bulunan babası Mira,lay İsmail Hakkı Koman'ın Ordu müfettişi nezdindeki şahsi teşebbüsü ile
önlendiğini yazar. Bkz. "Konya ve Çevresindeki Eski Eserleri Üzerine Birkaç Söz", Konya Mec., Yıl: X, Ekim-Kasım. 18415, 84-85/128.
"Divançe" sahiıbi Vali Ra.gıp Paşa'nın da Konevi haziresinde medfun olduğu bildirilirse de (bkz.; M. M. Koman, "İkiyüz Yıl İçinde Konya'da Ölen
Valilerden Ragıp Paşa ve D~vançesi Üzerine Birkaç Söz", Konya Mec. IX;
Ağustos, 1945, 82/t2'6), onun kabrinin yeri de maalese.f belli değildir.
Konevi türbesi, halk arasında, mistik t~bbi falklor yeri olarak da ayrı bir
mana taşır. İyi olaınıyan hastalar için direk yeridir. Yürüyemiyen çocukların, İmam-ı Baga•vi'nin ayak ucundaki bir taşa bindirildiğinde, yürüyeceğine inanılmaktadır.

yüzyıllar içerisinde türbedeki bazı eşyaların kayıbolduğu anSultan Kadı Burhaneddin'in, Alaeddin Şeyh Yar-ı Ali ile
türbeye konulmak üzere gönderdiği bir çift kıymetli halının (ki, buna
mukabil olmak üzere türbede mücaNir dervişler tarafından Sultan'a, Konevl'nin hattiyle yazılmış İbn-i Arabi'nin Fususu'l-Hikem'i gönderilmiş
tir. Bkz. Bezın ü Rezın, 384) da nerede olduğu bilinmemektedir.
Hanigah'da, mubarek bir eşya olarak yüzyıllar boyunca muhafaza edilmiş olan gayet kıymetli bir seccade ile, İbn-i Arabi'nin hırkası da kaybolan eşyaların başında gelir. Bunlar için bkz. İ. H. Konyalı, Konya Tarihi,
504; Konya ve Rehberi, 68-69.

Aradan geçen
laşılmaktadır.
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ne devam eden kütüphanedeki eserler, son yanın asır içerisinde,
Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi'ne nekledilmişlerdir. (26)
Kitaıbede belirtHen bu kütüphane acaba neırede idi? Bu sorıuya
bugün için kesinlikle cevap vermek maalesef mümkin deği1dıir. Çün)iü, türbe müstesna olmak üzere, Ma'murenin yapıları yedi asrı bulan derin mazisi içerisinde büyük eğişikliklere maruz kalmıştır. Bu
cümleden .olmaık üzere, Sadreddin Konevi günlerine ait olan kütüphane kısmının da nerede ve nasıl olduğu belli değıildir. Bugünkü kütüphane kısmı (ıres. : 19) camiin batısındaki kapaılı avlunun üst katındadıır. Genişce bir oda şeklinde olup, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlıdır (6.10 x 3ı15 cmJ ebadındadır. Doğudaki penceresi, camiin dahiline, gÜıneydeki bir pencere de sokağa nazırdır. Bu
geniş odada bugün boş whşap kitap dolapları meıvcuttur. Cres. : 20).

(27)

TAMiRAT VE TADİLAT
Ma'mure'nin, başta cami olmak üzere diğer yapılarının, gunumüze gelinceye kadar biırçok taJIDirat gördüğü ve yer yer tadilata
uğradığı anlaşılmaktadır. Bu arada asli plan ve mimari özelliklerini
büyüık ölçüde kaybettiği de bilinmektedir.
Fatih devri tahrir defterlerindeki kayıtlara göre, Konevi kütüphanesindeki eserlerin adları, müellifleri, hattatları, mevcud veya na-mevcud oldukları yazılıdır. Bu listeye göre o yıllarda
Konevi kütüphanesinde 2~6
cilt tutan 1•6ı2 nadide eser :bulunuyordu.
Bu eserlerin mahiyeti için bkz. : A. Gölpınarlı, Mevlana Müzesi Yazmalar
Kataloğu, I/20ı2-205, 2{)7, 208; A. Ateş, "Konya Kütüphanelerinde Bulunan Ya.zmalar", Belleten, (,195·2), 6.1/87; Anadolu Kütüphanelerinden Mühim Yazma Eserler", Tarih Vesikalan, İstanbul, 1·955, Yeni Seri I, lervha,
XXVI, vd.; levha XXX, vd.; Anıt Der. I/5, II/.2ı2; Osman Ergin, "Sadreddin el-Konevi ve Eserleri", Şaı·kiyat Mec., 1.958, II/77.
Eserleri, 1891 yılında Konya'ya gelen Cl. Huart da incelemiştir. Bkz. Mevleviler Beldesi Konya, 1,113.
(27) ıBazı kitapların tahrip olduğu da anlaşılmaktadır. Nitekim, Muallim Cevdet özel d·efterine şöyle bir hatırasını kaydetmiştir : "Konya'da Sadreddin Konevi tür·besi eLvarına atılan (.1:3,37) ve yağınurda yapışıp bozulan
yüzlerce kitap ve defterler arasından seçilerek İstanbul'a çuvallarla getirilen ve taaffün etmesi dolayısiyle toptan satılan eserler içinde bu deifteri
buldum. Muhteviyatını tetkik ve o müşkil siyakat yazısını halden sonra
beni Cenab-ı Hakk'ın büyük bir ilim hazinesine rastgetirdiğini anladım."
Cevdet'in «ilim hazinesi» dediği, 909-929 senelıerinde ve İkinci Bayezid ile
ıBirinci Selim zamanlarında saray masraflarını gösterir bir defterdir. Bkz.
Osman Erıgin, Muallim M. Cevdet'in Hayatı, Eserleri ve Kütüphanesi, İs
tanbul, Bo:?Jkurt Ba.sımevi, ıl937, 37ıl.

(26)
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Şeyh

Sadreddin, Hadis ve Sünnet'e sııkı sıkıya bağlı bir kişidir
Bu özelliği vasıiyetnamesinde de gayet açık şekilde ifade edHme!ktedir. Binaenaleyh dos1Jla:rına kendisini "Hadis kitaplannda yazıldığı
şekilde" yı,kamalarını vasiyet
edecek kadar hassasiyert gösteren
Şeyh'in, sevenleri tarafından vefat etrtiği yer veya yeırin yakımna
defnedildiği; Bu yerin, Hoca Cihan'ın kend!isine bağışladığı konağın
odalarından biri olduğu kanaatindeyiz (28).
"Şa'fi-i Hakiki" olan
Peygamberimiz'in CS.AJ, vefat ettiği yer olan Hz. Ayşe CR.AJ 'nin
odasına .gömüldüğünü biliyoruz (29).
olan konağa ·taşınan Sadreddin Kıonevi,
sürede tasa vvufi sohbetleııin beni mekanlanndan biri
haline getkmiştir. Sema talimlerinin de yaphdığı bu konak zamanla "imaret" halini almıştıır. Mescid ve tü:rıbenin de ilave edilmesiyle
bir yapLlar topluluğu haline gelen manzl:une, yediyüz yılı aşan mazisi içerisinde çeşttli tamir ve tadil ameliy~ler.i ile günümüze kadaır
gelmiştir. İihtiyaç gösterdikçe tamk edilen ve fakat fazla bir tadilata
uğramAyan tek yapının "türbe" olduğu düşüncesindeyiz.
Hoca

Cihan'ın bağışı

burasını rkısa

Konevi'nin vefat yılı 673/1274'dür. Türbe de, ayı belli olmamakla beraber o yıl inşa edilerek Ma'müre'deki yerini alml!Ş olmalıdıır.
N e zaman ve kimin tarafından inşa edildiği 'kesin olarak biiinemiyen "mescid"in de, Ma'müre'deki çeşitli tadilıltlar sırasında bu
günkü yerini aldığı muhakkakdır. Ma':müre'ntn kuzey cephesindeki
ebad fa:ııklıhkları bunun açık deillerindendir. Orijinal şekil.inde, kare
planlı, tek ve feırah lmbbesi ile Konya'daki diğ·er Selçuklu mescidlerinde gördüğümüz özelliikiere sahip olduğunu düşündüğümüz bu
mescid'in, taş temel üzerine tuğla duvarlarla inşa edHdiği kanaatiilldeyiz. Nirte1dm tuğla örgü sistemi duvarlaırın çeşitli yerlerinde bu
gün de varlığını yer yer s-ürdürmektedir. Mihrwbı üzerinde kalıntı
lıllrı görülen çini bezemeler, Ayete'l-Kürsi bordürünün (30) ·yanısıra,
tuğladan örgülü geniş kubbesinin merkezinde, haW, nerbati ve hen(2·8)

(29)

Mehmed Emin Dede, Sadreddin-i Konevi'nin menkibelerini muhtevi
"Regaibu'l-Menakıb" isimli eserde (Mevlana Müzesi ihtisas Kütüphanesi, No: 1499), Hoca Cihan'ın oğlunun, yakalandığı hastalıktan hekimlerin
bütün uğraşıarına rağmen kurtulamadığı nakleder. Sonunda hastayı Şeyh
Sadreddin'e getirirler. Onun teşhis ve tedavisi ile sağlığına kavuşur. Buna
son derece memnun ve mütehassis olan Hoca Cihan'ın, bugün Marnurenin bulunduğu yerdeki konağını Şeyh'e armağan ettiğine işaret etmiştik.
rİbn-i Hlşam, l'V/31,2, vd..
·

(30)

Milırabın

tam üzerine isabet eden ( /

.J// ~ )ibaresi, calligraphie
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desi tazyinatla pıeydana gelen bi·r çini mozaik madalyonun bulunade ifEıde .etmek isteriz.
-·

bileceğini

Konevi'nin ders ve ' sohbetlerinden feyz -alah ni:üm1nle·re Uz lin
mabedltk yapan bu mescidin; .geı:tek tam.ire muhtaç hale gelmesi ve gerekse artari ceırtaatin iihtiyacına cevap vere-bilmesi içiiıge~
nişletildiği anlaşılmaktadır. BU ameHyede, daha, önce yıkılan kU!bbenin yerine, bu günkürie benzer tarzda düz damın yapıldığı ·görÜlmektedir. Alhşap hatını öi'-tü sistemi böylece düz damla kapa!İılmıŞtı:r.
yıllar

Bu tadÜatın, Konya_ Valü;i

Avlo:ı;ıyalı Ferit Paşa zamanmda

(1317/1899) yapıldığı; Kapı Üzerindeki ikinci .~ita1benin de. l;ıu tamıi
rat
tadilata dair olduğunu kabul etıme'kteytz. C3n _Caınim, ku:z;ey

ve

yÖnünde büyütülmesiyle, üç misli bir cam'i mekan~nın elde, eO.ildigi
ameliye de o ıdönemin önemıli iş1erindedir. Böylece günümüzdeki,
kuzey_,güney doğırultusunda uzanıp, kare Selçuklu planııid~ui çıka
rak bazı dikdörtgen planlı camileri hatırlatan bir mekan ortaya könı.ılmuştı.ır:

_ _Bu mimari tel;ıeddülata sebebiyet ve:ı;-en amiller, ilk. 1nesoidin_ tezyini özelliikierini de etkHiyereık:, büyük ölçiiıde kaybohnapına yol açmışl~dır. Çini mozaik nefis mihrapından başka, diğer kıınmlarda..lü
çini bezemelerden; benzeri Selçuk~u mescidlerinqe gördüğümüz tı.ığ
la işçiliğinden de hemen hemen hiçbirşey kal~amış gibi-di:t:; _
Ferit PR~şa'nın 1317/1899 yl'lındaki bu mimari vetezyini değişik
liklere sabebiyet veren tami~raıt, aynı zamanda bir "ihya" hareketidir. Çünkü ameliyenin böyle olduğu mezkur kitaJbesinden de açıkÇa
anlaşılmaktadır. Demek ki camı zamanla harebeye yüztutmuş ve ceırnaatin ihtiyacına ceıvap veremez oLmuş vre neticedıe Su~tan İkinci
Abdülhamid.· devrinde geniş bir tamir ve ihya ha•reketi gerçekleştiril
miştir. Nitekim ,o :tarihten . selkiz yıl önce Camıii gezen ünlü alinı
Clement Hua:rıt notlannda: " ... tü:rfbe .. yanında· bulunan k ü ç-Ü' k
camide sükunet ve ferwhlık. :vardı.'~- (32) .ifadesinde bulunur. -· ~ ~rı.
, , ._

. :} ·. .

~.

:: ·' . ~ ::r

V~ epigraphie kaideleri gereğince, başınd~ Besınele V~. ~:'{ete'l~-Kürsi, :ın.e.~
ni ile, güney duvarın köşesinden biitşlıyordu. Buna göre,- Ayet-i_ Kerimel.erin miktarı, güney duvari boyutlarındıiki ıüıre planlı bir rriekanı dolaŞıp,
başLadığı yerde sona ermesini gerektirmektedir.· Bu·'-da 'bizim,· mesdcfin
ilk şeklinde küçük ve kare planli olduğu-şeklindeki kanaatimizi· kuv:ve-tlendirmektedir.
(3.1) Bkz. M. Önder, Mevlana Şehri Konya, 1971, ·1i19< '·
(3 2) Mevleviler Beldesi Konya, '11:3.
Bu ta.ınir ve tevsi' arneliyesi için· ayrıca. bkz., M: Mesud Koman, Konya
Mec., 3·1/163·3 n2; Zeki Oral, "Konya'nın Tarihi Eserleri- ve. Bugünkü Du-__ .rumları", Konya Mec., Yıl: X, Ekim-Kasım, 1945, 84-85/36. -·
1
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özetle söyliyecek olursak Ma'mure, yedi asırlık mazisi içerisinde zaman zaman, büyük ve küçük tamir ve tadiller görmüştür. Yaklaşık son yüz yılda gördüğü tebeddülat ve tamirata dair elimizde bazı fotoğraflar bulunmaktadır. Bunla·r, yapılan değişiklikleri, birr öl.çüde de, olsa takibetmemizi kolaylaşıtırmaktadur kes. : 21, 22, 23, 24).
Bunlat..'j,çerisinde en eSik:isi olduğunu kabulettiğimiz (res. : 21) 'de
mescid'in üzeri, kamış çeleınli, düz toprak dam ile örtülüdür. mesim : 23} 'de ise, yarım makasın tüm makas haline getiirldiği görülmektedir. GünÜJmüzdeki şeklini bu değiş:iJkli'kle almış olduğu anlaşıl
maktadlr. (Resim : 22) 'de, mescid'in kuzeyinde iki sıra pencere dikkati çekmekte,dir. Ayrıca bu tara-fita, ahşap sütunlara dayanan, etrafı açık bir saçak mevcuttur. Burası, ahşap parmakhıklarla, mezarlkıtan ayrılımıştır. Bu görüntü de günÜJmüzde mevcut değildir.
Elimizdeki tarihi fotoğırafta (res. : 21) dikkatimizi çeken bir konu da, camiin batı bitişiğ:iJnde, alçak damlı, düz toprak örtülü dikdörtgen bir mekanın mevcudi<yetidir. Yapının dama yakın yukarı kı
sımlarında gayet küçük ve dikdörtgen ·şeiklinde menfazler bulunmaktadır. Burasının, esaslı tamirat ve tadilata uğramış olmakla beraber,
vakfiyelerde adı geçen za.viye mekanı olaJbileceğini ifade etmEk isteriz. Dama ya:kliil yükseklikte yeralan küçük ve dikdörtgen ışıkhk
ları ve batı duvarında görülen büyük hacası ile bu mekan, oturulan
ve hatta gecel~i:bilen geniş bir bölümdür. Buna göre bu fotoğrafta
zavtyesiyle bwlikte imaretin, XIX. asır sonlaTindaki vaziyeti görülmektediır. Bu mekan, günümüze kadar gelememiştir.
Bugün yeri,
açık Ewlu durumundadır.
Bütün bunJardan ortaya çıtkaın gerçek, manzumenin, yediyüz yı
lı aşan tarihi. içerisinde önemli ta' dil, ta'mir ve teıbeddülat geçirmiş
olduğudur. Yapılar topluluğu, Tockiye Anııtlar Derneği Konya Şu
besi tarafından 1963 yılında da tamtr ettirHmiş'tir; Camiin çatısında
ki kiremitler değiştiriiJ.miş, sıva ve badana işleri yapılmış; türbenin
kırılarak kaybolan mermer süveleri, orijiınaliltesine uygun olarak yeniden yaptırıJ.ıp, yerleştirilmiştir. Halk tarafından kurulan "Şeyh
Sada:'ed.din Konevi Camii Yaptırma, Ona11ma ve Yaşatma Deırneği",
bu önemli Ma'mU:re'nin her türlü bakım ve onanın işleriyle HgilenmektP-dir. Camiin batısındaki avlu.ya ev, şadırvan, gasilhane ve heıa.
yaptırılmış; teık şerefeli olan iek minaresi de tamir ettirilmiştir. (33)
(,33)

··Regaibu'l-Menakıb"

de, Konevi'nin günlerinden kalan bir şadırvandan
bahsedilerek, " ... şimdiki şadırvan ol zamanda dahi mevcud" idi denilirse
de (lbkz.: v. ıl6 b), bun'ti:p. neredeki ve hangi şadmran olduğu kesinlikle
belli değildir.
Günümüzde, meseldin b~tı bitişiğindeki kapalı avluda bulunan ortası fis-
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Çevresinde yapılan yeni ist1mlwk ve düzeillleme çahşmalan, Ko~
nevi Ma'müresi'nin daiha rahat bk görünüm kazanmasını temin eıt~
mişti:r.

SONUÇ
İ'lim ve tefekkür tarihimizde önemli yeri olan Sadıreddii11 Konevi'nin 8-dını taşıyan ma'müre, vakfiye kayıtılanilla göre, öncele:rıi bir
zfwiye olara-k tanınmıştır. Bu zaviyeye dair mi'mari bilgi verecek
yeterli beLge bulunmamaktadır. Kapı üze>I"indeki Selçuklu kiıtabesin
de, türbe ile kütüphanenin yapıhşından bwhsedilmektedi·r. 1317/ıag.g
yıllillda yapılan taımir ve ihya ameliyeleırine dair kitahede ise, camj
ve türbenin adı geçmektedir.

Bu bilgilerin ışığında şu kanaaıte varmwktayız : Ma'müre'nin buyerde, Hoca Cihan'ın konağı mevcuttu. "Reğaıihu'l-Mena
'kıb"da belirtildiği gibi Hoca Cihan,
oğlunu sağlığına kavuşturan
Sadreddin Konevi'ye bu kanağını bağışladı. Önce kabul .etmiyen,
ama ısrarlar üzerıine puraya yerleşen Şeyh Sadreddin bu konağı, bi.r
zaviye durumuna getiırereık etrafmdakilere tahsis etti. Konağın uygun bir salonunu kütüphane haline getirerek, ki·taplarını bur_aya
bağışlayıp, vakfetti. Ömrünüın sanuna kadar bu zaviyede yaşıyarak,
görüş ve düşüncelerini yaydı. Verfatını takiben türbesi de buırada inşa edildi. Biz mesoidin de, bu yıllarda ;yapı'lan :ilaveler sırasuida Ma'müre'deki yerini aıldığı düşüncesindeyiz (673 H.; 1274 MJ.
lunduğu

kare planlı Selçuklu mescidleırine benzediğine kaıni olduğumuz mesddi, birçok ta'mk, ta'dil ve tevsi' arneliyeleri ile çeşitli değişikliklere uğrayarak güınümüze kadar gelmiştir.
Konya'daki teik

kubıbeli,

Vasiyetine uygun olaraık sade ve mütevazi görünümlü, üzeri
açık tarzdaki türbesi bugün de onun vasiyetine muvaıfık şekildedir.
Ona bağlı olanlar ve saygı duyanlar, türbesinin civarına ıgömÜlme
yi istedikleıri için, başlangıç nakitası Sadıreddin Konevi'nin tü.Tıbesi
olan genıiş ve büyük bir mezrurl11k meydana gelmiştlır. Konya'nın eski şehir planlarmda görüldüğü üzere gayet geniş alana sahip olan
bu tarihi mezrurlıkta birçok ünlü şahsiyet medfun bu1urunaJktadır.
kiyeli havuzun,

burasının

ahşa.pla

kaplanması

sırasında

altta

kaldığını

.belirtmiştik. Mamurenin batı avlusunun güney duvarında so~ağa nazır

sade bir çeşme bulunmaktadır. Bu, eski fotoğrad'larda görülrriemektedir.
bir yerden getirilerek yerleştirildiği anlaşılmaktadır. res. : 24·), Yeni yazılı ·kita!besir.de inşası 673· (\H), tamiri de 19!3!3 olarak verilmiştir.
Ma'murenin tarihi çeşmesine dair Konya Şer'iyye Sicilieri'nde bazı kayıtlar
mevcuttur (Mesela bkz. : Defter No: 5•1/166).
!Başka
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Aradan geçen yediyüz yılı aşkın süre içerisinde mezarlıkta yapılan
istimlakler sebebiyle, günümüzde az bir kısmı mervcut bulunmaktadır.

IBİBLİYOGRAFYA

BAKI!RER, Ömer : Onüç ve OndördUncü Yüzyıllarda Anadolu MihrabTürk Tarih Kurumu Yayınları, VI. dizi- Sa. 1'7, Türk Tarih Kurumu Ba.ISımevi, Ap.kara, .197·6.:
•

ları;

e.

EFLAKİ,

Ahmed : Ariflel'in Menlubeleri,
Ankara, 1.95 3-1954.

ı~illi EğiLim Basımevi,

e
ll>Ul,

I, II, çev.: Tahsin Yazıcı,

1

ESTER~BADİ, Aziz b. Erdesir: : Bezm it Rezm; Evkaf Basımevi, İstan

ı 9128.

e

FAROQHİ, Suraiya : "Vakıf Administration in Sixteenth Century Kon(The za:viye of Sadreddin-i Konevi)"; J"urnal of the Economic and Social
1History of the Orient, vol. : XVII, par. : 2, 145-.169.
ıy'a

e.

FERtT, Mehmed Muhlis; Faik, Mümtaz Bahri : Ronya ve Rehberl; Ahmed İhsan ve Şurekası Matbaacılık Osmanlı Şirketi, 13•39.
•
HUART, Clement : Mevleviler lleldesi Konya; çev.: Nezih Uzel, Tercüman 1001 Temel Eser : '1<23, İstanbul, 1978.

tr KEKLİK, Doç. Dr. Nihat : Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allalı
·Kainat ve İnsah·; İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No : '1208,
'Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul, 1967.

e

KOMAN, M. Mes'ud :

"Şeyh

Sadreddin-i Konevi Mescidi ve

Şeyh

Cü-

ıneyd", Kony,a 1\fecınuası, Yıl: III, İkinci Kanun, UMO, 31/1-6312-1637 ..

e

: "Konya

Konya Mec.,

Yıl'

X,

ve Çevresi Eski Eserleri Üzerine Birkaç Söz",
194·5, 84-85/125-31.

Ekim-ıKasım.

e KONYALI, İbrahim Hakkı : Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi;
Yeni Kita.p Basımevi, Konya, 196·4
1
e MEFMED EMİN DEDE : Regaibu'l-Menakib; Mevlana Müzesi ihtisas
!Kütüphanesi, No: N99; Türkçe ıl2b- 4Hb). 1006 tarihli. Geniş bilgi için bkz. A.
Gölpınarlı, Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu, I, Türk Tarih Kurumu Bası
nıevi, Ankara, 100'7, 183.:.185.

•
rizm

ÖNıDER, Mebrnet : Mevlana Şehri KONYA,
Derneği Yayınıdır,

$

Güven

Jl.fatbaası,

(İkinci Baskı), Konya Tu-

Ankara, 19'71.

ÖZÖNDER, Dr. Hasan : Konya VelHeri; Arı Ba.:>ımevi, Konya, 1980.

e

UY:AR, Veli Sabri : Ko;nya Deftcrleri; A. R. İzzet Koyunoğlu Müze ve
Kütüphanesi (numarasız), (v. 3~3a - 3124a).

e ·UZLUK,
'balık

e

Ga.zet.,

Feridun Nafiz : "Sadreddin Konevi'nin Ölüm Yılı" Konya Ba·G8·38, Yıl : :i'l, Salı, 2ı2 Temmuz 1947, sf. : ı-,3.,

Sayı:

"Ölümünün 700cü Yıldönümü Dolayısiyle
reddin-i Konevi"; Yeni Konya Gazet.; 2T-3ıO.VII.1•974, sf.: .ı.

Şeyh Sad-

Selçuk Dergisi I. Sadreddin Konevi Özel Sayısı

14'9

------------~-------

1

res.

1 -

Ord. Prof. Dr. A..Süheyl Ünveı·'in, hazırladığı
Minyatürü".
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res. : 2.- Sadreddin Konevi Ma'muresi'nin, türbe, mescid, kütüphane ve avludan oluşan topluluğunun bugünkü genel ·görünüşü.
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res. : 3 -

Selçuklu dönemi

Konyasının surları

(Şahabeddin

Uzluk).
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res.

4 ___.. Mıttr;ıkçı·,Nı'ısuh'a ğö:ı;e,'"XVI; Yüzyılda IiOhya;
tiıa~·i ~setle~i.
·
·
· ·

surlari-'ve ,:başlica' mi'-
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res.

5 -

Selçuldu, Osmanlı ve Cumhuriyet <löıı::;mlerine ait lütab0ler. Paleographie, epigraphie sanatları açısından olduğu kadar, ·calligraphie
yönünden de bize çeşitli mt!kayese imkanlal'l vermektedil'ler.

res.

6 -

Doğu-Batı duvarlarında

yeralan ve dama destek olan kemer sistemi.
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re3.

7 -- ICuzcyJo yaalımş bulr;nrcn
dukalann yeraldığı .ahşap

8 -

n:ı.ü::;;:d.n

mahfeH.

Srı!d&

me,

altında

san-

meı·diven.

Konevi'nin yalnnlarına ait mezariann sandul~ları. Önceleı·i avluda
iken, cami hareminin bu yönde genişletilmesi sırasında içeriye alın
mışlardır.
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Mescid'in, çini mozaik
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bezeıneli mihrabı.

1

1
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res. : .10 pelı:

Milırabın

az

kısmı

ihetc'l-Kiirsı

res. : ll - Mıı/mıh'e'
nin orijinal ahşap kanatlan.
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res : 12- Mescidin doburada
pence-

res. : 13 - Wla'mılre ve
çenesindeki mezarlı
ğın yaldaşık
doksan
yıl önceki göı·ünümü.
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14 -

Tüı•benin lmınsı

ibareli mermer.

üzel'ine

yaklaşık yarım asır

önce

yerleştirilmiş

olan
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Ma'-

ınüre'nin

güne~

16 -

1

159

'I'ürbenin doğusunda
bulunan, :i:ınaın-ı Bagavi'ııin malmını olduğu
belirtilen mezar.

yinde, yolun lmrşı tarafında bulunan tarihi me··
zarlık.

_:~
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res. : 18 Ma'mftre'nin çevresinde zamanla teşekkül eden tarihi mezarlıktan, batı
yöndeki ı,alıntılardan
biri. Selçuldu dönemi
özelliklerini taşıyan üç
sandukalı bu mezarda
vatanlar, "Aliler" diye anılınaktadırlar.

res.

.19 -

Kap,alı

avlunun üzel"inde yeralan bugünkü fevkani kütüphane

odası.
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20 -

Eserleri Konya Yusuf

Ağa

Kütüphanesine nakledHcn kütüphanenin içeriden

görünüşü.
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Yaklaşık yetmiş yıl

re'nin

res.

23 -

kadar önceki bu fotoğrafta Ma'mude görülmektedir.

uğradığı değişiklikler

Son yarım asm doğru Ma'mure ile, çevresindeki kabirierin görünümü. Burada medfun olan birçok meşhurların
lmlıirleri de zamanla kaylıohnuştur.
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res.

2>4 -

son on yıl önceki durumu. Ve bu yönde yeralan çeş
me. Güney ve batı yönlerde son yıllarda yapılan istimlakler, bına
dal{i birço]{ yapıları ortadan kaldırmıştır.

Batı kısmımn,

~.
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Şekil : 1 -- Çini mozaik mihrabı (Ömür Bakırer'den).
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Tiil'be'nin }{esiti (Osman Nuri Diilgedel''den).
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Şekil

3 -

Tür be

11Ianı

4.

(0. N. Dülgeder'den).
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