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TAKDİM
Konya Ticaret Odası olarak, şehrimizin ekonomik ve sosyal yaşamını, tarihî ve kültürel değerlerini ele alan KONYA TİCARET ODASI
KONYA KİTABI XVIII. serisi olan “KONYA
VAKIFLARI” konulu eserimizi sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Şehrimizin tarihi derinliklerindeki zenginliklerinin yazılı kaynak olarak kalıcı hale getirildiği
Konya Kitabı serimizin her sayısında bölgemiz ve
şehrimiz için tarihte büyük önem taşıyan konular
ele alınıyor.
Konya Kitabımızda 1998 yılında yayımlanan
ilk sayısından itibaren Konya’nın kültür, sanat ve
tarihine ilişkin konulara yer verilmiştir. Bu eserde
bugüne kadar Hz. Mevlâna’nın hayatı ve eserlerinden, şehrin tarihsel gelişimine, yemek ve mutfak
kültüründen, Ahilik geleneğine, kaybolmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerinden, ticaret tarihine ve göçlere kadar birçok konu yayımlanmıştır.
Konya’nın kültür, tarih ve ekonomi alanındaki
zenginliklerini ortaya çıkararak gelecek nesillere
aktarmak, kurumlarımız başta olmak üzere aslında
hepimizin önemli bir görevidir. Konya’da vakıflar
konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış, bu çalışma-

Değerli okuyucularımız,
Vakıflar, İslam toplumlarında her dönemde
büyük önem arz etmiş, birlik, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün oluşmasına katkı sağlamış,
günümüze kadar gelmiş müesseselerdir.
Vakıf, “bir malın mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve
İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından birini
teşkil eden hayır müessesesini ifade etmektedir.
Kur’an-ı Kerîm’de vakıf kavramını ve kurumunu doğrudan çağrıştıracak bir ifade yer almamakla birlikte Allah yolunda harcama yapmayı,
fakir, muhtaç ve kimsesizlere infak ve tasaddukta
bulunmayı, iyilik yapmada ve takvâda yardımlaşmayı, hayır ve yararlı işlere yönelmeyi öğütleyen
birçok âyet, Müslüman toplumlarda vakıf anlayış
ve uygulamasının temelini oluşturmuştur.
Türk tarihinin uzun bir döneminden günümüze kadar camiler, medreseler, kütüphaneler, şifahaneler, hanlar, hamamlar, köprüler okullar, aşevleri,
evlendirme kurumları gibi hayır kuruluşlarının vakıflar tarafından kurulduğunu görüyoruz.

lar eser haline getirilmiştir. Ancak vakıf, Konya Ki-

Vakıflar tarafından insanların huzur, asayiş ve

tabı serimizde bugüne kadar birkaç makale dışında

güvenliğinin sağlanması amacıyla birçok müessese

toplu olarak işlenmemiş bir konudur. Bu nedenle

kurulmuştur. Zaviye ve özellikle tekkelerin, köyle-

Konya Vakıfları çalışması yayınımızın XVIII. seri-

rin yolculuk güzergâhlarında kurulması teşvik edi-

si için hazırlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile derin

lerek ticaret ve seyahatin güvenliği teminat altına

ve zengin bir tarihe sahip olan kadim şehrimizin

alınmıştır.

vakıflar konusundaki tarihi gelişimini yayınlarımız
arasına eklemekten, gelecek nesillere aktarmaktan
büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz.

Vakıflar kanalıyla sunulan hizmetlerin o kadar geniş ve çeşitli olduğunu görüyoruz ki, sadece insanlara hizmet sunmakla yetinilmemiş, hay-

Son olarak, yine büyük birikim ve kültürün

vanlar da unutulmamıştır. Örneğin, kışın yiyecek

var olduğuna inandığımız vakıf tarihi, tüm boyut-

bulamayan hayvanları beslemek üzere yem temin

ları ile ele alınmış ve zengin bir içerikle sizlerin

eden, ağaçlara ve uygun yerlere kuş yuvaları ya-

beğenisine sunulmuştur.

pan vakıflar oluşturulmuştur. Kısacası, toplumun
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ve çevrenin ihtiyaç duyabileceği her türlü hizmet

Cumhuriyet dönemi ve sonrasında vakıflarla

ve yardımlar vakıflar aracılığıyla gerçekleştiril-

ilgili yaşanan bazı hadiseler olsa da bu alandaki ça-

miştir.

lışmalar devam etmiş, yine dönemin ihtiyaçlarına

İslam dünyasında Hicretin birinci asrından

göre vakıflar kurulmuştur.

başlayarak vakıfların kurulduğunu öğreniyoruz.

Son yıllarda ülkemizin ve dünyanın yaşadığı

İslamiyet’te ilk vakıf, Peygamberimiz (s.a.v) ta-

doğal afet ve felaketlere bakıldığında vakıflara her

rafından Hicretin üçüncü senesinde Medine’de

dönem ihtiyaç olacağını, bu hizmetlerin yine vakıf

kurulmuştur. Peygamberimiz buraya, Fedek Hur-

ve yardım kuruluşları aracılığı ile devam etmesi

malığı’nı bağışlamıştır. İslam peygamberi bu hur-

gerektiğini ifade edebiliriz. Bunu da geçmişteki

malığı, yolculara vakfetmiştir. Daha sonra ise Hz

örnek vakıf anlayışı ve çalışmaları ile öne çıkan

Ömer, Hz. Osman ve sahabe, O’nun yolundan gi-

Konya’mızın fazlasıyla yerine getireceğine inanı-

derek birçok vakıf kurmuşlardır. Dört Halife’den

yorum.

sonra Emeviler, Abbasiler ve diğer İslâm Devletleri tarafından da önemli vakıflar meydana getirilmiştir.
Büyük Selçuklu Devleti’nde de birçok dini
müessese ve medresenin açılması ile vakıf teşkilatı birçok alanda yayılmıştır. XI. ve XII. asırlarda,
devletin vücuda getirdiği dinî ve hayrî müesseselerin vakıf kurumlarının artmasına vesile olduğunu
görmekteyiz. Ayrıca büyük bir hayır, yardım düşüncesine sahip olan Selçuklu sultanları, şehzadeleri ve devlet adamları ile ileri gelenleri, bu dönemde vakıf tesisinde birbirleri ile yarışmışlardır.

Değerli okuyucularımız,
Şehrimizin vakıf konusunda da zengin bir
birikime sahip olduğunu, tarihi süreçte vakıf çalışmalarını aralıksız devam ettirdiğini, hem yeni
vakıfların kurulduğunu hem de bu vakıfların çeşitliliğinin artırıldığını görüyoruz.
Son dönemde yuva kuracak gençlerden, hasta ve yaşlılara yardım ile mezarlıkların bakım ve
onarımına kadar pek çok alanda vakfın kurulduğuna şahit oluyoruz. Bu vakıflara, önümüzdeki yıllarda, yenilerinin ekleneceğini biliyoruz. Çünkü
ecdadımız yetimi, yoksulu koruyan, ihtiyaç sahibi

Selçuklular ve beylikler döneminde sayısız

tüm canlılara sahip çıkan bir medeniyeti bize mi-

vakıflar kurulmuş, vâkıfların vakfiyelerinde be-

ras bırakmıştır. Biz de emanete sahip çıkarak vakıf

lirttikleri şartlara göre, tayin edilen mütevelliler

geleneği ile bu çalışmaları sürdürme gayreti içinde

tarafından bu kurumlar idare edilmişlerdir. Selçuk-

olacağız.

lulardan sonra ortaya çıkan devletler de ekonomik
güçleri nispetinde vakıflara önem vermişlerdir.

Bu arada Ticaret Odaları da köklü bir yapıya
sahip oldukları için bu alanda hizmet etme gayreti

Osmanlılar zamanında vakıf kurma geleneği,

içinde olmuşlardır. Ticaret odalarının Ahilik kültü-

devlet henüz bir beylik durumunda iken başlamış-

ründen gelen ve toplumsal yardımlaşma ve daya-

tır. Beyliğin sınırlarının genişleyip bir devlet hâli-

nışmayı önemseyen, vakıf kültürünü benimseye-

ne dönüşmesi, imkânların da artmasıyla Osmanlı

rek kurulu bulundukları bölgelere hizmet vermeye

topraklarına katılan şehirlerde peş peşe vakıf mü-

gayret eden kurumlar olduğunu ve bu çerçevede

esseseleri kurulmaya başlanmıştır. Osmanlı Dev-

vakıf çalışmaları yaptıklarını biliyoruz. Odalar bu

leti’nde de vakıf müessesesi, kişilerin hayatında

geleneği, vakıf kurma yetkisi tanındıktan sonra

da toplum hayatında da önemli bir yere sahip ol-

kurdukları vakıflar aracılığı ile de yerine getirmeye

muştur.

çalışmışlardır.
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Başta mesleki eğitim olmak üzere üniversite

Bu yayınımızda da çok sayıda özgün makale

kuruluşuna kadar bölgelerinin sosyo ekonomik ve

ve araştırma yazıları yer almıştır. Şehrimiz derin

kültürel yapısını etkileyebilecek önemli faaliyetler

bir tarihe sahip olduğundan bu alandaki birikimin

yapmışlardır.

oldukça fazla olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle

Konya Ticaret Odamız da bu süreçte vakıf
çalışmalarına kayıtsız kalmamış ve vakıflar kurmuştur. Ülkemizin yaşadığı afet, sel, yangın gibi
durumlarda çok hızlı hareket ederek afet bölgelerine ya kendileri ulaşmış ya da vakıf ve yardım kuruluşları aracılığıyla ulaşma gayreti içinde olmuştur.
Son olarak kurulan Konya Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı, şu anda başta eğitim ve barınma olmak üzere birçok alanda çalışmalarını aktif
olarak sürdürmektedir.

de Konya’nın vakıf tarihi diğer konular gibi bir iki
cilde sığacak bir konu değil. Ancak alanda yapılan çalışmaları ve yeni araştırmaları imkanlarımız
ölçüsünde sizlere aktarmaya gayret ettik. Kaynak
bir çalışma olarak araştırmacılarımızın hizmetine
sunuyor, beğenerek okuyacağınızı ümit ediyoruz.
Yeni bir eseri daha ortaya çıkarmanın mutluluğunu sizlerle paylaşırken, KONYA KİTABI
XVIII’in editörlüğünü yapan Prof. Dr. Nesimi YAZICI, Prof. Dr. Caner ARABACI, Prof. Dr. İsmail
KIVRIM, Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ ve Doç. Dr.

Değerli okuyucularımız,

Ahmet AKMAN hocalarımıza değerli katkıların-

Konya Kitabımızın ulusal ve uluslararası

dan dolayı çok teşekkür ediyoruz.

alanda özgün bir kaynak olması noktasında önemli

Yine bu sayımıza makale vererek çalışmaları-

bir yere geldiğini görmek bizlere büyük mutluluk

nı bizlerle paylaşan değerli akademisyenlerimize,

veriyor. Bugüne kadar yayımlanan özel sayılarımız

yazarlarımıza, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlü-

ilimizin, ülkemizin kültürel ve ekonomik tarihine

ğümüze, hazırlanmasından yayınlanmasına kadar

ışık tutuyor, bilim çevrelerine ve araştırmacılara

emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, yayınımızın

kaynak oluyor. İnşallah bu misyonunu sizlerin de

ülkemize ve şehrimize fayda sağlamasını temenni

ilgi ve desteği ile gelecek yıllarda da sürdürecektir.

ediyoruz.

Selçuk ÖZTÜRK
Konya Ticaret Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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SUNUŞ
Konya, Türkiye’de sayıca en çok vakfa sahip
şehirlerden birisidir. Bu özellik, yalnız son döneme
ait değildir. Osmanlı devrinden Beylikler ve Selçuklu dönemine uzanmaktadır.

yapılar değildir. İslam Medeniyetinin hayat verdiği
anlayışın ürünleridir.
Selçuklu dönemindeki yardım yarışı ve inceliğinin, gelenek olarak Osmanlı devrinde devam

Vakıflar, kuruluş devri olan Türkiye Selçuklu-

ettiğini belirtmeye gerek yoktur. Aynı kaynaktan,

ları ve Beylikler devrinde, sadece hayırda yarışın

aynı kandan beslenen yeni devlet de Selçuklu’nun

kalıcı göstergeleri olmamıştır; aynı zamanda Ana-

Anadolu’yu vatan haline getiren yüksek ve geniş

dolu’da tutunmanın ve bu toprakları vatanlaştırma-

anlayışını, yani Anadolu mayasını çalmaya devam

nın da en estetik vasıtaları olmuşlardır. Bu konuda

etmiş, Anadolu’dan ötelere o özü yaymıştır. En do-

varlıklı şahsiyetler, devlet adamları, kadınlar hayır

ğal haliyle yapılan hayır yarışı, kültürel şekillen-

yarışının öncülüğünü yapmışlardır.

dirmenin mahiyetini göstermesi açısından hayret

Türkiye Selçukluları devrinde, Konya’da sadece kadınlara ait 83 vakıf eserin bulunması, hayır

vericidir. Kadınlardan birkaç hasbi, sıradan ama
anlamlı örnek verilebilir.

yarışı öncülüğü konusunda bir fikir verebilir. Kim-

Diyelim ki, Cennet Hatun 1664’te, Sedirler

dir bu kadınlar? Sultan eş, kız ve torunları, saray

Mahallesi’ndeki Ken’ân Dede Câmisi için mahal-

mensupları, vezir, emir, kadı, hacib kızları, azatlı

ledeki bağını vakfedivermiştir. Konya’nın Zincir-

cariyeler, bir ön sıfatı olmayan halktan hayırse-

likuyu Mahallesi’nden Asiye Hatun, Cennet Ha-

verler. Çünkü ortak özellik, insan yararına ve Al-

tun’dan farklı değildir. Mülkü olan bir Mushaf-ı

lah rızasına dönük eser dikmektir. Neler yaparlar?

Şerîf ve bağını, mahallesinde Ak Alioğlu Mes-

Vakıfları, cami, mescit, medrese, kütüphane, darü-

cidi’ne 1686’da vakfeder. Ya Konya’nın Esenli

lilm, darülhuffaz, darüşşifa, maristan, han, hamam,

Mahallesi’nden Şerîfe Hatun! O da 1713’te Sultan

çeşme, imaret, hankâh, tekke, zaviye, saray, köşk,
türbe, köprüden kervansaraylara kadar çeşitlenir.
Asıl önemli ve günümüz bağnazlığı için göz açıcı olan yönleri ise, hayırlarında din, cinsiyet, sınıf
ayrımı yapmadan insana-canlıya yönelmeleridir.
Dünyanın salgınlı yıllar yaşadığı günümüzde, virüsü-aşıyı kazanca çevirmeye çalışanlarla karşılaştırılırsa; yirmi Anadolu darüşşifasında, gelen
hastaların zengin, fakir olmasına, din, dil, ırk gibi
özelliklerine bakılıp ayrım yapılmaksızın tedavi uygulanması, hastalardan ücret ve masrafların
alınmaması, asrımızın virüslü zihniyetini zorlayacak bir tavırdır. Üstelik şifaevini temiz havadar
yere inşa ederken, hastane binasında kullanılacak

Selim Camisi için para vakfı kurar. Ahmedfakih
Mahallesi’nden Sâliha Hatun, Kur’ân-ı Kerîm
Vakfı oluşturup 1885’te bir adet yazma Kelâm-ı
Kadîm’ini vakfeder. Bunlar tarih yazan Selçuklu
sultanlarının yakınlarından, temel anlayış yönünden çok farklı mıdırlar?
Vakıflar, bir yardım, merhamet toplumu olmanın insana yansıtılan yüzüdür. Değilse kara kışta
yiyecek bulamayan hayvanları beslemek üzere
yem temin eden, ağaçlara ve uygun yerlere kuş yuvaları yapan, çocuklara oyuncak temin eden, hizmetlilerin kırdığı malzemeleri temin eden vakıfların kurulması nasıl değerlendirilecektir?

taşların, mikrop öldürücü (antiseptik) özellikteki

Vakıflar, medeniyet değerlerine bağlılıktaki

kireç taşı olmasına dikkat edilmesi ayrı bir ince-

hasbiliğin değişik örneklerini verir. M. Güler-R. H.

liktir. Bu kurumlar, vakıftır. Yani dünyevi/seküler

Biçer’in kaleme aldıkları, Harameyn’e İntikal Şartı
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Bulunan Konya Vakıfları onlardandır. Burada, İs-

Bu ara, vakıf eserler ve vakıf mülkler açık

lam birliğinin merkezi olan Mekke ve Medine’yi,

artırmalar veya birer oldu bitti ile satılıp elden çı-

orada yaşayanları korumanın gönüllerde nasıl yer

kartıldı. Özel mülke çevrilenlerin, bazı vicdanları

ettiğinin örneği vardır. Bu ve benzeri örneklerde,

kanatması gerekirdi. Bu konuda arşiv belgelerine

İslam âlemini, farz ibadet dolayısıyla haraca kesen

dayalı olarak, Nazif Öztürk ve H. İbrahim Çelik

bir anlayışı değil, Anadolu’nun Konya merkez, Ak-

can yakıcı örnekler verirler. Vakıf tahripçileri, yap-

şehir, Ilgın, Kadınhanı gibi mütevazı ilçelerindeki,

tıklarını meşrulaştırmak için, “vakıfların bizi geri

Mekke-Medine’de görev yapanları, fukarayı des-

bırakan kurumlar olduğu” yolunda bir söylem ge-

tekleyen anlayış görülür. Yani kutsal yerler üstün-

liştirme işini de tarihimiz ve geçmişimize açık bü-

den para kazanmayı değil, oraya maddi güç yağ-

htan halinde ihmal etmediler.

dırmayı öne çıkartan bu uygulamalar, günümüzle
kıyaslandığında anlayış yönünden ihtişamlıdır. Kutsalı istismar değil, ortak değere hizmet öne çıkmaktadır. Bu, İslam’ın adını katılaştırıp Haricileştiren
kafa yapısı ile karşılaştırıldığında, bir değere bağlılıkta seviye ve samimiyet farkını göstermektedir.
Osmanlı ayrıca, Surre Alayları ile Mekke-Medine
fukarasına yardım gönderirken, günümüzde bazı
bölge devletlerinin yönetici ailelerine de “yardım
alaylarını soymasınlar” diye ayrıca maddi destek

Vakıflara ait alanın daraltılması, erken cumhuriyet dönemi ders kitaplarında, bu kurumlara yönelik birçok eleştirinin yer bulmasına sebep oldu. Bu
eleştirilerden ilki, vakıf kurumlarının İslam toplumlarının gelişiminde zararlı olduğu iddiasıydı.
Vakıfların, yardımseverliği teşvik etmesi yüzünden, İslam toplumlarında şahsî teşebbüsün öldüğü
ileri sürülüyordu. Diğer bir eleştiri, vakıfların İslam
toplumlarının iktisadî anlamda geri kalmasındaki
rolü idi. Bu görüşe göre vakıflar, İslam toplumla-

veriyordu. Osmanlı, her vesileyle Harameyn’e hiz-

rında gayrimeşru yollarla belirli ellerde toplanan

mete, hadim olmaya, hacıları yedirme-içirme gele-

gayrimenkul servetinin dolaşımına engel olmuş,

neğini sürdürmeye çabalamıştı. Osmanlı’ya karşı

böylece geri kalma sebebi olmuştu (Bk. Ü. Eser’in,

İslam düşmanları ile iş birliği yapanlar ise, kutsal

Reddedilen Miras: Geç Osmanlı Devrinden Erken

merkezler üstünden keselerini doldurmayı marifet

Cumhuriyet Dönemine Geçişte Konya’daki Vakıf

sanmaktadırlar. 2019’da sadece Arafat vakfesi için

Kurumları Üzerinde Devlet Kontrolü makalesine).

hacı başına ev sahibi ülke tarafından 1250 riyalin
kesildiği düşünülürse, Osmanlı anlayışının, vakıf
yüce gönüllülüğünün yüksekliği fark edilecektir.

Köklere saldırı, hazin ve acı bir savrulmadır.
Buna Konya’dan bir örnek çok görülmemeli. Diyanet İşleri Başkanlığı, 1925’te Konya’da din eğitimi

Ama vakıflar, temsil ettiği değerleri yükselt-

vermek amacı ile hafız mektebi açma girişiminde

mesin diye bazı dönemler darbeler aldı. Bu durum

bulunur. Kanuna göre, okulun açılabilmesi için

da medeniyetler arası savaşın bir uzantısı idi. Va-

Maarif Vekaletinin izni gerekmektedir. 1925 yı-

kıfların tasfiyesi, tarihi tabirle “kılavuzun karga”

lında Diyanet İşleri Başkanlığı, Maarif Vekâleti ve

olduğu bir süreçte gerçekleştirildi. Vakıfları dü-

Başvekâlet arasındaki yazışmalarda huffaz mekte-

zenlemek için yasa çıkarılacaktı. Bu düzenlemeyi

binin açılması için bütçenin hazırlanmasına karşın,

gerçekleştirmek üzere İsviçre’den bir uzman ge-

Maarif Vekâleti okulun açılışına izin vermez. Zira

tirildi. Avrupalı uzmanın rehberliğinde Vakıf Ka-

Eğitim Bakanlığı, Konya’da bir hafızlık mektebine

nunu üzerinde çalışma yapıldı. 5 Haziran 1935’te

ihtiyaç olmadığı, Konya Vilayetinde yeteri kadar

TBMM tarafından kabul edilen 2762 sayılı Vakıf

hafız ve hoca olduğu kanaatindedir. Konya Müf-

Kanunu, böylece yürürlüğe girdi.

tüsünün, gayrete gelerek hafız mektebini kendi
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ikametgâhında açma teşebbüsüne de izin verilmez.

coğrafyasına çevirenlere rağmen devam etmişti.

Konya Maarif Müdürü ve Maarif Vekâletinin görü-

Nehirler semboldü. Nehir ruhlu yardım ve cömert-

şüne göre, huffaz mektebi, maziye geri dönüşe ve

lik erleri idi, asıl akışı sağlayanlar. Türkistan’dan

köylü çocuklarının taassup içinde kalmasına neden

kopup gelip Anadolu’yu, Balkanları insani erdem-

olacaktır. Konya Müftülüğüne, huffaz mektebi için

lerin ocakları haline çevirmişlerdi. İnsana yönel-

ayrılan tahsisatın engelli bireyler için harcanması

mişlerdi. Haçlı zihniyetinin ırkçılık fesadı, o özü

tavsiye edilir. Maarif Vekâleti, resmi yazı ile Kon-

bozmasın diye, oralara maya çalmışlardı. Sadece

ya’yı “taassup muhiti” olarak tespit etmiştir (Bk.

Sarı Saltuk’un, Tunceli Hozat’ta, Romanya Baba-

H. İ. Çelik, Cumhuriyet Devrinde Osmanlı Eğitim

dağ’dan, Tuna Nehrinin doğduğu Blagay Alperen

Vakıflarının Kullanımı (Konya Örneği makalesi).

Tekkesi’ne varıncaya kadar çok yerde türbeleri

Sonuçta, Konya’da Diyanet İşleri Başkanlığı tara-

vardı. Doğu Anadolu’dan Balkanlara bir “can”ın

fından tahsisatı yapılan hafız mektebinin açılma-

birçok mekânda ayak izlerinin takip edilmesi, Sarı

sına Maarif Vekâleti ve Konya Maarif Müdürlüğü

Saltuk zihniyetinin bir geniş âlemi, nasıl “gönül

izin vermediği için okul açılamaz. Bundan sonra-

coğrafyası” haline getirdiğini göstermeye yeterdi.

sı için “Adüvullah Cevdet” (Allah düşmanı Cev-

İnsana yardım eden, kurda-kuşa yediren bir yüce

det) unvanına sahip Abdullah Cevdet’in, aynı yıl

gönüllülüğün eri idi onlar. O gönüller, vakıflarını,

Konya ziyareti üzerine yazdığı hatıratına bakmak

tekkelerini kurarlar, hastaya şifa, aç olana ekmek

gerekmektedir. Osmanlı ile mücadelede Siyonist

götürürken ırklarını, mezheplerini sormazlardı. Sa-

örgütten diğerlerine varıncaya kadar her türlü düş-

dece Allah’ın kullarına nazar ederlerdi. “Fırat’ın

manla irtibat kurabilen bu adam, muzaffer bir eda

kuzuları”, Türkü, Kürdü, Ermeni’si ile, Haçlı ça-

ile önceden kalan hafız mekteplerinin de Konya’da

kallarının yemi olmasın diye çırpınmışlardı. Aynı

adının “Kurtuluş” olarak değiştirildiğini, çünkü

vakıf insan tipine, kanlı dönemden de bir vakıf in-

hafızlığın geriletici, zihin öldürücü bir işlevinin

san örneği verilse açıklayıcı olabilir.

olduğunu anlatır. Medeniyet değerlerine karşı, vakıf hafız mektepleri üstünden bir başarı daha kazanılmıştır. Hasım görülen İslam Medeniyeti ile
mücadelede batı adına bir ileri adım daha atılmış,
Konya’da adı “Kurtuluş” olan ilk ve orta mektepler
açılmıştır.

Hristiyan Medeniyetinin, ulusçuluk fitnesiyle,
Balkanları, yani vakıf medeniyet coğrafyasını kana
buladığı zamanlardır. Batılı güçlerin silahlandırma
ve tahriki ile İstanbul’da “Ermeni Patırtıları” (isyan) gerçekleşmiş, kan akmıştı. Ardından bir grup
silahı Ermeni terörist, Payitaht İstanbul’da Os-

Aslında vakıflar, asırlarca cömertlik ve yar-

manlı Bankası’nı basmıştı. Daha çok kan akacağa

dımın, nehirler gibi susayan gönüllere taşındığı

benziyordu. Ermeni yazar Agop anlatır (Bk. Hagop

kurumlardı. Ama İslam Medeniyeti’ne aitti. Hiç

Mıntzuri, 2021, İstanbul Anıları 1897-1940, çev. S.

mübalağa etmeden denebilir ki Yeşil Tuna ve

Kuyumcuyan, Aras Yayıncılık, s. 23, 56). Beşik-

kardeşleri “Nil-i Mübarek”, Büyük Fırat, Dicle

taş’ta nesiller boyu fırın işletip ekmek üreten Fırat

ırk-din ayrımı yapmadan gittikleri yerlere nasıl

boylarından gelme bir Ermeni aile vardır. Agop da

bereket taşımışlarsa, vakıflar da öyle yapmışlardı.

onlardandır. İşlerini yapmaktadırlar. Yalnız, fitne

Asırlarca iyilik, cömertlik, gönülden gönüle böy-

azmıştır. Bu fırın ve işletenlerin, olaylar sırasında

lece akıp durdular. Tuna’nın göğsündeki kefensiz

tahrip edilme tehlikesi vardır. Fırının bitişiğinde

şehitlerle bereket taşıması, o büyük coğrafyayı ırk-

süpürge yapıp satan, dükkânı ayaklarını uzatabil-

çılığın, bölücülüğün kan döktüğü, katliam ve göç

diği genişlikte olan bir Mustafa Ağa vardır. Mus-
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tafa Ağa, Harputlu, iri yarı bir Müslüman Türk’tür.

Osmanlı Dönemi vakıfları ile ilgili makalelerin-

Fakir ama bir Anadolu ereni, vakıf insan tipidir.

den yararlandığımız Adnan Tüzen, Ahmet Akman,

Ağustos 1896’da Mustafa Ağa, adeta ata kimliği-

Bekir Şahin, Hasan Ali Polat, İsmail Kıvrım, İzzet

ne bürünür, Anadolu Alpereni Sarı Saltuk gibi olur.

Sak, Mevlüt Çam, Mustafa Güler, Ramazan Hüse-

Üstündeki Harput saltası, mavi çuhadan şalvarı ile

yin Biçer, Sami Ağaoğlu, Şükriye Pınar Özyalvaç

“96 olayları’nda tek başına fırının önünde” durur

ve Yusuf Küçükdağ’a; Cumhuriyet Devri ile ilgili

ve “saldırganları engeller”. Böylece o, kargaşada,

araştırmalarından faydalandığımız Ahmet Çelik,

Ermeni komşularının yağma veya tahribe uğrama-

Ahmet Turan, Caner Arabacı, Halil İbrahim Çelik,

sını önlemiştir. Sonraki günler Mustafa Ağa, yine

Mustafa Akgöl, Nazif Öztürk, Özhan Say, Seyida

aynıdır. Ottan süpürgeler kesip bağlar, yeğeni de

Erkek, Ümit Eser ve Yakup Kaya’ya müteşekkiriz.

sırtına vurup Ihlamur, Akaretler, Maçka, Nişantası,

Var olsunlar. Eserin, gök kubbede hoş bir seda gibi

Beşiktaş semtlerinde “Süpürgeci” diye seslenerek

kalıcı anlamda akisler bırakacağını umuyoruz.

satmaya devam eder. O, “Fırat’ın kuzularını”, fitne
deminde korumuştur. Ermeni ustalar ise, kutsamak
üzere, üstüne “Haç” çizip ekmek üretmeye devam
ederler.
Vakıf, medeniyet değerlerinin insan yararına
pratiğe yansımasıdır. Bu bir derin anlayış, köklü

Bu anlamda uzun süredir bir kültür hizmeti
olarak Konya Kitaplarını yayınlamaya devam eden
KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk başta olmak üzere KTO yönetimlerine, destek veren
kurum çalışanlarına da teşekkür ederiz. Eserin, yararlı ve yeni açılımlara öncü olması dileğiyle.

kültürdür. Görünen müesseseler, o köklü, yüksek anlayışın somutlaşıp, kurumlaşan şekilleridir.
Temelde, o müesseseleri kuran yüksek anlayışın

Editörler

insan tipinin, vakıf insanların da görülmesi gerek-

Prof. Dr. Caner ARABACI

mektedir. İtiraf etmek gerekir ki, bunu bir kitap ça-

Prof. Dr. Nesimi YAZICI

lışması ile ihata etmek kolay değildir.

Prof. Dr. İsmail KIVRIM

Ama yine de iki ciltlik Konya Kitabı’nda
Konya vakıflarını değerlendirmeye çalıştık. Bir-

Doç. Dr. Ahmet AKMAN
Doç. Dr. Mustafa AKKUŞ

birinin devamı olan Selçuklu, Beylikler, Osmanlı,
Cumhuriyet devri Konya vakıflarını, makaleler
halinde üç bölümde okuyucuya sunduk. Çok değerli araştırmacı, bilim insanı ve yazarlarımız katkı
verdi. Alan insanı olarak bazı yazarlarımızın birden fazla makalesinden yararlandık. Bu tür eser çalışması, her zaman yapılamaz ve alan insanları da
kolay yetişmez. Onun için Selçuklu dönemi ve devamı vakıfları hakkında katkı veren Ahmet Akman,
Ahmet Gümüştop, Ayşe Dudu Kuşçu, Burak Çelik, Büşra Bağcı, Faik Serdar Alçın, Hatice Çelik,
Mehmet Ali Hacıgökmen, Mehmet Kutlu, Mustafa Akkuş, Osman Öztürk, Şükrü Taşdelen, Yahya
Başkan, Yusuf Küçükdağ ve Zehra Odabaşı’ya;
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SOSYAL VE HUKUKİ BİR KURUM
OLARAK VAKIF
Ahmet AKMAN*

ÖZET
Vakıflar, İslam Medeniyeti ile gelişip toplumun, hemen her alanda yaralarını sarmaya yönelmiş kurumlardır. İslam Peygamberi ve arkadaşlarının vakıf yaklaşımları, kendilerinden sonraki
dönemlere model olmuştur. Vakıf kurmanın sahabe
arasında çok yaygın oluşu, ilk dönemden itibaren
hayra yönelişin hangi seviyede olduğunu gösterir.
İlk İslam devletlerinden itibaren gelişmesini sürdüren vakıflar, Selçuklu ve özellikle Osmanlılar
devrinde zirveyi yakalamıştır. Erken cumhuriyet
devrinde vakıfların tasfiye sürecinin başlatılması,
tarihi gelişim açısından bir kesinti oluşturmuştur.
Vakıf adının tesise çevrilmesi, vakıf mülklerin satılması, vakıf yönelişinde duraklamayı getirir. Fakat sonraki yasal düzenlemelerle vakıflar; tarihi,
kültürel yapısı ile bütünleştirilmeye çalışılmıştır.
Toplumun bütünlük ve dayanışmasının sembol kurumu olarak vakıflar, günümüzde de insana, topluma, ülkeye sahip çıkmanın özgün kurumları olarak
etkinliğini sürdürmektedir.
*Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi (aakman@erbakan.edu.tr)
ORCID: 0000 00028697 1662

Anahtar Kelimeler: İslam Medeniyeti, Vakıf,
Sosyal Yardım, Hayır İşleri, Tesis.
19

WAQFS AS SOCIAL AND LEGAL

oldukça yakın durmaktadır. Vakıf; tekil, tesadüfi

INSTITUTIONS

ve bir defa yapılmakla tükenen yardımlar yerine

ABSTRACT

sürekliliği benimseyen, toplumda yerleşik hale

Waqfs are institutions which have developed
with the Islamic Civilization and aimed at healing
the wounds of the society in almost every way. The
waqf orientation of the Prophet of Islam and his
friends composed a model for the following periods. The prevalence of establishing waqf among
the Companions shows that the level of inclination towards a good deed from the first period.
The waqfs, which have continued to develop since
the first Islamic states, reached their peak during
the time of Seljuks and especially the Ottomans.
Initiating the dissolution process of waqfs in the
early Republican Era constitutes an interruption
in historical development. Replacing the waqfs to
foundation and sale of waqfs properties stopped
the tendency towards waqfs. But with the later legal regulations, foundations; tried to be integrated
with its historical and cultural structure. Being the
symbol of unity and solidarity of the society, today,
waqfs continue their effectiveness as original institutions of protecting socially people, society and
country.
Keywords: Islamic Civilization, Waqfs, Social Assistance, Good Deeds, Foundation.
HUKUKİ MAHİYET
İnsan, her şeyden önce sosyal bir varlıktır.
Toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaç duydukları
konularda birbirlerinin yardımına koşmaları tarihi
bir olgudur. Kişiler, güçlerinin yetebildiği oranda
başkasına destek olurlar. Ancak bu desteğin daha
kurumsal bir yapıdan üstelik sürekli gelme imkân
ve ihtimalinin olması halinde kişiler, kendilerini
daha güvende hissedeceklerdir. Böylece toplumdaki sosyal destek yapılarına güven artar ve sosyal güvenlik duygusu gelişir. İslâmiyet ile birlikte
gelen vakıf anlayışı gerçekte bu kurumsal anlama
20

gelmiş hayır anlayışına hizmet etmektedir. Birçok
alanda genel ve kapsayıcı ancak bazı alanlarda
daha hususi yaklaşım ve her şeyden önce süreklilik unsuru, Müslüman toplumlarda zaman içerisinde gelişmiş vakıf anlayışında belirleyici olmuştur.
Münferit çözümlerden ziyade şümullü ve kalıcı
tesir meydana getirmek iddiası, yaygınlaşmasının
ve giderek kurumsallaşmasının altındaki en önemli
etkenlerden birisidir. Tabii bu anlayışın arka planında, Hz. Peygamber’in (s.a.) genellikle her vakfiyede yer verilen hadisindeki övgüye mazhar olacak ve sevap defterini kapatmayacak üç şeyden biri
olan sadaka-i câriye anlayışı yatar. Sürekliliği olan
hayır işlerini yapanların amel defterinin kıyamete
kadar kapanmayacağı müjdesi bu hadiste verilir.
Bu müjdeden sonra İslâm toplumları, ilk andan
itibaren bunu gerçekleştirecek olan en temel iyilik
yolunun vakıf yapmak olduğunda görüş birliğine
varmışlardır. Onun için İmam Şafii bu bakış açısı
ışığında vakfın İslam’a özgü bir kurum olduğuna
işaret ediyor1. Bu sebepledir ki, vakıf yoluyla hayır yapmamış sahabenin neredeyse olmadığı ifade
edilir. İlk vakıfları Hz. Peygamber’in (s.a.) bizzat
kendisi ve sağlığında iken ashabı yapmıştır. Hz.
Peygamber (s.a.) Fedek arazisini fakirlerin ihtiyaçları için vakfetmiş, sonrasında diğer sahabeler
onu takip ederek Medine’nin su ihtiyacı için kuyu
vakfı, ordu ve hacıların ihtiyaçları için başkaca
vakıflar yapmışlardır2. Hz. Ömer’in kendisine bir
arazisiyle ilgili olarak ne yaparsa Allah’ın hoşnut
olacağını sorması üzerine, “aynını hapset, menfaat
ve semerelerini sadaka ver” cevabı ile bu arazisini vakfetmiştir. Bu tasarruf neticesinde vakfiyesi
oluşturulmuş ve Hz. Hafsa vakfın mütevelliliğine
1

Şafii, el-Ümm, IV, 54.

2
Öztürk, Nazif, Elmalılı M. Hamdi Yazır Gözüyle Vakıflar, Ankara
1995, s. 128 vd.

getirilmiştir. Bu yerin aslının (rakabesinin) hap-

bağlı vakıflar ile örf ve âdete dayalı olarak istisna

sedilmesi (vakfedilmesi) ile artık o hibe edilmez,

oluşturan menkullere ve Osmanlıda daha çok yay-

satılamaz, varis olunmaz ancak mahsulünden infak

gınlaştığını gördüğümüz para vakıflarının cevazına

edilir olmuş ve bu suretle vakfın çerçevesi çizil-

ulaşılmıştır7. Ayn-ı memlük olmayan mallar, borç-

miştir3.

lar, menfaatler kural olarak vakfedilememektedir.

Vakıf lafzı -v.k.f- fiilinden “menetmek, hapsetmek, vakfetmek” manalarına mastar ve aynı zamanda vakfın ve vakfedilen malın kendisi olarak anlam
kazanmıştır4. Istılahi anlamda Ömer Hilmi Efendi
vakfı; “Vakıf menfaati ibadullaha ait olur veçhile
bir aynı, Cenab-ı Hak’kın mülkü hükmünde olmak
üzere temlik ve temellükten mahbus ve memnu kılmaktır.” şeklinde tarif etmiştir5. Tariflerde genellikle “ayn”dan bahsedilir ve bundan vakfa kişinin
mülkü durumunda olan eşyaların konu olabileceği
anlaşılır. Ebediliği gerçekleştirmede avantajı olduğu düşünüldüğünden başlangıç dönemlerinden
itibaren gayrimenkul üzerinde yoğunlaşılmıştır.
Vakfedilen malın (mevkûf-vakıf mahalli), vakfedenin kendi mülkiyeti ve zilyetliğinde hukuken
mal kabul edilen (mütekavvim) bir mal ve “ayn”
olması gerekir. Şer’an mal kabul edilmeyenler ile
alacak hakları ve menfaatler vakfa konu teşkil etmemektedir. Vakfedilen malın nizâdan âri bir şekilde malum ve muayyen olması, hisseli bile olsa
tayin edilebilir olması gerekir6. Vakıfta vakfedilen
maldan istifadenin sürekliliği akar ile daha çok

Bu bakımdan henüz tahsil edilmemiş bir alacak
vakfedilememekte, ancak vasiyet yoluyla vakfı
mümkün olmaktadır8. Vakfın oluşması bakımından
vakıf malda başkasının hakkı olması, vakfın kurulmasına kural olarak engel teşkil etmez. Başkasının
hakkı zâil olunca örneğin kiralık malda kiracının
bu vasfı son bulunca, vakfedilen mülk vakıf hizmetlerine kullanılır hale gelir9.
Vakfedildikten sonra malın temlik ve temellüğe uygun olmamasından kasıt da genel anlamda vakfedilen malın artık îcar ve istîcar dışında
alım-satım, hibe vasiyet, miras gibi mülkiyet değişikliğine sebep olan hukuki tasarruflara konu
olmamasını anlatır10. Hanefi Mezhebi içerisinde
vakfın câiz oluşu ile alakalı bir görüş ayrılığı olmamakla beraber, Ebu Hanife, İmameynden farklı
olarak vakfın bağlayıcı olmadığını ileri sürer. Ebu
Yusuf’a göre “vakfettim” demekle kuruluş tamamlanmakta, ancak İmam Muhammed’e göre ise ayrıca mütevelliye teslimi de gerekmektedir. Osmanlı
uygulaması vakfın bağlayıcı olduğundan yana gelişmiştir11.

sağlanabilmektedir. Bu vasfı taşımayan veya kul-

Vakfeden kimseye vâkıf, vakfedilene de

lanılmakla tükenme özelliği arz eden eşyalardan,

mevkûf adı verilir. Vakıfta menfaat insanlara, top-

istifadenin sürekliliğini sağlayamayacağı endişesi

luma ve kamuya tahsis edilmekte, bununla bir ya

vardır. Zaman içerisinde özellikle gayrimenkule
Buhârî, Vesâyâ, 29; Müslim, Vasiyye, 15; Ebû Davud, Vesâyâ, 13;
Tirmizî, Ahkâm, 36.

3

4

İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Beyrut ty, X, 358.

Ömer Hilmi Efendi, İthafü’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkaf, VGM yayını, Ankara 1977, mesele 1; Ali Haydar Efendi, Tertibü’s-Sünuf
fi Ahkami’l-Vukuf, İstanbul 1337/1340, md. 2; Pakalın, M. Zeki,
Osmanlı Tarihi Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, Milli Eğitim Basımevi, Ankara 1993, III, 576-577.

5

İbn-i Abidîn, Reddü’l-Muhtar, IV, 361; Ömer Hilmi, mesele 65,
66; Bilmen, Istılahat, IV, 314.

6

7
Özcan, Tahsin, Vakıf Medeniyeti ve Para Vakıfları, İstanbul 2010,
s. 107; Bedir, Murteza, Buhara Hukuk Okulu, II. Baskı, ISAM Yayını, İstanbul 2014, s. 196 vd.; Heffening, W., “Wakf”, Encyclopaedia of Islam, First Edition, 1936, vol. 8, (ss. 1096-1103), s. 1096.

Ömer Hilmi, mesele 60; Ali Haydar, Tertîb, md. 233; Bilmen,
Istılahat, IV, 313.

8

9

Ömer Hilmi, mesele 61, 63.

10

Berki, A. H., Vakıflar, İkinciTab’ı, İstanbul 1946, s. 54.

Ömer Hilmi, İthaf, mesele 119-122; Imber, Colin, Şeriattan
Kanuna, Ebussuud ve Osmanlı›da İslami Hukuk, çev. Murteza Bedir, İstanbul 2004, s. 161.
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da birden çok menfaatin veya kamu hizmetinin

olur. Vakıfta şart meselesi, vakıflar hukukunun te-

sağlanması hedeflenmektedir. Vakfeden, vakıftan

mel meseleleri arasında yer alır. Bu hususta bazı

meydana gelmesini arzu ettiği amacına yönelik

prensiplerden bahsedilebilir. Öncelikle, vakfın

olarak vakfın cihetini ortaya koyar. Vakfedenin

mahiyetine ve kendisi için vakıf yapılanların men-

bunları, vakfı kurarken belirlemesi gerekir. Vakfe-

faatlerine uygun şartlara uyulması gerekir. Vakfın

den hukuki nitelik itibariyle bir mal topluluğu olan

mahiyetine aykırı olan şartlar, örneğin vakıf malın

vakfına tahsis ettiği malını, belli bir gayeye özgüle-

gelecekte satılarak mirasçılar arasında pay edile-

mesi gerekir. Buradaki gayenin İslâm vakıf huku-

ceği şartı, vakıf hukukundaki ebedilik özelliğini

kunda “kurbet” adı verilen Allah’a yakınlaşmaya

zedeleyeceği için geçersizdir. Mütevellinin, her

götürmesi beklenir. Vakfedenin itikad ve inancın-

ne olursa olsun azledilemeyeceği şartı da geçer-

dan kaynaklı, kulluk, ibadet ve yakınlaşma olarak

siz olup, vakıf bu şartlar olmaksızın yoluna devam

anlaşılabilecek bir düşünce ve bunun uygulamaya
geçirilmiş hali kurbet anlayışına uygun düşer. Meşru olmayan, ahlak ve adaba aykırı şartlar geçersiz
olup, bu tür konular için vakfın caiz olmayacağını
ifade etmek gerekir. Vakıf kurulurken vakfeden,
uyulmasını gerekli gördüğü şartlara vakfiyede yer
verir. Bu şartlar ile belirlenmiş cihete de meşrûtun
leh veya mevkûfun aleyh adı verilir. Evladi (zürrî)
vakıflarda dahi kurbet kasdının varlığı, vakfenin
nesli sona erdiğinde tahsis edilen malların gelirinin
fukaraya rücu’ edeceğinin şart koşulması ile uygulamada kendisini göstermiştir12. Lehine vakıf yapılan hususta şüphe ve tereddüt meydana gelebilecek
ifadeler, vakıf oluşumunu engeller. Fakat meşrûtun
leh hiç zikredilmese dahi vakıf sahih ve o vakfın
geliri fakirlere yönelik olmaktadır13.
Vakıf hukukunda en temel hususlardan birisi,
“vâkıfın şartı, şari’in nassı gibidir.” kuralıdır. Bu
esas, vakfedenin şartlarına uymayı, kanun koyucunun emri olduğu düşünülerek gerekli hassasiyetin gösterilmesini âmirdir. Vakfın kuruluşunun
tamamlanmasıyla birlikte, vâkıfın şartlarını muhtevi vakfiyenin de iptal ve değiştirilmesi mümkün
olmaktan çıkar. Bu kuraldan yola çıkarak vakfiyedeki şer’i ve sahih şartlar, herkes için bağlayıcı
ve tabir caizse uyulması gerekli kanun değerinde

edecektir. Dolayısıyla görevini suiistimal eden
mütevelli, hakim tarafından görevinden alınabilecektir14. Ancak genel kural olarak vâkıfın şartlarına uyulmasının gerekli olduğunu unutmamak
gerekir. Bu şartlar sebebiyledir ki, vakıflar uzun
süreler boyunca ayakta kalmış ve vakfedenin hedef ve gayesine hizmet etme imkânı bulmuştur.
Değişen yeni veya başlangıçta ön görülemeyen
şartlara uyum kabiliyetini ortaya koyan şartlar da
vakfiyelerde bulunabilir. Vâkıf, vakfiyedeki şartları hangi durumlarda kendisi veya mütevellilerin
değiştirebileceğini de çoğunlukla yine bir vakıf
şartı olarak öngörmektedir15.
Bir vakfın kuruluşu için, öncelikle mülkünde
olan vakfedilmesi câiz bir malı vakfedecek irâde
ve ehliyete sahip bir kişi aranır. Buradaki ehliyet,
temlik ve teberruya ehil olmaktır. Temlikten maksat, bir şahsın kendi malını bir başkasına bedelli
veya bedelsiz devir ve kendi mülkünden çıkarması; teberru ise, bu tasarrufun bedelsiz ve karşılıksız yapılması ve bütün bu tasarrufların da hukuken
geçerli olmasını anlatır16. Vakfedenin hür, akıllı,
baliğ, ergin (reşit) ve mümeyyiz, tasarruf edeceği
Fetâvâ’l-Bezzâziye, F. Hindiye Hamişi, Mektebetü’l İslâmîyye,
Diyarbakır 1393/1973, VI, 267-268.
14

Layish, Aharon, “The Family Waqf And The Shar’i Law Of Successıon in Modern Times”, Islamic Law and Socie, 4, 3, Brill Leiden, 1997, s. 352-388.
15

Çilingir, Hanefî, Vakıf Hukukunda Gaye Unsuru, Basılmamış
Doktora Tezi, İstanbul 2014, s. 121.

12

13

Ömer Hilmi, İthaf, mesele 71.

22

16

Arsebük, Medeni Hukuk, I, s. 308.

malda mülkiyetinin tam ve sınırsız olması ile borç

itibariyle de süreklilik gözetilmekle birlikte, vak-

ve savurganlıktan dolayı kısıtlılık halinin (hacr)

fın sona ermesi de öngörülmüş ve düzenlenmiştir

olmaması, tasarrufta rızasının bulunması gerekir.

(Türk Medeni Kanunu, md. 116).

Vakfedenin tam eda (fiil) ehliyetine sahip, reşit ve
bâliğ olması gerektiği düşüncesinden hareketle,
mümeyyiz olsun veya olmasın küçük, akıl hastası, mükreh (zorlanmış), hür olmayan, mahcur (kısıtlı) ve mâtuhların (bunamış) bu konudaki tasarrufları geçerli olmamaktadır17. Vâkıfın Müslüman
veya başka dinden olması, vakfın kuruluşuna zarar
vermez. Gayrimüslim vâkıfın, vakfın menfaatini
Müslüman kimselere şart koşması ve bunun tersi
de mümkündür. Zımmîler de böylece vakıf lehdarı olabilmektedirler18. Vakfedenin sahip olduğu en
önemli yetki, tevliyete ilişkin olup, bu görev velâyet mesabesindedir. Mütevelli tayini, devam şartlarını tespit ve görev tanımında vâkıfın iradesi esas
alınır. Vakfedenlerin, kurdukları vakıfları, sürekliliği olan ve düzgün bir yönetime sahip olmalarını
temin etmeye çalıştıklarını vakfiyelerde görmekteyiz. Vakfiyelerde bu maksatla, erşed ve eslah tabirleri çokça geçer. Bununla aklı başında ve salih
insan olmada daha önde olanların mütevelli olmak
için tercih edildiklerini görüyoruz .
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Vakıfname yahut vakfiyeler, vakıf kurma işlemini düzenleyen belgelerdir. Vakfiyeler, vakfedenin vakfı kurma işlemi hakkındaki irade beyanını
ve vakfettiği menkul ve gayrimenkul malların niteliklerini ve vakfedilme şartlarını, vakfın yönetim
şeklini, gelirlerini ve bu gelirlerin harcanacağı yerleri gösteren ve kadı tarafından şahitler huzurunda tasdik edilerek kadı siciline kaydedilen resmî
belgelerdir21. Vakfiyeler, ayrıca dönemin ekonomik ve sosyal şartları hakkında da değerli bilgiler
veren tarihi önemi haiz, vakıf defterleri ve kadı
sicillerinde yer alan belgelerdir. Vakfiyelerin, hukuken meşruiyet ve geçerlilik kazanmaları için
mahkemelerde, kadı ve şahitler huzurunda tasdik
ve tescil ettirilmesi şeklinde bir yerleşik usulün
varlığı sebebiyle, vakfiyelerle ilgili en zengin arşiv
belgeleri Osmanlı dönemine aittir. Mahkemeler dışında kurulan vakıflar da geçerli olmakla birlikte,
bağlayıcılık, vakıftan dönme gibi konularda ihtilaf
çıkabilmekteydi22. Ayrıca tescil olmadan vakfın
geçerli olmayacağına dair kadı sicili kaydı da var-

Vakıfta ebedilik ”te’bid” şarttır. Vâkıfın vak-

dır23. Sadece İstanbul mahkemelerine ait sicillerde

fiyede, buna aykırı bir şart ortaya koymaması icap

on bin civarında vakfiyeye rastlandığını söylemek

eder. Tanımlarda, temlik ve temellükten müebbe-

gerekir24. Vakfiyeler, vâkıfın sağlığında yahut va-

den alıkoymaktan bahsedilir. Vakıflarda hukuken

siyet yolu ile kendi irade ve tasarrufuna bağlı ve

ebediliğin aranması ve ölüme bağlı bir tasarruf

şahitler huzurunda yazdırılarak, kadılar tarafından

değilse hemen gerçekleşen bir mahiyet gösterme-

tasdik edilmiş bir belgedir. Vakfiyelerin asılları,

si gerekir. Hatta bu ebediliğe halel getirecek şart-

vakıf kurucusuna ya da mütevellilere teslim edilir

lar olduğunda, vakıf sahih, şart batıl olur görüşü
vardır20. Pozitif hukukumuzda vakıf hükümleri
17

Hatemi, Vakıf Kurma Muamelesi, s. 83 vd.

18

Ömer Hilmi, mesele 56-57.

19

Ömer Hilmi, mes. 301; Ali Haydar, Tertîb, md. 1143-1145.

Ömer Hilmi, İthaf, mesele 67-69, 70; Karinabadizade Ömer Hilmi-İsmet Sungurbey, Eski Vakıfların Temel Kitabı, İstanbul 1978,
s.54; Berki, Şakir, “İmparatorluk ve Cumhuriyet Hukukunda Vakıf
Şartları”, VD, S. 10, s. 74, 77.
a

Köprülü, M. Fuad, İslâm ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve
Vakıf Müessesesi, Ankara 2005, s. 349-350.
21

Aydın, M. Âkif, Türk Hukuk Tarihi, 16. Basım, İstanbul 2019,
s. 247.
22

Üsküdar Şer‘îye Sicili, No.2, vr. 90a.; Dumlu, Emrullah, XVI.
Yüzyıl Osmanlı Uleması Arasında Para Vakıfları Etrafında Cereyan Eden Tartışmalar (Ebussuûd, İbn Kemal - Çivizâde, Birgivî),
İLTED, Erzurum 2015/2, S. 44, s. 324-325.
23

Aydın, M. Âkif, Kadı Sicillerinde İstanbul, Genişletilmiş 2. Baskı, İstanbul 2011, s. 20.
24

23

ve bir sureti de kadılar tarafından mahkeme sicil

mütevelli söz konusudur ve buna mansûb müte-

defterine kaydedilirdi .

velli denmektedir30. Mütevellinin akıllı ve temyiz
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Osmanlılardaki en eski vakıfların beyliğin kurucusu Osman Bey tarafından kurulduğu, Orhan
Gazi adına tanzim edilen vakfiyelerden günümüze
dört tanesinin ulaştığını biliyoruz26. Fatih ve Kanuni dönemi, vakfiyeler bakımından önceki dönemlere göre daha zengindir. Bu dönemlerdeki vakfiyelerden şehirlerin gelişmesi ve imar faaliyetleri
hakkında da bilgi sahibi olmak mümkündür27. Vakfiyeler, günümüze ulaşamamış olan birçok mimari
eserin varlığını ortaya çıkarması açısından, özellikle Selçuklu, Osmanlı arkeolojisi yönünden de katkı
sağlamakta olup, varlığını koruyanlar için olduğu
kadar, korumayan birçok mahalle ve yerleşim biriminin mahalli tarihine de ışık tutmaktadır28. Konya
Sadreddin Konevi Camii ve Türbesi vakfiyesinden
öğrenilen bilgilerden caminin dış kapısı üzerinde
vakfiye şartlarına bağlı olarak bir darü’l-küttab
(kütüphane)’ın varlığının yeniden kazılmış olması
ile 1271-1272 tarihinde kitap ve kütüphaneye verilen önemi kavramış bulunuyoruz29.

kudretine sahip, emanet sahibi ve vakıf işlerini yürütecek kudret ve ehliyette olması aranmaktaydı.
Gayrimüslimlerin, kölelerin, kadınların ve bedeni
özürlülerin mütevelli olması ve ayrıca bir vakıfta
birden fazla mütevelli ve de bir mütevellinin birden
fazla vakfa tevliyet etmesi mümkündü. Mütevellinin riayet edeceği en temel husus, vakfın işlerini
vakfiye şartlarına riayetle yürütmesidir. Vâkıfın belirlediği görev sınırları dışına çıkma zarureti olduğunda hâkimin iznini almak gerekmektedir31. Mütevelliğin düşmesini gerektiren birtakım durumlar
meydana gelebilirdi. Bunlardan ilki, mütevellinin
vakfa, vakfın amaçlarına ‘hıyanet’ etmesidir. Vakfiyede belirtilen görevleri yaparken ve yetkilerini
kullanırken, başta vâkıfın şartlarına uyması gereken mütevelli, bu şartlara kasıtlı bir tarzda uymaz,
görevini kötüye kullanır ve vakfı zarara uğratırsa
bu zararı tazmin etmesi ve yaptığı fiilin ağırlığına göre azledilmesi gerekir. Mütevellinin, her ne
yaparsa yapsın azledilemeyeceği şeklinde vâkıfın
şartı olsa dahi buna uyulmaz ve hâkim kararı ile az-

Vakfın yönetiminde de vakfedenin arzu ve

ledilebilir. Ayrıca sefahat türü davranışlara düşkün-

iradesi esas alınır. Vâkıf vakfın yönetimini kendi

lük, fısk, akıl sağlığının bozulması ve vakıf işlerini

üzerine alabileceği gibi, yine kendisi tarafından ya-

ihmal etmek gibi sebepler de mütevellinin azlini

pılan bir tasarruf ile bir başka mütevelliye yönetim

gerektirebilir. Bunlar aynı zamanda genel ahlak,

görevini şart koşabilirdi. Bu mütevelliye meşruten

adab ve kamu düzenine aykırılık halleridir. Vakıf-

mütevelli adı verilir. Bazı şartlarla mütevelli tayini

larda velayet-i âmme sahibi hâkimin denetimi, mu-

hâkim tarafından yapılmaktaydı. Bu halde atanan

hasebe kayıtları üzerinde veya rutin dışı şikayet ve

Köprülü, M. Fuad, Vakıf Müessesesi, s. 265; Uğur, Yunus,
“Şer’iyye Sicilleri, DİA, c. 39, s. 9; Yüksel, Hasan, “Vakfiye”, DİA,
c. 42, s. 469.
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benzeri gerekli durumlarda söz konusu olabilir32.
Ayrıca bazı vakıflarda nâzır adı verilen denetçiler
de istihdam edilmişlerdir. Babüssaade Kapı Ağası

Uzunçarşılı, İ. Hakkı, “Gazi Orhan Bey Vakfiyesi”, Belleten, S.
19 (1941), c. V, s. 283.

Nezareti, Darüssaade Ağası Nezareti, Evkâf-ı Ha-

Köprülü, M. Fuad, “Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının Tarihi Ehemmiyeti”, Vakıflar Dergisi, I (1938), s. 4-5.

hâne-i Âmire Nezareti gibi kurumsal bazı nezaret-

26

27

Cantay, Gönül, “Türklerde Vakıf ve Taş Vakfiyeler”, XI. Vakıf
Haftası Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1994,
s. 149.

28

Konyalı, İ. Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, s. 487-488.

29

24

remeyn Nezareti, Evkâf-ı Hamidiye İdaresi, Darp-

30

Akgündüz, Vakıf Müessesesi, s. 307.

Cin, Halil, ‘‘Osmanlı Devletinde Vakıf Hukuku’’, Vakıf Sempozyumu Kitabı, Ankara 2004, s.63.
31

32

Ömer Hilmi, mesele 314; Ali Haydar, Tertîb, md. 1158.

lerin denetimle görevli oldukları ve 1826 tarihinde

çok yerleşik toplumların sosyal yapılarında olmak

Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kurulmasıyla da

üzere, bazı benzer kurumlara rastlanabilmektedir.

mazbut vakıfların yönetim ve denetiminden, müte-

Bu tür toplumlarda dini yapıların bir nevi hükmi

vellileri tarafından yönetilen mülhak vakıfların ise

şahsiyeti olduğu da düşünülmüştür37. İslam bu mü-

denetimlerinden sorumlu olduğunu ve görevli ol-

esseseyi, diğer milletlerde görüldüğünden daha

duğu bu ve diğer konularda bir merkezileştirmeye

çok geliştirmiş ve ona zamanla kayıtlı olmayan

gidildiğini görmekteyiz .

müstakil bir mal varlığı şahsiyeti izafe etmiştir38.
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Tarihi süreçte ortaya çıkan bu özgün hayır an-

Eski Yunan’da malın tahsis edildiği amaca

layışı, vermek ve paylaşmak temelleri üzerine ku-

uygun kullanılması anlamında vakıf benzeri bir

rulmuştur. İslam’ın ön gördüğü vakıf anlayışında

anlayışa rastlanır. Ancak bağış ve vasiyet yolu ile

kurb-i ilâhi, Allah’a yakın olmak, O’nun rızasını

insanların yararına olmak üzere mal tahsisi olgu-

kazanmak diğer bütün amaçlara üstünlük sağlar.

su, zamanla ortaya çıkmıştır. Hukukçuların önemli

İslâm toplumlarında tarihi gerçekler göstermiş-

kısmı Roma’da vakfın müstakil bir şahsiyet ola-

tir ki, vakıf yoluyla servetin tabana yayılması ve

rak mevcut olmadığını düşünürler. Varlığına kâni

toplumsal dengelerin kurulması büyük oranda sağlanmıştır. Vakıf kurma, Hz. Peygamber’in söz ve
fiileriyle ashabın ve sonraki Müslümanların yaptıkları, hukuken geçerli ve mendub (dince makbul)
bir fiildir. Ali Haydar Efendi, “vakfın meşruiyyeti
kitap, sünnet ve icmâ’ı ümmet ile sabit olmuştur.”
demektedir34. Vakfiyelerin başlangıç kısımlarında yer alan; “Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden
harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz…”, ayetinin
vakfa mesnet olduğu genelde kabul edilmiş ve insanların özellikle sevdiği şeylerden infak yapması övülmüştür35. İslam hukukunda insanları vakıf
yapmaya yönelten sebeplerin gerekçesini vakfiyelerin başlangıç kısımlarında rahatlıkla bulabiliriz.
VAKFIN ORTAYA ÇIKIŞI
İslâm öncesi toplumlarda da vakfa benzer
uygulamaların görülebileceği ileri sürülür36. Daha
Akgündüz, Vakıf Müessesesi, s. 336-338; Kahraman, Seyit Ali,
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti, İst. 2006, s. 1.

olanlar da Roma hukukunda vakıf kurumunu iptidâi bir mahiyette görürler39. Roma hukukundaki
bu anlamdaki res sacroe’lerin daha ziyade ibadete
mahsus eşyalardan oluşmasına mukabil, İslâm hukukundaki hayri vakıflar ilahi yakınlaşmaya hizmet eden gayelerle toplumun tamamı yahut belirli kesiminin istifadesine açık olarak bir vakfeden
(vâkıf) tarafından yapılan mal ve kamu hizmetleridir. İslâm hukukundaki sivil inisiyatifin baskın
olmasına karşılık, Roma hukukunda res sacroe’lerin oluşumu zaman içerisindeki gelişme seyrine
uygun olarak kanun, senato kararı ve imparator
iradesine ihtiyaç hissetmiştir. Roma hukukundan
oldukça farklı olarak, İslâm hukukundaki vakıflar,
vâkıfın kendi iradesiyle şartlarını serbestçe ortaya koyduğu müstakil ve bağımsız bir mahiyet arz
etmektedir40. Hristiyanlıktan sonra da dini yapılar
ve kutsal mekânlar odaklı ve bunlarla bağlantılı

33

Kâsânî, Alâuddin Ebu Bekr, Bedâiu’s-Sanâi’ fî Tertîbi’ş-Şerâi’,
1406/1986, VI, 218; Ali Haydar Efendi, Tertibü, s. 5; Elmalılı,
İrşâdü’l-Ahlâf fi Ahkami’l-Evkaf, İstanbul 1330, s.136-137; Bilmen, Ö. Nasuhi, Istılâhâtı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1969/1970,
IV, 300, 304.
34

35

Âli İmran, (3) / 92.

Köprülü, M. Fuad, Vakıf Müessesesi, s. 309; Köprülü, Bülent,
“Tarihte Vakıflar”, AÜHFD 1951, c. VIII, S. 3, s. 506.
36

Hâtemi, Hüseyin, “Osmanlılarda Toprak Düzeni ve Vakıf Kurumu”, Osmanlı Ansiklopedisi Tarih / Medeniyet / Kültür, c. V, İz
Yay., İstanbul 1996, s. 201.
37

38

Köprülü, “Tarihte Vakıflar”, s. 506.

Arsebük, Esat, Medeni Hukuk I, Başlangıç ve Şahsın Hukuku,
İstanbul 1938, s. 300; Köprülü, “Tarihte Vakıflar”, s. 482.
39

Köprülü, “Tarihte Vakıflar”, s. 503; Köprülü, Fuad, “Vakıf Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü”, Vakıflar Dergisi,
2 (1942), s. 7.
40
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olarak vakıf yapılmıştır. Ancak burada bağlayıcı

gereği olarak mabetle ilişkili öne çıkan ve kendi-

olmayan ve geri dönülebilen bir anlayış söz konu-

sine tapınılan putlara hasredildiği ve bu anlayış

sudur. Tahsisat kabilinden (irsadi) vakıflara daha

çerçevesinde yürütülen çeşitli dini hizmetlerin

çok benzer bir vakıf anlayışı ile mevcut olan dini

ifasında bunların kullanıldığı görülür. Belli aile

yapılara bağışlar söz konusudur . İslâm-Osman-

ve kabileler bu tür hizmetlerle görevlidir. Örneğin

lı uygulamasında olduğu gibi, ayrıca oluşturulan

Ebu Şeybe ailesi, Hz. Peygamber (s.a.) zamanında

bir sivil vakıf şahsiyeti yerine, devletten ayrı var

Kabe’nin koruyucusu olarak ve giderek vakıf ben-

olduğu düşünülen kilise tüzelkişiliğine bir tahsis

zeri bir anlayışla hizmetlerin işletilmesi yönünde

anlaşılmaktadır. Bunun dışındaki sosyal yardım-

imtiyaz sahibi olmuştur. Geniş anlamda, Kabe’nin

ları devlet, doğrudan yapma eğiliminde olmuştur.

de Hz. İbrahim’e (a.s) ait bir vakıf eseri olduğu dü-

Cermen hukukunda da bir ailenin tamamına ya-

şünülür44.
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hut bazı fertlerine, bir malın gelirini tahsis etmek

İSLÂM MEDENİYETİNDE VAKIF

mümkün olmaktaydı. Bu durum, belirli bir süre
yahut aile fertlerinin ölümüne kadar sürebilmektedir. Ayrıca Cermen hukukunda, kendinden önceki
hukuk sistemlerinde görülen yükümlü bağışlama
yerine İslâm dünyasında olduğu gibi bağımsız vakıf kavramının var olduğu gözlemi vardır. Bu şekilde devlet müdahalesinden korunmuş münferit mal
toplulukları gelişmiştir42. Eski Türklerde yapılan
araştırmalarda, İslâmiyet öncesi göçebe hayatının
da etkisi ile vakfa benzer kurumsal yapılardan ziyade toplumda, aç görünce doyurmak, çıplak görünce giydirmek, dervişlere nezir vermek şeklinde
yardımlaşma ve hayır yapma duygusunun gelişmiş
olduğu, vakıf benzeri kurumların Budizmi kabul
eden bazı Uygurlarda görüldüğü ve bir Manastıra
yapılan bağ ve arazi tahsisinin bu kapsamda örnek
olabileceği ifade edilir43.
İslâm öncesindeki Arap toplumunda, yine
başka toplumlarda görüldüğü gibi mabet ve onun
çevresinde bazı vakıf benzeri oluşumları görmek
mümkündür. Bir malın mabede ve putperestliğin
Arsebük, Medeni Hukuk I, s. 302; Köprülü, “Tarihte Vakıflar”,
s. 480-481.

Kur’an-ı Kerim’de vakıfla doğrudan ilgili
hususi bir ayet bulunmuyor ise de, vakfın anlamıyla mütenasip olmak üzere, Allah yolunda harcamak, hayırda yarışmak, yardımda bulunmak,
sevilen mallardan infak, yetim ve fakirlere sadaka
vermek, ihsan ve benzeri kavramlara çokça rastlanır45. Yukarıda bahsettiğimiz Hz. Peygamber’in
(s.a.) özellikle sadaka-i câriye hadisi46 ve bizzat
kendisinin ve ashabının örnekliği ile vakıfların
meşru ve müstehap bir fiil olarak câiz oluşu kitap,
sünnet ve icma ile sabit olmuştur47. İslâmiyetin
esası sosyal ve ahlaki temeller üzerine bina edilmiştir48. Ali Himmet Berki’ye göre, “Eski kavimlerde ibadethane ve emsali bir takım hayır müesseseleri vücuda getirildiği sabit ve meşhut ise de,
İslami şekil ve gaye ile fukaraya vakıf İslamiyet’le
başlamış denebilir.”49
Kayaoğlu, İsmet. “Vakfın Menşei Hakkındaki Görüşler”, Vakıflar Dergisi, 11 (1978), s. 51.

44

Bakara, 2 / 26, 148, 177, 195; Âli İmran, (3) / 92; Nisa, 4, 36 /
114; Hadid, 57 / 18; Fecr, 89 / 18; Ahzab, 33 / 35,
45

46

41

Köprülü, “Tarihte Vakıflar”, s. 483-488. Koyunoğlu, H. Hüsnü,
Sosyal Politika Açısından Vakıflar, XVII Yüzyıl İstanbul Örneği,
Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2002, s. 81-83.
42

Hâtemi, Hüseyin, Önceki ve Bugünkü Türk Hukukunda Vakıf
Kurma Muamelesi, İstanbul 1969, s. 15-17; Köprülü, “Tarihte Vakıflar”, s. 490.
43
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Müslim, Vasiyye, 14.

Trablusî, İbrahim b. Musa, Kitâbü’l-İs’af fî Ahkâmi’l-Evkâf, Mısır 1320/1902, s. 3; Ali Haydar, Tertîb, s. 5; Serahsî, el-Mebsüt,
XII, 27 vd; Kasani, Bedai’, VI, 218.
47

48

Berki, Ali Himmet, Vakıflar, İst. 1946, İkinci Baskı, s. 3. vd.

Berki, Vakıflar, s. 4, dn. 1; Ayrıca bk. Ömer Hilmi Efendi,
İthafü’l-Ahlaf fi Ahkami’l-Evkaf, İst 1307, s. 8 vd. (İfade-i Mahsusa).
49

Emeviler döneminde vakıf anlayışının fetihle-

evladi-hayri karma vakıflardır. Vakfın geliri vâkı-

rin de etkisiyle refahın artmasının bir sonucu olarak

fın nesli ve hayri gayeler arasında paylaştırılmış

vakıf yapmak yaygınlaşmış ve özellikle evladî-zür-

şekilde vakfiyeler düzenlenmiş ve ayrıca vâkıfın

rî türündeki vakıflar görülmeye başlamıştır. İmam

nesli sona erecek olursa hayri vakfa dönüşeceği

Ebu Yusuf’un vakıf anlayışına belli bir esneklik

şartı vakfiyelerde yer almıştır. Vakfeden “evlâdıma

kazandırmasının, hukukçu kişiliğinin yanı sıra

ve evlâdı evlâdıma vakfettim” derse, nesli tükenene

uygulayıcı rolünün bu dönemde etkisi olmuştur.

kadar vakfiyede belirtilen şekilde devam edilir ve

Devletin yargı erki içerisinde baş kadı olarak uzunca bir süre yaptığı görev, sosyal hayatın pratikleri
yönünden daha duyarlı olmasına yol açtığı söylenebilir. Bir vakıf kurucusu, vakfın gelirini kısmen
veya tamamen önce kendisine sonra fakirlere şart
etse, Ebu Yusuf’a göre vakıf geçerli ve şarta riâyet
edilmesi gerekir. Bu çerçevede vâkıfın neslinden
gelenlere şart koşulan ve evladî vakıflar türündeki
vakıflara yönelik var olan muhalefete rağmen, Ebu
Yusuf tarafından cevaz verilmiş ve vakıftan bizzat
vâkıfın veya yakınlarının yararlanabileceği ifade
edilmiştir. Ebu Yusuf’a göre vâkıfın, lafzen “vakfettim” telaffuzu ile vakfın kuruluşu tamamlanır ve
bağlayıcılık kazanırken, İmam Muhammed’e göre
ayrıca vakfedilenin mütevelliye teslimi gerekir.
Ebu Hanife’nin vakfın ariyetle benzerliği ön plana
çıkartılarak, ariyet gibi bağlayıcı olmayacağı ancak
tescil ve vasiyet yolu ile bu bağlayıcılığın oluşacağı görüşleri karşısında, Osmanlı hukukunda vakfın
birçok alanındaki hukuki yorumlarda İmameyn’in
görüşleri uygulamada kabul görmüştür50.
Vakfın hukuken sağlam bir zemine oturması
ile sosyal hayatın bu kuruma olan ihtiyacı birleşince, İslâm hukuk tarihi boyunca vakıf kurumunun oldukça geniş etkisi görülmüş ve bu özellikle
Hanefi Mezhebinin uygulandığı bölgelerde evladi
vakıflar dâhil yaygın bir şekilde uygulanmıştır51.
Gerçekte evladi vakıfların önemli bir çoğunluğu
Köprülü, M. Fuad, Vakıf Müessesesi, s. 311; Furat, Ahmet Hamdi, “İslam Hukukunda Vakıf Akdinin Bağlayıcılığı”, İÜİFD, 2012,
sy. 27, (ss. 61-84), s. 74-75; Ömer Hilmi, İthafü’l-Ahlaf, mesele
4; Ali Haydar, Tertîb, md. 3, 4; Öztürk, Elmalılı M. Hamdi Yazır
Gözüyle Vakıflar, s. 49.
50

51

Bilmen, Istılahat, IV, 358; Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 252.

nesli tükenince fukaraya tahsis olur. Bu vakıflarda
vakfedenin ortaya koyduğu şartları, onun iradesine
uygun olarak uygulamak gerekir. Vakfeden hangi
ve nerede yaşayan evlâdına, ne kadar ve nasıl uygulanmasını öngörmüşse buna itibar edilir. Mütevelli olma konusunda da vâkıfın şartları öncelikli
ve belirleyicidir. Vâkıfın bu yöndeki şartı gerçekleşme imkânı kalmadığında hâkimin nasp etme
(atama) yetkisi devreye girer52. Mülkün kendisinin
vakfedilerek, doğrudan o mülkten hayri gayeler
doğrultusunda istifade edildiği medrese, mescit,
hastane türündeki vakıflara müessesât-ı hayriye,
mülkün gelirinden, örneğin kiralık bir akardan vakıf yoluyla istifade edilmesi hâlindeki vakfa ise,
müstağallât-ı vakfiye adı verilmektedir. Bu ikincilerin çoğunlukla birinciler için vakfa konu edildiği
görülür. Cami, kütüphane, çeşme, köprü gibi bazı
müessesât-ı hayriyeden zengin, fakir herkes istifade edebilir53. Bir kısmından ise yalnızca muhtaç
olanlar yararlanabilir. Fukaraya meşrut olan hastane, aşevi, okullarda fakir öğrenciye verilmesi şart
koşulmuş olan kitap, sadece fakirlerin istifadesine
tahsis edilmiş hamamlar bu şekildedir54.
İşeri, Ahmet, “Vakıflar (Medeni Kanun’dan Önceki ve Sonraki Vakıf Nev’ileri ve Hukukî Mahiyetleri)”, AÜHFD, XXI/1-4
(1964), s. 208-209; Fratcher F. William, “The İslâmic Waqf”,
Missouri Law Review, C. 36, sy. 2, Art.1, Spring (153) 1971, s.
161, 163; Oberauer, Norbert, “Early Doctrines on Waqf Revisited:
The Evolution of Islamic Endowment Law in the 2 nd Century
AH”, Islamic Law and Society, 20-1-2 (2013), s. 42, 44; Örnek için
bk. İbrahim Paşa Validesi Ümmügülsüm Hanım Vakfı Vakfiyesi,
VGMA, Defter No: 585, Sayfa No: 8, Sıra No: 12.
52

53

Ali Haydar, Tertib, md. 892-895.

Berki, A. Himmet, “İslâmda Vakıf Sahih ve Gayr-i Sahih Nev’ileri I, AÜİFD, c. VI, S. 1, 1957, s. 25.
54
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Abbasiler ve takip eden dönemde Büyük
Selçuklu Devletinde, gerek Şii Fatımi hareketi-

devam etmiş ve yenileri de Osmanlılar döneminde ilave edilmiştir57.

ne karşı takip edilen Sünnilik anlayışı ve gerekse 11 ve 12. asırlardaki tasavvufî hareketlerin
tâbiatında var olan tekke ve zaviyeler ekseninde
dini ve hayrî müessese oluşturma gayreti, süreç

Osmanlı Devleti kendisinden önceki vakıf anlayışını devralmış ve zaman içerisinde hem geliştirmiş ve hem de çeşitlendirmiştir. Hatta öyle ki,
Osmanlıya bir vakıf medeniyeti tabiri ithaf edilmiş-

içerisinde vakıf hareketinin yaygınlaşmasına se-

tir. Osmanlı Devleti’nde devlet ve toplum yapısı-

bep olmuş, vakıf geleneğinin gelişim sürecini

nın ve bunlar arasındaki ilişkinin bilinmesi, vakıf-

hızlandırmıştır . Büyük Selçuklular döneminde

ların anlaşılmasına bağlıdır. Günümüzde devletin

dini koruma ve gayret politikaları, devletin idari

ifa etmekle yükümlü olduğu birçok kamu hizmeti,

anlayışına uygun olarak vakıfların oldukça büyü-

vakıflar eliyle yürütülmekteydi. Vakıf sisteminin

mesine sebep olmuştur. Türkiye Selçuklu Devle-

tesiri, Osmanlı Devleti’nin her alanında müşahede

ti’nde de durum farklı olmamış, vakıf hizmetleri

edilir58. Osmanlı Devleti’nde padişah ve hanedan

aynı hassasiyetin neticesi olarak devletin nüfuzu

üyeleri başta olmak üzere sadrazamlar, devlet ricali

altında bulunan şehirlerde gelişmesini sürdürmüş

ve ümera ile diğer varlıklı kişiler, sayısız vakıflar

ve buralarda cami, medrese, kütüphane, hastane,

yapmışlardır. Vakıf müessesesi, Osmanlı döne-

imaret, zâviye ve kervansaray vakıfları yapan

minde en zirve noktaya ulaşmıştır. Kendine özgü
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Selçuklular, bunların sürdürülebilirliğini temin
için büyük vakıf gelirlerini bu eserlere tahsis etmişlerdir. Selçukluların ilme verdiği değerin bir
uzantısı olarak medreseler bu teveccühten fazlaca istifade etmişler ve böylece eğitim, öğretim ve
ilmi faaliyetler Nizamiye Medreseleri örneğinde
olduğu gibi toplumda rağbet görmüştür. Eğitim
ve öğretimin ücretsiz oluşu, vakıflar sayesinde ve
Selçukluların buna gösterdiği hassasiyet sebebiyle gelişmiştir56. Medreseler yanında zikredilmeye
değer bir şekilde hastane vakıfları da (Darüşşifa
ve Darüttıp) bu ve takip eden dönemlerde vakıf
medeniyetinde önemli izler bırakmıştır. Selçuklular döneminde inşa edilen çok sayıda hastane
binası, Osmanlılar zamanında da faaliyetlerine
55
Osman, Turan, Selçuklular ve İslâmiyet, İstanbul, 1980, s. 49;
Odabaşı, Zehra, Selçuklu Devleti’nde Mühtedi Vakıfları: Celâleddin Karatay Vakıfları Örneği, Basılmamış Doktora Tezi, Konya
2012, s. 28, 29.

Turan, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul 1996, s. 331; Kara, Seyfullah, Selçukluların Dinî Serüveni,
Türkiye’nin Dinî Yapısının Arka Planı, İstanbul 2006, s. 546-547;
Kayaoğlu, İsmet, “Selçuklu Vakıflarına Genel Bir Bakış”, Vakıf
Haftası Dergisi, 2 1985, s. 22.
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bir model olarak Osmanlı kamusal hizmet alanında yer edinmiş olan vakıflar, sayısız hizmetleriyle
sosyal ve ekonomik hayata birçok yönden katkıda
bulunmuştur. Vakıflar sayesinde mescit ve türbeler,
ribatlar, tekke, medrese ve mektepler, su kanalları
ve yolları, köprüler, kervansaraylar, hastaneler ve
imaretler gibi birçok alandaki dini-hayri yapılar
toplumun hizmetine sunulmuştur. İlk örneklerini
Orhan Gazi döneminden başlamak üzere Cumhuriyete, yapılan tespitlere göre 50 binden az olmayan
vakıf kurumu ve sayıları bunun çok üstünde vakıf
eseri devretmiştir59.
Fatih Sultan Mehmet’in fetihten sonra İstanbul’u yeniden ihya etmesi, temeli vakfa dayanan
imâret-külliye denilen bir sistem ile mümkün olmuştur. Vezirlerine her birinin şehrin seçilen yerlerine külliye kurması emrini vermiş ve şehir bu
İhsanoğlu, Ekmeleddin, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Kurumları”,
Osmanlı Medeniyeti Tarihi, II, İstanbul 1999, s. 259.
57

58

Kazıcı, Ziya, Osmanlıda Vakıf Medeniyeti, İstanbul 2014, s. 84.

Öztürk, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyal Yardımlaşma Kurumları”, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu Kitabı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2003, s. 76.

59

külliyelerin etrafında oluşan mahallelerden mey-

dokuyu bir arada ve sağlam tutuşunun sosyo-eko-

dana gelmiştir. Külliyelerin içerisinde gerekli olan

nomik temelleri vardır. Bu sağlam yapıyı kurmada

tüm sosyal ihtiyaçların vakıf hizmetleri olarak ye-

şahısların mülklerinden yapılan sahih vakıflar ile

rine getirildiğini görüyoruz . Osmanlıda 1826’dan

miri arazinin vergi ve diğer gelirlerini vakıf konu-

önce vakıfların denetiminden yine bazı nezaretler

su yapan gayri sahih (irsadi) vakıflar birlikte rol

var olmakla birlikte genel olarak velayet-i âmme

oynamışlardır. Sömürgeci anlayış, vakıf karşıtı bir

durumundaki kadılar sorumlu idi. Yönetimde ise

konum alarak bu yapıyı çözmeye çalışmıştır. Vakıf

esas olan, her vakfın kendi mütevellisi tarafından

müessesesinin ebedilik özelliği, gayrimenkullerin

yönetilmesi idi. Söz konusu tarihte vakıflarda or-

tahsis edildikleri gayeden ve dolayısı ile Müs-

taya çıkan merkezileşme ihtiyacı çerçevesinde

lümanların elinden çıkmasını zorlaştırıyor, hatta

Evkaf-ı Hümayun Nezareti kurulmuştur. Bu suret-

sömürgeciler karşısında bu durum toplumda daha

le bazı vakıfların sadece denetimi, ancak bazı va-

fazla hassasiyet meydana getiriyordu64.

60

kıfların hem yönetim ve hem de denetimi bu yeni
kuruma geçmiştir. Genel bir tasnifle bakıldığında,
günümüzde de hala geçerli bir taksim anlayışı ile
yönetimi mütevellilerde olanlar mülhak, diğerleri
mazbut vakıflar olarak adlandırılmıştır. Ayrıca değişik noktalardan farklı tasnifler de yapılır61. 1826
tarihinde Evkaf Nezareti ile başlayan vakıfların kamusal bağı 1920 yılında Şer’iyye ve Evkâf Vekâleti’ne devredilmiştir. 1924’de bu vekâletin de kaldırılmasıyla günümüzde de devam ettiği şekliyle

Cumhuriyet ile birlikte yeni dönemde vakıflarla ilgili temel düzenleme, 1926 tarih ve 743
sayılı eski Medeni Kanun’un 73-81 maddeleri
arasında yapılmıştır. Aile vakıflarına ilişki düzenlemeye de 322. maddede yer verilir. 2001 tarih ve
4721 sayılı yeni Medeni Kanunun 372. maddesinde aile vakfı konusunda aynı esaslar benimsenmiş,
diğer hükümlere de 101-117 maddeleri arasında
yer verilmiştir. Eski vakıflara özgü zürrî-evlâdî vakıf olarak yeni bir vakfın kurulması her iki Medeni

Vakıflar Umum Müdürlüğü Osmanlıdaki kurumsal

Kanun hükümleri gereğince mümkün görülmemiş-

yapıların yerini almıştır .

tir. Yeni dönem Medeni Hukuk sistemi, eski evladi

62

Osmanlının hâkim olduğu ve zamanla hâkimiyetinden çıkan yerlerde dahi vakıf sisteminin
mülkiyet üzerindeki sağladığı koruma, sömürgeci
devletlerin önünde en büyük engellerden olmuştur.
Fransız işgali sırasında Cezayir Eyaletinin gayrimenkul mülklerinin büyük kısmının, Tunus’un da
üçte birinin vakıf mahiyetinde olduğu ileri sürülür63. Vakıf yapısının İslâm toplumlarındaki sosyal
Barkan-Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546)
Tarihli, s. 11.
60

61
Arsebük, Medeni Hukuk I, s. 320; Akgündüz, Vakıf Müessesesi,
s. 366 vd.

Arsebük, Medeni Hukuk I, s. 316; Hatemi, Vakıf Kurumu, s. 120122; Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Müessesesi, Ankara 1995, s. 86 vd.
62

63
Köprülü, Bülent, “Tarihte Vakıflar”, s. 495; Tabakoğlu, Ahmet,
‘‘Klasik Dönem Osmanlı Vakıf Sistemi’’, Vakıf Sempozyumu Kita-

vakıflardan farklı bir anlayış getirerek, aile vakıflarının aile bireylerinin eğitim ve öğrenimleri, donanım ve desteklenmeleri ve bunlara benzer amaçların gerektirdiği harcamaların yapılması için kişiler
hukuku ve miras hukuku hükümleri uyarınca aile
vakfı kurulabileceğini hüküm altına almıştır. Türk
Medeni Kanunu sisteminde bir malın veya hakkın,
başkalarına geçmemek üzere aynı soydan gelenlere kuşaktan kuşağa geçecek şekilde özgülenmesi
vakıf yoluyla da olsa yasak kılınmıştır65.
bı, Ankara 2004, s. 27.
Ghazaleh, Pascale, “Introduction Pious Foundations: From Here
to Eternity?”, Held in Trust-Waqf in The Islamic World, Edited by
Pascale Ghazaleh, The American University in Cairo Press Cairo
New York 2011, s. 2-3.
64

Arsebük, Medeni Hukuk I, s. 101; Şener, Abdülkadir, “Eski Hukukumuza Göre Evlâdiye Vakıflarında Gelirin Taksimi”, Vakıf Haf65
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1926’dan sonra takriben 10 senelik süre içeri-

Vakıflarla ilgili 2008 yılında nihayet son dü-

sinde vakıflarla ilgili bütçe kanunları içerisinde yer

zenleme gerçekleşti. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu,

veren ve ayrıca bazı müteferrik kararlar dışında

27 Şubat 2008 tarihinde Resmî Gazete’de yayımla-

çıkarılması düşünülen müstakil düzenleme yapıla-

narak yürürlüğe girdi. Bu kanuna göre, Türkiye’de

mamış, bunun için 1935 yılına kadar beklenmesi

mevcut vakıflar mazbut, mülhak, yeni vakıflar, ce-

gerekmiştir. Bu süre zarfında Milli Eğitim Bakan-

maat ve esnaf vakıfları olarak dört başlıkta düzen-

lığı ve belediyelere intikal ettirilen avarız vakıfları-

lendi. Bu şekilde 1926’dan günümüze yıllar içinde

nın özel şahıslara satış yoluyla devri örneklerinde
görüldüğü üzere, vakıflarda belli ölçüde tasfiye cihetine gidilmiştir. Avarız vakıfları 1930 tarihli ve
1580 numaralı Belediye Kanunu ile (md.110/6)
belediyelere devredilmiştir66. 1935 tarihli ve 2762
numaralı Vakıflar Kanunu ile Medeni Kanun’un
kabulünden önceki kanunlara bu vakıfların kurulduğu dönemde cari olan Osmanlı hukuku, sonra-

dağınık olarak oluşturulmuş vakıf mevzuatı tek
çatı altında birleşmiş oldu69.
Konya Ticaret Odasının değerli katkılarıyla
gerçekleşen bu çalışma ile Konya’nın vakıf medeniyetimiz içerisindeki müstesna yeri, konunun
uzmanı mümtaz akademisyen ve yazarlar tarafından etraflıca ortaya konulmaktadır. Konya, tarihi,

kilere Medeni Kanun hükümleri uygulanacaktır.

sosyal ve ekonomik yönleriyle, gerek kurucuları

2762 numaralı Vakıflar Kanununun 42. maddesi,

ve gerekse hedefledikleri gayeleri itibariyle öne

“Bu kanunun (Vakıflar Kanunu) hükümleri yürü-

çıkmış birçok vakıf esere sahip bir şehrimizdir.

meye başlamazdan evvel vukûa gelen hadiselerin

Selçukluya başkentlik yapmış olan şehrin tema-

hukuki hükümleri o hadiselerin vaki olduğu za-

yüz ettiği farklı alanlardan birisi de vakıf kurumu

manda mer’i esaslara tâbi kalır. Bu kanun hüküm-

olmuştur. Konya’da şu anda var olan eski vakıf

leri yürümeye başladıktan sonraki hadiselerde bu

eserlerinden eğitim-öğretim, dini ve hayri hizmet

kanun ve sarahat olmayan ahvalde mer’i kanunla-

veren kurumlara ağırlık verildiğini görmekteyiz.

rın hükümleri tatbik olunur.” hükmü konuyu açık-

Eğitime adanmış vakıflardan olarak medrese, kü-

lığa kavuşturmuştur . Yeni dönemdeki vakıflara

tüphane, darülhadis ve ayrıca darüşşifalar ile ima-

Medeni Kanun’un ifadesiyle “tesis” adı verilmiş

ret ve kervansaraylarıyla ve her mahallede bulunan

ve bu durum 1967 tarihinde 903 sayılı Kanunla

avarız vakıflarıyla Konya bir vakıf şehri olmuştur.

yapılan değişikliğe kadar devam etmiştir. Bu ta-

Vakıfların ayrıca şehrin oluşumunda ve imarında
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rihe kadar 202 gibi az sayıda vakıf kurulmasında
bu ismin verilmesinin de etkili olduğu, bu tarihten
itibaren terminoloji birliği sağlanarak eskiden beri
kullanılan “vakıf” teriminin kullanılmasıyla sayının giderek arttığı gözleminden yola çıkarak iddia
edilmektedir68.

eşsiz katkıları olmuş ve şehrin fiziki yapısının oluşmasında ve gelişmesinde vakıf kurumu çok büyük
rol oynamıştır. Şehrin kadim vakıf medeniyetinden
gelecek nesillere söylenecek çok sözü olduğu bu
eserle ortaya konulmuş olmaktadır.

tası Dergisi, 1995, S. 12, s. 43.
Berki, Ali Himmet, Vakıflar, İstanbul 1940, s. 110; Hâtemi, Hüseyin, Medeni Hukuk Tüzelkişileri, İstanbul 1979, s. 740 vd.
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İşeri, s. 241-243.
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(Vakıflar)”, Akademik Bakış, c. III, S. 5, Kış 2009, s. 127 vd; Er-
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tem, Adnan, “Osmanlıdan Günümüze Vakıflar”, VD, 2011, S. 36,
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ÖZET
Vakfetmek, bir kişinin kendine ait taşınır veya
taşınmaz herhangi bir değere mâlik mülkünü, dinî,
içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsis etmesi
demektir. Vakfetmekteki gaye toplumsal yardımlaşma, içtimai hayatın tanzimi ile karşılığını Allah’tan bekleyerek malın infak edilmesidir. Türklerin uzun süredir, Müslüman olmadıkları dönemler
de dahil olmak üzere töreyle gelişen bir yardımlaşma kültürüne sahip oldukları bilinen bir gerçektir. Müslüman olmalarıyla beraber Allah yolunda
harcama yapmayı, fakir, muhtaç ve kimsesizlere
infak ve tasaddukta bulunmayı, iyilik yapmada ve
takvada yardımlaşmayı, hayır ve yararlı işlere yönelmeyi öğütleyen birçok ayetin de emriyle Türkler, vakıf müessesesini hükmettikleri topraklarda
yaygınlaştırmışlardır. Anadolu’ya girdikleri ilk dö* Doç. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi,
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü,
Konya/Türkiye, makkus@konya.edu.tr,
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Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü,
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nemde uzun bir fetih ve yerleşme sürecinden sonra
gelir düzeylerinde gözle görülür bir artış yaşanan
Türkler, XII. yüzyılda İslamî çerçevedeki ilk vakıf eserlerini teşekkül ettirmişlerdir. Selçuklu dönemini kapsayan ilk dönem vakıf eserleri, Türkiye
Selçukluları dönemine ait öncü, kaliteli ve uzun
ömürlü yapılar olmuşlardır. Anadolu vakıf kuru37

munun hızlı tekâmülü ile diğer dönemlere sirayet

the orders of many verses that advise spending

eden temel nitelikleri de bu dönemde ortaya atıl-

for Allah, helping the poor, needy and orphans,

mıştır. Türkiye Selçuklularının halefleri olan Ana-

helping in doing good and taqwa, and turning

dolu Beylikleri, vakıf müessesini yaygınlaştırarak

to charity and beneficial deeds. Turks, who

daha da zenginleştirmişler ve vakıf kurumu altın

experienced a noticeable increase in their income

çağı olarak nitelendirilen Osmanlı döneminde de

levels after a long conquest and settlement process

zirveye ulaşmıştır.

in the first period they entered Anatolia in the 17th

Anadolu’nun Müslüman-Türk kimliğine bürünmesini sağlayan Selçuklular ve Beylikler, burada kurdukları vakıf müessesiyle Anadolu’nun
Türk yurdu olmasını sağlayarak, bu topraklarda
bir vakıf medeniyeti tesis etmişlerdir. Çalışmamızda Türkiye Selçukluları ve Beylikler dönemi
vakıfları hakkında genel bir bilgi verilerek, Selçuklular dönemi Konya’da inşa ve tanzim edilen
vakıf eserlerinin kemiyeti hakkında kısa bir değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca Beylikler döneminde
Konya’da kurulan birçok vakfın genel niteliklerinin ortaya çıkarılması ve hazırlanan Konya vakıfları adlı eserde Selçuklu ve Beylikler dönemi

century, they formed the first waqf works of the
century within an Islamic framework. The first
period covers waqf works of the Seljuk period
such as pioneering, good quality and long-lasting
structures. The rapid evolution of the Anatolian
waqf institutions and its basic characteristics that
spread to other periods, have also occured in this
period. Furthermore, Anatolian Principalities,
known as the successors of the Turkey Seljuks,
have enriched the waqfs by expanding them.
Thus, the waqf culture reached its peak in the
Ottoman period, which is described as the golden
age.

vakıfları hakkında derinliğine yapılan çalışmalar

The Seljuks and Anatolian Principalities that

öncesinde özet bir değerlendirme yapılması amaç-

enabled Anatolia transforming into a Muslim-

lanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vakıf, Türkiye Selçukluları, Beylikler Dönemi, Anadolu.
KONYA’S WAQFS DURING THE

Turkish identity, established a fountain of
civilization in Anatolian lands by creating a ‘waqf
institution culture’. This study aims at presenting
an overview on the waqfs of the Anatolian Seljuks
and Anatolian principalities period in Konya,

TURKEY SELJUKS AND ANATOLIAN

during the times of the Seljuks’ state. For this

PRINCIPALITIES

purpose, buildings and foundation works of those

ABSTRACT
Endowing means to allocate a person’s own
real estate or capital of any value for a religious,
social and charitable cause. The purpose of a
donation is the arrangement of social solidarity
and life, as well the allocation of property by
expecting its reward from Allah. It is a wellknown fact that Turks, even when they were not
Muslims for a long time, have had a customarily
developing culture of mutuality. Turks promoted
waqf institutions in their countries motivated by
38

times, have been examined and briefly evaluated.
An additional aim of our article was to present
a summary for our book called ‘The Konya
Waqfs’. Therefore, an investigation into general
characteristics of many foundations established
in Konya, as well a detailed evaluation about
the times of the Seljuks and Principalities were
necessary.
Keywords: waqfs, Turkey Seljuks, Principalities period, Anatolia

GIRIŞ

SELÇUKLULAR
DÖNEMINDE VAKIFLAR

Türkistan’dan binlerce kilometre batıya, Anadolu topraklarına ayak basan Türkler, henüz İslam

Bu dönem vakıflarına bakıldığında sultanlar

ile müşerref olmadan önce ana yurtlarında vakıf

ve emirlerin elde ettikleri kazançları hayır işle-

müesseseleri kurmuşlar, hâkim oldukları yerlerde

rinde kullanma gayeleri, vakıfların ortaya çıkma-

birçok alanda vakıflar teşkil etmişlerdir. Bu husus

sındaki en önemli nedenler arasında sayılabilir.

Uygur Türklerine ait bir mabette bulunan yardım-

Birçok vakfiye örneğinde açıkça görülen iyilik

laşmanın sevabı ve teşvikine dair tavsiyeler içeren

ve cömertlik üzerine ayet ve hadisler, sadaka ve

tahta bir vesikada, açıkça görülmektedir. Gayrimüs-

zekâtın İslam’da büyük sevap olması hususları,

lim Türklerde vakıf kurumu Anadolu’da bilinen

yapılan işin hayır işi ekseninde değerlendirilmesi,

şekliyle İslami vakıflardan farklı olup, Türklerin

sadaka-i cariye olarak vâkıflar tesis ederek amel

aralarında yardımlaşmalarını esas alan töre hüküm-

defterlerin açık kalması arzuları gibi dini gayeye

leri şeklindedir. Fakat yine de İslami usulde kurulan

matuf düşüncelerle hareket edilmesi, vakıf kurma

vakıflarla temel gaye ve mantık bağlamında aynıdır.

nedenleri yönüyle ilk sıradadır. Bununla birlikte

Asya’da İslamlaşma başladıktan sonra ilk dini va-

sultan ve emirlerin şöhretlerini kendilerinden son-

kıflar, bilhassa eğitim ve sağlık alanındakiler olup,

raki dönemlerde yaşatmak istemeleri, azametleri-

ilk Müslüman Türk devletlerinde bir hayli yaygın-

nin binlerce yıl sonra dahi anılmasını istemeleri

dır. Türkler, Diyar-ı Rum’a girdikleri 1071 Malaz-

onları vakıf kurmaya iten diğer sebepler arasında

girt Savaşı sonrasında önce İznik’e kadar fetih ile

gösterilebilir. Yine banilerin kişisel hırs ve gösteriş

nüfuz kazanma, ardından Anadolu genelinde yer-

merakları, bazı vakıfların kuruluşunda etken olmuş

leşme ve teşkilatlanma, daha sonra ise bayındırlık

olabilir. Ayrıca devlet adamlarının anılan dönemde

ve imar çalışmalarına başladılar. Bu evreler Türk-

ellerinde bulundurdukları parayı ve gücü koruma-

lerin Anadolu’daki tutunma mücadelesi nedeniyle

larının zorluğu vakıf kurmaya yönlendirebilir. Zira

uzun sürmüş, ancak neticede XIII. yüzyılda zengin

Türkiye Selçuklularında ve ardılı dönemlerde mü-

ve nitelikli vakıflar ortaya konulmuştur. Anadolu’ya

sadere usulü ile devlet adamlarının mal varlıkları-

yerleşen Türkler, ziraat ve ticaret ile uğraşarak re-

nın devlet hazinesine aktarılması hadisesi hukuki

fahlarını yükseltmiş, refah seviyesinin artması ve

sayılmaktadır. Müsadere usulünden kaçınmak ve

Anadolu’nun zenginleşmesiyle beraber böyle kök-

mülklerini korumak isteyen devrin ileri gelen dev-

lü büyük vakıflar ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkler,

let adamları, bütün mal varlıklarını kurdukları va-

yerleştikleri Anadolu’ya, geldikleri yerde öğrenmiş

kıflara aktarmış, çoğu vakfiye suretinde görüldüğü

oldukları yerel sivil ve dini mimari elemanları da

üzere soy ve sopları devam ettiği sürece bu vakıf-

yanlarında getirmişler, Anadolu vakıf binalarını bu

ların idaresinde görevlendirilmelerini şart koşmuş-

unsura bağlı olarak şekillendirmişlerdir.

lardır.4

Yasin Akyıldız, Ali Rıza Abay, “Vakıf Müessesesinin Gelişimi
ve Mahiyeti Tarihsel Bir Değerlendirme”, Yalova Sosyal Bilimler
Dergisi, 7/5 (2017), s. 149.

4

1

2

3

1

İsmet Kayaoğlu, “Selçuklu Vakıflarına Genel Bir Bakış”, Vakıf
Haftası Dergisi, 2 (1985), s. 22.

2

Erol Yurdakul, “Vezir-i Azam Hoca Hasan’ın XII. yüzyılda Konya ve Kayseri’de Yaptırdığı Bazı Eserler”, Vakıflar Dergisi, 30
(2007), s. 211-212.

3

Hasan Yüksel, “Anadolu Beyliklerinde Vakıflar” Vakıflar Dergisi, 30 (2007), s. 37. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ise müsâdere,
genel anlamda yalnızca ceza ve idamlar dolayısıyla uygulanmıştır. Devlet adamlarının herhangi bir suç veya ihanet durumlarında
mallarının müsadere edilecek olması da onları vakıflar tesis etmeye yönlendirdiği söylenebilir. Feda Şamil Arık, “Türkiye Selçuklu
Devleti’nde Müsâdere”, Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi, I, Tebliğler III. Türk Tarihi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1986, s. 48-50.
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Selçuklular dönemi vakıflarının en temel
özelliği çeşitlilik arz etmesi ve kendinden sonra-

de vakfiyelerin genelinin Arapça kaleme alınmış
olmasıdır.7

ki dönemler üzerinde yoğun etki bırakmasıdır. Bu
dönemde sadece dini yapılar değil sosyal nitelikte
vakıflar da teşkil edilmiştir. Bu durumun en güzel
örneği Türkiye Selçukluların sırf beşerî kaygılarla, gösterişten uzak, şehrin dışında ya da kıyısında
inşa ettirdikleri imaret yapılarından açıkça anlaşılmaktadır.5 Nitekim vakıf müessesesinin zirveyi
gördüğü Osmanlı döneminde, cami, medrese, misafirhane, darü’l-aceze, hastahane ve aşevinden
müteşekkil vakıf binaları, Bizanslıların manastır
siteleri olarak adlandırdıkları camiyi merkez alan
dini yapıdaki külliye toplulukları içinde yer almışlardır.6
Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu’daki medreselere bakıldığında, eğitim yerleri vakıf
görevi görüp öğrencilerinden ücret talep edilmemekte talebenin yiyecek ve kalacak masrafları
vakıf gelirlerinden karşılanmaktaydı. Vakfedilen
medreselerde eğitim yapılacak bilim dalları ve
kaç eğitimcinin olacağı önceden vakfiyelerde belirtilirdi. Ayrıca Dârülhadis, fıkıh medresesi, tıp
medresesi vb. şekillerde ihtisaslaşma da bu devirde başlamıştır. Anadolu üzerindeki transit ticaretin
gelişmesi de bu dönemde farklı bir vakıf kolunun
gelişmesine sebep olmuş, kervansaraylar, yolcuların ve hayvanların konaklaması, ayrım gözetmek-

Selçuklu vakıflarının diğer önemli hizmetlerinden birisi de darüşşifalar teşkil edilmesi olmuştur. Günümüze kadar, varlığı kesin bir şekilde bilinen yirmi adet darüşşifa tespit edilmiştir. Anadolu
darüşşifalarına gelen hastalarda zengin, fakir, din,
dil, ırk gibi ayrımlar yapılmaksızın tedavi uygulanmış, bu kimselerden ücret ve masraflar alınmamıştır. Bu bakımdan Anadolu Selçuklu darüşşifaları,
Orta Çağ Avrupa hastahanelerinden farklı olarak
din, dil ve ırk ayrımı yapmadan hizmet veren seküler kurumlar olmuşlardır.8 Bu dönem hastahane
vakıflarının banileri teşkil ettikleri darüşşifalara
çok özenmiş, buralarda devrin tıp bilgisinin gözetilmesini önemsemiştir. Söz gelimi bu hastahaneler
yapılmadan önce binanın kurulacağı yerin havası
ölçülmüş ve vakıf eseri, havası en iyi olan noktaya
kurulmuştur. Hastahanenin inşası sırasında kullanılacak taşların mikrop öldürücü (antiseptik) özellikteki kireç taşı olmasına dikkat edilmiştir.9 Bu
durum Anadolu Selçuklu vakıflarının yalnızca şahsi, dini, ekonomik kaygılarla değil aynı zamanda
bilimsel birtakım hedefler de güttüğünü göstermesi
açısından önemlidir.
Selçuklu dönemi vakıf banîleri içinde kadınlar da önemli bir yer tutmuştur. Nitekim Anado-

sizin Müslüman, Hristiyan, zengin, fakir, köle, hür

lu’nun çeşitli noktalarında 28 kadın banî 83 vakıf

ücretsiz yemek dağıtılması, yolcuların ihtiyaçlarını

eserine imza atmış, 1 kadın da mühim bir eseri ta-

gidermeye yarayacak malzemeler, ayakkabı tami-

mir ettirmiştir. Selçuklulardan 6 sultan eşi 38 vakıf

ri, yeni ayakkabı verilmesi, veterinerlik hizmetle-

eseri, 10 sultan kızı 20 vakıf eseri, 3 sultan torunu

ri, yolcu hayvanlarının nallanması için çivi ve nal

9 vakıf, 1 saray mensubu 1 eser, 2 vezir kızı 2, 1

verilmesi, bunların dışında fakirlere, yaşlılara, en-

emir kızı 1, 1 kadı kızı 2, 1 hacib kızı 2, 1 azat-

gellilere ve hastalara, hapiste olanlara yardım edilmesi gibi konularda hizmet vermişlerdir. Türkiye

7

Selçukluları dönemi vakıflarının diğer bir özelliği

8

5

Kayaoğlu, a.g.m., s. 23.

Mustafa Demir, “Türkiye Selçukluları Şehirlerinde İmaret Kurumları ve Vakıfları”, Vakıflar Dergisi, 27 (1998), s. 41-42.

6

40

Akyıldız, Abay, a.g.m., s. 149.

Ahmet Acıduman, “Darüşşifalar Bağlamında Kitabeler, Vakıf Kayıtları ve Tıp Tarihi Açısından Önemleri”, Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Mecmuası, 63/1, s. 10-11.
Kâmil Şahin, “Konya Kadı İzzettin Mâristân-ı Atik (Hastahanesi) ve Sultan Âladdin Keykubat Dârüşşifâsı”, Vakıflar Dergisi”, 30
(2007), s. 107-108.

9

lı cariye 3 ve konumu belirlenemeyen 3 kadın 5

lıklara rastlanır. Nitekim vakfiyelerin genelinde

vakıf eseri yaptırmıştır. Kadın banîlerin yaptırmış

görülen, vakıf taşınmazı içine giren mülklerin

oldukları yapı türleri ise oldukça ilginçtir. 8 Cami,

kiraya verilmeleri ve işletilmelerine dair herhangi

4 Mescit, 7 Medrese, 1 Kütüphane, 1 Darülilm,

bir şart konulmaması hususları buna örnek gös-

2 Darülhuffaz, 2 Darüşşifa, 1 Maristan, 3 Han, 5

terilebilir. Türkiye Selçuklularında olduğu gibi

Hamam, 4 Çeşme, 1 İmaret, 3 Hankâh, 1 Tekke, 2

beylikler devri medrese vakıflarında da Sünni İs-

Zaviye, 3 Saray, 2 Köşk, 18 Türbe, 4 Köprü ve 11

lam akidesi ve fikrini yayma amacı hakimdir. Ge-

Kervansaray inşa ettirmişlerdir. Çeşitlenmeden de

nel olarak müderris olabilmek için Hanefi mezhe-

anlaşılacağı üzere bu eserlerin çoğunluğu anıtsal-

binden olmak gerekirdi. Ayrıca bu dönem vakfiye

dır. Ayrıca büyük çoğunluğu süslemeleriyle dikkat

suretleri detaylı incelendiğinde Anadolu Beyleri-

çekicidir.

nin şiddetli birer ehl-i beyt taraftarı da oldukları

10

ANADOLU BEYLIKLERINDE
VAKIFLAR
Türkiye Selçuklu Devleti’nin uçlara hudut
güvenliği için yerleştirdiği yarı özerk emirler, hakimiyet kurdukları bölgelerde siyasi yapılar teşkil
etmiş, 1308’te Selçukluların inhitatıyla bağımsız
birer devlet olarak ortaya çıkmışlardır. Anadolu
Selçuklu devletinin teşkilat yapısını örnek alan
beylikler, hakimiyet alanlarında imaret, mektep,
medrese, daru’l-kurra, han, hamam, köprü vb.
kurumlar inşa etmiş ve bunların hayatiyetleri için
ellerinden geleni yapmışlardır. Bu dönem vakıf
kurucularının ortak talepleri, kurdukları vakıf
akarlarından gelen gelirlerin hayrat onarım ve bakıma yöneltilmesi olmuştur. Böylelikle vakfedenler kurdukları sistemde ebedi bir süreklilik yakalamaya çalışmışlardır. Sonuçta söz konusu hangi
dönem olursa olsun vakıf kurucuları şer’i miras
sisteminden ve müsadere endişesinden kurtulmak,
servetini güvenli bir şekilde evladına aktarmak
gibi sebeplerle vakıf müessesesinden faydalanmışlardır.11
Beylikler dönemi vakıfları Selçuklular dönemi ile kıyaslandığında temel benzerlikler göstermiş olsalar da aralarında birtakım küçük farklıAynur Durukan, “Anadolu Selçuklularında Vakıf Eserleri Yaptırmış Kadınlar”, Vakıf Kuran Kadınlar, (haz. Fahameddin Başar),
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2019, s. 24.
10

11

Yüksel, a.g.m., s. 37.

anlaşılır. Yine bütün vakfiyeler ele alındığında
vakıflar yoluyla inşa edilen sosyal hizmet müesseseleri arasında en çok dikkat çeken imaretler
olmuştur. Beylikler devri imaretleri genel olarak
külliye şeklindeki topluluklar içinde şehirlerin kıyısında inşa edilmişlerdir. Yani Beylikler dönemi
imaret vakıfları, Selçuklularda olduğu gibi ıssız
binalar halinde değil artık hem sosyal yönü olan
hem de dini niteliğe sahip olan yapılar haline gelmişlerdir.12
Türk vakıf geleneğinin Selçuklular öncesine
dayandığını giriş kısmında açıklamıştık. Nitekim
Selçuklu kadın vakıfları için de ilk dönemler bir
başlangıç devri olmuştur. Anadolu Beylikleri dönemi vakıf banîleri içinde de kadınlar önemli bir
yer tutmuştur. Nitekim Anadolu’nun çeşitli noktalarında 10 kadın banî 26 vakıf eserine imza atmış,
1 kadın da köprü ile bir burç onarımı yapmıştır.
Beyliklerden 1 melike 6 vakıf eseri, 1 melik eşi 6
vakıf eseri, 5 melik kızı 10 eser, 1 saray mensubu
2, 1 emir eşi 1, 1 emir kızı 1 vakıf eseri yaptırmışlardır. Kadın banîlerin yaptırmış oldukları yapı türleri ise; 2 Cami, 1 Mescit, 3 Medrese, 2 Darüşşifa,
2 Hamam, 1 Çeşme, 3 Han, 1 Zaviye, 3 Saray, 1
Köprü, 6 Türbe, 1 Burç ve 1 Kervansaraydır. Dönemde etkin olan İlhanlılardan ise 5 kadın kurucu
1 Medrese, 1 Hamam, 1 Hankâh, 1 Zaviye, 1 Saray
ve 4 Türbe olmak üzere dokuz yapı yaptırmışlardır.
12

Yüksel, a.g.m., s. 40-47
41

İlhanlılarda 2 han eşi 5 ve konumu belirlenemeyen

zenginliğini etkili şekilde gösteren unsurlardır.

3 kadın 4 yapının kuruculuğunu üstlenmiş olup

Selçuklu ve Beylikler dönemi Konya şehri, bu zen-

böylelikle dönemde yaptırılmış vakıf eser sayısı

ginliği, dönemin diğer Anadolu kentlerine nazaran

bir hayli artmıştır.

en çok hissettiren yerlerden biri olmuştur. Konya

13

SELÇUKLU VE BEYLIKLER
DÖNEMINDE KONYA VAKIFLARI

kıf kültürünü genel hatları ile yansıtan en önemli

MÖ. 7000’li yıllara ulaşan tarihiyle Konya,

vakıf eserlerinde kendini ortaya koyan Türklere

bölgeye ilk yerleşmelerden itibaren Anadolu’daki ehemmiyetini korumuş, özellikle Makedonyalı
İskender’in büyük seferinden sonra stratejik bir
kent olarak ortaya çıkmıştır. Uzunca bir müddet
Arap-Bizans mücadelesinde sınır görevi yerine
getiren Konya, birçok kez Müslümanların eline
geçmiş, sonra tekrar Bizanslılar tarafından geri
zapt edilmiştir. Türkler, Konya’ya ilk kez 1069 yılında yaklaşmışlar, bir iki yıl sonra, o dönem yöre
hâkimi komutan Romanus Makri’yi mağlup ederek 1071’de şehri zapt etmişlerdir. 1197 yılında
Anadolu Selçuklu başkenti İznik, haçlılar tarafından ele geçirilince Konya tekrar gündeme gelmiş
ve Selçuklu payitahtı, I. Kılıç Arslan tarafından
buraya nakledilmiştir. Türkler tarafından Geç-bizans devrindeki “İkonium” kelimesinden Türkçeleştirilen Konya isminin binlerce yıldır varlığını
sürdürdüğü bilinmektedir. Konya, coğrafi olarak
Asya’nın batı tarafında Anadolu yarımadasının
orta-güney kısmında ortalama 1000 mt. yükseltide yer almaktadır. Şehrin en önemli su kaynağını
batı yakasındaki Meram Deresi oluşturmakta 50
kilometrelik uzunluğa sahip bu dere Konya’nın
meşhur bağ ve bahçelerini suladıktan sonra şehrin
doğusundaki bataklığa dökülmektedir.14
İslam dünyasında vakıflar, sayıları ve nitelikleri bağlamında içinde var olduğu medeniyetin
ya da şehrin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan
13

Durukan, a.g.m., s. 24.

Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985, s. 15-26; İbrahim Hakkı
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Yenî Kitap Basımevi, Konya 1964, s. 33-36.
14
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bununla birlikte Anadolu’da bu iki dönemin vaşehir olmuştur. Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde
ait birtakım kültürel nitelikler, özellikle payitaht
olması hasebiyle Konya’da en kaliteli eserlerde
kendini daha ağır bir biçimde hissettirmiştir. Buna
bir örnek vermek gerekirse Beyşehir’deki Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı’nın halvet kapılarının
üstündeki baklava veya üçgen şeklindeki pantatif
aynalar, vakıf kurumu üzerindeki böyle kültürel
aktarımların güzel örneklerinden yalnızca biridir.
Pek çok örnekle gösterilebilecek ve değişik açılardan irdelenebilecek bu konu, sanat tarihi ilmini
daha çok ilgilendirmektedir. Ancak kısaca ifade etmek gerekirse Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı,
Türklerin kültürel hayatlarını bir dışa vurum aracı
olarak dönemin vakıf kültürünü de kullandıklarının açık bir göstergesidir.15
Konya vakıf kültürünün sanatsal ve toplumsal
açıdan şehre kazandırdığı diğer önemli yapıları Su
ile ilgili vakıflar ihtiva etmektedir. Su yapılarının
en ehemmiyetli olanlarını ise hamamlar oluşturmaktadır. Konya Hamamları yalnızca salt temizlik
mekânları olarak değil aynı zamanda Türklerin etnografikleri, gelenekleri ve göreneklerini barındıran ve bunu yansıtan kültürel ortamlar olmuşlardır.
Akşehir, Ereğli, Seydişehir, Ilgın vb. Konya ilçelerinde çok sayıda Türk hamam ve kaplıcası mevcuttur. Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı, Sahip Ata
Hamamı, Mahkeme Hamamı, Hasbey Hamamları
günümüzde en çok bilinen, hala kalıntılarına rastlanabilen Selçuklu ve Anadolu Beylikleri dönemi
hamamlarından olmakla birlikte Müellif Eflâkî
Yılmaz Önge, “Konya-Beyşehir’de Eşrefoğlu Süleyman Bey
Hamamı”, Vakıflar Dergisi, 7 (1968), s. 141-142.
15

menakıpnamesinde, günümüzde kalıntılarına ula-

denli ileri olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kon-

şılamayan Develi Hamamı , Kürkçüler Hamam ,

ya’nın Türkiye Selçuklu devletinin idare merkezi

Kaliçe Hamamı , Nakışlı Hamam , Hacı Ömer

olması da diğer illere nazaran daha fazla medre-

Hamamı gibi çeşitli hamamlardan da bahsetmiş-

senin kurulmasının temel sebeplerinden biri ola-

tir. Yine bu adı geçenler ve Prof. Dr. Haşim Kar-

rak gösterilebilir. Anılan dönemde mevcut med-

puz’un Konya Hamamları çalışmasında belirtilen-

reselerin her birinde 40’ardan 600 kadar öğrenci

ler ile Konya’da Selçuklu ve Beylikler devrinde

bulunduğu düşünülmektedir. Vakfiye suretlerine

21

20-25 kadar hamam inşa edildiği anlaşılmaktadır.

de eklenmiş maddeleriyle Hanefi kaidelerine göre

Su ile ilgili yapılarda bunun dışında özellikle gü-

eğitim verme zorunluluğunda olan Konya medre-

nümüze kadar gelen düzenlenmiş vakfiyeler ve

seleri, zengin vakıflarla desteklenmiş, her medrese

vakfiye tahrirleri, Konya şehri içinde pek çok bağ,

bir ilim dalı konusunda ihtisaslaşmıştır. Medrese

bahçe, sebzelik ve bostan alanlarından bahsetmiş,

vakıf kurucuları genelde vezirler ya da Konya zen-

şehrin içindeki suyun bolluğu ve dolayısıyla zira-

ginleri arasından çıkmış, devam eden dönemlerde

atın gelişmişliğini de aktarmıştır. Bu tahrirlerden

yıllar boyu eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam

şehirde yaşayan sultan, emir, bey ve bilginlerin çe-

ettirmişlerdir.23 Bununla birlikte Karamanoğulla-

şitli bölgelerde bağlara sahip oldukları vakfiyeler

rı döneminde 5 adet medrese inşa edilirken buna

ve tahrir defterlerinden anlaşılmaktadır. Vakfedilen

karşılık aynı dönemde 25 kadar darülhuffaz inşa

bağlar arasında en meşhurları ve önemlileri Gürcü

edilmiştir. Beylikler devrinde inşa edilen medrese

Hatun, Tayi Boğa, Sultan, Çelebi Hüsameddin ve

sayısının azalması ve darülhuffaz sayısının artma-

16

18

17

19

20

Veledi Hacı Bahtiyar şahsiyetlerin sahip oldukları
bağlardır.22

sındaki esas değişkenin temelini Türkiye Selçuklu
döneminde inşa edilmiş medrese sayısının çok,

Eğitim ve öğretim amacıyla kurulmuş Sel-

darülhuffaz sayısının ise az tutulmuş olmasıdır.

çuklu dönemi Konya vakıfları, kendi dönemlerinin

Anılan dönemde Medreselerin genel işlevinin yanı

en meşhur kurumları olmuş, Konya şehri medre-

sıra onlarla aynı görevi üstlenmiş zaviyeler parla-

seler ile doldurulmuştur. Öyleki yalnızca Türkiye

mış, bu dönemde Konya şehrinde 35 adet zaviye

Selçukluları döneminde Konya sınırları içerisinde

kurulmuştur.24

neredeyse 15 kadar medrese kurulmuştur. Bu sayıda medrese binası Anadolu’nun diğer Selçuklu, Bizans veya Beylik şehirlerine kıyasla Konya
şehrinin eğitim, öğretim ve bilim konularında ne
Ahmet Eflâki, Ariflerin Menkibeleri C. I, (çev. Tahsin Yazıcı),
Hürriyet Yayınları, İstanbul 1973, s. 262.
16

17

Eflâkî, a.g.e., c. I, s. 127.

18

Eflâkî, a.g.e., c. II, s. 337.

19

Eflâkî, a.g.e., c. II, s. 305.

20

Eflâkî, a.g.e., c. II, s. 80.

Haşim Karpuz, “Konya Hamamları”, Su Medeniyeti Sempozyumu, (Ed. Kerim Han Acar), KBB Koski Genel Müdürlüğü, Konya
2010, s. 392-402.
21

Azize Aktaş Yasa, “Selçuklu Dönemi Konya’sında Şehrin Yeşil
Dokusu”, Vakıflar Dergisi, 27 (1968), s. 66.
22

Bahsedilen dönemde temellerinde toplum
yararı güdülen vakıf kurumlarından biri de dârüşşifalardır. Bîmâristan olarak da isimlendirilen bu
hastahanalerin ilk örnekleri Karahanlılarda görülmektedir. Türkiye Selçukluları dönemi Konya vakıfları arasında göze çarpan diğer bir önemli hayır
kurumu, çok iyi niteliklere sahip, biri XII. yüzyıl
başında kurulmuş, diğeri XIII. yüzyıl ortasında
kurulmuş iki adet darüşşifa idi. Konya’nın SelçukBal, a.g.m., s. 25-26; Mehmet Birekul, “Anadolu Selçuklu Devleti’nde Eğitim ve Konya Medreseleri”, Mecmua, 3/5 (2018), s.
88-89.
23

Hacı Mustafa Eravcı, “Karamanoğulları Döneminde Konya”,
Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2013, s. 254.
24
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lu payitahtı oluşu ve meşhur devlet ricalinin çaba-

lamının 3’te 1’ine denk gelmektedir.27 Konya’nın

larından ötürü Konya darüşşifalarında aralarında

Selçuklu dönemi boyunca Anadolu’nun diğer il-

başta Şemseddin b. Hebel ve Tabib Ekmeleddin

lerine nazaran mescit sayısındaki bu üstünlüğü,

olmak üzere, dönemin en iyi 13 hekimi çalışmayı

Beylikler Dönemi boyunca da devam etmiştir. Ni-

tercih etmiş, uzun bir süre burada kalarak hizmet

tekim Fahri Çoşkun’un 888/1483 Tarihli Karaman

vermişlerdir.25 Bununla birlikte Anadolu’nun ge-

Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri adlı çalışmasına göre

nelinde o güne kadar kurulmuş bütün darüşşifaların sayısı, günümüze ulaşabilenler ile birlikte,
toplam dokuz ya da on adettir. Bu husus bütün
darüşşifaların iki tanesini içermesi bakımından
Konya’nın kamu sağlığı açısından ne kadar önemli bir şehir olduğunu göstermesi nazarında dikkate
şayandır. Ayrıca darüşşifalar, yine yukarıda değinildiği üzere, bu dönemde dini gaye güdülerek
yapılan hayır kurumlarından ayrı tutulmuş, bahsi
geçen iki darüşşifa şehrin dışında konumlandırılmıştır.26
Yine Selçuklu dönemi Konya vakıfları arasında Camiler ve Mescitler, Konya’nın nicel ve
nitel bakımdan kaliteli vakıf eserleri olarak göze
çarpmışlardır. Konya mescitleri Anadolu’nun çeşitli yerlerinde bolca görülen ancak özellikle Kon-

Konya ili sınırları içerisinde 27 cami ve 116 mescit kaydedildiği görülmüştür. Kayıtlardaki bu cami
ve mescitler aynı zamanda Selçuklu devri mescitlerinin de birçoğunu içerdiği düşünüldüğünde
Mescit yapılarının inşasında hız kesilmediği Konya’nın bu konuda daima üstünlüğü elinde tuttuğu
ve devletin toplumsal fayda ile birlikte başkentte
dini değerleri ön planda tutmaya çalıştığı da anlaşılmaktadır.28
Selçuklu dönemi Konya şehrindeki vakıflar
içerisinde ticaret mekânlarının da büyük bir yeri
vardır. Ticaret mekanlarına yönelik vakıf eserlerinin Konya’daki yoğunluğu vakıfların sosyo-ekonomik durumlarını anlamak ve Moğol yağma ve
talanına rağmen Konya’da ticarethane olarak tesis
edilen vakıfların bir hayli fazla olması dikkate değerdir. Nitekim bu amaçla vakıfların vakfiyeleri

ya’da daha çok belirgin olan Mescit karakteri tek

üzerine yapılan bir incelemeye göre Konya şeh-

kubbeli ve önleri revaklı Selçuklu mescidi karak-

rinde Selçuklu döneminde en az yüz kırk dükkân

terindedir. Konya da vakfedilen bu mescitler in-

ve yedi adet imalathanenin varlığı tespit edilmiştir.

celendiğinde onların yalnızca dini bir yapı olarak

İlk olarak bu tespitten Selçuklu dönemi Konya’sı

değil aynı zamanda içtimai ve askeri bir karakter

içinde dükkân ve imalathanelerin ekonomik hayat

de taşıdığı görülmektedir. Örneğin XIII. yüzyılda

içinde önemli bir yer oluşturdukları ve bunların bir

inşa edilen Hatuniye Medresesi ve İnce Minareli

hayli istihdama neden olduğu açıkça anlaşılır. Bu

Medrese mescitleri minareleri, yalnızca iki gövde

dönemde çarşı ve pazarların verdikleri hizmet ile

ve iki şerefeden oluşup sadece ezan okumak değil

alanında uzmanlaşmaya (İplikçiler Çarşısı, İğneci-

ayrıca düşman ordularını gözetlemek ve şehirde
çıkan yangınları merkeze haber vermek için de
kullanılırdı. Tüm bunlarla birlikte Konya’nın il ve
ilçelerindeki mescitlerin toplam miktarı 50 olup,
bu oran tüm Anadolu Selçuklu mescitlerinin top25

Acıduman, a.g.m., s. 11.

Muhammet Kemaloğlu, “XI-XIII. Yüzyıl Türkiye Selçuklu Devletinde Dârüşşifalar”, Hikmet Yurdu, 7/13 (2014), s. 290-300.
26
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ler Pazarı vb.) başladıkları görülmektedir. Bununla
birlikte ticaret mekanlarının yer seçiminde diğer
kamusal alanların aksine İslam odaklı kentsel yaşam düzenine yani insanların daha çok vakit geçirYurdakul, a.g.m., s. 201-211; Muhammet Arslan, Anadolu’da
Selçuklu Çağı Cami ve Mescit Mimarisi, Doktora Tezi, Atatürk
Üniversitesi, 2017, s. 2623.
27

Fahri Çoşkun, “888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir
Defteri”, Vakıflar Dergisi, 33 (2010), s. 26.
28

dikleri ulucami, mescid, medrese vb. dini kurumla-

yapmış, sürekliliklerini sağlamak için vakıflar kur-

rın etkili olduğu anlaşılır.

muştur. Günümüze gelen vakfiye kayıtlarına göre

29

Konya genelinde ayrıca dikkat çeken hususlardan biri de hatunların yaptırmış oldukları vakıflardır. Bunlardan en önemlisi ve ilk vakıf kurucusu
hatun Danişmendli Yağıbasan’ın torunu Raziye
Devlet Hatun’dur. Onun en meşhur eserleri 364
nolu Kınacı Sokağı’nda bulunan “Devlet Hatun
Mescidi” ve minaresi ile birlikte Konya-Akşehir
yolu güzergâhındaki eski Said-İli’nde bulunan
“Kadınhanı”dır.30 Ayrıca II. İzzeddin Keykavus’un
kızı Ferhuniye Fatıma Hatun’un da Konya’da bir
Dârü’l-Huffâz ve türbe vakfı31; III. Gıyaseddin
Keyhüsrev’in annesi Gömeç Hatun Konya’da
Kız Kulesi adını da taşıyan Gömeç Ana Türbe’si
vakfının32; Mevlânâ’nın kadın müridlerinden Fahrünnisa Hatun ise aynı adlı 1 adet zaviye ve türbe

1421 ve 1493 yılları arasında düzenlenmiş dokuz
vakfiye sureti mevcuttur. Vakfiye suretlerine göre
Turgutoğulları, bu dönem aralığında yedi Dârü’l-Huffâz, altı türbe, beş zaviye, üç cami, bir türbe ve mescit, bir de hizmet alanı belirsiz yapı inşa
ettirmişlerdir.36 Vâkıfların 7’si erkek vâkıf, 8’si kadın vâkıfe tarafından kurulmuştur. Erkeklerden en
çok vakıf tahsis eden Pir Hüseyin Bey, kadınlarda
ise Hondi Hatun b. Hüseyin Bey’dir. Turgutoğulları
1476 yılında 13 vakıf, 1486 yılında 19 vakıf meydana getirirken 1501’de 16 ve XV. yüzyılın ilk yarısında 12 vakıf kurmuştur. Turgutoğulları ailesinin
sayıları verilen vakıfları incelendiğinde 1476’dan
XV. yüzyılın sonuna kadar vakıf gelirlerinin her yıl
istikrarlı bir şekilde arttığı görülmüştür.37

vakfının33; Selçuklu emirlerinden Bersulî’nin kızı

SONUÇ

Demre Hatun ise 1 han vakfının34 banîyeleridir.

Tarihsel süreç boyunca yardımlaşma olgusuna

Bununla birlikte Konya’da Karamanoğulları, Tur-

içinde yaşadıkları çetin Asya coğrafyasına rağmen

gutoğulları ve Osmanlılar döneminde birçok kadı-

yazısız kanunlarla eğilim gösteren Türkler, İslam

nın da vakıf yaptırmış oldukları bilinmektedir.35

ile tanıştıkları ilk yıllardan itibaren İslamî kaideler

Beylikler dönemi Konya vakıfları arasında
Turgutoğlu ailesinin vakıfları önemli bir yer tutmaktadır. Devrin diğer sülalelerinden ayrı tutulduğunda Selçukluların yıkılışından itibaren Karamanoğullarının yanında yer alan Turgutoğulları, refah
seviyelerinin artmasıyla toplum faydasına eserler
Koray Özcan, “Vakfiyelere Göre Selçuklu Kentinde Ticaret
Mekânlarının Örgütlenme Düzeni ve Mekânsal Diziliş Biçimleri
Üzerine Bir Deneme “Konya Örneği”, Vakıflar Derneği, 30 (2007),
s. 91-94.
29

Zeki Atçeken, “Güdük Minare ve Hatuniye Mescidi”, Türkiye
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 14, Ankara 1996, s. 215-216.
30

31

İbrahim Hakkı Konyalı, a.g.e., s. 216.

Ara Altun, “Gömeç Hatun Türbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, C. 14, İstanbul 1996, s. 149.
32

33

Konyalı, a.g.e., s. 126.

34

Durukan, a.g.e., s. 34.

35

Konyalı, a.g.e., s. 354-359.

çerçevesinde zenginlikleri oranında vakıf müessesesine önem gösterip, onu daima yaşatmaya gayret
etmişlerdir. Zira Selçuklu ve Beylikler döneminde
Konya’da inşa edilen eserler ve düzenlenen vakıflar onların vakıf kültürüne bağlılık derecelerini
anlatır mahiyettedir. I. Kılıç Arslan’ın Darü’l-mülk
olarak ilan etmesiyle ehemmiyeti bir hayli artan
Konya şehri, çok kısa bir zamanda Anadolu’nun
en merkezi şehri haline gelmiş, bilim, kültür, sanat,
eğitim ve ticaret konularında önemini uzun bir dönem korumuştur.
Konya’nın anılan niteliklerini Anadolu Beylikleri döneminde de devam ettirdiği görülmüş
olsa da payitaht sıfatını kaybetmesinden ötürü
Şükrü Taşdelen, Turgutoğulları Vakfiyelerine Göre Beylikler Dönemi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2020, s. 79.
36

37

Taşdelen, a.g.e., s. 79-83.
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kısmen bir duraklamaya girdiği, Selçuklu döne-

ATÇEKEN, Zeki, “Güdük Minare ve Hatuni-

mine kıyasla tamamen gözden düşmesini engel-

ye Mescidi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklo-

leyen faktörün Karamanoğulları ve onlara tabi

pedisi, C. 14, Ankara 1996, s. 215-216.

Turgutoğulları ailesinin vakıf tesis etme noktasındaki cömert girişimleri olduğu anlaşılmaktadır.
Konya’nın Anadolu’nun merkezi hüviyetini kazanmasında payitaht oluşunun etkisi olsa da asıl
olarak vakıf müesseselerinin varlığı ve çeşitliliği
neredeyse birinci derecede önem arz etmiştir. Çalışma boyunca en çok dikkat çeken husus, Türk-
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Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985.
BİREKUL, Mehmet, “Anadolu Selçuklu Devleti’nde Eğitim ve Konya Medreseleri”, Mecmua,
3/5 (2018), s. 85-98.

lerin vakıf müessesesini değerlendirme biçimleri
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tirdikleri kültürel niteliklerini aktarmaları hu-

(2010), s. 15-52.

susudur. İkincisi Konya’daki vakıf dükkanların
dini yapılarla paralel olarak konumlandırılırken,
darüşşifa, imaret vb. sosyal nitelikteki yapıların
ayrı yerlerde inşa ederek kullanıma sunmaları olmuştur.
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Selçuklu ve Anadolu Beylikleri Dönemi Konya’da Kurulan Vakıfları Tablosu
Mahallesi/Köy

Tarih
H/M

Konya

509/1115

Sultan Ebu’l-Feth Süleyman bin Kılıçarslan

Konya – Merkez

598/1201

484/48

Şemseddin Altun-aba

Konya – Merkez

599/1202

4

2178/64

Cemaleddin bin İshak

Konya – Merkez

607/1210

5

2178/436

Devlet Han Hatun binti Abdullah

Konya – Merkez

610/1213

6

2179/51

Raziye Devlet Hatun binti Hacı Mahmud Bremânî

Konya – Merkez

610/1213

7

2181/113

Mevlevi Şeyhi, Mevlâna, Rumi

Konya - Karatay

615/1218

8

TSMA: 3942

Sultan Alaeddin Cami ve Darüşşifası

Konya – Merkez

618/1221

9

2178/233

Ahmed Fakih Kutbüddin

Konya – Karatay

618/1221

10

2178/389

Fakiye Hatun

Konya – Merkez

628/1230

No

VGMVD

1

582/1-139

2

2176/34

3

48

Vakfın Kurucusu
Sultan İbrahim Vakfı

11

3/151

Selçuklu Emirî Bedreddin Muslih

Konya – Merkez

640/1243

12

2176/224

Emir Kemaleddin Ağlabek

Konya – Merkez

646/1248

13

601/193

Seyfeddin, Kemaleddin Oğulbey, Sungur Ağa

Konya – Merkez

646/1248

14

2177/259

Kemaleddin Turumtaş bin Abdullah

Konya - Merkez

646/1248

15

2178/19

Emir-i Kebir, Celaleddin Karatay bin Abdullah

Konya – Merkez

651/1253

16

2178/33

Sultan II. İzzeddin Keykavus

Konya - Merkez

652/1254

17

2178/150

Halkabegüş

Konya - Karatay

652/1254

18

2178/460

Tacü’l-vezir

Konya – Merkez

660/1261

19

619/116

Abdü’l Muhsin Vakfı

Karaman

663/1264

20

582/1-247

Konya

672/1273

21

TSMA: 1383

Şeyh Sadreddin Konevî

Konya – Merkez

673/1274

22

2179/46

Rükneddin

Konya – Merkez

676/1277

23

2179/21

Bağdad Hatun binti Hüseyin Bey bin Eymir Bey

Konya - Merkez

Tarihsiz

24

592/101

Sahib-i Ata, Emir-i Kebir, el-Konevi, Tacül Vezir

Konya – Merkez

679/1280

Gıyaseddin Keyhüsrev bin Kılıç Arslan bin Gıyaseddin Keyhüsrev bin Alâeddin Keykubad, Şeyh Behlül Dânâ Vakfin

25

2179/45

Ateşbaz Veli

Konya – Merkez

685/1286

26

2178/148

Bedreddin Muslih

Konya – Merkez

686/1287

27

596/151

Keykavus Kızı, Sultan Hunad Fatma Hatun binti Keykavus

Konya – Merkez

700/1300

28

2178/495

Sultan Süleyman bin Karaman Fahreddin Ali

Konya – Meram

706/1306

29

2178/504

Hızır Ağa bin Süleyman Bey

Konya – Meram

733/1332

30

581/2-296

Şeyh Muinüddin bin Süleyman

Konya

748/1347

31

2178/121

Ebulcar, Sultan, Ahfad-ı Melik Sencer Taşhun Paşa bin Zahiruddin Mahmud bin Şemseddin Ahmed

Konya – Merkez

751/1350

32

2178/79

Karamanzade, Mirzade Alaeddin Bey bin Halil Bey

Konya - Bozkır

765/1363

33

608/1-123

Karamanzade, Konya Emiri, Sultan Mehmed Bey bin Alaeddin Bey

Konya – Merkez

770/1368

34

608/1-223

eş-Şeyh İbrahim bin Hasan Efendi

Konya - Akşehir

770/1368

Konya - Bozkır

772/1370

Konya – Merkez

785/1383

35

2178/78

Karamanzade, Konya Emiri, Sultan Mehmed Bey bin Alaeddin Bey

36

2178/434

Karamanzade, Konya Emiri, Sultan Mehmed Bey bin Alaeddin Bey

37

2178/510

Karaman bin Nuri Sufi Neslinden Ali Bey bin Hızır Bey bin
Yusuf Bey

Konya – Meram

801/1398

38

582/2-471

Karamanzade, Konya Emiri, Sultan Mehmed Bey bin Alâeddin Bey

Konya - Merkez

810/1407

39

591/113

Karamanzade, Konya Emiri, Sultan Mehmed Bey bin Alaeddin Bey

Konya - Bozkır

812/1409

40

595/90

Karamani, Hatib, Mevlana Mehmed Çelebi

Konya – Meram

813/1410

41

2176/66

Şeyh, İshakiyye Tarikatının Müessisi İshak el-Kazeruni

Konya – Merkez

819/1416

42

581/2-297

Mahmud bin Musa

Konya - Beyşehir

822/1419

43

581/2-359

Mehmed Bey bin Alaeddin Bey

Konya - Akşehir

824/1421

44

582/2-313

Pir Hüseyin Bey bin Turgud Bey

Konya – Ilgın

824/1421

45

605/223

Pir Hüseyin Bey bin Turgud Bey

Konya - Ilgın

826/1423

46

2178/27

Karamanzade, Sultan Tacedddin, Emir İbrahim Bey bin Mehmed Bey

Konya – Merkez

827/1423

47

582/1-235

Ömer Bey bin Hasan Bey

Konya – Merkez

827/1424

48

601/189

Turgud Beyzade Ömer Bey bin Hasan Bey

Konya – Merkez

827/1424

49

601/186

Seyyidül Ümera Şazbey Ağa bin Abdullah

Konya – Merkez

828/1424

50

594/11

el-Hac Ali bin Mehmed

Konya – Merkez

832/1428

51

2176/203

Pir Hüseyin Bey bin Emirşah Bey

Konya – Merkez

832/1429

52

2178/378

Hoca Selman bin Süleyman

Konya – Meram

832/1428

53

582/1-236

Ebu'l-Fadl Ahmed Bey bin Turgud Bey

Konya – Merkez

834/1431

54

598/1

el-Hac Adil bin Ali

Konya – Merkez

838/1434

55

585/98

56

582/1-250

57

587/112

58

582/1-237

Musa Paşa bin Efendi Seydi

Konya – Merkez

844/1440

Şeyh İlyas Efendi bin Musa Emre

Konya – Merkez

845/1441

Karamanzade, Sultan Taceddin, Emir İbrahim Bey bin Mehmed Bey

Konya – Merkez

848/1444

Turgudoğlu Evladından Sultan Hatun binti Yusuf Şah Bey

Konya – Merkez

850/1446

59

591/256

Atabey bin Arslandoğmuş bin Sunh bin Yarukinal

Konya – Merkez

851/1447

60

2176/236

Turgudoğlu, Ahmed Bey

Konya - Meram

852/1448?

61

2176/273

Karamanzade, Sultan Taceddin, Emir İbrahim Bey bin Mehmed Bey

Konya – Merkez

852/1448

62

595/76

Hoca Hasan bin İshak bin Bayezid el-Konevi ve Refiki

Konya – Merkez

853/1449

63

582/2-311

Doğan Yörük bin Hasbey Yörük, Devval

64

2178/482

Fakih Yunus Fakih bin Sadeddin

Konya - Ilgın

853/1449

Konya - Bozkır

855/1451

65

2178/268

Karamanzade, Sultan Taceddin, Emir İbrahim Bey bin Mehmed Bey

Konya – Merkez

857/1453

66

2178/189

İhtiyaru'l-Evliya, Şeyh Musa bin İsrail

Konya – Selçuklu

858/1454

67

2540/7

Konya - Bozkır

861/1456

Server Ağa bin Abdullah

68

581/2-358

Mevlâna Muhyiddin bin Nasır

Konya - Beyşehir

862/1457

69

591/109

Hundi Hatun binti Ahmed Bey

Konya – Merkez

863/1459

70

2181/242

Çağlan Köyü Ali Ağa Zaviyesi ( Vakfiye batal edilmiştir)

Konya – Merkez

864/1459

71

596/201

Mustafa bin Ahmed bin Yahya ve Diğerleri

Konya

864/1459

72

2176/282

Yusuf Ağa bin Abdulhadi

Konya – Merkez

865/1460

73

2176/478

eş-Şeyh Saltuği bin el-Ferik

Konya - Ereğli

867/1462

49

74

50

448/121

Karamanzade, Sultan Taceddin, Emir İbrahim Bey bin Mehmed Bey

Konya – Merkez

868/1463

75

2178/79

Server Ağa bin Abdullah

Konya

872/1468

76

2178/86

Ahmed bin Ali bin Mehmed

Konya – Merkez

874/1469

77

596/208

Şemseddin bin Mahmud

Konya - Merkez

875/1470

78

596/209

Ahmed bin Mahmud

Konya – Merkez

875/1470

79

3/106

Pir Sultan, Göçeroğlu Pir Esad

Konya - Merkez

-

80

3/97

Ebülfazl

Konya – Karatay

Tarihsiz

81

2176/142

Turgud evladından Nefise Hatun

Konya – Merkez

Tarihsiz

82

3/98

Turgudoğlu, Ömer Bey

Konya - Merkez

-

EMİR CELÂLEDDİN KARATAY
VE KARATAY MEDRESESİ
Zehra ODABAŞI*

ÖZET
İslam toplumlarının sosyal tarihlerini isabetli ve
doğru bir şekilde ortaya koymada vakıfların tarihî ve
sosyolojik açıdan incelenmesi büyük önem arz etmektedir. Türkiye Selçukluları döneminde sultanın
otoritesinin temsilcisi olan yönetici sınıf, hem sultanın hakimiyetini ve meşruiyetini pekiştirmek hem
de Allah’ın rızasını gözeterek, toplum nezdinde itibar kazanmak üzere toplumun faydalanabileceği vakıf eserler inşa ettirmiştir. Türkiye Selçukluları devrinde yönetici sınıf içerisinde yer alan mühtediler de
sultanın onayıyla toplumda birçok kamu hizmetinin
sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla çeşitli alanlarda
vakıflar kurmuşlardır. Mühtedi devlet adamlarından
biri de XIII. yüzyıl devlet yönetiminde rol oynayan
Celâleddin Karatay’dır. Onun gerek siyasi, gerekse
sosyal ve kültürel alanlarda verdiği isabetli kararları, bir dönemin politikalarının belirleyicisi olmasında etkili olmuştur. Bu çalışmada, Türkiye Selçuklu
devlet adamlarından Celâleddin Karatay’ın hayatı
*Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,
ze.odabasi17@gmail.com.
Orcid No: 0000-0003-1890-4289

ile Konya’daki vakıfları ele alınmaktadır.
Anahtar kelimeler: Türkiye Selçuklu Devleti, Mühtedi, Celâleddin Karatay, Vakıf.
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EMIR CELÂLEDDİN KARATAY AND

Gulâm kökenli Rum kölelerden olduğu bili-

KONYA KARATAY MADRASAH

nen en önemli devlet adamlarından biri de XIII.

Abstract

yüzyıl devlet yönetiminde rol oynayan Celâleddin

It is very important to analyze the foundations
socially and historically in a right way, to be able
presenting the true history of Islamic societies. The
administration group who was at the same time a
representative of Sultan’s authority in Turkey of
the Seljukian period was traditionalized to build

Karatay’dır. Gerek siyasi, gerekse sosyal ve kültürel alanlarda verdiği isabetli kararları, onun bir
dönemin politikalarının belirleyicisi olmasında etkili olmuştur. Bu nedenle Karatay’ın hayatı ve kişiliğinin bilinmesi, dönemin siyasi, sosyal ve dinî
uygulamalarına da ışık tutacaktır.

foundations to strengthen sultan’s dominance

Celâleddin Karatay Rum asıllı bir köle olma-

and legitimacy. Furthermore, some people who

sına rağmen üstün meziyetleri ve ahlâkı sayesinde

converted to the religion of Islam (Mukhtedy) were

Alâeddin Keykubad zamanında öne çıkmış, üç kar-

included to the management class of Seljuks and

deş döneminde de devleti ayakta tutan bir devlet

had a chance to establish foundations in various

adamı olmuştur. Türkiye Selçukluları döneminin

fields with the aim to execute many public services

en parlak zamanlarında çeşitli devlet hizmetlerin-

properly. One of those mukhtedy statesmen was

de bulunmuş, I. Alâeddin Keykubad’ın ölümünden

Celâleddin Karatay who played an important role
for the management of the Seljuk state in the 8’th
century. His correct decisions in either political,
social or cultural fields were effective to determine
policies of the mentioned period. In this study, we
will investigate into the life of Celâleddin Karatay,
one of the statesmen of Turkey Seljukians, and his
foundations in Konya.
Key Words: Turkish Seljukian State, people
who accessed to the Right Way (Mukhtedy),
Celâleddin Karatay, Foundation.
1. CELÂLEDDİN KARATAY’IN HAYATI
Türkiye Selçuklu Devleti’nde yönetici olmak
için Müslüman olmak ön şart değildir. Bu uygulama, saray ile akrabalığı olan birçok Hristiyan
Rum’un devlet görevlerinde yer almasına imkan
sağlamıştır. Bunlardan bazıları sonradan kendi istekleriyle Müslüman olmuşlardır. Bunlar dışında
devlet kademelerinde görev yapan bir de kölelik-

(1237) özellikle de Kösedağ Savaşı’ndan sonra
devletin iç ve dış olaylar karşısında uğradığı sarsıntıları kontrol altına almıştır. Sultanların yaşça
küçük ya da zayıf karakterli olduğu, ayrıca Moğol
müdahaleleri sonucunda devlet adamları arasında
meydana gelen şiddetli mevki mücadelelerinin ülkeyi sarstığı bir zamanda, Celâleddin Karatay Türkiye Selçuklu Devleti’nin birliğini sağlamada ciddi
başarılar göstermiştir.
1.a. CELÂLEDDİN
KARATAY’IN MENŞEİ
Celâleddin Karatay’ın doğum tarihi ve doğduğu yer bilinmemektedir. Türkiye Selçuklu dönemine ait kronikler ve kendisine ait vakfiyelerde de
onun biyografisine katkıda bulunacak yeterli bilgi
bulunmamaktadır. Bu nedenle Batılı araştırmacılar, Karatay’ın soyu ve geldiği yer ile ilgili farklı
görüşler öne sürmüşlerdir.

ten gelme Rumlar bulunmaktadır. Rum kölelerinin

Bazı araştırmacılar onun Türk olduğu kanaa-

ucuz köle olması ve teşrifat için uygun niteliklere

tindedir. Böyle düşünenlerin başında Clement Hu-

sahip olmaları, Türkiye Selçuklu sarayı için seçici

art gelmektedir. Huart, Karatay’ın soyunun Türk

unsur olmalarına neden olmuştur.

bir aileden geldiğini iddia etmiş, ancak bu fikrini
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tarihsel bir gerçek üzerine oturtamamıştır1. Claude

Dönemin Selçuklu kaynaklarında ise hiçbir

Cahen’e göre Celâleddin Karatay Konya’nın yerli-

surette onun Türklüğünden söz edilmemekte tam

si bir mühtedidir. Asıl ismi “Karatay” olmakla bir-

aksine Rum asıllı bir köle olduğu vurgulanmakta-

likte küçük yaşlarda Müslüman olmuştur. Kardeş-

dır. Nitekim Abû’l-Farac, Celâleddin Karatay’ın I.

lerinin Karasungur ve Rumtaş gibi Türk isimleri

Alâeddin Keykubad’ın kölelerinden olduğunu bil-

taşımalarından dolayı ailesinin Türk olabileceğini

dirmektedir5. Dönemin tarihçilerinden İbn Bîbî ise,

düşünen Cahen, bu durumda Karatay ailesinin Ab-

aslen Rum asıllı bir köle olduğunu belirtmiştir6. Ya-

basiler döneminde Türkistan’dan gelerek Bizans

kın geçmişte yayımladığı araştırmasında H. Ahmet

sınırlarına yerleştirilen Oğuz Türklerinden oldu-

Özdemir de Celâleddin Karatay’ın, Antalya Rum-

ğunu ifade etmiştir2. Ona göre bu ailenin bireyleri

larından olduğu görüşündedir. İbn Bîbî’nin babası

dönemin saltanat merkezi olan Konya’da Hristi-

Mecdüddin Muhammed ile Celâleddin Karatay’ın

yanlığa geçmiş, fakat isim ve dillerini muhafaza

II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde devlet hiz-

etmişlerdir.

metinde bulunmaları, onun bu kanaate varmasına

Ünlü Türkolog Paul Wittek, Celâleddin Ka-

neden olmuştur. Özdemir, bu yakın münasebetten

ratay’ın medrese vakfiyesinde yer alan bir pasajı

dolayı İbn Bîbî’nin doğru bilgi verdiğine inanmak-

esas alarak onun ve iki erkek kardeşinin dönme

tadır. Özdemir ayrıca Abûl-Farac’ın “şeyh” ve “ak-

yani mühtedi olup, İslamiyet’e giriş sebeplerinin

tab” tarifine dayanarak Celâleddin Karatay’ı Rum

yüksek mevki elde etmek olduğunu öne sürmüş-

kölelerden kabul etmiştir7. Celâleddin Karatay’ın

tür. Bununla birlikte Wittek, Celâleddin Karatay ve

Antalya’da kendi adında bir mahallenin bulunma-

kardeşlerinin isimlerinin başında bulunan “kara”

sı ve medreseye tanzim olunmuş olan vakfiyede

kelimesi ile Celâleddin Karatay’ın kardeşi Kemâ-

Antalya’da bir Darüssüleha’dan bahsedilmiş ol-

leddin Rumtaş’ın Denizli’de valilik görevini iliş-

masına bakarak onun bu bölge ile bir münasebeti

kilendirerek bu üç kardeşin Selçuklu hizmetinde

olduğu şeklinde yorumlanmıştır8. Ancak Kayseri

bulunmuş olan Bizans kökenli Mavrezemos’un

ve Amasya’da da Celâleddin Karatay’ın adını ta-

oğulları olduğunu iddia etmiştir3. Speros Vryonis,

şıyan mahalleler bulunmaktadır. Bu nedenle onun

Celâleddin Karatay’ın bir Yunan gulâmı olduğunu

menşeini sadece bu sebepten Antalya’da aramak

düşünmektedir4.

doğru değildir. Karatay’a ait vakfiye ve kitabelerde
adının hemen her yerde Karatay b. Abdullah9 ola-

Clement Huart, “Epigraphie arabe d’Asie mineure”, Revue Semitique d’epigraphie et d’histoire Ancienne, 3, 1894, s. 127.

1

Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul 2000, s. 266.

2

Wittek’e göre, Denizli’de İslâm kültürünün etkileri 1236-1246
yılları arasında II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde görülmeye
başlanmıştır. Dolayısıyla bu bölge Emir Mavrezemos döneminde
daha çok Hristiyan nüfus ve kültürüne dair özellikleri korumuştur.
Bu nedenle, Selçuklu yönetiminde önemli mevkilere gelmiş olan
bu üç mühtedi kardeşin Wittek’e göre satın alınmış köleler olmaktan ziyade tanınmış Hristiyan Mavrezemos ailesinden olmaları
daha muhtemeldir. Bk. Paul Wittek, “Von der Byzantinischen zur
Türkischen Toponymie”, Byzantion, 10, 1935, s. 29-30.

3

Speros Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor an the Process of Islamization from the Eleventh Trough the
Fifteenth Century, University of California Press, London 1971,
s. 352.
4

5
Abû’l- Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, çev. Ömer Rıza Doğrul,
TTK Yayınları, Ankara 1999, s. 549.
6
İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, s. 226, 233;
Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, Kabalcı
Yayınevi, İstanbul 2006, s. 148.

Hacı Ahmet Özdemir, “Celâleddin Karatay”, Karatay, Tarih-Kültür-Sanat, ed. Yusuf Küçükdağ, Yaşar Erdemir, Bekir Şahin, Konya
2012, s. 959-970.

7

Hamdizade Abdulkadir Erdoğan, “Ala’eddin Cami-i Şerifi ve Karatay Medresesi”, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası, 33, 1915,
s. 532-534.

8

Selçuklu döneminde “İbn Abdullah” tabiri yalnız babaları Müslüman olmayanlar için değil, herhangi bir sebeple yakalanarak esir
edilmiş anne ve babası meçhul Müslüman çocukları için de kul-

9
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rak zikredilmesi ve Selçuklu dönemi vesikalarında

unutmamış olması, köle olarak alındığı dönemde

mühtedilerin baba adlarının daima “Abdullah” ola-

çok küçük bir yaşta olmadığını göstermektedir. Bu

rak kaydedilmesi Karatay’ın Müslüman ve Türk

durumda Celâleddin Karatay, muhtemelen Kilik-

asıllı olmadığı görüşünü desteklemektedir.

ya-Kayseri arasında bulunan bir bölgeden olup I.

Celâleddin Karatay’ın nereli olduğu konusu
tartışmalıdır. Yukarıda kısaca değinildiği üzere C.
Cahen onun Konyalı olduğu görüşündedir. Ham-

Gıyaseddin Keyhüsrev’in 605/1208-1209 yılında
Ermenistan’a yaptığı sefer sırasında10 köle olarak
elde edilmiştir.

dizâde ile Özdemir ise onun Antalyalı olduğu kanısındadırlar. Ancak Celâleddin Karatay’a ait olan
kervansaray vakfiyesinde, vakfın tevliyetinin kendisinden sonra kardeşleri Kemâleddin Rumtaş ve
Seyfeddin Karasungur’a ve bunların oğullarına,
daha sonra bunların nesilleri kesildiği takdirde de
kız kardeşlerinin oğullarına şart kılınması, onun
adı geçen bu yakınlarının köle olarak uzak bir
bölgeden Anadolu’ya gelmiş olmaları ihtimalini
ortadan kaldırmaktadır. Bununla birlikte Celâleddin Karatay, yine kervansaray vakfiyesinde, akraba
ve azatlı kölelerinden muhtaç olan kimselere bir
tahsisat ayırırken bunların Müslüman ya da gay-

Celâleddin Karatay’ın menşeini bu bölgede
aramaya sevk eden nedenlerden biri, yakınlarının
yerleşik olduğu muhtemel bölgenin Selçuklu hakimiyetine yeni geçmiş olmasıdır. Bu sayede ailevi
münasebetlerini devam ettirme imkânı bulmuştur11. Celâleddin Karatay’ın vakıf mülklerinin çoğunlukla bu bölgede yer alması ve kervansarayını
burada yaptırması da Kilikya-Kayseri arasında bir
bölgeden devşirildiği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Kervansaraya vakfettiği Meşhed köyündeki
evlerin onun kendi mülkü olduğuna bakılırsa Celâleddin Karatay Kayserili idi.

rimüslim olabileceğini kaydetmektedir ki, bu du-

Karatay ailesi Celâleddin Karatay’ın kardeş-

rum onun yakınlarından henüz İslâm Dini’ni kabul

lerinden Kemâleddin Rumtaş ve Seyfeddin Ka-

etmemiş olanların mevcudiyetini, dolayısıyla da

rasungur’un soyundan devam etmiştir. Konya’da

Anadolu kökenli olduğunu göstermesi bakımından

Kemâleddin Rumtaş, Kayseri’de ise Seyfeddin

çok önemlidir.

Karasungur tarafından devam ettiği anlaşılan Ka-

Anadolulu fakat Türk ve Müslüman orijinli olmadığı tahmin edilen Celâleddin Karatay’ın
Selçuklu gulâmları arasına nasıl girdiğine dair

ratay evlâdı, bulundukları şehirlerde Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir.

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. İslam Huku-

2. SELÇUKLU DEVLET ADAMI

ku’na göre hür olan zimmilerin istisnai durumlar

OLARAK CELALEDDİN KARATAY

dışında köle yapılması şer’î hükümlere göre caiz
olmadığından onu Selçuklu idaresinde yaşayan
Rumlardan saymak da bu durumda doğru değildir. Bu nedenle, Karatay’ın Selçuklular tarafından
Anadolu sınırları içerisinde düzenlenen bir sefer
esnasında ele geçirilerek gulâmlar arasında yetiştirildiği kabul edilebilir. Onun vakfiyelerinden hareketle, kardeşleri ya da akrabaları arasındaki ilgiyi
lanılmıştır. Bk. Osman Turan, “Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi ve
Hayatı”, Belleten, XI/43’ten ayrı basım, 1947, s. 213.
54

Celâleddin Karatay, I. Alâeddin Keykubad ve
halefleri döneminde çeşitli zamanlarda sırasıyla
“emir-i devât”, “emir-i taşthâne”, “hazinedâr-ı
hâss”, “naib” ve “atabey” olarak önemli mevkilerde bulunmuştur. Alâeddin Keykubad’ın yaKerîmüddin Mahmud-ı Aksarayî, Müsameretü’l-Ahbâr, çev.
Mürsel Öztürk, Ankara 2000, s. 25; İbn Bîbî, I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in bu seferinden bahsetmemektedir.
10

Osman Turan, “Celaleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri”,
Belleten, XII/45, 1948, s. 20-21.
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nında göreve başlamadan önce bir gulâmhaneye

2. b. TAŞTHANE EMİRLİĞİ

eğitilmek üzere alınan Celâleddin Karatay, sonra

Celâleddin Karatay’ın Alâeddin Keykubad’ın

saraya getirilmiş ve burada kendisine önemli bir
makam verilmiştir. İbn Bîbî, bizzat Celâleddin

bütün saltanatı müddetince Taşthane emirliğini yürüttüğü bilinmektedir15. Bu süreç içerisinde saray

Karatay’dan yaptığını ifade ettiği rivayetine göre,

içerisindeki birçok resmi toplantıda ve ziyafetlerde

Celâleddin Karatay’ın Alâeddin Keykubad’ın tahta

Celâleddin Karatay’ın devlet adamlarıyla birlikte

çıkışından ölümüne kadar bu sultanın hizmetinde

sultanın yanında yer aldığı anlaşılmaktadır. İbn

bulunduğunu belirtmiştir . Celâleddin Karatay’ın

Bîbî, 1226 ya da 1227 yılında Sultanın, Eyyûbî

devlet hizmetinde etkin hale gelmesi özellikle II.

Meliki Âdil’in oğulları ile akrabalık kurmak üzere

İzzeddin Keykâvus’un saltanat dönemlerine rast-

düğün merasimi için Malatya’ya hareket ettiğinde

lamaktadır. Daha sonra da II. İzzeddin Keykavus,

Celâleddin Karatay’ın “Taşthâne Emiri” olarak ya-

12

IV. Rükneddin Kılıç Arslan ve II. Alaeddin Keyku-

nında bulunduğunu kaydetmiştir16.

bad ile birlikte devletin dört direğinden biri olarak

Celâleddin Karatay, Taşthane Emirliği sı-

“Atabey” olarak devleti yönetmiş, saltanat veraseti

rasında Sultanla birlikte seferlere de katılmış-

ile vezirlerin ve diğer görevlilerin atanmasına karar

tır. Alâeddin Keykubad’ın Âmid’i almak üzere

vermede önemli rol oynamıştır.

1236’da Eyyûbîlere karşı düzenlediği sefer ile

2. a. DEVÂT EMİRLİĞİ

Kayseri’ye giden Karatay, sultanın sefer hazırlıklarını tamamlamasından sonra Meşhed ovasında

İbn Bîbî, Karatay’ın “taşthâne emirliği”nden

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği ve ileri

önce “devât emirliği”nde bulunduğunu kaydetmiş-

gelen devlet adamları ile yabancı ülke elçilerinin

tir ki bu, muhtemelen onun Alâeddin Keykubad’ın

de davetli oldukları şölende hazır bulunmuştur17.

hizmetine girmeden önce bulunduğu bir görevdir.

Burada bizzat Sultan ile “bala-tekin” oynayan

Vakfiyelerinde de kendisine “Emirü ümerâi’d-

Celâleddin Karatay daha sonra Sultan ile birlikte

devât”13 ve “Sipehsâlâr”14 gibi askerî unvanlar

otağa giderek kendileri için hazırlanmış olan sof-

verilmesi, onun bu görevleri Alâeddin Keykubad

rada yemek yemişlerdir. Sultanın bu şölen sıra-

döneminden önce ve gulâmlıktan sonra aldığını
göstermektedir.
Celâleddin Karatay, “Barışta ve seferde, varlıkta ve yoklukta 18
yıl gece gündüz o hazretin yanında bulundum” ifadesini kullanmıştır. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 244; Yazıcızâde
Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk (Selçuklu Tarihi), haz. Abdullah Bakır,
Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2009, s. 349.

sında yediği yemekten, zehirlenerek 1237 yılında
öldüğü kayıtlara geçmiştir. Meşhed Ovası’ndan
Keykubadiye Sarayı’na gelen Sultan burada Celâ-

12

13
Devâtdâr, İslâm devletlerinde başlangıçta hükümdarın divit takımından sorumlu olan, daha sonraki dönemlerde ise çok çeşitli
ve önemli vazifeler üstlenen saray görevlisine verilen addır. Bu
görev Abbasi ve Selçuklularda vezirlik alâmetlerinden olduğu öne
sürülse de Fatımî ve Eyyûbîlerde adına basit bir memuriyet olarak
rastlanılmaktadır. Bk. David Ayalon, “Studies on the Structure of
the Mamluk Army- III”, Bulletin of the School of the Oriental and
African Studies, XVI/1, 1954, s. 62-69; Asri Çubukçu, “Devâtdâr”,
DİA, IX, İstanbul 1994, s. 221.
14
Kervansaray vakfiyesinde kendisinden “sipehsâlâr” olarak bahsedilmiştir. Turan, Celâleddin Karatay, s. 109.

Alâeddin Keykubad’ın, devletin ileri gelen Seyfeddin Ayaba,
Zeyneddin Başara, Mübarizüddin Behramşah ve Bahaeddin Kutluca gibi emirleri ile arasında siyasi yetki ve hakimiyet çatışması
ortaya çıkmış, Sultan 1223 yılında 24 kişi oldukları rivayet edilen
emirleri bertaraf etmiştir. Bu emirlerin küçük yaştaki gulâmlarının
ise Celâleddin Karatay’a teslim edilmelerini emretmiştir. Bk. İbn
Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 291.
15

16
Sultanın boynunda meydana gelen şiş ve urlar Cerrah Vasil tarafından tedavi edilmiş, bu esnada Celâleddin Karatay leğen ve su tedarikinde bulunmuştur. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 312.

Meşhed Ovası’na birçok ülkeden Rumlu, Frenk, Rus, Kıpçak ile
Şam, Fars, Kirman, Yemen, Taif, Rus, Bulgar ve Rum elçileri katılmışlardır. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 454-455; Abû’lFarac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s. 536; Faruk Sümer, “Keykubad I”,
İA, XXV, Ankara 2002, s. 359.
17
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leddin Karatay’a “Benim işim bitti, iyileşmeden

tarafından kontrol edilmesi, onun mali konulara

ümidi kestim. Kemâleddin Kâmyar’ı çağır da ül-

olan vukûfiyetini göstermekle birlikte güvenilirli-

kenin ve Yüce Allah’ın bize emanet ettiği halkın

ğine de işaret etmektedir. Celâleddin Karatay bu

selâmetine olabilecek vasiyetlerimi ona söyleye-

görevlerini II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümüne

yim” demiştir .

(1246) kadar devam ettirmiştir. Bu sırada kervan-

18

Türkiye Selçukluları döneminin en parlak

sarayını genişletmiştir23.

devrini yaşatan ve bu nedenle kendisine “es- sultanü’l-a’zâm”

19

2. d. NAİB-İ SALTANAT VAZİFESİ

unvânı verilen I. Alâeddin Key-

kubad Anadolu’nun birliğini sağlamada kazandığı
değerli siyasî ve askerî başarıları yanında ülkenin
ekonomik ve kültürel bakımlardan da gelişmesine
önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bu süreçte Sultanın daima yanında bulunan Celâleddin Karatay,
onun iltifatlarına mazhar olmuş ve ölünceye kadar
da bu konumunu muhafaza etmiştir. Karatay’ın
Türkiye Selçuklularından sonraki devirlerinde
elde ettiği nüfuz ve etkinin I. Alâeddin Keykubad
tarafından kendisine verilen mevki ve gösterilen
yakınlık ile ilgili olduğu şüphesizdir. Ayrıca bu sayede Sultan’ın, Celâleddin Karatay’a kervansarayı
için vakfettiği Kayseri bölgesindeki köyleri temlik

Varlığı Selçuklu devletlerinden yalnız Türkiye
Selçukluları’nda görülen “naib-i sultan”, vezirden
sonra protokolde en önemli makamı işgal etmekte
idi24. Geniş yetkilere sahip olan bu görevli Sultanın
gözetimi altında devlet işlerini yürüttüğünden bu
makama getirilen kişilerin nüfuzlu oldukları bilinmektedir25. Celâleddin Karatay’ın Türkiye Selçukluları devrinde üstlendiği önemli görevlerden biri
de devletin hukuki ve mali açıdan şartlarının ağırlaştığı Moğol vassallığı döneminde saltanat naibliğidir. Devlet adamları arasındaki otorite çatışmasının yoğun olduğu bu devirde Celâleddin Karatay
tarafsız kalma yolunu tercih etmiştir.
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümünden son-

etmiş olabilir.
2. c. HAZİNE-İ HASSA MEMURLUĞU
I. Alâeddin Keykubad’ın 1237’de Kayseri’de ölümünden sonra Celâleddin Karatay devlet
hizmetinden uzak durmuş20, ancak II. Gıyaseddin
Keyhüsrev tarafından kendisine eski görevi olan
Taşthane Emirliği ile buna ilave olarak “Hazine-i

ra onun yerine tahta geçecek adayı belirlemek
üzere büyük devlet adamları bir araya gelmişlerdir. Celâleddin Karatay, Şemseddin Muhammed
İsfahânî, Emir Şemseddin Hasoğuz, Esedüddin
Rûzbe ve Emir Fahreddin Attâr, II. İzeddin Keykâvus’u saltanata getirmişlerdir26. Bu dönemden

Hâssa Memurluğu” verilmiştir21. İbn Bîbî’nin, pa-

Tezi, Ankara Üniversitesi, 2004, s. 43.

ranın temin edildiği yer olarak gösterdiği “vocûh-ı

23

hâs”, hükümdara ait olan “hazine-i hâs” olmalı-

24

dır . Sultanın özel bütçesinin Celâleddin Karatay
22

18

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 456-457.

19

Abû’l- Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s. 533.

İbn Bîbî Sadeddin Köpek’i, görevinden azlettirdiği Celaleleddin
Karatay’ı “bir cami köşesinde oturmaya mecbur bıraktı” şeklinde
eleştirmiştir. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 36.
20

21

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, I, 43.

“Vocûh” kelimesi para anlamında kullanılmıştır. Bk. Mehmet
Suat Bal, “II. İzzeddin Keykâvus Dönemi (1246-1262)”, Doktora
22

56

Turan, Celâleddin Karatay, s. 27.

İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal, TTK
Yayınları, Ankara 1970, s. 417.
25
Aksarayî, Müsameretü’l- Ahbâr, s. 96. Naib-i Sultan’ın gelir
kaynakları ve ücretleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak geniş
iktaları olduğu ve bunların, gelirinin büyük bir kısmını teşkil ettiği
muhakkaktır. Bk. Aydın Taneri, “Müsâmeretü’l-Ahbâr’ın Türkiye
Selçukluları Devlet Teşkilâtı Bakımından Değeri”, AÜ. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, IV/6, 1968, s.156.

Türkiye Selçukluları devrinde Sultanın cülusu için devlet ileri
gelenlerinin “meşveret meclisi” oluşturarak fikir teatisinde bulunmaları ve seçimi kazanan hanedan üyesinin tahta geçirilmesi esası
hakimdi. Tahta geçişte rol oynayan en önemli faktör ise maddi kuvvettir ki, burada Celâleddin Karatay’ın önemli etkisinin olduğu göz
26

sonra 1246’da Karatay’a hazine-i hâssa memurlu-

leddin Karatay’ın bu sırada vezir Şemseddin İs-

ğu ile “naib-i saltanat” vazifesi verilmiş , vezirlik

fahânî’ye rehberlik ettiği dönemin kaynaklarına

görevini ise Şemseddin İsfahânî devam ettirmiştir.

yansımıştır30.

27

Sultanlık seçimi esnasında uyum içerisinde çalışan ve yeni görevlere atanan diğer devlet adamları
bu sâkin ortamı uzun süre devam ettirememişlerdir. Beylerbeyi Şemseddin Hasoğuz ile Câmedar
Esedüddin Rûzbe’nin, II. İzzeddin’in dirayetsizliği nedeniyle devlet işlerinde diğer emirlere göre
daha belirleyici olmaları, çevresindekileri rahatsız
etmiştir28. Nitekim vezir Şemseddin İsfahânî ile
yakın ilişki kuran Emir-i Dâd Nusret ile Pervâne
Ebubekir, devlet içerisinde makamlarından daha
yüksek bir şekilde kendi şahıslarına bağlı olarak
güçlenen Şemseddin Hasoğuz ve Esedüddin Rûzbe’yi çeşitli entrikalarla ortadan kaldırarak bunların yerine kendi güçlerini yerleştirmişler, ancak
daha sonra vezir tarafından etkisiz hale getirilmişlerdir29.
Moğol baskısı altında bulunan bir devlette
bu kadar büyük iç çekişmelerin olması, devletin
yönetim mekanizmasının zafiyet içerisinde olduğunu göstermektedir. Yönetim bozukluğunun başlıca sebebi ise, II. İzzeddin Keykâvus’un çocuk
yaşta olması ve devlet işlerinin tamamen emirler
tarafından yürütülmesidir. Sultandan sonra otorite sahibi olması gereken vezir İsfahânî, meydana
gelen gelişmeleri kendi çıkarları için kullanmış
ve yönetimde büyük bir otorite kurmuştur. Celâardı edilemez. Bk. Aksarayî, Müsameretü’l- Ahbâr, s. 36; Kaymaz,
Pervâne Mu’înü’d-dîn Süleyman, DTCF Yayınları, Ankara 1970,
s. 13-20.
Naibin vazifesi, sultanın merkezde bulunmadığı zamanlarda
onun yerine devlet işlerini takip etmektir. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 103; Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, I, s. 43;
Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiu’d- Düvel- Selçuklular
Tarihi, II, yay. Ali Öngül, Akademik Kitabevi, İzmir 2001, s. 9293; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 701; Coşkun Alptekin,
“Türkiye Selçukluları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi,
VIII, İstanbul 1989, s. 368.
27

28

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 89.

29

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, s. 99-100.

Şahsi devlet otoritesinin önünde duracak
güçlü devlet adamlarını ortadan kaldıran Şemseddin İsfahânî, öldürttüğü emirlerin yerlerine kendi
adamlarını yerleştirmiştir31. Vezirliği ve devlet
üzerindeki etkisi bir süre devam eden Şemseddin
İsfahânî, sultanın annesiyle evlenerek durumunu
daha da güçlendirmiştir. Sahip Şemseddin’in, tamamen İranlılardan oluşan bir kadro ile şahsına
bağlı olarak kurduğu otorite, yaklaşık iki yıl devam etmiştir. Vezirin merasimlere katılışı ve halkın
içinden geçişi sultanların törenlerinden daha güçlü
idi32. Bu nedenle Celâleddin Karatay onu uyararak
daha mütevazı davranması gerektiğini kendisine
öğütlemiştir.
IV. Rükneddin Kılıç Arslan 1249 yılında kardeşi II. İzzeddin Keykâvus’un azlini ve Moğollar
tarafından kendisine sultanlığın verildiğini, ayrıca
vezirlik makamına da Bahaeddin Tercüman’ın tayin edildiğini bildiren bir yarlığ33 göndererek Sivas’ta hüküm sürmeye başlamıştır34. Bunun üzerine Celâleddin Karatay, vezirin diktatörlüğüne son
vermek, durumdan faydalanmak ve iki kardeşin
arasını düzeltmek amacıyla Şemseddin İsfahânî’ye
“Her ne kadar böyle bir hüküm geldi ise de biz yine
de seni başımızda reis olarak tanıyacağız. Fakat
bundan sonra eski vezirlerin geleneklerine uygun
Ebû Hafs Zeynüddîn Ömer b. Muzaffer b. Ömer İbnü’l Verdî,
Târîh, II, Beyrut 1996, s. 252-253.
30

Anonim, Selçuknâme (Tarih-i Âl-i Selçuk der Anadolu), yay. Feridun Nafiz Uzluk, Örnek Matbaası, Ankara 1952, s. 33.
31

32

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 103.

Yarlığ, daha çok diplomatik yazışmalarda kullanılan bir terim
olup, diğer ülkelerin hükümdarlarına gönderilen emirnâmeler
yanında herhangi bir şahsa verilen imtiyaz beratına da yarlığ adı
verilmiştir. Bk. A. Nimet Kurat, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivindeki Altın Ordu, Kırım ve Türkistan Hanlarına ait Yarlık ve Bitikler,
Bürhaneddin Matbaası, İstanbul 1940, s. 3.
33

34

Abû’l-Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s. 548.
57

olarak tantanalı bir şekilde dîvana gelmeyi bırak-

Bunun için onu alınız ve Aksaray’a götürünüz.

man ve gulâmlarından birkaç devât-dâr ve sermû-

İzzeddin de gelsin ve kardeşi ona ne verirse onu

ze-dâr ile yetinmeni istiyorum” şeklinde bir haber

kabul etsin”40 diyerek üç kardeşin Konya-Aksaray

göndermiş , ayrıca şehirden çıkmasını tavsiye et-

arasındaki Kılıçarslan Kervansarayı’nda toplan-

miştir36.

masını sağlamıştır. Burada topladığı mecliste ise

35

Şemseddin İsfahânî’nin vezirliği süresince her

“Büyük kardeş dururken küçüğün sultan olmasının

türlü fesat ve gruplaşmanın dışında kalan Celâled-

şeriat ve örfe uygun olmadığını, üç kardeşin birlik-

din Karatay’ın amacı bu süreçte devlet idaresinde

te tahta çıkarılmalarının ve Rükneddin Kılıçarslan

meydana gelebilecek karışıklıklara engel olarak

ile birlikte gelen iki bin Moğol askerinin geri gön-

IV. Rükneddin Kılıçarslan, II. İzzeddin Keykâvus

derilmesinin gerektiğini”41 bildirmiştir. Kadının bu

ve II. Alâeddin Keykubad’ın birlikte sultan ilan

teklifi kabul etmesi üzerine, 1249 yılında üç kardeş

edilmelerini sağlamaktır. Ancak uyarıyı dikkate

adına hutbe okunmuş, para kestirilmiş ve kitabeler

almayan vezir, 1248 yılında IV. Rükneddin Kı-

yazılmıştır42. Böylece devleti büyük bir bunalım-

lıçarslan’ın emirleri tarafından öldürülmüştür .

dan kurtarmıştır.

37

Sultan IV. Rükneddin Kılıçarslan tarafından Sahip

2. e. ATABEYLİĞİ

Şemseddin’in ortadan kaldırılmasından sonra onun
ülkeyi tek başına yöneteceğine dair yaptığı öneriyi

Atabey, Selçuklu Devleti’nde şehzadeleri

reddeden Celâleddin Karatay, üç kardeşin birlikte

eğitip yetiştiren yüksek rütbeli memurlara verilen

yönetmeleri görüşünü savunmuş ve bunu temin

unvandır43. Atabey’in görevi hakkında en önemli

ederek devletin parçalanmasını önlemiştir38.

kayıt, Takârîrü’l-Manâsıb’da atabeylik tayinine

Bu süreçte, IV. Rükneddin Kılıçarslan tarafından elçi olarak gönderilen Hotanlı Cemâleddin39,
saltanatın yarlığ hükmüne göre Rükneddin’e ait ol-

dair fermandır. Burada, “bütün devlet erkanı ile
saltanat divanı naiblerinin bütün işlerde atabeyin onayı ile hareket etmeleri” ibaresi44 atabeyin

duğunu öne sürmüş, ancak Karatay, bir plan hazır-

idareciler kadrosu içindeki önemli fonksiyonuna

layarak “Sizin arzunuz gerçekleşecek ve Rükned-

işaret etmektedir. Celâleddin Karatay, Sultanların

din, Han’ın emri mucibince büyük sultan olacaktır.

Atabeyliğini yaptığı Moğol tahakkümü devrinde
aldığı kararlarla Selçukluların istikrarlı bir politi-

35

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 117.

Celâleddin Karatay yakın arkadaşlarından Taceddin Simcuri’yi
vezire göndererek şehirden kaçmasını ve uçlarda bulunan ordusuna
katılmasını, geride bıraktığı evi ve yakınlarına kendisinin bakacağını bildirmiştir. Bk. Abû’l-Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, 549.

36

Ölmeden önce II. İzzeddin Keykâvus’u alarak kaçmayı ve Akdeniz kıyısındaki kalelerden birinde isyan etmeyi planlayan vezire
Karatay engel olmuştur (Bk. Abû’l- Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II,
s. 549). Yakalandıktan sonra tasarrufunda bulunan malları müsadere edilen vezir, bütün mülkünü sıraladığı listeyi Celâleddin Karatay’a göndermiştir. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 12;
Anonim, Selçuknâme, s. 33; Müneccimbaşı, Câmiu’d- Düvel, II,
s. 93-94.

ka izlemelerine neden olmuştur. II. İzzeddin Keykâvus’un cülusundan ortak saltanatın başladığı
döneme kadar saltanat naibliğini sürdüren Celâleddin Karatay, 1249 yılından itibaren “atabey”45

37

38

Aksarayî, Müsameretü’l- Ahbâr, s. 28.

Kadı Cemaleddin elçilik görevini yerine getirdikten sonra ona
Konya Kadılığı ile Sultanlara ve halka ait olan vakıfların idaresi
verilmiştir. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 121.
39

58

40

Abû’l- Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s. 549.

41

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 121-122.

Aksarayî, Müsameretü’l- Ahbâr, s. 28; Faruk Sümer, “Keykâvus
II”, İA, XXV, Ankara 2002, s. 355.
42

43

Coşkun Alptekin, “Atabeg”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 38-40.

44
Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar-Metin, Tercüme ve Araştırmalar, TTK Yayınları, Ankara 1988, s. 16.

Medrese vakfiyesinde Celâleddin Karatay’dan Atabey olarak söz
edilmiştir. Bk. Turan, Celâleddin Karatay, s. 140.
45

unvanını almıştır46. Nitekim kardeşi Kemâleddin

ta Moğol tahakkümünün yoğun olduğu bu devirde

Rumtaş’ın banisi olduğu mescit ve zaviyesi için

vezirlerin diktatörlük derecesine varan güçlerini

yaptırdığı 1248 tarihli vakfiyede de kendisi için

azaltmaya çalışmıştır. Celâleddin Karatay yöneti-

“Ebû’l-mulûk ve’s-selâtîn” ibaresinin yer alması

mi, Moğolları kuşkulandırmadan, Anadolu Müs-

onun atabeylik görevini teyit etmektedir.

lümanlığının geleceği için Moğolların hakimiyeti

47

Vezir Şemseddin İsfahânî’nin 1248 yılında
ölümü ile iki ay sonra 1249’da Celâleddin Karatay’ın “atabey” oluşu arasındaki zaman zarfın-

altına girmemiş, aynı zamanda İslam dünyasıyla
ilişkileri sürdürme ve geliştirmenin yollarını aramıştır.

da kendisinin vezir olarak gösterilmesi48 mantığa

3. ORTAK SALTANAT DÖNEMİ VE

uygun görünmemektedir. Nitekim İbn Bîbî, Şem-

CELALEDDİN KARATAY

seddin İsfahânî’nin ölümünden sonra Kadı İzzeddin’in vezirlik makamına tayin edildiğini açıkça
ifade etmiştir49. Ayrıca, vezirlik makamına ilmiye
sınıfına mensup olanların tayin ediliyor olması50
ve vakfiyelerinde sahip olduğu tüm unvanlara yer
verilmesine rağmen vezirliğine değinilmemesi de
Karatay’ın vezirlik makamına tayin edilmemiş
olduğu görüşünü desteklemektedir51. Bu nedenle
Celâleddin Karatay’ın atabeylik görevini ölümüne
kadar devam ettirmiş olduğu söylenebilir. Celâleddin Karatay atabeylik mevkiinde bulunduğu müddetçe kardeşlerin devleti birlikte yönetebilmeleri
mümkün olmuş ve ölümünden sonra Anadolu’da
dirlik ve düzen bozulmuştur52.
Vezir Şemseddin İsfahânî’den sonra devlet
içinde en güçlü kişi konumuna yükselen Celâleddin Karatay, bu gücü kötüye kullanmamış ve makamının verdiği yetkilerin dışına çıkmamıştır. Hatİbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 13; Anonim, Selçuknâme,
s. 34; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 749. Aksarayî’de,
Celâleddin Karatay’dan ortak saltanat döneminde “hakim-i memleket” olarak bahsedilmiştir bk. Müsameretü’l- Ahbâr, s. 73.

46

Ortak Saltanat, Celâleddin Karatay’ın, gelenekleri ve devletin düzenini Moğolların emirlerine karşı korumak ve Moğolları da kızdırmadan
durumu idare etmek amacıyla gerçekleştirdiği bir
çözüm yolu idi. Türk devlet geleneklerinde yeri
olmayan böyle bir uygulamanın sağlıklı ve uzun
ömürlü olmayacağı ve fikir babası olan Celâleddin Karatay’ın şahsına bağlı kalacağı ortada idi.
“Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır” anlayışı
hiçbir tarihte bu şekilde yorumlanmamıştır. Çünkü bu uygulama merkeziyetçi devlet yapısına ters
düşmektedir. Roma İmparatorları’ndan bazılarının
ikili ya da üçlü olarak devleti idare etmiş olmaları53, Celâleddin Karatay’ın kendi menşeinden olan
Rum devlet adamlarından bu tarz bir yönetim şeklini öğrenerek uygulamaya koyduğunu akla getirmektedir. Bunun yanında Roma İmparatorluğu’ndaki ikili ve dörtlü yönetimde şartlar ve işleyişin
çok farklı olduğu unutulmamalıdır.
Bu sistemin gösterdiği en önemli gerçek, Sultan kim ya da kaç kişi olursa olsun, asıl yöneticinin

47

Turan, Celâleddin Karatay, s. 155-159.

emirler olduğudur. En büyük Sultanın 11-12 yaş-

48

Anonim, Selçuknâme, s. 34.

larında olduğu göz önüne alınırsa başta bulunan

49

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 122.

Örnek olarak Sahip Şemseddin Mehmed Tuğraî ve Mecdeddin
Mehmed Erzincanî ilmiye sınıfından yetişmiş olan vezirlerdendir.
Bk. Alptekin, Türkiye Selçukluları, s. 370.
50

51

Turan, Celâleddin Karatay, s. 35.

52
Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s.148; Aydın Taneri, “Celâleddin
Karatay”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 251-252.

çocuk yaştaki Sultanların hükümdarlık yapamayacakları anlaşılır. II. İzzeddin Keykâvus’un ilk
Roma İmparatorluğu’nda “tetrarkhi (dörtlü yönetim)”, Diocletian (284-305) ile Constantinos Khlorus ve oğulları tarafından uygulanmıştır. Bk. Judith Herrin, Bizans Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı,çev. Uygur Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları,
İstanbul 2010, s. 34.

53

59

saltanat döneminde Şemseddin İsfahânî’nin devle-

lu’ya gönderilen elçilere mukabele olarak Celâ-

ti hükümdar adına yönettiği gibi, bu dönemde de

leddin Karatay, Mahmud Tuğraî’yi cevap vermek

devleti Celâleddin Karatay yönetmiştir. Nitekim

ve itirazları gidermek üzere Moğol Han’ına gön-

dönemin kaynakları, üçlü saltanat döneminin siyasi

dermiş, bu ziyaret sonucu kendisine kürk ve sair

olayları hakkında bilgi vermeden önce Celâleddin
Karatay’ın üstün faziletleri üzerinde durmuşlardır.
Onun bu ölçüde övülerek anlatılması, Celâleddin
Karatay’ın dönem üzerinde ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Aslında Türkiye Selçukluları Devleti’nde I. Alâeddin Keykubad’dan sonra
hükümdarlar dönemi bitmiş, Şemseddin İsfahânî,
Celâleddin Karatay ve Muineddin Süleyman gibi
“güçlü vezirler” dönemi başlamıştır.
Celâleddin Karatay ortak saltanat döneminde
atabeylik vazifesinin yanında, çeşitli devlet görevlilerinin atanmasında da etkin rol oynamıştır. Ata-

hediyelerle karşılık verilmiştir. Necmeddin Nahcivânî’den sonra vezirlik makamına gelen Mahmud
Tuğraî, devlete ihanetinin tespitinden sonra Celâleddin Karatay’ın isteği üzerine tutuklanmış ve bu
göreve yine Celâleddin Karatay tarafından Konya
Kadısı İzzeddin Muhammed b. Mahmud getirilmiştir55. İlim sahibi olan Kadı İzzeddin, halkın ve
devlet adamlarının güvenini kazanmış doğru, dürüst biridir. Kadılık görevinin dışında önemli vazifeleri de yerine getirmiştir ki, Bağdat’a elçi olarak
gönderilmesi bu vazifelerden biridir.

bey, uyumu ve anlaşmayı sağlamak amacıyla ve-

Celâleddin Karatay, 649/1251 yılında Kadı

zirlik makamına, her türlü kutuplaşmanın dışında

İzzeddin ile birlikte Bağdat’taki Abbasi halifesi

kalmış olan Necmeddin Nahcivânî’yi atamak iste-

Musta‘sım-Billâh’a elçi olarak gönderilmiş ve ha-

miştir. Necmeddin Nahcivânî kendisine hazineden
sadece günlük iki dirhem, yılda 720 dirhem ödenmesini, diğer ümera ve devlet görevlilerinin maaşlarının da buna göre belirlenmesini şart koşmuştur.
Nahcivânî bu yolla artırılacak olan paranın Moğollara vergi olarak ödenmesini istemiştir. Ancak
diğer emirlerin bu duruma razı olmayacağını bilen
Celâleddin Karatay, devletin geçmiş tarihindeki en
kanaatkâr vezirlerinden biri olan Mühezzibüddin

lifeden sultan ve kardeşleri adına mektup, hil’at ve
hediyeler getirmiştir. Bu ziyaret esnasında Müslüman olmayan Moğolların koruması altındaki Selçuklu topraklarında İslam Dini’nin durumunun ne
olacağının konuşulmuş olduğu düşünülebilir56. Karatay’ın Şeyh Şehâbeddin Sühreverdi’ye ait Bağdat’taki türbeyi de bu ziyaret esnasında yaptırmış
olabileceği muhtemeldir57. Nitekim bu dönemde

Ali’nin aldığı yıllık 40.000 dirhemi Nahcivânî’ye

devrin zengin ve nüfuzlu şahsiyetlerinin yine ken-

kabul ettirmiş, diğer emirlere de aldıklarının ya-

di ruhlarının huzuru amacıyla bazı evliyaların me-

rısını ödemeyi vaat etmiştir54. Bu anlaşma, Celâ-

zarlarını tamir edilmesi ve onarılması ile bu büyük

leddin Karatay’ın emirler üzerinde ne kadar etkili

zatların yardımını kendi üzerlerine çekme düşün-

olduğunu ve anlaşmazlıkları çözmedeki ustalığını

celerinin yaygın olduğu bilinmektedir58.

göstermektedir.
Devrin Atabeğine Moğol Hanlarının da ilgi ve
itibar gösterdikleri dikkat çekmektedir. Bu dönemde Şemseddin İsfahânî’nin ölümünü araştırmak ve
vergi toplamak üzere Batu Han tarafından Anadoİbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye , II, s. 80-82; Kaymaz, Pervâne
Mu’înü’d-dîn Süleyman, s. 48-49; Turan, Celâleddin Karatay, s. 37.

54
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55

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 127, 129- 131.

56

Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 235.

Anonim, Selçuknâme, s. 34; Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 236.
57

Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir İskan ve
Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I-İstilâ Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, VD, 2, 1942, s.
294-295.
58
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Anadolu’nun Türkleşmesinde gayrimüslim
unsurların İslamiyet’i kabulleri önemli rol oy-

KARATAY’IN ÖLÜMÜ
Celâleddin Karatay, devlet idaresinde ölümüne kadar denge unsuru olmuştur. Onun ölümüyle
dengeler bozulmuş, Moğolların taleplerini karşılamada zorluk çekilmeye başlanmıştır. Onun Moğollara karşı takip ettiği denge siyaseti, zor dönemlerde büyük güçlere karşı nasıl davranılacağına ve
onlarla mücadeleye ilişkin işaretler içermektedir.
Celâleddin Karatay, İzzeddin Keykâvus’u yolcu
etmek için gittiği Kayseri’de 652/1254’te vefat
etmiştir . Karatay’ın cenazesi dönemin gelenek59

lerine uygun olarak Konya’ya getirilerek burada
mumyalanmış ve kendisine ait medresenin yanındaki türbede defnedilmiştir.

namıştır. XIII. yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti’nin kültürel hayatına faal bir biçimde katıldıklarına dair en önemli delil mimarlık sanatının
hamileri olarak ortaya çıkışlarıdır61. Celâleddin
Karatay anıtsal mimariyi himaye etmiş ve kurduğu
kervansaray, medrese ve zaviyelerle devletin sosyal, kültürel ve fiziki yapısına önemli katkılarda
bulunmuştur. Anadolu’nun birçok yerinde medrese, kervansaray, mescit, hânkah gibi vakıf eserleri
yaptırmıştır62. Bu kurumlar, Karatay’ın İslâm sanat ve kültürüne verdiği değeri de göstermektedir63. Celâleddin Karatay hakkındaki kaynakların
tamamı, onun Moğol baskılarının yoğun olduğu
bir dönemde devlete sahip çıkarak ülkede dirlik ve

Moğol elçileri 1254 yılında Konya’da bulunan
II. İzzeddin Keykâvus’a gelerek Moğol Hanı’nın

düzeni sağlamak için samimiyetle çalıştığı görüşü
üzerinde birleşmektedir.

hakimiyetini tanıdığını bildirmek üzere bizzat yola
çıkmasını, aksi takdirde Moğol askerlerinin mem-

5. CELÂLEDDİN KARATAY’IN DİNÎ VE
İLMÎ KİŞİLİĞİ

leketini istilâ edip tahrip edeceklerini bildirmişlerdir. Bunun üzerine II. İzzeddin Keykâvus Moğol
Hanı’na yazdığı mektupta “Benim gibi bir sultan
olan küçük kardeşim Alâeddin’i size gönderiyorum. Benim bizzat gelememe sebebim atabeğim
Celâleddin Karatay’ın vefat etmiş olmasıdır…”

Türkiye Selçukluları dönemine ait kaynaklarda Celâleddin Karatay’ın kişiliğine dair ipuçları
veren önemli bilgiler bulunmaktadır. Bu eserlerin çoğu, onun dürüstlüğü, dinî farizalarını yerine
getirmedeki hassasiyeti ve sadaka vermedeki cö-

60

mertliği üzerinde birleşmektedir. Eflâkî, onu “veli

ifadelerini kullanmıştır. Üç kardeş saltanatının

yaradılışlı, temiz karakterli ve hayırları, sadakala-

kurucusu, devlet işlerini yürüten ve ortaya çıkan

rı herkese ulaşmış biri” olarak tarif etmiştir64. İbn

karışıklıkları bertaraf ederek bu dönemde huzur ve

Bîbî ise, “Seçkinler zümresinin önde geleni, zahid-

asayişi sağlayan böyle bir devlet adamının ölümü

ler ve âbidler göğünün güneşi, devrinin bir tanesi,

Sultan II. İzzeddin Keykâvus’u telaşlandırmıştır.

iyilik yapmada, doğru ve dürüstlüğü öne çıkarma-

Bu olay üzerine Sultan, Moğol elçilerine çeşitli

da çabaları her zaman anılacak olan büyük emir”

hediyeler vererek özrünü bildirmiş ve onları geri

ve dinî hassasiyetlerine atfen “veliyullah fi’l-arz”65

göndermiştir.
Anonim, Selçuknâme, s. 34; Evhadüddin Hamid el-Kirmânî,
Evhadüddin Hamid el-Kirmânî ve Menâkıb- Nâmesi, haz. Mikâil
Bayram, Konya 2008, s. 87; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk,
s. 739; Abû’l- Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s. 560; Abdî-Zâde
Hüseyin Hüsameddin Efendi, Amasya Tarihi, haz. Mesut AydınGüler Aydın, 1330/1332, II, Amasya 2008, s. 238-239.
59

60

Abû’l- Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s. 559-560.

Alan Harvey, Economic Expansion in the Byzantine Empire 9001200, Cambridge University Press, Cambridge 1989, s. 198.
61

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 594; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 727-728.
62

63

Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, s. 236.

64

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 212.

65

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 244; II, s. 103.
61

şeklinde anlatmıştır. Ayrıca onun “gecelerini na-

yoluna vakfeden, bid’atın zelil edicisi, gariplerin

mazla, gündüzlerini oruçla geçirerek, et yemekten,

ve fakirlerin sığınağı, zayıfların barınağı, Allah’ın

nikâhlısına yaklaşmaktan ve yiyeceklere düşkün-

yeryüzündeki velisi” gibi sıfatlarla tavsif edilmiş-

lükten” sakındığını belirtmiştir.

tir70. Aksarayî de, ona ait unvan, ferman ve men-

66

Başarılı devlet adamlığı yanında mütedeyyin
ve hayırsever kişiliği ile de öne çıktığı görülen
Celâleddin Karatay’ın çeşitli kaynaklarda birçok

şurlarda “yeryüzünde Allah’ın velisi” tabirinin
yazıldığını belirterek vakfiyedeki ibareleri desteklemiştir71.

defa vurgulanan hayırları ile şüphesiz farklı şe-

Celâleddin Karatay’ın eğitim durumu ve bilge

hirlerde Müslüman ve gayrimüslim tebaa ayırt

kişiliği ise onun çok sağlam bir tahsil gördüğüne

etmeden kurduğu vakıfları, sadakaları ile ise çe-

işaret etmektedir. Nitekim kervansaray vakfiyesin-

şitli zamanlarda müridi olduğu Şeyh Evhadüddin

de kendisinden “âlim” olarak söz edilmesi, Kara-

Kirmânî ve “Irak ve Rum sûfîlerinin hiçbiri onun

tay’ın gulâmhanede çok yönlü yetiştirildiğini72 ve

sınırsız bağışından mahrum kalmazdı”67 ifadesi ile

belki de medrese düzeyinde eğitim aldığını teyit et-

de diğer tarikatlara yaptığı maddi yardımlar kaste-

mektedir. Selçuklu dönemi gulâmhanelerinde veri-

dilmiştir. (Tekrar şekillendirilebilir.)

len eğitimin düzeyi ve niteliği konusunda kaynak-

Anonim Selçuknâme’de Celâleddin Kara-

lar oldukça yetersizdir. Ancak Celâleddin Karatay

tay’ın Hz. Peygamberin sahabeleri gibi yaşadığı

gibi buradan yetişen devlet adamlarının kişilikleri

ve II. İzzeddin Keykâvus, IV. Rükneddin Kılıçars-

dikkatle tahlil edildiğinde kendilerinin İslam hu-

lan ile II. Alâeddin Keykubad’a atabeylik yaptı-

kuku ile birlikte bu dinin diğer öğretilerini de çok

ğı dönemlerde bu üç kardeşe ayet ve hadislerden

iyi kavradıkları onların vakfiyelerinden ve devlet

örnekler vererek onlara nasihatlerde bulunduğu

hizmetlerindeki durumlarından net bir şekilde an-

ve aralarında uzlaşma sağladığı kaydedilmiştir .

laşılmaktadır73.

68

Abû’l-Farac da “Alâeddin’in kölesi olup ismi Celâleddin Karatay olan bir asilzâde vardı. Kendisi et
yemekten, şarap içmekten ve evlenmekten sakınan
bir zâhid idi”69 sözleriyle yukarıdaki onun mütedeyyin kişiliğine atfedilen ifadeleri desteklemiştir.
Vâkıfı olduğu kervansarayın vakfiyesinde Karatay
“Âlim, âdil, zâhid, din ile amel eden, Allah’ın yasakladıklarından çekinen, mücahit, kendini Allah
Döneme ait diğer kaynakların hiçbirinde Celâleddin Karatay’ın
nikâhlı olduğuna dair bir bilgi yer almamaktadır. Nitekim Abû’lFarac’ın da Tarih’inde İbn Bîbî’de yer alan benzer özellikler şu
şekilde sıralanmıştır “kendisi et yemekten, şarap içmekten ve evlenmekten sakınan bir zâhid idi” Dolayısıyla İbn Bîbî’nin ifadelerinden Celâleddin Karatay’ın nikâhlı olduğuna hükmetmek mümkün
değildir. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 125; Abû’l- Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s.549.

Celâleddin Karatay sadece ilmî müesseseler
kurmakla kalmayıp, bizzat ilmî ve tasavvufi faaliyetleri de himaye etmiştir. Türkiye Selçukluları
döneminde yazı dili olarak Farsça ve Arapça kullanılmış, özellikle şehirlerde, daha çok bürokratlar
ve aydınlar arasında yaygınlık gösteren bir tasavvuf anlayışı hakim olup, bu zümre düşüncelerini
70

Turan, Celâleddin Karatay, s. 109-110.

71

Aksarayî, Müsameretü’l- Ahbâr, s. 73.

72

Turan, Celâleddin Karatay, 109.

66

67

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 125.

68

Anonim, Selçuknâme, s. 34

69

Abû’l-Farac, Abû’l- Farac Tarihi, II, s.549.

62

Sultan Alâeddin’in has kölelerinden olan Âmid kumandanı Şemseddin Altun-Aba, II. İzzeddin Keykâvus döneminde Sultanın içine
düştüğü ahlâki zaafları ve devlet yönetiminde yapılan yanlışlıkları
sert bir dille eleştirmiştir. Sultan Alâeddin dönemi ile bu dönemi
kıyaslayan Altun-Aba, maaşlı memur sayısını tenkit ederek devletin ekonomik olarak en güçlü olduğu zamanlarda dahi bu derece
fazla memur istihdam edilmediğini, dolayısıyla bu durumun devlete fazlasıyla mali yük getireceğini savunmuştur. Bk. İbn Bîbî,
el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 134-135.
73

genellikle Farsça ifade etmiştir74. Ancak bilim dili

edilen Farsça gramer kitaplarından biri de Kitâb

olarak Arapçanın yaygın bir şekilde kullanıldığı

al-Masadır’dır78. 707/1308 yılında bu eserin, Ka-

bilinmektedir75. Terceme-i medh-i fakr ü zemm-i

ratay ailesinden olan Abduzzaif Hacı Mahmud ibn

dünya adlı eserin sahibi Ahi Evren de, Celâled-

Emir Hasan ibn Resul el-Karatay tarafından istin-

din Karatay’a sunduğu bu kitabını, kendisi Arap-

sah edildiği tespit edilmiştir. Buradan hareketle, bir

ça biliyor olmasına karşın, onun emriyle herke-

nesil sonra Celâleddin Karatay’ın ailesinin de ilmî

sin anlaması için Arapçadan Farsçaya çevirdiğini

faaliyetlere yakın olduğu ve Farsça gramer ilmi ile

ifade etmiştir76. Bu durum, Celâleddin Karatay’ın

meşgul olduğu ortaya çıkmaktadır.

Türkçe ve Rumca’nın yanında çok iyi Arapça ve

6. CELÂLEDDİN KARATAY’IN

Farsça öğrendiğini göstermektedir. Ayrıca onun,

TASAVVUF HAYATINDAKİ YERİ

çok ağır edebi ve felsefi eserler okuyup anlayabilecek derecede kültürlü ve bilgili bir devlet adamı
olduğu anlaşılmaktadır77. Nitekim bu dönemde,
Farsça gramer, usul ve şiire dair birçok eserin
kaleme alındığı bilinmektedir. Türkiye Selçukluları döneminde medreselerde okutulduğu tahmin
74
Muhsin Macit, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde
Türkçe ve Gelişimi”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi
Uygarlığı, I, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları, Ankara 2006, s. 482. XIII. yüzyılda “resmi dil”, devlet
dili” veya etnik amaç hissettiren “İran Edebiyatı” gibi nitelemeler
kullanılmamıştır. Özellikle sarayda zamanın ve şartların gereklerine göre farklı dillerde resmi metinler yazılmıştır. Bk. Turan, Resmi
Vesikalar, s. 19.

Esin Kahya, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Döneminde Bilim”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, ed.
Ahmet Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
2006, s. 401.
75

Bu eser Sühreverdî el-Maktul’ün Vasiyye adlı eserinin tercümesidir. Bk. Mikâil Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu,
Damla Matbaacılık, Konya 1991, s. 70; Agâh Sırrı Levend, Türk
Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, TDK Yayınları, Ankara
1972, s. 7; Ahmet Ateş, “Hicrî VII.-VIII. Asırlarda Anadolu’da
Farsça Eserler”, Türkiyat Mecmuası, 2, 1945, s. 94-135. Türklerin
yerleşip kültürel olarak gelişmeye başladıkları Anadolu’da Arapça
devlet ve bilim dili olarak kullanılmaya başlamıştır. Arapçanın bu
etkisi XII. yüzyılın sonlarına dek sürer. XII. yüzyılın sonlarında
Arapçanın yavaş yavaş önemini kaybettiği, buna karşılık Farsçanın önem kazanarak Arapçanın yerine geçtiği görülür. Bk. Levend,
aynı eser, s. 6; Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, İÜEF Yayınları, İstanbul 1944, s. 160; V.V. Barthold,
Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Evkâf Matbaası, İstanbul
1927, s. 119; Ernst Werner, “Wandel im Osten: Das Sultanat Konya
im 13. Jahrhundert”, Byzantinische Forschungen, IV, yay. Adolf M.
Hakkert u. Peter Wirth, Amsterdam 1972, s. 224.

76

Ahi Evren, Celâleddin Karatay’a ithaf ettiği Terceme-i medh-i
fakr ü zemm-i dünya adlı eserinin mukaddimesinde (Bursa Eski
Eserler Kütüphanesi H. Çelebi Kısmı, No. 1187, 180 a) onu bu
meziyetleriyle övmektedir.
77

Anadolu’nun büyük bir kısmının fethinin
tamamlanıp siyasi ve sosyal ortamın kuvvetlenerek istikrara kavuşmasından sonra, XIII. yüzyılın
ortalarından itibaren çeşitli tasavvuf akımlarının
temsilcileri buraya gelmişlerdir. Anadolu coğrafyasında kendileri için uygun şartları haiz ve yayılmaya elverişli bir çevre bulan bu şeyh ve dervişler,
siyasi iktidarlar tarafından varlıklarını güçlendirme
ve halk nezdinde meşru bir yer edinme konusunda manevi bir araç olma özelliğini taşımışlardır79.
Dönemin kaynaklarından, Celâleddin Karatay’ın
Ebû Abdullah el-Zavzânî (ö. 1093/1094), Kitâb al-Masâdır, Yusuf Ağa Kütüphanesi, No. 7447.
78

Osmanlı uleması da aynı kaynaklardan beslenmiştir. IX.-XV.
yüzyıllar arasında önemli kültür merkezlerinden olan Maveraünnehir, Mısır, Irak, Suriye ve Horasan’a tahsil için giden Osmanlı alimleri medreselerde okutulan ders kitaplarının birçoğunu bu dönemde
kaleme almışlardır bk. Mefail Hızlı, Mahkeme Sicillerine Göre Osmanlı Klâsik Dönemi Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, Esra
Fakülte Kitabevi, Bursa 1997, s. 88-93. Osmanlı ulemasını derinden etkileyen iki alimden biri Selçukluların ünlü Nizamiye Medreseleri’nin en tanınmış müderrisi İmam Gazali (ö.1111) ve Fahrüddin-i Razî’dir (ö.1209). Gazali, Sünni İslam düşüncesiyle tasavvuf
arasındaki sürtüşmeleri bertaraf eden önemli bir ilmi ve fikrî performans göstermiştir. Razî ise aklî ve naklî ilimlerle ilgili birçok eser
vermiştir. Dolayısıyla Osmanlı medreselerinin ilmi ve fikri arka
planını Razî mektebi oluşturmuştur. Bk. İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı, TTK Yayınları, Ankara 1965, s.
75-77; Şehabettin Tekindağ, “Medrese Dönemi”, Cumhuriyetin 50.
Yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul 1973, s. 10-11; Ahmet Yaşar
Ocak, “İbn Kemal’in Yaşadığı XV. ve XVI. Asırlar Türkiye’sinde
İlim ve Fikir Hayatı”, Din Öğretimi Dergisi, 32, 1992, s. 66; Esin
Kahya, “Osmanlılardaki Bilimsel Çalışmalara Genel Bir Bakış”,
Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 25. Ahmet Yaşar Ocak, “Selçuklular
ve Beylikler Devrinde Tasavvufi Düşünce”, Anadolu Selçukluları
ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 430.
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6.b. SÜHREVERDİLİK İLE İLİŞKİLERİ

daima şeyh ve alimlerin sohbetlerine dahil olarak
onların hizmetinde bulunduğu anlaşılmaktadır .
80

Bu çerçevede Celâleddin Karatay’ın da dönemin
bazı mutasavvıflarıyla ilişkisinin bulunduğu dönemin kaynaklarında zikredilmektedir. Aşağıda
Celâleddin Karatay’ın düşünce hayatında etkileri
olan Ahilik, Sühreverdilik, Mevlevilik ve Evhadilik üzerinde durulacaktır.

Zühd ile takva anlayışına dayanan Sühreverdîlik Tarikatı’nın Anadolu’daki ilk temsilcisi, Ebû
Hafs Şehâbeddin Ömer Sühreverdî (ö. 1234)’dir84.
Sühreverdî, halifesi Nasır li-Dinillah’ın (11801224) emriyle, Anadolu’ya Abbasilerin o sırada
temel siyaset olarak benimsediği Fütüvvet Teşkilatı’na I. İzzeddin Keykâvus’u dahil etmiştir. Daha

6.a. AHİLİK İLE İLİŞKİLERİ

sonra tekrar Konya’ya 1221’de gelerek Sührever-

Süreverdî’nin Celâleddin Karatay ile tanışarak

diliği yaymaya başlamıştır85. Anadolu’da ilk temsil

onu ve iktidar çevresini Fütüvvet Teşkilatı’na da-

edilen tarikatlar içerisinde yer alan Sühreverdilik

hil etmesi onun, I. Alâeddin Keykubad’ın Türkiye

XIII. yüzyılda Şehâbeddin Sühreverdî’den sonra,

Selçuklu tahtına çıkmasıyla ikinci defa Anadolu’ya

Fahreddin-i Irakî (ö. 1289)

geldiğinde (1221) gerçekleşmiştir81. Celâleddin

ve Mevlevî çevreleriyle de yakın dostluk içinde

Karatay bu sayede Anadolu’da kurulan Ahi Teşki-

bulunmuştur87.

latı mensupları ile de yakın ilişki içerisine girmiştir. Bilindiği gibi, 1243 yılında Türkiye Selçuklu
Devleti Moğollara karşı ağır bir hezimete uğramış,
Moğol saldırılarıyla birçok Ahi öldürülmüş ya da
esir edilmiştir. Kayseri’ye yapılan saldırılar sırasında Ahilerin piri olarak kabul edilen Ahi Evren’in
de hapiste olduğu bilinmektedir82. 1246 yılında II.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in ölümüyle, saltanat naibi sıfatıyla idareyi ele geçiren Celâleddin Karatay
genel bir af kanunu çıkararak hapisteki Ahileri ve
Ahi Evren’i serbest bırakmıştır83. Görüldüğü üzere,
Konya’da güçlü olan Ahilikle Celâleddin Karatay
arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır. Onun önemli bir mevkide bulunması Ahiler açısından olumlu
sonuçlar doğurmuş, bundan sonra Konya ve çevre
illerde teşkilatın faaliyeti ve üyeleri hızla artış göstermiştir.

86

tarafından yayılmış

Şeyh Şehâbeddin Sühreverdî’den sonra oğlu
İmadeddin Sühreverdî de Abbasi Halifesi Mutasım
zamanında Anadolu’ya elçi olarak gönderilmiştir.
Kirmânî’ye göre Konya’daki medresesinde Celâleddin Karatay tarafından misafir edilmiştir88.
İbnü’l-Esir, el-Kâmil fi’t-Tarih (İslâm Tarihi), haz. A. Ağırakça, A. Özaydın, XI, Bahar Yayınları, İstanbul 1987, s. 401; Kameru’l-Huda, Şehâbeddin Ömer Sühreverdî, Hayatı, Eserleri,
Tarikatı, çev. Tahir Uluç, İnsan Yayınları, İstanbul 2004, s. 39;
Vladimir Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, çev. Azer Yaran,
Onur Yayınları, Ankara 1988, s. 322; Lâmiî Çelebi, Terceme-i Nefhatü’l-Üns, İstanbul 1270, s. 526-527; Ayrıntılı bilgi için Bk. Franz
Taeschner, “İslâm Ortaçağında Futuvva”, İ.Ü. İktisat Fakültesi
Mecmuası, XV/1-4, 1953-1954, İstanbul 1953, s. 3- 32; İsmet Kayaoğlu, “Halife en-Nasır’ın Fütüvvete Girişi ve Bir Fütüvvet Buyrultusu”, A.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XXV, 1981, s. 221-228;
Sühreverdî’nin, Avârifü’l-Maârif-Tasavvufun Esasları adlı eseri
H. Kâmil Yılmaz, ve İrfan Gündüz tarafından tercüme edilmiş ve
1989’da İstanbul’da basılmıştır.
84

85

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 251.

Sadreddin-i Konevî’den İbn Arabî’nin eserlerini okuyan Irakî,
Konya’da Lemeât adlı eseri kaleme almıştır. Bk. Fahreddin Irakî,
Lemaât-Parıltılar, çev. S. Yetkin, İstanbul 1993; Aydın Taneri, Türkiye Selçukluları Kültür Hayatı, Menakibü’l- Arifîn’in Değerlendirilmesi, Bilge Yayınları, Konya 1977, s. 24.
86

80

Anonim, Selçuknâme, s. 34.

81

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I, s. 251.

Kirmânî, Menâkıb- Nâme, s. 71; Mikail Bayram, “Baba İshak
Hareketinin Gerçek Sebebi ve Ahi Evran ile İlgisi”, Diyanet İlmî
Dergi, XVIII/2, 1979, s. 76.

82

Elvan Çelebi, Menâkıbü’l- Kudsiyye fî Menâsıbı’l- Ünsiyye:
Baba İlyas-ı Horasanî ve Sülâlesinin Menkâbevî Tarihi, haz. İ.
Erünsal, A. Yaşar Ocak, TTK Yayınları, Ankara 1995, s. 56-58.

83

64

Ocak, Tasavvufi Düşünce, s. 430; Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, Sır Yayınları, İstanbul 2004,
s. 36; Reşat Öngören, “Sühreverdiyye”, DİA, XXXVIII, İstanbul
2010, s. 44.

87

88

Kirmânî, Menâkıb- Nâme, s. 27.

Celâleddin Karatay Şeyh Şehâbeddin Sühre-

ifade edilmektedir93. Bu bağlamda Celâleddin Ka-

verdî’ye her yıl on bin akçe yardımda bulunmuş-

ratay’ın Melâmîlikle ilişkisi olduğu üzerinde dur-

tur . Ayrıca Karatay, yakın ilişki içinde olduğu

mak gerekir. Evhadüddin Kirmânî aynı zamanda

Sühreverdî’nin ölümünden sonra Bağdat’ta tür-

bir Melâmî idi94. Celâleddin Karatay’ın hayatına

besini yaptırdığı Anonim Selçuknâme’de zikre-

bakıldığında Melâmîlikle ilişkisi olduğu anlaşılabi-

dilmektedir90. Buna göre “emir ve sultanlardan

lir. Bilindiği üzere, melâmet meşrebinde kişinin iyi

89

hiç kimseye Bağdat’ta bir hayrat vücuda getirmek
nasip olmamışken” Celâleddin Karatay’ın Şeyh
Şehâbeddin Sühreverdî ve onun ölümünden sonra
oğluyla yakın ilişkileri, Sühreverdîliğe yakınlığını
göstermektedir.

ve güzel davranışları Allah’ın eseri, kötü ve çirkin
davranışlar ise nefislerinin eseri olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle Melâmiler yaptıkları iyilikler ile
hayırlı ve güzel işleri gizlemiş, kötü davranışlarına
sahip çıkmışlardır95. Celâleddin Karatay da vâkıfı
olduğu kervansaray ve darüssüleha’nın kitabesine

6.c. EVHADİLİK İLE İLİŞKİLERİ

tevazu eseri olarak adını yazdırmamıştır. Burada,

Evhadiye, Evhadüddin Kirmânî tarafından
kurulmuş bir tarikattır91. Evhadüddin Kirmânî, as-

Melâmet Felsefesi’nin Karatay tarafından güçlü
bir şekilde benimsendiği görülmektedir.

lında Sühreverdilik içerisindeki silsileye mensup

6.d. MEVLEVİLİK İLE İLİŞKİLERİ

bir şeyh olup, Sühreverdiliğin dışında kendi adıyla
anılan tarikatın da kurucusudur. Onun bu durumu Menâkıbnâme’sinde belirtilmektedir. Kirmânî
Anadolu’da önemli ölçüde taraftar bulmuştur .
92

I. Alâeddin Keykubad döneminde devletin himayesini kazanan Evhadiyye Tarikatı’nın müritleri,
bu sultanın iktidarı döneminde devlet hizmetine
alınmış ve yüksek makamlara tayin edilmişlerdir.
Bundan sonra Celâleddin Karatay, XIII. yüzyılın

Celâleddin Karatay ile yakın ilişki içerisinde
bulunan bir diğer mutasavvıf Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’dir96. Horasan Melâmiliği’ne mensup
olan Şems-i Tebrizî ile karşılaşmasından sonra
mistisizme yönelen Celâleddin-i Rumî, bu birikimleri sayesinde hem geniş halk kitlelerine hitap
edebilmiş hem de devrin sultanı başta olmak üzere
yüksek idari çevreleri ve aydın kesimi etkisi altına
alabilmiştir97.

başlarından itibaren Fütüvvet Teşkilatı’na bağlı
olarak Anadolu’da yayılmaya başlamış olan Evhadiyye hareketini tanıma ve dahil olma imkânı
bulmuştur.
Kirmânî’ye ait Menâkıbnâme’de Celâleddin

Celâleddin Karatay ile Mevlânâ arasındaki
münasebetlere dair ilk bilgiler Karatay Medresesi’nin açılışı sırasına rastlamaktadır. Karatay
Medresesi’nin 1251’de açılışında büyük bir tören
düzenlenmiştir. Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’den

Karatay’ın Şeyh Evhadüddin’in müritlerinden
olup, aralarında kuvvetli bir bağ bulunduğu; Kirmânî ile çevresindekilere maddi yardımlar yaptığı
89

Kirmânî, Menâkıb- Nâme, s. 257.

90

Anonim, Selçuknâme, s. 34.

Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler İsyanı, Alevîliğin Tarihsel Altyapısı
Yahut Anadolu’da İslâm-Türk Heteredoksisinin Teşekkülü, İstanbul
2009, s. 63.
91

Mikail Bayram, Şeyh Evhadü’d-din Hamid el-Kirmânî ve Evhadiyye Tarikatı, Damla Matbaacılık, Konya 1993, s. 60.
92

Celâleddin Karatay, Şeyh Evhadüddin’e her yıl on iki bin akçe
yardımda bulunmuştur. Kirmânî, Menâkıb- Nâme, s. 257.
93

94

Kirmânî, Menâkıb- Nâme, s. 50.

95

Nihat Azamat, “Melâmet”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 24-25.

Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin biyografisi hakkında bk. Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin (Hayatı, Felsefî Eserleri),
İnkılap Kitabevi, İstanbul 2010; Bedîüzzaman Firuzanfer, Mevlânâ
Celâleddin, çev. F. Nafiz Uzluk, MEB Yayınları, İstanbul 1990.
96

Bu konuda detaylı bilgi için bk. Ahmet Yaşar Ocak, “Mevlânâ
Dönemi Anadolu’sunda Tasavvuf Akımları ve Mevlânâ”, Türk
Sufîliğine Bakışlar, İletişim Yayınları, İstanbul 1996, s. 88-97.
97
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başka Şems-i Tebrizî, Sadreddin-i Konevî, Kadı

resesi’nde ağırlanmaları104, fıkıh-tasavvuf reka-

Siraceddin Mahmud el-Urmevî (ö. 1285) ve Şere-

betine rağmen bu dönemde iki taraf arasında bir

feddin Muslî gibi dönemin birçok alim ve şeyhi bu

yakınlığın bulunduğuna işaret etmektedir. Celâled-

törende hazır bulunmuştur .

din Karatay da, devrin önemli mutasavvıflarından

98

Mevlânâ, Karatay Medresesi ile ilişkilerini
bundan sonra da çeşitli vesilelerle sürdürmüştür.
Burada müderrislik yapan Şemseddin Mardinî ile
çok sık bir araya geldiği, sabah namazlarını bu
medresede kıldığı kaynaklarda bahsedilmektedir99.
Yine Mevlevî kaynaklarında Celâleddin-i Rumî’nin
Karatay Medresesi’ne çok sık gelerek öğrencilerle
yakından ilgilendiğine, burada fıkhî-tasavvufî tartışmalarda bulunduğuna100, medresenin fakih adı
verilen öğrencilerini mistisizm konusunda etkilediğine101 dair bilgiler yer almaktadır. Karatay Medresesi’nin Mevlânâ ve Mevleviler için ayrı bir önemi
daha vardı. Medresenin havuzunun zaman zaman
Mevlânâ Dergâhı tarafından şerbet yapılmak üzere
kullanılması bu anlamda dikkat çekicidir102.
Karatay Medresesi açısından değerlendirildiğinde, Eflâkî’nin bu medresenin birçok öğrencisinin Mevlânâ’nın müridi olduğunu kaydetmesi103,
ayrıca bu dönemde dinî açıdan heretik olarak de-

Mevlânâ ile oldukça yakın ilişkilerde bulunmuş,
ölümünden sonra müritleriyle birlikte Karatay’ın
türbesine gelerek burada ruhuna Kur’an okuyup
dualarda bulunmuştur105.
Dönemin kaynakları, Celâleddin Karatay’ın
dini yaşayışının titizliğinde ve ahlâki meziyetlerinin mükemmelliğinde ittifak etmektedirler. İbn
Bîbî eserinde, onun Rum asıllı bir mühtedi olmasına rağmen, son derece yüksek vasıflarının sahipliğini ifade ederek Celâleddin Karatay’ın yukarıda
zikredilen özellikleri dışında “Eflâtun’un düşüncesinde yer alan kutsal ruh onun gayb sırlarının
mahalli olan kusursuz zâtına inip yerleşmişti”106
ifadesiyle farklı bir boyuta dikkat çekmiştir. Bu dönemde Mevlânâ Celâleddin’e yakınlığı ile bilinen
Celâleddin Karatay’ın, onun izlediği Eflâtun’un
felsefesinden dolaylı olarak etkilendiği anlaşılmaktadır. Mevlevî dervişlerinin benimsedikleri bu
felsefe ile Müslümanlar ve Hristiyanlar dönemin
şartlarının da gerektirdiği ölçüde bazı ortak nokta-

ğerlendirilebilecek birtakım davranışlarda bulunan

larda buluşmuşlardır107. Eflâtun’un felsefesi ile her

bazı derviş gruplarının emirler ve fütüvvet erbabı

iki dinin öğretilerine göre soyut anlamlar kazanan

ile şehrin ileri gelenleri tarafından Karatay Med-

bu mutasavvıfın kerametleri Hristiyanlar tarafın-

98

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 148.

Eflâkî, biraz da abartılı olarak Celâleddin Karatay’ın birçok defa
Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin kerametlerine şahit olduğunu ve etkisi altında kaldığına eserinin birçok yerinde değinmiştir. Bk. Ariflerin Menkîbeleri, s. 206, 219, 284-285, 434.
99

100

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 402.

101

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri,, s. 261.

102
Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 188. Bu havuzun aynı zamanda
Şems-i Tebrizî tarafından Mevlânâ Celâleddin-i Rumî’nin kitaplarının içine atıldığı havuz olduğu son dönem Mevlevi kaynaklarında
yer almaktadır (Bk. Mehmet Ziyâ, Bursa’dan Konya’ya Seyâhat,
haz. Ahmet Çaycı, Bayram Ürekli, Selçuklu Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2010, s. 356). Ancak bunun doğru olduğuna dair
dönemin kaynaklarında herhangi bir kayıt mevcut değildir. Aksine
Eflâkî söylenen yeri Altun-Aba Medresesi olarak göstermektedir.
103

66

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 261.

dan da kabul görmüş ve gayrimüslimlere karşı gösterdiği tolerans ile öne çıkan Mevlânâ bu özelliği
ile ihtidalara sebep olmuştur108. Dolayısıyla HrisEflâkî, Seyyid Ahmed Rifaî’nin oğlu Seyyid Taceddin’in kendisini ilâhlaştıran ve kaba ipek kumaş giyen bir grupla birlikte Konya’nın ileri gelenleri tarafından Karatay Medresesi’nde ağırlandıklarını nakletmektedir. Bk. Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 538-539.
104

105

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 212.

106

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, II, s. 125.

F.W. Hasluck, “Christianity and Islam Under The Sultans of Konia”, The Annual of the British School at Athens, XIX, 1912-1913,
s. 193.
107

108
Mevlânâ taraftarları Saint Chariton Manastırı Keşişinin, Mevlânâ Celâleddin’in gösterdiği kerametlerden etkilenerek Müslüman
olduğuna inanmışlardır. Bu yüzden, Hristiyan geleneği ise Mev-

tiyan kökenli olduğu bilinen ve vakfiyesinin çeşit-

Konya’daki Celâleddin Karatay Medresesi,

li bölümlerinde eski kültüründen ve gayrimüslim

Konya’da bu dönemde inşa edilen önemli eğitim ku-

yakınlarından uzaklaşmadığı anlaşılan Celâleddin

rumlarından biridir. Kapısının üzerindeki kitabenin

Karatay, İbn Bîbî’nin de ifade ettiği üzere Hristi-

gösterdiği üzere II. İzzeddin Keykâvus döneminde

yanlık ve Müslümanlığı ortak bazı noktalarda bu-

649/1251 yılında bina edilmiştir110. Diğer eserlerin-

luşturmuş olan Eflâtun’un hikmete dair felsefesin-

den farklı olarak Karatay’ın adı yalnızca Konya’da

den etkilenmiştir.

bulunan medrese kitabesinde zikredilmiştir111. Mi-

Bu tarikatlarla yakından ilgilenmesine rağmen
Celâleddin Karatay gruplar üstü kalarak, bunlardan herhangi birinin müfrit savunucusu olmamıştır. Türkiye Selçukluları döneminde önemli kabul
edilen birçok mevkide bulunan bir devlet adamı
olarak onlara eşit mesafede durmuştur. Bu yüzden
her kesim tarafından yaygın kabul görmüştür. Ancak onun mutasavvıflara verdiği destek, Anadolu’da Türk-İslam kültürünün yayılmasına şüphesiz
önemli katkılar sağlamıştır.
KARATAY MEDRESESİ
Bir eğitim kurumu olarak medresenin Konya
ve civarında kurumsallaşması XIII. yüzyılın ilk yarısındadır. İslam inanç ve düşüncesinin üretilip geliştirilmesi, dinî bilimlerin ve özellikle Hanefi fıkhının en üst düzeyde tedrisi bu dönemde Konya’da
yapılmaya başlanmıştır. Böylece burada asırlar
boyunca ayakta kalan birçok medresede eğitim ve
öğretim verilmiştir. Öyle ki XIV. yüzyılda Osmanlı
Beyliği’nin ilk dönemlerinde açılan medreselerde
Konya’da yetişen müderrisler görev almışlardır109.
Bu ilişkilere bakılırsa Selçuklu medreseleri ile Osmanlı medreseleri arasında süreklilik söz konusu
olmaktadır.
lânâ’yı yarı Hristiyan kabul etmektedir. Bk. Hasluck, Christianity
and Islam Under The Sultans of Konia, s. 194.
Orhan Bey ilk Osmanlı medresesi olan İznik Medresesi’ni Konya’dan götürttüğü Davud-ı Kayserî’ye Selçuklu geleneğine göre
kurdurtmuştur. Bk. Yusuf Küçükdağ, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Etkin Rol Oynayan Konyalı İlim, Fikir ve Devlet Adamları”, Konya Şehri’nin Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı-Makaleler-I, Konya 2004, s. 105-134. Diğer müderris atamaları için bk.
Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Medrese Geleneğinin Doğuşu”,
Belleten, LXVI/247, 2002, s. 849-903.

marisi ve özellikle iç satıhlarının çini kaplamasıyla
Türkiye Selçuklu mimarisinin en güzel eserlerinden
biri olan medresenin sadece portalı ile iç hacmi günümüze kadar ulaşmıştır112. Medresenin inşası esnasında Şemseddin İsfahânî’nin çok önemli katkı
ve desteği olmuştur113. Açılışında büyük bir törenin
düzenlendiğine, Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, Şems-i
Tebrizî gibi ilim adamı ve sofilerin bulunduğuna dair
tarihî kaynaklarda kayıtlar yer almıştır114. Döneminde Câmi-i Ezher kadar yaygın bir şöhreti bulunduğu
belirtilen bu medrese115 ileri düzeyde bir fıkıh eğitiminin verildiği medrese konumunda iken116, zamanla eski önemini kaybetmiş, Osmanlı döneminde fıkıh
dışında diğer İslami ilimler okutulur hale gelmiştir117.
110
Erdoğan, Karatay Medresesi, s. 532-534. Medresenin mimari tasviri için bk. Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, Selçuklu ve Beylikler
Devri, II, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1972, s. 6365; Friedrich Sarre, “Konya Selçuklu Abideleri”, Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya Özel Sayısı, Konya 1999, s. 127.

Aksarayî onun tevazudan eserlerine ismini yazdırmadığına işaret etmektedir (Müsameretü’l- Ahbâr, s. 28). Taç kapısı üzerindeki kitabede; “Bu kutlu yapının inşası Yüce Sultan, Yüce Allah’ın
gölgesi, din ve dünyanın izzeti, fetih babası Kılıçarslan oğlu Şehit
Sultan Keyhüsrev’in oğlu, Keykubad’ın oğlu, Keyhüsrev’in oğlu
el-muzaffer Keykâvus zamanında Abdullah oğlu Karatay tarafından 649 yılı içinde emr olundu. Bu eseri yaptıranın Allah günahlarını affetsin” ibaresi yer almaktadır. Bk. Mehmet Eminoğlu, Karatay Medresesi Yazı İncileri,Altunarı Ofset, Konya 1999.

111

Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri, I, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara 1969, s. 51.
112

113

Mehmet Ziyâ, Bursa’dan Konya’ya Seyâhat, s. 355.

114

Aksarayî, Müsameretü’l- Ahbâr, s. 149.

115

Mehmet Ziyâ, Bursa’dan Konya’ya Seyâhat, s. 355.

109

116
İbrahim Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya 2007, s. 556; Mehmet Önder, “Konya’da Bir Selçuklu
Şaheseri Karatay Medresesi”, Kaynaklar, I, İstanbul 1983, s.33.
117
Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri
1900-1924,Konya Ticaret Odası, Konya 1998.
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MEDRESEYE VAKFEDİLEN

Orduözü126 adında birbirine bitişik üç köy ile aynı

GAYRİMENKULLER

bölgede yer alan Kir Fard köyüne bağlı Yanekin127

Karatay Medresesi’ni ayakta tutan akarlar,

adı verilen yerde bulunan çayır ile birlikte bir par-

arazi ve bina olmak üzere iki kısımdan meydana

ça arazinin hepsi vakfedilmiştir ki, Osmanlı dö-

gelmektedir. Celâleddin Karatay’ın 651/1253 ta-

nemine ait arşiv kayıtlarında aşağıda inceleneceği

rihli vakfiyesi ile 652/1254 tarihli zeylinde med-

üzere bu köylerin gelirlerine dair bilgilere ulaşmak

reseye vakfedilen topraklar açıkça belirtilmiştir.

mümkün olmaktadır.

Medreseye öncelikle Divriği’ye bağlı Hornavul

118

köyü ile Konya’nın dışında Çaşnigir Kapısı’nda sınırları belirtilmiş olan bir parça arazi ve Konya’nın
batısında Buğday Pazarı’nda119 bir han120, bir parça
arazi ve birbirine bitişik üç dükkân ile Konya Kalesi’nin kapılarından biri olan Sultan Kapısı’nda121,
medresenin yanında beş dükkân ile bir hücre vakfedilmiştir122.
Vakfiyenin 1254 tarihli ilk zeylinde ise med-

Karatay Medresesi’nin Konya merkezde bulunan birkaç dükkân geliri dışında vakfiyede bir de
handan bahsedilmektedir. Ancak bunun Osmanlı
dönemindeki durumu ve gelirleri hakkında şu ana
kadar herhangi bir arşiv kaydına rastlanılamamıştır. Bu nedenle medreseye bu dönemde vakıf olarak gösterilebilecek dükkânlar dışında herhangi bir
bina nitelikli akar bulunmamaktadır.
ZİRAİ GELİRLER

reseye sonradan Konya civarında Hatunsaray bölgesinde bulunan Gömse123, Köralma124, Meğri125,
Bugün mevcut olan bu köyün sınırları Nurşın köyü, Ardıçlıbel
dağı ve Eke Kervanı denilen yerler arasındadır. Bk. Zeki Atçeken,
Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, TTK Yayınları, Ankara 1998, s. 221.
118

Buğday Pazarı Alâeddin Tepesi’nin kuzeyinde Karatay Medresesi’ne yakın bir yerde idi. Bk. Tuncer Baykara, Türkiye Selçuklularının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, IQ Yayınları, İstanbul 2004, s. 48.

119

Farklı ülkelerden gelen tüccarların konakladıkları hanlar çarşıların bir parçası konumundadır. Zira buradaki hanlar, Karatay
Hanı’nın Buğday Pazarı içerisinde yer alması gibi çarşının (sûk)
içinde yer almışlardır. Bk. Baykara, Türkiye Selçuklularının Sosyal
ve Ekonomik Tarihi, s. 49-50.
120

Türkiye Selçukluları Konya’sında birçok kapıya bu isim
verilmiştir. Ancak bu kapılardan en ünlüsü Alâaddin Tepe’sindeki
kalenin Karatay Medresesi’ne bakan tarafındaki kapıdır ki fiziki
yakınlık olarak da medreseye yakın bulunması dükkânların bu kapı
çevresinde olduğunu göstermektedir. Bk. Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 623.
121

122
Beş dükkân ile bir hücrenin sınırları ise vakfiyede yol, medresenin yolu ve Necmeddin Behramşâh mülkü olarak belirtilmiştir. Bk.
VGMA, Defter No. 608/1, s. 148.

Gömse köyü Zordile, Cündî, Kend-begi ve Kavak köylerine
sınırlıdır.
123

Bu köyün sınırları Sunkur- kilise?, Elizraf?, Eksile ve Habeş
köylerinden oluşmaktadır.
124

Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarında Meğriler olarak geçen bu
köy Çomaklar ve Yaradılmış köyleriyle sınırlanmaktadır.
125
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Türkiye Selçukluları döneminde Konya ve
çevresinin sadece kuru ziraate elverişli olup, hububatın başlıca zirai mahsul ve köylünün esas
geçim kaynağı olduğu bilinmektedir128. Bunun
yanında bağcılık ve sulak topraklarda ise meyve
ve sebze ziraatı yapılıyordu129. Bu dönemde şehir
ile mevkûfatın bulunduğu kırsal alan arasında belirgin bir ayrımın olmadığı ve şehirlilerin büyük
bir oranının aynı zamanda tarım ile uğraştıkları
görülmektedir130. Nitekim vakfiyelerde bu gelir
kaynaklarının sınırlarının bağ, bahçe, bostan, tarla ve çayır şeklinde tarif edilmiş olması bir kısım
vakıf akarlarının şehir ile iç içe olduğunu göster126

Bu köyün sınırında Kir Fard köyü yer almaktadır.

127
Buranın sınırları da Çalmanda ve Kurugöl köyleri ile Dumlupınar denilen pınardan oluşmaktadır.
128
Murat Ağarı, Kazvinî ve Asâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd’ı, Ayışığı Kitapları, İstanbul 2019, s. 121.

Süha Göney, Türkiye Ziraatinin Coğrafî Esasları, I , İstanbul
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1987, s. 23.

129

130
Hasan Yüksel, “Anadolu Selçuklularında Vakıflar”, Anadolu
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, ed. Ahmet Yaşar
Ocak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 317.

mektedir131. Medrese vakfına ait zirai gelirlerin

bağlı olan Kışlacık köyünden 1500 yılından, Konuş

tamamı Konya’nın Hatunsaray bölgesinde yer

kışlası ve Beğ İni adındaki köylerden ise 1518’den

almaktadır.

itibaren Tapu Tahrir Defterleri’nde medreseye ge-

Hatunsaray, Osmanlı Devleti’nin klasik dönemlerinde Konya Sancağı’nın dört nahiyesinden
birini oluşturmaktadır132. Nahiyenin merkezi Hatunsaray köyü olup, dönem dönem değişmekle birlikte, toplamda 25-30 civarında köye sahipti. Aşağıda incelendiği üzere bu köylerden Hatunsaray,
Meğriler, Gömse, Orduözü, Girvat133, Köralma,
Yanekin, Kışlacık, Konuş-kışlası, ve Beğ İni XV

lir kaydedilmiş, ancak herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Bu vakıf köylerin medreseye ait her iki
zeylde de yer almamış olmaları, medrese vakfına
ait sonradan bazı zeyllerin yapılmış olabileceğini
akla getirmektedir. Ayrıca, yine her iki vakfiye zeylinde de yer almayan Girvat köyünün 1476 kaydında yer alıp daha sonra hakkında herhangi bir gelir
belirtilmemesi bu köyün nesh edilebilmiş olma ih-

ve XVI. yüzyıllarda Karatay Medresesi’ne gelir

timalini göstermektedir. Bilindiği gibi, Fatih döne-

sağlamışlardır.

minde Osmanlı Devleti’nde merkeziyetçilik yolun-

Celâleddin Karatay Medrese vakfına ait Osmanlı dönemindeki en eski kayıt 881/1476 tarihli
vakıf tahriridir134. Burada listelenen gelir kaynakları daha sonraki tahrirlerde tekrarlanmış, ancak dönemler arasında köylerden elde edilen gelir oranları değişme göstermiştir.
Medresenin devamını sağlamak amacıyla
vakfedilen gelir kalemlerinin ve gelirlerin yüzyıllar içerisinde değişkenlik gösterdiği görülmektedir.
Buna göre, 1253 tarihli vakfiyede medreseye vakfedilen Divriği’ye bağlı Hornavul köyü ve buraya
ait gelirler Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarında şimdilik tespit edilememiştir. Bununla birlikte, vakfiyede ve zeyllerinde adı geçmeyen nefs-i Hatunsaray’dan 1476 yılından, Hatunsaray Nahiyesi’ne
131

Turan, Celâleddin Karatay, s. 141-149.

132
KŞS, No. 17, s.11; İzzet Sak,”Hatunsaray Nâhiyesi ve Köylerinden Konya Mahkemesine İntikâl Eden Olaylar (1690- 1720 yılları Arası)”, Uluslar arası Hatunsaray (Lystra) ve Çevresi Tarih,
Kültür ve Turizm Sempozyumu (2-4 Ekim 2011), Konya 2012, s.
281-305.
133
Bugünkü adı Kayadibi olan bu köyün, I. Alâeddin Keykubad’ın
kayınpederi Kir Fard’a mülk olarak verildiği bilinmektedir. Kir
Fard’ın bulunduğu Akşehir bölgesinden, bir takım güvenlik sorunları dışında Hatunsaray bölgesine yerleşme sebebi, buradaki Hristiyan nüfusun yoğunluğudur. Bk. İbn Bîbî , el-Evâmirü’l-‘Alâ’iye, I,
s. 265-266; İ. Hakkı Konyalı, Alanya (Alâiyye), Ayaydın Basımevi,
İstanbul 1946, s. 68.
134

TTD., No. 564.15, s. 2 a-b.

daki çabalar sonucunda gümrük vergilerinin yanı
sıra köylünün ödediği birtakım vergiler artırılmış,
akçenin gümüş oranı düşürülmüş, binlerce vakıf ve
mülk sahiplerinin ayrıcalıklarına son verilerek gelir kaynaklarına el konulmuş; kendilerine bazı askerî görevler yüklenmiştir135. 1476’da başlayan bu
işlem, 1478 yılında II. Mehmed’in isteğiyle bütün
mülk ve vakıf arazilerinin gözden geçirilerek yeniden tasdik edilmesi için gerekli koşullara sahip olmayanların, ayrıca harap, binası yıkılmış ve asıl işlevinin dışında kullanılmaya başlanmış olanlarının
nesh veya iptal edilerek tekrar devlet mülkiyetine
alınması emri ile genişlemiştir. Bu kural Karaman
Eyaleti sancaklarında da uygulanmıştır136. Fermana
göre bağ, bahçe, değirmen, dükkân ve kervansaray
gibi sahih vakıflar ve sahipleri üzerinde mukarrer
olanlar olduğu gibi korunacak, ancak kimin üzerin135
Tayyib Gökbilgin, XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası,İşaret Yayınları, İstanbul 1952, s. 183; Halil İnalcık, Osmanlı
İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), çev. Ruşen Sezer, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul 2003, s. 35; Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı
İmparatorluğunda Kuruluş Devrinin Toprak Meseleleri”, II. Türk
Tarih Kongresi İstanbul 20-25 Eylül 1937, TTK Yayınları, İstanbul
1943, s. 1006; Doğan Yörük, “Karaman Eyaletinde Tımara
Çevrilen Vakıf ve Mülkler (1476-1483)”, H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 6, 2007, s. 63.

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal
Tarihi, I, çev. Halil Berktay, Eren Yayınları, İstanbul 2000, s. 170;
M. Akif Erdoğru, Osmanlı Yönetiminde Beyşehir Sancağı 15221584, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 263.
136
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de olduğu belli olmayan ve irsadi vakıf olan köy ve

gider dengesini ancak sağlayabildiği söylenebilir.

mezra vakıfları iptal edilecektir . Bu tür vakıfların

Nitekim 1748 yılına ait bir belgede vakfın birkaç

mezra, zemin gibi gelirlerinden ya bir kısmı ya da

mezrasından 20-30 kile miktarında hububat elde

örfî vergileri ya da asıl vakfiyede olmayıp sonra-

edildiği, ancak bu miktarın medresede görevli olan

dan vakfa yazılan gelir kalemleri tımara dönüştü-

mütevelli, müderris, imam, medrese talebesi ve

rülmüş, 1476 yılında ilga edilen vakıfların büyük

vakfiyede belirtilmiş olan diğer görevlilere dahi ye-

bir kısmı II. Bayezid padişah olunca 1483 yılında

terli gelmediği ifade edilmiştir140. Bu kayıttan hare-

tekrar vakıf haline getirilmiştir. Vakfiyede yer al-

ketle vakfın adı geçen tarihlerde köylerinden gelen

mamasına rağmen Celâleddin Karatay Medresesi

ve 20-30 kileye tekabül eden yaklaşık gelirini he-

vakfına 1476 yılında gelir getiren Girvat köyünün

sap etmek mümkün olmaktadır. 1127/1715 tarihli

de topraklarının XIX. yüzyıla kadar belirli bir süre

Konya Şer’iye Sicili’ne göre 313 kile buğdayın 495

ile bu şekilde tımara dönüştürüldüğü düşünülebilir.

kuruşa tekabül ettiği tespit edilmiştir141. Buna göre

Çünkü Girvat köyü 1851 yılından itibaren Kara-

vakfın geliri olan 20-30 kile hububatın yaklaşık

tay Medresesi’ne gelir getiren köyler arasındadır.

30 kile civarında olduğu düşünülürse 1748 yılın-

Aynı şekilde Kâtip Ali Bey’in Konya’daki mescit,

da medrese vakfının iradının yaklaşık 5.880 akçe

zaviye ve kervansaray vakfının gelirinden Hatun-

ya da 49 kuruş olduğu söylenebilir ki bu durumda

saray’a bağlı Çağlak ve Bayat köylerinin örfî ver-

medresenin gider dengesini sağlamasının mümkün

137

gileri vakıftan alınarak tımara nakledilmiştir .
138

olmadığı hatta bu dönemde vakfın ciddi bir mali

Yapılan arşiv taramalarında Celâleddin Kara-

kriz içinde olduğu söylenebilir. Vakıf arazilerinin

tay Medresesi vakfına dair XVII.-XVIII. yüzyıl-

tasarrufu konusunda zaman zaman vakfiye şartla-

lara ait herhangi bir gelir kaydına şimdilik rastla-

rına aykırı olarak birtakım uygulamalar gerçekleş-

nılamamakla birlikte Şer’iye Sicilleri ile Hurufat

miştir. Ancak vakıf gelirlerinin azalmasına sebep

Defterlerindeki kayıtlar sayesinde medresenin bu

teşkil eden bu tür uygulamalara çeşitli başvurular

dönemde varlığını devam ettirdiği ve medreseye

neticesinde müdahil olunarak vakfiyeye bağlı ka-

görevli atamalarının yapıldığı görülmektedir. Bu-

lındığı görülmektedir.

nunla birlikte XVII. yüzyılın ikinci yarısında Mevlânâ, Sultan Alâeddin, Sultan Selim, Pirî Mehmed
Paşa ve Şeyh Sadreddin-i Konevî (ö. 1274) gibi
Konya vakıflarının şehrin büyük vakıfları arasında yer aldığı bilinmektedir. Bu dönemde adı geçen
toplam 5.170 kuruş ya da 1.158.080 akçe gelir elde
edilmiştir . Aynı tarihlerde Karatay Medresesi
139

vakfının bir sonraki yüzyıl da göz önünde bulundurulduğunda, belki de kendi içerisindeki gelir ve
Halil İnalcık, “Bursa Şer’iye Sicillerinde Fatih Sultan Mehmed’in Fermanları”, Belleten, XI/44, 1947, s. 695-703.
137

Yörük, Karaman Eyaletinde Tımara Çevrilen Vakıf ve Mülkler,
s. 67-68.

Karatay Medresesi’nin XIX. yüzyıla gelindiğinde Hatunsaray nahiyesinde bulunan vakıf köylerinin bazılarının isimlerinde değişiklik olduğu
tespit edilmiştir. 1844 yılına ait bir belgede medrese vakfına ait köy isimleri XVI. yüzyıla ait olanlarla benzerlik gösterirken142, 1851 yılından itibaren
köy isimlerinde değişiklikler görülmektedir. Buna
göre, Gömse, Hatunsaray, Girvat ve Yanekin köyleri XV. yüzyıldaki ile aynıdır. Bununla birlikte,
Beğ İni köyü Saray İni adını almış, diğer köylerin
140

138

139
Yusuf Oğuzoğlu, “17. Yüzyılın İkinci Yarısında Konya Şehir
Müesseseleri ve Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerinde Bir Araştırma”,
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi DTCF, 1980, s. 110.
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H.D. 1109, vr. 11.

141
45 Numaralı Konya Şer’iye Sicili M. 1714-1715 Transkripsiyon
ve Dizin, haz. İzzet Sak, Cemal Çetin, Selçuklu Belediyesi Kültür
Yayınları, Konya 2008, s. 3-4.
142

EV. ZMT. 200. 255.

isimleri ise bilinmeyen sebeplerle değişikliğe uğ-

buralarda kurulmuştur144. Nitekim vakıf malı olan

ramıştır. Ayrıca bu dönemde Said ili’nde bulunan

dükkânlar kayıtlarda çoğunlukla üzerinde bulun-

çiftliğin akıbeti de bilinmemektedir.

dukları sokağın ya da pazar yerinin adıyla belir-

Buraya kadar yüzyıllara göre Karatay Medresesi vakfının toprak gelirlerinin elde edildiği köyler ve miktarları belirtilmeye çalışılmıştır. Vakfın
gelirlerinin incelendiği bu kısımda ziraî gelirlerin
XV. yüzyıldan başlayarak XIX. yüzyıla kadar sürekli olarak değişkenlik gösterdiği görülmektedir.
Tarımsal işletme gelirlerinin düşüş ve yükselişine
sebep olan şüphesiz birçok etken vardır. Vakıf top-

tilmişlerdir. Bu adlar ise genellikle yörede yaygın
olan zanaattan türetilmiş, katı bir kural olmamakla
birlikte aynı zanaatla uğraşan dükkânlar genellikle aynı sokakta yer almıştır. Daha önce belirtildiği
gibi, Celâleddin Karatay, Buğday Pazarı yakınında
üç dükkân ile Sultan Kapısı civarında medrese yakınında bulunan beş dükkânın gelirini medreseye
vakfetmiştir.

rakların verimli olduğu ve gelirin artış gösterdiği

Vakfiyede gelirleri medreseye tahsis edilmiş

dönemler dışında, bu topraklarda verimin düşme-

Buğday Pazarı yakınında olan üç dükkân ile med-

sine neden olan sebeplerden biri, reayanın çeşitli

rese yakınındaki beş dükkân hakkında 1476 yılına

sebeplerle yer değiştirmesidir. Yaşanmış göçler,

ait kayıtlarda herhangi bir bilgiye rastlanmazken,

tarım arazilerinin boş kalması nedeniyle üretimin

1483 ve 1500 yılına ait kayıtlarda zemin kirası

düşmesine sebep olmuş ve gıda fiyatlarında büyük

alınan dükkânların Terziler Çarşısı’nda bulundu-

artışlar meydana gelmiştir. Bunun yanında, coğrafi

ğu görülmektedir. 1584 yılına ait belgelerde ise

şartlar ve vakıf topraklarının mültezimler aracılı-

dükkânların bulunduğu yerin Tüccar Pazarı olarak

ğıyla kiraya verilmesi, tarım arazilerinin ihalesinde

kaydedilmesi, bölgede esnaf grupları değişikliği-

mültezimlerin bu topraklara daha az para vermeyi

ni göstermesi bakımından önemlidir. 1571 tarihli

teklif etmelerine, dolayısıyla da tarımsal gelirlerin

bir kayıtta Alâeddin Camii’nin güney doğusunda

düşüşüne neden olmuştur .

bulunan At Pazarı Kapısı’nın iç yüzeyindeki iki

143

BİNA VE İŞLETME GELİRLERİ
Celâleddin Karatay Medresesi vakfına gelir
getiren bina ve işletme gelirleri dükkân ve değirmenlerden oluşmaktadır. Şehirlerde ticaretin süreklilik arz ettiği ve eskiden özel mülk iken sahipleri tarafından vakıflara bırakılan mekânlar, vakıf
dükkânlardır. Selçuklular döneminde inşa edilmiş
olan ve Konya’yı kuşatan dış surda şehirler ve ülkeler arası ticaret yollarına açılan 12 kapı bulunmaktadır. Şehre gelen yolların giriş noktalarını teşkil eden bu kapıların her birinin çevresi, birer sanat
ve ticaret kesimi haline gelmiş, dükkân ve çarşılar
Suraiya Faroqhi, “Tarımsal Değişimin Bir Göstergesi Olarak
Doğal Afet: Edirne Bölgesinde Sel (H. 1100/M. 1688-89)”, Osmanlı İmparatorluğunda Doğal Afetler, ed. Elizabeth A. Zachariadou /Gül Ç. Güven- Saadet Öztürk, Tarih Vakfı Yurt Yayınları,
İstanbul 2001, s. 274.
143

vakıf bakkal dükkânının günde bir akçeden kiraya
verildiği görülmektedir145. Bu bilgiden hareketle
döneme göre dükkân kiraları değerlendirildiğinde,
gelirleri Karatay Medresesi’ne tahsis edilmiş olan
dükkânların da yıllık gelirlerinin 300 akçe olduğu
göz önüne alınırsa, belki de genişliklerine oranla
günlük yaklaşık bir akçeden daha az bir gelirle kiraya verildikleri anlaşılmaktadır.
Hububat üretiminin yapıldığı Celâleddin Karatay’a ait vakıf köylerin bazılarında değirmenlerin bulunduğu da dikkat çekmektedir. 1584 yılına
ait bir belgeye göre Hatunsaray ve Orduözü adlı
144
Özer Ergenç, “1580-1596 Yılları Arasında Ankara ve Konya,
Şehirlerin Mukayeseli İncelenmesi Yoluyla Osmanlı Şehirlerinin
Kurumları ve Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Deneme”, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 1973, s. 32.
145

KŞS, No. 2, s. 114.
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köylerin her birinde hububat öğüten bir taşlı kü-

şinin oğullarından olan kapıcı ve ferrâşa yarımşar

çük bir değirmen olduğu tespit edilmiştir. . Ayrı-

hisse; geri kalan onda yedi hissenin ise müderris ve

ca 1889 yılına ait bir kayıtta, Celâleddin Karatay

mütevellinin kararına göre dört mezhepten birine

vakfı tarafından Sadreddin Konevî vakfından bir

mensup olan imam, fakih ve düzenli olarak dersleri

bablık bir değirmenin kiralanmış olduğu bildirilse

takip edenlere verilmesi şart koşulmuştur.

146

de bu değirmenin nerede bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur147. “Resm-i âsiyâb” adı verilen
ve genellikle sipahilerin denetimi altında bulunan
değirmenlerin geliri burada medrese vakfına tahsis
edilmiştir. Bu sayede köylüler ürettikleri hububatı kendi köylerinde ya da kendilerine yakın olan
komşu köylerde öğütebilme imkânı bulmuşlardır.
Değirmenlerin bulunduğu Hatunsaray ve Orduözü

Medrese için akarların ve sınırlarının belirlenmesinden sonra vâkıf, medresenin yıkılması ve
vakfedilen yerlerin gelirlerinden hayrâtın devamının mümkün olmaması halinde imar ve masraflardan sonra artan bütün gelirin yine vâkıfın Antalya
yolu üzerinde, camisi bulunan kalenin dışında yaptığı darüssülehaya şartlarına göre sarf edilmesini,

köylerinin farklı dönemlerde hububat gelirlerine

adı geçen hayrâtın da yıkılması ve medrese vakıf-

bakıldığında ve Hatunsaray’ın üretimi XV. ve XVI.

ları ile kendi evkafından yapılmasının mümkün

yüzyılda vakfın diğer köyleriyle karşılaştırıldığın-

olmaması halinde, imar ve masraflarından sonra

da, köyün hububat üretiminin fazla olduğu dikkat

artan gelirin vâkıfın Kayseri-Elbistan yolu üze-

çekmektedir. Ancak Orduözü aynı özelliği taşıma-

rinde bina ettiği hanın ihtiyaçlarına sarf edilmesi

maktadır.

şart koşulmuştur. Son olarak bu hanın da yıkılma-

VAKIF GELİRLERİNİN SARFI
Celâleddin Karatay vakfiyesinde, vakıfların
geliri ile harcama yapılması gereken kalemler de
ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Buna göre gelirlerin,
öncelikle vakıf akarlarının muhafazası için imarına, tamirine ve varsa yıkılan yerlerinin onarılması-

sı ve vakfedilen akarların bütününden devamının
sağlanamaması halinde medrese, darüssüleha ve
kervansarayın imar ve masraflarından sonra artan
gelir “gök ve yer mevcut oldukça” doğu ve batıda
bulunan fakir ve muhtaç Müslümanlara harcanacaktır148.

na, bundan sonra vakıf gelirlerini toplayan ve imar

Celâleddin Karatay 1262 tarihli ikinci zeylde

hizmetlerini yerine getiren çalışanlara harcanması

ise medreseye herhangi bir akar vakfetmemiş, yal-

şart koşulmuştur. Buradan artan gelir ile medrese-

nızca vakıfların gelirinden, medresede hizmet eden

nin tahrip olan yerlerinin onarılması sağlanacak,

ve gün batarken ve gün doğarken Kur’an okuyan

ayrıca medreseye hasır, zeytinyağı, halı ve Regaib

iki kişiden her birine 30’ar dirhem olmak üzere

Gecesi, Şaban ayının ortası ve Kadir Gecesi’nde

ayda 60 dirhem, ayrıca medresenin içinde yapıl-

yakılmak üzere mum temin edilecektir.

mış olan çeşmenin temizliği ile ilgilenen kimseye

Celâleddin Karatay, medresenin tamir ve mas-

de vakfiyede belirtilmiş olan dirhemlerden 30 dir-

raflarından sonra artan gelirin ise on hisseye ayrı-

hem verilmesini şart kılmıştır149. Celâleddin Ka-

larak medrese görevlilerine ödenmesini istemiştir.

ratay Medresesi’nin gelirlerinin sarfı konusunda

Buna göre, Hanefi Mezhebi’nden olan müderrise

Osmanlı döneminde bazı değişikliklerin olduğu

ve mütevelliye birer hisse, muid ile vâkıfın karde-

görülmektedir.

146

TTD. EVKAF 584.40.

148

VGMA, Defter No. 608/1, s. 148.

147

VGMA. 4243. 138; EV. MKT. 1427. 37.

149

Turan, Celâleddin Karatay, s. 147.
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MEDRESE VAKFININ GİDERLERİ
Karatay Medresesi’nin vakıf giderlerini personel ve tamirat giderleri ile burada eğitim gören
öğrencilerin iaşe masrafları, onlara verilen burslar

sağlayan görevliler, “ferrâş” adındaki sergi yayan,
kaldıran ve bunların temizliğinden sorumlu kişi151
ile “siracî” adındaki kandilci gibi görevliler meydana getirmektedir152.

ve medrese içerisindeki mefruşat giderleri oluştur-

Türkiye Selçukluları döneminde orta düzeyde

maktadır. Vakıf gelirlerinden en yüksek payı vakıf

bir eğitim ve öğretim kurumu olduğu tahmin edilen

personeli almaktadır.

Karatay Medresesi’nde istihdam edilecek olan gö-

PERSONEL GİDERLERİ
Medresenin eğitim düzeyini olmasa da yaklaşık kapasitesini ortaya koyan önemli faktörlerden
biri, medresede görev yapan toplam personelin
sayısıdır. Türkiye Selçukluları döneminde medreselerin akademik, idari ve hizmetli personel yönünden oldukça zengin oldukları görülmektedir150.
Bu durumun, vâkıfın kendi yakınlarına istihdam
oluşturabilme amacını gütmesiyle ilgili olduğu düşünülebilir.
Medreselerde müderris ve muidden oluşan
eğitim kadrosunun dışında vakfın yönetim, onarım, bakım, temizlik, düzenleme ve güvenlik hizmetlerine bakan birçok görevlinin bulunduğu bilinmektedir.
Vakfiyelerde cemaat adıyla geçen medreselerdeki eğitim kadrosu, “tedris”, “idare” ve “hizmet” olmak üzere üç sınıftan oluşmaktadır. Tedris,
yani öğretim kadrosu bir “müderris” ile “muid”
adı verilen bir müderris yardımcısı ve “Hafız-ı kütüb” adı verilen kütüphane görevlisinden meydana
gelmektedir.
İdare kadrosu; “mütevelli” ve ona bağlı
“kâtip”, medreseye ait vakıf mallarının vergilerini
toplayan “câbî”, “câbî kâtibi” ve “mutemed” gibi
memurlardan oluşmaktadır. Hizmetli kadrosunu
ise genellikle, “bevvâb” adı verilen ve medreselerde giriş-çıkışları kontrol ederek gece güvenliğini
İbrahim Balık, “Sivas Gök Medresenin Türkiye Selçuklu Eğitimindeki Yeri ve Önemi”, Selçuklular Döneminde Sivas- Sempozyum Bildirileri (29 Eylül-1Ekim 2005), ed. İbrahim Yasak, EsForm Ofset, Sivas 2006, s. 266-267.
150

revliler yönetim, eğitim ve diğer hizmetler olmak
üzere toplam sekiz kişiden oluşmaktadır153. Yukarıdaki görevliler dışında cüzhanlar da medresedeki
görevliler arasında gösterilmiştir. Vâkıfın ailesinden olan iki cüzhân pazartesi ve perşembe günleri
Kur’an okumakla görevlendirilmiştir.
Türkiye Selçukluları dönemi vakıflarının genelinde, vakıf gelirlerinin nakit olarak tahsis edilmediği ve daha çok 1/3, 1/5, 1/6, 1/10 gibi hisselere ayrılarak, vakıf görevlilerine ödenen ücretlerin
bazen aynî bazen de hem aynî hem de nakdî olarak
ödendiği görülmektedir. Karatay Medresesi vakfı
görevlilerine de maaşları hem aynî hem de nakdî
olarak ödenmiştir. Vakfiyede görevlilere ücret olarak daha çok hububat verilmesi, vakfın gelirlerinin
çoğunlukla köy ve arazilere bağlı olması ile izah
edilebilir. Görevlilere ücretlerinin nakit olarak verilmemesini ise 1243 Kösedağ yenilgisinden sonra Türkiye Selçuklularının içinde bulunduğu mali
kriz ile açıklamak doğru değildir. Çünkü bu tarihten sonra da Anadolu’da birçok vakıf eserin vücuda geldiği ve vakıf gelirlerine nakit para ödendiği bilinmektedir154. İlhanlı hakimiyeti döneminde
151
Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf Istılahları Lügatçesi”, VD, 17,
1983, s. 57; Mehmet İpşirli, Tahsin Yazıcı, “Ferrâş”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 409.
152
İbrahim Balık, “Anadolu Selçuklu Medreselerinin İdareci ve
Hizmetli Kadrosu”, A.K.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, III/2 , 2001,
s. 38.
153

Turan, Celâleddin Karatay, s. 142.

154
İsmet Kayaoğlu, “Divriği Ulu Camii’nin H. 641 / M. 1243 Tarihli Orijinal Vakfiyesi ve Vakfiyenin Değerlendirilmesi”, Divriği
Ulu Camii ve Darü’ş-şifasının 750. Yılı Hatıra Kitabı, Vakıflar
Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1978, s. 10-11; aynı yazar,
“Turumtay Vakfiyesi”, VD, 12, 1978, s. 91-112.
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MÜDERRİS VE MUİD

Anadolu’da vakıfların gelir durumunu etkileyecek
derecede bir ekonomik kriz görülmemiş olmalıdır.
Zeki Velidi Togan bu durumun 1277 yılına kadar
devam ettiği görüşündedir155. Vakıf mallarına amacı dışında dokunulamayacağının toplum tarafından
kabul gördüğü düşünülürse, İlhanlıların en azından
bu sebeple vakıflara müdahale etmedikleri varsayılabilir.

Müderrisin ücretinin doğrudan vakıf gelirinden karşılanması, bu görevlilerin medrese tercihlerinde, medresenin bulunduğu şehir ve kurumun fiziki şartlarından ziyade alınacak olan ücretin onlar
için daha belirleyici olduğu görülmektedir. Bu durumda medrese yöneticilerinin de liyakatli ve ehil
olan müderrisleri kadrolarında tutabilmek amacıy-

Vakfiyeye göre, vakfın gelirinden mefruşatı,

la kendi imkânlarını en üst düzeyde kullandıkları

aydınlanma için yağ ve Regaib, Şaban aylarının or-

düşünülebilir. Müderrislerin aldıkları ücretlerin

tası ile Kadir gecelerinde yakılacak mum gibi mas-

hem kurumun ekonomik gücünü ortaya koymada

rafların karşılanmasından sonra kalan gelirin 10

hem de bulunduğu dönemin eğitim yapısı içerisin-

hisseye ayrılarak bunun bir hissesi Hanefi Mezhe-

deki durumunu belirlemede önemli bir etken oldu-

bi’nden olan müderrise

156

şart koşulmuş; bir hissesi

vakıf yöneticisi olan mütevelliye, bir hissesi

157

mu-

ide, vâkıfın kardeşinin oğullarından olan bevvâb
ve ferraşa ise yarımşar hisse verileceği bildirilmiştir. Geri kalan onda yedi hissenin ise, müderris ve
mütevellinin kararına göre dört mezhepten birine
mensup olan imam, fakih ve düzenli olarak dersleri
takip edenlere verilmesi şart koşulmuştur158. Medresede Kur’an okumakla görevli olan iki cüzhanın
ve çeşme görevlisinin maaşları ise nakit ödenecektir159. Selçuklu döneminde medrese görevlilerine
oranla yapılan bu ödemeler, Osmanlı döneminde
tamamen nakit ücretlendirmeye dönüşmüş, ancak
bazı görevlilere zaman zaman aynî ödemeler de
yapılmıştır.
Zeki Velidi Togan, “Moğollar Devrinde Anadolunun İktisadî Vaziyeti”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I, 1931, s. 21-27.

155

156
Vakfiyede böyle bir şart yer almamasına rağmen, Osmanlı devri
kayıtlarında “imâmet müderrise meşruttur” ibaresi yer almaktadır
(TTD. EVKAF 584.40). Bu durum, vakfiyede geri kalan yedi hisseden, dört mezhepten birine mensup olan birini imamlık görevine
atama yerine, müderrise bu görevin verilmesiyle onun ücretinin
artırıldığına işaret etmektedir.
157
Türkiye Selçuklu vakfiyelerinin çoğunda mütevelliye 1/5 hisse
verilmektedir. İsmet Kayaoğlu, “Rahatoğlu ve Vakfiyesi”, VD, 13,
1981, s. 1-29.
158

Turan, Celâleddin Karatay, s. 142, 147.

Her bir cüzhan ile çeşme görevlisinin aylık maaşı 30 dirhemdir.
Bk. Turan, Celâleddin Karatay, s. 147.
159
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ğu görülmektedir.
Karatay Medresesi müderrisinin aldığı ücret
net olarak bilinmese de, Türkiye Selçuklu döneminde orta seviyede bir eğitim kurumu olduğu
görülmektedir160. Aynı dönemde Sivas’ta bulunan Gök Medrese’nin müderrisinin yılda 1.800161,
Amasya’da bulunan Halifet Gazi Medresesi’nin
müderrisinin ise 1.200 dirhem ücret aldığı bilinmektedir. Bununla birlikte Karatay Medresesi vâkıfının, personeline diğer Selçuklu medreselerine
ve müderrislerin maaşlarına oranla ücretlendirme
konusunda daha cömert davrandığı görülmektedir. Çünkü bu dönemde Karatay Medresesi’ndeki
muid, vakfın gelirinden müderris ve mütevellinin
yarısı kadar pay alırken Altun-Aba ve Halifet Gazi
Medresesi’nin muidlerinin her biri yıllık 240 dirhem maaş almaktadır162. Gök Medrese’nin muidi
ise bu görevi yıllık 600 dirhem karşılığında yü160
Altun-Aba Medresesi’nin yıllık personel sayısı yedi olup, 38
öğrenciye eğitim vermektedir ve kapasite olarak Karatay Medresesi’ne yakındır. Bk. Turan, Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi, s.
201-205.

Sadi Bayram - Ahmed Hamdi Karabacak, “Sâhib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri”,
VD, 13, 1981, s. 31-69.
161

162
Turan, Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi, s. 202; Refet Yinanç,
“Selçuklu Medreselerinden Amasya Halifet Gazi Medresesi ve Vakıfları”, VD, 15, 1982, s. 9.

rütmektedir. Karatay Medresesi’nde kapıcı ve

Seyyid Ahmed Efendi adındaki Konya müftüsünün

ferrâşın yıllık geliri ise müderrisin ücretinin ¼’ü

Karatay Medresesi’nde müderrislik yaptığı görül-

kadardır.

mektedir166. Yine aynı yılda medresede muid ola-

Vakıf görevlilerinin “evkaf-ı mezbûr mahsülünden mütevellisi yedinden” ücret aldıkları Osmanlı belgelerinde ifade edilmiştir. Atama yapılan
beratlarda genellikle belirtilen bu ücret vakfiyeye
göre belirlendiğinden medresenin durumu ve büyüklüğü göz önüne alınmamıştır. 1476 ve 1584
yılları arasındaki Karatay Medresesi vakfının personel giderleri dışındaki masrafları ile ilgili açık bir
beyan bulunmamaktadır. Ancak vakfın başta per-

rak görev yapan Ahmed Efendi’nin ise terfi ederek
kadılığa atandığına belgelerde rastlanılmaktadır167.
Döneme ait kayıtlarda “ehl-i ilm ve sahib-i fazilet ve müteşerri”168 olarak vasıflandırılan kadılık
görevine Karatay Medresesi muidlerinden birinin
atanması, bu medresedeki görevlilerin eğitim düzeyinin yüksek olduğuna işaret etmekle birlikte,
bu durum medresenin eğitim kalitesine de dikkat
çekmektedir.

sonel, eğitim-öğretim, iaşe-ibate ve tamir ile bakım

Osmanlı döneminde medreselerde tevliyet,

masrafları gibi çeşitli harcamalarının olduğu daha

müderrislik, hatta diğer görevlerin “ber vech-i iş-

önce ifade edilmiştir. 1483 yılına ait Evkaf Def-

tirak” tabiriyle birkaç şahsa ortak olarak verildiği

teri’nde, medrese giderlerinden sonra kalan öşür

görülmektedir. XVIII. yüzyılda Karatay Medrese-

gelirlerinin müderrisin tasarrufunda olduğu belir-

si’nde “evlâda meşrût” olan tevcihlerin tamamı-

tilmiştir163. Bu durum, Osmanlı döneminde müder-

nın vakfiyeye uygun olarak yapıldığı, ancak ortak

risin vakfiyede belirtilen onda bir hissesi dışında

görevlendirme usulü ile kurumda görev yapan

geliri olduğunu göstermektedir.

hizmetlilerin sayısının arttığı tespit edilmiştir169.

Karatay Medresesi’nde XVI. yüzyılda bir müderrisin görev süresi kesin olarak belirtilmemiştir.
Ancak 934/1528 tarihli bir arşiv kaydına göre mü-

Karatay Medresesi’nde ortak olarak yürütülen müderrislik görevinin yanında, yardımcı müderris atamalarının da yapıldığı dikkat çekmektedir170.

derrislerin bulundukları medresede üç yıldan fazla

MÜTEVELLİ

görev yaptıklarına dair bilgiler yer almaktadır. Do-

Karatay Medresesi vakfiyesinde mütevellinin

layısıyla bu dönemde müderrislerin görev süresinin en az üç yıl olduğu tahmin edilebilir164.

vakıf gelirinden 1/10 hisse alacağı daha önce belirtilmiştir. Arşiv belgelerinde mütevelliye ait her-

Karatay Medresesi’ndeki müderris maaşının

hangi bir ücretlendirmeye rastlanılmamış olması,

1131/1719 yılında 30 akçe165 olması nedeniyle bu

mütevellinin Osmanlı döneminde de ücretini aynî

medresenin Osmanlı devrinde “Otuzlu Medrese-

olarak almaya devam ettiğini göstermektedir.

ler” kategorisinde değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Arşiv kayıtlarında, birden fazla kurumda görev
alan müderrislerin kaydına rastlanmaktadır. Nitekim 1675-1676 yılları arasında fetva makamı olan
163

TTD. EVKAF 564.15.

164
Turan Gökçe, “934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu
Vilâyeti Medreseleri ve Müderrisleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi,
XI, 1996, s. 165.
165

C.MF. 27/1333.

KŞS, No.21, s. 247. Bu dönemde Konya Müftülüğü’ne İnce Minareli Medrese ya da Karatay Medresesi müderrisleri atanmışlardır. Bk. Yusuf Küçükdağ, “Lâle Devri’nde Konya”, Doktora Tezi,
Selçuk Üniversitesi, 1989, s. 49.

166

167

KŞS, No.13, s. 250.

168

KŞS, No.27, s. 13.

169

VGMA. 3148.09.

170
VGMA. 3291. 16. Köse Hüseyin Efendizâde İsmail ve Mehmet
Efendi adındaki bu iki müderrisin 1881 yılındaki toplam maaşları
891 kuruştur. VGMA. 3269. 135.
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CÜZHAN

Medrese vakfı yönetiminde XIX. yüzyılda
Karatay ailesinden olan mütevellilerin birtakım

Karatay Medresesi’nde vakfiye şartlarına göre

yolsuzluklara dahil oldukları da tespit edilmiştir.

iki cüzhan vâkıfın soyundan atanıyordu. Osmanlı

Buna göre 1306/1889 yılında aynı zamanda Ev-

dönemi arşiv kayıtlarında Karatay ailesinden cüz-

kaf Baş Kâtibi olan medrese mütevellisi Rahmi

hanların atandığına dair şimdilik bir kayda rastlan-

Efendi, Karatay Medresesi’nin bitişiğinde önceden

mamıştır. Tam olarak tarihlendirilememiş olan, an-

pazar yeri olan bahçeyi kendi adına mülk olarak

cak 1518-1525 tarihleri arasına tekabül eden arşiv

kaydettirmiş, Şeyh Sadreddin-i Konevî vakfından

kaydında, medresede vâkıfın şartlarına uygun ola-

kiralanmış olan bir kıta değirmenin kira ücretini
ödememiş, ayrıca 1880 ve 1881 yıllarının vakfa
ait olan 227 kuruş gelirlerine de müdahalede bulunarak kendi zimmetine geçirmiştir171. Durumun
anlaşılması üzerine, bir komisyon oluşturularak
hakkında tahkikat başlatılması bildirilmiştir.

rak pazartesi ve perşembe günleri Kur’an okumak
üzere görevlendirilen iki cüzhan bulunmaktadır ve
bunların yıllık masrafları 280 akçedir. 1681 yılında
ise medresede öncelikle Ali, sonra da oğlu Mustafa
günde bir, yılda 360 akçe maaş ile bu görevi yerine
getirmişlerdir174.
BEVVAB VE FERRAŞ

Medresede tevliyet görevinin müderrislik vazifesi ile birlikte yürütüldüğü dönemler de bulunmaktadır. 1917 yılında Mevlânâ Dergâhı postnişini
Veled Çelebi Efendi’nin Karatay Medresesi’nin
hem mütevellisi hem de müderrisi olduğu görül-

Vakfiyede belirtildiği şekliyle Osmanlı döneminde diğer personel gibi kapıcı ve ferraşın da
görevleri devam etmiştir. Kapıcı ve ferraşın 1703
tarihinde günlük ücretleri iki akçedir175.
DİĞER GÖREVLİLER

mektedir172.
NAZIR

Vakfiyede belirtilen personel dışında, medresenin ihtiyacına göre buraya sonradan bazı yeni

Karatay Medresesi görevlilerinden nazır ile

görevler ihdas edilmiştir. 1717 yılında medresenin

ilgili vakfiyede herhangi bir kayıt mevcut değildir.

birtakım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tayin edilen

Osmanlı döneminde 1697 tarihinden itibaren ihdas

“vekil-i harc” bunlardan biridir176.

edildiği, ilk nazır atamalarından anlaşılmaktadır.

Ayrıca belgelerde, vakfiye şartlarına aykı-

Farklı tarihlerde medresede fahri olarak değişik

rı yapılan görevlendirmelere de rastlanmıştır.

görevliler tarafından üstlenilen nazırlık göreviyle

1161/1748 tarihinde Halil adındaki bir şahıs,

karşılaşılmaktadır. Nitekim 1697 yılında medre-

resmî beratla yılda 30 kile galle ve günlük dört

senin müderrislik görevini yürüten Mehmet, aynı

akçe gelirle kendisine vakfın “keyyâllik” yani ki-

zamanda “hasbî nazır” olarak görevine devam et-

leci görevini ihdas ettirmiş ve ölümünden sonra

miştir173.
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VGMA. 4243. 138; EV. MKT. 1427. 37.

VGMA. 3252.40. Aynı şekilde Konya’da Atabekiye Medresesi’nin tevliyet ve müderrisliği Mustafa, Salih ve Ahmed’e ortak
olarak verilmiş, bunlardan Mustafa’nın ölmesiyle, yerine herkes
tarafından lâyık görülen Ahmet atanarak iştiraken medreseye müderris ve vakfa mütevelli olmuştur. KŞS, No.44, s. 139.
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HD. 1140, vr. 238 b.

da bu görevi Mehmed, Halil ve İbrahim adındaki kimseler devam ettirmişlerdir. Ancak vakfın
gelirlerinin, vakfiye ile belirlenmiş mütevelli,
müderris ve imam gibi görevlilerin maaşlarını
174

KŞS, No. 25, s.279/2.

175

HD. 1107, vr. 15a.

176

KŞS, No.48, s. 288/1.

ödemeye yetersiz gelmesiyle vakıf görevlileri

Arşiv kayıtlarından medresenin tamirine dair

mahkemeye başvurarak vakfiyeye aykırı olarak

1600’lü yıllara kadar herhangi bir belgeye rastla-

atanmış kilecinin atamasını iptal ettirmişlerdir .

nılmamıştır. Ancak medresenin XVII. yüzyıldan

Usulsüz olarak ihdas edilen bu tür hizmetler, vak-

itibaren bazı bölümlerinin tamirat görmeye baş-

fın görevlilerinin maaşlarını dahi ödeyemez bir

ladığı ve XX. yüzyıla kadar çeşitli zamanlarda

durumdayken, vakfın masraflarını artırdığından,

medrese ve mescidin bazı bölümlerinin onarılarak

birçok vakıf bu sebepten harap ve bakımsız duru-

yenilendiği anlaşılmaktadır. Ancak Karatay Med-

ma düşmüştür.

resesi’ndeki en kapsamlı ve masraflı onarım 1902
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TAMİRAT VE DİĞER GİDERLER
Karatay Medresesi vakfiyesinde öncelikle
medresenin tamirine vakıf gelirinden sarf edilmesi
şartı bulunmaktadır. Ancak uygulamada personel
ödemelerinden sonra gelen ikinci masraf kalemi
tamiratlardır. Vakıf yapılarında zaman içerisinde
tahribat meydana geliyordu. Bu nedenle vakıf yapıları sürekli olarak onarılmak zorunda kalınmıştır.
Bu da doğal olarak vakfa belli bir maliyet çıkarmıştır178.
Karatay Medresesi vakfiyesinde vakfın ta-

yılında gerçekleştirilerek medresenin kubbesinin
iç ve dış bölümlerinden çinileri ve havuzuna kadar
birçok yeri tamir edilmiştir.
Medresenin öncelikle 1018/1609 yılında bir
tamirat gördüğü bilinmektedir181. Ayrıca 1784 tarihli bir tamirat kaydına göre de medresenin bazı
yerleri ile mescit ve türbede gerekli yerler 80 kuruş
karşılığında mütevelli vekili tarafından tamir ettirilmiştir182. Çeşitli zamanlarda ise hangi bölümlerinin tamir edildiği bilinmese de medresenin bazı
yerlerinin çok sık onarıldığı183 Evkaf Muhasebe
Defterlerinden anlaşılmaktadır.

miri konusunda çok genel bir tutum sergilenerek,
medresenin sadece harap olan yerlerinin onarılması yönüne gidilmiştir. Bu aşamada vakfiyede yer
alan dua, beddua ve tehditler aynı zamanda vakfın
fiziki olarak da devamlılığını sağlamaya yöneliktir179. Nitekim hukuki şartlara göre vakıf binalarının tamire muhtaç ve vakfın geliri bunu karşılamaya yeterli halde iken bakımın ihmal edilmesi
durumunda ihmali görülen mütevelliler görevden
alınmışlardır180.
177

Karatay Medresesi’nin XIX. yüzyıla gelindiğinde ise farklı bölümlerinde çeşitli zamanlarda
yapılan keşiflerle tamirata ihtiyacı olduğu tespit
edilmiştir. Öncelikle R. 1306/1890 yılında mütevelli tarafından resmi bir yazı ile medresenin bazı bölümlerinin onarımının gerekliliği belirtilmiş, ancak
tamir 1892 yılında tamamlanmış, medrese içindeki
mescidin kilim ve seccadeleri yenilenmiştir184.
Karatay Medresesi’nde R.1315/1899 yılında
yapılan diğer bir keşifte medresenin çinili kub-

H.D., No. 1109, s. 11.
181

MD, No.75, s. 150.

Jean Vogt, “Osmanlı topraklarında Tarih Boyunca Depremsellik: Batılı Kaynaklardan ve Tanıkların İfadelerinden Örnekler”,
Osmanlı İmparatorluğunda Doğal Afetler, ed. Elizabeth A. Zachariadou, çev. Gül Ç. Güven- Saadet Öztürk, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2001, s. 13-58.

182
Zeki Atçeken, “Celaleddin Karatay ve Büyük Karatay Medresesi Medresenin Konya Şer’iyye Sicillerindeki Kayıtlara Göre
Osmanlı Dönemindeki Durumu”, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi,
4, 1990, s. 80.

179

Halim Baki Kunter, “Türk Âbidelerinin İdare, Muhafaza, Bakım ve Onarımı Mevzuunda Tatbik Edilmiş Olan Esaslar”, I. Türk
sanatları Kongresi- Ankara 1959 (Tebliğler), Ankara 1962, s. 263265.

1864’te medresenin onarımına 2.008 kuruş, 1866’da 886 kuruş,
1871 yılında 672 kuruş, 1872’de ise medresenin tamirine 893 kuruş, caminin onarımına ise 2.107 kuruş harcanmıştır. EV.MH. 1508.
337; VGMA. 3134. 15; 3177. 31.

180
Ömür Bakırer, “Vakfiyelerde Binaların Tamiratı İle İlgili Şartlar
ve Bunlara Uyulması”, VD, 10, 2006, s. 121-122.

184
Tamirat için gerekli masraflar medresenin 1890 ve 1891 seneleri
gelirinden tahsil edilmiştir. VGMA. 4122. 443.
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183
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besinin185 iç ve dış tarafının, medresenin içindeki

Nizamiye Medresesi’nden sonra devlet eliyle

Karatay Türbesi’nin dış duvarlarının, kubbenin

kurulan ve vakıflar tarafından beslenen eğitim-öğ-

üzerinde bulunun bacanın ve kubbenin altında bu-

retim müesseseleri devletin gözetiminde kendi

lunan meydan ile mermer kuyunun hangi tamirat-

geleneklerini oluşturmaya başlamış, daha sistem-

lara ihtiyaç duyduğu ve bunların masraf bedelleri

li, düzenli ve planlı bir hale gelmiştir189. Büyük

detaylı bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre, çinili

Selçuklulardan devralınmış olan eğitim geleneği

kubbenin iç kısmındaki çinilerin üçte biri dökül-

zaman içerisinde şekillenmiş ve İslam dünyasının

müş olduğundan kubbedeki boşluklar çini ile dol-

büyük bir kısmı ile Osmanlı devrinde de devam

durulacak ve diğer çini nakışlar boyanarak yenile-

ettirilmiştir. Ancak Türkiye Selçukluları dönemi

necektir186.
Karatay Medresesi’nin 1899 yılı onarımları ve
1906 yılında alınan tüm tedbirlere rağmen, 1910
yılına gelindiğinde kubbesinin halen harap halde
bulunduğu ve kubbe çinilerinin yağmur ve kar sularına maruz olup, çalınma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. 18 Eylül 1910 tarihli bir
tebligat ile kubbenin sağlam bir şekilde sıvanarak,
çinilerinin muhafazası konusunda gereken tamiratın yapılması ve bekçilerin bu konuya hassasiyet
göstermeleri bildirilmiştir187.
KARATAY MEDRESESİ’NDE
EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Her medresenin verdiği eğitim ve öğretimin,
kurucusu olan vâkıfın inanç, düşünce ve fikirleri
çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Örneğin
Nizamiye Medreselerinin (1065) yaygın olan heretik görüşlerle mücadele etme amacıyla kurulduğu
ve Nizamülmülk’ün koyduğu şartlar gereğince öğretim üyelerinin Şafii Mezhebi’ne mensup kişiler
tarafından seçilmesi gerektiği bilinmektedir188.
Kubbe hakkında bk. Selçuk Mülayim, “Konya Karatay Medresesi’nin Ana Kubbe Geometrik Bezemesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 11,
1982, s. 111-121.
185

186

VGMA. 3155. 103.

187

VGMA. 4235. 15.

M. Asad Talas, Nizamiye Medresesi ve İslâm’da Eğitim-Öğretim, çev. Sadık Cihan, Samsun 2000, s.61; İbrahim Kafesoğlu,
“Nizâmü’l-Mülk”, İA, IX, İstanbul 1964, s. 332; Bahaeddin Yediyıldız, “İslâm’da Vakıf”, Doğuşundan günümüze Büyük İslâm
Tarihi, XIV, Çağ Yayınları, İstanbul 1989, s. 45.
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medreseleri metod olarak aynı olmasına rağmen,
doğrudan devlet gözetiminde bulunmaları, fakat
vakıflar aracılığıyla finanse edilmeleri, müfredatın
dinî ağırlıklı konulara tahsis edilmiş ve Sünni ağırlıklı olması190 bakımından önceki medreselerden
ayrılmaktadır.
Anadolu’da ilk kurulan medreseler de bu doğal
sürecin bir devamı olarak ortaya çıkmışlardır. Anadolu’ya gelen Selçuklular çoğunlukla Hanefi Mezhebi’nde bulunduklarından Sünni mezhepler arasında fark gözetmemişler, ancak müderrislerin Hanefi
olmasına özen göstermişlerdir. Öğrenciler için ise
herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Nitekim
Altun-Aba Medresesi’nin vakfiyesinde öğrencilerin
Hanefi ve Şafii mezheplerinden olabileceği; Karatay Medresesi’nin vakfiyesinde ise burada eğitim
görecek olan talebenin dört Sünni mezhepten birine mensup olması gerektiği belirtilmiştir. Burada
müderris ve muidin Hanefi Mezhebi’nden olması
şartı da yer almaktadır191. Aynı şekilde Atabekiye
Nizamiye Medresesi’nden önce Maveraünnehir ve Horasan bölgesinde birçok medresenin bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla Nizamiye ilk medrese değil, diğer medreselerin devamı niteliğindedir.
Ancak daha önceki eğitim müesseseleri Nizamülmülk tarafından sistemli bir hale getirilmiştir. Bk. Naci M’aruf, Madâris Kabla al- Nizâmiya, Bağdat 1393/1973, s. 18; Oktay Aslanapa, “Ortaçağın En Eski
Yatılı İlim ve Kültür Müesseseleri”, Türk Kültürü, 12, 1963, s. 34-43.

189

190
Mehmet Altay Köymen, “Alp Arslan zamanı Selçuklu Kültür
Müesseseleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, IV/97, 1975, s. 113.
191
Turan, Şemseddin Altun-Aba vakfiyesinde de müderrisin Hanefi
Mezhebi’nden olmasının şart kılınmasını, bu dönemde diğer mezheplere mensup olanların azlığı nedeniyle ayrıca müderris tayinine
gerek görülmediği şeklinde yorumlamıştır. Şemseddin Altun-Aba
Vakfiyesi, s. 202.

Medresesi’nin vakfiyesinde de “medresenin mü-

kıf hizmetleri konusundaki toleransını teyit eder

derrisinin mutlaka Hanefi ve sofu olup, burada da-

niteliktedir. Bu durum ayrıca Selçuklu toplumunda

ima fıkıh ilimlerinin okunması” şart koşulmuştur .

mezhepler konusundaki genel eğilimin Hanefilik

Yine 1242 yılında inşa edilen Sırçalı Medrese’nin

olduğuna işaret etmektedir. Nitekim daha sonra

kitabesinde buranın “Ebu Hanife yolunda olan fa-

Konya’da Hanefiliğin tek mezhep olduğuna bakı-

kihler ve fıkıh öğrenmek isteyenler” için vakfedildi-

lırsa, bu tavrın özellikle Türkiye Selçuklularının

ği belirtilmiştir . Sivas Gök Medrese’nin vakfiye-

devlet politikası sonucu ortaya çıktığı söylenebilir.
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sinde buranın, Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından
Müslüman gruplardan fakihler, hukukçular, alimler,
öğrenciler, yoksullar ve Alevilere vakfedildiği ifade edilmiştir. Ayrıca vakfiyede medresenin, fıkıh ve
bunu tamamlayıcı şer’î ilimler ve dinî hükümlerin
tahsili için kurulduğu da anlatılmaktadır194. Buradaki Alevi sözcüğü ile Hz. Ali’nin Hasan ve Hüseyin
dışındaki diğer oğlu Muhammed, Ömer ve Abbas
vasıtasıyla gelenler kastedilmiş olabilir. Çünkü esas
olarak soyundan gelenler şerif, Hüseyin soyundan
gelenler ise seyittir195.

Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu’da
esas olarak ne tür bir eğitimin verildiği, buradaki
müfredat ve konular ya da ilim dalları hakkında
vakfiyelerde yer alan bilgiler yetersizdir. Bu metinlerde yer alan bilgiler genellikle müderrislerde
aranan vasıflar ile sınırlıdır. Buna göre müderrislerden çoğunlukla dinî ilimlerin usulünü bilmeleri
ya da tefsir, hadis, kelâm ve Hanefi Fıkhına vâkıf
olmaları gibi genel özellikler beklenmektedir. Karatay Medresesi vakfiyesinde de burada ders verecek olan müderrisin şer’î ilimler, hadis, tefsir, usul

Karatay Medresesi açısından bakıldığında,

ve furû, münazara gibi ilimlerde ehil olması şartı

öğrenci hariç tutulmak üzere, müderris ve muide

bu medresede adı geçen ilimlerin tedris edildiğini

Hanefilik konusunda sınırlandırma getirilmesi,

göstermektedir197. Ayrıca medresenin banisi olan

vâkıfın bir mezhep taassubu içerisinde olduğunu

Celâleddin Karatay’ın Arapça ve Farsçaya değer

değil, bunun bir devlet politikası olduğu sonucunu

verdiği ve Arapça eserleri Farsçaya tercüme ettir-

akla getirmektedir. Bununla birlikte, Karatay’ın bir

me konusunda hassasiyet gösterdiği düşünülür-

başka vakıf eseri olan kervansaray vakfiyesinde,

se198, bu medresede Farsça gramer derslerinin ve-

farklı dinlerden bile olsa insanların yeme ve içme

rilmiş olabileceğini akla getirmektedir.

ihtiyaçlarının karşılanması, ayrıca köle olanlara
yardım edilmesi şartı196, onun eğitim dışındaki vaVGMA, Defter No. 591, s. 255. Aynı vakfiyede Şafîlere medresede yer verilmemesi şartı da yer almaktadır.

192

Metin Sözen, Anadolu Medreseleri Selçuklu ve Beylikler Devri-Açık Medreseler, I, İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1970, s. 160.

Medreselerde eğitim bu dönemde kitap esasına göre ve münazara yöntemi iledir. Ancak bu
bilgilere dayanarak medrese hakkında bir müfredat
programı oluşturmak zordur. Dolayısıyla Selçuklu

193

194

Bayram - Karabacak, Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri, s. 53.

195
Hasan Yüksel, “Osmanlı Toplumunda Sâdât-ı Kirâm”, Uluslar
arası Osmanlı Tarihi Sempozyumu Bildirileri (İzmir 8-10 Nisan
1999), İzmir 2000, s. 341-361; Rüya Kılıç, Osmanlıda Seyyidler ve
Şerifler, Kitap Yayınevi, İstanbul 2005.

Turan, Celâleddin Karatay, s. 45-56; Aydın Sayılı, “Ortaçağ İslâm Dünyasında İlmî Çalışma Temposundaki Ağırlaşmanın Bazı
Temel Sebepleri (Avrupa ile Mukayese)”, A.Ü. DTCF Felsefe
Araştırmaları Dergisi, 1, 1963, s. 38.

196

197
Turan, Celâleddin Karatay, s. 74-75. Bazı kaynaklarda, medresede öğrencilere astronomi öğretildiğine dair kayıtlar bulunmaktadır. Kubbenin altındaki havuzdan faydalanılarak gökyüzü ile ilgili
gözlemlerin yapıldığı, dolayısıyla gök bilimi derslerinin öğretildiği
söylenti halinde bulunsa da Selçuklu dönemi kaynaklarında bunu
teyit eden bir bilgiye rastlanmamıştır. Bk. Osman Yalçın, Konya,
Özyürek Yayınevi, İstanbul 1957, s. 17.

Terceme-i medh-i fakr ü zemm-i dünya adlı eserin sahibi Ahî
Evren, Celâleddin Karatay’a sunduğu bu kitabını kendisi Arapça biliyor olmasına karşın, onun emriyle herkesin anlaması için
Arapçadan Farsçaya çevirdiğini ifade etmiştir. Bk. Bayram, Ahi
Evren, s. 70.
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medreselerinin programları ve buralarda dinî ilim-

olan 20 öğrenciye de ayda beşer dinar ödeniyordu.

ler dışında müspet ilimlerin de okutulup okutulma-

Karatay Medresesi vakfiyesinde öğrencilere veri-

dığı hakkında kaynakların yetersizliği nedeniyle

lecek burs miktarı belirtilmemiş, ancak medrese-

detaylı bilgiler vermek mümkün değildir . Bu-

nin masraflarının karşılanmasından sonra devamlı

nunla birlikte, Anadolu Selçukluları ve Beylikler

olan öğrencilere eğitim yardımı yapılacağı vurgu-

dönemi medreselerinde ilimlerin esas olarak aklî

lanmıştır. Eğitimin temeli kitaptır. Yine Altun-Aba

ve naklî olmak üzere iki kategoride değerlendiril-

Medresesi vakfiyesinde her yıl medreseye 100 di-

diğini Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa’nın zamanının

nar değerinde kitap alınması şart koşulmuştur.

199

ilimlerini tasnif ve değerlendirmesine dayanarak
söylemek mümkündür200. Dolayısıyla bu dönem
medreselerinde öncelikli olarak dinî ilimler, yani
fıkıh, hadis, tefsir, kelâm gibi ilimler tahsil edilmiştir. Aklî ilimler konusunda ise beylikler döneminde
tıp, riyaziye ve felsefe derslerinin okutulduğu çeşitli çalışmalarda201 yer alsa da okutulan konuların
içeriği ve çerçevesi konusu tartışmalıdır.
Eğitim ve öğretim medreselerde ücretsizdi.
Ancak “fakih” ve “mülazim” adı verilen öğrencilerin iaşe ve ibate masrafları vakıf gelirlerinden karşılanarak kendilerine ücret olarak verilmiş , böy202

lece başarılı öğrenciler ödüllendirilmiştir. Nitekim
Konya’da bulunan Altun-Aba Medresesi’nin 1202
yılında tanzim edilen vakfiyesinde, ileri seviyede
üç öğrenciye ayda 15’er dinar, orta seviyede 15
öğrenciye ayda 10’ar dinar, başlangıç durumunda
199
Ebu’l-Fazl Kemâleddin Abdürrezzak b. Ahmed b. Muhammed
Şeybani İbnü’l-Fuvati, Kitabü’l-havadis, el-Havadisü’l-camia
ve’t-tecaribü’n-nafia fi’l-mieti’s-sabia, Kum 2005, s. 60-180. Türkiye Selçukluları döneminde mevcudiyeti bilinen Darüşşifa Medresesi’nde (Yusuf Küçükdağ, Konya Alaeddin Darüşşifası, Konya
Büyükşehir Belediyesi, Konya 2008, s. 21) bu ilmin okutulduğu
tahmin edilebilir.

Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa, XIV. yüzyılın ortalarında doğmuş
ve Germiyan Oğulları topraklarında büyüyüp yetiştikten sonra Osmanlı dönemine ulaşmıştır. Bk. Fahri Unan, “Anadolu Selçukluları
ve Beylikler Döneminde Eğitim”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 398; aynı yazar, “XIV. Yüzyıl
Yazarının Kaleminden Çağının İlim ve Âlim Anlayışı”, Koomduk
İlimder Jurnalı/ Sosyal Bilimler Dergisi (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek), 3, 2002, s. 359-381.
200

Osman Turan, Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1973, s. 222.

Selçuklu devri vakfiyelerinde, dönemin medreselerindeki eğitim ve öğretimin süresi kesin olarak belirtilmemiştir. Ancak uzun süre başarısızlığından dolayı medreseye devam etmeyenlere bir
yaptırım bulunuyordu. Nitekim Altun-Aba Medresesi vakfiyesinde beş yıllık süre zarfında başarı
gösteremeyen ve derslere düzenli olarak devam etmeyen öğrencinin medreseye devam edemeyeceği
de açıklanmıştır203. Karatay Medresesi’nde eğitim
süresi hususunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Muhtemelen Altun-Aba Medresesi’ndeki beş
yıl içinde başarılı olamayanların medreseyle ilişkisinin kesilmesi burada da geçerli idi. Bununla birlikte, Osmanlı döneminde eğitim süresine dair bazı
bilgiler bulunmaktadır.
XVIII. yüzyılda medresede öğrencilerin uzun
yıllar öğrencilik yaptıkları görülmüştür. Bu döneme ait bir belgede Kıreli Kazasına bağlı Sadık Hacı
köyünden Mustafa oğlu Mustafa adlı bir öğrencinin, dokuz yıl süre ile Karatay Medresesi’nde eğitim ve öğretimine devam ettiği tespit edilmiştir204.
Vakfiyede medresede eğitim gören öğrencilerin yemek ve konaklama hizmetleri hakkında da
herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Bu dönemde
Anadolu medreselerinin yanında genellikle imaret ile mescit gibi yapıların yer aldığı ve buralarda
hem öğrencilere hem de dışarıdan gelen ilim erbabına yemek ikram edilerek misafir edildikleri bilin-
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202

80

KŞS, No.19, s. 162.

203

Turan, Şemseddin Altun- Aba Vakfiyesi , s. 202-204.

204

Küçükdağ, Konya Alaeddin Darüşşifası, s. 53.

mektedir205. Nitekim Seyyid Taceddin er-Rifaî’nin

medresesi olduğunu göz ardı ederek bu tahmini

Konya ziyareti esnasında Karatay Medresesi’nde

yapmış görünmektedir. Osmanlı döneminde XVI.

misafir edildiğinden hareketle , burada bir misa-

yüzyıl başlarında bile Karatay Medresesi’nde öğ-

firhanenin varlığı tahmin edilse de, vakfiyede bir

renci sayısı beş idi210. Demek ki Selçuklu geleneği

mutfak ve burada görevli bir personelden söz edil-

bu yüzyılda bile hâlâ devam ettiriliyordu. Karatay

memiş olmasından aşhanenin olduğunu düşünmek

Medresesi’nde öğrenci sayısı, XIX. ve XX. yüz-

zor görünmektedir. Ayrıca XVI. yüzyıl kayıtların-

yıl başlarında, genel medrese özelliğini taşıdığı

da Karatay Medresesi öğrencilerine Karamanoğlu

için 15 ila 25 arasında değişiyordu. 1914 yılında

İbrahim Bey İmareti’nden yemek verileceğinin

medresede eğitim gören talebelerin sayısının 17’ye

medresede bir aşhanenin

düştüğü211, dolayısıyla burada eğitim ve öğretime

206

belirtilmiş olması da

207

bulunmadığını teyit etmektedir.
KARATAY MEDRESESİ’NİN
ÖĞRENCİ KAPASİTESİ
Türkiye Selçukluları devrinde medrese talebeleri, medreseden gündüzlü veya yatılı olarak
faydalanıyorlardı. Aileleri medresenin bulunduğu
yerleşim yerinde olmayanlar, talebe hücrelerinde

devam edildiği görülmektedir. 1922 yılına ait bir
kayda göre, bu tarihlerde medresede eğitim ve
öğretime devam edilmemekte idi212. Muhtemelen
1914 medrese ıslahatından sonra buradaki faaliyetlere son verildiğini, ancak tarihî öneme sahip olan
bu binayı korumak üzere muhafız görevlendirildiği
düşünülebilir.

ikamet ederek öğrenim görmüş, aileleri aynı yer-

KARATAY MEDRESESİ’NDE GÖREV

de olanlar ise, gündüzleri eğitim-öğretime iştirak

ALAN MÜDERRİSLERİN PROFİLİ

etmişlerdir.

Türkiye Selçukluları dönemine ait kaynak-

Selçuklu döneminde ihtisas eğitimi vermeyen

lardan, Karatay Medresesi’nde büyük ilim adam-

medreselerde tahmini olarak 20 ile 40 arasında

larının müderrislik yaptığı tespit edilmektedir.

öğrenci mevcuttur. Sivas Burûciye Medresesi’nde

Şemseddin Mardinî, Rükneddin Mazenderanî,

30, Konya Altun-Aba Medresesi’nde 38 öğrenci-

Afsahaddin ve Siraceddin Horus bu dönemde Ka-

nin eğitim gördüğü bilinmektedir. Aynı dönemde

ratay Medresesi’nde görev yapmış olan müderris-

Amasya Halifet Gazi Medresesi’nin mevcudu ise

lerdir. Anadolu dışından Konya’ya gelen bu din

12’dir. . Karatay Medresesi, fıkıh okutulan bir ih-

adamları medreselerde dersler vererek Türk insanı

tisas medresesi idi. Yani ihtisas medresesi düzeyin-

üzerinde yüzyıllarca sürecek derin izler bırakmış-

de eğitim veriyordu. Bunun için öğrenci sayısı nor-

lardır213. Osman Turan, müderrislerden Mardinli

mal medreselerden çok daha az olmalıdır. Turan,

Şemseddin’in, II. İzzeddin Keykâvus’un tahtı ilk

208

diğer Selçuklu medreseleriyle mukayese yaparak
Karatay Medresesi’nde 20-30 öğrencinin buluna-

210

TTD EVKAF 584.40.

bileceğini tahmin etmektedir209. O, buranın ihtisas

211

KVS. R. 1330/1914, s. 570.

205
Turan, Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi, s. 187-200; Bayram,
Karabacak, Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri, s. 31-69.
206

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 538.

207

TTD EVKAF 584.40; CB, No. 7083.

208

Yinanç, Halifet Gazi, s. 9.

209

Turan, Celâleddin Karatay, s. 72-79.

212
Fethiye Medresesi müderrisi Naim Hazım 1922 yılında neşrettiği şiirinde Karatay Medresesi’nin durumunu şu şekilde ifade
etmiştir: “Bir zamanlar faziletin, fennin/Sırf göğsünde azm-i mâyenin/ Ruhu çarpan bu muhteşem kubbe/Bak karşımızda bir türbe/
İçi bom-boş bütün civarı ölü/ Sakfı altında bir semâ gömülü”. Bk.
Naim Hazım, “Karatay Medresesi’nde”, Sebilü’r- Reşad, XX/496,
1922, s. 15.
213
Hilmi Ziya Ülken, “Konya’da Anadolu Selçukîleri Devrinde
İlim ve Felsefe”, Konya, 8, 1937, s. 490-497.

81

defa terkinden sonra bir ay kadar süreyle vezirlik

de bu dönemden sonra geliştiğinden onun burada

makamında bulunduğunu ifade etmiştir . Selçuk-

müderrislik yapmadığını kanıtlar niteliktedir.

214

lu dönemine ait menâkıbnâmelerde o, “dönemin
ileri gelenlerinden”215 ve “Fıkhın Ebû Hanîfe’si ve
ilmin ummânı”216, “müderrislerin sultanı”217 olarak
tarif edilmektedir.

Celâleddin Karatay’ın ölümünden sonra medreseye Afsahaddin müderris olarak tayin edilmiştir. Mevlânâ bu medreseye müderris atamalarında
etkili olmuştur. Nitekim o, Tabib Ekmeleddin’e

Şemseddin Mardinî’nin 1256 yılında Atabe-

medresede kendisine mensup bazı öğrencilerin

kiyye Medresesi’nin218 açılışından sonra müder-

tahsil gördüğünü, yabancı bir müderrisin buraya

risliğine burada devam ettiği bilinmektedir219. Bu

tayin edilmesiyle bahsedilen öğrencilere verilen

durumda, 1254 yılında Celâleddin Karatay’ın ölü-

bursların kesilmesinden endişe duyduğunu ve fakir

müne kadar Karatay Medresesi’nde hizmette bu-

öğrencilerin başka suretle eğitimlerinin güç oldu-

lunduğu tahmin edilebilir.

ğunu gönderdiği mektupta ifade etmiştir223.

Mevlânâ Celâleddin, Celâleddin Karatay’ın
ölümünden sonra da medreseyle yakından ilgilenmeye devam etmiştir. Nitekim yakınlarıyla birlikte medreseden çıkarak Celâleddin Karatay’ın
ruhuna Kur’an okumak üzere türbesine girdiğine
dair kayıtlar, bunu göstermektedir220. Mevlânâ’nın
Karatay Medresesi’nde müderrislik yaptığına dair
iddialara temkinli bakmak gerekir. Mevlânâ Celâleddin’in, babası Baha Veled’in isteği üzerine Molla-i Atîk (Gühertaş) Medresesi’nin ilk müderrisliğini yaptığı221, ancak 1244’te Şems-i Tebrizî ile
karşılaşmasından sonra tedris işlerine son verdiği

Şemseddin Mardinî, Karatay Medresesi’nde
görev yaptığı süre içerisinde burada önemli alimlerin yetişmesine de vesile olmuştur. Bunlardan Tokat’ta müderrislik görevinde bulunan Zeyneddin
Abdülmümin Tokadî, Şemseddin Mardinî zamanında Karatay Medresesi’nde muidlik görevinde
bulunmuş224 ve Menâkibü’l- Arifîn’de kendisinden, “akıl ve nakil ilimlerinin denizi, furû ve usulü
kendinde toplayan, takva, amel ve fetva bilgisinde
usta”225 bir Rum bilgini olarak söz edilmiştir ki bu
ifadeler, medresede okutulan ilmin derecesi ve niteliği konusunda önemli ipuçları vermektedir.

bilinmektedir222. 1251 yılında inşa edilen Karatay

Karatay Medresesi’nde Karamanoğulları dö-

Medresesi’ndeki Mevlânâ Celâleddin ile ilişkiler

neminde görev yapan müderrislerle ilgili şimdilik herhangi bir kayda rastlanılmamıştır. Osmanlı

214

Turan, Celâleddin Karatay, s. 72.

idaresinde ilk müderris atamasının tarihi 1675’tir.

215

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 187.

Bundan sonraki atamaları Z. Atçeken Konya

216

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 169.

Şer’iye Sicilleri’nden tespit ederek çalışmasına

217

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 205.

almıştır226. Ancak bu bilgilerden müderrislerin

Bu medresenin vâkıfı Atabey Fahreddin Aslandoğmuş’tur. Bk.
Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul 1971, s. 480-481; aynı yazar, Resmi Vesikalar, s. 67.

218

219

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 271.

profillerine yönelik herhangi bir bilgiye rastlanamamaktadır. Bunun için XIX. yüzyıldan itibaren
müderrislerin profilleri üzerinde durulacaktır.

Erdoğan, Karatay Medresesi, s. 532-534; Vryonis, The Decline
of Medieval Hellenism , s. 533.

223

221
Mehmet Önder, Mevlânâ’nın Konya’daki Evi ve Medresesi,
Konya Gazeteciler Cemiyeti Neşriyatı, Konya 1956, s. 3.

224

Turan, Celâleddin Karatay, s. 72.

225

Eflâkî, Ariflerin Menkîbeleri, s. 433-434.

226

Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapıları.

220

Helmut Ritter, “Celâleddin Rumî”, İA, III, İstanbul 1993, s. 5359.

Mevlânâ Celâleddin, Mektuplar, çev. Abdülbâki Gölpınarlı, İnkılâp ve Aka Yayınları, Ankara, t.y., s. 229.
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Karatay Medresesi’nde XIX. ve XX. yüzyı-

edilmiş durumda ancak kapısında bir bekçisinin

la gelindiğinde görev yapan müderrisleri, görev

bulunduğunu ifade etmektedir231. Ancak bu tarih-

sürelerini ve bunların mesleklerinde ehil olup ol-

ten itibaren medresenin yaklaşık 25 yıl eğitim fa-

madıklarının kontrolü gibi konular ile bunların

aliyetlerine devam ettiği göz önünde bulundurulur-

verdikleri derslerin içeriklerini dolayısıyla da

sa, Fransız araştırmacının tespitinin gerçeğe yakın

medresedeki eğitim düzeyini arşiv kayıtlardan ta-

olmadığı ortaya çıkmaktadır. R. 1308/1892 yılında

kip etmek mümkündür. Buna göre XIX. yüzyılda

medreseye Malatyalı Ahmet Efendi’nin küçük oğlu

medresede ders vermek üzere atanan görevlilerin

Mustafa yerine vekil olarak Salih Efendi, ardından

birçoğunun hafız, bir kısmının da Mevlânâ Dergâ-

da Tavaslı Ali Efendi’nin atandığı görülmektedir232.

hı postnişinlerinden oldukları görülmektedir. Kara-

Salih Efendi’nin medresedeki müderrislik

tay Medresesi’ne bazen ehil olmayanlar müderris
olarak atanabiliyordu. Bu durum şikayetle ortaya
çıkınca ehil olmayan görevden alınıp yerine ilimde
yeterli olan biri atanıyordu.

görevi 1906 yılında ölümüne kadar yaklaşık on
yıl devam etmiş233, 1901-1903 yılları arasında 19
öğrenciye ders okutmuştur234. Salih Efendi’den
sonra Malatyalı Ahmet Efendi’nin oğlu Musta-

Medresenin 1873 yılına ait bir kayıtta “mevcûd

fa’nın yerine vekil olarak atanan Hafız Tavaslı

ve ma’mûr olarak derûnunda talebe-i ulûm iskân

Ali Efendi’nin, Karatay Medresesi müderrisliği-

etmekde bulunduğu” ancak medresede müderrislik

ne başlama tarihi 1906’dır235. Yine 1907 yılına ait

görevinde bulunan Mehmet Emin Efendi’nin işin-

“medrese mevcut, ma’mûr ve derûnunda talebe-i

de ehliyetsiz olduğunun tespit edilmesiyle yerine

ulûm sakin olmakta ve vakf-ı muhasebesi yıldan

ulemadan olduğu belirtilen ve ilimle meşgul olan

yıla görülmektedir” şeklindeki kayıt236, medrese-

Hacı Hafız Süleyman Efendi’nin atanması uygun

nin vakfiyeye uygun olarak dinî ilimlerde yetkin

bulunmuştur227. Karatay Medresesi’nde müderrislik

ve hafız müderrisler tarafından aktif bir şekilde

süresi belirli değildi. Müderrisler bazen kayd-ı ha-

faaliyetlerini devam ettirdiğini ve gelirlerinden bu

yat şartıyla görev yapıyordu. Medresenin müderris-

kuruma gerekli olan tüm görevli atamalarının dü-

liğine 1880 yılında atanan Hafız Malatyalı Ahmet

zenli olarak yapıldığına dair bilgileri teyit etmek-

Efendi ise buradaki görevini yaklaşık 12 yıl devam
ettirmiş ve 1307/1892 yılında vefat etmiştir . Ma228

latyalı Ahmet Efendi müderrislik yaptığı süre zarfında yaklaşık 25 öğrenciye akâid, tasdikât ve meanî
dersleri okutmuştur229. Dinî ilimler üzerine yoğunlaşan bu dersler XX. yüzyılda da aynı minval üzere
devam etmiş olmalıdır230. 1891 yılında Konya’da
bulunan tarihî eserleri tetkik etmek üzere Konya’ya
gelen Clement Huart, bu tarihlerde medresenin terk
227

EV. MKT. 646. 138.

228
VGMA. 4119.335; Konya Musalla Mezarlığı’nda bulunan mezar taşı da belgedeki bu tarihi teyit etmektedir. Bk. Arabacı, Konya
Medreseleri, s. 172.
229

KVS. H. 1300, s. 57; KVS. H. 1301, s.54.

230

KVS. H. 1301, s. 54.

tedir. Ancak 1911 yılında Tavaslı Ali Efendi’nin
“Sultan Alâeddin Ders-i âmmlığına237 ve Karatay-ı
231
Clement Huart, Mevlevîler Beldesi Konya, çev. Nezih Uzel, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1978, s. 8.

VGMA. 3324. 16. Kayıtta “müderrislik ciheti Mustafa’nın kesb-i
iktidarına değin” tabirinden Salih Efendi’nin, zamanı gelince müderrisliği Mustafa’ya devredeceği anlaşılmaktadır. EV.MKT. CHT.
697.126. Ancak Salih Efendi’nin 1906 yılında ölümünden sonra
Mustafa’nın halen “tarîk-i tahsil”de olması nedeniyle müderrislik
görevini devralamadığı anlaşılmaktadır. VGMA. 4179. 125.

232

233

KŞS, No.45, s. 17.

234

Arabacı, Konya Medreseleri, s. 172.

235

VGMA. 4179. 125; 4179. 179.

236

KŞS, No.45, s. 7.

Öğrencilere ders verme yetkisi bk. Kâtip Çelebi, Mizânü’l-hakk
fî ihtiyâri’l-âhakk, haz. Orhan Şaik Gökyay, Tercüman Gazetesi
Yayınları, İstanbul 1980, s. 166.
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Kebîr muhafızlığına” atandığı görülmektedir238.

den 63’ünün kazalarda müftülüklere atanmaları246,

Bu tayin 1919 ve 1923 yıllarında iki defa olmak

Ahmet Rüştü Efendi’nin verdiği eğitimin nitelik ve

üzere yenilenmiştir . Tavaslı Ali Efendi’nin önce-

seviyesini de ortaya koymak bakımından önemlidir.

leri müderris ve muid, aynı zamanda yarım hisse

1910 yılında Mevlânâ Dergâhı’na postnişin olarak

ile mütevellisi bulunduğu Karatay Medresesi’nde

tayin edilen Veled Çelebi (İzbudak)’ın Mesnevi-

1911 yılından itibaren ne sebeple muhafızlık göre-

hanlık yapmasının yanında, Karatay Medresesi’nde

239

vine atandığı240, bu tarihlerde medresedeki eğitim
ve öğretim faaliyetlerinin “Alâaddin Camii”nde
mi devam ettiği, cevap aranması gereken önemli

Farsça dersleri vermesi247, medresenin dergâha Orta
Çağlarda olan yakınlığını XX. yüzyılda da devam
ettirdiğinin delili niteliğindedir.

sorular arasında bulunmaktadır. Ancak XVIII. yüz-

Karatay Medresesi, inşasından itibaren birçok

yıldan itibaren, medreselerdeki öğrenci sayısının

değerli ilim ve sanat erbabının yetiştiği Konya’da-

artmasıyla geniş kitlelere ders veren “ders-i âmm”

ki önemli eğitim müesseselerinden biri olmuştur.

adında bir müderris tiplemesinin ortaya çıktığı da

Meşhur alimlerden Ebû Said Mehmed el-Hadimî

bilinmektedir .

(1697-1760)248, ünlü hattat-hakkâk ve şair Mahbub

241

Medresede 1908 yılından itibaren Tavaslı Ali
Efendi ile birlikte Konya Müftüsü Hocazâde Ahmet Rüştü Efendi, müderrislik görevini üstlenmişlerdir242. Konya Müftüsü Ahmet Rüştü Efendi’nin
“Hocazâde” unvanını taşıması yedi silsileden atalarının ulemadan olmasındandır243. Çok yönlü bir
müderris olan Ahmet Rüştü Efendi’nin Fıkıh ve
Usûl’de emsallerine üstün olduğu244 ve Mağrifetü’l-Evzân245 adında Arapça bir Maksûd Şerhi’nin
bulunduğu bilinmektedir. İcazet verdiği 500 talebeTavaslı Ali Efendi Ders-i âmm’lık görevinden ayda 250, muhafızlıktan ise 500 kuruş maaş almaktadır. VGMA. 3237. 101. Bu durumda
muhafızlığın, halka açık cami dersleri vermek olan ders-i âmmlıktan
daha önemli ya da gelir getirici bir görev olduğu ortaya çıkmaktadır.
238

239

VGMA. 3237. 101.

Tavaslı Ali Efendi’nin medresedeki muhafızlık görevine 1918
yılında dahi aylık 500 kuruşla devam ettiği görülmektedir. VGMA.
3236.51.

Efendi (1843-1899), tanınmış yazar, filolog, Fatih
Medresesi ders-i âmmlarından müderris Konyalı
Atıf Efendi (1869-1957)249 gibi değerli şahsiyetler
Karatay Medresesi’nde bu dönemde yetişmiş olan
ilim ve sanat erbabından yalnızca bazılarıdır.
Karatay Medresesi, Osmanlıların son devirlerinde vakıfları da dağıtıldığı için tamamen terk
edilmiş, kullanılmadığı için odaları yıkılmıştır.
Cumhuriyet dönemine harabe bir bina olarak ulaşmış, 1954 yılında onarılarak korumaya alınmış,
1955 yılında da Selçuklu Devri Çini Eserler Müzesi adıyla açılmıştır250.
KÜÇÜK KARATAY MEDRESESİ
Celâleddin Karatay’ın Seyfeddin Karasungur
ve Kemâleddin Rumtaş adında iki kardeşi vardır.

240

Salih Pay, “Klâsik Dönem Osmanlı Külliyelerinde Personel Sistemi”, Türkler, X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 494.
241

242
Hocazâde Ahmet Rüştü Efendi aynı zamanda 1186 yılında
Konya’da inşa edilen Zaferiye Medresesi’nin de vâkıfıdır. KVS.
1332/1914, s. 549.
243

Arabacı, Konya Medreseleri, s. 425.

Veli Sabri Uyar, “Konya Bilginleri”, Konya Mecmuası, 129130, 1948-1950 (Dizi yazı), s. 45.
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Selçuklu Devleti’nde yönetici olan bu devlet adam-

müstağni medrese...” ifadeleri yer almaktadır254.

ları da vakıf eserler inşa etmişlerdir. Bunlardan

Bu ifadeden hem medresenin Kemâleddin Rumtaş

Kemâleddin Rumtaş’ın hayatı hakkında Selçuklu

tarafından yapıldığı hem de Karatay Medresesi’n-

dönemi kroniklerinde herhangi bir bilgi yoktur. An-

den önce inşa edilmiş bulunduğu anlaşılmaktadır.

cak vâkıfı olduğu Konya’daki mescit ve zaviye vakfiyesinde kendisinden “emir, büyük sipehsalar, alim,
adil ve ihsan edici, kemal-i dünya ve’d-din-i İslâm
ve Müslümanların izzeti, melik ve sultanların dayanağı Abdullah oğlu Kemâleddin” olarak söz edilmesi Celâleddin Karatay’ın kardeşlerinin Selçuklu
Devleti hizmetinde önemli mevkilere sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca 1253 tarihinde Konya
Kadısı Mahmud bin Mahmud er-Razi tarafından
tanzim ve tescil edilen Karatay Medresesi vakfiyesinde adı “Emir Kemâleddin Rumtaş bin Abdullah
rahmetullah…” şeklinde geçmektedir251. Adının,
kardeşi Seyfeddin Karasungur’dan önce yazılmış
olması, onun büyük olduğunu göstermektedir. Kardeşlerden en büyüğü ise Celâleddin Karatay’dır.
Osmanlı dönemine ait arşiv belgelerinin bir
kısmında medresenin adı “Kemâliye”

252

Kaide gereği, Kemâleddin Rumtaş da medrese
vakfının teşekkülü sırasında, medresede eğitim ve
öğretimin aksamaması, görevlilerin ihtiyaçlarının
karşılanması ve medresenin bakım ve onarımı için
gelir getirmesi amacıyla bağ, bahçe, tarla, arazi, köy
ve ev gibi birçok gayrimenkulü buraya vakfetmiş;
bunların gelirlerinin nereye, nasıl harcanacağı, kimlere, ne kadar ücret verileceği, bu kişilerin tayini ve
hangi işlerde, ne sıfatlarla görevlendirileceği hususlarını belirli esaslara bağlamıştır. Ancak medrese
vakfiyesinin günümüze ulaşmamış olması bu konularda eksiklik oluştursa da Osmanlı dönemi kayıtlarından konuya ilişkin bazı bilgiler edinmek mümkün olmaktadır. Çünkü vakfiyeye kaydedilmiş olan
gayrimenkuller Osmanlı döneminde de neredeyse
hiçbir değişikliğe uğramadan kayıtlara geçmiştir.

olarak

kaydedilmişken, bazılarında da “Karatay-ı sağîr”253 adı yer almaktadır. Küçük Karatay (Kemâliye) Medresesi, Karatay Medresesi’nin bânisi
Celâleddin Karatay’ın kardeşi Kemâleddin Rumtaş
tarafından muhtemelen 1248 yılında yaptırılmıştır.
Onun vâkıfı olduğu medrese tamamen yıkılmış ve
vakfiyesi ile kitabesinin günümüze ulaşmamış olması nedeniyle medresenin kesin inşa ve vâkıfının
ölüm tarihi hakkında net bir bilgi vermek mümkün
değildir. Ancak Karatay Medresesi’ne ait vakfiye
suretinde Karatay Medresesi tarif edilirken Ke-

XVI. yüzyılda Konya şehri, Konya, Aksaray,
Niğde, Beyşehri, Kırşehri, Kayseri ve Akşehir
sancaklarından oluşan Karaman Eyâleti’nin Paşa
Sancağı merkezidir255. Konya aynı zamanda kendi
adıyla anılan bir kaza dairesinin de merkezidir256.
Osmanlı döneminde Kemaliye Medresesi vakfına
ait ziraî gelirlerin bir kısmı Konya’nın Sudirhemi, bir kısmı da Saidili bölgesinde bulunmaktadır.
Sudirhemi ve Saidili, Osmanlı Devleti’nin klâsik
dönemlerinde Konya Kazâsı’nın dört nahiyesinden
ikisini oluşturmaktadır.
MEDRESEYE VAKFEDİLEN

maliye Medresesi’nden de söz edilmiştir. Burada

GAYRİMENKULLER

“Payitaht Konya şehri içinde, kardeşi Emir Kemâleddin Rumtaş medresesi hizasındaki caddede şöh-

Küçük Karatay Medresesi vakfına ait Osmanlı

retine ve yalnızlığına mebni hududlar beyandan

dönemindeki en eski kayıt H. 881/M.1476 tarihli

251
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M. Akif Erdoğru, “Karaman Vilâyeti Kanunnâmeleri”, OTAM,
IV, 1993, s. 467- 516.
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vakıf tahriridir257. Burada listelenen gelir kaynakları XIX. yüzyıl kaynaklarında da tekrarlanmıştır.
1476 tarihli defterde Küçük Karatay Medresesi’ne
ait akarlar yer almakla birlikte, bunlardan elde edilen gelirler hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Buna göre Sudirhemi Nahiyesi’ne tabi
olan Sızma Köyü ile Saidili’nde Kozağacı Mezraası vakfın gelir kaynaklarıdır. Ayrıca Akşehir’de iki
taşlı bir değirmenin gelirleri de medreseye vakfedilmiştir258. “Resm-i âsiyâb” adı verilen ve genellikle
sipahilerin denetimi altında bulunan değirmenlerin
geliri belirtildiği gibi medrese vakfına tahsis edilmiştir. Bu sayede köylüler ürettikleri hububatı kendi köylerinde ya da kendilerine yakın olan komşu
köylerde öğütebilme imkânı bulmuşlardır. 1483 tarihli defterde ise Akşehir’deki değirmene ilâve olarak Kırşehir’de de bir değirmenin gelirinin vakfiye
gereği Küçük Karatay Medresesi’ne vakfedildiği
ancak buranın harap halde bulunduğu belirtilmiştir. Bu değirmene bitişik olan bir arazi ve bir bağın
geliri yine vakfiye gereği medreseye aittir259. XVI.
yüzyıla ait bir Evkaf Defteri’nde yine önceden adı
geçen tüm gelirlere ek olarak her biri 1 kıta olan iki
zeminin gelirleri medreseye kaydedilmiştir.
Küçük Karatay Medresesi’nin vakfiyesi bulunmamasına rağmen medreseye gelir getirmek

Küçük Karatay Medresesi’nin vakıf giderlerini personel ve tamirat giderleri ile burada eğitim
gören öğrencilerin iaşe masrafları, onlara verilen
burslar ve medrese içerisindeki mefruşat giderleri oluşturmaktadır. Ancak medresenin vakfiyesinin olmayışı, XIII. yüzyılda burada istihdam edilen personel sayısı ve vakıf görevlileri sayısında
yüzyıllara göre azalma veya çoğalma söz konusu
olup olmadığı sorusunu cevapsız bırakmaktadır.
Ayrıca XVIII. yüzyıla kadar personel giderlerine
vakfın gelirlerinden belirli bir oran ayrılırken, bu
dönemden sonra müderris ve öğrenciye aylık tahsis edildiği tespit edilmektedir. 1518-1530 arasına tarihlendirilen defterde tevliyet ve müderrislik
görevleri ayrı ayrı zikredilerek, mütevelliye medreseye vakfedilen mahsulün 1/6’sı, müderrise ise
1/3’ü tahsis edilmiştir. Öğrenciye verilmek üzere
kaydedilen oran ise müderrisin aynı olup 1/3’tür260.
1885 yılında Küçük Karatay Medresesi’nde görev
yapan müderrisin aylık maaşı 90 kuruş, öğrenciye
tahsis edilen miktar ise 60 kuruştur261. 1896 yılında müderrise, vazifesi karşılığında 178 kuruş tahsis edilmiştir. Ayrıca medresenin mucurları ile sol
kaldırımı tamir edilmiş, bunun için de 2.485 kuruş
ayrılmıştır262.

üzere vakfedilen akarların büyük bir çoğunluğunu

KÜÇÜK KARATAY MEDRESESİ’NİN

tespit etmek mümkün olabilmektedir. Vakfedilen

İDARESİ VE YÖNETİM YAPISI

köylerden elde edilen gelir miktarları değişikliğe
uğramış olmasına rağmen akarların cinsinde XV.
yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar belirgin bir değişiklik olmamıştır. Bu sayede de müderris, mütevelli
ve öğrencilerin görevlerine devam etmeleri sağlanmıştır.
257

TKGMA, TTD 564, v. 2 a-b.

258
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2003, s. 119-160.

Küçük Karatay Medresesi mütevellisi tarafından müstakil olarak idare edilen ve evkaf idarelerinin kontrolüne tabi bulunan Mülhak Vakıflar
içerisinde yer almaktadır263. Ancak XIX. yüzyıldan
itibaren Evkaf Komisyonu tarafından Küçük KaSeyit Ali Kahraman, Karaman Vilâyeti Vakıfları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2009, s. 68.
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ratay Medresesi hakkında “...Evkâf-ı Celâliye’den

larına uygun bir uygulamadır268. Medrese vakfı

olup burada vekâlet usulü ile müderrislik ve müte-

açısından değerlendirildiğinde kardeşi Seyfeddin

vellilik görevleri ifa edildiği...” şeklinde bir görüş

Karasungur ve Kemâleddin Rumtaş ile bunların

ortaya çıktığı anlaşılmaktadır264. Osmanlı döne-

oğullarından erkek çocuklarının ileri gelenlerine

minde Mevlâna Vakfı (Evkâf-ı Celâliye) hüküme-

tefviz edilmiştir. Eğer erkek evlatlarından ve ne-

tin ve Evkaf Nezareti’nin müdahalesi olmadan

sillerinden kimse kalmazsa azatlı kölelerinin en iyi

doğrudan mütevellileri tarafından serbestçe idare

oğullarının oğullarına, eğer azatlılarının da erkek

edilen Müstesna Vakıflar içerisinde değerlendirilen Eizze Vakıfları içinde yer almıştır265. Bu çeşit
vakıflar, manevi yönden toplum üzerinde geniş
nüfuza sahip ve yetişkinlerin eğitiminde tekke ve
zaviyeler yoluyla müessir rol oynayan din ve tarikat büyüklerine tahsis edilmiş toprakların veya bu
kişilerin özel mülkleri olan gayrimenkullerin vakıf
haline getirilmesiyle meydana getirilmişlerdir. Küçük Karatay Medresesi’nin müstesna vakıf olarak
değerlendirilme sebebi, muhtemelen XIX. yüzyıldan itibaren Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden
olanların burada mütevelli ve müderrislik görevini
üstlenmelerindendir. Ancak 1900 ve 1901 tarihli
belgelerde bu yanlış düzeltilerek medresenin “...
müstesnâ tutulan evkâf-ı celâliyeye asla taalluk
olmadığına...” hatta “....mütevelliliğin vekâletle ifâ
ettirilmesi dahi caiz olmayacağına....” dair Evkaf
Muhasebesi’ne bilgi verilmiştir266.
XV. yüzyılda Küçük Karatay Medresesi’nin
mütevellilik görevini Karatay ailesinden olan Lütfullah’ın ifâ ettiği görülmektedir267. Karatay Medresesi’nin vâkıfı Celâleddin Karatay, medresenin
tevliyet görevini hayatta bulundukça kendisine,

evlâdı ve nesillerinden biri kalmazsa kadın tarafından en iyi ve reşit oğullarına ve nihayet bunlardan
da kimse kalmazsa Konya Kadılığı’na tevliyet görevinin verilebileceği belirtilmiştir269. Buradan hareketle Kemâleddin Rumtaş’ın hayatta iken kendi
medresesinde tevliyet görevini üstlendiği, kendisinden sonra ise ailesinden gelenlerin Karatay ve
Kemâliye medreselerinde mütevellilik yaptıkları,
belki de XVI. ya da XVII. yüzyıldan sonra müderrisin üzerine bu görevin devredildiği düşünülebilir. Çünkü 1785 tarihli belgede defter-i atik gereği,
Küçük Karatay Medresesi vakfının bütün işlerinin
müderrisin sorumluluğu altında olduğu ve müderrisin aynı zamanda medresenin mütevelliliğini de
üstlenmiş bulunduğu ifade edilmektedir270.
Küçük Karatay Medresesi’nde XIX. yüzyılda
görev yapan müderrisleri, görev sürelerini ve bunların mesleklerinde ehil olup olmadıklarının kontrolü gibi konular ile bunların verdikleri derslerin
içeriklerini dolayısıyla da medresedeki eğitim düzeyini arşiv kayıtlardan takip etmek mümkündür.
Küçük Karatay Medresesi’nde müderrislik süresi
belirli değildir. Müderrisler bazen kayd-ı hayat şartıyla görev yapmışlardır. XIX. yüzyıldan itibaren

sonra da kendi evlâdına şart koşmuştur. Burada

Küçük Karatay Medresesi’nde görev yapan müder-

çocuklarının olmadığı bilinen Celâleddin Kara-

rislerin tamamı Mevlâna Dergâhı postnişinlerinden

tay’ın bu şartı mecâzi anlamda kendi ailesi olarak

olup burada vekâleten görev yapmış ve medrese-

anlaşılmalıdır. Bu durum, İslam Hukuku kural-

nin aynı zamanda yöneticiliğini üstlenmişlerdir.
Bundan sonra da postnişinler vefat ettikçe yerine
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geçenlere vazife ve gelir tevcih edilmiştir. Medresenin müderrisliğine 1860 yılında atanan Mahmud
Sadreddin Efendi buradaki görevini yaklaşık 22 yıl

EV.MH. 02196. 0245.
EV.MH. 1508. 337

devam ettirmiştir271. 1901 yılından itibaren Küçük

EV.MKT. CHT. 697.126

Karatay Medresesi’nde görev yapan müderris Ah-

H.D. 1109, vr. 11.

met Efendi 21 talebeyi okutmaya başlamış ve bu
görevini 1903 yılında da devam ettirmiştir. 1914

H.D., No. 1109, s. 11.

yılında ise burada 24 öğrencinin eğitim gördüğü

HD. 1107, vr. 15a.

anlaşılmaktadır272.

HD. 1140, vr. 238 b.

Tarihsiz olup, muhtemelen 1913 yılından sonraya ait bir belgede Küçük Karatay Medresesi’nin
tamamen harap olduğu ve boş kaldığı ifade edil-
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KADI İZZEDDİN’İN HAYATI ve
KONYA’DAKİ VAKIF ESERLERİ
Mustafa AKKUŞ*

ÖZET
Türkiye Selçukluları’nın Moğol tahakkümü
altına girdiği dönemde yaşayan ve tarihe derin izler
bırakan Kadı İzzeddin, Selçukluların bu dönemdeki
en önemli devlet adamlarından biri olmuştur. Uzun
yıllar kadılık görevinde bulunmuş, 1246 yılında II.
İzzeddin Keykâvus’un Selçuklu tahtına geçmesiyle birlikte vezirlik görevine getirilmiştir. Yaklaşık
10 yıl vezirlik görevinde bulunan Kadı İzzeddin
Selçuklu devletinde görev yapan birçok devlet
adamının ve zamanın meşhur ulemasının övgüsüne mazhar olmuştur. Moğolların Anadolu’yu istila
ettiği süreçte vezaret görevinde bulunan Kadı İzzeddin Selçuklu devletinin menfaatlerini her şeyin
üstünde tutmuş, Moğol baskı ve saldırılarına karşı
uzun yıllar mücadele etmiş, Moğol tahakkümüne
karşı mücadelenin sembol isimlerinden biri haline
gelmiştir. Nitekim 1256 yılında Anadolu’nun istiklali için Moğollara karşı giriştiği Sultanhanı Savaşı’nda da şehit düşmüştür.
*Doç. Dr, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarihi Bölümü,
akkus75@hotmail.com,
ORCID ID: 0000-0001-6327-8278

Kadı İzzeddin Muhammed gerek ulema ve
gerekse ümeralığı döneminde faaliyetleri, kişiliği ve ahlakıyla mümtaz bir şahsiyet olmuş, döne97

min kaynakları ağız birliği edercesine onun hayır

unanimously talked about his goodness and wisdom,

ve hikmetlerinden, üstün şahsiyeti ve duruşundan

superior personality and stance. Sources of that time

bahsetmiştir. Muhalif zümreler tarafından dahi bü-

drew as well attention to the exaltation, perfection

yüklüğü tescil edilen Kadı İzzeddin Muhammed’in

of his piety, the superiority of his expressiveness,

himmetinin yüceliği, dindarlığının mükemmelliği,

his honorable nature and generous nature so that

ifade gücünün üstünlüğü, şerefli yapısı ve cömert

his greatness was registered even by opposition

tabiatına dönemin kaynakları dikkat çekmiştir. Bu

groups, In this study, first of all, Kadı İzzeddin’s

çalışmamızda öncelikle Kadı İzzeddin’in hayatı,

life, management, religious side and knowledge,

dini ve ilmi kişiliği, devlet adamlığı, faaliyetlerinin

personality were discussed and informations were

dönemin kaynaklarına yansıması ele alınmış, daha

given about the waqf works in Konya. Finally, Kadı

sonra da Konya’da yer alan vakıf eserleri hakkın-

Izzeddin mosque, turbe, madrasah and especially

da bilgi verilmiştir. Kadı İzzeddin cami, türbe ve

the hospital called Mâristân-ı Atîk, which he had

medresesi ile özellikle yaptırmış olduğu Mâristân-ı

built, were emphasized.

Atîk ismiyle geçen hastanesi üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kadı İzzeddin, Konya,

Key Words: Kadı Izzeddin, Konya, waqf,
Mâristân-ı Atîk, Seljuk State of Turkey.

vakıf, Mâristân-ı Atîk, Türkiye Selçuklu Devleti.

GİRİŞ

KADI IZZEDDIN’S LIFE AND HIS
WAQF WORKS IN KONYA

ladığı andan itibaren yardımlaşma ve dayanışma

ABSTRACT

ruhuna sahip olmuştur. Bu durum daha sonra va-

Kadı Izzeddin is one of the most important

kıf kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Sözlükte

statesmen who lived in the last periods of the Seljuks
of Turkey, during the Mongolian domination. He
served as a kadı for many years and was appointed
vizier in 1246 when İzzeddin Keykâvus II took the
Seljuk throne. Kadı İzzeddin who served as a vizier
for nearly 10 years, received the praise of many
statesmen and the famous scholars of that time.
Vizier Kadı Izeddin invaded Anatolia, kept the
interests of the Seljuk state above everything else,
fought for many years against Mongol oppression
and attacks, and became a symbol of the struggle
against the Mongolian domination. As a matter of
fact, he was martyred in the Sultanhanı war against
the Mongols for the independence of Anatolia in
1256.
Kadı Izzeddin Muhammed was an exclusive
person with his activities, personality and morality
both within his ulama and his umara period.
Therefore, the sources of the mentioned period
98

İnsanoğlu içtimaî bir vaziyette yaşamaya baş-

“durmak; durdurmak, alıkoymak” anlamına gelen vakıf (vakf) kelimesi terim olarak “bir malın
mâliki tarafından dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye
ebediyen tahsisi” şeklinde özetlenerek hukukî bir
işlemle kurulan ve İslâm medeniyetinin önemli
unsurlarından birini teşkil eden hayır müessesesini ifade etmektedir.1 İslâm Medeniyeti’nin oluşumunda ve süreklilik kazanmasında bu müessesenin özellikle çok önemli bir yeri olmuştur. İslâm
hukukunun diğer uygulamalarında olduğu gibi
vakıf müessesesinin de temelleri Hz. Muhammed
(s.a.v.) döneminde atılmıştır.2 Vakıflar, Hulefâ-yı
Râşidîn, Emevîler ve Abbâsîler vasıtasıyla diğer
İslâm devletlerine ulaştırılmıştır.3 Dinî, içtimaî,
ilmî, imarî, hayrî ve daha birçok sahada Miladî 7.
1

Hacı Mehmet Günay, “Vakıf”, DİA, C.42, İstanbul 2012, s.475.

2
Nazif Öztürk, Menşe’i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1983, s.54.
3

Öztürk, Menşe’i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, s.55-57.

yüzyılın ortalarından 19. yüzyılın sonlarına kadar

med b. Ahmed b. Mahmud b. Muhammed Razi dir.6

etkili olmuştur.4

Aslen Rey’li olan âlimin ailesi hakkında herhangi

Türkler, Anadolu’yu yurt edinmeye başladıkları dönemden itibaren yeni vatanlarında cami,
medrese, han, hamam, hastane, tekke, zâviye, ribat
vb. birçok kurumlar inşa etmişler ve bunlar için
vakfiyeler oluşturmuşlardır. Vakıf müessesesini
devletlerinin devamlılığı ve toplumlarının refahı yönünde tatbik etmeye gayret etmişlerdir. Bilhassa Selçuklular bu anlamda önemli bir model
olmuşlardır. Özellikle Abbâsîler zamanında doğu
İslâm dünyasının Selçuklu hâkimiyetine girmesiyle Fâtımî Devleti’nin şiî siyasetine karşı sünnîliğin
savunuculuğunu da Selçuklular yürütmeye başla-

bir bilgi bulunmamaktadır. Babasının adı bazı eserlerde Mahmud diye zikredilse de o dedesi olup babasının adı Ahmed’dir. Kadı İzzeddin’in tahsil hayatı hakkında yeterli bilgi bulunmamakla beraber
çevresindeki dostlarının iyi eğitimli olması, dönemin kaynaklarının onun ilmi ve faziletine dair övgülü ifadelerinden iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır7. Ayrıca Celâleddin Karatay’ın Zamantı köyü
sınırları içinde 1 Zilhicce 643/19 Nisan 1246 tarihli
bir vakfiyesinde Kadı İzzeddin’i “İmam, âlim, kadıların meliki, İslâm’ın hücceti, adil hâkim” olarak
tasvir etmesi bunu teyit eder niteliktedir. 8

mıştır. Selçuklu coğrafyasının büyük bir bölümün-

Kadı İzzeddin’in üstün yeteneği kuvvetli ted-

de bu doğrultuda birçok dinî müessese, özellikle de

risi ile Türkiye Selçuklularına birçok alanda hiz-

medreseler inşa edilmiştir. Tasavvuf hareketinin de

metleri dokunmuştur. O, I. Alâeddin Keykubad

bu dönemde mühim bir teşkilat yapısına kavuşması sonucunda tekke ve zâviyelerin sayısı artmaya
başlamıştır.5 Zaman içerisinde devletin büyük bir
güce ulaşmasıyla dinî ve hayrî müesseseler vakıf
sermayesinin büyük bir artış yaşamasına sebep
olmuştur. Özellikle hükümdarlar, hanım sultanlar,
hükümdar çocukları ve birçok devlet adamı adeta
birbirleriyle yarışırcasına vakıf tesis etmişlerdir.
Türkiye Selçuklular döneminde; Konya, İznik,
Kayseri, Tokat, Erzurum, Diyarbakır, Erzincan,
Malatya ve Sivas gibi şehirlerde birçok vakıf eserleri kurulmuş ve buraların âbâd olmasına önemli
katkılar sağlanmıştır.
Kadı İzzeddin Muhammed’in Hayatı
(ö.654/1256)
Selçuklu devletinin büyük âlim, tanınmış kadılarından ve vezaret makamına kadar yükselen
emirlerinden Kadı İzzeddin Muhammed’in, sanduka kitabesine göre tam künyesi İzzeddin Muham4

Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf ”, DİA, C. 42, İstanbul 2012, s. 478.

5

Öztürk, Menşe’i ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, s.55-57.

ve II. Gıyâseddin Keyhüsrev döneminde kadı ve
müderris olarak birçok görevlerde bulunmuş, II.
İzzeddin Keykâvus’un ilk iktidar yıllarında bu
görevlerin yanında kâdi’l-kudâtlık (şeyhülislamlık) gibi yüksek bir mevkide devlet hizmetlerinde
bulunmuştur. Bunların yanında İbn Bibi’nin de
vurguladığı gibi ifade gücünün üstünlüğü, dindarlığı ve güçlü tabiatı ile sultanın itimadına mazhar
olduğundan bazı diplomatik görevler üstlenmiş,
bu amaçla Abbâsî halifesine elçi olarak gönderilmiştir.9 Onun, 649/1251 yılında ifa ettiği elçilik
görevine Celâleddin Karatay ile birlikte gitmesi,
Bağdat’a Halife’nin huzuruna çıkan elçilik heyetinde beraber yer almaları dönemin iki güçlü emiİbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi,
Enes Kitap Sarayı, Ankara 1997, s.416-417.
6

İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, Çev.: Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996, s.131.
7

Kamil Şahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı Atike ve Sultan
Alaeddin Keykubat Darüşşifası”, S.XXX., Vakıflar Dergisi, Ankara 2007, s.105.

8

9
İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.131-132.
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rinin birbirine olan yakınlığını ve dostluğunu gös-

tiyle şöhret bulan Kadı İzzeddin’den başka veza-

termesi açısından önemlidir. Bu önemli görevde

rete layık birisi olmadığı için kendisini vezirliğe

Halife’den sultan ve kardeşlerine mektup, hil’at ve

getirdiklerini kaydetmektedir.14

10

birçok önemli hediyeler getirmişlerdir.11

Kadı İzzeddin’in siyasî hayatı Selçukluların

Kadı İzzeddin Muhammed’in II. İzzeddin

Moğollara tabi olduğu dönem içerisinde geçmiş-

Keykâvus döneminde yıldızı iyice parlamış, devle-

tir. O, böylesi zor bir dönemde Selçuklu devletinin

tin en önemli makamı olan sahib-i divanlığa kadar

menfaatleri doğrultusunda bir siyaset izlemiştir. Bu

yükselmiştir. Vezaret makamına kadar birçok man-

dönemde devlet adamlarının fazladan olan ulufe-

sıb ve makama ulaşan Kadı İzzeddin’in bir diğer

lerini ve haslarını azaltmış, devlet harcamalarını

unvanı da kısa süreliğine yapmış olduğu atabeylik-

asgari düzeye indirmiştir. Ayrıca Anadolu’nun Mo-

tir. Ancak bu görevle ilgili 506/1113 tarihli Konya

ğol tahakkümüne girmesiyle beraber Türkiye Sel-

Mâristân-ı Atîk vakfiyesindeki “Ebü’l-Mehâmid

çukluları Baycu Noyan’ın bitmek bilmeyen vergi

Muhammed b. Ahmed eş-Şehîr Kadı İzzeddin, Atabek” ifadesinin dışında pek fazla bir bilgi mevcut
değildir.12 Yine Celâleddin Karatay’ın 25 Cemâziyelevvel 651/23.07.1253 tarihli Medrese Vakfiyesinde, Selçuklu Sultanı Keykâvus b. Sultan Gıyâseddin Keyhüsrev b. Sultan Alâeddin Keykubad’ın
döneminde, Kadı İzzeddin Muhammed’den kadı,
âlim ve vezirlerin meliki, unvanıyla bahsedildiği
görülmektedir.

taleplerine devamlı olarak olumlu cevap vermişler,
Moğol elçilerini ve komutanlarını memnun ederek,
hediyelerle geri göndermişlerdir. Baycu Noyan’ın
bu tutumu, Kadı İzzeddin’in vezir olarak atanmasına kadar devam etmiştir. Kadı İzzeddin vezir olarak
atanmasının ardından, devletin gelir gider harcamalarına bir düzenleme getirdiği gibi Moğollara karşı
da çözüm yolları aramaya başlamıştır. Bu amaçla
devletin dört önemli şahsiyeti olan Sahib Kadı İz-

Kadı İzzeddin, Türkiye Selçuk Devleti’nin

zeddin, Atabey Celâleddin Karatay, Beylerbeyi

en kritik döneminde önemli bir görev üstlenmiştir.

Şemseddin Yavtaş ve Emir-i ahur Fahreddin Ars-

Kadı’nın üstün meziyetlerinden haberdar olan II.

landoğmuş, Moğol Kumandanı Baycu Noyan’ın

İzzeddin Keykâvus 1246’da Selçuklu tahtına tek

baskısını ve isteklerini engellemek için Altın Orda

başına iktidar olduktan bir süre sonra, uzun yıl-

hükümdarı Batu Han’a başvurmaya karar vermiş-

lar kadılık yapan İzzeddin Muhammed’i vezirliğe

lerdir. Bu iş için Emir Fahreddin Ali’yi beraberin-

Kadı İzzeddin; Celâleddin Karatay,

de değerli hediyeler ve 100 bin sultani dirhem ile

Muînüddin Süleyman Pervâne, Sâhib Atâ Fahred-

Batu Han’a göndermişlerdir. Emir Fahreddin Ali,

din Ali, gibi dönemin önemli devlet adamlarıyla

Batu Han’ın yanına vardığında II. İzzeddin Key-

birlikte görev yapmıştır. İbn Bîbî; Celâleddin Ka-

kavus’un bağlılığını ve hediyelerini iletmiş, Batu

ratay ve diğer devlet adamlarının kadılıkta adale-

Han’da bunları kabul etmiştir. Ardından Batu Han,

getirmiştir.

13

Anonim Selçukname, Tarîh-i Âli Selçuk, (ter. H. İbrahim
Gök-Fahrettin Çoşguner), Atıf Yayınları, Ankara 2014, s.45.

10

11

Anonim Selçukname, Tarîh-i Âli Selçuk, s. 45

BOA, Evkaf-Vakfiye, Dosya 12/ 12; Şahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı Atike ve Sultan Alaeddin Keykubat Darüşşifası”,
s.105
12

Anonim Selçukname, Tarîh-i Âli Selçuk, s.45; Ahmed Eflâki,
Âriflerin Menkıbeleri, (Çev. Tahsin Yazıcı), C. I., Hürriyet Yayınları, İstanbul 1973, s.43.

13
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Baycu Noyan ve diğer Moğol kumandanlarının
Anadolu’ya girmesini yasaklayan yarlık ile payza çıkarmış ve bunları Taktasun Yargucu ile beraber Anadolu’ya göndermiştir. Emir Fahreddin Ali,
Anadolu’ya döndüğünde, Baycu Noyan’ın yanına
İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.133; İbni Bîbî, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, Çev.:
M. Nuri Gençosman, Uzluk Basımevi, Ankara 1941, s.248.
14

uğramış ve Batu Han’ın hükmünü bildirmiştir. Bu-

ra iki tarafa mensup emirlerin ihtiras ve tahrikle-

nun üzerine Baycu Noyan ve diğer Moğol komu-

ri neticesinde Kılıçarslan’ın Konya’dan kaçarak

tanları elçilerini Anadolu’ya göndermekten azami

652(1254) yılında Kayseri’de saltanatını tekrar

ölçüde sakınmışlardır. Yaşanan bu olay sonrasında

ilan etmesiyle son bulmuştur. Başta Kadı İzzeddin

Baycu’nun elçileri artık seyrek gelmeye başlamış,

olmak üzere II. Keykâvus’un emirleri ülkenin bö-

ara sıra gelenler de fazla bir iltifat bulamamıştır.

lünmesini önlemek amacıyla çabalamaları IV. Kı-

15

Kadı İzzeddin, izlediği siyaset ve dehası ile
memleketi, iç ve dış düşmanlara karşı korumuş,
Moğol baskılarının en şiddetli döneminde bile ülke
onun sayesinde rahat bir nefes almıştır. Her tarafta
Moğol ajanlarının yer aldığı ve pek çok görevlinin
Moğol yanlısı siyaset güttüğü dönemde O, Moğol
düşmanlığı ile tanınmıştır. Moğol karşıtlığı suçlamasıyla görevinden uzaklaştırılmasında devlet
gelirlerini artırmak amacıyla yaptığı düzenlemelerden rahatsız olan emirlerin rolü olmuştur. Kadı
İzzeddin’in bütçe ile ilgili aldığı tedbirler emirlerin
birçoğunun haslarını azaltmasına sebep olmuş, bu
da bir takım dedikoduların çıkmasına neden olmuştur. Moğol düşmanlığı ile itham edilerek vezaret görevinden uzaklaştırılmış tekrar bu göreve
iade edilinceye kadar kadılık görevini ifa etmiştir.
Kadı İzzeddin Muhammed, Selçuklu Sultanı II.
Gıyâseddin Keyhusrev’in oğulları, II. İzzeddin

lıçarslan’ın ikna edilmesine yetmemiş, iki kardeşin
tekrar savaş meydanında karşı karşıya gelmesini
engelleyememiştir. Birkaç kez karşı karşıya gelen
taraflar arasında emirlerin çabalarıyla çatışma yaşanmasa da aralarında bir anlaşma sağlanamaması
üzerine iki ordunun Kayseri yöresindeki Ahmed
hisarı yakınlarındaki karşılaşması Kadı İzzeddin’in
gayret ve çabalarıyla yine Keykâvus’un zaferiyle
sonuçlanmış, Kılıçarslan yakalanarak önce Amasya daha sonrada Burgulu (Uluborlu) Kalesi’ne
hapsedilmiştir (653/1255).17 II.İzzeddin Keykâvus’un ülkenin idaresini tek başına üstlenmesindeki rolü Kadı İzzeddin’in etkisini artırmış, sultan
ondan çekinmiş ve ona çok hürmet göstermiştir. O,
sultanın ahlakını bozmak isteyenlere karşı da nüfuzunu kullanarak onları bertaraf etmiştir. Moğolların, Sultan’ı tesiri altına almaması için de, büyük
gayret sarf etmiştir.

Keykâvus, IV. Rükneddin Kılıçarslan ile II. Alâed-

Kadı İzzeddin’in tekrar vezaret makamına

din Keykubad’ın devleti birlikte yönettikleri üç

gelmesiyle, memleket rahata kavuşmuş, hilâfet

kardeş döneminde (1249-1254) vezaret görevini
üstlenerek üç sultan adına ülkeyi Celâleddin Karatay yönetmiştir. Vezir Celâleddin Karatay’ın 28
Ramazan 652/17 Haziran 1254 yılında vefatıyla
birlikte vezirlik makamı tekrar Kadı İzzeddin Muhammed’e verilmiştir.16
Beş yıl kadar sükûnetle geçen ortak saltanat
dönemi, Celâleddin Karatay’ın ölümünden sonİbni Bîbî, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, s.254-255; Mehmet
Ali Uz, “İzzeddin Muhammed Razi” , Konya Ansiklopedisi, C.5,
Konya Kültür Yayınları, Konya 2015, s.7.
15

İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.154-156; Kerîmüddin Mahmud Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Çev. Mürsel Öztürk, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara 2000, s.36.
16

makamından, Musul, Mardin, Rum ve Frenk memleketlerinden elçiler gidip gelmeye, her taraftan hediyelerle bac ve haraç yükleri taşınmaya başlamıştır. Fakat Maraş yayla ve ormanlarına yerleşerek
yol kesmeye, kervanları soymaya, yolcuları öldürmeye başlayan, Şam ve Rum memleketlerine baskınlar yapan Ağaçeri eşkıyasının meydan alması
devlet büyüklerinin büyük perişanlıklar, üzüntüler
yaşamasına sebep olmuştur. Sahip Kadı İzzeddin
ile Beylerbeyi Yavtaş, asker ve emîrleri o tarafa
göndererek Ağaçerileri yatıştırdıktan sonra Kayİbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.208-209; Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s.30; Mustafa Akkuş, “IV. Kılıçaslan”, Konya Ansiklopedisi, C.V, Konya Kültür A.ş., Konya 2013, s.175.
17
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seri’ye dönmüştür.18. Bu sırada Baycu Noyan’ın

ğollar eşi benzeri görülmemiş bir katliam yaparak

maiyetinde kalabalık bir ordu, neferleri, sürüleri,

başta Vezir Kadı İzzeddin olmak üzere Sultanın 14

kadın ve çocuklarıyla beraber olduğu halde Rum

emir ve her biri büyük emir olan sultanın 36 gula-

diyarına saldırdığı, Erzincan’a doğru ilerlemekte

mını şehit etmişlerdir.20 Sultan Alaiye’ye kaçarken

bulunduğu haberi gelmiştir. Ağaçeri eşkıyasının

Kadı İzzeddin’in cenazesi Konya’ya getirilerek

def’i için Elbistan tarafına gönderilmiş olan asker-

daha önce yapmış olduğu Kadı İzzeddin Cami ve

den bu haberi işitenler acele Kayseri’ye gelmişler-

medresesine defnolunmuştur.21

dir. Saltanat çetri ile ordu derhal Konya’ya yürümüştür. Sultan İzzeddin de Gelende’den Konya’ya
dönmüştür. Baycu’nun son hareketinden hiddet ve
üzüntü duymuştur. Devlet büyükleri, aralarında
yaptıkları meşveretler neticesinde Pervâne Nizâmeddin Hurşid’i, Baycu’nun maksadını anlamak,
vaziyeti ona göre idare edip geri dönmek üzere
karşıya göndermeye karar vermiştir.

19

Meşhur Selçuklu tarihçisi İbn Bîbî ise Kadı
İzzeddin hakkında bize önemli bilgiler aktarmış
ve onun Selçuklu devleti üzerindeki etkisinden söz
etmiştir. Kadı İzzeddin Muhammed’in himmetinin
yüceliği, dindarlığının mükemmelliği, ifade gücünün üstünlüğü, şerefli yapısı ve cömert tabiatına
dikkat çekmiştir.22 Zamanın yöneticileri ve halifeleri ona sevgi ve saygıda kusur etmemişler, izzet

Anadolu üzerindeki baskılarından vazgeçme-

ve ikramda bulunmuşlardır. Pek çok işte onun bilgi

yen Moğollar, 1255-1256 yılında Baycu Noyan

ve yeteneğine başvurulmuş ve onun üstün meziyet-

önderliğinde Anadolu’ya saldırıp, her tarafı yakıp

lerinden istifade edilmiştir. Bazı dönemlerde Da-

yıkmış, Konya üzerine yürümüştür. Yaşanan bu ge-

rü’s Selam (Bağdat) elçilik görevi onun yetenekli

lişme üzerine harp meclisinde sulh taraftarı bir kı-

kişiliğine bırakılmıştır. İbn Bîbî, Kadı İzzeddin’in

sım devlet adamları, Baycu’nun isteklerini yerine

yetenekli kişiliğinin yanı sıra devlet işlerinde de

getirerek savaştan ve tahribattan korunma yolunu

önemli vazifelerde bulunduğunu yazmıştır. Nite-

seçmiştir. Kadı İzzeddin ise Moğollara güvenilme-

kim onun yönettiği kaza mahkemesinde ve hüküm

yeceğini, her seferde daha fazla para, mal ve mülk

meclislerinde doğru kararlar alınıp, adaletle hüküm

isteyeceklerini ileri sürerek onlarla savaşılması ge-

verilmiştir.23

rektiğini savunmuştur. Neticede Moğollara karşı
cihat kararı verilince Vezir İzzeddin, Beylerbeyi
Şemseddin Yavtaş ve Arslandoğmuş kumandasındaki ordu Konya’dan Aksaray’a doğru hareket etmiştir. İki ordu Sultanhanı denilen mevkide
karşılaşmıştır. Baycu ile karşılaşan Selçuklu öncü
birlikleri tamamen imha edilmiştir. Selçuklu ve
Moğol ordusu 23 Ramazan 654/15 Teşrîn-i Evvel
1256’da tekrar savaşa tutuşmuştur. Selçuklu ordusu bu savaşı kaybederek darmadağın olmuş, Moİbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.143.
18

İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.143-144; İbni Bîbî, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi,
s.255-256; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Turan
Neşriyat Yurdu, İstanbul 1971, s.477.
19

102

Mevlevî kaynakları Kadı İzzeddin hakkında
önemli bilgiler verir ve ondan övgüyle bahseder.
Mevlânâ Celâleddin Rumî Kadı İzzeddin’e gönderdiği mektubunda vezir hakkında övgü dolu ifadeler kullanarak onu “Kadıların kadısı, hayır ve
adaletin nâşiri, istihakın sâdırı, kudret ve ululukta
kendinden önce ve sonrakilerden üstün, halefleriİbni Bîbî, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, s.258; Anonim Selçukname, Tarîh-i Âli Selçuk, s.46; Ahmed Eflâki, Âriflerin Menkıbeleri, I, s.43; Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.479-480.
20

Şahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı Atike ve Sultan Alaeddin Keykubat Darüşşifası”, s. 107.
21

İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.131; İbni Bîbî, Anadolu Selçukî Devleti Tarihi, s.247.
22

İbn Bîbî, El Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuk
Name), II, s.131-132.
23

Kadı İzzeddin’in Vakıfları

nin üstadı, müftüyü’l-farikeyn imamü’l mezhebin,
izzet ve fazileti üstün, hak ve din üzere hareket
eden, İslam’ın ve Müslümanların en yücesi, sadrü’l-kebir, mesleğinde en ince ayrıntılarına kadar
bilgi sahibi, takvada ve ilimde cevher, Müslümanların ve İslam’ın şerefi, Meliklere ve Sultanlara
nasihat eden” olarak tavsif etmektedir.24 Ayrıca
Ahmet Eflâkî, Menakibül Arifin adlı eserinde Kadı
İzzeddin’in Mevlânâ ile olan ilişkisine yer verdiği, anlatılanlardan başlangıçta aralarında fikri ve
siyasi anlaşmazlıklar olduğu görülmektedir. Eflâkî
aktardığı bir rivayetinde, ikili arasında yaşanan
bazı görüşmelere dikkat çekmiş, Kadı İzzeddin’in
başlangıçta semâya son derecede karşı olduğunu
ancak Mevlânâ ile aralarında geçen bir hadiseden
sonra pişmanlık duyarak tam bir doğrulukla mürit
olduğunu zikretmiştir.25
Eflâkî başka bir hikayede, Konya Kadısı İzzeddin, Amasya Kadısı İzzeddin ve Sivas Kadısı
İzzeddin hakkında bilgiler vererek her üçünün de
kendi asırlarının ulularından olduğunu ve Mevlânâ
ile yaşadıkları bir diyalogdan sonra üçünün de ona

Devlet işlerinde ve adalette yetkin olan Kadı
İzzeddin hayır konusunda da geri kalmamış ve
Konya’da hastane, cami ve medrese gibi kurumlar
açılmasına vesile olmuştur. Bu kurumları sosyal
devlet anlayışına göre vakıflara bağlamış ve toplumun hizmetine sunmuştur. Kadı İzzeddin Muhammed’in Konya’da cami, Mâristân-ı Atîk ismiyle
geçen bir hastanesi ve 937/1530 yılında münhezim
(bozulup yıkılmış) olan bir de medrese vakıfları
vardır.28
Caminin orijinal mimarisi ve yapının hususiyetleri hakkında herhangi bir bilgimiz bulunmamakla birlikte 937/1530 tarihli Tapu Tahrir defterinde “Vakf-ı câmi ve medrese-i Kadı İzzeddin
der- nefs-i Konya. Medrese münhezim olup, hissesi
Cami’e ilhak olunmuş” ifadesi yer almıştır. Cami,
bugün Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi
üzerinde bulunmaktadır. Caminin sağ köşesinde
ahşap bir minaresi vardır. Kadı İzzeddin’in yaptırdığı mescid ve medrese harap olduğu için yeni
caminin restorasyonu sırasında mihrabın altında

mürit olduğunu rivayet etmiştir.26 Menakibül Ari-

bir çömlek eski para bulunmuştur. Bu sikkelerden

fin’de Kadı İzzeddin’in dine ihlas ve samimiyetle

180 kadarı müzeye gönderilmiştir. İbrahim Hakkı

bağlandığı ve İslâm’a hizmet ettiği, onun cuma

Konyalı caminin cemaatinden iki kişinin elinde bu

mescidini Konya’da tamamlayınca onun şükranesi

paralardan gördüğünden bahseder. Ayrıca 58 sene

olarak büyük bir toplantı tertip ettirip, ilim erba-

kadar evvel burada Kadı İzzeddin’e ait kıymetli bir

bına, iyi amel sahiplerine ve büyük hafızlara altın

tahta sanduka olduğunu lakin 45 sene önce çalındı-

paralar bağışladığı anlatılmıştır. Ayrıca Mevlânâ

ğını yazmıştır.29

hazretlerinden de muhakkak bu yeni mescitte vaaz
da bulunmasını rica ettiği, Mevlânâ’nın bu davete
icabet ederek, vaazdan sonra halka nasihatle meşgul olduğu zikredilmiştir.27

H.881/M.1476 yılında Fatih adına Konya evkafını yazan Mevlâna Muslihid-din ve Kasım; Kadı
İzzeddin Cami ve Medresesi’ni tespit ederek:“Vakf-ı cami ve medrese-i Kadı İzze’d-din der-nefs-i
Konya. Hatib-i cami Mevlâna Safiyyü’d-din bi-

Mevlânâ, Mektuplar, Çev. Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Yay.,
İstanbul 1999, s.107-111.
24

25

Ahmed Eflâki, Âriflerin Menkıbeleri, I, s.175.

26

Ahmed Eflâki, Âriflerin Menkıbeleri, I, s.175

27

Ahmed Eflâki, Âriflerin Menkıbeleri, I, s.176.

hükm-i şerif ve müderris-i medrese Mevlâna Abdî.
Hisse-i medrese mensuh olup cami’e ilhak olunŞahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı Atike ve Sultan Alaeddin Keykubat Darüşşifası”, s.107.
28

29

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.416-417.
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du” ifadesini kullanmışlardır. Hazırlanmış olan bu

12, zemin-i der-nezdi Hoca Beyi Bağı kıt’a 15, ze-

belge bize Fâtih zamanında medresenin yıkılmış

min-i Alican ve Alakavak muttasıl-ı Meydan 2 kıt’a

olduğunu bu yüzden gelir hisselerinin camiye ve-

15, zemin-i nezd-i dolab-i Ahmed Zerger kıt’a 15,

30

rildiğini göstermektedir. Bu tahrir heyeti, ayrıca

bağ-ı Tavşan Ahmed der Hocacihan kıt’a, bağ-ı

mütevellinin Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından

Nalband der Karaöyük bî hâsıl, bağ-ı kilise ve Ma-

Koçhisar ve Kestel karye/köylerinin camiye vakfe-

navgad Hacısı 2 kıt’a bî hâsıl, zemin-i haneha der

dildiğine dair bir hüküm kaydetmiştir. Konya ova-

şehir harab yekun 2.120” gibi bilgiler yer almıştır.33

sındaki Yarık Taş Çiftliği ile Hocacihan’da Tavşan

II. Bayezid’in tahrir heyeti medrese hakkında

Ahmed, Floros Havalisi’nde Ulu Kilise ve Manavgat ve Karahöyük’te Naklbent Uslu Bağları da bu
gelirlerin içerisindedir.31

bize daha iyi bilgiler aktarmaktadır. Bu belgeye
göre medrese yıkıldığı için hissesinin camiye verildiğini ve Mevlâna Hüsameddin adlı bir kişinin

Mehmet Akif Erdoğru’nun “Murad Çelebi

Kadı İzzeddin’in torunlarından olduğunu açıkça

Defteri: 1483 yılında Karaman Vilâyetinde Vakıf-

bildirilmektedir. Bu kayıt bize caminin vakfiyesi-

lar I”, adlı çalışmasında Kadı İzzeddin cami ve

nin 644 yılı Recep ayının sonlarında düzenlendi-

medresesine dair önemli bilgiler verilmiştir. Belir-

ğini göstermektedir. Eski vesikalardan hiç birinde

tilen çalışmada öncelikle; “Vakfı cami ve medrese-i
Kadı İzzeddin der nefs-i Konya medrese münhedim olup hissesi camie ilhak olunmuş hitabet der
tasarruf Mevlânâ Abdülaziz be-hükm-i padişah ve
tevliyet der-tasarruf-i Mevlânâ Hüsam be-hükm-i
Sultani Kadı İzzeddin evlâdından olduğu sebepden
deyü mukayyed vakf-ı mezkurun tevliyeti Sarban
kızı Paşa Bula’nun ve oğlancuğu Satılmış’ın vakf-ı

Kadı İzzeddin Muhammed Türbesi’nden bahsedilmemektedir. Buna göre türbe için ayrıca bir vakıf
tesis edilmemiştir. Konya Vakıflar Müdürlüğü’nde
bulunan bir numaralı defterin 33. sahifesinde kötü
bir yazı ile kaydedilmiş, 652 yılı Recep ayının başında yapılmış Kadı İzzeddin’e ait Arapça bir vakfiye vardır. Vakfiyede adı ihtiramkâr (saygılı, hürmetkâr) olarak geçmektedir.34

evlâdları ve vâkıfın neslinden olup tevliyet tasarruf

Mâristân-ı Atîk Dârüşşifâsı

edegeldiklerine şer’î hakları idüğine cem’-i kesir
şehadet ettiler deyü Konya kadısı naibi mektubu
var” ifadeleri yer almıştır.32

İktisadi ve kültürel bakımdan çok ileri bir seviyede bulunan Türkiye Selçuklu Devleti tıp alanında da ilerlemiş, hemen her şehir ve kasabada

Mezkur çalışmanın devamında ise camiye ait

dârüşşifâ veya bîmâristan adıyla hastaneler inşa

vakıflara dair bilgi verilmiştir. Buna göre; an kar-

etmiştir. Bu dönemde; Konya, Kayseri, Sivas, Çan-

ye-i Koçmar tabi’-i Vilâyet-i Sa’id hâsıl öşr-i reâyâ

kırı, Tokat ve Amasya gibi şehirlerde hastaneler

ve 0.5 öşr-i piyâde 1.230, an karye-i Kestel tabi’-i

kurulmuştur.35 Selçuklular döneminde Konya’da

Vilâyet-i Sa’id hâsıl-i öşr-i reâyâ ve nim öşr-i piyâ-

ilk olarak Konya Mâristân-ı Atîk adıyla bir dârüş-

de 710, mezra’a-i Yaruktaş tabi’-i Sahra-yı Konya

şifâ inşa edilmiştir.36

hâsıl-ı öşr 120, zemin-i Kirekalı der Yahdan kıt’a
Erdoğru, “Murat Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar I”, s.149.

33
30

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.417.

Ankara Kuyud-i Kadime Arşivi, Defter numarası 256, s. 18;
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.417.

34

31

Mehmet Akif Erdoğru, “Murat Çelebi Defteri: 1483 Yılında
Karaman Vilâyetinde Vakıflar I”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.
XVIII, S.1, İzmir 2003, s.149.

32
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Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.417-418.

Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar,
Metin, Tercüme ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara 1958, s.52.
35

36

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.221-222.

İbrahim Hakkı Konyalı; Konya Mâristân-ı

(Hibl), Taceddin el-Bulgari, Sard Ferideddin Mu-

Atîk ile Alâeddin Dârüşşifâsı’nın kimler tarafın-

hammed Câcermî, Tabib Şerafeddin Ebu’l-Hasen

dan yapıldığı konusunda, net bir bilginin olmadı-

Ali b.Yusuf, Hekim Bereket, Bedreddin ibn Harîrî,

ğını iddia etmiştir. Zira hastanenin vakfiyesinde

Takiyüddin Tabib-i Reânil Safiyüddevle Nasrâni,

vakfedenin I. Alâeddin Keykubad mı yoksa Kadı

Bedreddin Muzaffer gibi tabiplerin Konya Mâ-

İzzeddin Muhammed’e mi ait olduğu konusunda

ristân-ı Atîk ve Alâeddin Dârüşşifâsı’nda görev

kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Konyalı, yaptığı

yaptıkları bilinmektedir.42

araştırmalara göre hastanenin yerini ise şu şekilde
tespit etmiştir. Konya Kalesi’nin Ertaş ve Halkabegüş kapıları dışında, Musalla da Gömeç Hatun
Türbesi’nin bulunduğu yerle Medrese Mahallesi
Mescidi ve Kesikbaş Türbesi’nin yer aldığı alanda olduğunu kaydetmiştir.37 Buranın gelir kaynağı
da aynı camide olduğu gibi Konya’ya bağlı Kestel
köyünün gelirlerinden sağlanmıştır. Konya Mâristân-ı Atîk Dârüşşifâsı’na Konya-Kestel köyü
bütün eklentileriyle, dağları, ovaları, bahçe ve
bağlarıyla vakfedilmiştir. Kestel köyünün sınırları
da söz konusu vakfiyede çizilmiştir.38 Vakfedilen
köyün gelirleri dörde ayrılmış iki payı Kadı İzzeddin Cami’nin gerekli bakım ve onarımına tahsis
edilirken diğer pay caminin görevlileri olan hatip,
müezzin, kayyum ve diğer giderleri için ayrılmıştır. Kalan diğer iki pay da hastane giderlerine tahsis edilmiştir.39
Konya’da 1 Şaban 506/21 Ocak 1113 tarihinde inşa edilmiş olduğu anlaşılan ve Mâristân-ı Atîk
ismiyle anılan hastane, 652/1254 yılından önce
yaşanan bir deprem sırasında yıkılmıştır.40 Söz konusu Dârüşşifâ, muhtemelen 652/1254-1255 yılında yeniden inşa ettirilmiştir.41 Şemseddin b. Hebel
37

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.222.

38
Kamil Şahin, “Konya Maristan-ı Atik”, Türk-İslâm Medeniyeti
Akademik Araştırmalar Dergisi, Konya Özel Sayısı, S.5, Kış, Konya 2008, s.215.
39
Şahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı Atike ve Sultan Alaeddin Keykubat Darüşşifası”, s.108.
40

Şahin, “Konya Maristan-ı Atik”, s.211.

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.221, 224;
Şahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı Atike ve Sultan Alaeddin Keykubat Darüşşifası”, s.109-110. Maristan-ı Atike ve Sultan
41

Mâristân-ı Atîk, Karamanoğulları ve Osmanlılar dönemine gelmeden yok olmuştur. Ancak
Konya’da yer alan bu hastaneler hakkında arşiv
vesikalarında bazı bilgiler yer almıştır. Turan, adı
geçen Dârüşşifâ’nın vakfiyesi hakkında yaptığı
araştırmalara göre bize bazı bilgiler aktarmıştır.
Yaptığı araştırmalara göre hastaneye ait vakfiye
bulunamamıştır. Ancak Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğünde bulunan Konya vakıf defterinde
(s.584) “Vakf-i Dâr uş-şifâ der nefs-i Konya” kaydıyla bir müessesenin adı geçen yer olduğu iddiasında bulunmuştur. Bu belgeye göre hastanenin
vakfı olarak altı parça köy ile bir takım bağ ve tarlalar yer almıştır.43
Konya Karaman ili 2565 numaralı İl Yazıcı
Defterinde ise Gedik Ahmed Paşa’nın sadrazamlığı döneminde, Konya Dârüşşifâsı’na dair şu
bilgiler verilmiştir: “Vakf-ı Dâruşşifâ der-nefs-i
Konya, Bâğ-ı Ören ve Bağ-ı Bözörk Bînıârhâne,
Bâğ-ı Lâle der-havâlî Karaöyük ve bir pâre yer. Ve
bâğ-ı Küçek Sahrâcı Mukbil Bağı katında ve bir
Alaeddin Keykubat Darüşşifası ile ilgili yapılan araştırmalarda
Kadı İzzeddin’in vakıflar irat ettiği Maristan-ı Atik’in depremde
yıkılmasından sonra 1254/1255 yılında SultanAlâeddin Keykubat
tarafından Alaeddin Keykubat Darüşşifası’nın yeniden inşa edildiğine dair bilgiler mevcuttur. Ancak Sultanın bu tarihte böyle bir
darüşşifa inşa ettirmesi kronolojik olarak mümkün değildir. Sultan
Alâeddin Keykubad döneminde yeniden inşa edildiği idda edilen
dârüşşifâ için bakınız: Şahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı
Atike ve Sultan Alaeddin Keykubat Darüşşifası”, s.109-110; Yusuf Küçükdağ, “Konya’da Alaeddin Dâruşşifası, Tıp Medresesi ve
Mescidinin Yeri, Yapısı”, Osmanlı Araştırmaları, IX, Ayrı Basım,
İstanbul 1989, s.347-359.
Şahin, “Konya Kadı İzzeddin Maristan-ı Atike ve Sultan Alaeddin Keykubat Darüşşifası”, s.109.
42

43

Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar, s.54-55.
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pâre yer dahi, zeminhâ-i Baklayî ve Araplar katında kıt’atân ve der Handek. Kal’a ve mezkur vakıftan altı pâre köy ki hâsıl...akçedir. Mücmelde kayıt
olundu”44 Nitekim bu kaydın üzerinde zikredilen
“mensuh” ifadesinden Konya Dârüşşifâsı’nın bu
dönemde faal olmadığı anlaşılmaktadır.

SONUÇ
Türkiye Selçuklularında önemli şahsiyetlerden biri olan Kadı İzzeddin; hem yaşantısı hem de
Moğollara karşı duruşuyla Selçuklu tarihine geçmiş mühim devlet adamlarından biridir. Selçuklulara kadı, müderris, kâdi’l-kudât, atabey vezir ve

Sultan II. Bayezid dönemi 906/1500 yılına ait

diplomat olarak birçok görevlerle hizmet etmiş-

tapu-tahrir defterinde ise “mensuh” kaydı bulun-

tir Moğolların Anadolu’da hâkim olduğu süreçte

mayıp, Konya Dârüşşifâsı hakkında şu malûmat

Kadı İzzeddin, devletin menfaatlerini üst düzeyde

verilmiştir: “Vakf-ı Dâruşşifâ der-Nefs-i Konya,

tutmuş ve Moğol baskı ve zulümlerine karşı müca-

der tasarruf-ı Lütfi Çelebi b. Seyyid Çelebi, zemîn-i

delenin öncülüğünü yapmıştır. Selçuklu devletinde

Bağ-ı küçek, der-kurb-i bağ-ı Mukbil ma’a zemîn-i

uzun süre vezirlik görevinde bulunan Kadı İzzed-

diğer, zemin der-civar-ı Bağçe-i Sultan Cem. Ze-

din hakkında tüm kaynaklar övgüyle bahsetmiştir.

min der-handek Kal’a. Zemin der-kurb-i Garipler.

Dindar kişiliği, ifade gücünün üstünlüğü, ahlakının

Zemîn der-kurb-i Hacı Bakkal. Bağ-ı bözörk. Tı-

yüceliği ve cömert tabiatıyla anılan Vezir, halefleri

marhane. Bağ-ı Lala der-civâr-ı Kara öyük. Bağ-ı

gibi Konya’da cami, medrese ve Konya Mâristân-ı

Ören . Zemîn-i Kara öyük. Zemin dekâkîn der-

Atîk adıyla bir dârüşşifâ inşa edilmesine öncülük

sûk-ı hufa duz”.

etmiştir. Daha sonra bu kurumlara vakıflar bağla-

45

Sultan I. Selim döneminde 924//1518 yılı 63

narak Konya halkının hizmetine sunulmuştur.

numaralı Konya tahririni yapan Kemalpaşa zade,

Kadı İzzeddin tarafından vakıflar tahsis edile-

İstanbul Başvekâlet Arşivinde bulunan 63 numa-

rek ikame edilen Mâristân-ı Atîk 652/1254 yılında

ralı defterde Konya’nın Sahrâ nahiyesine bağlı 68

bir deprem sırasında yıkılmış, yerine 1255 yılında

köyün durumlarını incelerken; Gödene, Resul, Ka-

tekrar yeni bir hastane inşa edilmiştir. Bu hastane

radiğin köylerinin Konya Dârüşşifâsı’nın vakıfları

çeşitli dönemlerde geçirdiği tamirlerden sonra, bir

arasında yer aldığını tespit etmiştir.46 Konyalı’nın
eserinde zikredildiğine göre; mezkur Dârüşşifâ’ya
Mevlânâ Cüneyt isminde bir hekim tayin edilmiş,
kendisine haftada bir gün hastaları muayene edip
mâcun ve şuruplardan vermesi gerektiği söylenmiştir.47

süre faaliyetini sürdürmüştür. Kadı İzzeddin’in
Konya’da Mâristân-ı Atîk Dârüşşifâsı’nın dışında
cami ve 937/1530 yılında tahrip olup yıkılmış olan
bir de medrese vakıfları vardır. Bahsi geçen yerler
için Konya’nın Koçhisar, Kestel, Hocacihan, Karahüyük, Gödene ve Karadiğin’de yer alan bağ ve
bahçeler ile bazı çiftliklerin gelirleri vakıf olarak
tahsis edilmiştir.

44

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.224-225.

45

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.225.

46

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.225-226.

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.227. Ayrıca
Konyalı eserinde Konya dârüşşifâları hakkındaki arşiv vesikaları
kronolojik bir sırayla ele alarak bu dârüşşifâların vakıf kayıtları
hakkında ayrıntılı bilgiler verdikten sonra hastanelerdeki tabib ve
hastalar ile tedavi ve ilaçlar konusunda da muhtasar bilgiler zikretmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile
Konya Tarihi, s.224-236.
47
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ŞEMSEDDİN ALTUN-ABA ve
VAKIF ESERLERİ
Faik Serdar ALÇIN*

ÖZET
Anadolu topraklarının Malazgirt savaşı ile
birlikte Türklere yurt olarak açılmasından kısa bir
süre sonra Oğuzların Kınık boyuna mensup, Selçuklu soyundan gelen Kutalmış oğulları bu coğrafyada Türkiye Selçuklu Devletini kurmuştur. Kısa
bir zaman içerisinde gerçekleşen fetihler ile topraklar genişlemiş, sınırlar çoğalmış, birçok farklı
din, dil ve millete mensup tebaa sayısı artmış, bu
gelişmelere paralel olarak da devlet bünyesi içerisindeki teşkilatlanma hızlanmıştır. Özellikle halkın
ihtiyaçlarının karşılanması, ticaretin geliştirilmesi,
ülke güvenliğinin sağlanması ve İslamlaşma faaliyetleri için büyük bir imar politikası başlamıştır.
İhtiyaçların karşılanması için inşa edilen medrese,
kervansaray, köprü, darüşşifa, han, hamam, imarethane, camii gibi büyük ölçekli yapıların maliyetleri
yüksek olmasından dolayı bunları ancak sultan, hanım sultanlar ve büyük devlet adamları yaptırabilmişlerdir.
*Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Tarih Anabilim Dalı, Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı,
Yüksek Lisans Öğrencisi, serdar.alcin@gmail.com
Orcid No: 0000 0003 0896 1095

Bu çalışmada Türkiye Selçuklu Devleti bünyesindeki gulam teşkilatı içerisinden yetiştirilen en
önemli devlet adamlarından biri olan Şemseddin
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GİRİŞ

Altun-aba’nın hayatı ile yaptırmış olduğu medrese
ve kervansarayına tahsis etmiş olduğu vakfiyesi,
ana kaynaklar ve belgeler eşliğinde incelenecektir.

Türkiye Selçuklu Devletinde halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve günlük hayatı kolaylaştırmak için

Anahtar Kelimeler: Şemseddin Altun-aba,

devlet bünyesinde sultanların yaptırmış olduğu med-

İplikçi Medresesi, Altun-aba Kervansarayı, İplikçi

rese, kervansaray, han, cami, zaviye, darüşşifa, çeş-

Vakfiyesi.

me gibi eserler ve bunlar için oluşturdukları vakıflar
bulunmaktadır1. Sultanların yanı sıra birçok Selçuk-

ŞEMSEDDİN ALTUN-ABA

lu devlet adamı; toplum içerisindeki saygınlıklarını

and HIS FOUNDATIONS

artırmak, vefat ettikten sonra hayırla anılmak, mal

ABSTRACT

ve mülklerini sultanın tasallut ve müsaderesinden

Shortly after the Malazgirt battle, which was

koruyarak, evlatları, akrabaları ve azatlı kölelerine

the entry of Turks to Anatolia, a member clan of

bırakıp rahat bir hayat sürdürebilmelerini sağlamak

Oguz Turks called Kınık, who at the same time

gibi sebeplerden dolayı çeşitli hayır kurumları yap-

were sons of Kutalmış and descendants of the

mış ve vakıflar kurmuşlardır. Bu vakıfları kuranlar

Seljuks, founded the Seljuk State of Turkey in the

arasında dikkat çeken önemli bir kesim bulunmak-

mentioned geography. Together with the conquests

tadır ki, bunlar mühtedi Selçuklu Devlet adamlarıdır.

that took place in a short period of time, the lands
expanded, borders multiplied, the number of people
belonging to many different religions, languages
and nationalities increased. Parallel to these
developments, the organization within the state
has been rapidly grown as well. Important policies
has been implemented to meet the needs of people,
improve trade, ensure the security of the country
and spread the Islamization activities. One of these
policies was to built madrasahs, caravanserais,
bridges, bathhouses and etc. However, these kind
of buildings were only built by sultans, lady sultans
and great statesmen since their costs were pretty
high.

Mühtedi; dönme yani ihtida edip hidayete ererek doğru yola giren, hak dini olan İslamiyet’i kabul
etmiş anlamına gelmektedir2. Türkiye Selçuklu Devletinde ki mühtediler küçük yaşlarda gulâmhânelere3
alınarak, burada eğitilmekteydiler. Saray ve hükümet
teşkilatında önemli görevleri olan gulâmların sağlandığı kaynaklar farklıklar gösterebilmekteydi. Gulâmlar, darü’l-harp4 denilen bölgelerden, savaş neticesinde ele geçirilen esirler olabildiği gibi, köle ticareti
yoluyla da elde edilebilmekteydi. Ayrıca hediye olarak, satın alınarak ve kaçakların gönüllü olarak din
değiştirmesi sonucunda da tedarik edilebiliyorlardı5.
Bu eserlerin birçoğunun vakfiyesi günümüze ulaşmamış olup,
ulaşanlar arasında Sultan I. İzzeddin Keykavus’un yaptırmış olduğu Sivas Darüşşifası ve vakfiyesi öne çıkmaktadır. Detaylı bilgi
için bk. Muallim Cevdet, “Sivas Darüşşifası vakfiyesi ve tercümesi”, Vakıflar Dergisi, S.1, Ankara 1938, s. 35-38; Ali Haydar Bayat,
“Anadolu Selçuklu Sağlık Müesseselerinden Sivas Darüşşifası ve
Vakfiyesi”, I. Uluslararası Türk-İslam Bilim ve Teknoloji Kongresi
Bildirileri ( 14 - 18 Eylül 1981, İstanbul ), II, s. 23-35.

1

In this study, one of the most important
statesmen to trained by the gulam organization
within the Seljuk State of Turkey named Şemseddin
Altun-aba has been researched. In addition, his
life and foundations allocated to the madrasah
and caravanserai built by him, has been examined

2

through main sources and first-hand documents.

3

Keywords: Şemseddin Altun-aba, İplikçi
Madrasah,
Foundation.
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Altun-aba

Caravanserai,

İplikçi

Ali Köse, “İhtidâ”, D.İ.A, XXI, İstanbul 2000, s. 554.

Erkan Göksu, “Türkiye Selçuklu Devletinde Gulâm Eğitimi ve
Gulâmhâneler”, Nüsha, S. 24, Ankara 2007, s. 65-84.

4

Ahmet Özel, “Dârülharp”, D.İ.A, VIII, İstanbul 1993, s. 536-537.

5
Zehra Odabaşı, Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay ve Vakıf Eserleri, Konya 2019, s. 42.

Tablo I - Türkiye Selçukluları Devrinde Mühtedi Vakıf Kurucuları

Vâkıf

Hâyrat

Tarih

Görev

Şehir

Şemseddin Altun-aba

Medrese
Kervansaray

1202

Atabeg

Konya
Beyşehir

Hacib Ebülleys b. Sinbat b. Gürcü

Kervansaray

1213

Sipehsalar

Sivas-Kayseri

Mübarizeddin
Er-Tokuş

Medrese
Kervansaray
Camii

1224-25

Atabeg

Isparta
Isparta
Antalya

Esedüddin Ayaz

Kervansaray

1229

Atabeg

Denizli

Bedreddin Gühertaş

Medrese
Zaviye

1232

Atabeg

Konya

Mübarizüddin Armağanşah

Medrese

1239-40

Atabeg

Antalya

Celaleddin Karatay

Kervansaray
Medrese
Darüssüleha

1240-41
1251
1250-51

Atabeg

Kayseri
Konya
Antalya

Kemaleddin Rumtaş

Zaviye

1248

Vali

Konya

Seyfeddin Karasungur

Medrese
Kervansaray

________

Vali

Konya
Denizli

Seyfeddin Turumtay b. Abdüsselam

Medres-Camii

1266

Vali

Amasya

Esededdin Ruzbe

Medrese
Kervansaray

________

Atabeg

Konya
Konya

(Zehra Odabaşı, Selçuklu Emiri Celaleddin Karatay ve Vakıf Eserleri, s. 47-48.)

Gulâmhânedeki eğitimleri ve ne kadar sürdü-

Türkiye Selçuklu Devletinde vakıf kuran ki-

ğü hakkında detaylı bir bilgi mevcut değildir. An-

şilerin %53.52’si askeri sınıfa mensupken, bunlar

cak birçok devlet kuruluşu ve görevlerinin, çalışma

içerisinde önceden köle olup daha sonra özgürlük-

ve işletme usullerinin, Büyük Selçuklu Devleti’nin

lerine kavuşanların oranı % 14.08’i bulmaktaydı.

bakiyesi olarak zamanın gereksinimlerine göre

Bu vakıf kurucuları, savaşlarda esir olarak elde

düzenlenip Türkiye Selçuklu Devletinde devam

edilen veya köle tüccarlarından satın alınan uzun

ettiği bilinmektedir . Nizamü’l-Mülk’ün, “gulâm-

yıllar gulâmhânelerde eğitim görüp, yetenek ve

ların 30, 35 ve 40 yaşlarına gelmedikçe, emirlik

kabiliyetlerine göre devlet içerisindeki çeşitli ma-

6

ve valilik rütbesini vermezler ve hiçbir işe tayin etmezler” sözünden anlaşıldığı üzere, gulâmlar uzun
yıllar boyunca eğitim almaktaydılar . Eğitimlerini

kamlarda görev yaparak yükselmiş ve hürriyetlerine kavuşan mühtedi Selçuklu devlet adamlarıdır9.

7

tamamlayan bu gulâmlar saray içerisinde, ordu ve
idarede görevlendirilmekteydiler. Bunlar arasında;
atabeg, emir-i candar, emir-i ahur, taştdar, hazinedar, naibü’l-hadre, emir-i devat, emirü’l-kebir, melikü’l-ümera, iğdişbaşı, şarabsalar, emir-i sipehsalar, çaşnigir, emir-i dad ve büyük şehirlere askeri
vali gibi görevler bulunmaktaydı8.
6

Erkan Göksu, Selçuklu’nun Mirası Gulam ve Ikta, İstanbul 2017.

7

Nizamü’l-Mülk, Siyasetname, Ankara 2016, s. 89.

8

Erdoğan Merçil, ‘‘Gulam’’, D.İ.A, XIV, İstanbul 1996, s. 184.

Türkiye Selçukluları devrinde mühtedi vakıf
kurucuları tablosuna bakıldığı zaman dikkat çeken
en önemli ayrıntının listedeki on bir kişiden yedisinin atabeg unvanına sahip olduklarıdır. Selçuklu
mühtedi devlet adamlarının bu mevkiye gelinceye
kadar birçok devlet görevinde hizmet ettikleri, liyakat ve yetenekleri sayesinde bu konumlara geldikleri anlaşılmaktadır.

9

Odabaşı, Celaleddin Karatay, s. 47.
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Tablo II - Atabeglik Mevkiine Gelen Mühtedi Vakıf Kurucularının Diğer Görevleri

Mühtedi Vakıf Kurucusu

Görevi

Dönemi

Şemseddin Altun-aba

Sipehsalar
Çaşnigir

II. Kılıç Arslan ve Rükneddin Süleymanşah
I. Alaeddin Keykubad

Mübarizeddin Er-Tokuş10

Vali ve Subaşı

I. Gıyaseddin Keyhüsrev, I. İzzeddin
Keykavus ve I. Alaeddin Keykubad

Bedreddin Gühertaş

Çaşnigir
Emir-i Silahdar

I. Alaeddin Keykubad
II. İzzeddin Keykavus

Mübarizeddin Armağanşah

Üstadüddar
Subaşı

II. Gıyaseddin Keyhüsrev

Celaleddin Karatay12

Emir-i Devat
Emir-i Taşthane
Hazinedar-ı Hass
Naibi Saltanat

I. Alaeddin Keykubad öncesi
I. Alaeddin Keykubad
II. Gıyaseddin Keyhuüsrev
II. İzzeddin Keykavus, IV. Kılıç Arslan ve II.
Alaeddin Keykubad

Esededdin Ruzbe

Emir-i Candar

II. İzzeddin Keykavus

Esededdin Ayaz13

Subaşı
Emir-i Ahur
Şarabsalar

I. Alaeddin Keykubad

Küçük yaşlardan itibaren Türkiye Selçuklu
Devletinin himayesine alınıp devlet terbiyesi altınGulâman-ı haslardan olan Er-Tokuş, I. Gıyaseddin Keyhüsrev
döneminde Antalya’nın fethedilmesi ile buranın vali ve subaşılığına getirilmiş, I. İzzeddin Keykavus ve I. Alaeddin Keykubad
dönemlerinde de bu görevine devam etmiştir. Son olarak I. Alaeddin Keykubad tarafından oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev’e atabey
olarak tayin edilmiştir. Hakkında detaylı bilgi için bk. İbn Bibi,
El Evâmirü’l Ala’iyye fi’l Umuri’l Ala’iyye, Ankara 2014, s. 128,
174, 363; Nermin Şaman Doğan, “Selçuklu Döneminde Siyasi ve
Bani Kimliği ile Mübarizeddin Ertokuş”, H.Ü. Edebiyat Fakiltesi
Dergisi, XXVII/1, s. 231-251; Abdullah Çakmak - Mehmet Yağcı, “Mübârizüddîn Ertokuş ve Osmanlı Dönemi Atabey Medresesi
Evkafı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
XIX/1, Afyon 2017, s. 59-81.
10

I. Alaeddin Keykubad’ın atabeği olan Bedreddin Gühertaş, onun
döneminde Çaşnigirlik ve Afyon kalesi dizdarlığı yapmıştır. II. İzzeddin Keykavus döneminde ise Emir-i Silahdar olarak görev almıştır. Ahi ve Mevlevilerle yakın ilişkiler içerisinde bulunmuştur.
Detaylı bilgi için bk. Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, İstanbul
2012, s. 93-269; Mehmet Ali Hacıgökmen, Türkiye Selçuklu Devlet Adamları, Konya 2018, s. 123-144.

11

I. Alaeddin Keykubad ve halefleri dönemlerinde çeşitli zamanlarda emîr-i devât, emîr-i taşthâne, hazinedâr-ı hâss, nâib ve atabeg
olarak görevler yapmıştır. Hakkında detaylı bilgi için bk. Odabaşı,
Celaleddin Karatay, s. 55-70; Osman Turan, “Celaleddin Karatay,
Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, XII/45, s. 17-49.

12

I. Alaeddin Keykubad döneminde Kondistabl ve Şarabsalarlık
görevleri yapan Ayaz, okçu gulâmları ile nam salmıştır. Hakkında
detaylı bilgi için bk. Mehmet Ali Hacıgökmen, “Türkiye Selçuklu

da uzun yıllar eğitilen mühtediler, Selçuklu sultanlarının yiyecek ve içeceklerinden, elbiselerinden,
binecekleri atlardan, haremlerinden, çocuklarının
eğitiminden, hazineden ve ordudan sorumlu oldukları görevlere getirilmişlerdir. Geldikleri bu
görevler itibarıyla sultanın canı, ailesi, malları hatta devlet, birçok yönden onlara emanet edilmiştir.
Bu görevlere gelen mühtedilerin kuşkusuz güvenilir ve büyük bir sadakat ile sultan ve devlete bağlı
kişiler arasından seçildikleri kesindir.
Yapmış olduğu elçilik ve ordu komutanlıkları
ile dikkat çeken vermiş olduğu başarılı hizmetler
sonunda I. Alaeddin Keykubad’ın güven ve saygısını kazanan, oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev’e
Atabeg tayin edilen ve yaptırmış olduğu medrese
ile kervansaraya vakıf tahsis eden, Şemsseddin
Altun-aba, mühtedi devlet adamları arasında öne
çıkmaktadır.
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Devlet Adamlarından Esededdin Ayaz”, S.Ü.T.A.E. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 27, Konya 2010, s. 471-488.

Şemseddin Altun-aba

gerekse Anadolu’nun Moğolların hâkimiyeti al-

Hakkındaki İlk Bilgiler

tına girmesinden dolayı; doğduğu yer, çocukluğu

İbn Bibi’ye göre14 Çaşnigir15 Atabeg16 Emir
Şemseddin Altun-aba17’nın hayatı ile ilgili ilk yazılı malumata kendisinin yaptırmış olduğu İplikçi
Medresesi’nin vakfiyesinden ulaşılmaktadır. Vakfiyede yazdığı üzere Altun-aba, II. Kılıç Arslan
(1156-1192)18 ve oğlu Rükneddin Süleymanşah
(1196-1203)19 dönemlerinde sipehsalardır20. Gerek vakfiyede kendisi ile ilgili geçen kısıtlı malumat, gerek dönemin yerli kaynaklarının eksikliği
14

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 448.

Çaşnigirlik, hükümdarın sofracılığı olup, ümeradan olan bu kişilerin başına da Emir-i Çaşnigir denirdi. Emir-i Çaşnigir bizzat
hükümdarın sofrasına nezaret etmekle mükellef olduğu gibi sultanın önüne konacak yemeği ilk olarak kendisinin tatması da usuldü.
Bundan maksat yemeğe zehir katılması korkusuydu; bundan dolayı Çaşnigirlerin çok güvenilir saray erkânından olmaları lazımdı.
Çaşnigirlikten yetişip büyük kumanda heyetine dahil olmuş birçok
ümera vardı. Bunlar şöhretlerine binaen Çaşnigir unvanlarını muhafaza etmişlerdir, bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti
Teşkilatına Medhal, Ankara 2014, s. 81.

ve eğitimi hakkında bugüne kadar herhangi bir
bilgiye ulaşılamamıştır. Bu durum Şemseddin Altun-aba hakkında mütekamil bir biyografi yazımını zorlaştırmaktadır. Vakfiyede isminin Ebu Said
Altunba b. Abdullah Murtaza olarak yazılması ve
mütevelli olarak Necibeddin Ayaz’ı, Nazır olarak
Ruzbeh eş-Şemsi’yi tayin etmesinden anlaşılmaktadır ki; diğer gulâm kökenli Selçuklu emirlerinde
olduğu gibi babasının adı Abdullah olarak yazılmış
ve çocukları olmadığından azatlı kölelerini vakıfta
görevli kılmış gulâm21 kökenli bir devlet adamıdır.
II. Kılıç Arslan ve Rükneddin Süleymanşah

15

Anadolu Selçuklularında şehzadeler küçük yaşta iken devlet
işlerinde yetişmek üzere Atabey veya Lala ismi verilen güvenilir
devlet adamlarından birinin nezareti altında bir eyalet veya vilayete gönderilirlerdi. Daha sonra Selçukilerde şehzade Atabeyliği ile
beraber daimi bir vazife olmak üzere hükümdar Atabeyliği vücuda getirildi. Fakat bu hükümdar Atabeylerinin mutlaka hükümdarı
yetiştirmiş olmaları icap etmez ve sultan kimi münasip görürse
Atabeyliğine onu tayin ederdi. Atabeyler kabineye dahil olup ümeradan yani ordu kumandanlarından bulunması lazımdı, bk. Uzunçarşılı, a.g.e, s. 79-80.
16

17
Altun-aba ismi farklı kaynaklarda çeşitli şekillerde yazılmıştır.
İbn Bibi’de Altunba, Ahmed Eflaki’de Altunpa, Yazıcızade Ali’de
Altunbi ve Altuni, Osmanlı dönemi vakıf kayıtlarında ise Altınapa,
Altunapa, Altunba, Altunpa ve Altunya şeklinde geçmektedir. Osman Turan ise Nesevi’nin Siretü’s-Sultan Celaliddin Mengübertü
ve Cacaoğlu vakfiyesindeki Altun-aba şeklindeki yazımın doğru
olduğunu; bunun Kayı-aba, Boz-aba, Ay-aba biçiminde bir teşkil
olduğunu bildirmiştir. Bu eser içerisinde Osman Turan’ın yazım
şekli kullanılmıştır.

Türkiye Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan (1156-1192). Detaylı
bilgi için bk. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 2017, s. 370-372.
18

19
Türkiye Selçuklu Sultanı Rükneddin Süleymanşah (1196-1203).
Detaylı bilgi için bk. Selim Kaya, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II.
Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192 - 1211), Ankara 2006.
20
Osman Turan, ‘‘Şemseddin Altun-Aba, Vakfiyyesi ve Hayatı’’,
Belleten, XI/42, s. 197.

devirlerinin sipehsaları Şemseddin Altun-aba ile
ilgili kaynaklarda III. Kılıç Arslan (1204)22, I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1196, 1204-1211)23 ve
I. İzzeddin Keykavus (1211-1219)24 zamanlarında
herhangi bir bilgiye rastlanmaz. Daha sonra ölümüne kadar kısıtlı da olsa kendisine ait tarihi bilgilere İbn Bibi’den ulaşılmaktadır. İbn Bibi Şemseddin Altun-aba hakkındaki ilk bilgileri I. Alaeddin
Keykubad (1219-1236)25 döneminde vermektedir.
Şemseddin Altun-aba’nın Şam
Elçiliği (Melik Adil Oğullarına)
Sultan Alaeddin Keykubad, Kayseri’de istişare meclisinde bulunurken, Hokkabaz Oğlu Naib
Seyfeddin’e ‘‘Benim düşünceme göre, bağlılığımı21

Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Merçil, ‘‘Gulam’’, s. 183-184.

Türkiye Selçuklu Sultanı III. Kılıç Arslan (1204). Detaylı bilgi
için bk. Turan, Türkiye, s. 288-291.
22

Türkiye Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1196,
1204-1211). Detaylı bilgi için bk. Tuncer Baykara, I. Gıyaseddin
Keyhüsrev (1164 - 1211) Gazi – Şehit, Ankara 1997; Kaya, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah, Ankara 2006.
23

Türkiye Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus (1211-1219).
Detaylı bilgi için bk. Salim Koca, Sultan I. İzzeddin Keykâvus
(1211 - 1220), Ankara 1997.
24

Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad (1219-1236).
Detaylı bilgi için bk. Emine Uyumaz, Sultan I. Alâeddîn Keykubad
Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi (1220 - 1237), Ankara
2003.
25
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zı güçlendirmek ve akidlerimizi geçerli kılmak için

Emir Şemseddin yanında getirmiş olduğu bir-

Adil’in oğullarıyla akrabalık ilişkisi kurmak lazım.

çok kıymetli hediyeyi onların hoşlarına gidecek

O durumda saltanatımızın gücü ve padişahlığımı-

şekilde sununca; orada bulunan herkes sultanın cö-

zın etkinliği artar. Dostlarımızın sayısı kabarır’’

mertliğine övgüler yağdırdılar. Daha sonra nikâh

deyince Hokkabaz oğlu Seyfeddin, ‘‘Bu doğru dü-

merasimi gerçekleştirildi. Melikler yapılacak olan

şüncenizi gerçekleştirmek için acele etmek, birleş-

yolculuk için gerekli hazırlıklar yerine getirilince-

me şartlarını hazırlamak için vakit kaybetmemek

ye kadar Emir Altun-aba’dan kalmasını rica ettiler.

gerekir. Çünkü düşüncenizin üzerinde başarı ışık-

Şemseddin Altun-aba onların ricasını kabul

ları gözükmekte, onun sonucunun emniyet ve huzur olacağı sezilmektedir. Eğer siz sultanımız izin
verirseniz, ben kulunuz bu işi gerçekleştirmek için
canıgönülden çalışırım’’ karşılığını verdi.

etti ve bu arada sultana işlerin yolunda gittiğini bildiren bir mektup yazdı. Ayrıca mektubunda ‘‘Eğer
siz padişahımızın rikabı Malatya şehrine hareket
ederse, o sizin meliklere ilgi gösterdiğiniz mana-

Bunun üzerine sultan derhal hazineye gidip

sına gelir. Onların kalplerinin rahatlamasına ve

gerekli hazırlıkları yerine getirip yola çıkmasını ve

sevinmelerine vesile olur. Hem de saadet burcu,

‘‘akrabalık temellerini sağlam atmasını’’ buyur-

mutluluk yeri ve cömertlik arsası olan Malatya

du. Hokkabaz oğlu emre uyarak hazineden birçok

şehrinde de Güneş ile Ay birleşmiş olur’’ dedi.

kıymetli eşyaları alıp, dergâhın itibarlı kişileri ile

Sultan Alaeddin Keykubad Malatya’ya yak-

birlikte yola çıktı. Lakin Malatya’ya varınca rahat-

laştığında, gelin alayı üç gün önce gelmiş ve

sızlanarak vefat etti.

Şam’ın büyük emirleri de yerlerini almışlardı.

Naib Seyfeddin’in ölüm haberi sultana gelince
onun yerine Çaşnigir Emir Şemseddin Altun-aba’yı
görevlendirdi. Emir Altun-aba’dan, Hokkabaz oğlu
Naib Seyfeddin ile birlikte yola çıkan hazine naiplerinden mücevherleri, nakidleri, malları ve eşyaları

Emir Şemseddin Altun-aba ve Kondistabl27 Emir
Esededdin saltanat kafilesini karşılamaya çıktılar.
Sultana Şam’da olanları birebir anlattılar. Sultan
bunlardan memnun kalıp, onların üstün hizmetlerini, sadakatlerini ve bağlılıklarını övdü28.

eksiksiz olarak alıp yola çıkmasını buyurdu26.
Emir Şemseddin Altun-aba, sultanın buyruğu
üzerine Malatya’ya gelip, hazine ve eşyaları teslim alarak gerekli hazırlıkları tamamladıktan sonra
yola çıktı. Emir Altun-aba Şam ülkesinin sınırları içerisine girer girmez Şam melikleri tarafından
büyük bir saygıyla karşılandı. Kendisine birçok
hediye ve armağan verildi. Ertesi gün Şam’ın, Ermen çevresinin ve Diyarbekir’in melikleri olan
Adil’in oğulları, büyük melik, Melik Eşref’i, Melik Gazi’yi, Melik Fahreddin’i ve diğer kardeşleri,
Şam’da hazır edip, Şemseddin Altun-aba’yı onların yanına çağırdılar.
26
Yazıcızâde Alî, Selçuk-nâme (İndeksli Tıpkıbasım), Ankara 2014,
s. 205a.
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Şemseddin Altun-aba’nın maharet ve zekâsı
elçilik esnasında gerçekleştirmiş olduğu uygulama
ve yöntemlerden açık bir şekilde görülmektedir.
Şam’da Melik Adil oğullarının ve önde gelen eşrafın önünde sergilemiş olduğu meziyetler, sultanın
göndermiş olduğu hediyeleri büyük bir ustalıkla
sunması, çevredeki herkesin büyük ilgi ve alakasını çekmiş ve Sultan Alaeddin Keykubad’a duyulan
saygı ve hürmeti arttırmıştır. Melikenin hazırlıkları
devam ederken Şam’da bulunduğu süre içerisinde
Meliklerin hal ve tutumlarından çıkarmış olduğu
Bu kelime Frenkçe kökenli olup kont, Avrupa’da ki kont olup,
istabl da ahır manasına geldiğinden şarkın Emir-i Ahuruna Selçukiler galiba Haçlılardan almak suretiyle kondistabl yani ahır kontu
demişlerdir, bk. Uzunçarşılı, a.g.e, s. 83.
27

28

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 311-313.

netice ile sultana mektup yazmıştır. Kendisinin

Emir Şemseddin Altun-aba, Celaleddin Ha-

Malatya’ya hareket etmesinin Melik Adil oğulla-

rizmşah’ın huzuruna çıkınca alnını yere koymak-

rının kalplerinde yer bulup büyük sevinç duyacak-

tan mazur görünmek için, Ahlat sınırına gelmeden

larına ayrıca melike ile sultanının da erkenden ka-

önce gut (nerkes) hastalığına yakalanmış gibi ya-

vuşabileceklerini bildirip, Alaeddin Keykubad’ın

parak üzerine merhem sürüp bir sedyeye uzanmış-

Malatya’ya gelmesini sağlayarak, sultanın melik-

tı. Doktorlara da bu sırrı saklamalarını özellikle

ler nezdindeki değerini arttırmış ve bunu yaparken

vurgulamıştı.

de sultanın gözündeki kıymeti yükselmiştir.

Ertesi gün Celaleddin Harizmşah, devlet bü-

Alaeddin Keykubad’ın Melik Adil’in kızı olan

yükleri, emirleri, ülkenin ileri gelenleri ve veziri

Gaziye Hatun’u istemek için Şemseddin Altun-a-

Şeref’ül-Mülk Fahreddin Ali’nin de bulunduğu

ba’yı elçi olarak göndermesi 1227 yılında gerçek-

sarayında, Emir Altun-aba’yı huzuruna kabul etti.

leşmiştir29.

Şemseddin Altun-aba sedyeye oturmuş bir halde

Şemseddin Altun-aba’nın Celaleddin
Harizmşah’a Elçi Olarak Gönderilmesi
Sultan Alaeddin Keykubad, Celaleddin Harizmşah30’ın elçileri ikinci defa gelip, onlarla görüşüp, Tiflis bölgesinin fethinden vazgeçmesi, Ermen
halkının kanını dökmeyi sonlandırıp Konya’yı ziyaret etmesi, Ahlat’ı kuşatmayı sonlandırmasını ve
Moğollar ile iyi geçinmesi konusundaki ikazları
yaptıktan sonra, Çaşnigir Şemseddin Altun-aba’ya
bütün dünyayı görmüş olan kimseleri bile hayrete
düşürecek altın ve gümüşten hediyeler hazırlayıp,
Sultan Celaleddin Harizmşah’a elçi olarak gitmesini buyurdu31. Hazineden ve ahırdan gerekli hazır-

büyük bir saygıyla huzura geldi. Saraya girince
yeri öpemediğinden dolayı özür diledi ve sultanın
elini öptü. Sultan Alaeddin Keykubad’ın mektubunu verip mesajını tebliğ etti ve getirdiği hediyeleri
takdim etti.
Şemseddin Altun-aba elçilik görevini yerine
getirdikten sonra Harizm emirlerini de çağırarak
otağında büyük bir eğlence tertip etti. O kadar büyük bir eğlence düzenledi ki Harizm emirleri çok
sayıda yiyecek ve içecek görmekten hayrete düştüler. Emir Altun-aba ve Harizm emirleri bir ay boyunca gezip, dolaşıp zevk-ü sefa içinde günlerini
geçirdiler.

lıkları yapan Çaşnigir Altun-aba, bu iş için yanına

Sultan Celaleddin Harizmşah, emirleri ve bü-

devlet büyüklerinden iri yapılı ve yakışıklı yardım-

yükleri ile konuşurken, Rum elçisini ihmal ettik-

cılar seçip, bin süvariyi de yanına alarak yola çıktı.

lerini söyleyip, büyük bir eğlence meclisi düzen-

Elçilerin geldiğini haber alan Celaleddin Harizmşah, gerekli karşılamaların yapılması için Harizm’in önde gelenlerini görevlendirdi. Şemseddin
Altun-aba’yı izzet ve ikramda bulunarak karşıladılar.
Turan, Türkiye, s. 370-372; Emine Uyumaz, Türkiye Selçuklu
Devleti’ne Gelen ve Giden Elçiler, İstanbul 2011, s. 83.
29

Harizmşahlar Devletinin son hükümdarı (1220-1231). Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Nesevi, Siretü’s - Sultan Celaleddin
Mengüberti, İstanbul 1934, s. 1-158.
30

31

Yazıcızâde Alî, Selçuk-nâme, s. 251b.

lemekten bahsetti. Ancak sultana “Bu alışverişte
bizim zararımız kanınızdan fazla olur. Onların o
kadar çok eğlence aleti var ki hiçbir padişah hiçbir zaman o kadarını bir araya getiremez. Dirhem
yerine dinar harcasak onların hazırladığı yiyecek
ve içeceklerin onda birini hazırlayamayız ve şerefimizden kayıp veririz ”, şeklinde cevap verdiler.
Sultan Alaeddin Keykubad, Çaşnigir Altun-aba’nın ikamet süresi uzayınca bundan rahatsız oldu
ve durumu öğrenip derhal geri dönmesi için Emir
Kemaleddin Kamyar’ı ulak olarak gönderdi.
115

Şemseddin Altun-aba ve Kemaleddin Kam-

Şemseddin Altun-aba’nın Harizm elçiliği

yar, Sultan Celaleddin ile görüşüp, boş cevaplar

esnasında düzenlemiş olduğu eğlenceler, Devleti

ve dayanağı olmayan sözler söylediğini gördü-

temsil noktasında büyük bir gösterişe dönüşmüş,

ler. Sultandan müsaade alıp derhal dönüş yoluna

Harizm ileri gelenlerini hayran bırakıp Sultan

düştüler. Harizm ordugâhından ayrılıp iki gün yol
alınca, yüklerinden kurtulup hızla sultanın sarayının yolunu tuttular. Erzurum’a vardıklarında Melik
Rükneddin Cihanşah onları büyük bir cömertlik

Celaleddin Harizmşahı bile bu eğlencelere denk
bir eğlence düzenleyemeyeceği fikrine ikna etmiştir.

ile karşıladı. Şemseddin Altun-aba ve Kemaleddin

Şemseddin Altun-aba, Aladdin Keykubad’ın

Kamyar, Cihanşah’ı sultanın yanından ayrılmama-

kurulabilecek olan bir ittifakın evlilik bağları ile

sı, muhaliflere kanmaması konusunda uyarıp, Er-

güçlenebileceği fikriyle Celaleddin Harizmşah’ın

zurum’dan ayrıldılar. Ancak Erzincan’a vardıkları

kızını, sultanın oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev

zaman, Melik Cihanşah’ın Ahlat’a giderek, Sultan

(1237-1246)34’e istemiş35 lakin bu talep reddedil-

Celaleddin Harizmşah’a katıldığını ve onu Rum

miştir36. Ahlat kuşatmasının derhal sonlandırılması

ülkesine saldırması için teşvik ettiği haberini aldı-

ve Erzurum meliki Rükneddin Cihanşah’ı himaye

lar. Daha sonra Şemseddin Altun-aba ve Kemaled-

etmekten vazgeçilmesi gibi talepleri de geri çev-

din Kamyar Sultan Alaeddin’in huzuruna varınca,
Cihanşah’ın Celaleddin Harizmşah ile birleştiğini,
Harizmşah’ın ordugâhında gördükleri sıkıntıları ve
eziyetleri anlatıp, sultanı onunla savaşmaya teşvik
ettiler32.
Şemseddin Altun-aba’nın elçiliği esnasında
en dikkat çekici hadise Sultan Celaleddin Harizmşah’ın huzuruna çıkmadan önce kendisini rahatsızlanmış olarak gösterip bir sedyeye uzanarak
huzura gelmesi olmuştur. İbn Bibi’nin kaydettiğine

rilmiş, uzun süre Harizmşah’ın ordugahında alıkonulmuştur. Daha sonra Kemaleddin Kamyar’ın
gelmesi ile birlikte Sultan Celaleddin’den gitmek
için müsaade alarak yola çıkmıştır. Ordugâh içerisinde geçirmiş olduğu zaman, yolculuk esnasında
çekmiş olduğu sıkıntılar ve talep edilenlerin kabul
görmemesi Sultan Alaeddin Keykubad’ı, Harizmşah’a karşı savaşmaya teşvik etmesini etkileyen
faktörler olmuştur.

göre sedye üzerinde huzura kabul gören Şemseddin

Şemseddin Altun-aba’nın Sultan Celaleddin

Altun-aba, sultandan özür dileyerek yere kapan-

Harimşah’a yapmış olduğu bu elçilik vazifesi, Ha-

madan sadece elini öpmek ile yetinmiştir. Fakat

rizmşah’ın Ahlat’ı kuşattığı37 esnada gerçekleştiği-

Nesevi’nin anlatımlarında bu hadiseden hiç bahse-

ne göre; Yassı Çimen savaşı Ağustos 123038 tari-

dilmezken, Emir Altun-aba’nın Celaleddin Harizulu Alaeddin Keykubad’ın gönderdiği hediyeleri

Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246).
Detaylı bilgi için bk. Nejat Kaymaz, Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Gıyâsü’d-dîn Keyhüsrev ve Devri, Ankara 2014.

tek tek saydığı ve takdim ettiği yazılmıştır33. Biri

35

Türkiye Selçuklularında bir diğeri ise Harizmşahlar

Turan, Türkiye, s. 389.

36

Devletinde görevli iki farklı yazarın vermiş olduğu

Nesevi, Celaleddin Mengüberti, s. 125.

37

mşah’ın huzurunda diz çöktüğünü ve mabeyincinin

bilgilerin mensubu oldukları devleti ön plana çıkarma istekleri açıkça görülebilmektedir.
32

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 379-382.

33

Nesevi, Celaleddin Mengüberti, s. 125-126.
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34

Claude Cahen, elçilerin kuşatma bittikten sonra Celaleddin Harizmşah’ın yanına vardıklarını, bunun sebebinin de Erzurum Meliki Cihanşah tarafından yolda engellendiklerini söyler. Bu konuda
daha fazla bilgi için bk. Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu, İstanbul 2012, s. 83.
Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Gregory Abu’l Farac,
Abu’l-Farac Tarihi, II, Ankara 1999, s. 527-529.
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hinde yapılmış olduğundan39, Ahlat’ın kuşatıldığı

içinde Sultan Alaeddin Keykubad’a karşı, Melik

tarihte, Nisan 1230 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kamil’den yardım istedi. Bu talep üzerine Melik

Şemseddin Altun-aba’nın Ahlat’a
İhtiyat Birliği Olarak Gönderilmesi
Sultan Alaeddin Keykubad, Yassı Çemen savaşında Celaleddin Harizmşah’ı mağlup edip, Erzurum’a ilerledi ve ele geçirdikten sonra bir ay boyunca burada kaldı. Daha sonra Gürcistan vilayetinde
bulunan birkaç kaleyle birlikte Oltu Vilayetini Melik Eşref’e verdi. Ayrıca Ermen tarafına gitmesini
ve orada düşmana karşı set meydana getirmesini
buyurdu. Melik Eşref de oranın ve Ermen mülkü-

Kamil, Hama ve Humus melikleriyle, sarayının
büyüklerinden olan Şemseddin Sevab’ı, beş bin süvari ile birlikte Harput melikinin ülkesini korumak
için görevlendirdi.
Melik Kamil geri döndüğü zaman Malatya’ya
giden Sultan Alaeddin Keykubad, haberi alır almaz
ordusunu Harput tarafına sevk etti. Ordu Harput
ovasına varınca, Şam ordusunu, melikleri ve Harput melikini, bir dağ geçidine inmiş ve savaşa hazır
bir halde buldular.

nün menşurunu istedi. Meliğin isteği üzerine men-

Selçuklu ordusunu birçok itibarlı emir yönet-

şur yazıldı. Bunlara ek olarak Çaşnigir Şemseddin

mekteydi. Bunlar içerisinde; Çaşnigir Mübarized-

Altun-aba’yı savaşçı beş bin süvari ile birlikte ihti-

din Çavlı, Çaşnigir Emir Şemseddin Altun-aba,

yat olarak Ahlat tarafına gönderdi. Melik Eşref ve

Emir-i Dad42 Bedreddin Yakut, Candar43 Behram-

kardeşleri ertesi gün Çaşnigir Şemseddin Altun-aba

şah, Sirkecioğlu, Sultan kulu Zafer Has bulunmak-

ile birlikte yola çıktılar40.
Daha önce iki kez Türkiye Selçuklu Devleti’ni
temsilen elçilik vazifesini yerine getirirken görülen
Şemseddin Altun-aba; bu sefer beş bin kişilik bir
ordunun başında komutan olarak görülmektedir. Elçilik vazifelerini yerine getirirken diplomasiyi çok
iyi bilen ve büyük bir hatip olduğu anlaşılan Emir
Şemseddin Altun-aba; yeri geldiğinde sahaya inerek
ordunun başında komutan olarak da görev almıştır.
Altun-aba’nın ihtiyat birliği komutanlığı Yassı
Çemen savaşının sonunda ağustos ya da eylül ayı
1230 tarihinde gerçekleşmiştir.
Şemseddin Altun-aba’nın

taydı. Bu komutanlar derhal orduyu savaş düzenine sokup düşman askerinin karşısında saf tuttular.
Selçuklu kuvvetleri saldırı için Emir Kemaleddin
Kamyar’ı beklediklerinden dolayı taarruza geçmediler. Buna karşılık Şam kuvvetleri de bir saldırı
girişiminde bulunmadılar.
Savaşa girmek için Kemaleddin Kamyar ve
askerlerinin kendilerine katılmalarını bekleyen
Çaşnigir Şemseddin Altun-aba ve Çaşnigir Mübarizeddin Çavlı ona ulaklar gönderdiler. Lakin
Kamyar’ın gelmekte isteksiz davrandığını anlayan
emirler ordu içinde, Şam askerlerinin kaçmaya
başladığını, onları kovalayan askerlerin sayısız ganimet elde ettiği haberini yaydılar. Buna aldanan

Harput Seferi Komutanlığı
Adliye vekili daha doğrusu sorgu dairesi şefi ve hapishane müdürdür. Gerektiğinde Veziri ve diğer divan azalarını da tutuklayabilirdi, bk. Uzunçarşılı, a.g.e, s. 97.
42

Melik Kamil, Selçuklu topraklarına saldırıp41, mağlup olup geri dönünce, daha önce kendisiyle yakınlık kurmuş olan Harput meliki sıkıntı
Niğdeli Kadı Ahmed, El-Veledü’ş-Şefîk Ve’l-Hâfidü’l-Halîk, I,
Ankara 2015, s. 442.
39

40

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 403-404.

41

Anonim, Selçukname, Ankara 2014, s. 42.

Emir-i Candar; saray muhafaza kumandanı olup maiyetinde bu
hizmette bulunmak üzere epey candar vardı. Candarlar süvari olup
bellerinde altın işlemeli hamayil ile kılıç taşırlardı. Hükümdarın
muhafızı olan candarların bir kısmı divan muhafızı olarak da istihdam edilirlerdi. Candarlar harp zamanında ve konak mahallerinde
müfarede denilen mümtaz hassa kuvvetleriyle beraber hükümdarın etrafında muhafaza hizmetinde bulunurlardı, bk. Uzunçarşılı,
a.g.e, s. 82.
43
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beş bin süvari Şemseddin Altun-aba, Mübarized-

Şemseddin Altun-aba, büyük kuvvetlerin ba-

din Çavlı ve diğer emirlere katıldılar. Saflar halin-

şındaki Kemaleddin Kamyar’ın bölgeye intikal

de beklemekte olan askerler, yeni gelen süvarilerin

etmemesinden dolayı askerler içindeki zafiyet

imdada geldiğini sanıp, kararlı bir şekilde savaşa

ve isteksizliği fark ederek büyük bir hile ile ordu

başladılar. Sabahtan ikindi vaktine kadar devam

içerisinde bir dedikodu çıkarıp, Şam askerlerinin

eden savaş esnasında birçok Şamlı’yı katlettiler.

kaçmakta olduğunu, bunları takip eden askerlerin

Şamlılar Harput boğazına sığındılar. Ertesi gün

birçok ganimet elde ettiğini yaymış; askerlerin sa-

Kemaleddin Kamyar da orduyu harekete geçirdi.

vaşmaktaki isteksizliğini gidererek, dirayetlerini

Bu haberi alan Şam Melikleri, kendilerini Harput

arttırmıştır. Bu hamlesiyle Kemaleddin Kamyar’a

kalesine attılar .

ihtiyaç duyulmadığını göstermiş, onu kendi sila-

44

Anadolu’yu işgal edip Eyyubi hükümdarları
arasında taksim etmeyi planlayan Mısır Hükümdarı Melik Kamil45, Sultan Alaeddin Keykubad liderliğinde güçlü bir Selçuklu ordusuyla karşılaşmıştır.
Bu ordu içerisindeki önemli komutanlardan biri de

hıyla vurup gülünç durumda bırakarak, acziyet
içinde ertesi gün diğer komutanlara katılmasını
sağlamıştır. Altun-aba bu hareketiyle siyaset ve
harbi birleştirerek büyük bir zekâ örneği göstermiştir.
Şemseddin Altun-aba’nın Harput seferi ko-

Şemseddin Altun-aba’dır.
Harput melikinin daha önceden Melik Kamil’e bağlanması ve yaşanan gelişmeler sonucunda Selçuklu ordusu karşısında yalnız kalıp, Melik

mutanlığı, Eyyubi ve Artuklular’ın Harput kalesini
teslim ettiği haziran ve ağustos ayları 1234 yılında
gerçekleşmiştir.

Kamil’den yardım ve himaye talep etmesi üzerine;

Şemseddin Altun-aba ve

Melik’in gönderdiği beş bin kişilik süvari birliği

II. Gıyaseddin Keyhüsrev

ve ordunun komutanlarından biri olan Şemseddin

A. Şemseddin Altun-aba’nın II. Gıyaseddin

Altun-aba’nın da dâhil olduğu Selçuklu kuvvetleri Harput ovasında karşı karşıya geldiler. Lakin
ordunun asıl ve büyük bir kısmıyla, Şam kuvvetlerinin Hazar gölü tarafından geldiklerini haber
alan Kemaleddin Kamyar, bölgeye hareket etmiş46,
hiçbir düşman unsuruyla karşılaşmaması ve Altun-aba’nın ulak gönderip kendilerine katılmasını
söylemesine rağmen gelmekte isteksiz davranmıştır. Buradan anlaşılıyor ki; Kemaleddin Kamyar bu
hareketiyle kendisinin önemini, ordu ve savaş için
vazgeçilmez olduğunu vurgulamak ve diğer komutanları da acziyet içinde bırakmaya çalışmıştır. Tam
bu esnada Şemseddin Altun-aba’nın büyük zekâsını ve ince fikirlerini uyguladığı görülmektedir.
44

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 427-428.

45

Turan, Türkiye, s. 400-402.

46

Turan, Türkiye, s. 401; İbn Bibi, Ala’iyye, s. 427.
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Keyhüsrev’e Atabeg Olarak Atanması
Sultan Alaeddin Keykubad 1237 yılında,
Melik Kamil’e duyduğu kırgınlık yüzünden, Şam
ülkesine saldırmak için memleket askerlerini
Kayseri’de topladı. Yakınlarından olan ve vefat
eden Şarapsalar47 Fahreddin Ayaz’dan boşalan
Sivas işlerini ve oranın korunmasını Kır Han’a
verdi. Erzincan melikliği eskiden olduğu gibi
Melik Gıyaseddin’de kaldı. Çaşnigir Şemseddin
Altun-aba’yı, Gıyaseddin’in Atabegliğine ve hizmetinin melikü’l-ümeralığına48 tayin etti. VeliahtSaraydaki Şarabhane-i Sultan veya Şarabhane denilen ve hükümdara ait meşrubatı muhafazaya memur daire veya kiler hademelerinin amirine şarabdar veya şarabsalar denirdi. bk. Uzunçarşılı,
a.g.e, s. 84.
47

Türkiye Selçuklu Devletinde Melikü’l-Ümeralık makamında görevini yapan kişi Selçuklu ordularının genel kumandanıydı. Ordunun
Subaşıları, mıntıka Serasker veya Serleşkerine ve onlarda Beylerbe-

48

lığı ve Selçuklu saltanatını Melik İzzeddin Kılıç

düddar Cemaleddin Ferruh Lala, sultanın sağ ve

Arslan’a bıraktı. Herkesi onun emirlerine ve ya-

sol ellerini tutup onu yürüterek saltanat tahtına

saklarına uymakla görevli kılıp, onlardan yemin-

oturttular. Elini öpüp saçı saçtılar ve sultanlığını

ler aldı .

kutladılar52.

49

Elçilik ve komutanlık görevlerini büyük ba-

Alaeddin Keykubad zamanında devlet görev-

şarılarla yerine getiren Şemseddin Altun-aba, sul-

lileri arasında büyük bir öneme sahip olan Şem-

tanın büyük saygı ve takdirini kazanmış, Türkiye

seddin Altun-aba, Alaeddin Keykubad vefat ettik-

Selçuklu Devletin’deki en büyük devlet içi merte-

ten sonra onun vasiyetine uymayıp, veliaht tayin

belerden biri olan Atabeglik görevine bu başarıla-

edilen İzzeddin Kılıç Arslan yerine atabegliğini de

rıyla ulaşmıştır.

yapmış olduğu Gıyaseddin Keyhüsrev’e biat et-

B. Şemseddin Altun-aba’nın II. Gıyaseddin

miştir.

Keyhüsrev’in Tahta Çıkışındaki Rolü

İçerisinde olduğu durum ve şartları, yerinde

Sultan Alaeddin Keykubad vefat edince bu

ve isabetli kararlarla değerlendirmesini çok iyi

durumu devlet ileri gelenleri Melik Gıyaseddin’e

bilen Şemseddin Altun-aba bu olay esnasında da

haber verdiler. Melik Gıyaseddin de hiç vakit kay-

birçok Selçuklu emiri ve komutanının desteklemiş

betmeden devlet büyüklerinden, ülke ve millet ileri

olduğu Gıyaseddin Keyhüsrev’den yana tavır takı-

gelenlerinden her bir emire davetçiler gönderdi.

narak elde etmiş olduğu mevki ve nüfuzu koruma-

Hoş vaatler ve samimi dileklerle onların güveni-

yı hedeflemiştir. Kendisinin bu kararı verirken II.

ni sağlayıp kendi yanında olmaları için çağırdı.

Gıyaseddin Keyhüsrev’in atabegliğini de yapıyor

Bu çağrıda ona kolayca itaat edip, davete icabet

olması şüphesiz büyük bir etken olmuş ve onun

edenler; Çaşnigir Şemseddin Altun-aba, Kadı Şe-

Türkiye Selçuklu sultanlığına gelmesi ile de devlet

refeddin oğlu Taceddin Pervane, Üstadüddar50 Ce-

içerisinde ki otoritesini sağlamlaştıracağını düşün-

maleddin Ferruh, Sadeddin Köpek ve Gürcü oğlu

müş olmalıdır.

Zahireddin oldu.

II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta çıkışı ve

Ertesi gün Melik Gıyaseddin’e itaat edip

Şemseddin Altun-aba’nın ona biat etmesi; Sultan

bağlanan emirler, onu Keykubadiye ’de ata bin-

Alaeddin Keykubad’ın Haziran 1237 tarihinde53

dirip süratle Kayseri’ye getirdiler. O sırada her

zehirlenerek vefat etmesinin hemen ardından ger-

taraftan gelen Gıyaseddin’e bağlı kişiler, se-

çekleşmiştir.

51

venleri, ona itaat edip sultanlığını kabul ettiler.

Şemseddin Altun-aba’nın Katledilmesi

Çaşnigir Atabeg Şemseddin Altun-aba ve Üstayine tabi idiler. Beylerbeyilerinin nüfuzundan dolayı hükümdarlar da
kendilerinden çekinirlerdi. bk. Uzunçarşılı, a.g.e, s. 98.
49

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 443.

Hükümdarın mallarını toplamaya ve harcamaya memur olup,
sarayın ve saraya ait mutfak ve şaraphane ve sair teşkilatın ve buralardaki bütün saray memur ve hademelerinin en büyük amiridir.
Görevlerinden bir diğeri ise Selçuk memleketlerindeki vakıfları
denetlemekti, bk. Uzunçarşılı, a.g.e, s. 81.
50

51
Hakkında daha fazla bilgi için bk. Ali Baş, “Kaynaklar ve Kazılar
Işığında Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye”, Selçuk Üniversitesi
Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S. 10, Konya 2019, s. 51-78.

I. Alaeddin Keykubad’ın bir suikast neticesinde zehirlenerek öldürülmesinin ardından II. Gıyaseddin Keyhüsrev tahta geçti. Sultanın genç ve
tecrübesiz olmasından dolayı gerçekleşen otorite
boşluğundan faydalanan Sadeddin Köpek, siyasi
gücü ve yönetimi ele geçirip, siyasi fesatlarını tek
tek uygulamaya başladı.
52

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 447-448.

53

Turan, Türkiye, s. 423-424.
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Emir Sadeddin Köpek iyiden iyiye sapkınlık-

huzurundan çıkan Sadeddin Köpek ve Taceddin

larını arttırıp, Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’i de

Pervane divana geldiler. Sadeddin Köpek ileri atı-

etkisi altında bırakarak, Kayır Han’ı tutuklayıp Za-

larak, parmağında sultanın yüzüğü olduğu halde

mantı kalesinde hapsetti. Kayır Han burada zaman

Şemseddin’in aksakalından tutarak onu büyüklerin

içerisinde ağır hapis şartlarına ve zincirlere daya-

sırasından aşağıya çekti ve muhafız candara teslim

namayarak öldü. Bunun üzerine Kayır Han’a bağlı

etti. Candar da onu şehrin dışına götürerek şehitlik

birçok Harizmli, uzun süre boyunca Doğu Anadolu

derecesine çıkardı. Devlet büyüklerinden ve emir-

ve Kuzey Suriye’de yaptıkları talan ve yağmalarla

lerden hiçbiri onun sebebini soramadı54.

huzur ve asayişi bozdular.

Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta çık-

Harizmlilerin devlet bünyesinde açtıkları bu

masında önemli bir rol oynayan, bizzat elinden

yaradan sonra Sadeddin Köpek, büyük emir ve

tutarak tahta oturtan Şemseddin Altun-aba, Saded-

devlet adamlarını bertaraf etmek için çaba gös-

din Köpek’in sultanı etkisi altına alıp, bütün siyasi

terdi. Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev, Emir Sadeddin Köpek ile birlikte kışlamak üzere Antal-

gücü ele geçirmesi ile birlikte ilk kurbanlarından
birisi olmuştur.

ya’ya giderken iki ay sonrada Atabeg Şemseddin

Sadeddin Köpek’in gün geçtikçe devlet içeri-

Altun-aba, Saltanat Naibi Kemaleddin Kamyar

sindeki otoritesi ve gücünü arttırması ve bu gücü

ve Hüsameddin Kaymeri’nin de oraya gelmesini

kendi lehi, sultan ve diğer büyük emirlerin aleyhin-

emretti.

de kullanması Şemseddin Altun-aba’yı da rahatsız

Sadeddin Köpek büyük emirlerin sultanın
yanında olmadığı zamanlarda bu fırsatları değerlendirdi. Sultanın zihnini Atabeg Şemseddin Altun-aba’nın yaptığı hata ve kusurlar ile doldurdu.
Şemseddin Altun-aba’ya karşı hayali suçlar isnat
etti ve bu işi yaparken Taceddin Pervane’yi kendisine işbirlikçi yaptı.
Atabeg Altun-aba’nın, ara sıra onun hakkında
‘‘Bu köpeği saltanat memurluğundan uzaklaştırmak gerek. O sonunda herkese öyle darbeler vurur
ki, hiçbir merhem onu iyileştiremez’’ gibi sözler
söylemesi, Emir Kemaleddin Kamyar’ın, Sadeddin Köpek’e karşı çıkıp yaptıklarını engellemeye

etmiştir. Emir Altun-aba’nın, Sadeddin Köpek aleyhinde söylemiş olduğu sözler, muhbirler tarafından
Emir Sadeddin’in kulağına gitmiş, Atabeg Altun-aba’ya duymuş olduğu kin55, nefret ve onu ortadan
kaldırma duygusunu arttırmıştır. Sultan Gıyaseddin’in zihnini Atabegi Altun-aba’ya karşı yalan, iftira ve dayanaksız haberlerle doldurmuştur.
Şemseddin Altun-aba’nın, elçilik ve komutanlık vazifelerinde göstermiş olduğu büyük başarıları,
ikna edici kabiliyeti, zamanında ve yerinde uygulamış olduğu zeki fikir ve hareketleri; Sadeddin Köpek’e karşı uygulayamadığı görülmektedir. Bunu
ister Sadeddin Köpek’in siyası zekâ ve hareketleri

çalışması, Şemseddin Altun-aba ve Kemaleddin

54

Kamyar’ın yaptıklarını ve hareketlerini muhbirle-

55

rin Sadeddin Köpek’e anlatması, herkeste korku ve
çekinmeye sebep oldu.
Saltanat divanının memleketin önde gelenleri ve devlet büyükleri ile dolu olduğu bir anda
Atabeg Altun-aba, divan fermanları üzerine nişan koyarken, Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev’in
120

İbn Bibi, Ala’iyye, s. 453-454.

Alaeddin Keykubad zehirlenerek öldürüldüğü zaman Melike
Adiliyye’den olan kızları, Sadeddin Köpek’in infazlarından korunmak için Esededdin Ayaz tarafından yurtdışına kaçırılmıştır. Melike Adiliyye istemek için Şam’a giden elçilik heyetinin başında
Şemseddin Altun-aba ve yanında da Esededdin Ayaz bulunmaktadır. Muhtemeldir ki sultanın kızlarının kaçmasına da Altun-aba
yardımcı olmuştur. Saddedin köpeğin Altun-aba’ya duymuş olduğu kin ve nefretin altında bu olayda bir etken olarak karşımıza
çıkmaktadır. Detaylı bilgi için bk. Hacıgökmen, “Esededdin Ayaz”,
s. 478-80.

sonucunda sultanın zihnini yıkayıp bütün gücü ele

Emir Şemseddin Altun-aba, Sultan Celaleddin

geçirmesine, ister Şemseddin Altun-aba’nın ilerle-

Harizmşah’a elçi olarak vazifelendirildiği zaman,

yen yaşından dolayı böyle bir güç ve fesatlık ile

Sultan Alaeddin Keykubad’ın Moğol tehlikesine

mücadele edecek dirayeti kendinde bulamamasına

karşı, ulus ve devlet olarak birlikteliklerini vur-

bağlayalım; sonuç olarak Türkiye Selçuklu Devleti

guladığı bir beraberliği gerçekleştirmek üzere git-

büyük bir devlet adamını daha kaybetmiş oldu.

miştir. Elçilik görevi esnasında Sultan Celaleddin

Küçük yaşlardan itibaren devlet bünyesine alınarak uzun yıllar eğitim gören, Selçuklu mühtedi
devlet adamları içerisinde müstesna bir konuma sahip olan Şemseddin Altun-aba, vermiş olduğu hizmetlerde, şahsına münhasır zekâ ve tavırlarıyla Selçuklu Devletinin siyasi politikasına yön vermiştir.
Şemseddin Altun-aba’nın yapmış olduğu elçilik vazifeleri ve sonrasında gerçekleşen olaylar
tarihin akışında ne kadar etkili bir faktör olduğunu
göstermektedir. Sultan Alaeddin Keykubad adına
Melik Adil oğullarına elçilik vazifesi ile gitmiş,
Sultan ve Melik Kamil’in kızı Adiliyye’nin nikâh
akdinin yapılmasında sergilemiş olduğu tavır ve
tutumlar ile her iki tarafın birbirlerine duyduğu
sevgi ve muhabbeti arttırıp, bağlılıklarını sağlamıştır. İlerleyen zaman içerisinde Sultan Alaeddin
Keykubad, Selçuklu Devletine vâris olarak Melike
Adiliyye’den olan oğlu İzzeddin Kılıç Arslan’ı bırakmıştır. Şemseddin Altun-aba’nın sağlamış olduğu bu birlikteliğin, sultanın vermiş olduğu karar ile
de devletin ve milletin geleceğini tayin konusunda
ne kadar isabetli olduğu görülmektedir. Ancak Alaeddin Keykubad’ın zehirlenerek vefat etmesinden
sonra Şemseddin Altun-aba, tahta vâris olan İzzed-

Harizmşah’ın fikirleri ve görüşlerinin bu birliktelik
fikrinin aksine İslam devletleri ve Türk ırkı içinde büyük ayrılıklar doğurabileceğini fark edince,
derhal Harizmşah sultanının yanından ayrılmıştır.
Sultan Alaeddin Keykubad’ın yanına gelerek Celaleddin Harizmşah’ın fikirleri ve tavırlarının büyük
ayrılıklara sebebiyet verebileceğini anlatıp, Sultan
Alaeddin Keykubad’ı Celaleddin Harizmşah’a
karşı savaşmaya teşvik etmiştir. İlerleyen süreç
içerisinde yaklaşan Moğol tehlikesine karşı, Harizmşah’ın bu tehlikeyi umursamadığı, Ahlat’ı kuşatıp İslam devletleri arasında karışıklara sebebiyet
verdiğini gören Türkiye Selçuklu Sultanı Alaeddin
Keykubad, Sultan Celaleddin Harizmşah’a karşı
1230 yılında Yassı Çemen savaşını gerçekleştirerek, ayrılıklara sebebiyet verebilecek Harizmşah
tehlikesine son vermiştir. Geride kalan birçok Harizmli de Selçuklu himayesine alınarak, bölgede ki
karışıklıklar sonlandırılmış ve Selçuklu ordusu da
yeni gelen Harizmliler ile güçlenmiştir. Şemseddin
Altun-aba’nın gerçekleştirmiş olduğu bu elçilik
vazifesindeki gözlemleri ve sonucunda vermiş olduğu kararların, Selçuklu devletinin siyasi politikasını doğru yönde etkilediği görülmektedir.

din Kılıç Arslan’a biat etmek yerine, sultanın zehir-

Elçilik görevlerinin yanı sıra yapmış olduğu

lenmesinde de parmağı bulunan Gıyaseddin Key-

komutanlık görevlerinde de sergilemiş olduğu ta-

hüsrev’e biat etmiştir. Bunun sebebi olabilecek iki

vır ve tutumlarıyla da dikkat çekmektedir. Emir

husus dikkat çekmektedir. Bunlarda ilki, bu kararı

Şemseddin Altun-aba, Harput seferi komutanlığı

verirken Melik Gıyaseddin Keyhüsrev’in atabeği

esnasında Emirü’l Ümera konumundaki Kema-

mevkiinde bulunmasının büyük etkisi olurken, bir

leddin Kamyar’ın düşman askeri karşısında diğer

başka etken ise diğer Selçuklu devlet adamlarının

emirleri zor bir durumda bırakmaya çalışmasına

büyük bir çoğunluğunun Gıyaseddin Keyhüsrev’i

karşılık, ustaca bir hamle ile büyük bir krize neden

desteklemesi ve bunun sonucunda da devletin be-

olabilecek bu sorunu ortadan kaldırmış ve Selçuklu

kasının söz konusu olması etkili olmuştur.

ordusunun galibiyetinde büyük bir rol oynamıştır.
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Şemseddin Altun-aba’nın hayatı boyunca geti-

kasında, kıble (güney) duvarına bitişik olan yer-

rilmiş olduğu emir, çaşnigir ve atabeylik mevkile-

dedir59. 1202 yılında yapımı tamamlanan eserin,

rinde, Selçuklu Devletine vermiş olduğu hizmetleri

zamanında yapıldığı yer Yenipazar adını taşımak-

esnasında, devletine ve milletine tam bir bağlılıkla,

taydı. Medresenin dört yanında Konyalı kuyumcu

geleceği öngören üstün zekâ ve fikirleriyle görev

Salimoğlu Hoca Yusuf’un mescidi ve bu mescidin

yaptığı; vermiş olduğu kararlar ve Türkiye Selçuklu

vakfı, Tebrizli Tacir Hoca Abdülcebbar’ın mescidi,

Devletine olan olumlu etkilerinden anlaşılmaktadır.

Muhacir Kadı Necmeddin Abdurrahman’a ait dük-

Şemseddin Altun-aba’nın Vakıf Eserleri
A. İplikçi Medresesi

kânlar ve bu medreseye ait beş dükkân bulunmaktaydı60. Şemseddin Altun-aba Medreseye Mütevelli olarak Necibeddin Ayaz’ı, Nazır olarak Ruzbe

Arapça derase (okumak, tahsil yapmak) kö-

Eş-Şemsi’yi tayin etmiş, Ayaz’ın İplikçi evladın-

künden türeyen medrese kelimesi eğitim ve öğre-

dan olmasından dolayı medrese, zaman içerisinde

tim görülen yer anlamına gelmektedir. İlk medre-

İplikçi adıyla anılmaya başlamıştır61.

seleri Mescid-i Nebevi bünyesinde yer alan suffe
mekânlarına dayandırmak mümkündür56. Karahanlı ve Gazneli döneminde de örnekleri görülen
medrese yapısı Büyük Selçuklu Devleti ile sistemli
bir hale dönüşmüş, Türkiye Selçukluları ile Anadolu’ya taşınmıştır. Payitaht Konya başta olmak üzere
Sivas, Kayseri, Erzurum gibi şehirlerdeki medreselerde farklı dallarda eğitim-öğretim faaliyetlerinin
yaygın bir şekilde sürdüğü bilinmektedir. Medreselerin kurulmalarının genel amaçları; din ve devlet
adamları yetiştirmek, yeni fethedilmiş bölgelerdeki insanları eğitmek ve âlimleri bir maaşla göreve
tayin edip daimi denetim altında bulundurmaktır57.
Birer vakıf müessesi olan medrese yapıları ekseriyetle devlet adamları, vezirler, hanım sultanlar ve
varlıklı kimseler tarafından yaptırılmıştır. Türkiye
Selçuklu Devleti döneminde yapılan ilk medreselerden olan İplikçi Medresesi de mühtedi Selçuklu
devlet adamı Şemseddin Altun-aba tarafından inşa
ettirilmiştir.
İplikçi Medresesi, bugün Konya’da Alaeddin
Caddesi üzerinde bulunan İplikçi Cami’nin58 ar56

Nebi Bozkurt, “Medrese”, D.İ.A, XXVIII, Ankara 2003, s. 323.

Ahmet Çaycı - Ahmet Yavuzyılmaz, “Anadolu Selçuklu Mimarisi”, Türk İslam Sanatları Tarihi, Ankara 2019, s. 235.

57

Detaylı bilgi için bk. Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Ankara 1998,

Hicri 598 (M.1202 Mart-Nisan) yılının Recep
ayında yazılan vakfiyede, vakıfta görevli olan mütevelliye yılda 400, nazıra 300 dinar maaş bağlanmasını, Hanefi mezhebinden olmasını şart olarak
gösterdiği müderrise yıllık 800 ve onun yardımcısı
muide 240 dinar verilmesi bildirilmiştir. Medresede tahsil gören ileri seviyedeki 3 talebeye toplam
45 dinar, orta seviyedeki 15 talebeye toplam 150
dinar ve yeni başlamış olan 20 talebeye toplam
100 dinar verilmiş, böylece öğrencilerin eğitim seviyelerine göre başlangıç, orta ve ileri seviyedeki
talebelere kişi başı aylık 5 – 10 – 15 dinar tahsis
edilmiştir. Uygun görülürse talebelere verilen tahsisatın arttırılabileceği belirtilmiştir. Medresede
namaz kıldıran Hanefi imama yıllık 200 dinar ve
müezzine 100 dinar verilmesi yazılmıştır. Medresede cemaatin sergisinden, aydınlatılmasından ve
temizliğinden sorumlu olan ferraşa da aylık 5 dinar
maaş uygun görülmüştür.
s. 29-35.
Caner Arabacı, 1900-1924 Yılları Arası Konya Medreseleri,
(Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi),
Konya 1996, s. 161; Zeki Atçeken, “İplikçi (Altun-Aba) Medresesi’nin Bilinmeyen Bir Yönü ve Osmanlılar Zamanında Bakımı
ve Kullanılması”, Vakıflar Dergisi, S. 22, s. 316; Mehmet Önder,
Mevlana Şehri Konya, Konya 1962, s.122.
59

60

Turan, “Şemseddin Altun-aba”, s. 201.

61

Aynı yer.

58
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Vakfiyede Medresede ders yapılan alanlarda,

Şemseddin Altun-aba kurmuş olduğu bu va-

namaz kılınan yerlerde ve temizlik esnasında kul-

kıfta, beş vakit namazını kılanların, hayatını bu

62

lanılmak üzere; her ay yaz mevsimlerinde 1 rıtl

doğrultuda devam ettirmek için çabalayan ve

ve kış aylarında bunun iki katı olacak şekilde bezir

dinin rükünlerine uyanların ecelleri gelip, vefat

yağı alınarak aydınlatılması belirtilmiştir. Ayrıca

ettikleri zaman; eğer ki mal ve mülkleri yoksa

Şaban ayının yarısında, Regaip gecesinde ve mü-

onların kefenlenmesi, gerekli hazırlıkların ya-

barek Ramazan gecelerinde yakılmak üzere 1.5

pılıp defnedilmesi, mumyalanması ve yapılması

rıtl mum alınması yazılmıştır. Ramazan ayının ta-

gereken ne ise peygamberin belirlediği sınırlar

mamında ders başlamadan önce Kuran okumaları,

ile ümmeti Muhammed’in kurallarına bağlı ola-

sultana, vâkıfa ve Müslümanlara dua etmeleri şart

rak yerine getirilmesini şart kılmıştır. Vâkıf, bu

kılınmıştır. Ramazan aylarında talebeye, bir koyun,

defin işlemleri için Bakırcı Yusuf mahallesinde 2

günlük 80 Konya rıtlı ekmek ve helva yapılması

dükkân, aynı mahallede 4 daireli bir sabunhane

içinde 3 dinar tahsis edilmiştir. Vâkıf Medresesi

ve Eski pazarda 2 dükkân vakfetmiştir. Ayrıca

için şehrin dış kısmında ve medresenin bulunduğu

Yahudi, Hristiyan ve Mecusi inancından olup, bu

yerde bir han, hana bir taraftan bitişik 10, diğer ta-

topluluklardan ayrılarak İslamiyet’i kabul eden

raftan bitişik 8 dükkân ve bu 8 dükkânın karşısında

kimselerin; yiyecek, giyecek, ayakkabı ihtiyaç-

bulunan 9 ayrıca Yeni Pazarda 11, Eski pazarda 7

larının karşılanması, sünnet edilmeleri ve namaz

dükkân, Allame pazarında ise miktarı belli olma-

kılacak kadar Kuran-ı Kerim öğrenmeleri vâkıf

yan dükkânlar ve Saracık, Gedekala, Kend Yakası

tarafından şart kılınmıştır.63 Bu ihtiyaçların kar-

adlı köylerle, Gündoğdu yolu üzerindeki bir bosta-

şılanması için de debbağların bulunduğu Yeni

nı medreseye vakfetmiştir.

bahçede olan 18 odalı hanın gelirinin beşte birini

Vakfiyede medrese içerisinde bir kütüphane-

tahsis etmiştir.

nin mevcut olduğu, mütevelli ve nazırın yıllık 100

Mevlâna Celaleddin Rumi ve babası Sulta-

dinar meblağında bu kütüphaneye uygun kitapları

nü’l-Ulema’nın zamanında ders verdikleri64 kerpiç

almalarını, talep edenlerin kitapların ücretini kü-

yapılı dam örtülü medrese, Cumhuriyet dönemine

tüphane sorumlusuna verip, bu kitapları ödünç ala-

kadar ayakta kalmıştır. 30 Kasım 1925’te kabul

bilecekleri ve kitabı teslim ettiklerinde, verdikleri

edilen tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ka-

ücreti geri alabilecekleri belirtilmiştir. Vakf olunan

nunu ile tamamen yıkılmış ve arsa haline gelmiş-

mülklerin üç yıldan fazla kiraya verilemeyeceği,

tir65. Medreseden günümüze sadece İplikçi Cami-

ayrıca kirayı ödemeyip vakfı zora sokacak kimse-

inin kıble duvarına bitişik olan duvarları tuğla ile

lere de kiraya verilmemesi bildirilmiştir.

örülmüş kubbeli bir oda kalmıştır66.

Medrese içerisinde talebeye maddi ve manevi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürebilmesi için her türlü imkânın hazırlanılmaya
çalışıldığını görmekte olduğumuz vakfiyede; 5 yıl
medrese içerisinde eğitim alan fakat derslerine çalışmayan, mazeretsiz derslere gelmeyen talebenin
medreseden çıkarılacağı bildirilmiştir.

Şemseddin Altun-aba’nın vakfiyesi ile ilgili yapılan tercüme ve
değerlendirmelerde, Prof. Dr. Osman Turan’ın, Türk Tarih Kurumunun çıkarmış olduğu Belleten dergisinde yayınlanan makalesindeki transkripsiyon metni esas alınmıştır. Vakfiyenin Transkripsiyon metni için bk. Turan, “Şemseddin Altun-aba”, s. 223-235.
63

64

Mehmet Önder, Konya Rehberi, Konya 1956, s. 35.

İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi,
Konya 1964, s. 819.
65

62
Bir Konya Rıtlı 317.8 gramdır. Detaylı bilgi için bk. Turan,
“Şemseddin Altun-aba”, s. 202.

66

Aptullah Kuran, Anadolu Medreseleri, I, Ankara 1969, s. 105.
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B. Altun-aba Kervansarayı
Kervansaraylar, bir yerleşke içerisinde ya da
kervan yolları üzerinde yer alan konaklama yapılarıdır. İlk örnekleri Karahanlı, Gazneli ve Büyük Selçuklu Devletinde görülen bu yapı sistemi,
Türkiye Selçuklu Devletinde en zengin dönemini
yaşamıştır. Sinop ve Alanya’nın fethiyle beraber
kuzey ve güney ekseninde genişlemenin tamamlandığı bu dönemde başkent Konya’nın merkez
kabul edildiği ticaret güzergâhları üzerine yüzlerce kervansaray inşa edilmiştir67. Kervansaray

Han’ın bulunduğu yer ile ilgili birçok farklı görüş
bulunmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı, Mehmet
Önder, Haşim Karpuz, Ahmet Çaycı ve Remzi Duran Altun-aba Hanının, Konya - Beyşehir yolu üzerinde olduğunu söylerken72, Osman Turan Akşehir
ile Ilgın arasında olduğunu bildirir73. Ara Altun ve
Oktay Aslanapa ise Beyşehir’de bulunan hanın
varlığını kabul edip, Altun-aba’nın aynı tarihlerde
Konya-Akşehir arasında aynı adı taşıyan ve Argıt
Hanı olarak da bilinen bir hanın varlığından bahsederler74.

inşasının bu denli yoğun olmasının sebepleri ara-

Şemseddin Altun-aba, yaptırmış olduğu bu

sında; devletin ekonomik gücünün yüksek bütçeli

han için Konya’nın içinde Eski Çarşı içerisinde

yapı inşası için elverişli olması, değerli malları

bulunan iki dükkân vakfetmiştir. Buradan elden

taşıyan kervanların güvenliğinin önemsenmesi

edilen gelirler ile ilk önce hancının maaşı karşıla-

ve aynı zamanda bu yapıların büyük ölçekli ve

nacak, daha sonra da hanın aydınlatılması için be-

dayanıklı olmalarından dolayı savaş dönemlerinde savunma amaçlı kullanılmaları sayılabilir.
Denizli’den Ağrı’ya kadar devam eden uzun bir
hattı oluşturan Türkiye Selçuklu kervansaray
yolu, kuzeyde Sinop’a güneyde Antalya, Mardin
ve Urfa’ya uzanmaktadır. Selçuklu döneminde bu
hat üzerinde Konya- Beyşehir- Antalya yolunda
ilk inşa edilen kervansaray Altun-aba kervansarayıdır68.

zir yağı ve kış mevsiminde konaklayanların ısıtılması için odun satın alınacaktır75. Zaman içerisinde
farklı tarihlerde Kurt Erdmann ve İbrahim Hakkı
Konyalı’nın çekmiş olduğu fotoğraflardan harap
bir hale geldiğini anladığımız Altun-aba Hanı, ilgi
ve alakadan yoksun bir şekilde bırakılmaya devam
ederse, İplikçi Medresesi gibi yok olup gitmeye
mahkûm kalacaktır.
SONUÇ

Vakfiyesinden anlaşıldığı üzere yapımı 1202
yılında tamamlanan han69, Konya - Beyşehir karayolunun on yedinci kilometresinde, Başarakavak
yoluna dönüldükten yaklaşık bir kilometre sonra
yapımı 1960 yılında tamamlanan Altınapa Baraj
Gölü sahası içerisinde bulunmaktadır70. Barajın
yapılması ile birlikte sular altında kalan han71,
suların çekildiği dönemlerde görülebilmektedir.
Ahmet Çaycı - Ahmet Yavuzyılmaz, “Anadolu Selçuklu Mimarisi”, s. 246.
67

68

Haşim Karpuz, Anadolu Selçuklu Mimarisi, Konya 2015, s. 80-81.

69

Ara Altun, “Altınapa Hanı”, D.İ.A, II, İstanbul 1989, s. 541.

Remzi Duran, “Altunapa Hanı”, Anadolu Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Ankara 2007, s. 77.

70

71

Haşim Karpuz, Selçuklu Mimarisi, s. 85.

124

Şemseddin Altun-aba ile ilgili bilgilere tarihi
kaynaklarda ilk defa kendisinin yaptırmış olduğu
1202 tarihli vakfiyesinden ulaşılmaktadır. Burada
II. Kılıç Arslan ve Rükneddin Süleymanşah dönemlerinin sipehsaları olan Şemseddin Altun-aba,
vakfiyesinde babasının adının Abdullah yazılması, mütevelli ve nazır olarak azatlı kölelerini taAhmet Çaycı - Ahmet Yavuzyılmaz, “Anadolu Selçuklu Mimarisi”, s. 248; Konyalı, Konya Tarihi, s. 1023; Duran, “Altunapa
Hanı”, s. 77; Karpuz, “Selçuklu Mimarisi”, s.85; Önder, Mevlana
Şehri Konya, s. 445-446.
72

73

Osman Turan, “Selçuklu Kervansarayları”, Belleten, X/39, s. 475.

Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1997, s. 171; Ara Altun,
“Altınapa Hanı”, s. 541.
74

75

Konyalı, Konya Tarihi, s. 1026.

yin ettiği için bize diğer mühtedilerde olduğu gibi

huzuruna çıktığı zaman hasta taklidi yapmış ve

babasının bilinmediğinden dolayı bu şekilde kayıt

sultanın huzurunda yere kapanmamıştır. Celaled-

edildiğini ve çocuklarının olmamasından dolayı

din Harizmşah’ın, Alaeddin Keykubad’ın kurma-

kölelerini görevli kıldığını göstermektedir.

ya çalıştığı birlik ve Moğol tehlikesinin farkında

Vakfiyeden elde edilen bu bilgilerden sonra
III. Kılıç Arslan, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve I.
İzzeddin Keykavus dönemlerinde tarihi kayıtlarda
kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmaz. I.

olmadığını anlayınca, Konya sarayına döner dönmez gerekli malumatı vererek, Sultan Alaeddin’i,
Celaleddin Harizmşah’a karşı savaşmaya teşvik
etmiştir.

Alaeddin Keykubad döneminde ise daha önceki

Elçilik görevlerini başarıyla yerine getiren

zamanların oldukça sessiz kalmasına kıyasla geniş

Şemseddin Altun-aba daha sonraki zamanlarda

ve detaylı bilgilere özellikle İbn Bibi’den ulaşıl-

karşımıza ordu komutanı olarak çıkmaktadır. Yassı

maktadır. Bunun sebebinin de İbn Bibi’nin anne,

Çemen savaşı gerçekleştirildikten sonra beş bin ki-

baba ve kendisinin Selçuklu hizmetine I. Alaeddin

şilik süvari birliğinin başında Ahlat’a ihtiyat birliği

Keykubad zamanında girmiş olmasından kaynak-

olarak gönderilmiştir.

lanmaktadır. Eserini 1281 yılında tamamlayan İbn
Bibi Selçuklu hizmetine girmiş olduğu sultandan
önceki dönemleri bilgi eksikliğinden dolayı daha
yüzeysel geçmiştir.

Melik Kamil’in Selçuklu topraklarına saldırdığı esnada müttefiki olan Harput melikine destek
göndermesi üzerine Selçuklu ordusu Harput’a
sevk edilmiş ve ordu komutanları arasında Şem-

I. Alaeddin Keykubad döneminde Çaşnigir

seddin Altun-aba’da bulunmuştur. Altun-aba’nın

Emir olarak karşımıza çıkan Şemseddin Altun-a-

bu komutanlık görevi sırasında Selçuklu devlet

ba, Şam’a elçi olarak gönderilmiş ve sultana Me-

adamları arasında çekişme olduğunu sezdiğimiz

lik Adil’in kızı Adiliyye Hatunu istemiştir. Elçiliği

ilginç bir hadise gerçekleşmiştir. Altun-aba ve di-

esnasında sergilemiş olduğu tutum ve davranışla-

ğer komutanlar savaşmak üzere Harput ovasında

rıyla herkesin saygısını kazanmış ve Türkiye Sel-

beklerken, Emirü’l-ümera konumundaki Kema-

çuklu Devletine duyulan sevgi ve saygıyı arttır-

leddin Kamyar ordunun büyük bir kısmıyla düş-

mıştır. Bir zekâ örneği olarak sultanı Malatya’ya

manın Hazar gölünden geleceği bahanesiyle bu-

çağıran mektubu sayesinde melikler ve sultan

rada oyalanmış, Altun-aba ve diğer komutanların

arasında kuvvetli bir bağ kurulmasına vesile ol-

haberciler gönderip çağırması üzerine de gelmekte

muştur.

isteksiz davranmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti’ni,

Şemseddin Altun-aba, Sultan Alaeddin Keykubad’ın Moğol tehlikesini fark edip komşu ülkeler, soydaşları ve dindaşları ile ittifak kurarak bu
belaya karşı tek bir güç halinde toplanmaya çalıştığı esnada, Sultan Celaleddin Harizmşah’a bu temenniler ile elçi olarak gönderilmiştir. Devleti ve
sultana tam bir sadakat ile bağlı olan Şemseddin
Altun-aba, belki Sultan Alaeddin Keykubad’dan
büyük olarak görmediği Celaleddin Harizmşah’ı

düşman karşısında küçük düşürüp, büyük bir krize
sokabilecek olan bu hareketi, Şemseddin Altun-aba ordu içerisinde bir dedikodu çıkarıp düşmanın
kaçmakta olduğunu onu kovalayan Selçuklu askerinin büyük ganimetler elde ettiği haberini yayarak usta bir müdahale ile sona erdirmiştir. Askerin
savaşmaktaki isteksizliğini azaltıp, Kemaleddin
Kamyar’ın bölgeye gelmesini ve ordu içerisindeki
birlikteliği sağlamıştır.

belki de yolculuk esnasında Erzurum’da alıkonup

Uzun yıllar Türkiye Selçuklu Devletine, sa-

çekmiş olduğu sıkıntılar yüzünden; Harizmşah’ın

ray içerisinde ve orduda hizmet eden Şemseddin
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Altun-aba, 1237 yılında Sultan I. Alaeddin Keykubad tarafından oğlu Gıyaseddin’e atabeg olarak
atanmıştır. Sultan Alaeddin Keykubad’ın vefat etmesi üzerine de II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta
çıkışında atabeği olarak önemli roller almış bizzat
elinden tutarak tahta oturtturmuştur.
Emir Sadeddin Köpek’in, Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in aklını asılsız haberler ile doldurup, önemli devlet adamlarını ortadan kaldırmak ve
daha sonra sultanı da saf dışı bırakıp tahtı ele geçirme planlarının ilk kurbanlarından biri Şemseddin
Altun-aba olmuştur. Atabeg Altun-aba ilerleyen
yaşına rağmen her zaman yaptığı gibi Saltanat Divanında fermanlara nişan koyarken, Sadeddin Köpek ve işbirlikçisi Taceddin Pervane divana girmiş,
Köpek, Altun-aba’nın aksakallarından tutarak onu
candara teslim etmiş ve şehrin dışına çıkarılarak
öldürülmesine sebep olmuştur.
Daha önce belirtildiği üzere gulâm kökenli
devlet adamlarının 30-35 yaşına gelmeden hiçbir
göreve getirilmedikleri dikkate alınırsa, II. Kılıç
Arslan döneminde sipehsalar olup, 1200 yılında
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VEZİR SÂHİB ATA FAHREDDİN ALİ
VE KONYA’DAKİ VAKIF ESERLERİ
Zehra ODABAŞI*

ÖZET
Türkiye Selçuklu Devleti’nde en uzun siyasi
kariyere sahip devlet adamlarından biri vezir Sahib Ata Fahreddin Ali’dir (d. ?-ö. 1288). I. Alâeddin Keykubad (1220-1237) devrinden itibaren
devlet kademesinde üstlendiği çeşitli görevler
neticesinde vezirliğe kadar yükselmiş ve Anadolu’nun Moğollar tarafından işgal edildiği bir
süreçte tüm yetkileri elinde toplayarak ailesi ile
birlikte Moğollara karşı izlenen dengeli siyasetin
sembolü haline gelmiştir. Buna karşın Fahreddin
Ali’nin hayatı, ailesi, dönemin kültür hayatındaki yeri ve devlet adamlığı gibi birçok konu hakkındaki bilgiler yetersizdir. Bu çalışmada Sahib
Ata Fahreddin Ali’nin vakfiyeleri, kitabeleri ve
dönemin kronikleri ile menâkıbnâmelerinden
hareketle onun menşei, ailesi, devlet adamlığı
ve dinî, ilmî kişiliği ile Konya’daki vakıfları ele
alınacaktır.
*Doç. Dr. S.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm
Öğretim Üyesi. ze.0dabasi17@gmail.com.
Orcid No: 0000-0003-1890-4289

Anahtar Kelimeler: Selçuklu, Vezir, Moğol
Hakimiyeti, Vakfiye, Konya.
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THE LIFE OF VIZIER SÂHIB ATA

çıkarılan bir durum değildir. Ancak Konya'da bu-

FAHREDDIN ALI AND

lunan Dârül'l-Hadis (İnce Minareli) Medresesi ile

HIS FOUNDATION IN KONYA

mescide ve Sivas'ta bulunan Gök Medrese'ye ait

ABSTRACT

679/1280-81 tarihli Konya Kadısı Ebubekir bin

Sahib Ata Fahreddin Ali (b.? – d.1288) was
one of the statesmen who had the longest political
career in the Sultanate of Rum. He was assigned to
various official positions since the reign of Kayqubad I (1220-1237). As a result of that he became
a vizier and held all the authority with his family.
In addition, he became a symbol of the balanced
politics followed against Mongols during the term,
Anatolia was invaded by Mongols. On the other
hand, the data about several matters such as Fahreddin Ali’s life, family, his position in the cultural
life of the term and statesmanship are insufficient.
In this study, Sahib Ata Fakhreddin Ali’s lineage,
family, statesmanship, religion, scientific personality and Konya foundations will be revealed by
his waqfiyyas, inscriptions, the chronicles and menaqibnames of the term.
Keywords: Seljuq, vizier, Mongol domination, waqfiyya, Konya.

fiyelerinde, Sahib Ata'nın adı “Ali bin Hüseyin bin
el-hâc Ebu Bekir Konevî” şeklinde kaydedilmiştir1. Bu dönemlerde bir gelenek olarak Şemseddin
İsfehanî, Şems-i Tebrizî, Necmeddin Nahçevani,
Şemseddin Kazvini gibi aidiyet nisbelerinin kullanıldığı göz önüne alınırsa, bu aileye “el-Konevî” nisbesinin verilmiş olması onların birkaç
kuşak öncesinden beri Konya’da bulunduklarını
ve Konyalı olduklarını göstermektedir2. Ayrıca
Eflâkî (Eflâkî imlâsı tercih edildi ise Nahçevânî,
Şemseddin Kazvînî de şapkalı olabilir şeklinde
düşünülebilir) eserinde Fahreddin Ali’nin adını
“Fahreddin Ali b. Hüseyin er-Rûmî”3 şeklinde
kaydetmiştir ki bu da ailenin Anadolu orijinli olduğunu teyit etmektedir. Afyonkarahisar’da Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin torununun oğlu Nusretüddin Ahmed zamanında yapılmış 742/1341
tarihli Afyon Ulu Camii kitabesinde4 geçen
“sülâletü’l-vüzerâi’l-a’zâm”

GIRIŞ

ifadelerinden hareketle Sâhib Ata Fahreddin

Sâhib Ata Fahreddin Ali, Türkiye Selçuklu-

Ali’nin aile büyüklerinin vezâret makamından ol-

ları Devleti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan
Moğol tahakkümü altına girdiği gerileme ve çöküş
döneminin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Yaklaşık kırk yıl süren devlet hizmeti sırasında Selçukluların Moğollara karşı koyamayacağını anladığından tâbiiyet politikası izlemiş ve bu sayede idare
ve dîvân teşkilâtında aldığı isabetli kararlarıyla
tanınmıştır.
I. Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin Hayatı
Selçuklu dönemi kaynaklarında Sâhib Ata
Fahreddin Ali'nin menşeine dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Zaten Selçuklu Orta Çağı'nda
etnik kökenler ve milliyetler önemsenen ve öne
130

Ahmet Urmevî tarafından tescil edilmiş olan vak-

duğu söylenebilir.
VGMA Defter No. 592/100/103/9; Sadi Bayram, Ahmet Hamdi
Karabacak, Sahib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas
Gökmedrese Vakfiyeleri, VD, XIII (1981), s. 52.

1

2
VGMA Defter No. 592/100/103/9; Bayram, Karabacak, Sahib
Ata Fahrü’d-din Ali’nin Vakfiyeleri, Vakıflar Dergisi, s. 38.
3
Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, Kabalcı Yay., İstanbul 2006,
s. 396.

Kitabede “Allahın mescidlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inananlar imar eder, bu mescidi Allah’ın rahmetine muhtaç
Emîr Muğisüddin İsa'nın oğlu Muzafferüddin zamanında (Allah
ona rahmet etsin) devletin muazzam günlerinde büyük vezir
sülalesinden din ve devletin yardımcısı Ahmed (Nusretüddin)
(Allah onu yardımıyla yüceltsin) Muharrem 642'de yaptırdı” yazılıdır, bk. Süleyman Gönçer, Afyon İli Tarihi, I, İzmir 1971, s. 319;
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kitabeler, Devlet Matbaası, İstanbul
1929, s. 13-14.

4

Sahib Ata Fahreddin Ali’nin ölüm tari-

gibi çeşitli elkapların kullanıldığı görülmektedir.

hi 1288’dir. Dönemin kaynaklarında Fahreddin

Bu ifadeler onun bulunduğu mevkiler ve görevleri

Ali’den “ihtiyar vezir, yaşlı vezir” şeklinde söz

hakkında bazı sonuçlara ulaşılmasını sağlamakta-

edilmiş olması, vefat ettiğinde yetmiş ya da seksen-

dır. Sâhib Ata Fahreddin Ali, Türkiye Selçukluları

li yaşlarda olmasını gerektirir. Bu durumda 1210-

Devleti hizmetinde 1249 ile 1259 yılları arasında

1220 tarihleri arasında doğmuş olduğu tahmin

“emîr-i dâd”13, 1259-1260 yılları arasında “sal-

edilebilir ki, onun çocukluğu I. İzzeddin Keykâvus

tanat nâibi”14 ve 1260-1288’te “vezir (sâhib)”15

(1211-1220) ya da I. Alâeddin Keykubad (1220-

olarak görev yapmıştır. Dönemin kaynaklarında

1237)’ın sultanlığı döneminde geçmiş olmalıdır .

Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin adı ilk olarak II. İz-

5

zeddin Keykâvus, IV. Rükneddin Kılıçarslan ve

A. Sahib Ata Fahreddin Ali’nin

II. Alâeddin Keykubad’ın ortak saltanatları döne-

Devlet Görevleri
Sâhib Ata Fahreddin Ali hakkında Türkiye Selçukluları dönemi kaynaklarında “Sâhib”6, “Sâhib-i
a’zâm” , “Sâhib-i mu’azzam” , “Ebû’l-hayrât” ,
7

8

9

“Hoca”10 ve “Emîr-i dîvân”11 “Kavvâmü’l-mülk12”
Sahib Ata Fahreddin Ali’nin ailesi ve torunları hakkında daha detaylı bilgi için bk. Zehra Odabaşı, Selçuklunun Son Veziri Sahib Ata
Fahreddin Ali ve Vakıfları, Bilge Kültür Sanat Yay., İstanbul 2019.

5

……… İbn Bibî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II,
çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1996, s.15; Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, Ankara 2000, s. 45, 56, 77.
6

………. İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II,
s. 143.

minde emîr-i dâd olarak anılmış, bununla birlikte
Fahreddin Ali aynı devirde “dîvân emîrliği” de
yapmıştır16. Bu durum onun, Türkiye Selçukluları
Devleti’nin adlî işleyişinin yanı sıra Moğollar nezdinde görevlendirildiği elçilikler sayesinde devletin dış siyasetinde de önemli roller üstlendiğini
göstermektedir. II. İzzeddin Keykâvus döneminde,
sultanın payitahtta olmadığı zamanlarda ona ait
işlerin yürümesini sağlamak amacıyla nâiblik makamına getirilen Fahreddin Ali, bu görevini 1260

7

8

İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 236.

9

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 154.

10
Hoca lakabı Anonim Selçuknâme’de sadece bir yerde geçmektedir. bk. Selçuknâme, (Anadolu Selçukluları Devleti Tarihi III),
Feridun Nafiz Uzluk, Ankara 1952. s. 36. Vakfiyelerinde ve vâkıfı
olduğu eserlerin kitabelerinde bu unvana rastlanmaması, kendisine
sonradan verilmiş bir nisbe olduğunu ve saygı ile hürmete binaen
verildiğini düşündürmektedir.
11

İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 143.

12
“Kavvâmü’d devlet/mülk (Devletin, mülkün, dayanağı)”, Cimri
Hadisesi sonrası Moğol Hanı tarafından Fahreddin Ali’ye verilmiş
olan bir unvandır, Sivas’ta bulunan Gök Medrese’nin ana eyvan
üzerinde bulunan kitabesinde “Kavvâmü’d eyyami devleti’l-kâhirati ve nizamü’l-milleti’z zâhirati ebül-hayrâti ve’t-tâ’âti ve’lhasenâti fahru’d-devleti ve’d-dînî Alî bin el-Hüseyin hayralahü
ehsene’l-lâhü ‘akıbetehü fî gurretti muharremin sene seb’ine ve
sittemieh” yani “Galip gelen kavimlerin günlerinde, temiz milletin
düzeni, iyiliklerin hayırların babası dinin ve devletin şerefi Ali bin
El-Hüseyin Allah hayırlarını kabul etsin muharrem ayının parlaklığında Allah onun sonunu güzelleştirsin sene 670 (1271 Ağustos)”
yazılıdır, bk. C. M. Hersek, “Fetihten Osmanlı Dönemine Kadar
Sivas Şehri Anıtları”, (G.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara 1993, s. 193.

Protokolde atabeg’den sonra gelen “emîr-i dâd”, Selçuklu döneminde başta devlet aleyhine işlenen suçlar olmak üzere şer’î
davaların dışındaki örfî davalara sultan adına bakan görevlidir.
Türk-İslâm hukukunun bir uygulaması olan Dîvân-ı Mezâlim’e
bizzat sultanlar başkanlık etmişlerdir. Ancak işlerin çoğalmasıyla
bu divanda görülen davalara sultan adına emîr-i dâd (emîr-i adl,
dâdbeg) bakmaya başlamıştır. Onların hem şer’î hem de örfî hukuka dayanarak verdikleri bu kararların adlî hayatta çok önemli bir
yeri vardır. Bu görevliler hem Dîvân-ı Mezâlim’de alınan kararları hem de kadıların verdiği hükümleri uygulamakla yükümlüdür.
Emîr-i dâdların çok güçlü ve nüfuzlu emîrlerle vezirleri dahi tevkif
ettiklerine dair örnekler vardır, detaylı bilgi için bk. Aydın Taneri,
“Emîr-i Dâd”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 130.
13

Naibin vazifesi, sultanın merkezde bulunmadığı zamanlarda
onun yerine devlet işlerini takip etmektir. Bk. İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 103; Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, I, s. 43; Coşkun Alptekin, “Türkiye Selçukluları”, Doğuştan Günümüze Büyük İslâm Tarihi, VIII, İstanbul 1989, s. 368.
14

Türkiye Selçukluları devrinde vezir, sultanın mutlak vekili sıfatıyla tüm devlet işlerini idare eden en yüksek memurdur. Selçuklu
veziri, sultanın izni ile ve onun nezareti altında bütün idarî işleri
bağımsız olarak ifa edebilmiştir. Bk. Aydın Taneri, “Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Vezirlik”, A.Ü. Tarih Araştırmaları Dergisi,
V/8, Ankara 1963, s. 97-98.
15

16

İbn Bibî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 123.
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yılına kadar devam ettirmiştir17. Onun 27 yıl de-

“dîvân emîrliği” de yapmıştır21. Sâhib Ata Fahred-

vam etmiş olan vezirlik görevi: “…öyle bir vezir-

din Ali’nin emîr-i dâd olarak ne zaman görevlen-

lik hüküm sürdü ki, divan kararları dışında ferman

dirildiği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak İbn

ve menşurlara ondan başka kimse imza koyamaz,

Bibî, Fahreddin Ali’den önce 1246 yılında II. İz-

divan kararları da kendisine gösterilmeden diğer

zeddin’in saltanatı esnasında Nusret adlı bir devlet

devlet yöneticilerine imza ettirilmezdi”18 şeklinde

adamının bu iş için görevli olduğunu kaydetmiş-

tarif edilmiştir. Türkiye Selçukluları Devleti’nde

tir22. Sâhib Ata Fahreddin Ali, Akşehir’de yaptır-

vezirliğin, sultanın vekil-i mutlak’ı olarak dev-

dığı 1250 tarihli medresenin kitabesine de emîr-i

letin bütün işlerini sevk ve idare eden en yüksek

dâd olarak kaydedilmiştir23. Bu durumda onun bu

memurluk olduğu dikkate alındığında Fahreddin

göreve getirilişinin 1246-1249 yılları arasında ol-

Ali’nin 27 yıl devam ettirdiği görevin önemi daha

duğu kesinlik kazanmaktadır.

iyi anlaşılacaktır.

Fahreddin Ali’nin emîr-i dâd olarak görev yap-

Türkiye Selçukluları devrinde uzun yıllar yö-

tığı süreçte, emîr Celaleddin Karatay kurulu dev-

netici zümre içerisinde yer alan Sâhib Ata Fahred-

let düzenini Moğolların emirlerine karşı korumak

din Ali, sultanın onayıyla toplumda birçok kamu

ve Moğollara karşı durumu idare etmek amacıyla

hizmetinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla çeşitli
alanlarda vakıflar kurmuştur ki “Ebû’l-hayrât” lâkabı şüphesiz ona bu nedenle verilmiştir. Selçuklu
Devleti siyasi ve ekonomik açıdan zor bir dönemden geçerken en görkemli ve anıtsal eserler Sâhib
Ata tarafından bu dönemde inşa edilmiştir. Bunun,
kendi servetiyle ilgili olduğu ve hatta zengin ve hayır verici olmasından dolayı "Atâ"19 Fahreddin Ali
olarak anıldığı anlaşılmaktadır20.
1. Emîr-i Dâd Görevi

“Ortak saltanat (1249-1254)” adıyla bir yönetim
şekli geliştirmiş, Fahreddin Ali de onu desteklemiştir. “Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır" anlayışı hiçbir tarihte bu şekilde yorumlanmamıştır24.
Çünkü bu uygulama merkeziyetçi devlet yapısına
ters düşmektedir. Roma İmparatorlarından bazılarının ikili ya da üçlü olarak devleti idare ettikleri
bilinmektedir25. Bu durum, Celâleddin Karatay’ın
kendi menşeinden olan Rum devlet adamlarından
bu tarz bir yönetim şeklini öğrenerek uygulamaya
koyduğunu akla getirmektedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Türkiye Selçuklu
dönemi kaynaklarında Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin
adı ilk olarak II. İzzeddin Keykâvus, IV. Rükneddin Kılıç Arslan ve II. Alâeddin Keykubad’ın ortak saltanatları döneminde emîr-i dâd olarak anılmış, bununla birlikte Fahreddin Ali aynı devirde
İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 156;
Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr , s. 44.

Bu sistemin gösterdiği en önemli gerçek, sultan kim ya da kaç kişi olursa olsun, asıl yöneticinin
emîrler olduğudur. En büyük sultanın 9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilirse başta bulunan çocuk
21

İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 123.

22

İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 89-95.

23

Akşehir medrese kitabesi.

17

18

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 47.

Arapça olan bu kelime Atâ ve atıyye şeklinde kullanıldığında,
“verme, verilen şey, bağışlama, hibe ve ihsan” anlamlarına gelmektedir. Atıyyenin çoğulu atâyâ, atânın çoğulu ise a‘tıyyedir, bk.
Mustafa Fayda, “Atâ”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 33-34.
19

İ. Hakkı Uzunçarşılı, “Sahib Ata Oğulları”, Anadolu Beylikleri
ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1969, s. 150-152.

20
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Bu konuda detaylı bilgi için bk. Zehra Odabaşı, “Selçuklu Devleti’nde Mühtedi Vakıfları: Celaleddin Karatay Vakıfları Örneği”,
(S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Çağ Tarihi Bilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi), Konya 2012, s. 58-60.
24

Roma İmparatorluğu’nda “tetrarkhi” (dörtlü yönetim), Diocletian (284-305) ile Constantinos Khlorus ve oğulları tarafından uygulanmıştır, bk. J. Herrin, Bizans Bir Ortaçağ İmparatorluğunun
Şaşırtıcı Yaşamı, İstanbul 2010, s. 34.

25

yaştaki sultanların hükümdarlık yapamayacakları

rak görev yaptığı II. İzzeddin Keykâvus dönemi,

anlaşılır. II. İzzeddin Keykâvus’un ilk saltanat dö-

Selçuklu Devleti’nin Moğol tahakkümüne boyun

neminde Şemseddin İsfahânî’nin devleti hükümdar

eğmeden devleti bağımsız bir şekilde idare etmeye

adına yönettiği gibi, bu dönemde de devleti Celâ-

çalıştığı son süreçtir ve 1246 yılından başlayarak

leddin Karatay idare etmiştir. Aslında Türkiye Sel-

1262 yılına kadar devam etmiştir. Ancak Moğol

çuklu Devleti’nde I. Alâeddin Keykubad’dan sonra

baskısına karşı bütün Selçuklu sultanları ve devlet

hükümdarlar dönemi bitmiş, Şemseddin İsfahânî,

adamlarının aynı direnişi gösterdikleri söylene-

Celâleddin Karatay, Sâhib Ata Fahreddin Ali ve

mez. Çünkü II. İzzeddin Keykâvus’un Fahreddin

Muinüddin Süleyman Pervâne gibi “güçlü emîr

Ali ve Türkmenlerle birlikte kurduğu direniş cep-

ve vezirler” dönemi başlamıştır. Fahreddin Ali’nin

hesinin karşısında, Moğollarla birlikte IV. Rükned-

emîr-i dâdlık görevine başlama tarihi bilinmese de

din Kılıç Arslan ve Muinüddin Süleyman Pervâne

bu görevi 1258 yılına kadar devam ettirdiği bilin-

cephesi vardır29. Onun, Moğolların Anadolu’daki

mektedir.

varlığına karşı tepkisi, Bizans’a sığındığı ve Tür-

Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin yaptırdığı ilk
vakıf eser, 1246 tarihli İshaklı Hanıdır ve bu eserini yaptırdığında Fahreddin Ali’nin görevi emîr-i
dâd’ır. Selçuklu dönemi kervansaraylarının vakıf
kurucularına bakıldığında bunların genelde sultan,
vezir, pervâne, atabeg gibi üst düzey saray görevlilerinden oluştuğu görülmektedir26. Fahreddin
Ali’nin, İshaklı Kervansarayını yaptıracak kadar

kiye Selçuklu tahtını kesin olarak bıraktığı 1262
senesine kadar hiç azalmamış, her fırsatta Moğol
cephesine karşı kendi cephesini kuvvetlendirmeye çalışmıştır. II. İzzeddin Keykâvus, Moğollara
karşı verdiği bu mücadele ile halkın birçoğu tarafından saygı ile karşılanmış, özellikle Ahîler30 ve
Türkmenler tarafından desteklenmiştir31. Bununla birlikte, II. İzzeddin Keykâvus’un, Hristiyan

önemli bir birikime devlet kademesindeki ilk gö-

dayılarının32 ve etrafındaki tecrübesiz ve genç

revi sırasında ulaşmış olması, onun daha önceden

birtakım kişilerin sözlerine itimat etmiş, eğlence

hatırı sayılır bir zenginliğe sahip olduğunu da göstermektedir.
2. Nâib-i Saltanat Vazifesi
Selçuklu devletlerinden yalnız Türkiye Selçuklularında görülen “nâib-i sultan”, vezirden
sonra protokolde en önemli makamı işgal etmekte
idi27. Geniş yetkilere sahip olan bu görevli sultanın
gözetimi altında devlet işlerini yürüttüğünden bu
makama getirilen kişilerin nüfuzlu oldukları bilinmektedir28. Fahreddin Ali’nin saltanat nâibi ola-

muhakkaktır. Bk. Aydın Taneri, “Müsâmeretü’l-Ahbâr’ın Türkiye
Selçukluları Devlet Teşkilâtı Bakımından Değeri”, AÜ. DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, IV/6, 1968, s.156.
Söz konusu cepheler, Celâleddin Karatay’ın atabegliğindeki üçlü
saltanat döneminin bittiği ve II. İzzeddin Keykâvus’un tek başına
saltanat sürdüğü 1254 senesinden itibaren belirginlik kazanmıştır.
29

Fütüvvet Teşkilatı’nın Anadolu’daki ilk üyesinin, halifenin çağrısına uyarak teşkilata giren Türkiye Selçuklu sultanı I. İzzeddîn
Keykâvus olduğu ve bundan sonra yayılarak, Anadolu’ya özgü bir
teşkilat (Ahî Teşkilatı) haline geldiği bilinmektedir, bk. M. Ali Hacıgökmen, “Anadolu’da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Haline Dönüşmesi ve Tımar Sistemine Yansımaları (Ankara Örneği)”, TÜAD., S.
32, Konya 2012, s. 263-264.
30

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 50; Abû’l-Farac, Abû’l-Farac
Tarihi, II, çev. Ömer Rıza Doğrul, TTK. Yay., Ankara 1999, s. 30.
31

Osman Turan, “Selçuklu Kervansarayları” Belleten, X/39, Ankara 1946, s. 471-496.
26

Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtına Medhal, Ankara 1988,
s. 417.
27

28
Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 96. Naib-i Sultan’ın gelir
kaynakları ve ücretleri tam olarak bilinmemektedir. Ancak geniş
iktaları olduğu ve bunların, gelirinin büyük bir kısmını teşkil ettiği

II. İzzeddin Keykâvus’un dayıları, I. Alâeddin Keykubad döneminde alınan Alâiyye (Kolonoros) Kalesi’nin hâkimi ve I.
Keykubad’ın kayınpederi olan Kir Fard’ın, Kir Haye ve Kir Kedid adlarındaki oğullarıdır, bk. M. Ali Hacıgökmen, “I. Alaeddin
Keykubat’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir
Araştırma”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, II/1, Antalya 2012,
s. 126-127.
32
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hayatına kendini fazla kaptırarak devlet işlerini

Nitekim Fahreddin Ali, Akşehir’de medresesinin

ihmal etmiştir . II. İzzeddin’in bu olumsuz özel-

karşısına yaptırdığı, bugüne sadece kitabesi ulaşa-

likleri sebebiyle halkın IV. Rükneddin Kılıç Ars-

bilmiş olan 1260/61 tarihli zâviyenin kitabesinde

lan’a taraftar olması beklenirken böyle bir durum

de bu unvan ile anılmaktadır36.

33

gerçekleşmemiş, halk her şeye rağmen Moğollara
yakınlık duyan IV. Kılıç Arslan yerine onlara karşı
savaşma cesareti gösteren sultan II. İzzeddin Keykâvus’u tercih etmiştir.
Fahreddin Ali Selçuklu idaresinde 12581259’dan itibaren saltanat nâibi olarak hizmet vermiştir. Fahreddin Ali’nin, sultan II. İzzeddin Keykâvus’un Hülâgû Han’ın yanında savaşa katılmak
üzere Bağdat seferine (1258) gitmesi sırasında
emîr-i dâdlıktan saltanat nâibliğine getirildiği ve
memleket işlerinin sultan tarafından kendisine bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ancak Fahreddin Ali saltanat naibliğinde uzun süre kalmamış, yaklaşık bir
yıl sonra vezirlik makamına getirilmiştir. Hülâgû
Han 1258 yılında Anadolu’yu, merkezi Konya ve
Tokat olmak üzere II. İzzeddin Keykâvus ile IV.
Rükneddin Kılıç Arslan arasında taksim ederek
her iki sultanla ayrı ayrı antlaşmalar yapmış, Anadolunun İlhanlı Devleti’ne ödediği vergiyi de iki
katına çıkarmıştır34. Bu süreçte 1260 yılından itibaren Batı toprakların veziri II. İzzeddin Keykâvus’a
bağlı olarak Fahreddin Ali olarak belirlenmiştir35.
İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 136137; Anonim, Selçuknâme, s. 206; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âli Selçuk, haz. Abdullah Bakır, Çamlıca Yay., İstanbul 2009. s.
740-741.

Celâleddin Karatay’ın yönettiği üçlü saltanat
döneminin sona ermesinden sonra Selçuklu yönetiminde tam anlamıyla bir ayrışma meydana gelmiştir ki ülkenin batısı Moğollara karşı mücadele
içerisinde bulunan II. İzzeddin Keykâvus ve Fahreddin Ali, ülkenin doğusu ise Moğollar tarafından
desteklenen IV. Rükneddin Kılıç Arslan tarafından
yönetilmiştir. Bu süreç içerisinde Moğolların önünden kaçan Türkmenler, Moğollara karşı mücadele eden II. İzzeddin Keykâvus’un yanında yer almışlardır. Moğolların Anadolu’yu hakimiyet altına
alması ve sürekli Selçuklu yönetimine müdahalesi
sonucu Anadolu’da oluşan siyasi otorite boşluğu
yeni siyasi teşekküllerin oluşmasını sağlamıştır.
Anadolu’ya gelen ve Moğollara karşı harekete geçerek İzzeddin Keykâvus’u destekleyen Türkmenler, bu teşekküller içinde yer alarak Anadolunun
Türkleşmesini sağlamışlardır. Sâhib Ata Fahreddin
Ali vezirliği süresince Moğollara karşı Selçuklu
Devleti’nin menfaatlerini koruyarak ve bütün maddi birikimini bu uğurda harcayarak Türkmenlerle
birlikte hareket etmiştir.
3. Moğol Tahakkümü Devri ve Vezirliği

33

Türkiye Selçuklu Devleti, Mengü Han’ın
(1251-1259) ölümüne kadar Moğolların asıl merkezleri olan Karakurum’a bağlı idiler. Mengü

Hülagu Han, Bağdat seferi öncesinde Anadolu’ya elçiler göndererek atlarının ot bulmakta sıkıntı çekmemesi için çayır ve meralara dokunulmasını yasaklamıştır. Ayrıca, askerlerin ulûfe ihtiyacını
karşılamak için herkesten 100 men (300 kg) un, 50 men (150 kg)
ağırlığında bir fıçı içkiyi vergi olarak toplanmasını emretmiştir. Bu
emirleri uygulamak üzere Anadolu’ya askerleriyle birlikte Baycu
Noyan gönderilmiştir, bk. Alâeddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i
Cihan Güşa, çev. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara
1999, s. 488, İlhan Erdem, “İlk Dönem Türkiye Selçuklu-Moğol
İlişkilerinin İktisadî Boyutu (1243-1258)”, TAD, XXIV/38, Ankara
2005, s. 1-10.

Han, 1256’da kardeşi Hülagu Han’ı devletin batı

İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 155-156,
165; M. Şakir Ülkütaşır, “Anadolu Selçuklu Vezirlerinden Muinüddin Süleyman Pervâne”, Türk Kültürü, III/9, Mayıs 1971, s. 610.

37

34

35
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topraklarında görevlendirmiştir37. Bu sebeple,
Mengü Han’ın ölümünden sonra Anadolu, İlhanlı
Devleti’nin doğrudan kontrolü ve hakimiyeti altına girmiştir. Ayrıca, Mengü Han’ın ölümünden
sonra tek başına Anadolu üzerinde otorite sahibi
36

Zaviye kitabesi.

Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, s. 487; Abû’l-Farac, Abû’l-Farac
Tarihi, II, s. 25; Aknerli Grigor, Moğol Tarihi, çev. Hrand D. Andreasyan, Osman Yalçın Matbaası, İstanbul 1954, s. 30-31.

olan Hülagu Han ile birlikte, İlhanlı hanları Türki-

atamaları dahi Moğol yarlığı ile yapılmıştır40. Bu-

ye Selçuklu Devletini fiilî olarak yönetmeye baş-

nunla birlikte, tıpkı iktidar gibi idari kadro da sık

lamıştır.

sık değişmiş, bu sebeple devlet adamları arasında

Moğolların Türkiye Selçuklu Devletini yönettiği bu dönemde, Anadolu’daki Moğol hakimiyetine ve Selçuklu iktidarına yönelik siyasi ve sosyal alanlarda bir takım tepki ve isyanlar meydana
gelmiştir. Bu isyanların iki temel sebebi, Türkiye
Selçuklu iktidarının artık gücünü kaybetmesi ile

güç ve iktidar mücadeleleri yaşanmıştır. Ancak bu
buhranlı dönemdeki devlet adamlarının en önemli
özelliği, devleti ayakta tutan ve işlerin yürümesinde söz sahibi kişiler olmalarıdır. Kişiliği ve idareciliği güçlü söz konusu devlet adamları, yönetimde
belirleyici ve karar verici bir misyon üstlenmişlerdir. Selçuklu sultanları ise vezirlerinin gözetimine

iktidarda oluşan boşluk, diğeri ise Anadolu’ya gön-

verilmiş birer şehzade gibidirler. Bu durum, II.

derilen Moğol memur ve idarecilerinin baskı ve

Gıyâseddin Keyhüsrev öldüğü zaman oğullarının

zulümleri ile sürekli artan ve ödenemez hale gelen

daha küçük yaşta olmalarıyla yakından ilgilidir. II.

vergilerdir . Bu dönemde Anadolu’da Moğollara

Gıyâseddin Keyhüsrev’in üç oğlundan en büyük

yönelik tepkilerde başlıca rolü içinde Sâhib Ata

olan II. İzzeddin Keykâvus daha 9-10 yaşlarında

Fahreddin Ali’nin de bulunduğu II. İzzeddin Key-

idi41. Bu nedenle Şemseddin İsfahanî, Celâleddin

38

kâvus ve Türkmenler oynamıştır. Onlar her fırsatta
birbirlerini destekleyerek veya birbirleri ile ittifak
çabası içine girerek Moğollara karşı mücadele etmiştir39.
Moğolların Anadolu’yu istilası ile birlikte
Selçuklu Devleti’nin idari teşkilâtında büyük de-

Karatay, Muinüddin Süleyman Pervâne ve Sâhib Ata Fahreddin Ali bu dönemin en güçlü devlet adamlarıdır. Bunlardan Celâleddin Karatay ve
Sâhib Ata Fahreddin Ali devletin menfaatlerini ön
planda tutan bir siyaset için çaba gösterirken, Şemseddin İsfahânî ve Muinüddin Pervâne, devlete
tümüyle sahip olma arzusuyla hareket etmişlerdir.

ğişiklikler meydana gelmiştir. İlhanlı yönetimi valilerinin devletin iç işlerine karışmaları ve devrin
sultanlarının genellikle çocuk yaşta olmaları devletin otoritesini hızla kaybetmesine neden olmuştur.

II. İzzeddin Keykâvus 1260/61 yılında Hülâgû Han’a danışmaksızın Fahreddin Ali’yi vezir tayin etmiştir42. Hülâgû Han ise güvendiği ve itibar

Selçuklu sultanları aileden olmak şartıyla İlhanlı

40

hükümdarları tarafından atanmış ve bağımsızlık

Simon, sultanların büyükten küçüğe, yaşlarının 11, 9 ve 7 olduğunu kaydetmiştir. Ancak İbn Bibî, II. Gıyâseddin Keyhüsrev
tahta çıktığında (1237) II. İzzeddin Keykâvus’un henüz doğmamış
olduğunu yazar. Bu durumda II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in ölüm
tarihinin 1246 olduğu kabul edilirse II. İzzeddin Keykâvus’un
9-10 yaşlarında olması gerekir, bk. İbn Bibî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye
fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 27; Anonim, Selçuknâme, s. 156; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk, s. 625; Simon de Saint Quentin, Simon de Saint Quentin, Bir Keşişin Anılarında Tatarlar ve Anadolu
1245-1248, Daktav Yay., Alanya 2006. s. 61.

döneminin aksine vezirlerin etkisi ve önemi artmıştır. Moğol temsilcileri, valileri ya da “ilçi”leri
çeşitli sebeplerle Selçuklu sultanlarının, vezirlerinin, ordu komutanlarının ya da nâibin yanında
bulunmuştur. Bu dönemde, devlet adamları sadece
Moğollara vergi vermek ve belirli zamanlarda itaatini bildirmekle kalmamış, aynı zamanda tek otorite Moğol hanı olarak görüldüğü için, idari kadro
38

Anonim, Selçuknâme, s. 52.

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, 50, 53; Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, II, s. 30.

39

İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 127-128.

41

Vezirlik makamına getiriliş tarihi ile ilgili Ebu’l-Farac 1261 yazını işaret etmektedir, bk. Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, II, s. 582;
Türkiye Selçuklularında iki niyâbet makamı vardı. İlki ülkedeki
bütün gelişmelerden Moğol Hanını haberdar eden Niyâbet-i Hazret, diğeri ise devlet idaresinde sultanın olmadığı zaman işlerini
yürüten makam olarak Niyâbet-i Saltanat’tır. Bu konuda detaylı
bilgi için bk. İ. H.Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, s. 93-94. Fahreddin Ali, Niyâbet-i Saltanat makamını “kav-

42
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ettiği Muinüddin Süleyman’ın Rükneddin Kılıç

onu kardeşi IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın yanına

Arslan’a vezir tayin edildiği ile ilgili bir ferman

göndererek öncelikle ona ait bölgelerin vergile-

göndermiştir. Aksarayî, Fahreddin Ali’nin vezir-

rinin toplanmasını bu arada kendi tahsilatlarını

lik makamına oturmasından sonra sultanın ona

hazırlayacaklarını söylemiştir45. Bu durumu fırsat

kıymetli bir hil’at ve altın bir divit gönderdiğini

bilen Pervâne Muinüddin Süleyman, II. İzzeddin

bildirerek onun vezirliği ile ilgili şu ifadeleri kul-

Keykâvus aleyhine söylentiler çıkararak, onun

lanmıştır: “Emîrliklerden ve saltanat nâibliğinden

Antalya’ya gitme sebebinin Uc Türkmenleri ile

sonra 35 yıl öyle vezirlik hüküm sürdü ki, dîvan

birleşerek isyan etmek olduğunu yaymıştır. Ay-

kararlarının dışındaki ferman ve menşurlara on-

rıca Memlüklerle iş birliği halinde olduğunu ve

dan başka kimse imza atamazdı. Dîvân kararla-

deniz yoluyla haberleştiğini de eklemiştir46. Mu-

rını da genellikle devlet büyüklerinden başkasına

inüddin Pervâne’nin II. Keykâvus engelini orta-

göstermezdi43”. Sâhib Ata Fahreddin Ali, Türkiye

dan kaldırmak için planlar yaptığı ve bu amacını

Selçuklu Devleti’nin bünyesinde yetişerek bu ma-

gerçekleştirmek için kullandığı kişi ise Hatıroğlu

kama atanan son vezir olması bakımından ayrıca

Şerefeddin’dir. Hatıroğlu Şerefeddin, kendisine

önem taşımaktadır.

Niğde subaşılığının verilmesi karşılığında bir-

Ülkenin iki kardeş tarafından yönetildiği
süreçte Pervâne Muinüddin Süleyman Moğol
beyleri ile işbirliği yaparak çeşitli bahanelerle II.

kaç defa Moğol hanının karargâhına giderek bu
söylentilerle II. İzzeddin Keykâvus’u Moğolların
gözünden düşürmüştür47.

İzzeddin Keykavus’un tahttan uzaklaştırılmasını

İbn Bibî, Hülâgû Han’ın II. İzzeddin Keykâ-

sağlamıştır. Bu dönemde, yenilmez bir güç ola-

vus’a gereken dersin verilerek hizaya getirilme-

rak görülen Moğol askerleri ilk defa 1260 yılında Memlüklere yenilmiş44, Altın Orda hükümdarı
Berke Han Müslümanlığı kabul ederek Moğollarla mücadele eder hale gelmiştir. Bu olaylar II.
İzzeddin Keykâvus’un Moğollara olan bağlılığını
sarsmıştır. II. İzzeddin'in Kubâdâbâd Sarayı'nda bulunduğu sırada Hülâgû Hanın yarlığı ile
Moğol hazinesine ödenecek vergi ve borçların
tahsili için Anadolu’ya gönderilen İlhanlı veziri
Tâceddin Mu’tez, sultandan vergi ve borçların
ödenmesini istemiştir. İzzeddin Keykâvus ise

sini bildiren bir ferman çıkarması üzerine sultan
ile veziri Fahreddin Ali arasında geçen bir konuşmayı nakletmektedir, sultan: “...Her ne kadar öz
kardeşim olsa da sultan Rükneddin ile hediye ve
bağış yoluyla yakınlık kurulsa, onunla aramızda
olan ayrılık, gayrılık ve kavga bir yana bırakılıp kardeşliğin dostluk ve birlik havasına girilse
çok iyi olur. Fakat şimdi Muinüddin Pervâne’nin
yaptıkları hile ve oyunlardan aramızda büyük bir
gerginlik var. Düşmanlarımızın oyununu bozmak,
hasetlerin hilelerini önlemek için bir defa daha İlhan’a gidersek bizim için son derece yararlı olur”

vâmü’l-mülk” unvanıyla birlikte Cimri (1279) hadisesindeki başarısından dolayı elde etmiştir, bk. İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye
fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 239. O yıllarda vezir olmasına rağmen
kendisine bu unvanın verilmesi, söz konusu makamın vezirlikten
daha üst bir rütbeyi ifade ettiği ile açıklanabilir.

diyerek veziri ile istişare etmiş ve onun da ona-

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 47; İbn Bibi, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, s. 156.

İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, s. 158; İbnü’l-Adim, Buğyetü’t-Talab fi Tarih-i Halab, yay. Ali Sevim, Ankara 1976, s. 95; Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 50.

43

İbn Abdü’z-zâhir, A Critical Edition of an Unknown Source Fort
He Life al-Malik al-Zâhir Baibars, With Introduction, II, haz. Abdul Aziz al-Khowayter, (London University PhD thesis), London
1960, s. 337-341.
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yını aldıktan sonra bu tehlikeye karşı tedbir al45

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 50.

46

47
İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 165;
Anonim, Selçuknâme, s. 224; Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk,
s. 777.

mak ve vergi toplamak düşüncesiyle Kubâdâbâd

Alıncak Noyan ile Rükneddin Kılıç Arslan’ın

Sarayı’ndan Konya’ya dönmüştür. Vezir Fahred-

100.000 kişilik bir ordu ile üzerine hareket etti-

din Ali’nin de etkili olduğu karar ile Moğol el-

ğini öğrenen İzzeddin Keykâvus ise Antalya’dan

çilerinin talep ettikleri vergi borçları ve kıymetli

Bizans’a doğru hareket etmek üzere Ruzbeh ova-

hediyelerle Tebriz’e hareket etmeye hazırlanan II.

sından ayrılmıştır51.

İzzeddin, Hülâgû Hanın Alıncak Noyan, Pervâne
Muinüddin ve Rükneddin Kılıç Arslan komutasında bir Selçuklu-Moğol kuvvetini gönderdiğini
ve bunların Aksaray’a ulaştıkları haberini almıştır
(1261)48. Aksarayî, buraya gelmeden önce Pervane’nin gizli olarak Fahreddin Ali’ye haberciler
gönderdiğini ve sultan Rükneddin’e tabi olması
halinde vezirliği kendisine bırakacağını bildirmektedir49. Sultan II. İzzeddin ise ne yapacağını
bilmez bir vaziyette “Hiç sebep yokken neden benim hayat ekinimi biçmeye kalkıyorlar?” diyerek
adeta tek dayanağı ve güvencesi olan Fahreddin
Ali’ye serzenişte bulunmuş ve onu meselenin iç
yüzünü öğrenmek üzere Aksaray’a göndererek
kendisi de her ihtimale karşı ailesini ve maiyetini hazır hale getirerek beklemeye başlamıştır50.
Aksarayî, Fahreddin Ali’nin, “ülkenin tamamının
veziri olmanın yarısının veziri olmaktan daha iyi
olduğunu” düşünerek Pervâne Muinüddin’in teklifini kabul ettiğini ve bu kararından sultan II. İzzeddin Keykâvus’u da haberdar etmediğini ifade
etmektedir. O, Aksaray’a geldiğinde kendisine
vaad edilmiş olan vezirlik makamını elde etmiş,

Aksarayî, Fahreddin Ali’nin vezirliği kabul
etmesi konusunda planlı davrandığını ve sultan
II. İzzeddin’e ihanet ettiğini düşünürken52, İbn
Bibî, Fahreddin Ali’nin Aksaray’a gittikten sonra kendisine vezirlik teklifinin yapıldığını ve görüşmelerden sonra ikna edildiğini kaydetmiştir53.
Fahreddin Ali’nin bu durumu değerlendirilirken,
onun II. İzzeddin Keykâvus’un saltanatını devam ettirebileceğinden emin olmaması, devlete
ve halka daha fazla zarar gelmesini engellemek
istemiş olabileceğini de göz önünde bulundurmak
gerekir. Hem vezirliği kabul edinceye kadar hem
de sonrasında Moğol tahakkümüne karşı daima
devletin ve Selçuklu ailesinin menfaatlerini ön
planda tutan ve edindiği servetin tamamını vakıf
eserleri dışında Moğolların isteklerini karşılamak
ve halkın zarar görmesini engellemek için sarf
eden Fahreddin Ali’nin bu makamı sadece kişisel
menfaatleri uğruna kabul ettiğini düşünmek kendisine haksızlık olacaktır. Kaldı ki, Müneccimbaşı’nın naklettiğine göre Fahreddin Ali, sultan
İzzeddin’e gizlice haber göndererek geri dönmesini, Konya’da kalmayarak ailesini, maiyetini ve

48

İbn Bibî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 159.

hazinesini alarak Antalya’ya çekilmesini istemiş-

49

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 51.

tir54. Fahreddin Ali’nin sultan II. İzzeddin Keykâ-

İbn Bibî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 159;
Aksarayî, Fahreddin Ali’nin Rükneddin Kılıç Arslan’a gönderilmesi konusunda ona duyulan güveni öne çıkarmış ve Fahreddin
Ali’nin “devletin direği olduğunu, onun doğru gördüğünün aksinin
yapılmayacağını, eğer bir karışıklık olursa onun barış yoluyla gidereceğini, barışın gereğini yerine getireceğini” kaydetmiştir, bk.
Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 51; Ayrıca beklerken Bizans imparatoru
Vasilyus ile yazışmalar yapan sultan İzzeddin, ona ailesi ve maiyetiyle İstanbul’a geleceğini bildirmiş, buraya geldikten sonra da
Rum Kralı tarafından büyük bir izzet ve ikramla karşılanarak Gıyaseddin Mesud ve diğer oğulları ile birlikte misafir edilmiştir, bk.
aynı eser, s. 53; İbn Bibî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 160.
50

vus ile olan bu ve bundan sonraki haberleşmeleri
de, onun sabık sultanı zor durumda bırakmadığını
ve gerektiğinde ona hem maddi hem de manevi
destek verdiğini göstermektedir.
51

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 52.

52

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 53.

53

İbn Bibî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 158.

Hasan Fehmi Turgal, Müneccimbaşı’ya Göre Anadolu Selçukîleri, Ankara 1935, s. 71.
54
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Bu hadiseden sonra Rükneddin Kılıç Arslan

yerine Fahreddin Kazvinî’yi vezir olarak atamış-

1261 yılında Konya’da sultanlık tahtına oturmuş ,

tır58. Vezir Fahreddin’den sonra Selçuklu vezirleri

uclarda Türkmenlerin bulunduğu bölgeler dışında

de İlhanlı merkezinden gönderilmeye başlanmıştır.

bütün Anadolu onun hakimiyeti altına girmiştir.

Zaten hasta olan Sâhib Ata Fahreddin Ali ise 25

Moğol menfaatleri doğrultusunda hareket etmek

Kasım 1288’de Akşehir bölgesi yakınındaki kendi

suretiyle Selçuklu yönetimini ele geçirmeyi plan-

vakıf arazisi olan Nadir köyünde vefat etmiştir59.

layan Pervâne Muinüddin Süleyman’ın nüfuzu da

Aksarayî’nin bildirdiğine göre, onun ölümünden

artmıştır. II. İzzeddin Keykâvus için ise sürgün ha-

sonra vezir olan Fahreddin Kazvinî’nin kötü yöne-

55

yatı başladığından onun desteklemiş olduğu Türkmen direnişi dayanaksız kalmıştır. Bu dönemden
sonra ülkenin genel veziri olan ve Pervâne Mui-

timini tarif etmek üzere halkın dilinde “hayırdan
sonra şer” ifadeleri yaygınlaşmıştır60.
B. Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin

nüddin Süleyman ile ülkeyi yöneten Fahreddin Ali,

Dinî ve İlmî Kişiliği

gücünün zirvesine ulaşmış, ayrıca oğulları Tâceddin Hüseyin ile Nusretüddin’in de uç emirliği elde

Vezir Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin vakfiyele-

etmesini sağlamıştır . Ömerî, Moğol hâkimiyeti

rinde ve Selçuklu dönemine ait kaynaklarda onun

altında, Anadolu’da kurulan beylikleri anlatırken,

dinî ve ilmî kişiliğine dair ipuçları veren önemli

“Selçukluların hükmettiği yerlerin ova kısımlarını

bilgiler bulunmaktadır. Sâhib Ata Fahreddin Ali,

Hülagu ve ailesi, dağ kısımlarını da bu Türk beyle-

Anadolunun Moğol tahakkümü altında bulunduğu

ifadesini kullanmaktadır. Bu

dönemde dört ayrı medrese inşa ettirmiştir. Bunlar

siyasi teşekküllerin arasında Sâhib Ata Fahreddin

Akşehir’de Taş Medrese (1250), Konya’da Da-

Ali’nin oğulları da vardır. Vezirin iki oğluna hassa

rü’l-Hadis (İnce Minareli) Medresesi (1261-62?),

56

ri zaptetmişlerdir”

57

olarak Kütahya, Sandıklı, Beyşehir ve Akşehir’in
verildiği görülmektedir. Bu bölgenin sonraki yıllarda Sâhib Ata ve Oğulları’nın hakimiyeti altında
kaldığını, Germiyan Oğulları’nın bu bölgeyi fethine kadar Sâhib Ata Oğulları adında beylik olarak
hüküm sürdüklerini bilinmektedir. Nitekim Afyon’a bu isim verilinceye kadar şehir Sâhib-i Karahisar olarak anılmıştır.
1288 yılında Moğolların malî baskıları sebebiyle, Fahreddin Ali ile Moğolların Anadolu’daki işlerini yürüten Mücîrüddin Emirşah’ın araları
açılınca Argun Han, Fahreddin Ali’yi azlederek
Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 53; İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 159.
55

56

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 56.

Ahmed b. Yahya Ömerî, “Mesalikü’l-ebsâr’a Göre Anadolu Beylikleri”, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, Çoban-Oğulları Candar-Oğulları Mesalikü’l- Ebsar’a Göre Anadolu Beylikleri, I, haz. F. Taeschner, çev. Yaşar Yücel, TTK. Yay., Ankara 1991,
s. 189.
57
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Kayseri’de Sâhibiye Medresesi (1267) ve Sivas’ta
1271 yılında inşa ettirdiği Medrese-i Sâhibiyye-i
58

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 117.

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 119; İbn Bibi, Evâmirü’l-Alâ’iye fi’l-Umûri’l-Alâ’iye, II, s. 16. Fahreddin Ali’nin naaşı
Konya’ya getirilerek türbeye defnedilmiştir. Türkiye Selçuklu sultanlarının ve Celaleddin Karatay ile Sahib Ata Fahreddin Ali gibi
bazı devlet adamlarının cesetleri mumyalanmıştır. İ. Hakkı Konyalı Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Konya’yı işgal eden İtalyanlar
tarafından Sahib Ata’nın mumyasının çalındığını ifade etmektedir,
bk. Konya Tarihi, s. 265. İ.H. Konyalı Nidir ya da Nadir köyü ile
Civlik denilen çiftlik köylerinin Selçuklular döneminde bir çeşit
sürgün yeri olduğunu düşünmektedir. Görevden alınan vezirler,
devlet adamları ve hanedan eşleri ile çocukları gibi yıkılan devletin
üyeleri Akşehir’in bu bölgelerine sürgün edilmişlerdir. Karaman
Oğulları, Selçuklu aile mensuplarını bu bölgeye gönderirken, Osmanlı Devleti de Karaman Oğulları ailesinden kadın ve çocukları
buraya yerleşmeye mecbur etmiştir. Akşehir ve çevresindeki mezarlıklarda Selçuklu ve Karaman Oğulları ailesine mensup birçok
mezar taşına rastlanması da bu durumu teyit etmektedir, bk. İ.H.
Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir, İstanbul 1945, s. 74.
Ancak Fahreddin Ali’nin Nadir köyüne yerleşmesi sürgün edilmiş
olmasından değil, bu köyün ve çiftliğin bizzat kendi vakıf arazisinden olmasındandır.
59

60

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 121.

Fahriyye adıyla anılan Gök Medrese’dir. Onun

daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır64. Bunun

medrese yapımına önem vermesi, kendi ifadesiy-

yanında vakfiyeyi onaylayan Ebu Bekir bin Ah-

le, “...şehirlerin kafir ellerinde harab ve helâk ol-

med Urmevî’nin Şafiî geleneğinin Anadolu’daki

masından, Anadolunun büyük ilim merkezlerinin

en önemli ismi Fahreddin Razî’nin öğrencisi ol-

boşalması ve ilim adamlarının buraları terk etme-

ması, vakfiyedeki Şafiî müderris vurgusuna sebe-

lerinden dolayıdır...”. Bu sebeple, Anadolu’daki

biyet vermiş olabilir.

dinî, fikrî ve ilmî hayatı tekrar canlandırmak üze-

Fahreddin Ali’nin yaşadığı dönemin kay-

re medreseler inşa ettirmiştir61. Bu medreselerin

naklarının çoğu onun adaleti, merhameti, hayır

vakfiyelerinden günümüze sadece İnce Minareli

vermedeki cömertliği ve sultanlara olan yakınlığı

Medrese ile Gök Medrese’nin vakfiyeleri ulaşmış-

üzerinde birleşmektedir. Mevlânâ onu “ulu, bilgin,

tır ki buralarda Fahreddin Ali’nin dinî kişiliği ile

dindar, huyları güzel, Allah’tan korkar, sonunu dü-

ilgili önemli bilgiler yer almaktadır. Gök Medrese

şünür, mazlumları geliştirir, besler, padişahlarla

vakfiyesinde, buraya alınacak olan öğrencilerde

sultanların yakını, büyük emîr” ve “kardeşimiz”

mezhep farkı aranmayacğı, bütün mezhep men-

olarak tarif etmiştir65. Sultan Veled kendileri-

suplarının birlikte dinî ve ilmî tahsil görecekleri

ne malî destek ve başka yardımlar sağlamış olan

belirtilerek, Anadolu’nun birlik ve beraberliğine

Fahreddin Ali’yi yirmi bir beyitlik bir şiirle över

katkı sağlanmıştır. Ancak bazı araştırmacılar, Fah-

ve “...Ey vezir, sen Muhammed gibi dinin Nizâ-

reddin Ali’nin medresenin müderrisinin Şafiî ol-

mülmülküsün, himmetin yanında dokuz felek bir

masını şart koşmasından hareketle kendisinin de
Şafiî mezhebine mensup olduğunu iddia etmişlerdir. Vakfiyeye göre, Şafiî mezhebinden müderris
bulunmadığı takdirde Hanefî bir müderris burada
eğitim verebilecek, ancak Şafiî müderrisin bulunması halinde diğeri istifa edecektir62. Bu durum,
Fahreddin Ali’nin Şafiî olma ihtimalinin yanında,

zerredir. Sen âhir zamanda vezirlik görevinin üstesinden gelmiş nadir fakirlerdensin. Senin zamanında kurt ile kuzu barış yapmış, aslan ve ceylan
yavruları hep birlikte süt içmiştir...”,66 diyerek vezirin hem siyasi maharetine hem de ihsanlarına ve
Moğollara karşı izlediği adil ve dengeli siyasete
dikkat çekmiştir.

bölgesel tercihlerin de göz önünde bulundurularak

Kaynaklardan, başarılı devlet adamlığı ya-

yapılan bir uygulama olduğunu gösterebilir. Nite-

nında mütedeyyin ve hayırsever kişiliği ile de öne

kim vakfiyedeki “...bu medrese bir mezhep ehline

çıktığı görülen Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin çeşit-

has olmayıp, herhangi mezhep ehline açık bulunması...”63 şeklindeki açık ifade de bu durumu açıklar niteliktedir. Ayrıca Anadolunun mezhep yapısı
ile ilgili yapılan bazı araştırmalar, Eşarî ve dolayısıyla Şafiî geleneğinin, Anadolu medreselerinin
tedrisatında Maturidî ve Hanefi geleneğine göre,
61
Bayram, Karabacak, “Sâhib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri”, s. 53.

li kaynaklarda birçok defa vurgulanan hayırları ve
“ebu’l-hayrât” unvanı ile şüphesiz Anadolunun birçok şehrinde kurduğu vakıfları ve tasavvufî tarikatlara yaptığı çeşitli ihsanlar kastedilmiştir. Aksarayî,
“...ülkenin kıyısı, köşesi onun hayır ve hasenat işleAhmet Ocak, “Osmanlı Medreselerinde Eş’arî Geleneğinin
Oluşmasında Selçuklu Medreselerinin Tesirleri”, XIII. Türk Tarih
Kongresi, (Kongreye Sunulan Bildiriler 4-8 Ekim 1999), III/2, Ankara 2002, s. 763-776.
64

62
Bayram, Karabacak, “Sâhib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri”, s. 37.

65

Mevlânâ Celâleddin, Mektuplar, haz. Abdülbaki Gölpınarlı, İnkılap Kitabevi, 2000, s. 231.

63
Bayram-Karabacak, “Sâhib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri”, s. 53.

66

Sultan Veled Divanı, çev. Veyis Değirmençay, Demavend Yay.,
İstanbul 2016, s. 563.
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riyle tam bir süse kavuştu. Mescit, medrese, hankâh

Konya, Malatya ve Sivas70 şehirlerinde kadılık

ve kervansaray binalarının hayır ve rahat kapıları

yapan Kutbuddin Şirazî71, Muinüddin Pervâne’nin

bütün halka açık ve serbest oldu. Sıradan ve seç-

Kayseri’de yaptırdığı medresede ve Fahreddin

kin kimselere her türlü bağış, hediye ve ödül verir-

Ali’nin banisi olduğu Sivas’taki Gök Medrese’de

di...” diyerek vezirin bu özelliğini teyit etmiştir.

müderrislik yapmıştır. 1274’te Sadreddin Ko-

67

Aksarayî, Fahreddin Ali hakkında “...her ne
kadar ilimden nasibi yoksa da geçim işlerinde yani
iktisadî konularda, dîvana ait duruşmalarda ve yönetim işlerinde iyi tedbire, isabetli görüşe sahipti
ve sözü yerinde söylerdi” ifadelerini kullanmıştır.
Burada vezirin siyasi tecrübeleri, yerinde aldığı

nevî’den icâzet aldığı bilinmektedir72. Şirazî, Anadolu’da bulunduğu süre zarfında astronomi sahasında öğrencilerine okuttuğu Nihâyet el-idrâk fî
dirâyet el-eflâk (1282) adlı önemli eserini Sivas
Gök Medrese’deki müderrisliği döneminde kaleme almıştır. Şirazî aynı medresede yine önemli

kararlar ve malî konulara olan vukufiyeti övülme-

bir astronomi eseri olan el-Tuhfet el-Şâhiyye fî ilm

sine rağmen “... her ne kadar ilimden nasibi yoksa

el-hey’e (1285) adlı eserini yazmıştır. Şirazî’nin

da...” ifadeleri şaşırtıcıdır. Çünkü Selçuklu Devle-

astronomi, kozmoloji, matematik ve metafizik ile

ti’nde emîr-i dâdlık yapmış ve bu süreçte Dîvan-ı

ilgili kaleme aldığı bu eserler, onun XIII. yüzyıl

Mezâlim’e sultan adına başkanlık ederek hem örfî

sonlarında Anadolu’daki ilmî hayata olan etkisini

hem de şer’î kararların bir uygulanmasını sağla-

göstermesi bakımından çok önemlidir.

mış bir görevlinin, ayrıca kurduğu medreselerin
tedrisatını bizzat belirleyen bir devlet adamının
ilimden yoksun olduğunu düşünmek doğru değildir. Ayrıca, I. İzzeddin Keykâvus’un veziri olan ve
Fahreddin Ali’nin aile büyüklerinden biri olarak
kabul edilen Mecdüddin Ebûbekir, devrin ileri gelen âlim ve ediplerindendir. Bu durumda âlim bir
vezir ailesine mensup olan Fahreddin Ali’nin onların ilmî tecrübelerinden istifade ettiği açıktır. Bunlardan başka Sâhib Fahreddin Ali’nin Konya’daki
bazı âlim ve şeyhlerin ilim meclislerinde bulunduğu bilinmektedir. Dönemin kaynakları onun, Şeyh
Sadreddin Konevî’nin derslerine katıldığını68 ve
İbnü’l-Esîr’in Camiu’l-Usûl fî Hadis er-Resûl adlı
eserini dinlediğini nakletmektedir. Bunlardan başka, Moğollar döneminde birçok kanun kitabının
kaleme alındığı bilinmektedir. Vergilerin hesaplanmasında esas alınan Arapça belgeler, vezir Fahreddin Ali’nin isteği ile Farsça’ya tercüme edilmiştir69.
67

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 47-48.

68

Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 68.

69
Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, s. 48; C. Cahen, Osmanlılardan
Önce Anadoluda Türkler, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2000, s. 323.
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Tüm bu bilgilerden hareketle, vezirin medrese
eğitimi alıp almadığı hakkında herhangi bir bilgi
yoksa da onun bu uygulama ve yaklaşımları, ilmî
Türkiye Selçukluları döneminde Sivas’ta Anadolu’da yetişen
bilginlerle Anadolu dışında yaşayan bilginler arasında çeşitli ilmî
ilişkiler ve tartışmalar olmuştur. Merağa matematik-astronomi
okulunun kurucusu Nasiruddin Tûsî, Batlamyus’un Mathematical
Syntaxis adlı ünlü astronomi eserinin Arapça tercümesine Tahrir
el-Macestî adında bir düzenleme yapmış ve bunu Sivaslı Hüsameddin Hasan b. Muhammed’in tavsiyesi üzerine telif etmiştir, bk.
Katip Çelebi, Keşf el-zunun’an esami el-kutub ve el-funun, I, nşr.
Kilisli Muallim Rıfat-Şerefeddin Yaltkaya, İstanbul 1941, s. 159.
Kutbuddin Şirazî, yazdığı Tahrir el-Macestî üzerine Sivaslı müderris Muhammed b. Muhammed Haccî adlı bilginle tartışmıştır
ki bu tartışmalar Sivas’taki ilmî seviyeyi göstermektedir, bk. İhsan Fazlıoğlu, “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk
Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler
Dönemi Uygarlığı, I, Ankara 2006, s. 413-427.
70

Klâsik İslâm ilmî birikimini Anadolu’ya yoğun olarak aktaran
1258’de kurulan Azerbaycan-Merağa matematik okulu mensuplarıdır. Bu okulda okutulan ve bu okul üyelerince telif edilen eserlerin Anadolu’ya aktarılmasında büyük rol oynayan Kutbuddin
Şirazî’nin İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-tıb adlı eserine hacimli ve
önemli bir şerh yazacak kadar iyi bir tabib olması, onun Anadolu’da görev yaptığı yerlerdeki şifâhanelerde görev yaptığı ve öğrenci yetiştirdiği düşünülebilir, bk. Fihrist mahtûtât el-tıbb el-islâmî, haz. Ramazan Şeşen, Cemil Akpınar, Cevad İzgi, İstanbul
1984, s. 69-71.
71

72

Millet Ktp. Feyzullah Efendi, nr. 300.

konulara olan yatkınlığını ve hem fıkıh hem de

Sahib Ata Fahreddin Ali Konya’daki vakıf-

fen ilimlerini teşvik ettiğini göstermesi açısından

larının idaresini ailesine bırakmıştır. Darü’l-hadis

önemlidir.

medresesinin vakfiyesine göre medrese ve mesci-

II. Vakfiyesi ve Vakıfları
Sahib Ata Fahreddin Ali’ye ait vakıflardan günümüze ulaşmış, ancak orijinal olmayan yalnızca
iki vakfiye bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Konya’da bulunan Darü’l-hadis külliye ve medresesine
ait olup 1899 tarihli surettir. 1264 tarihinde oluşturulan vakfiyeye 1265 ve 1280 yıllarında ilaveler
yapılarak her üçü 1280 yılında Konya Kadısı Siraceddin el-Urmevî tarafından tescil edilmiştir73. Diğer vakfiye ise Sivas’ta bulunan Gök Medrese’ye
ait olup yine Konya Kadısı Siraceddin el-Urmevî
tarafından 1280 yılında tescil edilmiştir. Medrese
vakfının sultana arz edilmesinden sonra memleket kültürüne hizmet edecek olan vakfa sultan II.
Gıyaseddin Mesud tarafından 1295 yılında vakıf
zeyli yapılmıştır74. Diğer vakıflarına ait vakfiyeler
ise günümüze ulaşmamış olsa bile Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarından bu vakıflara vakfedilmiş
olan gayrimenkuller, personelleri ve gelir giderleri
ile işleyişi hakkında çok detaylı bilgilere ulaşmak

din mütevellisi Sahib Ata Fahreddin Ali’nin kendisidir. Ölümünden sonra tevliyet erkek evladın en
salihine, bunlar ölünce azadlılara, eğer azadlılar
da bulunmazsa oğullarının en salihine, bunlar da
bulunmazsa Konya Kadısı’nın tayin edeceği kimseye verilecektir75. Ancak külliyenin vakfiyesi bulunmadığından buraya atanacak mütevelli ile ilgili
özellikler bilinmemektedir. 1483 yılına ait kayıtlarda ise külliyeye atanan Abdurrahman adlı kişinin Sahib Ata Fahreddin Ali’nin soyundan Seyyid
Esedullah’ın kızı Hond Hatunun neslinden olduğu
anlaşılmaktadır76. Türkiye Selçukluları döneminde
vakıfların tevliyetinin vâkıfın genellikle erkek, erkeğin soyunun devam etmediği durumlarda da kız
evladın neslinden gelenlere tevdi edildiği görülmektedir. Burada Fahreddin Ali’nin, Darü’l-hadis
medresesinin tevliyetini yalnızca erkek evladına
şart koşmuş olmasına rağmen külliyede aynı durumun geçerli olmadığı ve kadınların da çeşitli tarihlerde mütevellilik yaptıkları anlaşılmaktadır.

mümkündür.

1. Larende Kapısı Yanında

A. Sahib Ata Fahreddin Ali’nin

Sahib Ata Külliyesi

Konya Vakıfları

Sahib Ata Külliyesi, bugün yıkılmış bulunan

Sahib Ata Fahreddin Ali’nin Konya’da bilinen en erken tarihli vakfı cami, zaviye, türbe ve
hamamdan oluşan, türbede kendi naaşının da bulunduğu külliyesidir. Ardından Alâeddin Tepesinin
eteklerine bir medrese (Darü’l-Hadis), mektep,
mescit ve minareden oluşan bir külliye daha inşa
ettirmiştir. Selçuklu dönemi vakfiyeleri içinde Sahib Ata Fahreddin Ali’ye ait bir Darü’l-Hüffaz vakfı bulunmamaktadır. Ancak Osmanlı dönemi arşiv
kayıtlarından kendisinin Beyhekim mahallesinde
bir de Darü’l-Hüffaz inşa ettirdiği tespit edilmiştir.

kalenin güney yönündeki kapılarından Larende
(Karaman) Kapısının güneyinde yer almaktadır. Külliye şeklinde planlanan eser; cami, türbe,
zaviye ve hamamdan oluşmaktadır. 1258–1283
tarihleri arasında tamamlanan külliyenin vakfiyesi günümüze ulaşmamıştır77. 1863 tarihli arşiv
kaydından78, vakfın o yıllardaki mütevellilerinin,
Bayram, Karabacak, “Sahib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri”, s. 40.
75

M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar I”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XVIII/1,
(2003), s. 147.
76

73

VGMA. Defter No. 592, s. 100-103.

77

KŞS. II, s. 102/1.

74

VGMA. Defter No. 604, s. 67-73.

78

VGMA. 2178. 516.547.
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külliyenin 1278 tarihli vakfiyesini ellerinde bulun-

dava edilmiştir82. Bu durum külliyenin içinde gü-

durdukları ve bu vakfiye gereğince tarihi süreç içe-

nümüze ulaşmamış olan bir de çeşmenin varlığına

risinde hüküm verilerek uygulandığı anlaşılmakta-

işaret eder.

dır79. Vezir Sahib Ata Fahreddin Ali’nin Konya’da
bilinen en erken tarihli yapısı olan cami (1258),
güneyine eklenmiş olan zaviye (1269-1270), türbe
(1283) ve bu üç binadan müteşekkil vakıf eserlerin
batısındaki hamam80 ile daha sonraki yıllarda bir
külliye halini almıştır. Bu külliye “Sahib Ata Mahallesi” olarak bölgeye de adını vermiş ve mahalle
adını Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’den
almıştır. Larende kapısına yakın bir alana vakfını
inşa ettiren Sahib Ata Fahreddin Ali, bu külliyeyi
belli bir plan dahilinde değil zaman içerisinde yaptığı eklerle bir bütünlüğe kavuşturmuştur. Hurufat
kayıtlarında söz konusu mahallede; Hacı Ali Daru’l-huffazı, Ana Sultan Türbesi, Sahib Ata Medresesi Vakfı, Sahib Ata Mescidi, Sahip Ata Camii,
Sahib Ata Hankah Camii yakınındaki Medrese ile
Sahib Ata vakfından yapılan bir buzhanenin olduğu anlaşılmaktadır.
Bunun yanında 1867 yılına ait bir kayıtta “Sahib Ata Hankâhı” içerisinde bir de çeşmeden ve
buraya yapılan 12.101 kuruşluk bir harcamadan
bahsedilmiştir81. Hatta bu tarihte vakfın mütevellisi
olan Derviş Osman, çeşmenin masrafının bir kısmı
olan 2.500 kuruşu hak sahiplerine vermediğinden
Bu belgenin içeriği şu şekildedir: “Cami ve hankah ve türbe-i Sahib-i ‘azam Fahreddin Ali bin Hüseyin, tevzir-i Sultan Kılıç Arslan
bin Keyhüsrev bin Keykubad ve’l- Selçuki der nefs-i Konya (vakf-ı
müşarün ileyh hankah ve cami-i şerif ve türbe der Konya evkaf-ı
şerifinin vakfiye-i mamulesi fersude olmuş ve bu vecihle mütevelli
yedinde bulunan suret-i defterhane ile amel olunagelmiş olmağla
muktezasınca defterhane-i mezkure ve berevat-ı şerife ve suret-i
muhasebesi kaydı”, bk. VGMA. 2178. 516. 547.

79

Külliye eserlerinden cami, türbe ve zaviye bir tarafta, hamam
ise yolun karşı tarafında bulunmaktadır. Hamamın kitabesi bulunmadığından tam olarak ne zaman inşa edildiği de bilinmemektedir. Ancak hamamın 1272 tarihli Kırşehir Caca Bey vakfiyesinde
zikrediliyor olması, bu tarihten önce yapıldığını göstermektedir,
bk. A. Temir, Kırşehir Emir-i Cacaoğlu Nureddin’in 1272 tarihli
Arapça-Moğolca Vakfiyesi, Ankara 1959, s. 116.

80

81

VGMA. 3134. 22.
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Sahib Ata Fahreddin Ali’nin hakkında en az
bilgi bulunan vakıf eserleri Konya’daki buzhaneleridir. “Havzan Buzhanesi”83 “Tekli Buzhane”84
ve “Yahdan”85 gibi değişik isimlerle anılan buzhaneler, bugün aynı isimli caddenin iki ucunda yer
almaktadır. Buzhaneler, Selçuklu döneminde kalenin dışında ve şehre uzak bir mesafede yer almakta
idi. Bunların tekli ve çiftli olmak üzere, birbirlerine bağlı arklar ve havuzlarla bir kompleks şeklinde
tasarlandığı anlaşılmaktadır. Arkalarına buz atmak
için birer delik yapılmıştır. Üçü de doğudan batıya
doğru uzanmakta ve kapıları doğuya açılmaktadır.
Buzhanelerin arkalarında kışın su doldurarak dondurmak için birer havuz vardır. Kışın şiddetli soğuklarında şehir ırmağından bu havuzlara açılan su
dondurulmuş sonra da kırılarak arkalarındaki kapılardan buzhanelerin içine atılmıştır. 1906 yılına
82

VGMA. 2179. 168. 482.

83
Uğur-Koman (a.g.e., s.77, 80) Meram Çayından üstü açık bir kanal veya arkla ayrılan ve Şehir Irmağı adı verilen su yolunun, Sahip
Ata tarafından yaptırıldığını belirtirken, bu su yoluyla, buzhanelerin ve Sahip Ata Hamamının su ihtiyacının temin edildiği ifade
etmektedirler. Havzan bu su taksimatının yapıldığı bölümde yer
alan ve bağlarıyla tanınan bir yerdir. Konyalı (a.g.e., s. 985), Konya
kalesinin batısına Havzan (suların toplandığı yer) adının verildiğini, Meram suyunun şehir ırmağı yoluyla Havzan’daki kubbe’de
toplanıp, toprak künklerle şehrin çeşitli semtlerine dağıtıldığını
belirtir. Bu kubbenin bir zelzelede çöktüğünü kaydeden Konyalı,
Havzan’dan 22 künkle semtlere su taksim edildiğini gördüğünü,
Havzan’ı (Su kubbesi) I. Alâeddin Keykubad’ın yaptırdığını, ancak
kitabe olmadığı için yapıldığı tarihin kesin olarak bilinemediğini
ifade etmektedir.

Bu isim, yakınındaki diğer buzhane ile binayı ayırabilmek için
konulmuştur.
84

Konyalı (a.g.e., s.268) Yahdan isminin eski vesikalarda buzluk,
çok kere Farsça (Yahdan) şeklinde geçtiğini belirtirken, meselâ
Ankara Kuyud-ı Kadime (eskiden yazılmış) arşivinde bulunan hicrî 881 miladî 1476 tarihli Konya defterinde Beyhekim Mescidi’nin
evkafı yazılırken (Zemin derpiş-i Yahdan) denildiğini ifade etmektedir. Konyalı ayrıca, buzluk ve buzhanelere (Yahistan) da denildiğini, bu kelimenin halk dilinde Yasıyan, Yahsiyan şeklini aldığını
ve Akşehir’in Yasyan Köyünün hemen üstündeki dağda tabii bir
buz mağarası bulunduğu için böyle adlandırıldığını söylemektedir.
85

ait kayıtlarda kış aylarında karların sıkıştırılması

adı ise “Amel-i Kelük bin Abdullah”91 şeklinde

ve buzhanelere taşınması esnasında oluşacak mas-

kaydedilmiştir. Cami, taç kapıda çifte minarenin

raflar dahi mütevelli nezaretinde hesaplanmıştır .

Anadolu’da kullanıldığı ilk örnektir. Daha sonra-

Buzhaneler dolduktan sonra kapıların ve deliklerin

ki yıllarda Sivas’taki Sahib Ata’nın vâkıfı olduğu

önlerine toprak yığılmak suretiyle içeriye sıcak ve

Gök Medrese’ye de Kelük b. Abdullah’ın Selçuklu

eritici havanın girmesi engellenmiştir. Buzhaneler

mimarisine getirdiği bir yenilik olarak çift minare

yazın aynı zamanda soğuk hava deposu vazifesi de

inşa edilmiştir.

86

görmüştür. Konyalının tarifine göre Buzhanelerin
boyları 15, enleri 5’er ve yükseklikleri 8’er metredir. Kapılarından 20’şer ayak taş merdivenle en
aşağıya kadar inilmektedir. Merdivenlerin yanında
buzlardan sızan suların akması için birer kuyu vardır. Altları topraktır. Buzhaneler toprak içine gömülmüş bir haldedir. Toprak üstündeki 1,5 metrelik kısımların üstüne de toprak çekilmek suretiyle
yaz sıcaklarının içine sızması önlenmiştir. Kitabesi
bulunmayan bu eserlerin, tarihi ve banisi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak Osmanlı dönemi arşiv
kayıtlarından buzhanelerin Sahib Ata’ya ait olduğu
anlaşılmaktadır87.
a) Cami
Sahib Ata Külliyesinin bölümlerinden biri
olan ve vakfiyesi günümüze ulaşmamış olan cami,
Konya kalesinin güney kapılarından Larende Kapısının hemen yakınında yer almasından dolayı
Larende Camii88 olarak da bilinmektedir. XVIII.
yüzyıl arşiv kayıtlarında burası “Sahib Ata Hankâh
Camii” olarak kayıtlıdır89. Taç kapı üzerinde yer
alan tek satırlık inşa kitabesine göre “Hacı Ebubekir oğlu Hüseyin oğlu Ali” tarafından 1258 yılında banisi Sahib Ata Fahreddin Ali’nin, Saltanat
Naibi olduğu dönemde yaptırılmıştır90. Mimarının
86

VGMA. 4147. 96.

87
1710 yılında zemini Sahib Ata vakfına ait olan buzhanelerin Nazırının olmaması nedeniyle buraya Seyyid Ahmet’in görevli olarak
atandığı belirtilmiştir, bk. HD. 1107, s. 25.

HD. 552, s. 5; J. Löytved, Konia: Inschriften der Seldchukischen
Bauten, Berlin 1907, s. 50.
88

XV. yüzyıl arşiv belgelerinde zaviye, türbe ve
caminin gelir ve giderleri ile personeli ve bunların
aldıkları ücretler birbirinden ayrılmamış birlikte
kaydedilmiştir92. 1768 tarihli kayıttan hankah camiinin bir minaresinin olduğu ve burada kandilleri
yakan bir görevlinin bulunduğu anlaşılmaktadır93.
Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarında bazı şahıs vakıflarından Sahib Ata camiine yeni vakıflar eklendiği anlaşılmaktadır94.
Sultan, ümmetlerin hakimi, Arap ve Acem sultanlarının efendisi,
din ve dünyanın izzeti, fetih babası Keyhüsrev oğlu Keykavus’un
hükümdarlığı günlerinde Allah saltanatını muhalled etsin, Allahın
rahmetine muhtaç zayıf kulu Hacı Ebubekirzade Hüseyin oğlu Ali
emretmiştir. Allah kendisini, anasını ve babasını affetsin” yazılıdır,
bk. Remzi Duran, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitabeleri, Ankara
2001, s. 58.
Konya’da Sahib Ata’nın vâkıfı olduğu Darü’l-Hadis Medresesi
ve günümüze ulaşmayan Konya’daki Nalıncı Baba (Emir Nizameddin) Türbesi veya Nizamiye Medresesinin mimarı olan Kölük
bin Abdullah, Z.Sönmez (a.g.e., s.272) tarafından, muhtemelen
Selçuklulardan önce Anadolu’ya gelen ve Hristiyan dinini kabul
eden bir Türk aileden gelmiş olmalı şeklinde değerlendirilmektedir. Sönmez, 1250 yılına doğru Müslüman olduğunu belirttiği
mimarın, günümüze ulaşan üç kitabesinin de Konya’da olması ve
II. Bayezid Devri Tahrir Defterleri’nde, “Kölük adını taşıyan bir
mahalleden ve mülkiyeti daha sonra Sadreddin Konevî vakıfları
arasında sayılan “Mimar Kölük” isimli bir bağdan söz edilmesinden dolayı Konya’da yaşamış olabileceğini belirtir. Sönmez,
Ş.Uzluk’un Yazma Anonim Karaman Tarihi’ni kaynak göstererek
Kölük’ün, Mimar Yusuf bin İbn Abdulgaffar el-Cuhî’nin öğrencisi
olduğunu, ayrıca bugün ortadan kalkan Felekabad Sarayının yapımında ve Konya Sarayı’nın Selamlık Köşkü’nün onarımında bulunduğunu belirtmektedir. Bunun dışında Sahib Ata’nın Konya’daki Medresesinin vakfiyesinde (VGMA. Defter No. 592, s. 100-103;
Bayram-Karabacak, a.g.m., s.40) “...mimarın, vakıfın (baninin)
azatlı (köle)larından emin kişi”lerden biri olduğunun belirtilmesi,
Kölük’un Sahib Ata ile olan ilişkisi ve kimliği konusunda bilgi veren bir ifadedir.
91
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Seyit Kahraman, Karaman Vilâyeti Vakıfları, Kayseri 2009, s. 37.
HD. 1108, s. 35.
HD. 1107, s. 32.
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HD. 1107, s. 40.
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Kitabede: “Bu mubarek mescidin kurulmasını 656 yılında büyük

94
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b) Zaviye
Sahib Ata Fahreddin Ali’ye ait olan külliyenin
camiden sonra yaptırılan ikinci bölümü zaviyedir.
Bugüne kadar “Tekke”95 ve “Hânkah Medresesi”96 gibi çeşitli isimlerle bilinen bina, kitabesinde
“Hânkâh” olarak kaydedilmiştir97. XVIII. yüzyıl
Osmanlı arşiv kayıtlarında ise zaviye cami ile birlikte “Sahib Ata Hânkah Cami”98 şeklinde kaydedilmiştir. İnşa kitabesine göre, “Hacı Ebu Bekir
oğlu Hüseyin oğlu Ali” tarafından 1269-1270 yılında inşa edilmiştir99. Vakfiyesi bugüne ulaşmamıştır. “Anıtsal ve törensel bir Sünni tekkesi”100
olduğu belirtilen bu zaviyenin Selçuklu dönemin-

de hangi tarikat mensuplarını barındırdığı bilinmemektedir. Buna karşın Lale devrinde binanın, Halvetî tekkesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır101.
Kitabesinde “...suffa ehli muttaki kullarına mesken”102 şeklinde tarif edilen zaviye, XVI. yüzyılda,
dönemin meşhur âlimlerinden Konyalı Abdurrahman bin İbrahim’in şeyhlik yaptığı bir zaviyedir103.
1664 tarihli bir kayıtta104, diğer görevlilerden başka
binada, “ders-i âm atamalarının” da yapıldığının
belirtilmesi burada üst düzey müderrisler tarafından ders okutulduğunu göstermektedir105. Zaviye,
Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarından anlaşıldığına
göre belirli bir dönemden sonra aslî fonksiyonunu
kaybetmiş ve “hânkah cami”106 şeklinde anılarak

Zaviyeyi 16 Temmuz 1897 tarihinde ziyaret eden Ahmed Tevhid Bey, buradan “tekke” olarak bahsetmiştir ve son zamanlarda
“mescit” olarak anıldığını yazmıştır. Ayrıca Lale döneminde bu zaviyenin Halveti tekkesi olarak kullanıldığı bilinmektedir, bk. Yusuf
Küçükdağ, “Lale Devrinde Konya”, (S. Ü., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Konya
1989, s. 68.

mescit olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dolayı-

Atçeken, (a.g.m., s.106.) Konya Şer’iyye sicil defterlerindeki
1644 tarihli bir kayıtta, binadan Hânkah medresesi olarak bahsedildiğini kaydeder.

larıdır. Rahime ve Afife adındaki kadınlar XVIII.

Kitabede “Allah bana kafidir. Bu mübarek hankah, emirü’l-müminin burhan-ı alemde Allahın gölgesi, fetih babası Gıyâsü’d-dünya ve’d-din Keyhüsrev bin Kılıç Arslanın hükümdarlığı zamanında
Allah mülkünü muhalled ve devletini müebbet etsin, Latif Allahın
rahmetine muhtaç zayıf kulu Ebubekirzade Hüseyin oğlu Ali 678
yılı aylarında Allahın salih kullarına menzil ve suffa ehli, müttaki kullarına mesken olmak için bina ve inşa etmiştir. Allah kabul
etsin” yazılıdır.

yönetiminde söz sahibi olmuşlardır.
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96

97

98

Atçeken, a.g.e., 109.

Kitabenin Arapça yazılışı ve Transkripsiyonu için bk. Duran,
a.g.e., s. 61. Binanın tarihi konusunda araştırmacılar iki farklı görüş
öne sürmüşlerdir. Konyalı (a.g.e., s. 928-929.), Huart (Epigraphie,
s.77) ve Sarre (Reise in Kleiasien-Sommer 1895-Forschungen zur
Seldshukischen Kunst und Geographie des Landes, Berlin 1896,
s. 55), kitabedeki tarihi 1269–1270 şeklinde doğru okumuştur.
Buna karşın, Löytved (a.g.e., s.63), Koman- Uğur (a.g.e., s.46-47),
Önder, (Mevlânâ Şehri Konya, Ankara 1971, s.92), Önge (“Konya Sahip Ata Hankâhı”, Suut Kemal Yetkin’e Armağan, I, Ankara
1984, s.281) ve Bakırer (a.g.e., s.467), kitabedeki tarihin belirtildiği kısımda yer alan ve Arapça’da “altmış” anlamına gelen (
)
kelimesini, (
) “yetmiş” şeklinde yanlış okuyarak, zaviyenin
1279-1280 tarihlerinde inşa edildiğini ifade etmişlerdir. Kitabeyi
okuyan Kazım Yaşar Kopraman, tarihin ancak H. 668 şeklinde
okunabileceğini belirtmiştir.
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Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul 2002,
s. 211.
100
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sıyla yapılan mütevelli atamaları hânkah camiine
olmuştur.
Külliyenin yönetiminde dikkat çekici olan
kadın mütevellilerin uzun süre yöneticilik yapmayüzyılın başlarına kadar yaklaşık 16 yıl külliyenin
XVI. yüzyıla gelindiğinde vakfın personel ve
zaviyenin yemek ihtiyaçlarının önemli bir kısmının Sultan Hamamının gelirlerinden karşılandığı
anlaşılmaktadır. Bu dönemde zaviyede 6 personel
görev yapmakta iken daha sonraki dönemlerde bu
sayı iki katına çıkmıştır. Mütevelli ve nâzır, şeyhin
101

Küçükdağ, “Lale Devrinde Konya”, s.68.

R. Duran, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitâbeleri (İnşa ve
Ta’mir), s. 61.
102

Uğur-Koman, Sahip Ata İle Oğullarının Hayatı ve Eserleri, s.
50.
103

1691 tarihinde de vakfın arazileriyle ilgili itilaflı bir arazi davasının olduğu anlaşılmaktadır, Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, s.108.
104

105
Şer’iyye Sicil Defteri C.80 (F-39), s.132/1’den nakleden Atçeken, a.g.e., s.113.
106
Vakfa yapılan tayinler sayesinde “hânkah camii” ifadesi ile karşılaşılmaktadır, bk. HD. 1107, s. 45; HD. 1111, s. 11; KŞS., XLVIII, s. 246/2.

kontrolünde zaviyeyi yöneten görevlilerdir. Cabi,

görevlerin yanında zaviyenin en önemli bölümle-

vakfın Konya’nın merkezi ve çeşitli köylerindeki

rinden biri mutfaktır. Zaviyede yemek ihtiyaçla-

mahsul ve kira gelirlerini toplamış ve bu gelirler

rının karşılanmasından sorumlu bir ahçının görev

katip tarafından kayda alınmıştır. Camideki dini

yaptığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen XIX. yüzyıla

hizmetlerin yerine getirilmesinden imam, müezzin,

kadar burada yemek pişirecek kişi ile ilgili herhan-

hatip ve Kur’an-ı Kerim okumaktan cüzhan ile ha-

gi bir gider kaydına rastlanmamıştır. 1897 yılında

fız sorumludur. Aydınlatma, kandilcinin görevidir.

ise mutfak görevlisinin vefatı üzerine, yerine hem

Kandil için kullanılacak olan yağın gelirinin nere-

muvakkidlik görevini yapacak olan hem de mut-

den elde edileceği de bellidir. Türbeye bitişik olup
külliyeye vakfedilmiş gayrimenkuller içinde yer
alan dükkanların biri 1842 yılında kumaş ve peşkir
işleriyle uğraşanlara kiraya verilmiştir ve dükkanın
içinde sekiz tane dokuma çarkı bulunmaktadır. Bu
çarklardan dört tanesinin geliri zaviye ve türbenin
aydınlatılmasını sağlayan kandilin yağına sarf olunacaktır107.
Güvenliği sağlayan kapı görevlisinin yanında
bevvâb, zaviyenin temiz tutulmasını sağlamıştır.
Kayyum adlı görevli, cami ve zaviyenin hademe-

faktan sorumlu Seyyid Mehmed ve Seyyid Mustafa adındaki kişiler görevlendirilmiştir112. XVI. yüzyıla ait kaynaklarda zaviyedeki yemek çeşitliliği
hakkında neredeyse hiçbir bilgi yoktur. Kayıtlarda
yalnızca temel yiyecek maddelerinden belki ekmek yapmak üzere buğdayın adı geçmekte, bunun
dışında pirinç ve yemekleri tatlandırmak üzere tuz
ve diğer baharatların kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Et, ekmek, buğday ve tuz bir zaviye vakfının en
temel ihtiyaçlarıdır ve vakfiyelerin birçoğunda bu
kalemler yer almaktadır. Buna karşın Fahreddin
Ali’nin zaviyesine ait belgelerde etin kaydedilme-

sidir. Vakıflarda gerektiği zaman ihtiyaca göre son-

miş olması ilginçtir. İhtiyaç maddeleri arasında adı

radan görevli atamaları yapılmıştır. Örneğin 1798

geçen odun, şüphesiz hem mutfakta hem de ısınma

yılında kış çetin geçmiş ve camiinin damlarındaki

aracı olarak kullanılmıştır.

karların kürünmesi için bir kar küreyici bu görevi yerine getirmiştir108. Belgelerde zaviyenin türbe
bölümünde düzenli olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti
yapıldığı ve bunun için de belirli bir bütçe ayrıldığı
anlaşılmaktadır. 1796 yılında Katip Mustafa Ağa
zaviye camiine burada okunmak üzere cüz vakfetmiştir109. 1807 yılında bir cüzü okumak için talip
olan Hafız Mehmed’e günlük 3 akçe verilmiştir.
Her gün bir cüz okunduğu düşünülürse ayda bir
hatip yapılmış ve bunun için 90 akçe para ayrıl-

Külliye vakfındaki görevlilere maaşları hem
ayni hem de nakdi olarak ödenmiştir. Ancak belirli
dönemlerde vakıf personeli ile mütevelli arasında
ayni gelirlerin ödenmesi konusunda sorun yaşandığı anlaşılmaktadır. Örneğin 1825 yılında külliyede
imamlık, müezzinlik, katiplik ve nazırlık görevini aynı anda yürüten Ketanzade Seyyid Mehmed
Efendi, mahkemeye başvurarak görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesine rağmen mütevelli Derviş Mehmed Efendi’nin vakfiye hükümlerine

mıştır110. Kur’an-ı Kerim tilavetinin devamı bizzat

aykırı hareket ederek ayni ücretini ödemediğini

vakfın mütevellisinin kontrolündedir.111 Tüm bu

iddia etmiştir. Mahkeme ise mütevelliyi uyararak
görevlinin beş kile113 buğdayının verilmesine karar

107

KŞS., LX, s. 4.

108

HD. 552, s. 15.

109

HD. 552, s. 23.

112

VGMA.2178. 518. 555.

110

HD. 553, s. 5.

113

Yaklaşık 200 kg. buğday kıymetindedir.

111

HD. 553, s. 5.

114

KŞS. 5945. 09.

kılmıştır114.
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Sahib Ata Fahreddin Ali’nin soyundan olup
1863 yılında vakıf mütevellileri olan Mehmed Ali ve
Mehmed Nuri kardeşler, külliyenin 1278 tarihli vakfiyesini ellerinde bulundurduklarını belirtmişlerdir.
Bu sayede vakfiye şartlarından biri ortaya çıkmaktadır. Vakfiyeye göre, harcama sonrasında artan gelir
fazlası mütevelliler arasında taksim edilecektir115.
c) Hamam
Selçuklu Devleti’nde gerek devlet adamları gerekse halk suyu, iyilik ve hayır yapmanın ve vakıf
kurmanın bir aracı olarak görmüştür. Bugün farklı
devlet kurumları tarafından yerine getirilen su hizmetleri, Selçuklu ve Osmanlı döneminde vakıflar
aracılığıyla yürütülmüştür. Osmanlı Devleti, kendinden önce Selçuklu, Bizans ve Roma döneminde inşa
edilmiş olan su sistemlerini kullanmaya devam etmiştir. Çünkü su, insani bir ihtiyacın ötesinde ibadet
etmenin de bir ön koşulu kabul edilmiştir. Selçuklu
döneminde büyük şehirlerden küçük kasabalara kadar birçok farklı özellikte su yapısı ile karşılaşılmaktadır. Bunlar, çeşmeler, sebiller, şadırvanlar, su
dolapları, su yolları, bentler, maksemler, maslaklar,
su terazileri, sarnıçlar, hamamlar, kaplıcalar, buzhaneler, havuzlar ve su kemerleridir. Vakıf sular çıkarıldıktan sonra, büyük su yollarına dahil edilerek
yerleşim yerlerine ulaştırılmış, buradan da vakıf kurumlarına veya şahıs evlerine intikal ettirilmiştir. Kişilere ve kurumlara sular, kiralama sistemi ile verilmiştir. Selçuklu döneminde Sahib Ata Fahreddin Ali
tarafından birçok vakıf su yapıları inşa edilmiştir.
Tarihsel süreç boyunca nüfusun çoğalmasına
karşın su kaynaklarının yetersiz olması, şehir dışından suyun taşınması ve depolanması ihtiyacını doğurmuştur. XIII. yüzyıl boyunca Konya’da hızlı bir
nüfus artışı olmuş, buna bağlı olarak yapılaşma da
artmıştır. Artan nüfusun surların içine sığmamasından dolayı sur ve hendeğin dışında mahalleler oluşmuş ve bağ evleri inşa edilmiştir. Şehrin gelişmeye
115

KŞS. XCIII, s. 214.
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başlamasıyla birlikte buranın su ihtiyacını karşılamak
üzere başta sultan I. Alaeddin Keykubad olmak üzere Sahib Ata Fahreddin Ali gibi birçok devlet adamı
tarafından şehir imar edilerek sağlam su şebekeleri
kurulmuştur. I. Alaeddin Keykubad döneminde şehrin güney doğu bölgesindeki Mukbil ve Beypınarı
kaynaklarından alınan sular Havzan’da yapılan su
deposunda toplanarak buradan halkın su ihtiyacı karşılanmıştır. Bu durum 1913 yılında dahi böyledir116.
Sahib Ata Fahreddin Ali döneminde ise şehrin su ihtiyacı künklerle Meram deresinden şehre ulaştırılan su
ile karşılanmıştır. Bu su önce yine Havzan (Havuzlar)
Mahallesi’ndeki havuzlara alınarak buradan şehre
dağıtılmıştır. Uğur-Koman Meram Çayından ayrılan
bir kısım suyun “Dört Okka” mahalline uzunca bir
arkın ulaştırdığını, bu arkın halk arasında hâlâ “Sahib
Ata Irmağı” ismiyle anıldığını, bu ark vasıtasıyla bağ
ve bahçelerin de sulandığını ve Sahibin adının her
gün hayırla anıldığını belirtmiştir117. Sahib Ata’nın,
günümüze ulaşamayan bu su tesisatını, sadece banisi
olduğu hamam, buzhane ve çeşmelere su sağlamak
için değil, şehrin önemli bir kısmına ve zirai faaliyetlere su temin için gerçekleştirdiği söylenebilir. Sahib
Ata Fahreddin Ali’nin vakfettiği su yapılarından biri
de çeşmelerdir. Selçuklu döneminde şehrin su ihtiyacının bir kısmı halkın doğrudan ulaşabileceği ve
genellikle vakıf eserlerin çevresine yapılarak Meram
Deresi, Kestel suyu, Hatıp ve Çayırbağı suları gibi çeşitli kaynaklardan beslenen çeşmelerden sağlanmıştır.
Fahreddin Ali’nin banisi olduğu ve Sikaye-i Sahibiye
olarak anılan çeşmelerden biri Şaz Bey Medresesinin
yanındadır. Diğeri ise Alaeddin Tepesi’nin kuzeyinde
ve Darü’l-hadis Medresesinin kuzey doğusundadır.
Burada Sahib Ata’nın Sikaye-i Sahibiye olarak anılan bir çeşmesi olduğundan bu mahalleye “Sikaye
Mahallesi” adı verilmiştir118. Konya’da Selçuklular
döneminde inşa edilen bu su yapıları Cumhuriyet dönemine kadar kullanılmıştır.
116

VGMA. 4148. 101.

117

Uğur-Koman, Sahip Ata ile Oğullarının Hayatı ve Eserleri, s. 80.

118

İ.H. Konyalı, Konya Tarihi, s. 84.

Sahib Ata Fahreddin Ali’nin Larende Kapısının

sanduka bulunmaktadır ve vezirin kendisi dışında

karşısında yer alan külliyesinin bir parçası olarak

oğulları, kızları ve torunları buraya defnedilmiş-

inşa edilen hamam, Türkiye Selçuklu dönemi içer-

tir. Türbenin inşa kitabesi yoktur. Ancak türbe ile

sinde bilinen çifte hamamlarının en büyüğüdür. “Sul-

doğusundaki koridoru ayıran sivri kemerin batı yü-

tan” , “Hamam-ı Sultanî ”, “Çifte Hamam” ,

zünde, Kur’ân-ı Kerim’den ayetlerin yer aldığı ya-

“Mahkeme Hamamı ”, “Larende”, “Larende Ka-

zıtın sonuna, türbenin 1283 tarihinde yenilendiğini

pısı Hamamı” gibi çeşitli isimlerin verildiği bilin-

ifade eden bir kitabe bulunmaktadır124. Bugüne sa-

mektedir. Konyalı’nın ziyaret ettiği yıllarda “Şifa

dece yenileme tarihi ulaşan türbenin, ilk inşaatının

Sultan Hamamı” ismiyle anılıyordu. Kitabesi bulun-

1277–1278 tarihlerinde gerçekleştirildiği anlaşıl-

madığından hamamın inşa tarihi ve vâkıfı hakkında

maktadır125. Mimarı bilinmeyen binanın, günümü-

kesin bir bilgi yoktur. Ancak, Fatih dönemi tahririn-

ze ulaşabilmiş bir vakfiyesi de bulunmamaktadır.

119

120

121

122

de gelirlerinin Sahib Ata vakfına bağlı olduğunun
belirtilmesi ve 1570 yılındaki onarımın Sahib Ata
vakfının mütevellisi eliyle gerçekleştirilmiş olması,
XIX. yüzyıl Osmanlı arşiv kayıtlarında da Sahib Ata
hankah camiine gelir getirici olarak kaydedilmesi;
ayrıca Ilgın’daki kaplıcası ile benzerliklerinden dolayı hamamın banisinin Sahib Ata Fahreddin Ali olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.
d) Türbe
Sahib Ata’nın Larende Kapısındaki külliyesinin en son inşa edilen bölümü olan türbede altı123
119
İlk olarak 1272 tarihli Cacabey vakfiyesinde (Temir, a.g.e,
s.116) Sultan Hamamı ismiyle zikredilen bina, daha sonra Fatih
Tahririnde (Konyalı, a.g.e., s.1069) 1570 tarihli tamir kaydında
(KŞS. II, s.11/5, 12/6) 1691 tarihli onarım kaydında (Yusuf Oğuzoğlu, “17.yy. Konya Şehir Müesseseleri ve Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma”, (Ankara Üniversitesi Yayınlanmamış
Doktora Tezi), Ankara 1980, s.29), Lale devrindeki bir Şer’iyye
Sicil kaydında (Küçükdağ, a.g.t., s.69) ve XIX. yüzyıla ait bir tamir
kaydında (KŞS., LXXX, S.132/1) bu isimle anılmaktadır.
120

VGMA. 4199. 34.

121

VGMA. 4199. 10.

122

VGMA. 4199. 116.

123
Türbede üçerli iki sıra halinde ve doğu-batı doğrultulu sıralanmış altı sanduka yer almaktadır. Güneybatı köşede ve diğerlerinden daha yüksek olan sanduka Selçuklu Veziri Sahib Ata Fahreddin
Ali’ye aittir. Sahib Ata’nın sandukasının doğusundaki ikinci lahit,
çinilerin renk ve lahit üzerindeki yerleşme düzeni bakımından birincisi ile aynıdır. Burada yatan kişinin Sahip Ata’nın büyük oğlu
Taceddin Hüseyin olduğu tahmin edilmektedir. Bunun doğusundaki sanduka da ağabeyi ile aynı savaşta ölen Nusrettin Hasan’dır.
Yazıtta burada yatan kişinin H. 675 senesinin Zilheccesinin 21.
Cuma günü öldüğü belirtilir ki bu tarih, kaynaklarda her iki kardeşin Karamanoğulları ve Cimri ile yaptıkları savaşın tarihidir.

Kuzeydeki ikinci sırada yer alan sandukalardan Sahib Ata’nın lahdi ile aynı hizada olanının, başucunda kitabe yoktur. Ayak ucundaki dört satırlık kitabesinden burada yatan kişinin 1292 Mayıs’ta
ölen Sahib Ata’nın kızı Melike Hatun olduğu anlaşılmaktadır. Bu
sandukanın doğusundaki beşinci sanduka’da herhangi bir kitabe
yoktur. Ancak Ahmet Tevhid, H.1313/M.1896 yılında bu yazıtı
okumuştur. Buna göre, burada yatan şahsın Sahib Ata’nın torunu
(Taceddin Hüseyin’in oğlu) Şemseddin Mehmed olduğunu ve H.
686 Cemaziyeli’nin başlarında öldüğü anlaşılmaktadır. Altıncı sandukanın kime ait olduğu bilinmemektedir.
124

Uğur-Koman, Sahib Ata ile Oğullarının Hayat ve Eserleri , s.54.

Türbenin tarihini Huart, Konia, La Ville des Derviches Tourneurs, Souvenirs D’un Voyage en Asie Mineure, Paris 1897, s.78),
Meinecke, (a.g.e., s.366) 1277 olarak verirken, Arık (a.g.m., s.79)
1268, Önkal (a.g.e., s.372) ve Uğur-Koman (a.g.e., s.54) ise tarih
vermeden, oğullarının ölüme üzerine yapıldığını belirtirler. Buna
karşın Löytved (a.g.e., s.66) ve Aslanapa (a.g.e., s.167), aslında yenileme tarihi olan 1283’ü inşa tarihi olarak vermektedir. Türbede
bulunan Sahib Ata’nın küçük oğluna ait sandukanın üzerinde yer
alan tarih, 1277’dir. Türkiye Selçuklu Tarihinde “Cimri” hadisesi
olarak bilinen ve Karaman Oğullarının Konya’yı işgal ettiği olay
esnasında, Sahib Ata’nın iki oğlu, Abaka Han’ın yanında olan babalarının yerine, başkenti savunmak üzere harekete geçmişti. İki
taraf arasında gerçekleşen savaşı Cimri ve Karaman Oğulları kazanmış, Sahib Ata’nın iki oğlu şehit düşmüştü. Yapılan bu savaşı
Anonim Selçuknâme, (a.g.e., s.39) 21 Zilhecce 677 olarak vermektedir. Buna karşın eseri günümüze kazandıran Feridun Nafiz Uzluk
(Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakıfları Fihristi, Ankara 1958,
s.39, dipnot *) bu tarihin yanlış olduğunu belirterek, ele geçen
Cimri’ye ait sikkelerin tarihinin H. 675 olduğunu, dolayısıyla anılan olayın 21 Zilhecce 675 olacağını belirtir. O.Turan (a.g.e., s.565)
ise savaşın tarihini vermemesine karşın, Cimrinin savaştan sonra
gittiği Konya’ya ulaştığı tarihi Haziran 1277 olarak verir ki, gerek
sandukalardaki gerekse Uzluk’ta verilen Mayıs 1277 tarihine uygun düşmektedir. Bunun dışında türbenin çeşitli bölümlerinde yer
alan ve şehitliğin faziletlerini anlatan ayet ve hadisler, anılan olaya
vurgu yapar niteliktedir. Ayrıca, külliyenin günümüze ulaşamayan
vakfiyesinin (bk. Şer’iyye Sicil Defteri Cilt 93.den nakleden Atçeken, a.g.e., s.110-111.) tarihinin de 1278 olması, külliyenin son
yapısı olan türbenin, 1277-1278 arasında inşa edilmiş olabileceğini
göstermektedir.
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147

Sahib Ata Fahreddin Ali günümüze ulaşmış

bina mimarının adı yazılıdır. Kuzeydeki madalyon-

olan Darü’l-hadis ve Sivas Gök Medrese vakfiyele-

da “Amel-i- Kelük, güneydekinde ise “bin Abdul-

rinde, vakıflarında Kur’an-ı Kerim okunarak ken-

lah” yazmaktadır. Binanın günümüze ulaşabilmiş

disi ve ailesinin arkasından dua edilmesini özel-

vakfiyesi orijinal olmayıp, 1899 yılına ait kopya

likle istemiştir. Bunun için vakıflarının tamamında

nüshadır. İlk tanzim tarihi, 1262 olan vakfiye, 1266

cüzhanlar görevlendirilmiştir. Zaviye içindeki tür-

ve 1268 yıllarında yapılan ilavelerle son halini al-

bede de bu geleneğin devam ettirildiği bilinmekte-

mış130, 1899’da ise Gök Medrese vakfiyesi ile bir-

dir. 1926 yılına gelindiğinde türbe içinde iki adet el

likte aynı deftere kaydedilerek tek nüsha haline

yazması minyatürlü büyük “kelam-ı kadim”in yani

getirilmiştir. Vakfiyeye göre medrese Odun Pazarı

Kur’an-ı Kerim’in Sahib Ata zaviyesi müezzin ve

yakınında Sultan kapısına giden yolun üzerine İç

muhafızı Ali Remzi Efendi

126

tarafından Yusuf Ağa

kalenin önündeki hendeğin hizasına kurulmuştur.

Kütüphanesine verildiği arşiv kaynaklarına kaydedilmiştir127. Kütüphane memuru Kur’an-ı Kerimleri bizzat aldığını belirtmiştir. Bu Kur’an-ı Kerimlerin yüzyıllarca Sahib Ata Fahreddin Ali ve evladı
için türbede okunduğu açıktır.
2. Darü’l-hadis Medresesi ve Külliyesi
Medrese, mescit ve minareden müteşekkil
olarak inşa edilen bu külliyenin içindeki medrese,
vâkıfının hadis ilimleri okutulmak üzere inşa ettirdiği, aynı zamanda Sultan-ı Kâmil Nasruddin Mu-

Selçuklu veziri Sahib Ata Fahreddin Ali’nin
1281 tarihli külliye vakfiyesi dönemin Konyasının fiziki yapısı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Buna göre, şehirde iç kale hendeği dışında
biri medrese civarında olmak üzere üç pazar131, iki
mescit132, üç mahalle133 ve bir han bulunmaktadır.
Ayrıca vakfiyeden, iç kalenin çevresinin bir hendekle kuşatılmış olduğu, iç kale etrafında bulunan
bir yolun “Sultan Yolu” olarak adlandırıldığı da
anlaşılmaktadır.

hammed’in Kahire’de kurduğu ve hadis enstitüsü

a) Medreseye Vakfedilen Gayrimenkuller

sayılan ihtisas medresesinden sonra (622/1225)

Sâhib Ata Fahreddin Ali, medresede eğitim ve

Anadolu’da bu amaçla açılan ilk darü’l-hadis’tir128.
Medresenin yapılış tarihini belirleyen kitabesi bulunmasa da vakfiyesinden hareketle 1264-1265
tarihinde tamamlanmış olduğu tahmin edilmektedir129. Binanın banisi, vakfiyesinde “Ali bin Hüseyin el-Hac Ebu Bekir Konevî” şeklinde anılan Türkiye Selçuklu Devleti veziri Sahib Ata Fahreddin
Ali’dir. Külliye, Fahreddin Ali’nin Selçuklu hizmetinde genel vezir olarak görev yaptığı dönemde
inşa edilmiştir. Taç kapıyı süsleyen yazı bordürünün üstte saçak yaptığı bölümün hemen altında,
her iki yanda, birer dairesel madalyonun içinde
126

VGMA. 3327. 35.

127

VGMA. 3327. 36.

128

M. Bilge, İlk Osmanlı Medreseleri, İstanbul 1984, s. 13.

129

VGMA. 1967.
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öğretimin aksamaması, görevlilerin ihtiyaçlarının
karşılanması ve medresenin bakım ve onarımı için
gelir getirmesi amacıyla bağ, bahçe, tarla, arazi,
köy ve ev gibi birçok gayrimenkulü buraya vakfetmiştir. Ayrıca bunların gelirlerinin nereye, nasıl
harcanacağı, kimlere, ne kadar ücret verileceği, bu
kişilerin tayini ve hangi işlerde, ne sıfatlarla görevlendirileceği hususları belirli esaslara bağlanmıştır.
Sâhib Ata Medresesi’nin gelir kaynakları içinde öncelikle arazilerin yoğunlukta olduğu dikkat
Bunların dışında bir de 1377 tarihli vakfiye vardır ki, çeşitli zamanlarda yapılan vakıfların tamamını içine almaktadır.
130

131

Eski Pazar, Yeni Pazar/çarşı ve Odun Pazarı’dır.

132

Kara Arslan, Kemahlı ve Şerefüddin Mescitleri.

133
Aksaray Kapısı Mahallesi, Marendi Mahallesi ve Attar Armağan
Şah Mahallesi.

çekmektedir. Bunlar, vakfedilen köyler, çiftlikler,

5 dükkân, Eski Çarşı’da 3 dükkân ve Karaarslan

bağlar, tarlalar, bahçeler ve sebzeliklerdir. Ayrıca

ile Kemahlı Şerefeddin’e mensup cami hizasında 3

iktisadî ya da farklı amaçla inşa edilmiş olan dük-

dükkânın tamamı139 ile Cami Çarşısı’nda 1 dükkân

kânlar, imaretler ve evler de vakfedilen kaynaklar

vakfedilmiştir. 1281 yılında düzenlenen vakfiyede,

134

arasında yer almaktadır . Buna göre medreseyi

öncelikle 1264 tarihli vakfiyede vakfedilmiş olan

ayakta tutan akarlar arazi ve bina olmak üzere iki

Arazar köyünün hisseli yarı hissesi tekrar edilmiş,

kısımdan meydana gelmektedir. Sâhib Ata Fah-

onun dışında Kırşehir’de Karahüyük140’e tabi Şi-

reddin Ali’nin 1264 tarihli vakfiyesi ve daha sonra

gon köyünün tamamı vakfedilmiştir. Nakit olarak

yapılan eklemeler ile medrese, mescit ve minareye

1000 dirhem para da vakfedilenler içindedir.

vakfedilen gelirler açıkça belirtilmiştir. Buna göre
Kırşehir’e bağlı Kılıcan köyünün tamamı, Arazar
köyünün tamamından hisseli yarı hissenin tamamı, Konya dışında Ahmed Han köyü yolu üzerinde
Nizamü’d-din Hurşidi’l-Burul sebzeliği olarak bilinen sebzeliğin tamamından hisseli yarı hissenin

1264 tarihinde vakfedilen gayrimenkullerin çoğu köy, sebzelik, üzüm bağı ve arazilerden
oluşurken aralarında bir de imaret bulunmaktadır.
1265 tarihli vakfiyede ise 18 dükkân ve 5 evin vakfedilmiş olması, medresenin gelir getirici unsurlarının büyük ölçüde bina nitelikli olduğunu göster-

tamamı, Konya dışında Baba Mehilas adlı mevki-

mektedir. Medrese ve cami ile şehirleşme, din ve

inin yakınında bulunan bin adet üzüm bağının bu-

eğitim hizmetlerine önemli ölçüde katkısı bulunan

lunduğu bağın ve buradaki imaretin tamamı, Kon-

Darü’l-hadis medresesinin diğer bir işlevi de zirai

ya dışında İdris oğlu köyü adıyla bilinen Melisya135

gelirleri aracılığıyla ticari hayatı destekleyecek ta-

köyünde bulunan arazinin tamamı, Konya dışında

rımsal gelirleri kent ekonomisine aktarmaktır. Vak-

Konyalı Zekeriya Tercümanoğlu Bedreddin Yahya

fedilen dükkânlarla ise sınai üretim ve ticari hayat

arazisi adı ile bilinen arazinin tamamı bütün hak-

desteklenmiştir.

ları ile birlikte şer’î olarak vakfedilmiştir. 1265 tarihinde ise vâkıf 4 dükkânın tamamı ile Konya’da
Mecdüddin Mütetabbib136 adlı yerde bulunan bir
ev ve Konya dışında Aksaray kapısı mahallesinde
bir ev ile 2 dükkânın tamamını vakfetmiştir. Yine
aynı vakfiyede Konya’da Merendi137 mahallesinde
2 ev, Attar Armağanşah mahallesinde Ermenhane’de 1 ev138, Yeni Çarşı’da külahçılar sırasında
VGMA. Defter No. 592, s. 100-103; Sadi Bayram, Ahmet Hamdi Karabacak, Sahib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri, Ankara 1981, s. 38-40.
134

135

Sille’de Sur Dirhemi’ne bağlı bir köydür.

Dış kalenin dahilindedir. Bk. Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Konya 1998, s. 35

136

Dış kalenin dahilindedir. Bk. Baykara, Türkiye Selçukluları
Devrinde Konya, s. 35.
137

Şehir içerisinde Ermen-han yani Ermeni Hanı adı verilen 1020 hücreli bir han bulunmaktadır. Burada daha ziyade Ermeniler
ikamet ettiklerinden “Ermen-han” adı verilmiştir. Konya’daki iki
Ermen-han’dan biri Konya içinde Attar Armağanşah mahallesin138

Türkiye Selçukluları döneminde Konya ve
çevresinin sadece kuru ziraate elverişli olup, hububatın başlıca zirai mahsul ve köylünün esas geçim
kaynağı olduğu bilinmektedir141. Bunun yanında
bağcılık ve sulak topraklarda ise meyve ve sebze
ziraati yapılıyordu142. Bu dönemde şehir ile mevkûfatın bulunduğu kırsal alan arasında belirgin bir
de olup 10 hücrelidir. Bk. Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde
Konya, s. 32.
139
Bugün Karatay Lisesi’nin bulunduğu yerdedir. XVI. yüzyılda
buraya büyük bir bedesten inşa edilmiştir. Bk. Özer Ergenç, XVI.
Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara 1995, s. 35. Çeşitli esnaf dükkânları ile çevrili bulunması ve Şerefeddin Camii yakınında olması, burayı her yönden şehrin merkezi haline getirmiştir.
140
Karahüyük, Selçuklu döneminde birçok köy ve çiftliğin bağlı
olduğu en büyük köylerden biridir.
141
Zekeriya b. Muhammed b. Mahmud Kazvinî (681/1282), Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l- İbâd, Beyrut, t.y., s. 121.

Süha Göney, Türkiye Ziraatinin Coğrafî Esasları, I , İstanbul
1987, s. 23.

142

149

ayrımın olmadığı ve şehirlilerin büyük bir oranının

kalesinin batısında yer almakta idi146. Vakfiyede

aynı zamanda tarım ile uğraştıkları görülmekte-

geçen Sultan Kapısının şehrin kuzeyinde olduğu

dir . Nitekim vakfiyelerde bu gelir kaynaklarının

ve Karatay Medresesine açıldığı Celaleddin Kara-

sınırlarının bağ, bahçe, bostan, tarla ve çayır şek-

tay’a ait olan medrese vakfiyesinden anlaşılmak-

linde tarif edilmiş olması bir kısım vakıf akarlarının

tadır147. Türkiye Selçukluları döneminde yönetim

şehir ile iç içe olduğunu göstermektedir144.

merkezi olan sarayın yer aldığı Alâeddin Tepesi-

143

Dârü’l-hadis medresesi vakfına ait Osmanlı
dönemindeki en eski kayıt 881/1476 tarihli vakıf
tahriridir145. Burada listelenen gelir kaynakları daha
sonraki tahrirlerde tekrarlanmış, ancak dönemler
arasında köylerden ya da bina nitelikli akarlardan
elde edilen gelir oranları değişme göstermiştir.
Medresenin vakfiyesinde bu vakıfla ilgili olarak
medrese, mescit ve minareden bahsedilmektedir.
Oysa ki Sahib Ata’nın bir başka eseri olan Sivas
Sahibiye Medresesinin vakfiyesinde ise medresenin yazlık, kışlık odaları ve abdestliği, minare ve
mescidiyle beraber inşa edildiği yazılıdır. En eskisi
1476 yılına ait Osmanlı kayıtlarında binadan “Vakf-ı dârü’l-hadis ve mescidi maa minare ve mektephâne-i Hoca Fahreddin sahib-i Sultan Alâeddin...”
şeklinde bahsedilmesi ve vakfiyedeki mescit, medrese (Dârü’l-Hadis) ve minareden oluşan birimlere

nin şehre açılan kapısı Sultan Kapısıdır. Bu durum,
külliyenin şehrin en önemli ekonomik ve politik
alanlarından biri üzerine kurulduğunu göstermektedir. XIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Konya’daki yapılaşmanın surların dışına taşmaya başladığı görülmektedir148. Sahib Ata Medresesinin
bu dönemde sur içinde ve hem ticari hem de siyasi
öneme sahip bir bölgede inşa edilmiş olması, vezir
Sahib Ata Fahreddin Ali’nin çok yönlü gücüne işaret etmektedir.
Vakfiyesinde “...birbirine bitişik bulunan
medrese, mescit ve minare” ifadelerinden, mescidin medrese ile aynı tarihte yani 1261-1262 yıllarında inşa edilmiş olduğu anlaşılmaktadır149. 1910
yılında mescit içinde bulunan antika 3 halı seccade, 1 kilim ve bazı çiniler çalınmış ve bu konuda
soruşturma başlatılmıştır150.
c) Medresenin Giderleri

bir de mektephâne eklenmiş olması dikkat çekicidir. Bu durum XV. yüzyılda görülen lüzum üzerine
binaya, mektephâne bölümünün eklenmiş olabileceğini, söz konusu vakfın da bu bölüm olabileceği
ihtimalini akla getirmektedir.
b) Mescit
Külliye, Alâeddin Tepesinin batısında yer almaktadır. Vakfiyesinde “Sultan Kapısı yolunda
Odun Pazarı yakınında ve hendek hizasında” şeklinde tarif olunan vakıf eser, dış sura bitişik olan ve
bir takım askerî hizmetlerin görüldüğü Ahmedek

Medresenin eğitim düzeyini olmasa da yaklaşık kapasitesini ortaya koyan önemli faktörlerden
biri medresede görev yapan toplam personelin
sayısıdır. Türkiye Selçukluları döneminde medreselerin akademik, idari ve hizmetli personel yönünden oldukça zengin oldukları görülmektedir151.
Tanyeli, “Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci
(11.–15. y.y.)”, Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (11. – 15. yy), İTÜ Mimarlık Fakültesi Yay., İstanbul 1987, s. 55.
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147

Turan, “Karatay Vakfiyeleri”, s. 81.

Tanyeli, “Anadolu Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci
(11.–15. y.y.)”, s. 56.
148

Hasan Yüksel, “Anadolu Selçukluları’nda Vakıflar”, Anadolu
Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, I, Ankara 2006, s. 317.
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144
Osman Turan, “Selçuklu Devri Vakfiyeleri III, Celâleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, XII/45 (1948), s. 141-149.
145

TTD., No. 564.15, s. 2 a-b.

150

VGMA. Defter No. 592, s. 100-103; VGMA. Defter No. 592, s.
100-103; Bayram-Karabacak, a.g.m., s. 39.
149

150

VGMA. 4188. 95.

151

İbrahim Balık, “Sivas Gök Medresenin Türkiye Selçuklu Eği-

Bu durumun, vâkıfın kendi yakınlarına istihdam

Kur’an’ın ögretilmesi, ezberletilmesi ve fark-

oluşturabilme amacını gütmesiyle ilgili olduğu dü-

lı lehçelerde okunması için inşa edilen egitim

şünülebilir. XIII. yüzyılda Darü’l-hadis Medresesi-

kurumlarına Türkiye Selçukluları döneminde Dâ-

nin toplam personel sayısı 11 kişidir. XVI. yüzyıl

rü’l-Huffaz adı verilmiştir. İslâm dünyasında Hz.

kayıtlarında ise muid ve kâtip medrese personeli

Peygamber döneminden itibaren Kur’ân’ın yedi

arasında yer almamış, dolayısıyla medresede gö-

lehçe üzerine okunması, bir ihtisas alanı olarak

rev yapan kişi sayısı 8’e düşmüştür. Darü’l-hadis

ortaya çıkmış ve bu alanda büyük âlimler yetiş-

Medresesinde yüzyıllar içerisinde meydana gelen

miştir154. Bu gelenek, Anadolu’da da devam etti-

görev değişiklikleri ise dönemin ihtiyaçlarına göre

rilmiştir. Dârü’l-Huffazların başında bulunan ve

kurumun personel istihdamı ile açıklanabilir.

döneminde en iyi Kur’an okuduğu kabul edilen ki-

Türkiye Selçukluları dönemi vakıflarının genelinde, vakıf gelirlerinin nakit olarak tahsis edilmediği ve daha çok 1/3, 1/5, 1/6, 1/10 gibi hisselere ayrılarak, vakıf görevlilerine ödenen ücretlerin
bazen aynî bazen de hem aynî hem de nakdi olarak
ödendiği görülmektedir. Görevlilere ücretlerinin
yalnızca nakit olarak verilmemesini, 1243 Kösedağ
yenilgisinden sonra Türkiye Selçuklularının içinde
bulunduğu mali kriz ile açıklamak doğru değildir.

şiye “Şeyhü’l-kurrâ” adı verilmiştir155. Dâru’l-Huffazlar, verdiği ilmin içeriği bakımından daha çok
cami ile birlikte inşa edilmişlerdir. Buralarda ezberlettirilmek istenen Kur’an-ı Kerim’in ve öğretilmek istenen ilimlerin özellikleri bakımından sık
sık tekrar ve uygulamaya dayalı bir eğitim metodunun takip edilmiş olduğu söylenebilir. Okutulan
dersler ise muhtemelen Kur’an-ı Kerim, tecvid ve
Hüsn-i Hat’tan oluşmaktadır.

Çünkü bu tarihten sonra da Anadolu’da birçok va-

Bu vakıf esere ait bir vakfiye ve kitabe bulun-

kıf eserin vücuda geldiği ve vakıf gelirlerine nakit

madığından külliyenin bânîsi, tarihi ve mimarına

para ödendiği bilinmektedir . İlhanlı hakimiyeti

ilişkin net bilgiler yoktur. Ancak vakıflara gelir

döneminde Anadolu’da vakıfların gelir durumunu

getirmek üzere kaydedilen gayrimenkullerin tarihi

etkileyecek derecede bir ekonomik kriz görülme-

süreç içerisindeki durumları incelendiğinde bir-

miş olmalıdır. Zeki Velidi Togan bu durumun 1277

çok bilinmeyen net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

yılına kadar devam ettiği görüşündedir . Vakıf

Konya Beyhekim Mahallesinde bulunan ve “Dön

mallarına amacı dışında dokunulamayacağının

Baba Tekkesi”, “Tahir İle Zühre Mescidi”, “Arzu

toplum tarafından kabul gördüğü düşünülürse, İl-

İle Kanber Tekkesi” gibi değişik isimlerle tanınan

hanlılar’ın en azından bu sebeple vakıflara müda-

bu vakıf eserin gelirlerinin, 1483 yılında Sahib Ata

hale etmedikleri varsayılabilir. Darü’l-hadis Med-

Fahreddin Ali’nin banisi olduğu Darü’l-hadis Med-

resesi vakfı görevlilerine maaşları hem aynî hem

resesine devredilmiş olması, külliyenin Fahreddin

de nakdî olarak ödenmiştir.

Ali’ye ait bir vakıf eser olduğunu göstermektedir.

152

153

3) Dârü’l-Huffaz Medresesi ve Külliyesi
timindeki Yeri ve Önemi”, Selçuklular Döneminde Sivas-Sempozyum Bildirileri (29 Eylül-1Ekim 2005), Sivas 2006, s. 266-267.
İsmet Kayaoğlu, “Divriği Ulu Camii’nin H. 641/ M. 1243 Tarihli Orijinal Vakfiyesi ve Vakfiyenin Değerlendirilmesi”, Divriği Ulu
Camii ve Darü’ş-şifasının 750. Yılı Hatıra Kitabı, Ankara 1978, s.
10-11; aynı yazar, “Turumtay Vakfiyesi”, VD, 12 (1978), s. 91-112.
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Zeki Velidi Togan, “Moğollar Devrinde Anadolu’nun İktisadî Vaziyeti”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, I (1931), s. 21-27.
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1483 yılı Konya Evkaf Defterlerinde Çeşme Kapısı156 civarında Sahib Ata’ya ait “Dârü’l-Hüffâz”,
154
Abdurrahman Çetin, “Kur’an Öğretim Tarihi ve Öğretim Kurumları”, U.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, I/1 (1986), s. 95-101.
155

Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, I-II, İstanbul 1977, s.169.

Bu kapı Konya surunun batıya açılan büyük kapılarından birisi
ve Alaeddin Keykubat adına hazine tarafından yaptırılan kapıların
dördüncüsüdür. Sadreddin Konevî türbesine giden yolun ve İmam
Bağavî Türbesi’nin ve kapı çeşmesinin karşısındadır. Sonra karşı156
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“Mescit” ve “Çeşme”den bahsedilmektedir157. Bu

bu eser Darü’l-Hadis Medresesinin evkafı arasında

üç eserden oluşan külliyenin vâkıfının vezir Fah-

sıralanmıştır. Ancak bu tarihte tamamen yıkıldığı

reddin Ali olduğunu gösteren bir diğer delil de,

ve enkazının satılarak gelirinin Darü’l-Hadis Med-

Fahreddin Ali’nin külliyesinde mütevellilik yapan

resesi’nin tamiratı için harcanağı ifade edilmiş-

ve onun neslinden olan Abdurrahman adlı şahsın

tir162. Sahib Ata’nın diğer vakıf eserleri ile Konya

buranın da mütevelliliğini yapmış olmasıdır. Ayrı-

ve çevresindeki benzer modeldeki mescitler ince-

ca bu külliyeye ait gelirler Osmanlı dönemi arşiv

lendiğinde buranın XIII. yüzyılın üçüncü çeyreğin-

kayıtlarında ya birleştirilmiş olduğu Darü’l-Ha-

de inşa edilmiş olabileceği söylenebilir163. Kayıt-

dis medresesi vakfı ile ya da Sahib Ata Fahreddin

larda yer alan ve aşağısı Kırk Çeşme yukarısı ise

Ali’nin banisi olduğu diğer bir vakıf eser olan zavi-

Dârü’l-Huffâz olan yapılardan günümüze herhangi

ye ve türbe vakfı ile kaydedilmiştir158. Vakıf eserin

bir iz kalmamıştır.

bulunduğu bu semt, Selçuklu döneminin en eski

SONUÇ

yerleşim yerlerinden biri olmakla birlikte Sahib
Ata Fahreddin Ali’nin burada evlerinin de olduğu
anlaşılmaktadır159.
II. Bayezid devri Evkaf kayıtlarında da Dârü’l-Huffâz’ın Karamanoğulları devrinde yıkılmasından dolayı vakfın gelirlerinin Konya Sahib Ata
Dârü’l-Hadisi’nin yani İnce Minareli Medresenin
müderrisine tahsis edildiği, gelirleri Dâr’ül-Hadis’e
devredilen vakfa ait binaların ise, Dârü’l-Huffâz,
Mescit ve Çeşmeden (Kırk Çeşme-i Sahip160) müteşekkil olduğu ifade edilmiştir161. Nitekim 1801
yılına ait kayıtlarda da “Kırk Çeşme” adı verilen
sına Sahib Ata Fahreddin Ali çeşme yaptırdığı için kapı “Çeşme
Kapısı”, çeşme de “Kapı Çeşmesi” adlarını almışlardır, bk. İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, s. 52.

İslam-Türk şehirlerinde vakıf kurumlarının
şehircilik açısından birinci derecede rol oynadığı
bilinmektedir. Fethedilen şehirlerin imarı, geliştirilmesi ve bir İslam-Türk şehri haline getirilmesinde vakıf binalarının hizmeti ve katkısı büyüktür.
Konya’nın gelişmesinde de öncelikli rol oynayan
vakıf hayratını, sosyal ve dinî müesseseler oluşturmaktadır. Vakıfların daha çok Konya’nın şehir
merkezinde yer alması ise başkent olarak buralardaki nüfus yoğunluğundan kaynaklanmaktadır.
Bununla birlikte, şehirlerde yaptırılan çeşitli sosyal ve dinî müesseselerin vakıf kurucusuna, diğer
küçük yerleşim birimlerine göre toplumda daha iyi
bir itibar ve iyi bir imaj kazandırma düşüncesinin
de etkili olduğu söylenebilir. Türkiye Selçukluları

157

M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri”, s. 147.

döneminde, sultanların ikamet yeri olan ve “saray-ı

158

Seyit Ali Kahraman, Karaman Vilâyeti Vakıfları, s. 36.

saltanat” adı verilen yönetim bölgesi, sultanın ken-

Arşiv kayıtlarına göre bu evlerin yerlerinin Darü’l-hüffaz ile
Sadreddin Konevi türbesinin arasında olduğu söylenebilir.

di maiyeti, görevlileri ve yakınları ile kalabalık bir

Sahib Ata Fahreddin Ali’nin Konya’nın birçok bölgesine çeşme
yaptırdığı göz önüne alınırsa bu çeşme dışında kırk adet çeşmesinin olduğu düşünülebilir.

ğu kadar, nüfusuna da önemli etkilerde bulunmuş-

159

160

“Vakf-ı Dâru’l-Huffaz ve mescid ve çeşme der Bab-ı çeşme
Eş-Şehir Bi kırk çeşme. Tevliyet der tesarrufi Abdü’r-rahman an
evlad-ı Sahib heme harab el’an bir hafız dahi yoktur. İbrahim Bey
(Karaman Oğlu) zamanında dahi mevkufunaleyh münhedim olduğu sebebden Mevlânâ Mümin halife mezkur Sahib Daru’l-Hadis’inin müderrisi olub zikr olan vakıf dahi müşarünileyh Sahib’in olduğu acilden ana ilhak olunub tesarrufa marr-üz-zikr İbrahim Bey
mektub vermiş el’an gine Asitane-i madeletpenah emrile medrese-i
mezbureye ilhak olundu. Mezrea-i Bostan tabi-i Konya. Zemin-i
haneha-i sahib der nezd-i çeşme. Bağ der Hoca Cihan”.

161
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zümre teşkil etmiş ve şehrin iktisadi hayatına oldu-

162

KŞS. 5919. 03.

163
Bu külliyeyi M. Katoğlu, XIII. yüzyılın son 25-30 yılı içine
tarihlemektedir, bk. “13.Yüzyıl Konyasında Bir Cami Grubunun
Plân Tipi ve Son Cemaat Yeri”, Türk Etnografya Dergisi, S. 9
(1966), Ankara 1967, s. 81-100; Ö. Bakırer, 1280 tarihini vermektedir, bk. On üç ve On dördüncü Yüzyıllarda Anadolu Mihrabları,
2. Baskı, Ankara 2000, s. 469. Yetkin, XIII. yüzyılın sonlarına tarihlemektedir, bk. Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, İstanbul 1986, s. 105; Konyalı ise XIII. yüzyıla tarihlemektedir, bk.
Konya Tarihi, s. 517.

tur. Bu nedenle bir gelenek olarak hem de güvenlik
açısından Alâeddin Tepesi çevresinde yer alan iktisadi ve idari kurumlar şehrin bu bölgede oluşması

KŞS. LX, s. 4.
KŞS. LXXX, S.132/1.

ve gelişmesinde birinci derecede etkili olmuştur.

KŞS. XLVIII, s. 246/2.

Buradan hareketle Konya şehrinin merkezi kabul

Millet Ktp. Feyzullah Efendi, nr. 300.

edilen sarayın hemen çevresinde yer alan ve Sahib Ata Fahreddin Ali’nin banisi olduğu Larende
Kapısı’ndaki külliyesi ve Darü’l-Hadis (İnce Minareli) Medresesinin inşasında buranın idari, sosyal ve iktisadi bir merkez olmasının yanında, nüfus
yoğunluğunun da etkili olduğu düşünülebilir. Aynı
durum Akşehir Taş Medrese, Kayseri Sahibiye
Medresesi ve Sivas Sahibiye-i Fahriyye vakıfları
için de geçerlidir. Kervansaraylarını ise işlek ticari güzergahlar üzerine inşa ettirmiştir. Onun va-

TTD (Tapu Tahrir Defteri), No. 564.15, s. 2 a-b.
VGMA(Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi)
Defter No. 592/100/103/9.
VGMA. 1967.
VGMA. 2178. 516. 547.
VGMA. 2178. 518. 555.
VGMA. 2179. 168. 482.

kıflarının birçoğu Selçuklu döneminde vakfedilen

VGMA. 3134. 22.

gelirlerle ve kalabalık bir personelle XX. yüzyılın

VGMA. 3327. 35.

başlarına kadar işlevini devam ettirmiştir.
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EMİR TÂCEDDİN PERVÂNE
VE TÂCÜ’L-VEZİR KÜLLİYESİ
Zehra ODABAŞI*

ÖZET
Türkiye Selçuklu sultanlarından I. Alâeddin
Keykubad (1220-1237) dönemi, Anadolu’da siyasi birliğin sağlandığı, devletin ticari, kültürel
ve ekonomik anlamda geliştiği, yaklaşan Moğol
tehlikesine karşı tedbirlerin alındığı önemli bir zaman dilimidir. I. Alâeddin Keykubad’ın bu başarısının kaynağı kurmuş olduğu merkeziyetçi devlet
politikasının yanında ehil ve tecrübeli emîrlerden
oluşturduğu idareci kadrodur. Ancak bu emîrlerden
bazıları sultanın aldığı karar ya da tedbirlerin kendi
çıkarlarına uygun olmadığı dönemlerde bizzat devletin kendilerine vermiş olduğu yetkileri suiistimal
ederek, bazıları da cebri olarak bu yanlış kararlara
uyarak devlet teşkilatında yeni düzenlemeler yapmışlardır. Adı geçen emîrlerden biri de Tâceddin
Pervâne’dir. Tâceddin Pervâne, I. Alâeddin Keykubad döneminde ilmî ve idarî yetkinliği ile öne çıkmış, Konya’da bir vakıf inşa ettirmiş ancak Emîr
Sadeddin Köpek’in şahsi hırslarının esiri olmuştur.
*Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi,
ze.odabasi@hotmail.com
Orcid No: 0000-0003-1890-4289

Bu çalışmada Selçuklu dönemi kaynakları ve Osmanlı dönemi arşiv belgelerine başvurularak Emîr
Tâceddin Pervâne’nin hayatı ve vakıf eserleri incelenecektir.
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İzzeddin Keykâvus’un Selçukî Hatun ile evliliği

(b?-d. 1238)’S LİFE
AND TÂCÜ’L-VEZİR COMPLEX
ABSTRACT

Turkish

Seljuks,

Tâceddin

Pervâne, Tâcü’l‐Vezir, Waqf, Emir
1. EMÎR TÂCEDDİN PERVÂNE’NİN
HAYATI
Asıl adı Tâceddin Mehmed b. Şerefeddin1 olan
ve Türkmen kökenli olduğu kabul edilen Emir
2

VGMA. 2180, s. 526; Mehmed Önder, Mevlânâ Şehri Konya,
Konya Turizm Derneği Yay., Ankara 1971, s. 180.
1

Babası Kadı Şerefeddin’in geldiği ve Tâceddin Pervâne’nin ço-
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sırasında sultandan büyük bir izzet ve ikram görerek kıymetli hediyelerle ağırlanmış ve sultanın
kendi düğünü sırasında gösterdiği bu cömertlik

The period of Sultan Alâeddin Keykubad I,
who was one of the Turkish Seljuk Sultans; had
an importance in ensuing the political union in
Anatolia and developing the state commercially,
culturally and economically. Also, measures were
taken against the approac‐ hing Mongolian threat.
The success of Alâeddin Keykubad I is based on the
centralized state policy which he established, as well
as the administrative staff composed of competent
and experienced emirs. However, some of these
emirs have abused the powers given to them by the
state in case the decisions or measures taken by the
sultan were not in their interests. Some others have
made new arrangements in the state organization
by compelling these wrong decisions. One of
those emirs is Tâceddin Pervâne. During the reign
of Alâeddin Keykubad I; Tâceddin Pervâne came
to the fore with his scientific and administrative
competence and built a waqf in Konya. In fact, he
became a pawn of Emir Sadeddin Köpek’s personal
ambitions. In this study, the sources of the Seljuk
period and the archival documents of the Ottoman
period will be examined and the life and waqf
works of Emir Tâceddin Pervâne will be examined.

2

ti hizmetine hangi tarihte girdiği hakkında kesin
bir bilgi yoktur. Ancak babası Kadı Şerefeddin, I.

EMİR TÂCEDDİN PERVÂNE

Keywords:

Tâceddin Pervâne’nin Türkiye Selçuklu Devle-

Erzincan’da büyük etki uyandırmıştır3. Muhtemelen Kadı Şerefeddin’in oğlu Tâceddin Pervâne ve
birçok emîr de bu maddi ve manevi iltifatlara sahip
olmak için Fahreddin Behramşâh’tan ayrılarak Selçuklu Devleti’nin hizmetine girmiştir4. Bu durumda Tâceddin Pervâne’nin çocukluk yılları ve eğitim
hayatı Erzincan’da başlamış olmalıdır. I. Alâeddin
Keykubad’ın5 son dönemlerinde “Pervâne”lik6 görevi yapan Tâceddin Pervâne, sultanın en nüfuzlu
emirlerinden biri olmuş, bu görevini II. Gıyâseddin
Keyhüsrev döneminde de devam ettirmiştir.
İbn Bîbî, Tâceddin Pervâne’nin nazik, haysiyetli, cömert bir devlet adamı olduğunu, âlimler
soyundan geldiğini ve yazısı ile belâgatinin çok iyi
cukluk ile gençlik yıllarının geçtiği Mengücek Beyliği’nin sınırları
dahilinde olan Erzincan bölgesi, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları bir bölgedir. Bu nedenle Marco Polo da buradan “Türkmen
Ülkesi” olarak söz etmiştir, bk. Marko Polo, Marko Polo Seyahatnâmesi, haz. Filiz Dokuman, Tercüman Gazetesi Yay., İstanbul
2000, s. 20.
I. İzzeddin Keykâvus, gelin Erzincan’dan Konya’ya getirilince
çok memnun olmuş ve Emîr-i Meclis Mübarizeddin Behramşâh’a,
gelini getiren Kadı Şerefeddin ile Erzincan beylerine hilatlarla
birlikte çeşitli hediyeler vermesini istemiştir. O da sultanın emri
gereğince 500 hilat, 700.000 dinar, 100 baş at ve 100 baş deveden oluşan muazzam bir hediye paketini Kadı Şerefeddin’e teslim
etmiştir, bk. Salim Koca, I. İzzeddin Keykâvus (1211-1220), TTK
Yay., Ankara 1997, s. 88-89.

3

Bu dönemde Erzincan’dan ayrılarak Konya’ya gelen birçok devlet
adamı, âlim, mutasavvıf ve şair vardır. Bunlardan biri de Ahmed Eflâkî’nin hocası olan Nizâmeddin Ahmed Erzincanî’dir, bk. Ahmed
Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, Kabalcı Yay., İstanbul 2012, s. 8.

4

Emine Uyumaz, Sultan 1. Alaeddin Keykubad Devri Türkiye
Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi (1220-1237), TTK Yay., Ankara
2003, s.

5

G. Herrmann, “Parwanaci”, Eİ2, VIII, 276-277; Kesik, Muharrem
“Pervane” DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 244; Ali Ekber Dehhuda,
Lûgatnâme-i Dehhûda, IV, Çâbnâme-i Dânişgâh, Tahran 1377, s.
4819.

6

ve Arapça başta olmak üzere bütün ilimlere vâkıf

bizzat sultan tarafından ilgiyle ağırlanmıştır. Kadı

olduğunu bildirmiştir . İbn Bîbî’nin onun âlimler

Şerefeddin, sultanın nikah töreninde hazır bulun-

soyundan geldiğini ifade etmesi şüphesiz babası-

duktan sonra maiyeti ile Erzincan’a geri dönmüş-

nın kadılık görevi ile ilgili olmalıdır. Yine İbn Bî-

tür10. Kadı Şerefeddin, Fahreddin Behramşâh’tan

bî’nin Tâceddin Pervâne hakkındaki ifadeleri onun

sonra oğlu Melik Alâeddin Davudşâh’a da hizmet

iyi bir medrese eğitimi aldığını göstermektedir.

etmiştir. İbn Bîbî onun Melik Alâeddin’in önemli

Dolayısıyla Tâceddin Pervâne kendi döneminde

emîrlerinden olduğunu belirtmiştir11.

7

ilmî ve siyasi itibarı olan önemli emîrlerden biridir.

Dönemin kaynaklarından anlaşıldığına göre,

a. Ailesi

Kadı Şerefeddin tasavvufi zümrelerle de yakın

Tâceddin Pervâne’nin babası Erzincanlı Kadı

ilişki içindedir. Şeyh Evhadüddin Hamid el-Kir-

Şerefeddin’dir. Döneminde itibarlı devlet adamla-

mânî’nin Menâkıbnâme’sinde birkaç kez kendi-

rından biri olduğu anlaşılan Kadı Şerefeddin’in8

sinden söz edilmiş ve getirdiği misafirlerle birlikte

hayatı hakkında kaynaklarda detaylı bilgiler yok-

şeyhin sohbetlerine katıldığı anlatılmıştır12. Ancak

tur. Onunla ilgili tek bilgi, sultan ile ona bağlı bey-

onun, kendi döneminde bir tasavvufi bir gruba

likler arasında elçilik görevi üstlendiğidir. Sultan

dahil olup olmadığı hakkında yeterli bilgi yoktur.

I. İzzeddin Keykâvus’un, Mengücek Beyi Behram

Emîr Tâceddin Pervâne’nin babasının siyasi ve

Şah Davud’un kızı Selçukî Hatun ile evlenmesi dö-

ilmî birikiminden faydalandığı ve seçkin bir çevre-

nemin önemli olaylarından biridir. Sultan, Selçukî

de yetiştiği anlaşılmaktadır. Ancak Tâceddin Per-

Hatun’a talip olduğunu gönderdiği bir elçi ile bil-

vâne’nin babası ile ilgili bilgiler bunlarla sınırlıdır.

dirdikten belirli bir süre sonra Kadı Şerefeddin, gelinin çeyizinin9 hazır olduğunu bildirmek ve nikah
muamelesini yapmak üzere Erzincan Meliki Behram Şah tarafından çok miktarda hediyeyle Selçuklu sultanının huzuruna Sivas’a gönderilmiştir.
I. İzzeddin Keykâvus, devlet erkânından Çaşnigir
Seyfeddin Ayaba, Zeyneddin Beşâre ve Bahaeddin
Kutluca gibi devlet adamlarını Kadı Şerefeddin’i
karşılamak için görevlendirmiştir. Emîrler kadıyı
şehre getirerek, büyük bir ziyafet vermiş ve kadı
İbn Bîbî (el- Hüseyin bin Muhammed bin Ali el- Caferî er- Rugedî), el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, çev. Mürsel
Öztürk, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 1996, s. 28-29.
7

İbn Bîbî, Kadı Şerefeddin’i “...Dünya alimlerinin büyüğü, fazılların seçkini, kadıların örneği, imamların başı” olarak tarif etmiştir,
bk. İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 194.
8

Selçukî Hatunun çeyizi, “mücevher işlemeli başörtülerden, kıymetli taşlarla süslenmiş halhallardan, nefis yüzüklerden, kıymetli küpelerden, sırmalı paha biçilmez elbiselerden, altın ve gümüş
kaplardan, ev eşyaları ve kaselerden, kıymetli kitaplardan, Hoten
ve Çin kokularından, ay yüzlü kadın ve erkek kölelerden, altın nallı
katırlardan, rüzgar ve şimşek gibi hızlı giden atlardan, yüklenmiş
soylu develerden” oluşmakta idi, bk. İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 194.
9

Eflâkî’nin belirttiğine göre Tâceddin Pervâne’nin iki oğlu vardır, ancak Eflâkî onların isimlerini vermemiştir. Türbedeki sanduka kitabesinden
bunlardan birinin adının Mahmud olduğu anlaşılmaktadır13. Mahmud’un, Celaleddin Kasım Bey (ö.
1337) ve Şeyh Suretî (ö. 1342)14 adında iki oğlu var10
İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s.195-197. I.
İzzeddin Keykâvus ile Selçukî Hatun arasındaki nikahın detayları için
bk. İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l-Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 193198; Emine Uyumaz, “Türkiye Selçuklu Sultanları, Melikleri ve Meliklerin Evlilikleri”, Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Bildiriler, II, Selçuk Üniversitesi Yay., Konya 2001, s. 405-408.
11

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s.366.

12
Evhadüddin Hamid el-Kirmânî, Şeyh Evhadüddin Hamid elKirmânî ve Menâkıb-Nâmesi, haz. Mikail Bayram, Kardelen Yay.,
İstanbul 2005, s. 173.
13
Kitabede “Said-i şehid merhum Mehmed Tac-ı veziri oğlu Mahmud.oğlu Celaleddin-i Kasım Bey’in vefatı 11 Cemaziyelahir 738,
Allah onu mağfiretiyle örtsün” yazılıdır. Löytved, beş satırlık kitabenin üçüncü satırının bir kısmını okuyamamıştır, bk. H. Löytved, Konia Inschriften der Seldschukischen Bauten, Berlin 1907, s. 85-86.
14
Türbedeki kitabesinde «Merhum ve mağfur dedesi Tac-ı Veziri oğlu
Mahmud oğlu Şeyh Suretî dünyadan ahirete 20 Ramazan 743 yılında
göçtü. Allah onu mağfiretiyle örtsün» yazılıdır, bk. İ. Hakkı Konyalı,

159

b. Selçuklu Devleti’ndeki Görevleri

dır. Bunlar Karaman Oğulları döneminde Burhaneddin Paşa Musa zamanında vefat etmişlerdir. Tâceddin Pervâne’nin Konya’da kurmuş olduğu ve ailesi
tarafından yönetilen külliye vakfı, oğlu Mahmud’un
soyundan gelenler tarafından idare edilmişitr. Onun
bir de Zeyneddin adında oğlunun olduğu söylense
de kaynaklarda hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. Eflâkî, Tâceddin Pervâne’nin oğullarının Mevlânâ ailesinin müridi olduklarını yazmıştır15. Mevlâna ile Tâceddin Pervâne’nin tanışıklığı muhtemelen
her ikisinin de Erzincan’da bulundukları gençlik yıllarındandır. Bilindiği gibi Bahaeddin Veled ve ailesi
Erzincan’da bir süre Fahreddin Behramşah tarafından ağırlanmış ve burada sonradan bir Mevlevîhâne
inşa edilmiştir16. Sonrasında hem Mevlânâ hem de
Tâceddin Pervâne’nin yolları Konya’da kesişmiştir.

Emîr Tâceddin Pervâne’nin Selçuklu Devleti’nin hizmetine ne zaman girdiği ve hangi görevle
başladığı hakkındaki kaynaklar yetersizdir. Ancak
onun I. Alâeddin Keykubad döneminde “Pervâne”
olduğu dönemin kaynaklarında açıkça belirtilmiştir. Bu görevi üstlenen kişi, devletin en önemli hizmetlerinden biri olan mülk, ikta ve arazi işleriyle
ilgili tayin, temlik, tahrir işlerini yapmış, menşur ve
beratları hazırlayarak defterleri tutmuş, tevcih edilen ihsanları dağıtmış, ayrıca sultan için istihbarat
faaliyetlerini yürütmüştür18. Dîvân‐ı Saltanat üyelerinden biri olan Pervâne, protokolde vezir, nâib‐i
saltanat, atabeg ve beylerbeyinden sonra gelmektedir. Ancak bu görevi ifa eden devlet adamlarına
sultan tarafından siyasî ya da askerî görevler de ve-

Vezir Müineddin Süleyman Pervâne, Tâced-

rilmiştir. Bu nedenle Tâceddin Pervâne I. Alâeddin

din Pervâne’nin oğlunu Konya’ya kadı olarak ata-

Keykubad tarafından Anadolu’nun doğu bölgeleri-

mak istediğinde o, üç şartla kadılığı kabul edebi-

nin savunulması ve Diyarbakır’ın fethi gibi birçok

leceğini bildirmiştir. Bunlar; rebabı halk arasından

askerî seferde de görev almıştır.

kaldırmak, mahkemedeki mübaşirleri kovmak ve
yeni atanan mübaşirlere halktan para talep etmemeleri için dolgun maaş verilmesini sağlamaktır.
Muineddin Pervâne, rebabı kaldırmak dışındaki
şartları kabul edebileceğini bildirmiş, ancak Emîr
Tâceddin Pervâne’nin oğlu kadılığa razı olmamıştır17. Muineddin Süleyman Pervâne ile Tâceddin Pervâne’nin oğlu arasında geçen bu olaydan,
ailede kadılık görevine bir vukufiyet olduğu, ilmî
bakımdan iyi yetiştikleri ve Kadı Şererefeddin’den
itibaren ailenin Selçuklu Devleti’nin hizmetinde
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak dönemin kaynaklarında isim verilmediğinden hangi oğula kadılık
teklif edildiği bilinmemektedir.
Konya Tarihi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yay., Konya 2007, s. 495.
15

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 341.

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 14, 69-70; Abdülbaki
Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1953, s. 333.
16

17

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 341.
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Mevlevî kaynaklarında ve arşiv belgelerinde
Tâceddin Pervâne’den “vezir” olarak bahsedilmesi, ayrıca kurulmuş olan vakfa da “Tâcü’l‐vezir”
adının verilmiş olmasının nedeni anlaşılamamıştır.
Bilindiği kadarıyla kendi döneminde vezirlik yapmamıştır ve I. Alâeddin Keykubad dönemi vezirleri Ziyâeddin Kara Arslan sonrasında da Şemseddin
İsfehanî’dir19. Ancak Türkiye Selçukluları döneminde Celâleddin Karatay, Sadeddin Köpek20 gibi
bazı emîrlerin vezirlik unvanını resmen taşımasalar
da sultanların yaşlarının küçük olduğu dönemlerde
sultan adına devleti yönetmelerinden ve yetkilerinin genişliğinden dolayı vezir olarak anıldıkları olmuştur. Anlaşılan Tâceddin Pervâne için de benzer
bir durum söz konusudur ve emîrler arasında itibar
edilen ve siyasi yetkinliği olan bir devlet adamıdır.
18

Muharrem Kesik, “Pervâne”, s. 244.

19

İbn Bibi, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, s. 471.

20

Osman Turan, “Sadeddin Köpek”, İA, X, İstanbul, 1977, s. 32-35.

Tâceddin Pervâne I. Alâeddin Keykubad dö-

oluşan kalabalık bir grupla Ahlat bölgesine gide-

neminde hem seferlere katılmış hem de fethedilen

rek burada dîvân kurdular. Kayıpların bütün mal

bölgelerin tahriri görevini üstlenmiştir. I. Alâed-

ve mülklerini kayıt altına aldılar, çevreden gelip

din Keykubad’ın saltanatının ilk dönemlerinde

kendilerine sığınmış olan çiftçi ve köylülere kendi

el‐Cezîre’de ve Anadolu’nun doğu bölgelerinde

topraklarını iade ettiler. Onlara mal, tohum ve hay-

Eyyûbî melikleri, Türkiye Selçukluları ve Gürcü-

van verdiler. Eskiden verdikleri normal vergileri

ler’in siyasi hakimiyet kurma mücadeleleri devam

yeniden tespit edip azalttılar. Bölgenin halkını çift-

ediyordu. 1233 yılına gelindiğinde Artuklular, I.

çilik ve ziraate yönlendirdiler. Kale muhafızlarını

Alâeddin Keykubad ve Harizmli askerlerle itti-

çağırarak, onların da gelir ve giderlerini kaydede-

fak kurarak el‐Cezîre’yi yağmalayıp Harran ve

rek yönetim şekillerini kurallara bağladıktan sonra

Urfa’yı muhasara ettiler. Alâeddin Keykubad da
Ahlat’ı kuşattı. Bunun üzerine el‐Melikü’l‐Kâmil
1234 yılında Dımaşk’a geçti ve yanındaki on altı
Eyyûbî meliki ve kardeşi el‐Melikü’l‐ Eşref’le birlikte Anadolu’ya girdi. Ancak Alâeddin Keykubad
ve içinde Tâceddin Pervâne, Kemaleddin Kâmyâr
Mübarizeddin Çavlı ve Şemseddin Altun Aba gibi
emîrlerin bulunduğu ordunun başarılı savunmaları
neticesinde Selçuklular Harput Kalesine sığınmak
zorunda kalmıştır21.Tâceddin Pervâne bu sefere
Niğde askerleriyle birlikte katılarak savaşın kazanılmasını sağlamıştır.
I. Alâeddin Keykubad döneminde Ahlat, Bitlis, Adilcevaz gibi bölgeler emîrü’l‐ümerâ Kemaleddin Kâmyâr tarafından fethedildiğinde (1233),
bölgenin sayımı ve tahriri için Tâceddin Pervâne
görevlendirilmişitir. Sultan; Vezir Ziyâeddin Kara
Arslan, Müstevfî Sadeddin Erdebilî ve Pervâne Tâceddin’e bu bölgelere giderek, oranın ihtiyaçlarını
karşılamalarını, vergi oranlarını belirlemelerini,
kayıp, kaçak ve ölülerin mülklerini kaleme alarak
sonucu kendisine bildirmelerini ve bölgedeki kalelerin onarılmasını istemiştir22.

görevlerini tamamlayıp sultana durumu bildirdiler23. Tâceddin Pervâne ve sultan tarafından görevlendirilen diğer emîrler, bölgeyi imar edip buradaki
halkın güvenliğini sağladıktan sonra bölgeye sübaşı olarak tayin edilen Emîr Sinaneddin Kaymaz’ın
aracılığı ile Harizmli Kayır Han ile anlaşma yaparak onu sultan adına itaat altına aldılar.
Tatvan bölgesinde Kayır Han ile bir araya
gelen ve ona yurtsuz bir şekilde dolaşmaktansa
sultanın itaati altına girmesinin ve onun ordusuna
katılmasının kendileri için daha doğru olacağını
ve I. Alâeddin Keykubad’ın da böyle arzu ettiğini
bildiren Sinaneddin Kaymaz, Kayır Han’ı Selçuklu
Devleti’nin itaati altına girmeye ikna etmiştir. Bir
gün sonra diğer emîrlerle birlikte Kayır Han ile buluşan Tâceddin Pervâne, ondan bağlılık yeminini
tekrar etmesini istemiş ve bunu sağladıktan sonra
Erzurum şehri Harizmlilere tahsis edilmiştir24. Böylece I. Alâeddin Keykubad döneminde doğu bölgelerinin savunulmasında bizzat görev alan Tâceddin
Pervâne’nin, sultan adına kurulan diplomatik ilişkilerde de önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır.
c. Âmid (Diyarbakır) Kuşatması

Bunun üzerine Sahib Ziyaeddin Kara Arslan,
Müstevfî Sadeddin ve Tâceddin Pervâne içinde

Amid ve civarının Eyyûbî Meliki el‐Kâmil

10 bin asker, hassa köleleri ve kendi emîrlerinden

tarafından 1232 yılında ele geçirilmesinden son-

21
İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 437439; İbnü’l Esîr, İslâm Tarihi: el-Kâmil fi›t-Tarih Tercümesi, XII,
çev. Ahmet Ağırakça, Bahar Yay., İstanbul 1985, s. 386.

23
İbn Bibi, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 428429.

22

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 429-431.

İbn Bibi, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 428429.
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ra25 burayı kesin olarak almak için harekete geçen

amacıyla kendisine Amid’in fethi görevinin veril-

I. Alâeddin Keykubad, bu sefer için Kemâleddin

mesini istemişti26. Ayrıca Tâceddin Pervâne’nin bir

Kâmyâr’ı görevlendirmiştir.

dönem Erzincan kadılığı yapan Kemâleddin Kâm-

Melikü’l‐ümerâ

Kemâleddin

Kâmyâr,

Amid’in kolay alınacak bir şehir olmadığını, kalesinin çok sağlam ve iyi tahkim edilmiş olduğunu,
hiçbir sultanın savaş ve kuşatmayla burayı almaya
cesaret edemediğini sultana bildirmiştir. Ona göre
Amid şehri ancak üç yıllık bir mücadele ile alınabilirdi. İlk yıl askerlere ve şehrin ekinleri ile hayvanlarına el konulacak, ikinci yıl şehir kuşatma altında
tutularak içeri zahire girişi engellenecek, üçüncü
yıl da halkın zor durumda kalarak teslim olması
sağlanacaktı. Sultan, Kemâleddin Kâmyâr’ın bu
görüşlerini kabul etmesine rağmen Amid’in bir an

yâr ile sürekli rekabet halinde olması muhtemelen
babasının geçmişteki Erzincan kadılığı görevi ile
ilgili idi. I. Alâeddin Keykubad ona istediğini vermiş, ancak sefer başarısızlıkla sonuçlanınca “...
gelecek yıl bizzat kendim oranın kuşatma ve fetih
işiyle uğraşayım, o işi uygun düştüğü ve gerektiği gibi sonuçlandırayım” diyerek Amid’in fethi
konusundaki tavrını belirtmiştir27. Tâceddin Pervâne’nin, sultanın öldürülmesi hadisesinde yer alması, muhtemelen onun Amid Seferi’nde yaşadığı
başarısızlık neticesinde I. Alâeddin Keykubad ile
yaşadığı gerginlik yüzündendir.

önce fethedilmesini istiyordu, ancak Kamyar’ın

d. I. Alâeddin Keykubad’ın

geri durması nedeniyle bu sefer için hemen emir

Zehirlenmesindeki Rolü

vermedi.

Tâceddin Pervâne’nin Kemâleddin Kâmyâr

Kemaleddin Kâmyâr’ın geri duruşundan fay-

ile aralarındaki iktidar mücadelesinin devamı I.

dalanan ve bu durumu kendisi için bir fırsat olarak

Alâeddin Keykubad’ın zehirlenerek öldürülmesi

gören Tâceddin Pervâne, uygun bir zamanda sulta-

hadisesinde görülmektedir. Sultan Alâeddin Key-

nın huzuruna giderek “...Eğer siz sultanımız bende-

kubad, Eyyûbî melikesi Adile Hatun’dan olan oğlu

nize ruhsat ve izin verirseniz, muvazzaf askerler ve

İzzeddin Kılıç Arslan’ı 1228 yılında veliaht tayin

muzaffer Harizmlilerle gider altı ay içinde bütün

etmiş, bunu 1237 yılında Kayseri’de Meşhed Ova-

çabamı harcayarak ikbalinizle oranın kalelerini,
bağlı yerlerini ve topraklarını ele geçiririm” dedi.
Sultan, onun bu isteğini kabul etti. Askerlerin komutanlığını ve orduların başkanlığını ona verdi.
Çeşitli milletlerden saltanat dergahının taraftarları ve fedaileri arasına girmiş olan askerleri, cephane, mühimmat ve levazımla donatarak sınırsız
hazineyle yola çıkardı. Tâceddin Pervâne bölgeye ulaşınca bütün çabasını Diyarbakır’ı kuşatmaya harcadı. Fakat başarılı olamadı. İbn Bîbî’nin
ifadelerine göre Tâceddin Pervâne, Kemaleddin
Kâmyâr’ı kıskandığı ve onunla iktidar mücadelesine girdiği için sultanın teveccühünü kazanmak
İbn Vâsıl, Müferricü’l-Kürûb fî Ahbâri Benî Eyyûb, V, Haz. Haseneyn Muhammed Rebi, Dârü’l-Kutüb ve’l-Vesâiki’l- Kavmiyye,
Kahire 1977, s. 12, 28.
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sı’nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlediği
ve ileri gelen devlet adamları ile yabancı ülke elçilerinin de davetli oldukları şölende ilan ederek
resmileştirmiştir28. Ancak sultanın bu girişimi, diğer oğlu II. Gıyâseddin Keyhüsrev’i tahta geçir26
İbn Bibi, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 446447.
27

İbn Bibi, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 447.

Sultan Alâeddin Keykubad, veliaht tayininden önce eşi Adile
Sultan’dan olan büyük oğlu Gıyâseddin Keyhüsrev’i bu işe engel
olarak gördüğü için hem onun gönlünü almak hem de uzak bir
yere göndermek maksadıyla ona Erzincan yöresini vermiştir. İbn
Bîbî’ye göre, II. Gıyâseddin Keyhüsrev’e Erzincan Hükümdarlığını verip, yanına atabeg tayin ettiği Emîr Mübârizeddin Ertokuş
kanalıyla onu Erzincan’da kontrol altında tutmak istemiştir, bk.
İbn Bîbî, el- Evâmirü’l- ‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 368.
Dolayısıyla Tâceddin Pervâne ile II. Gıyâseddin Keyhüsrev arasındaki yakınlığın babasının kadılık yaptığı Erzincan’dan geldiği
de söylenebilir.
28

mek isteyen Üstâdüddâr Lala Cemâleddîn Ferruh,

Köpek’in kendisini de tasfiye etmesinden korktuğu

Sadeddîn Köpek ve Gürcü Oğlu Zahîreddîn gibi

için onunla birlikte hareket ettiği söylenebilir. Önce

devlet adamları tarafından kabul görmediğinden

Kayır Han, sonra da Şemseddin Altun Aba, Saded-

I. Alâeddin Keykubad 1237 yılında zehirlenerek

din Köpek’in tasfiye ettiği devlet adamlarındandır.

öldürülmüştür29. Tâceddin Pervâne, cülus hadise-

Sadeddin Köpek, Emîr Şemseddin Altun Aba’nın

sinde Gıyâseddin Keyhüsrev taraftarları arasında

ortadan kaldırılması için sultanı ikna ettikten sonra

bulunuyordu. Hatta II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in

bir gün devlet adamlarının Dîvan toplantısında ol-

tahta çıkışını takip eden olaylar, Şemseddin Altun

dukları bir anda Tâceddin Pervâne ile birlikte sul-

Aba, Tâceddin Pervâne ve Sadeddin Köpek’in ön

tanın huzurundan çıkarak Dîvan’a girmiştir. Par-

planda olduğunu göstermektedir .

mağında, sultanın kendisine vermiş olduğu ve bu

30

Gıyâseddin Keyhüsrev’in tahta çıkmasına karşı olan emîrler grubu Emîr Kemâleddin Kâmyâr,
Hüsameddin Kaymerî, Kayır Han ile İbn Bîbî’nin
“...dışarıdan gelen bazı emirler” dediği kişilerden
oluşmaktaydı. Bu emîrler, Gıyâseddin Keyhüsrev
tahta çıkarıldığı sırada henüz durumdan habersizlerdi. Tâceddin Pervâne, II. Gıyâseddin Keyhüsrev

işle görevlendirdiği yüzüğüyle33 Şemseddin Altun
Aba’nın sakalından tutarak onu aşağı çekmiş ve
emîr candar’a teslim ederek şehrin dışında öldürülmesini emretmiştir (1237)34. Sadeddin Köpek’in
bir sonraki hedefi, kendisiyle birlikte hareket eden
ve II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in tahta çıkışını destekleyen Tâceddin Pervâne’dir.

tahta çıktıktan sonra ona biat etmekte geciken Ke-

e. Tasfiye Edilmesi ve Öldürülmesi (1238)

maleddin Kâmyâr’a çok sert davranmış, sonradan

Emîr Sadeddin Köpek, sultanın nezdindeki nü-

itaate gelen Kâmyâr’ı sultanın önüne doğru sürük-

fuzunu artırdıktan sonra elde ettiği gücü, kendi ikti-

lemiştir . Sadeddin Köpek bu süreçte II. Gıyâsed-

darına karşı gelebilecek emîrlere karşı kullanmıştır.

din Keyhüsrev’in sultanlığına ve kendi iktidarına

Sadeddin Köpek ile yaptığı ittifaktan ayrılan ve du-

karşı çıkabilecek emîrleri ister yanında olsun is-

rumun kendi aleyhine geliştiğini fark eden Tâceddin

terse de kendisine muhalefet etmiş olsun sırayla

Pervâne, Konya’dan ayrılarak kendi ıktaı olan An-

ortadan kaldırmıştır . Devlet kademesinden tasfi-

kara’ya çekilmiş ve bu şekilde Sadeddin Köpek’ten

ye edilen Şemseddin Altun Aba’ya karşı Tâceddin

korunma yoluna gitmiştir35. Tâceddin Pervâne Anka-

Pervâne ile Sadeddin Köpek’in ortak hareket etme-

ra’ya gidince sıradan ve seçkin kimseleri bağışların-

leri ikisi arasında bir fikir birliği olduğunu göster-

dan ve yardımlarından pay sahibi yapmış, bu sayede

mektedir. Ancak Tâceddin Pervâne’nin, Sadeddin

halk nezdindeki itibarını korumaya çalışmıştır36. An-

31

32

cak Sadeddin Köpek, kendi çıkarları için kullandığı
Bu durum, sultanın zehirlenme hadisesinde de bu emîrlerin etkin
olduğunu göstermektedir, bk. İbn Bîbî, el- Evâmirü’l- ‘Alâ’iye fi’lUmûri’l-‘Alâ’iye, I, s. 456-457.
29

Sultan Alâeddin Keykubad’ın vefatı açıklanmadan bu durum
öncelikle veliahda değil, Gıyâseddin Keyhüsrev’e bildirilmiş, o
da kendisine yakın olan Şemseddin Altun Aba, Tâceddin Pervâne,
Cemaleddin Ferruh, Sadeddin Köpek ve Gürcü Oğlu Zahîreddîn
gibi devlet adamlarını yanına davet etmiştir, bk. İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l- ‘Alâ’iye, II, s. 19-20.
30

31

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 21.

32
Sadeddin Köpek, Şemseddin Altun Aba’nın işlemediği suçlarla
onu itham ederek ve ona çeşitli iftiralar atarak sultanı ikna etmiştir,
bk. İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 25.

Tâceddin Pervâne’nin peşini bırakmamıştır.
İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilâtına Medhal, Maarif
Matbaası, İstanbul 1941, s. 81.
33

34

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 25-26.

35

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 26.

Selçuklu Devleti’nde ümeranın ıkta merkezi veya yönetici olduğu şehre gittiğinde halka ve şehrin ileri gelenlerine hediyeler vermesi adettendi ve bu durum kendilerine itaati sağlamak açısından
önemli idi. Ayrıca Tâceddin Pervâne’de, İzzeddin Keykavus’un
taraftarlarının çeşitli hediyeler ve toprak ihsanıyla halkı kendisine
düşman edebileceği kaygısı da vardı.
36
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Sultan II. Gıyâseddin Keyhüsrev 1238 yılın-

de şeriat hükümlerine göre cezalandırıldıktan son-

da Antalya’dan Konya’ya oradan da Kayseri’ye

ra mal ve mülkünün müsadere edilmesi ve gerekli

gittikten sonra Sadeddin Köpek’e, kardeşlerinin

tedbirlerin alınması konusunda bir ferman verdi.39

annesi olan Melike Adile Sultanın Ankara Kale-

Sadeddin Köpek, Selçuklu emîrlerinin en kud-

sine gönderilerek burada öldürülmesini emretti37.

retlilerinden biri olan Tâceddin Pervâne’ye karşı

Kardeşleri38 de Uluborlu Kalesine hapsedilecekti.

duyduğu kini ve onu ortadan kaldırma gerekçesi-

Emir üzerine Selçuklu meliklerini kaleye hapseden

ni meşru iki sebebe dayandırmıştı. Bunlardan biri,

Sadeddin Köpek, gerekli tedbirleri aldıktan sonra

devlet otoritesinin ve toplum ahlâkının korunması,

Konya’ya doğru hareket etti ve Akşehir’e uğraya-

diğeri ise Müslüman‐Türk toplumunda geçerli olan

rak burada konakladı. Bu sırada muhbirleri kendi-

şer’î hükümlerin uygulanması idi.

sine, Tâceddin Pervâne’nin Antalya’dan Ankara’ya
dönerken Akşehir’de konakladığını ve burada eski
Harput Artuklu Melikine ait bir hanende ile gayrimeşru ilişkide bulunduğunu anlattılar. Bu durumu
Tâceddin Pervâne’yi ortadan kaldırmak için fırsat
olarak kullanan Sadeddin Köpek, hem olayı teyit
etmek hem de delillendirmek üzere şehrin kadı ve
imamları ile görüştü. Onlara “Velinimetinin bir
mensubuyla zinada bulunan bir kimseye şeriate
göre ne yapmak gerekir?” diye sorduğunda kadı
ve imamların cevabı “Evli birinin zinada bulunmasının cezası recmdir” oldu. Kadılardan aldığı bu
fetvayı Konya’da sultana ileten Sadeddin Köpek,
“Eğer siz cihan padişahı, bu suça göz yumar, ona
müsamaha gösterirseniz, bütün kullarınız haddini
aşıp efendilerinin ve velinimetlerinin evlerine göz

Sultanın yüzüğü ve fermanı ile Kayseri’den
harekete geçen Sadeddin Köpek, üç günden kısa bir
sürede Ankara’ya ulaştı ve sultan sarayında şehrin
ileri gelenlerine, âlimlerine ve emîrlere fermanın
içeriğini bildirdi. Tâceddin Pervâne’nin bu durum
karşısında emre itaatten başka çaresi kalmamıştı.
Sadeddin Köpek onu hapsetti ve kısa sürede mal
ve mülklerini tespit edip kayıt altına aldıktan sonra
onları müsadere etti ve saltanat hazinesine aktardı.
Bundan sonra hiçbir mukavemetle karşılaşmadan
Emîr Tâceddin Pervâne’yi şehrin meydanına götürüp göbeğine kadar toprağa gömdürdü ve halka
zorla taşlattırarak öldürttü40. Sadeddin Köpek, Tâceddin Pervâne’den boşalan pervânelik görevine
vezir Şemseddin İsfehânî’yi tayin etmiştir41
2. TÂCÜ’L‐VEZİR KÜLLİYESİ

dikerler ve edepsizliği ele alırlar. O hareketlerden
doğacak kötü ad, siz efendimizden başkasının ol-

Emîr Tâceddin Pervâne ve ailesi tarafından

maz” dedi. Sultan olayın aslını araştırmaya gerek

inşa edilen külliye, Alâaddin Tepesi’nin kuzeyin-

bile duymadan ikna oldu ve Sadeddin Köpek’e,

de Ferhuniye Mahallesi’ndedir42. Arşiv kaynakla-

Şemseddin Altun Aba’nın öldürülmesinde olduğu

rından anlaşıldığına göre bu vakıf medrese, mes-

gibi infazına onay anlamında hem yüzüğünü hem

cid, zaviye ve türbeden müteşekkil bir biçimde
inşa edilmiştir. Sonradan medresenin dârü’l‐Huf-

Melike Adile Sultan yay kirişi ile boğdurularak öldürülmüştür.
Çifte Kümbetler adındaki Türbesi, Kayseri yakınlarında Sivas
caddesi üzerinde bulunmaktadır. 645/1247 tarihli kitabesinden,
naaşının II. Gıyâseddin Keyhüsrev’in ölümünden sonra buradaki
türbeye nakledildiği anlaşılmaktadır. Selçuklu Sultanı II. İzzeddin
Keykâvus’un adının yer almadığı kitabede “...melikenin kızı, annesinin Keykâvusun babası tarafından öldürüldüğünü unutmadı...”
ifadeleri yer almaktadır, detaylı bilgi için bk. Halil Edhem, Kayseriyye Şehri, İstanbul 1334, s. 85-88.

37

38

İzzeddin Kılıç Arslan ve Rükneddin Süleyman
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faz (?) olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Vakfi39

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 28.

40

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 28-29.

41

İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 36.

Külliye hakkında daha detaylı bilgi için bk. Zehra Odabaşı, “Taceddin Pervane (d.?-ö.1238) ve Tacü’l-Vezir Külliyesi”, Tarihin
Peşinde Dergisi, S. 22, Konya 2019, s. 481-505.
42

yesi günümüze ulaşmadığından külliyenin vâkıfı

edilmiştir. Ancak onun vakfı kendisinden sonra da

ve vakfın işleyişi hakkındaki bilgiler eksiktir. Ay-

külliyeye vakfedilmiş olan arazi, dükkan ve işlet-

rıca türbenin içinde yer alan mezar kitabesinde-

me gelirleri ile 1914 yılına kadar hizmet vermiştir.

ki bilgiler ile Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarında

Bu durum, vakfı idare eden oğlu Mahmud’un ba-

külliyenin vâkıfı hakkında verilen bilgiler de bir-

basının mülklerini üzerine almış olma ihtimalini

birinden farklıdır. Külliyenin inşasına I. Alâeddin

düşündürmektedir. Ancak Selçuklu döneminde

Keykubad döneminde başlanmış ve Selçuklu Sul-

vakıf yapıların inşa sürecinin birkaç yıldan daha

tanı II. Gıyâseddin Keyhüsrev döneminde 1239
yılında tamamlanmıştır43. Türbe içindeki mezar
kitabelerinde burada medfun olan Mahmud ve
Şeyh Suretînin babalarının adı “Mehmed” olarak kaydedilmiştir ki bu kişi Tâceddin Mehmed
Pervânenin kendisidir44. Ancak 1556/1557 tarihli
Osmanlı dönemi arşiv kaydında “Medrese‐i Tâcüddin Lala ibn‐i Seyyid Ahmed bin ümerai’s‐
sultan Gıyâseddin Keyhüsrev bin Alâeddin Keykubad‐ı Selçûkiyye, haliye Tâcü’l‐Vezir dimekle

az olmadığı düşünülürse, Tâceddin Pervânenin
ölümünden önce külliyeyi inşa ettirmeye başladığı ve buranın oğlu Mahmud tarafından tamamlandığı söylenebilir45.
Külliyenin dahilinde bulunan ve Selçuklu
döneminde “Dârü’z‐zâkirîn” adı verilen zaviyeye
bu dönemde Kutbeddin Haydar’ın46 saygın halifelerinden ve Mevlânâ’nın muhiplerinden olan Kalenderiyye meşrepli Hacı Mübarek Hayderî, şeyh

meşhurdur. Vâkıfın mezarı medrese kurbünde bir

olarak tayin edilmiştir. Bu sırada aralarında Mev-

kubbe içindedir. Hankâh dahi var imiş, haliya nâ‐

lânâ’nın da bulunduğu, dönemin bütün bilginleri-

malum. Vakıfnâme mevcud ve Sultan Gıyâseddin

nin, fakirlerinin, emîrlerinin, ileri gelenlerinin ve

Keyhüsrev eyyamında bina olunmuş, fî tarih 637”

Ahîlerin de katıldığı büyük bir posta oturma töreni

ifadeleri yer almaktadır ki burada vâkıfın adının

yapılmıştır47. Zaviye irşad faaliyetlerine XVI. yüz-

“Mehmed” yerine “Ahmed” olarak yanlış yazıl-

yılın ortalarına kadar devam etmiştir. 1557 yılına

dığı net bir şekilde anlaşılmaktadır. Ayrıca “...vâ-

ait kayıtlarda zaviyenin yıkılmış olduğu belirtil-

kıfın mezarı medrese kurbünde bir kubbe içinde-

miştir ki XVIII. yüzyılın ortalarına kadar buraya

dir...” ifadesinden türbede Tâceddin Pervâne’nin

zaviyedâr atamasının yapılmamış olması bu bilgiyi

medfun olduğu düşünüleblir. Bilindiği gibi Tâ-

doğrulamaktadır. 1757 yılından itibaren belki de

ceddin Pervâne 1238 yılında öldürülerek malları

vakfın bir bölümü olan zaviye yeniden inşa edile-

müsadere edilmiştir. Bu durumda cenazesi belirli

rek tekrar görevli atamaları yapılmış ve hizmetine

bir tarihten sonra Ankara’dan Konya’ya taşınmış

devam etmiştir.

olmalıdır. Bununla birlikte, bugün Ankara’nın Hamamönü semtinde “Tâceddin Sultan” olarak bili-

45

nen bir türbe daha vardır. Bu türbenin Tâceddin

46

Pervâne’ye ait olup olmadığı belli değildir. Tâceddin Pervâne’nin mülklerinin müsadere edilerek devlet hazinesine verildiğinden daha önce söz
43
“...Konya sancâğında ve nâhiyesinde vakf-ı medrese-i Tâceddin
Mahmud bin el-Vezir bin Mehmed ümerâ-i es-Sultan Gıyâseddin
Keyhüsrev bin Alaeddin Keykubâd es-Selçukî hâliyâ Tâc-ı Vezir...”
VGMA. 2180, s. 526.
44

İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, s. 495.

VGMA 2180, s. 526.

Kutbeddin Haydar (ö. 1221) kendi adına izafeten kurulan ve Kalenderiyye Tarikatının bir kolu kabul edilen Hayderiyye Tarikatının
ilk şeyhidir. Türkmen kökenli olan bu şeyhin özellikle Türkmen
gençleri arasında birçok müridi vardı. Eflâkî’nin, Hacı Mübarek
Hayderî’nin onun müridi olduğundan söz etmesi, 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’da onun müridlerine rastlandığını göstermektedir,
detaylı bilgi için bk. Fuad Köprülü, “Anadolu’da İslâmiyet”, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, S. 4-5-6’dan Ayrı Basım
(1338), s. 54. Kutbeddin Haydar’a bağlı olan Hayderîler, İran’da
ilk mutasavvıf Şiî zümre olarak kabul edilmektedir, bk. Feridun bin
Ahmed Sipehsâlâr, Sipehsâlâr Risalesi, s. 350.
47

Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, s. 210.
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a. Tâcü’l‐Vezir Vakfının İdaresi

1776 yılına ait bir kayıtta külliyenin içinde vakfiye gereğince bir medrese inşa edildiği ancak daha
sonradan buranın sadece zaviye olarak hizmet verdiği ifade edilmiştir48. Bununla birlikte külliyeye 1906
yılına kadar müderris atamaları devam etmiştir49.
1706 yılına ait bir başka kayıtta ise daha önce hiç
söz edilmemesine rağmen külliye içindeki Dârü’l‐
Huffaz’a görevli ataması yapıldığı belirtilmiştir50. Bu
durumda Tâcü’l‐Vezir Medresesinin bir dârü’l‐Huffaz’a dönüştürüldüğü ve eğitim hizmetine hafız yetiştirerek devam ettiği söylenebilir. Mehmet Önder,
dârü’l‐Huffazın 1896 yılında tamamen yıkılmış ve
civarındaki kümbetten başka bir parçasının kalmadığını yazmıştır51. Müderris Alaiyeli Mustafa Efendi 1906 yılında Evkâf Sandığı’ndan 380 kuruş talep
ederek medreseye dört hücre yaptırmıştır52. Tâcü’l‐
Vezir külliyesindeki dârü’l‐Huffaz’a son müderris
ataması 1914 yılında yapılmış ve bu tarihte 22 talebe
eğitim görmüştür53. Medresenin son müderrisi olan
Mustafa Efendi, 1914 yılında yapılan düzenleme ile
“Tâcü’l‐Vezir Müdürü”54 unvanını kullanmış ve bu
sayede külliye vakıf durumunu korumuştur.
Günümüze sadece türbe ve medresenin giriş
ve hücreleri dışında kalan küçük bir kısmı ulaşmıştır. Kümbetin içinde üç tane mezar vardır. Bunlardan biri 1337’de ölen, Tâceddin Pervâne’nin torunu Celâleddin Kasım Bey’indir . Diğeri ise Kasım
55

Bey’den beş yıl sonra 1342’de vefat eden Tâceddin Pervâne’nin diğer torunu Şeyh Suretî’nindir.
Üçüncü mezarın kime ait olduğu ve tarihi bilinmemektedir.
48

VGMA. 2180, s. 526.

49

KŞS, II, s. 7.

50

HD, 1107, s. 38.

51
Mehmet Önder, Konya Maarifi Tarihi, Ülkü Basımevi, Konya
1952, s. 25.

Külliyenin vakfiyesi bulunmadığından Selçuklu
döneminde vakfın idaresinin nasıl yapıldığı hakkındaki bilgiler yetersizdir. Ancak Osmanlı dönemi arşiv
kayıtlarından buranın bir Ailevî Vakıf olduğu ve Tâceddin Pervâne’nin neslinden gelen kadın ve erkekler tarafından idare edildiği anlaşılmaktadır56. Vakıfta
hem mütevellililk hem de müderrislik ailenin tasarrufunda olmuştur57. Bu durum, Tâceddin Pervâne’nin
neslinden gelenlerin ilmî bakımdan iyi yetiştiklerini
göstermesi bakımından önemlidir. Belirli dönemlerde imamlığın da mütevellinin tasarrufunda olduğu
görülmektedir58. Mütevelli ile birlikte denetleyici
sıfatıyla Nâzır, vakfın personeli arasındadır. Tarihî
süreç içerisinde vakfın idaresi konusunda hem aile
fertleri hem de aileden olmayanların mütevellilik iddiasında bulundukları görülmektedir59. 1776 yılında
Konya’daki Ebu’l‐Fazl Camii’nin mütevellisi Seyyid
Mehmed, aileden olmadığı halde zaviyedârlık beratı alarak Tâcü’l‐ Vezir zaviyesine atanmıştır. Ancak
külliyenin mütevellisi Abdullah Halife’nin duruma
itiraz edip, zaviyedârlığın da mütevelliliğe meşrut
olduğunu ifade etmesinden sonra bu durum mahkeme tarafından düzeltilmiştir60. Mütevellinin yaşının
küçük olması durumunda Naib bu görevi mütevelli
adına yerine getirmiştir61. Belirli tarihlerde mütevellinin zaviyedârlık görevini de üstlendiği olmuştur62.
56
VGMA. 2180, s. 526; Feridun Nafiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, Vakıflar Umum Müdürlüğü Nşr.,
Ankara 1958, s. 17.

M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyeti’nde Vakıflar-I”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XVIII/1 (2003), s. 153.

57

1642 yılına ait bir kayıtta Hafız Ahmed Efendi’nin hem fahri
mütevelli hem de imam olduğu belirtilmiş (KŞS, VI, s. 168), aynı
yıla ait başka bir belgede ise mütevelliliğin İsmail Efendi’nin tasarrufunda olduğu yazılmıştır (KŞS, VI, s. 159). Bu durumda imamlık yapan ve muhtemelen vakıf kurucusunun neslinden olan imam
Hafız Efendi’nin mütevelliliği geçici olarak üstlendiği söylenebilir.
58

52

KŞS, CXIV, s. 44.

59

KŞS, LV, s. 329; KŞS, LVIII, s. 197.

53

KVS 1332 H./1330 R., s. 550.

60

VGMA. 2180, s. 526.

54

VBA, Maaş ve Vezâif Defteri, II, s. 52b.

61

KŞS, XCVI, s. 84.

55

İ. Tongur, Eski Eserler Kılavuzu, Konya 1938, s. 5.

62

VGMA. 2178. 216, s. 460.
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Tâcü’l‐Vezir külliyesi 1239 yılından itibaren

ve bir de değirmen taşı66 bulunmaktadır. Buzluk yeri

vakıf yapılarında küçük değişikliklerle ancak dinî

ile değirmen taşının yeri belirtilmemiştir. Ayrıca bu-

ve ilmî alandaki aslî fonksiyonlarını büyük ölçüde

ralardan elde edilen gelirler de yoktur. 1483 yılına ait

koruyarak ortalama 10 görevli ile 1914 yılına ka-

belgelerde vakfa gelir getiren kalemler aynı olmakla

dar hizmet vermiştir.

birlikte, gelir miktarları da verilmiştir. 1518‐20 yılları
aralığına tarihlenen kayıtta ise Tâcü’l‐Vezir vakfına

b. Külliye Vakfının Gelirleri

gelir getiren yerler ve miktarları detaylı olarak yazıl-

Daha önce de belirtildiği gibi Tâceddin Pervâ-

mıştır ki burada önceki yüzyılda belirtilmeyen başka

ne, I. Alâeddin Keykubad ve II. Gıyâseddin Keyhüs-

vakıf araziler de vardır67. 1518‐20 yılında vakfın ge-

rev dönemlerinde devletin toprak sistemi, tahrir ve

lirlerinin toplamı 7.750 akçedir. Aşağıdaki tabloda bu

vergilerini belirleyen en önemli görevi elinde bulun-

yıla ait gelirin daha az verilmiş olması, değirmenden

durmuştur. Onun Konya’daki külliyesine vakfettiği

elde edilen gelirin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

akarları bu görevi esnasında elde ettiği söylenebilir.

1736 yılında vakıf arazilerden elde edilen 9.175 kuruş

Dönemin kaynaklarında Ankara’nın da Tâceddin

gelire komşu işletmeler tarafından haksız bir müda-

Pervâne’nin iktaı olduğu belirtilmiş , ancak burada

halede bulunulmuş ancak mütevellilerin mahkemeye

kendisine ait bir vakıf kaydına rastlanmamıştır. Bel-

başvurmaları ile sorun çözülmüştür68. Vakfın gelirleri

ki de burada bir vakıf kurmaya ömrü yetmemiştir.

XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren bilinmeyen se-

63

Konya’daki külliye, en erken tarihli Osmanlı
dönemi arşiv belgelerine “Tâc‐ı Vezir Vakfı” olarak
kaydedilmiş ve vakfın kurucusunun ailesi tarafından
idare edildiği belirtilmiştir. Külliye vakfının gelirlerini büyük ölçüde arazi gelirleri oluşturmakla birlikte,
dükkan gibi bina ve değirmen ile buzluk gibi işletme
gelirlerine de sahiptir. 147664 tarihli ilk kayda göre

beplerle oldukça azalmıştır. 1876 yılında vakfa gelir
getiren köyler belirtilmeden küllliyenin gelirinin sadece 232 kuruş olduğu belirtilmiştir69. Tâcü’l‐Vezir
külliyesine ait son gelir kaydı 1914 tarihlidir, vakıf
Selçuklu döneminden XX. yüzyıla kadar kendisine
vakfedilmiş olan gelirlerle faaliyetlerine devam etmiştir.
c. Vakfın Giderleri

vakfın gelirleri arasında birkaç mezra, bir buzluk yeri65

Vakıf eserlerin banileri vakfiyelerinde, vakfın
İbn Bîbî, el- Evâmirü’l-‘Alâ’iye fi’l- Umûri’l-‘Alâ’iye, II, s. 26.

türüne göre giderleri ve miktarlarını belirlemiş-

Feridun Nafiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları
Fihristi, s. 17.

lerdir. Ancak Tâcü’l‐Vezir külliyesinin vakfiyesi

63
64

Selçuklu döneminde kış aylarında buzhanelere toplanan karlar
belirli yöntemlerle korunmuş ve sıcak yaz aylarında halka buz
olarak ikram edilmiştir. Bunun yanında tıbbi amaçlarla ya da yemekleri bozulmadan saklamak için kar ve buza ihtiyaç duyulduğu
söylenebilir. Vakfiye metinlerinde ikram edilmek üzere mutfakta
hazırlanan suların buz küpleri ile soğutulduğu hakkında bilgiler
vardır. Karın elde edilmesi, taşınması ve saklanması oldukça zahmetli zor olduğundan öncelikle sarayda kullanıldığı, yettiği miktarda da halka ikram edildiği düşünülebilir. Bu uygulama Anadolunun
birçok şehrinde de görülmektedir, bk. Yusuf Erdoğan, Celal Kırca,
Hasan Şahin, Nabil Nazlıgül, Talat Sakallı, Ahmet Kamil Cihan,
Abdürrahim Güzel, Sabahattin Samur, “Muhammed bin Zekeriyya
er-Razi Besinler Kitabı (Menafiü’l-Ağziyeti ve Def-i Madarriha),
Razi Kongresi- Bildirileri, Kayseri 1988, s. 42-43; Selçuklu veziri
Sahib Ata Fahreddin Ali, Sivas’ta inşa ettirmiş olduğu Darü’z-Ziyafet’in mutfağında ikram edilecek suları soğutmak üzere buz küpleri kullanılmasını istemiş ve Konya’daki vakfında buzhaneler inşa
65

günümüze ulaşmadığından Selçuklu döneminde
etmiştir, bk. VGMA. Defter No. 592, s. 100-103; Sadi Bayram,
Ahmet Hamdi Karabacak, “Sahib Ata Fahrü’d-din Ali’nin Konya
İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri”, Vakıflar Dergisi, Sayı
13, Ankara 1981, s. 38-40.
Osmanlı döneminde “Resm-i âsiyâb” adı verilen ve genellikle
sipahilerin denetimi altında bulunan değirmenlerin geliri burada
külliye vakfına tahsis edilmiştir. Bu sayede köylüler ürettikleri hububatı kendi köylerinde ya da kendilerine yakın olan komşu köylerde öğütebilme imkânı bulmuşlardı.
66

Seyit Ali Kahraman, Karaman Vilâyeti Vakıfları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay., Kayseri 2009, s. 79-80.
67

68

VGMA. 2178.83, s. 158.

69

KŞS, XCVI, s. 84.
167

yapılan harcamalar ve bunların miktarı hakkında

bu dönemde Konya’da bulunan diğer vakıflarda

herhangi bilgi yoktur. Medrese, mescid, zaviye

da çalışmışlardır. 1705 yılında buranın cabisi olan

ve türbeden oluşan Tâcü’l‐Vezir külliyesinin gi-

Mehmed, İplikçi Medresesi vakfında Nâzırlık yap-

derlerini personel ücretleri ile cami ve zaviye için

mıştır73. 1706 yılına kadar Tâcü’l‐Vezir külliyesin-

gerekli olan ihtiyaç maddeleri ve öğrenci bursları

de bir dârü’l‐Huffaz olduğundan hiçbir kayıtta söz

oluşturmalıdır. Külliyenin devamını sağlayabilme-

edilmemiştir. Ancak bu yılda vakfa cüzhan olarak

si için en az 8 görevlinin burada bulunması gerekir.

atanan kişinin dârü’l‐Huffaz’da görevlendirildi-

Ancak vakfın gelir miktarına ve ihtiyaca göre per-

ği belirtilmiştir74. Bu durum, külliyenin içindeki

sonel sayısında artış ya da azalmalar olabilir. Kül-

medresenin dârü’l‐Huffaza dönüştürüldüğünü gös-

liye vakfı personeli genellikle idareci sıfatıyla Mü-

termektedir.

tevelli ve Nâzır, zaviyeyi yöneten Zaviyedâr ya da
Şeyh, Konya’nın merkezi ve çeşitli köylerindeki
mahsul ve kira gelirlerini toplayan Cabi, bu gelirleri kayıt altına alan Kâtip, camideki dinî hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumlu olan İmam,
Müezzin, Hatip ve Kur’an‐ı Kerîm okumaktan
sorumlu olan Cüzhan ile Hafız’dır. Aydınlatma,
Kandilci’nin görevidir. Kapı görevlisi olan Bevvâb, zaviyenin temiz tutulmasını da sağlamaktadır.
Çeşitli dönemlerde farklılık göstermesine rağmen
aşağıdaki tabloda vakıfta hizmet eden görevliler
sıralanmış, ancak personel dışındaki genel harcamalar arşiv belgelerinde verilmediğinden burada

XVIII. yüzyıl arşiv belgelerinden zaviyenin
hizmetlerini hala devam ettirdiği ve buraya görevli atamaları yapıldığı görülmektedir. 1757 yılında
külliyenin bir parçası olan zaviyeye hem Zaviyedâr75 hem de Duacı ve günlük zikir evradını yerine getirmek üzere Evradhân atanmıştır76. 1828
yılından itibaren türbede bir Yasinhân görev yapmaktadır. Bu görevlinin cüzhânın görevini yerine
getirdiği söylenebilir77. Çünkü 1705 yılından sonra
vakfa cüzhan atanmamıştır. 1844 yılında külliyeye
atanan Nâzır, hem cabilik hem de kâtiplik görevini
yerine getirmiştir78.
SONUÇ

da eksik kalmıştır.
1518‐20 yılına kadar külliyenin giderleri hakkında herhangi bir bilgi verilmemiş, bu yılda ise
medresede öğrenim gören öğrenci sayısı verilmeden öğrencilere 915 akçe burs verildiği belirtilmiştir70. Müderris maaşı 1628 yılında 40 akçe iken
bir yıl sonra 60 akçeye çıkarılmıştır. Dolayısıyla
medrese Osmanlı döneminin 60’lı medreseler sınıfındadır. 1659 yılında külliyede görev yapan Nâzır
Mehmed’in ücreti günde 5 akçedir71. 1705 yılında Nâzırlık görevine atanan Ahmed, vakfın aynı

Emîr Tâceddin Pervâne, Türkiye Selçuklu döneminde hem devlete yaptığı hizmetlerle hem de
ölüm hadisesiyle hafızalarda iz bırakmış mühim
bir devlet adamıdır. Buna rağmen onun yetiştiği ve
karakteri ile devlet adamlığı vasıflarını belirleyen
ilmî, tasavvufî ve siyasi çevre hakkındaki bilgiler
oldukça yetersizdir. Ancak babasının Mengücek
Beyliği döneminde Erzincan’da kadılık yapmış
olması, Tâceddin Pervâne’nin eğitim hayatına,
âlimlere, ediplere ve şairlere önem veren ve on-

anda müderrislik ve kâtiplik görevlerini de yerine

73

getirmiştir . Tâcü’l‐Vezir külliyesinin görevlileri

HD, 1139, s. 191.

74

HD, 1107, s. 38.

75

HD, 1111, s. 3.

76

HD, 1115, s. 13.
VGMA. 2178. 216, s. 460.
VGMA. 2178. 216.

72

Seyit Ali Kahraman, Karaman Vilâyeti Vakıfları, Kayseri 2009,
s. 80.
70

71

KŞS., X, s. 266.

77

72

HD, 1107, s. 35.

78
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ları sarayında misafir eden Fahreddin Behramşâh
döneminde başladığını ve bu sayede birçok ilmî
ortama girme imkânı elde ettiğini göstermektedir.

KAYNAKÇA
Arşiv Belgeleri

Erzincan aynı zamanda Anadolu’da Türk ve İslâm

HD (Hurûfat Defteri),

kültürünün ilk yayıldığı önemli bir Türkmen bel-

HD.1106, s. 8.

desidir. Bu nedenle Türkmenler tarafından kabul
gören Kalenderîlik ve Halvetîlik gibi tasavvufî

HD, 1111, s. 3.

akımlar burada yaygınlaştırılmıştır ki Tâceddin

HD, 1107, s. 24, 31, 35, 38.

Pervâne’nin Konya’daki zaviyesinde de bu anlayı-

HD, 1139, s. 191.

şın devam ettiği görülmektedir. Dolayısıyla Emîr
Tâceddin Pervâne üzerinde Erzincan’ın ilmî, ta-

HD, 1115, s. 13.

savvufî ve kültürel etkisi büyük olmakla birlikte,

KŞS., (Konya Şer’iyye Sicili),

burada kurduğu ilişkiler ve babasından edindiği
kadılık tecrübesi onun Konya’ya geldikten sonraki
hayatını da etkilemiştir.
Türkiye Selçukluları Devleti, sultanların mutlak otoritelerinin sağlanamadığı ya da yaşlarının
küçük ve liyakatsiz olduğu dönemlerde emîrler ve
vezirler tarafından idare edilmiş, bu durum devlet
mekanizmasında büyük sorunlar ortaya çıkarmıştır. Devletin toprak sisteminin işleyişini belirleyen
ve yetkili bir devlet adamı olan Emîr Tâceddin

KŞS. II, s. 7.
KŞS., VI, s. 168.
KŞS., VII, s. 81.
KŞS., X, s.
266. KŞS., XCVI, s. 84.
KŞS., LV, s. 38.
KŞS., XCVI, s. 84.

Pervâne I. Alâaddin Keykubad’ın zehirlenmesi ha-

KŞS., XCVI, s. 84.

disesine dâhil olmuş, tarafını yanlış belirlemiş ve

KŞS., LV, s. 243.

büyük bir diplomatik hata yapmıştır. Neticede dolaylı da olsa Sadeddin Köpek’in kararlarına hizmet
etmiş ve bu durum Selçuklu Devleti’nin sonunu
getirmekle birlikte kendi hayatına da mal olmuştur.
I. İzzeddin Keykâvus, I. Alâeddin Keykubad
ve II. Gıyâseddin Keyhüsrev dönemlerinde Selçuk-

KŞS., XXX, s. 3, 4, 6,7.
KŞS., CXIV, s. 44.
KŞS., LV, s. 329;
KŞS., LVIII, s. 197.

lu Devleti’ne hizmet eden Tâceddin Pervâne’nin

KŞS., LXIV, s. 117.

geride bırakmış olduğu en mühim miras, Konya’da

KŞS., LXVI, s. 122.

inşa ettirmiş olduğu, kendi ailesi tarafından idare
edilen külliyedir. Kurduğu bu vakıf eser 1914 yılına kadar Konya’nın ilmî, dinî ve kültürel hayatına

KŞS., CXV, s. 44.
KŞS., XCVI, s. 84.

hizmet etmiş ve onun adını yaşatmıştır.
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KONYA HIZIR
İLYAS(LIK) ZAVİYESİ VAKFİYESİ
Osman ÖZTÜRK*

ÖZET
Vakıflar, sosyal yardımlaşma ve dayanışmadan din hizmetlerine, eğitim öğretimden sağlığa,
şehircilikten ekonomiye, kültürden sanata varıncaya kadar pek çok farklı alanda topluma hizmet
sunmuş kurumlardır. Müslümanların yaşadığı hemen her devir ve coğrafyada sayısız vakıflar tesis
edilmiştir. Vakfiyeler ise vakfı kuran kişi, vakfedilen mallar, vakıftan yararlanacak kişiler veya tesisler, vakfın amaçları, şartları, idarî esasları gibi
hususlarla ilgili bilgilerin yer aldığı kadı/hâkim gözetiminde tanzim veya tescil edilen resmî-hukûkî
birer belgedir. Bununla birlikte vakfiyelerin satır
aralarında bu bilgilerin yanı sıra düzenlendiği zaman ve coğrafya ile ilgili siyasi, ictimâî, kültürel
ve ekonomik birçok açıdan bilgilere de rastlamak
mümkündür. Tüm bu bilgilerin ışığında, vakfiyelerin tahlillerinin yapılması hem vakıf müessesesi
açısından hem de tarihi birer belge olması açısından önemlidir.
Türkiye Selçuklu Dönemi, vakıf müessesi*Öğr. Gör., Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Orcid No: 0000-0003-0122-0622

nin yoğun olarak hayat bulduğu bir dönem olsa
da istilalar, karışıklıklar, savaşlar, doğal afetler
171

vb. nedenlerden dolayı bu döneme ait vakfiyele-

people or facilities that would benefit from the

rin çoğu günümüze ulaşamamış, ulaşanların da

foundation (waqf), and the purposes, conditions,

birkaç istisna dışında hemen hepsi daha sonraki

and administrative principles of the foundation

dönemlerde istinsah edilmiş nüshalardır. Ana-

(waqf). In addition, it is likely to find many

dolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapması

political,

hasebiyle de Konya şehrine ait vakfiyelerin de-

data regarding the time and geography of

ğerlendirilmesinin de hem Türkiye Selçuklu hem

endowments. In the light of all this informations,

de Konya tarihi, kültürü, mimarisi, şehirciliği vb.

the analysis of the waqfiyyes (certifications of

açılardan ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle bu ça-

foundation) is important both for the foundation

lışmamızda Konya’da Türkiye Selçuklu Dönemi-

(waqf) establishment and for being a historical

ne ait “Hızır İlyas(lık) Tekke/Zaviye ve Türbesi”

document.

financial,

cultural

and

economic

ile bu esere ait vakfın 4 nüsha/kopya vakfiyesini

Although the Turkey Seljuk era was a period

inceleyeceğiz. Dördü de “Hicri 646 senesi Cema-

in which the foundation (waqf) establishment

ziye’l-Âhir ayının ortaları”na tarihlenen nüsha-

came to life intensely, most of the waqfiyyes

larının ikisi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’n-

(certification of foundation) in this period have

de biri Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi’nde bir

not survived because of the reasons such as

diğeri de Koyunoğlu Müzesi’nde bulunmaktadır.

invasions, conflicts, wars and natural disasters.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Vakfiye, Türkiye

Almost all of the ones which have survived, with a

Selçuklu Mimarisi, Konya, Hızır İlyas, Zaviye/
Tekke.
EXAMİNATİON of the WAQFİYYE
(CERTİFİCATİON of FOUNDATION)
of THE KONYA HIZIR İLYAS(LIK)
ARCHİTECTURAL WORK of the
TURKEY SELJUK PERIOD
ABSTRACT
Foundations (Waqfs) are institutions that
have served to society in a variety of areas from
social assistance and solidarity to religious
services, from education to health, from town
planning to economy, from culture to art. A
great number of Waqfs (foundations) have been
established in almost every period and geography
where Muslims have been living. Waqfiyye
(certificate of foundationa), on the other hand, are
official documents issued or registered under the
supervision of a judge. These documents include
informations about the person establishing the
foundation (waqf), the properties endowed, the
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few exceptions, were copied in later periods. Due
to the fact that it was the capital of the Anatolian
Seljuk Empire, the evaluation of the waqfiyyews
(certifications of foundation) belonging to the
city of Konya has a distinct importance in terms
of the history, culture, architecture and town
planning of Anatolian Seljuk and Konya. For
this reason, we will examine the “Hızır İlyas
Tekke/Zaviye and Tomb” belonging to the
Anatolian Seljuk era in Konya and four copies
of the waqf (foundation) belonging to this work
in this study. All four copies are dated back to
“the middle of the month of Cemaziye’l-Ahhir in
646 Hijri” and two of four are in the Directorate
General of Foundations Archives, one in the
Presidency of the Republic of Turkey Directorata
of State Archives and the other in the Koyunoğlu
Museum.
Key Words: Waqf (Foundation), Waqfiyye
(Certification of Foundation), Turkey Seljuk,
Architecture, Konya, Hızır İlyas, Zaviye/Tekke.

GIRIŞ:
Vakıfların kuruluş senedi olan vakfiyeler (vakıfnâmeler) bir yandan, kadı (hâkim) veya diğer
devlet görevlileri tarafından tasdik edilip kayıt
altına alınan hukuki-resmi birer belge olması yönüyle devlet tarafından; bir yandan da vakıf yapan
kişinin, vakfa zarar verecek olanlara yönelik kullandığı beddua ifadelerinin etkisiyle tüm cemiyete
dînî ve vicdânî sorumluluk atfetmesi yönüyle toplum tarafından titizlikle korunmaya çalışılmıştır.
Bazı farklılıklar olmakla birlikte genel hatlarıyla
vakfiyelerde vakfı kuran (vâkıf), vakfedilecek mal
(mevkuf), vakıftan yararlanacaklar (mevkufun
aleyh), vakfın amaçları, şartları, idarî esasları gibi
hususlarla ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgilerin yanı
sıra içerisinde şahıs, şehir ve yer isimleri, makam,
mevki, meslek ve görev adları, unvanlar, mimari
yapılar ve benzeri birçok bilgi bulunur. Tüm bu bil-

leri tahsis etmişlerdir3. Bu dönemde vakıflar, vâkıfların (vakıf sahiplerinin) şartlarına göre, mütevelliler tarafından idare edilmiş, vakıfların tasdik
ve murakabesine ait muameleler kadılık teşkilâtı
tarafından yürütülmüştür4. Anadolu Selçuklu döneminde kurulan vakıf sayısını tam olarak bilmek
zor olsa da tarihi belge, bilgi ve kaynaklar çerçevesinde çok sayıda vakfın kurulmuş olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu dönemde kurulmuş olan vakıflardan kaç tanesinin vakfiyesinin günümüze ulaştığı ile ilgili farklı araştırmacılar tarafından farklı rakamlar verilmekle birlikte
günümüze ulaşan belge sayısı oldukça azdır5. Yurt
içindeki ve dışındaki müzelerde, koleksiyonlarda
veya şahısların ellerinde bulunması muhtemel
belgelerin olabileceği de göz önünde bulundurulduğunda bu verilen rakamlarda da farklılık olacağı aşikardır.

gilerin ışığında, vakfiyelerin tahlillerinin yapılması

Türkiye Selçuklu devrine ait vakfiyelerin ta-

hem vakıf müessesesi açısından hem de içtimaî,

mamının bir bütün halinde okunup değerlendiril-

iktisadî, kültürel ve sanatsal açılardan geçmişten

mesi elzem bir konudur. Çünkü bu vakfiyelerin

günümüze ışık tutacak ilmî verilerin elde edilme-

tümü taranıp incelenmeden Türkiye Selçuklula-

sine vesile olurlar.

rı’nın siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve mima-

Dünyanın farklı coğrafyalarında kurulan hemen hemen her Müslüman devlet, beylik veya
emirlik yaşadıkları coğrafyalarda sayısız vakıflar
kurmuşlardır. Anadolu Selçuklu Devleti ve Anadolu’da kurulan diğer Türkmen Beylikleri de vakıf müessesesini Büyük Selçuklu Devleti’ndeki
kurallara göre devam ettirip Anadolu’ya yerleştirmişlerdir1. Gelirlerinin de artmasıyla çok sayıda
vakıf kurmuşlar ve özellikle XIII. yüzyıl büyük
ve zengin vakıfların kurulduğu bir dönem olmuştur2. Bu vakıflar aracılığıyla çeşitli yapı ve yapı

ri tarihi tam olarak değerlendirilemez. Bu henüz
yapılmamıştır ancak bazı ilim adamları tarafından
bazı vakfiyeler müstakil olarak değerlendirilmiştir.
Anadolu Selçuklu dönemine ait Etnografya Müzesi ve İstanbul Türk İslâm Eserleri Müzesi’nde
orijinal vakfiyeler bulunmakla birlikte çoğunluğu
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde defterlere
geçirilmiş kopya nüshalardır. Tabiî bunların orijinallerinden mi, yoksa ikinci elden belgelerden mi
istinsah edildiklerini bilmek güçtür. Osmanlıca ve
Farsça olan birkaç istisna dışında hepsi Arapça ile

toplulukları inşa ederek bunların mütemadiyen

3

devamlılığını sağlamak için vakıf mülk ve arazi-

Cantay, agm., s.149.

4

Cantay, agm., s.149.

Gönül Cantay, “Türklerde Vakıf ve Vakfiyeler”, Vakıf Haftası
Dergisi, S.11, Ankara 1994, s.149.

1

İsmet Kayaoğlu, “Selçuklu Vakıfları’na Genel Bir Bakış”, Vakıf
Haftası Dergisi, S.2, Ankara 1985, s.22.

2

Türkiye Selçuklu dönemi vakfiyelerinin sayısı ile ilgili genel bir
değerlendirme için bk.: Hasan Yüksel, “Anadolu Selçukluları’nda
Vakıflar”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı I
(Sosyal ve Siyasal Hayat), Editör: Ahmet Yaşar Ocak, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Yayını, Ankara 2006, s.309-310.
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yazılmış olan belgelerin bazılarında yıpranmadan

önce “Hızır - İlyas” kavramının Müslüman-Türk

bazılarında da iyi bir şekilde istinsah ve kopya

kültüründeki yeri ile ilgili bazı bilgiler vermek ye-

edilmemekten kaynaklı okuma ve değerlendirme

rinde olacaktır.

problemleri ortaya çıkmaktadır

Kur’an-ı Kerim Kehf Sûresi’nde yer alan kıs-

Yukarıda Anadolu Selçuklu döneminde kuru-

sada üç kişiden bahsedilmektedir. Bu üç kişiden

lan vakıfların adedi, bu vakıfların günümüze ulaşan

ilki adı kıssada zikredilen Hz. Mûsâ, ikincisi adı

vakfiyelerinin orijinalliği ve sayısı gibi konularda

zikredilmeyen “genç adam”, üçüncüsü de yine

yaptığımız çıkarımı Konya şehrine ait Anadolu

ismi zikredilmeyen ve ilâhî rahmet ve ilme mazhar

Selçuklu vakıf ve vakfiyeleri için de yapmak müm-

olmuş “Allah’ın kulu” denilen kişidir. Müfessirler,

kündür. Bununla birlikte Anadolu Selçuklu döne-

ilâhî rahmet ve ilme mazhar olmuş “Allah’ın kulu”

minde Konya’da kurulmuş vakıflardan 9 tanesinin

denilen kişinin Hızır olduğunu kabul ederler. An-

vakfiyesinin Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde

cak Hızır’ın velî mi, melek mi veya peygamber mi

bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlar da: Sahip Ata

olduğu konusunda görüş ayrılıkları vardır7. Ayrıca

Fahreddin Ali b. Hüseyin b. Ebu Bekr-i Konevi

Hızır konusu başta Buhârî ve Müslim olmak üze-

(İnce Minareli Medrese), Kadı İzzedddin (Camii,

re hadis kitaplarında da geçmekte olup bunlardaki

Mâristân-ı Atik), Cemaleddin b. İshak (Akıncı-A-

bilgilerin bazıları Kehf Sûresi’ndeki bilgilerin tek-

kıncı Sultan-Arslan Taşı Mescidi), Devlet Hatun

rarı, bazıları da diğer başka bilgilerdir.8 İlyas ise

(Hatuniye Camii ve Kadın Hanı (Seyrekviran Ri-

iki defa “İlyas”9 ve bir defa da “İlyâsîn”10 şeklinde

batı), Şemseddin Altun Apa (İplikçi Medresesi ve

Kur’ân-ı Kerîm’de geçmekte olup hakkında fazla

Hanı), Fatma Hatun bnt. Keykavus (Ferhuniye,

bilgi bulunmazken Kur’an ve hadis dışındaki bil-

Süt Tekkesi Mescidi ve Türbesi - Keykavus Kızı

giler de çoğunlukla Yahudi (İsrailiyyat) kaynaklı

Türbesi), Karatay b. Abdullah (Karatay Medrese-

rivayetlerdir.11.

6

si), Süleyman b. Karaman (Hatunsaray İlyas Baba
Tekkesi) ve Kemaleddin Oğulbey (Ağlabek) (Hızır
İlyas-Ayabakan Zaviyesi ve Türbesi) Vakıflarına
ait vakfiyelerdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de ve sahih hadislerde Hızır ile İlyâs’ın aynı şahsiyet olabileceğine dair
bir işaret bulunmamasına rağmen ikisinin kardeş
veya aynı kişi olduğu ile ilgili rivayetler vardır.

Konya’nın siyasi, ekonomik, ictimâî ve kültü-

Fakat temel İslâmî kaynaklarda Hızır ve İlyâs iki

rel tarihinin aydınlatılması açısından değerli birer

ayrı şahsiyet olarak kabul edilir. Hızır’ın lakap, İl-

vesika olan bu belgeler farklı araştırmacılar tara-

yâs’ın da isim olabileceğini düşünenler12 olduğu

fından incelenip ilim dünyasına kazandırılmış an-

gibi Hızır ve İlyâs’ı sembolik bir şekilde yorum-

cak bütünsel ve sondajlama olarak daha derinlikli
incelemeler yapıldıkça bu belgeler yeni ilmî verile-

6

re kapı aralayacaktır. Biz de bu çalışmamızda Hızır

7

İlyas Zaviyesi (Tekkesi) ve Türbesi ile Kemaleddin Oğulbey (Ağlabek) tarafından tesis edilen Hı-

Kehf Suresi 18/60-82.

Süleyman Uludağ, “Hızır”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul
1998, C.17, s.410.
İlyas Çelebi “Hızır”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1998,
C.17, s.406.

8

zır İlyas(lık) Vakfı’nın vakfiyesini inceleyeceğiz.

9

Ancak hem “Hızır İlyas Vakfı” şeklinde isimlendi-

10

rilmesinden hem de bu vakfa matuf mimari eserin

11

“Hızır İlyas Zaviyesi ve Türbesi” şeklinde isimlendirilmesinden dolayı vakfiyeyi değerlendirmeden
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En‘âm Suresi 6/85; Sâffât Suresi 37/123.
Sâffât Suresi 37/130.

Ömer Faruk Harman, “İlyas”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul
2000, C.22, s.161.

12

Harman, agm., s.162.

layıp, Hızır’ın madde âlemine, İlyâs’ın mânevî

ve Balkanlar’ın, Kırım, Irak ve Suriye’nin teşkil

âleme yönelik kuvvetleri bünyesinde barındırdı-

ettiği Batı Türkleri arasında yaygındır. Özellikle

ğına ve Hızır’ın denizde, İlyâs’ın karada bulunan

6 Mayıs’ta kutlanması iklim ve tabiat şartlarıyla

kişilerin imdadına yetiştiği ile ilgili düşünceler de

bağlantılı olup Hicri Takvim’le alakası yoktur ve

vardır .

kışın sona erip yazın başladığı gün olarak kutlan-

13

Halk arasında Hızır ile İlyâs’ın her sene bir

maktadır.15

defa mayıs ayının altıncı gününde buluştuğuna

Öte yandan “Hıdırellez” ve “Hıdırlık” kültü-

inanıldığı için bugün Hızır’ı görmek için genellikle

rünün oluşmasında genişleyen İslâm coğrafyasın-

bir yerde toplanılır. Hızır’ın görüldüğüne inanılan

daki yerli kültürlerden meselâ Yahudilikteki Eli-

yerlere de “Hıdırlık” adı verilir. İslâm âleminde ve

jah (İlya) ve Hristiyanlıktaki Saint George (Aziz

Anadolu’da da “hıdırlık” ve Hızır adı verilen pek

Yorgi) inançlarının etkili olduğu da söylenmekte-

çok cami, tekke, ziyaret yeri, türbe, mezarlık, dağ,

dir16. Doğu Hristiyanlığında çok önemli bir yeri

mesire yeri, akarsu ve köy vardır. “Makam” adı da

olan Aziz Yorgi kültü zaman içinde Hızır-İlyâs

verilen bu kutsal yerlerin Hızır veya Hızır-İlyâs’la

kültü ile birleşerek özdeşleşmiş ve bu suretle 6

bağlantılı olarak Kur’ân-ı Kerîm’deki kıssanın

Mayıs tarihi Orta Doğu ve Balkanlar’da Hristi-

cereyan ettiği, Hızır’ın âb-ı hayât içtiği, muhtelif

yan-Müslüman kültür etkileşimi sonucunda kut-

kişilere göründüğü, onlarla konuştuğu mekânlar

lanmaya başlanmıştır. Hatta Müslümanlarca Hızır

veya İlyâs’la buluştuğu mevkiler olduğuna inanı-

ve Hristiyanlarca Aziz Yorgi adına kutlanmasına

lır. Buralar saygı ile ve çeşitli usullerle, kurbanlar

rağmen bu bayramın İslam’la veya Hristiyanlık-

kesilerek, dualar okunarak ziyaret edilen, dilekler-

la alakası olmayıp kökünün İslâm ve Hristiyanlık

de bulunulan yerlerdir. Ayrıca Hızır’ın uğradığına

öncesi İlkçağ Anadolu, Mezopotamya ve Türkis-

inanılan bazı şehir, kale ve cami kapılarına da “Hı-

tan kültürlerinde aranması gerektiği de dile geti-

zır kapısı” denilir.

rilmiştir17.

14

Hızır İlyas(lık) Zaviyesi ve Türbesi

Bir de Hızır ve İlyâs isimlerinin halk ağzında aldığı şekliyle “hıdrellez” denilen bir bayram

Vakfiyesinin Değerlendirilmesi

vardır. Bu bayramın kökü İslâm öncesi eski Tür-

Ulaşabildiğimiz kadarıyla Hızır-İlyas Vak-

kistan, Orta Doğu ve Anadolu yaz bayramlarına
dayanmakta olup Hızır yahut Hızır ve İlyâs kavramları etrafında dinî bir muhtevaya bürünmüş,
6 Mayıs (eski Jülyen takvimine göre 23 Nisan)
günü kutlanmaktadır. Ancak Hızır–İlyas beraberliğinde İlyas’ın şahsiyeti yaşatılmasına rağmen
uygulamada tamamıyla silinerek Hızır motifi
öne çıkarılmıştır. Hıdırellez, İslâm dünyasının
her tarafında kutlanmadığı gibi kutlandığı yerlerde de ismi, tarihi ve yapılan merasimler aynı
değildir. Bu bayram, merkezini özellikle Anadolu

fı’na ait dört adet vakfiye belgesi bulunmaktadır:
Dört nüshanın içerdiği bilgiler açısından genel
hatlarıyla hiçbir farklılığı yoktur. Sadece istinsah
eden katiplerin sehven veya iyi okuyamamaları
nedeniyle yazım farklılıkları görülmektedir. Ayrıca
dört belgede de tarih “hicri 646 senesinin cemâziye’l-âhir ayının evâsıtında (ayın 11 ile 20’si arasında)” şeklinde kaydedilmiş olup miladi olarak 30
Eylül-10 Ekim 1248 tarihine tekabül etmektedir.
Ahmet Yaşar Ocak, “Hıdırellez”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1998, C.17, s.313-315.
15

13

Uludağ, agm., s.411.

16

Çelebi, agm., s.48.

14

Uludağ, agm., s.411.

17

Ocak, agm., s.314.
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Birincisi nüsha, Koyunoğlu Müzesi’nde Yaz-

tir. Belgenin son kısmından şahitlerin isimlerine

malar Kataloğu 15200/1 numarası ile kayıtlıdır .

geçmeden yazı karakterinden belgeyi yazan kâti-

Bu nüsha silindir bir kutu içerisinde rulo halin-

bin yazdığı anlaşılan “belirtilen tarih doğrudur”

de muhafaza edilen 235 cm uzunluğunda 23 cm

şeklinde bir ibare vardır. (Resim 1,2)

18

genişliğinde şahitler kısmı hariç 73 satırlık bir

İkincisi nüsha, Vakıflar Genel Müdürlüğü Ar-

nüshadır şeklen orijinal olduğu intibâı verse de

şivi’nde bulunmakta olup 2176 numaralı defterin

incelendiğinde çok eski olduğu ama orijinal olma-

224’üncü sayfasında 518 sıra numarası ile kayıt-

dığı anlaşılmaktadır . Kuvvetle muhtemel ikinci,

lıdır26. Bu nüshanın baş tarafında Osmanlı Türk-

üçüncü ve dördüncü nüshalar bu nüshadan istinsah

çesi ile “Hızır İlyas Vakfiyesi Suretidir” şeklinde

edilmiştir. Ayrıca İ. Hakkı Konyalı’nın Konya Va-

bir not düşülmüştür. Bu nüshanın İ. Hakkı Konya-

kıflar Müdürlüğü’nde rulo halinde

olduğundan

lı’nın “Konya Vakıflar Müdürlüğü arşivinde 5 nu-

bahsettiği nüshanın bu olduğu ve daha sonra mü-

maralı defterin 22. yaprağında bir nüshası daha

zeye intikal ettiği anlaşılmaktadır. Belgenin so-

vardır.” dediği belge olduğu anlaşılmaktadır ki

nunda Şemseddin Mahmud b. Mahmud el-Konevî,

belgenin sol üst tarafındaki sayfa numarasının 22

Ahmed b. Muhammed el-Mardinî, Osman b. Hü-

olması ve Anadolu’daki vakfiyelerin Ankara’daki

seyin b. Osman el-Konevî, Muhammed b. Muham-

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ne toplandıktan

19

20

med b. Muhammed el-Konevî, Ağlebek (Oğulbey)
Mahmud21, Muhammed b. ………….22, Ahmed
b. Yahya b. Mahmuud b. el-Attâr, İbrahim b. Ebi
Bekr Muhammed23, Şeyh Ahmed b. Şeyh Hasan b.
( ) el-Konevî24, Devletşah b. ………… Polat esSultânî, İ’mad b. Abduallah es-Sultânî, Yusuf b. İsmâî’l Yusuf el-Attâr25 isimli şahitler kaydedilmiş18

Bu nüsha bundan sonra “birinci nüsha” şeklinde ifade edilecektir.

Alaattin Aköz, “Türk dünyasının ortak değeri olarak Hızırilyas
ve 1248 (h. 646) tarihli bir Hızır İlyas vakfiyesi”, CIÉPO Interim
Symposium : The Central Asiatic Roots of Ottoman Culture August 24-29, 2009, s.533.

sonra yeniden tasnif edilip farklı kayıt numaraları verilmiş olma olasılığı bunu desteklemektedir.
Bu nüsha 39 satırlık bir belge olup asıl nüshaya
tam olarak vakıf olunmadan çalakalem hata kimi
yerlerinde de hatalar yapılarak istinsah edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Sonunda da Ahmed b. Muhammed, Muhammed b. Muhammed ve ……….
b. ……….. el-Konevî isimli üç şahidin ismi yazılmıştır. (Resim 3)
Üçüncü nüsha, yine Vakıflar Genel Müdürlü-

19

ğü Arşivi’nde 601 numaralı defterin 193’üncü sayfasında 254 sıra numarası ile kayıtlıdır27. Bu nüsha-

İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Konya Büyükşehir Belediyesi
Kültür Yayınları, Konya 2007, s.602.

nın baş tarafında Osmanlı Türkçesi le “Mahkeme-i

İ. Hakkı Konyalı “Ağlabek (Oğulbey) b. Mahmud”
(
) şeklinde okumuştur. (Konyalı, a.g.e., s.602.)

Safer (1)323 tarihinde sudur eden irâde-i a’liyye

İ. Hakkı Konyalı “Muahmmed b. Siraceddin”
(
) şeklinde okumuştur. (Konyalı, age., s.602.)

Mahkemesi’nin 8 Ocak 1904 tarihli hükmünce 8

20

21

22

İ. Hakkı Konyalı “İbrahim b. Ebi Bekr b. Muhammed”
(
) şeklinde okumuştur. (Konyalı,
age., s.602.)
23

İ. Hakkı Konyalı “Şeyh Ahmed b. Şeyh Hasan el-Konevî”
(
) şeklinde okumuştur. (Konyalı,
age., s.602.)
24

İ. Hakkı Konyalı “Yusuf b. İsmâî’l el-Att’arî”
(
) şeklinde okumuştur. (Konyalı, age.,
s.602.)

Evkaf’ın 10 Zilka’de 1321 tarihli i’lâmı üzerine 2
mûcibince kaydolunmuştur.” yazmaktadır ki Evkaf
Nisan 1905 tarihli padişah fermanınca kaydedilmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Bu notun altında da kısaca
“Benim huzurumda/nezdimde sabit oldu ve geçerliğine hükmettim. Ben Muhammed b. Muhammed
26

25
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Bu nüsha bundan sonra “ikinci nüsha” şeklinde ifade edilecektir.

Bu nüsha bundan sonra “üçüncü nüsha” şeklinde ifade edilecektir.

27

b. Muhammed Hocendi” şeklinde bir not var ki bu

Zaviyenin ismini vakfiyedeki “Hızır İlyas

kişinin kadı/hâkim olduğu ve onun tarafından tes-

Zaviyesi diye isimlendirilen” ibaresinden anlıyo-

cil edildiği anlaşılmaktadır. Bu nüsha 31 satırlık ve

ruz. Yerinin ise “Konya’ya bakan, adı geçen vâkı-

özensiz bir şekilde istinsah edilmişti. (Resim 4)

fın mahallesindeki Ertaş diye bilinen Hâşî Kebir

Dördüncü nüsha, Cumhurbaşkanlığı Devlet

(Kapısı)’nın içinde30 olduğu dile getirilir. Ayrıca

Arşivleri Başkanlığı’nda BOA EV.VKF. (Vakfiyeler

zaviyenin veya arazisinin içinde bulunan bir şey-

Evrakı) Dosya/Gömlek No: 14/46 şeklinde kayıtlı bir

den bahsetmektedir. Bu iki kelimelik ve farklı şe-

nüshadır28. Bu nüshanın kayıt tarihi Hicri 01.01.901

killerde okunmaya müsait ibareyi dört nüshada da

olarak ifade edilmiştir. Nüsha 32 satırdan oluşmakta

tam olarak okuyamadığımız, kesin bir kanaate va-

olup diğerlerine göre nispeten daha itinalı yazılmış-

ramadığımız ve herhangi bir yanlışlığa mahal ver-

tır. Belgenin sonunda Ahmed b. Muhammed, Mu-

memek için belirtmedik. Ayrıca vakfiyede türbenin

hammed b. Muhammed, Hasan b. Osman el-Konevi

varlığı ile ilgili herhangi bir ibareye rastlamadık ve

isimli üç şahidin ismi kaydedilmiştir. Şahitlerin isimlerinden sonra kırmızı mürekkeple de “Berât-ı deraliye irsal olunmuştur” (?) notu bulunmaktadır.

bu da ya olduğu halde isminin zikredilmediğini ya
da bu tarihte burada herhangi bir türbenin olmadığını -ki bu daha doğru bir çıkarım olabilir- gösterir.

Vakfın kurucusunun ismi birinci nüshada ve
dördüncü Kemaleddin Ağlabek (Oğulbey) (
) şeklinde geçmektedir. Ancak diğer iki nüshada
ğayın ( ) harfi noktasız yani ( ) şeklinde yazılmıştır.
Ancak maruf (

) yani bilinen ismi ile ilgili iba-

Vâkıf vakfettiği yerlerin belirtilen tüm sınırları, eklentileri, tesisleri, gelirleri, alt yapıları, harap
veya mamur olsun tüm her şeyi ile vakfettiğini belirtir ve vakfettiği yerleri şu şekilde sıralar:
Hızır İlyas Zaviyenin alt tarafında bulunan

relerde çok daha farklı yazımlar söz konusudur. Sırasıyla birinci nüshada (

vâkıfın meşhur bahçesi ki sınırı Bedreddin’in31

) ikinci nüshada: (

(İbnüddin32, Emirüddin33) ve Sahib-i İsfehâni’nin

) üçüncü nüshada ise harflerin tamamı noktasız

mülkleri kadardır.

ve farklı okumalara açık olmakla birlikte: (
) şeklinde ve dördüncü nüshada da (
) şeklinde yazılmıştır. Bunların istinsah hatası olma
ihtimali aşikar olmakla birlikte dördüncü hariç
ilk üç nüshayı da gören İ. Hakkı Konyalı, bu kısmı “Sungur b. Tuğrulşah b. Mezid” (
)29 şeklinde, Alaattin Aköz de
“Kuşaksız olarak bilinen Kemaleddin Oğulbek b.
Tuğrulşah b. Ferid” şeklinde okumuştur. Vâkıfın
vakfiyedeki sıfatlarından Emir olduğu anlaşılmakla
birlikte tarihi kaynaklarda kendisi hakkında malumat olmadıkça kesin bir şey söylemek zor olacaktır.
Bu nüsha bundan sonra “dördüncü nüsha” şeklinde ifade edilecektir.

28

29

Konyalı, age., s.602.

Akşehir’de Hökes isminde bir köyün tamamını ki sınırları Tol ve Bakiryas Köylerinin arazisine, Handular/Sandular Köyü’ne, Ovacık’a, dağa,
……… kara ağaç, mera, ….…….., mezraya ve adı
geçen vâkıfın bağlarına34 kadardır.
Bu ibare birinci nüshada (
) şeklinde ikinci ve dördüncü nüshalarda (
) üçüncü nüshada ise (
) şeklinde yazılmıştır. Ayrıca burada bir kapı ifadesi geçmemektedir.
30

Birinci nüshayı tam okuyamadık ama kopya nüshalardaki yazım
hatalarını dikkate alarak İ.H. Konyalı (Konyalı, age., s. 652) ve
Alaattin Aköz (“… Hızır İlyas Vakfiyesi”, s.534) bu şekilde okudukları için biz de bu şekilde yazdık.
31

32

İkinci ve dördüncü nüshalarda bu şekilde okunmaktadır.

33

Üçüncü nüshada bu şekilde okunmaktadır.

İbareyi “adı geçen vâkıfın evlatlarının ve akrabalarının bağları”
şeklinde anladık ancak başkasının malını vakfetme vakıf mantığına
aykırı olduğu için bu şekliyle yazdık.
34
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Emirler H(c)ury(b)an35 diye bilinen Konya’ya

Karğu/Meru’/Mergu Mescidi’nin40 yakınında,

bağlı Doğancı(k) Mezraası ki dört sınır vardır:

birbirine bitişik Konya’nın içinde bulunan arazilerin

Bunlardan birincisi G(K)öktaş diye bilinen kaya-

tamamıdır ki sınırları Muhammed mülküne, vakfa,

dır; ikincisi Herevi Sultan Merası, üçüncüsü, tama-

Ağa Hamamı’nın41 karşısındaki yola kadardır.

mı İki Kilise diye bilinen Doğancı kabristanına ve
……….. diye bilinen ………..e kadardır.
Kilise (Hisar) ve S(H)andıklı köylerinin
(meşhur) bilinen yarısı ki sınırları Gülistan Töme-

Konya’da zaviyenin karşısında42 bulunan bitişik dükkanların tamamı ki sınırları iki taraftan
yola, Lala Sultan43 ve Şemseddin Gâzi vakıflarına
kadardır.

ği’ne, Tutuk ve Sultan Korularına ve G(K)öktaş

Konya’nın dışında Hocalı diye bilinen Han’ın

………. oturma yerine kadardır ki onun (Göktaş

karşısındaki bir parça arazinin tamamını ki sınırla-

…………... oturma yerinin) sınırları de Kel İsken-

rı Hüsam b. Mahmud mülküne, Eyüb Vâliyüddin

der’e (İskender mülküne), Tedrus mülküne, Keşiş

mülküne,44 ve iki taraftan Ahmed …………45 yo-

mülküne, nehre ve yola kadardır.

luna kadardır.

Tal diye meşhur Konya’nın dışında/içinde36

Konya’nın içinde adı geçen vakıfın mahal-

dört bahçeyi kapsayan bağların tamamı ki sınırla-

lesinde altı kapının (evin) tamamını ki sınırları

rı bilinen mevkiler olup iki taraftan Ce(i)nan Hatun

Zehra46 Hatun mülküne, ve iki taraftan …………..

mülküne ve Fahreddin mülküne kadardır.

Kadı ………….., ve Bedreddin Zevvâk (Çaşnigir)

37

Konya’nın içinde Hoca Hasan Sultânî Hanı
diye bilinen hana ve birbirine bitişik altı dükkanın
tamamı ki sınırları çarşıdaki caddeye (çarşı caddesine), Hoca Hasan Mescidi’nin yanındaki yola ve
diğer taraftan (yani) Ebu’l-Fazl diye bilinen Aysanlu38 Camii (İplikçi Camii) tarafından yola kadardır.
Konya’nın içinde adı geçen Hoca Hasan Hanı’nın karşısında birbirine bitişik iki (veya daha
çok)39 dükkan ki sınırları iki taraftan Ebi(u)’l-Fazl
mülküne ve vakfa kadardır.

İ.Hakkı Konyalı “Karğu” (
) şeklinde (Konyalı, age., s.602)
ve Alaattin Aköz de “Meru” şeklinde okumuş (Aköz, “… Hızır İlyas Vakfiyesi”, s.534). Birinci nüshada ilk harf kâtibin diğer yazım
şekillerine de bakarak kaf ( ) harfine yakın olsa hem kaf ( ) hem
de ğayın ( ) harflerinin noktaları konulmamıştır. İkinci nüshada da
birinci nüsha gibidir. Üçüncü nüshada ise açık olarak Karğu (
)
şeklinde yazılmıştır. dördüncü nüshada da “Meru” (
) şeklinde
okumaya müsaittir.
40

İkinci nüshada burası Kara Ağa Hamamı (
yazılmıştır.

41

)şeklinde

Burada sadece (
) ifadesi kullanılmış ancak Zaviyenin karşısında olma ihtimali çok yüksek olduğu için bu şekilde yazdık.

Alaattin Aköz burayı Emir İbn-i Cüryan şeklinde vermiş (Aköz,
“… Hızır İlyas Vakfiyesi”, s.534) ama yazım itibariyle biz dört
nüshada da farklı yazımlar gördüğümüz için birinci nüshadaki yazımı esas alarak bu şekilde okuduk.

Bu ibare nüshalarda ( ) şeklinde benzer bir şekilde yazılmış olup
tam olarak okunamadı. (
) şeklinde de okunabileceği gibi (
)
şeklinde de okunabileceği için iki farklı şekilde mana verilebilir.
36

Bu ibareyi tam okuyamadık ama kuvvetle muhtemel böyle olduğunu düşündüğümüz için bu şekilde yazdık.

37

Biz buradaki kelimeyi okuyamadık ancak Alaattin Aköz bu şekilde okumuştur. (Aköz, “… Hızır İlyas Vakfiyesi”, s.534.)

38
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tişik bahçeye kadardır.

42

35

39
Harekesiz olarak İki dükkan derken (
gibi dükkanlar şeklinde çoğul ifadede de (
ğı için bu şekilde not düştük.

mülküne ve sınırı Ertaş yolu olan …………. E bi-

) şeklinde yazıldığı
) şeklinde yazıldı-

İ. Hakkı Konyalı bunu “Lala Ruzbe” şeklinde ifade etmiştir.
(Konyalı, age., s.602)
43

Burada (
) şeklinde bir ibare var.
(
) ibaresini Eyüb isminin devamı olarak “Vâliyüddin”
şeklinde veya ( )’yı harfi cer olarak alıp “……….. kadar” şeklinde de tercüme edilebilirdi. Ancak bir birincisini tercih ettik.
44

Bu kısımda üçüncü nüsha hariç hiç birisinde “Ahmed” kelimesinden sonra bir kelime yazılmamış. Ancak üçüncü nüshada bir kelime
yazılmış ama onu da okuyamadığımız için bu şekilde gösterdik.

45

Farklı nüshalarda farklı katipler tarafından yazıldığı için Kara,
Sara, Mera şeklinde okumaya müsait olmakla birlikte üçüncü nüshaya göre Zehra şeklinde de okunabilir. Biz bunu tercih ettik ve İ.
Hakkı Konyalı da üçüncü nüshadaki ibareyi dikkate almış ve Zehra
demiştir. (Konyalı, age., s.602)
46

Konya’nın dışında bulunan ..........................

Vakfiye Konya’nın şehircilik ve mimari ta-

.......................... kapsayan .......................... diye

rihi açısından önemli bazı bilgileri içermektedir.

bilinen .......................... ki sınırları Borazan diye

Konya’nın içinde Hoca Hasan Sultânî Hanı diye

bilinen .......................... mülküne, Sarı Hatun

bilinen bir hanın, Hoca Hasan Mescidi’nin, Ebu’l-

mülküne, .......................... mülküne ve yola ka-

Fazl (İplikci) Camii’nin, Karğu, Meru’ veya Mergu

dardır.47

diye isimlendirilen bir mescidin, Ağa ya da Kara

Konya’nın dışında Ertaş Kapısı’nın dışında
bulunan yerin tamamı ki sınırları ..........................
Gömeç Hatun’a, Darü’ş-şifa vakfına, hamam arazisine ve ..........................48 Fakih vakfına kadardır.
Vâkıf, vakfın gelirlerinin öncelikle vakfın
imarı için harcanmasını, imar için ayrılan paydan geriye kalan gelirlerin ise 9 hisseye bölünüp
3 hissenin tevliyet görevini ifa edenlere 5 hissenin
de nezaret görevini ifa edenlere verilmesini, geriye kalan bir hissenin ise hâkimin ve mütevellinin
bilgisi dahilinde Allah kelamı (Kur’an-ı Kerim)
okuyup hatmeden ve hatmettikten sonra Peygamber Efendimiz’in, vâkıfın ve diğer Müslümanların
ruhlarına bağışlayan kimseye verilmesini, tevliyet
görevinin kendisi hayatta olduğu müddetçe kendisinin, kendisinden sonra da nesilden nesile erkek
evlatlarından en ihlaslı ve yaş olarak en büyük
olanının üstlenmesini, nezaret görevini ise aynı şekilde erkek evlatlarının üstlenmesini, evlatlarının
nesilleri kesilirse bu görevlerin azatlıların (azad
edilmiş kölelerin) evlatlarının üstlenmesini, onlar
da yok olup giderse zaviyeye hizmet edenlere vakfedilmesi, onlardan da kimse kalmazsa adı geçen
(Konya) şehirdeki Müslüman fakirlere verilmesini şart koştu. Devamında diğer tüm vakfiyelerde
olduğu gibi hiçbir şekilde satılamayacağını, hibe
edilemeyeceğini, miras bırakılamayacağını, her
kim de vakfı değiştirirse bunun günahının onlara
olacağını ifade etmiştir.
47

Bu kısım sadece üçüncü vakfiyede bulunmaktadır.

Nüshalarda buradaki ibare şeklinde geçmektedir. Üçüncü nüshada şeklinde geçmekte olup o da manastır manasına gelmektedir.
Bu konuda tam emin olamadığımızdan bu ibarenin manasını boş
bıraktık.
48

Ağa isminde bir hamamdan ve ismi zikredilmeyen
bir dârüşşifadan bahsedilir ki bu da o zamanlarda
günümüze göre daha küçük bir yerleşim alanı olan
Konya’da birçok mimari eserin bulunduğunu yani
mamur bir şehir olduğunu göstermektedir.
Konya kapılarından biri olan Ertaş Kapısı’nın
dışında ve muhtemelen o dönem için meşhur olduğu
veya tek olduğu için ismi zikredilmeyen dârüşşifanın Alâeddin Dârüşşifası49 olması kuvvetli ihtimaldir ki tarif edilen mevki itibariyle de örtüşmektedirler. Ayrıca burada Ağa veya Kara Ağa ismiyle
zikredilen hamamın da günümüzde Mahkeme Hamamı olarak bilinen hamam olma ihtimali vardır.
Çünkü bu hamam her ne kadar geçmişte mahkeme
binasına yakınlığından dolayı halk arasında Mahkeme Hamamı olarak bilinse de vakfiye ve şer‘iye
sicillerindeki bilgilere göre Karamanoğlu II. İbrahim Bey’in Konya İmâreti için vakfedilen mekanlar
arasında zikredilmekte olup ismi de ‘Yeni Hamam’
Arapça olarak da ‘Hamam-ı Cedîd’ şeklinde geçmektedir50. Bu husus burada daha önce bir hamamın olduğunun ve Anadolu Selçuklu dönemine ait
olmasının kuvvetli bir ihtimal olduğunu gösterir ki
bu da bizi Hızır İlyas vakfiyesinde zikredilen hamamın bu hamam olabileceği kanaatine sevk etmiştir.
Vakfı arazi ve mülklerinin mevkileri ve yerleri tarif edilirken Gömeç Hatun, Zehra Hatun ve
Ce(i)nan Hatun gibi isimlere ait mülklerden bahBu Darüşşifa ve yeri ile ilgili geniş bilgi için bk. Yusuf Küçükdağ, “Konya’da Alaeddin Darü’ş-şifası, Tıp Medresesi ve Mescidinin Yeri, Yapısı”, Osmanlı Araştırmaları, İstanbul 1989, C.9, S.9,
s. ss.347-359.
49

Ahmet Çaycı, “Arşiv Kayıtlarına Göre Konya Mahkeme Hamamı (Hamam-ı Cedîd,Yeni Hamam)”, Selçuk Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, s.154.
50
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sedilmektedir ki bu o dönemde kadının toplumda-

rulmuş bir yer olma ihtimali de zaviye kurulmadan

ki yerini göstermesi açısından önemlidir. Tedrus

önce de burada bazı yapıların olma ihtimalini akla

isminde ve isminden dolayı gayri müslim olduğu

getirmektedir52. Ancak Zaviye ile birlikte anılan bir

anlaşılan bir kişiden ve bir de bir keşişin mülk-

türbeden ve bu türbenin de Selçuklular zamanında

lerinden bahsedilmektedir ki bu husus da gayri

XIII. yüzyılda yaşamış Seyyid Hızır’a53 ait olabi-

Müslimlerle olan ilişkiler açısından önemlidir. Bir

leceğinden bahsedilmekte olup zaviye bu kişiye

hamam ve darüşşifanın varlığından bahsedilmesi

nispetle de bu ismi almış olabilir. Bir başka husus

de sağlık ve temizlik hizmetlerinin birer göstergesi

da Hızır ve İlyas’ın kardeş veya aynı kişi olduğu,

olması bakımından Anadolu Selçuklu Devleti’nin

Hızır’ın lakap, İlyâs’ın da isim olabileceği gibi gö-

medeniyet tasavvuru açısından önemli işaretlerdir.

rüşler bulunmaktadır. Ancak Kur’ân-ı Kerîm’de

Genellikle bir tekke veya zaviye vakfında o
tekke veya zaviyenin şeyhinden ve ona gelirden bir
miktar tahsis edildiğinden bahsedilmesine rağmen
bu vakfiyede ne bir şeyhten ne de ona tahsis edilen
bir gelirden bahsedilmektedir ki burada bir şeyhin
görevli olmadığı anlamına gelir. Her ne kadar tekke ve zaviyeler birer tasavvufi kurum olarak ibadet, sohbet ve hizmet merkezli dinî fonksiyonlar

ve sahih hadislerde Hızır ile İlyâs’ın aynı şahsiyet
olabileceğine dair bir işaret bulunmamakta ve temel
İslâmî kaynaklarda Hızır ve İlyâs iki ayrı şahsiyet
olarak kabul edilmektedir54 ki vakfiyedeki “Hızır
İlyas aleyhimesselam” (

) (Hı-

zır İlyas, ikisine de selam olsun) ifadesi de kanaatimizce Anadolu Selçuklu dini hayatı ve düşüncesi
açısından önemli bir bilgidir.

icra etseler de bazen farklı alanlarda hizmet veren

Fatih Sultan Mehmed dönemi İl Yazıcı Defte-

kurumlara da tekke ve zaviye isimleri verilmiştir.

ri’nde ve II. Beyazıd dönemi Tahrir Defteri’nde za-

İsmiyle bağlantılı olarak buranın tasavvufi merkez-

viyenin ismi “Hızırilyaslk Vakfı” şeklinde geçtiği,

li bir tarikat kurumu olmayıp “Hıdrellez” merasim-

III. Murad dönemi tahrir Defteri’nde ise bu hankâ-

lerinin gerçekleştirildiği “hıdırlık” denilen mekan

hın mevcut olduğu fakat geliri olmadığı için sâlih

olabileceğini akla getirmektedir.

kimselerin ikamet etmesine izin verildiği kaydı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı şehirlerde
Hızır ile İlyâs’ın buluşmasına atfen bazı kasaba ve
şehirlerin yakınında olduğundan bahsetmiştik ki
zaviyenin de Selçuklu döneminde Konya’nın en

vardır55. Ayrıca vakıf genel olarak Hızır İlyas(lık)
Vakfı olarak bilinmekle birlikte hicri 18.05.1118
(28.08.1706) tarihli bir mahkeme kaydında “Kemaleddin Vakfı” olarak isimlendirilmektedir56.
Hızır İlyas Zaviyesi ve

mamur semtinde51 olduğundan hareketle kurulduğu
yerde Hıdırellez merasimlerinin yapıldığı ve buna

Türbesi’nin Mimarisi

nispetle Hızır İlyas Zaviyesi ismi almış olması kuv-

Vakfiyede zaviyenin Ertaş’ın (kapısının) yani

vetli bir ihtimaldir. Buna ilaveten bilhassa Batılı sey-

surların içerisinde vâkıf Kemaleddin Oğulbey’in

yahlar ve gözlemcilerin Hızır-İlyâs menkıbelerini

(Ağlabek) ismiyle anılan mahallede olduğu ile il-

dinledikten sonra bunun kendi Saint George’larından başka biri olmadığını ileri sürmelerinden hare-

52

ketle Anadolu’nun fethinden sonra buralara yerle-

53

şen Müslüman halk ile gayri müslim ahali arasında
kendiliğinden oluşan bir kültür alışverişi sonucu ku51

Konyalı, age., s.601.
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Uludağ, agm., s.411.

Konyalı, age., s.603, Alaattin Aköz, “Ayabakan Türbesi”, Konya
Ansiklopedisi, C.1, s.354.
54

Harman, agm., s.162.

55

Konyalı, age., s.603.

56

VGM. Arşivi Defter No: 2176-0 / Sayfa No: 421 / Sıra No: 724.

gili bilgi vardır ki takriben günümüzde Ferhuniye

kıymetli bilgileri içerebilmektedir. Kanaatimizce

Mahallesi’nde Başarabey Mescidi’nin doğusunda

incelediğimiz Hızır İlyas Zaviyesi vakfının vak-

yer alan mevkiine tekabül etmektedir. Bununla bir-

fiyesi de Anadolu Selçuklu ve Konya tarihi açı-

likte vakfiyede yapının mimari özellikleri vb. diğer

sından kimi yönleriyle mevcut bilgileri teyit eden

hususlarla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Eser gü-

veya biraz daha iyi anlaşılmasına vesile olan bil-

nümüzde de mevcut değildir.

gilerin kimi yönleriyle de yepyeni bilgilerin veya

Bu zaviye genellikle bir türbe ile birlikte anılmakta ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi vakfiyede türbe ifadesi geçmemektedir. İ. H. Konyalı,
rumî 6 Mayıs 1314 (milâdî 18 Mayıs 1898) tarihli
bir istidaya dayandırarak bu tarihte türbenin yeniden inşa edildiğini ve kendisinin gördüğü “âdi taş
ve kerpiçle yapılmış, kara dam örtülü bir binadır,
içinde de âdi çamurla sıvanmış bir sandukadan

bilgi kırıntılarının elde edilmesine hatta cevaplanması gereken yeni soruların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Bir kez daha kadim kültürümüzün en
önemli belgeleri olan genel olarak tüm vakfiyelerin
özel olarak ise Anadolu Selçuklu dönemi vakfiyelerinin müstakil veya bütüncül olarak değerlendirilmesinin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu
göstermiştir.

başka bir şey yoktur. Yapının hiçbir mimari ve tez-
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KONYA’DA BİR DANİŞMENDLİ
HATUNU VE VAKFİYESİ:

RAZİYE DEVLET HATUN
Mehmet Ali HACIGÖKMEN*

ÖZET
Türk tarihinde hatunların siyasî yönden devletin sevk ve idaresinde öne çıktıkları dönemler
olduğu gibi, sosyal faaliyetleri açısından da sayısız
eserleri günümüze kadar gelmiştir. Türkiye Selçuklu dönemi hatunları içinde Raziye Devlet Hatun da bunlardan biridir. Raziye Devlet Hatun’un
Konya’da günümüze kadar gelmiş imaret, mescid
ile Kadınhanı ilçesine adını veren bir hanı bulunmaktadır. Bu eserlere ait 1210 ve 1223 tarihli iki
vakfiye mevcuttur. Danişmendli Yağıbasan Muzaffereddin Mahmud’un kızı olması, vakfiyelerinde
Âl-i Selçuk ve Devlet adını alması onu ilginç bir
Hatun haline getiriyor. Bu sebeple çalışmamızda
Raziye Devlet Hatun’un hayatıyla ilgili karanlıkta
kalmış bir kısım noktalar aydınlatılmaya çalışılacaktır.
*S. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
Üyesi, Mehmet Ali Hacıgökmen, Prof. Dr.
hgokmen@selcuk.edu.tr
Orcid No: 0000-0002-6567-7915

Anahtar kelimeler: Raziye Devlet Hatun,
Kadınhanı, Danişmendli, Yağıbasan, Güdük Minare, Hatuniye Mescidi
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“DANISHMEND RAZIYEHATUN

her Hatun4, Alaeddin Keykubat’ın Hanımları, Hond

LENDING HER NAME TO KADINHANI

(Mahperi) Hatun5, Âdiliye Hatun6, II. Gıyaseddin

IN THE CONTEXT OF THE

Keyhüsrev’in hanımları Berduliye Hatun7, Gürcü

RELATIONSHIP BETWEEN THE

Hatun8 Selçuklu siyasî ve sosyal hayatında faali-

SELJUKS AND THE DANISHMENDS”

yetleri ile öne çıkmış hanımlardır. Çalışmamızın

ABSTRACT

ana konusu olan Raziye Devlet Hatun’u da bu de-

Turkish Hatuns are famous for both, their
numerous works in terms of social activities that
survived to the present day, as well for the periods
they came to the fore in the administration and
politics of the Turkish states. One of these Hatuns
was Devlet Hatun who was a famous Seljuk
woman. Raziye Devlet Hatun had an imaret, a
prayer room and an inn called Kadinhani, which
lent its name to one of the Turkish districts today.
Nowadays, there are two endowments dated 1210
and 1223 belonging to the before mentioned works.
The fact that she was the daughter of Danishmend

ğerlendirmenin içine koymamız gerekiyor. Ancak
Raziye Devlet Hatun’un birçok hayır ve hasenâtı
olmasına rağmen, hayatında bazı karanlıkta kalan
noktalar bulunmaktadır. Çalışmamızda bu karanlıkta kalmış noktaları aydınlatmaya çalışacağız.
Raziye Devlet Hatun ile ilgili bildiğimiz en önemli
nokta, onun Danişmendli Nizameddin Yağıbasanoğlu Muzaffereddin Mahmud’un kızı olmasıdır9.
Raziye Devlet Hatun’un hayatının iyi anlaşılabilmesi için Danişmendliler ile Selçuklular arasındaki
akrabalık ilişkilerinin boyutunu görmek gerekiyor.
Şimdi bu konu hakkında kısa bir bilgi verelim.

Yaghibasan Muzaffereddin and that she was called

Türkiye Selçukluları ve Danişmendliler ara-

Al-i Selçuk at the foundation certificate, makes her

sındaki bağ, daha iki devlet kurulmadan, Daniş-

a important and interesting Hatun. However, there
are a lot of unknown informations about Raziye
Devlet Hatun. Because of that, in this study we will
try to examine and reveal the unknown sides of her
life and share it attentively.
Keywords: Raziye Devlet Hatun, Kadinhani,
Danishmend,

Yaghibasan,

Güdük

Minaret,

Hatuniye Prayer Room.
Türk tarihinde Hatunların siyasî ve sosyal hayatta önemli rolleri olduğunu biliyoruz. Türkiye
Selçuklu tarihinde de bunun birçok örneklerini bulabiliyoruz.1 I. Kılıçarslan’ın Hanımı2, I. Mesud’un
Danişmendli Hanımı3, II. Kılıçarslan’ın kızı Gev1
Türkiye Seçukluları döneminde kadınlarla ilgili muhtelif makalaleler için bk. Ortaçağda Kadın, Ed. Altan Çetin, Lotus Yayınevi,
Ankara, 2011.
2

M. Halil Yinanç, “Danişmendliler”, İA, III, İstanbul 1988, s. 469-472.

Muharrem Kesik, Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi:Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155), TTK Yay., Ankara 2003, s. 37, 43, 67.

3
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4
Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, I, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara 1969, s. 80-89; Hulusi Köker, “Gevher
Nesibe Şifaiyesi’ndeki Türk Tıp Amblemi Yılanlar ve Sağlık”,
Selçuklu Gevher Nesibe Sultan Tıp Fakültesi (Tıp Mektebi) (1206)
Kongresi Bildiriler, 14 Mart 1991, ed. A. Hulusi Köker, Kayseri
1992, s. 69-72.

M. Ali Hacıgökmen, “Alaeddin Keykubat I’ın (1220-1237) Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırma”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (MediterraneanJournal of Humanities Mediterranean),
II/1, 2012, s. 121-130.

5

6
Tülay Yürekli, “Eyyubi Ailesi Kadınları”, Tarihin Peşinde uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6, 2011, s. 329-342.

İbn-i Bibi, el-Evamirül-Alaiyye fil-Umûri’1-Alaiyye, yay. Adnan
Erzi, TTK Yay., Ankara 1956, s. 565; a.mlf., El-evâmirü’l –Ala’iyye fi’l umûri’l-Ala’iyye, II, trc. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı
Yay., Ankara 1996, s. 100; Osman Turan, Selçuklular Zamanında
Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2002, s. 463.
7

8
İbn-i Bibi (1956), el-Evamirül-Alaiyye, s. 482-485; a.mlf. (1996),
el-Evâmirü’l –Ala’iyye, II, s. 36-38; Kerimüddin Mahmud Aksarayî, Müsameratü’l Ahbar, çev. Mürsel Öztürk, TTK Yay., Ankara
2000, s. 88; Anonim Selçuknâme, çev. Feridun Nafiz Uzluk, Örnek
Matbaası, Ankara 1952, s. 37; Turan, Türkiye, s. 415.

İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, Enes Kitap Sarayı, Konya 1997,
s. 386; Mehmet Önder, Mevlana Şehri Konya, Yeni Kitap Basımevi, Konya 1962, s. 450.

9

mend Gazi’nin babası Ali Taylu’ya kadar dayanır.

adlı iki kızı vardı15. Cemaleddin Gazi16 den başka

Türkiye Selçukluları’nın ceddi olan Kutalmış’ın,

bütün çocukları Selçukluların hizmetine girmişler,

Danişmend Ali Taylu’nun damadı olduğu söyle-

Selçuklu devletinde evlâd-ı yağıbasan (Yağıbasan

nir10. Sonra I. Mesud, Danişmendli Emir Gazi’nin

evlâtları) adıyla anılır olmuşlardı.

damadı olarak Selçuklu tahtına onun desteğiyle

Selçuklu hizmetine giren sadece bu üç kardeş

oturmuştur . Bu dönemde Selçuklular 1146 yılında

değildir. Çöken Danişmendli beyliğinin askerle-

Bizans’a karşı Konya da “Konya Savunması” adı-

ri, çok büyük nüfusa sahip Danişmendli göçerle-

nı verdiğimiz büyük bir başarı kazanmış, Alaeddin

ri de17 Selçuklu hizmetine girmiştir. Zahüriddin

Tepesinin savunmasında I. Mesud’un Danişmendli

İliğ, Danişmendli askerleri ve göçerleri ile Ucları

11

hanımı önemli rol oynamıştır12. Sultan Mesud’un,
II. Kılıçarslan’dan başka diğer oğlu Ankara ve
Çankırı Meliki Şahinşah, Danişmendli Nizameddin Yağıbasan’ın kızı ile evlenmişti13. Nizameddin
Yağıbasan damadını destekleyerek Selçuklularda
taht kavgasını körüklemeye çalışmıştır. Bunda da
başarılı olmuş, ölünceye kadar da mücadelesine
devam etmiştir. Sonunda damadının yanına sığınan

disiplin altına alacaktır. Hatta Danişmendli askerlerinin Myriokephalon Savaşı’nın kazanılmasında
çok büyük bir etkisi olacaktır18. Bu güçlü durum,
II. Kılıçarslan’ın ölümünden sonra I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in ikinci defa tahta çıkmasında Uc
Türkmenlerinin ve Zahüriddin İliğ’in büyük bir
etkisi ile daha net ortaya çıkacaktır19. Bu arada I.
Gıyaseddin Keyhüsrev’in iki oğlu I. İzzeddin Keykavus Malatya’ya, I. Alaeddin Keykubat Tokat’a

Yağıbasan burada vefat edecek, (1164)14Niksar’da

gönderilir20. Büyük oğul Malatya meliki (1204-

inşa ettirdiği medresenin haziresinde gömülecek-

1211) I. İzzeddin Keykavus Danişmendli Nizamed-

tir. Yağıbasan’ın, Cemaleddin Gazi, Muzafferüddin

din Yağıbasan’ın kızı Raziye Hatun ile evlenmiş

Mahmud, Zahirüddin İliğ, Bedreddin Yusuf adlı

olmalıdır. Bu bilgileri Raziye Hatun, Devlet Ha-

oğulları, Raziye Hatun ve Adsız (Etsüz) Elti Hatun

tun adıyla 121321 (ek-1) ve 122422 tarihli (ek-2) iki
vakfiyesinden öğrenebiliyoruz.

Mikâil Bayram, “Danişmend Oğullarının Dini ve Milli Siyaseti”
S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 18, Konya 2005, s. 131-147;
Sefer Solmaz, “Danişmendli Ailesinin Büyük Selçuklu Devleti’nin
Kuruluşundaki Rolü”, Niksarın Fethi ve Danişmendliler Döneminde Niksar Bilgi Şöleni Tebliğleri Niksar 8 Haziran 1996, Tokat
1996, s. 49-59; a.mlf., Danişmendliler ve Kültürel Mirasları, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya 2001, s. 12-22.
10

Aksarayî, Müsameratü’l Ahbar, s. 24; Özaydın, “Danişmand
Gazi”, s. 473; Sefer Solmaz, “Danişmendliler”, Türkler, VI, Yeni
Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 430-451.
15

Cemaleddin Gazi, Tokat ve Amasya civarında yaklaşık iki yıl
hüküm sürdükten sonra, amcazâdesi İbrahim b. Melik Muhammed
Gazi tarafından ortadan kaldırılmıştır (562 /1166).
16

11

Turan, Türkiye, s. 167.

12
Niketas Khoniates, Historia, çev. F. Işıltan, TTK Yay., Ankara
1995, s. 36; İonnes Kimnanos, Historia, haz. Işın Demirkent, TTK
Yay., Ankara 2001, s. 36; Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları
Devrinde Konya, Konya 1982, s. 12.
13
Niketas, Historia, s. 118; Kimnanos, Historia, s. 291; Süryanî
Mihail, Süryanî Patrik Mihail’in Vekayinâmesi, çev. H. D. Andreasyan, II, TTK Ktp.’nde 44-2 no’lu basılmamış nüsha, Ankara
1944, s. 326, 332; Ebu’l-Ferec, Ebû’l Farac Tarihi, çev. Ö. R.
Doğrul, II, TTK Yay. Ankara 1987, s. 289; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil
fi’t-Târih, çev. A. Özaydın, XI, İstanbul 1987, s. 119.

Niketas, Historia, s. 12; Süryani Mihail, Vekâyiname, II, s. 196;
Ebu’l-Ferec, Ebû’l Farac Tarihi, II, s. 400; Abdülkerim Özaydın,
“Dânişmend Gazi” DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 467-469.
14

Tufan Gündüz, “Türkmen Adına Dair Bazı Fikirler”, Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, II, 1998, s.
21-26; a.mlf., “Konar Göçer”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 161-163.
17

18

Turan, Türkiye, s. 207-208.

İbn-i Bibi (1956), el-Evamirül-Alaiyye, s. 80; a.mlf. (1996),
el-Evâmirü’l –Ala’iyye, I, s. 100.
19

İbn-i Bibi (1956), el-Evamirül-Alaiyye, s. 96; a.mlf. (1996),
el-Evâmirü’l –Ala’iyye, I, s. 115.
20

21

VGMA, Defter No. 3, s. 436.

22

VGMA, Defter No. 2, s. 230.
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VAKFİYEYE GÖRE

muniye medresesi29, Melikiyye Medresesi ve Bed-

RAZİYE DEVLET HATUN

riye (bugünkü adıyla Kadıoğlu) Medresesi bunlar

Bu vakfiyelerde Raziye Hatun’a, “Âl-i Selçuk” denilmiş ve isminin yanına “Devlet” adı da
eklenmiştir23. Bu durum bize evliliği doğrulamak-

arasındadır. En son saydığımız Bedriye Medresesi
yine Nizameddin Yağıbasan’ın diğer oğlu Bedreddin Yusuf’a ait olsa gerektir30.

tadır. Çünkü bu dönemde Raziye Hatun’un evlilik

Zahirüddin İliğ ise, I. Gıyaseddin Keyhusrev

yapabileceği tek Selçuklu Meliki İzzeddin Keyka-

döneminde Pervane’dir31. Yani Selçuklu devleti-

vus’tur. Diğer melik Alaeddin’in bütün evlilikleri-

nin en önemli devlet adamlarından biridir. I. Gı-

ni kaynaklardan takip edebiliyoruz. Kaynaklar I.

yaseddin Keyhurev’in ikinci defa tahta çıkmasında

İzzeddin Keykavus’un birinci evliliği hakkında ne
kadar suskunsa, bir o kadar da bu Sultanın ikinci evliliği hakkında ayrıntılı bilgi verirler (12161218). I. İzzeddin Keykavus’un ikinci eşi Erzincan
Mengücek beyi Behramşâh’ın kızıdır. Kaynaklar
bu hanımın meziyetlerini bile sayarlar24. Ancak
Sultanın birinci hanımı kimdir bahsedilmez.
RAZİYE DEVLET HATUN’UN AİLESİ

önemli bir rol almıştır. Bu şahsın I. İzzeddin Keykavus’un, çok sevdiği çocukluk arkadaşı olduğunu
biliyoruz. Zahirüddin İliğ’in I. Gıyaseddin Keyhusrev’in ölümünden sonra I. İzzeddin Keykavus
taht mücadelesinde, kardeşi Tokat meliki Alaeddin
Keykubat’ın yanında yer alması, I. İzzeddin Keykavus’ta hayal kırıklığı yaratacak, çok üzülecektir. O
bunu bir ihanet kabul edecek, ihanete Farsça şiirler yazacaktır. Bu olay onda bir kin haline gelecek,

Raziye Devlet Hatun babası, kardeşleri ve

saltanatı süresince Danişmendli Yağıbasan Oğulla-

amcalarının I. Gıyaseddin Keyhusrev’in ikinci

rına karşı olumsuz siyaset izleyecektir. Bu durum

saltanatı döneminde (1204-1211), Selçuklu siya-

onun zihninde öyle büyümüştür ki, Zahirüddin

setinde aktif rol aldıklarını biliyoruz. Raziye Dev-

İliğ’in kabrini Tell-i Başir’de bulup kemiklerini

let Hatun’un babası Muzafferüddin Mahmud, I.

yaktıracak kadar büyümüştür32. I. İzzeddin Key-

Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Aksaray valisi
olmuştur. Muzaffereddin Mahmud’un Aksaray’da
birçok hayır ve hasenatı vardır. Muzafferiye Medresesi25 Melik Mahmut Gazi Hangahı26, Zahirüddin
(Zahiriyye) Hangahı27, İmadiyye Hangahı28, BeraVGMA, Defter No. 3, s. 436, 2. Satır; VGMA, Defter No. 2, s.
230, 3. Satır.
23

Bu evlilik 1216-1218 arasında vuku bulmuştur. Nitekim ölümünde çocuğu olmadığı veya çok küçük bir yaşta bulunduğu belirtilmiştir. Ebu’l-Ferec, Ebû’l Farac Tarihi, II, s. 375; İbnü’l-Esîr,
el-Kâmil fi’t-Târih, s. 136; Turan, Türkiye, s. 325.
24

25
Turan, Türkiye, s. 48; İ. Hakkı Konyalı, Âbideleri ve kitabeleri
ile Niğde Aksaray Tarihi, I, Fatih Yayınevi, İstanbul 1974, s. 132.

Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, I, s. 1402; Bekir Deniz, “Aksaray Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphene) Kazısı-1993 ( Ön
Rapor), VD, XXV, 1995, s. 147-164.

26

27

Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, I, s. 1408.

28

Konyalı, Niğde Aksaray Tarihi, I, s. 1396-1397.
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kavus’un, Raziye Devlet Hatun ile evliliğinde çocuklarının olmaması veya geç olması kardeşi Alaeddin’i Malatya Minşar kalesinde tutmasına sebep
olmuş, Yağıbasan Oğullarının I. Alaeddin’i tutuklu
bulunduğu yerden kaçırmak istemeleri33, zaten çok
Muzaffereddin Mahmud’un oğlu Bedreddin Biremu el –Arusî,
tarafından inşaa edilmiştir.
29

1327’de yıkılmış olan medrese, yeniden kesme taştan inşa edilmiştir.

30

Bazı Ortaçağ Türk-İslam devletlerinde hüküm, ferman, berat anlamında kullanılan terim ve bu belgeleri hazırlar arazi tevcihatıyla
ilgili defterleri tutar, iktalara ait menşurları hazırlamakla görevli
memura verilen unvan. Bk. Muharrem Kesik, “Pervane”, DİA,
XXIV, İstanbul 2007, s. 244.
31

32
İbn-i Bibi (1956), el-Evamirül-Alaiyye, s. 187-188; a.mlf. (1996),
el-Evâmirü’l –Ala’iyye, I, s. 205-206.

Muhammed Alâî, Şeyh Evhadüddin el- Kirmani ve Menakıpnâmesi, Araştırma ve notlar ekleyerek Farsça aslından tercüme eden
Prof. Dr. Mikâil Bayram, Kardelen Yay., Konya 2005, s. 271-273.
33

vehimli olan I. İzzeddin’i iyice rahatsız etmiştir.

Çünkü Konyalı kitabında mescidin bütün özel-

Raziye Devlet Hatun’un vakfiyesinden çocukları-

liklerini anlatır, ancak böyle bir mezar taşından

nın olduğunu biliyoruz. Ancak çok küçük olmalılar

bahsetmez38. Bundan dolayı Raziye Devlet Hatun

ki ikinci vakfiyede mescidinin yenilenmesini kar-

1223-1230 yılları arasında ölmüş olsa gerektir.

deşi Bedreddin Biremuni yapmıştır.

SARAYÖNÜ İSMİ RAZİYE DEVLET
HATUN SARAY’INDAN MI

Raziye Hatun’un kardeşi Bedreddin Biremuni
el–arusî lakabını almıştır34. El-Arusî lakâbı onun

(TÂK-I MENKÛŞÎ) GELİYOR?

Selçuklu ailesinin damadı olduğunu göstermekte-

Aslında 11 yıl arayla yazılan iki vakfiye bir-

dir. Biremuni ismi ise ona nasıl verilmiş olabilir?
Bireman, Kahta ilçe merkezine 27 km mesafede
bulunan bugün adı Çardak köyü olan bir yerleşim
yeridir35. Danişmendli Devleti’nin Tokat, Kayseri
ve Sivas gibi en önemli merkezinin yanında Ma-

birinden farklı değildir. Sadece birinci vakfiyede
(1213) geçen dört tarafı yolla çevrili Tâk-ı Menkûşî
denilen saray, ikinci vakfiyede (1224) yoktur. Birinci yani 1213 tarihli vakfiye’de bu sarayın nerede
olduğu belirtilmiyor. Acaba “havası latif ve sağ-

latya’nın da önemli bir merkez olduğunu biliyoruz.

lam”39 olarak bahsedilen Saidili bölgesinde mi idi?

Danişmendli Devleti Emir Muhammed’in ölümüy-

Adına Tâk-ı Menkûşî denilen saray, Saidili’nde bu-

le Kayseri, Sivas ve Malatya kollarına ayrılmıştı.

luyordu ise bugün Sarayönü dediğimiz ilçenin adı-

Nizameddin Yağıbasan Sivas bölgesini merkez

nın bu saraydan gelmiş olma ihtimali olabilir mi?

edinse de Malatya, Elbistan, Kahta gibi bölgeleri

Tâk-ı Menkûşî denilen sarayın bulunduğu yerde

36

bir ara aldığını biliyoruz . Demek ki oğlu Muzaf-

yerleşim yeri var mıydı? Halk arasındaki rivayetle-

fereddin Mahmud’a Kahta bölgesini mülk olarak

rin birisi de Sarayönü ismi, meşhur inlerin yanında

vermiştir. Böylece Muzaffereddin Mahmud’un

bulunan saraya bağlanır. İlçenin toprakları ve yer-

oğlu Bedreddin Biremunî lakabını almış olmalıdır.

leşme merkezi bu sarayın önünde olduğu için bu-

Muzaffereddin Mahmud’un Raziye Devlet Hatun’dan başka bir kızı daha vardır. O da, Adsız (Etsüz) Elti Hatun’dur. Bu hanımı Kayseri’de Danişmendliler döneminde inşa edilen Kölük Camii’nin,

raya Sarayönü denilmiş olduğu ifade edilir40. Sarayönü’ndeki Pir Hüseyin Bey (Yukarı) camiin inşası
(811) 1408 tarihidir41. Ancak H. Özdağ bir kaynak
belirtmeden 1200 tarihini vermektedir42.

607/1210 tarihli tamir kitabesinden tanıyoruz37. Bu

İkinci vakfiyede (1223) (ek-2) Tâk-ı Menkûşî

hanım hakkında başka bir bilgiye sahip değiliz.

gibi ismi bahsedilmeyen gayr-ı menkullerden biri

Raziye Hatun mescidin bahçesinde bulunan kabri
üzerindeki 1223 tarihi sonradan, büyük ihtimalle

38

vakfiye tarihi düşünülerek yazılmış ve konmuştur.

39

34

VGMA, Defter No. 3, s. 436, satır 2.

35
Bk. 1/25.000 Ölçekli Topografya Haritası Paftaları, Harita Genel
Komutanlığı, Ankara.
36

Solmaz, Danişmendliler ve Kültürel Mirasları, s. 175-176.

Halil Edhem, Kayseri Tarihi, Matbaa-i Orhaniye, İstanbul 1334,
s. 18-33; Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Kitabeleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yay., Kayseri 2001, s. 38; Kerim Türkmen, “Selçuklu Döneminde Kayseri’nin İmar Faaliyetine Katkıda Bulunan
Hanımlar”, II. Kayseri Yöresi ve Tarih Sempozyumu Bildirileri 1617 Nisan 1998, Kayseri 1998, s. 439.
37

Konyalı, Konya Tarihi, s. 385.

Yaşar Eren, “Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin yapısal özellikleri”, Türkiye Jeoloji Bülteni, 39/2, 1996, s.
59. Konya ovasının güneydoğu tarafı Gelemiş adı verilen tepelik
bir alan ile ayrılır. Bu durum azda olsa iklim farklılığını da beraberinde getirir. Bu farklılık Gelemiş sırtlarında başlar. (Recep Bozyiğit – Şenay Güngör, “Konya Ovasının Toprakları ve Sorunları”,
Marmara Coğrafya Dergisi, 24, Temmuz 2011, s. 169-200).
H. Özdağ, İlçemiz Sarayönü’nü Tanıyalım, Lise Coğrafya Yayınları, Konya 1975, s. 6-7.
40

41
M. Zeki Oral, “Turgut Oğulları”, IV. Türk Tarih Kongresi, TTK
Yayınları, Ankara 1948, s. 147-148; Remzi Duran, “Konya-Sarayönü’nde Üç Ahşap Camii”, VD, 20, 1988, s. 49-50.
42

Özdağ, İlçemiz Sarayönü’nü Tanıyalım, s. 6-7.
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de Ahi Murad’a ait Konya’da bir Hamam ve Razi-

ra, Raziye Hatun’un yaptırdığı bu han üçüncüdür.

ye Devlet Hatun’un mescidinin minaresidir. Acaba

Elimizdeki iki vakfiyede Han’ın ismi geçmektedir.

vakfiyede Tâk-ı Menkûşî, Ahi Murad’a ait hamam

Buna göre bu bilgi handaki kitabede inşa tarihi

ve mescidin minaresinden bahsedilmemesinin se-

620/1223 olarak geçse de, 1213 tarihinden evvel

bebi nedir? Bu gayr-ı menkuller tahrip edildiği

inşa edilmiş olduğunu göstermektedir.

veya yıkıldığı için mi bahsedilmedi? Mescid’in
batı tarafında minarede 627/1230 tarihli bir kitabe
vardır43. Burada ise Raziye Devlet Hatun’un kardeşi Bedreddin Biremunî’nin imareti yaptırdığı yazılıdır. Bedreddin Biremu el –Arusî yıkılan minare
ve buraya bir de imaret yaptırmıştır. Çünkü kitabede yapılanın minare değil, imaret44 olduğu yazılıdır. Anlaşılan o ki, Raziye Devlet Hatun vakfına
ait bazı gayr-i menkuller 1213 yılından sonra yani,
I. İzzeddin Keykavus döneminde tahrip olmuş, yıkılmış, Raziye Devlet Hatun’un vefatında sonra,
I. Alaeddin Keykubat döneminde 1224 yılında bu
vakıf tekrar kaleme alınıp yazılmıştır. Raziye Ha-

Vakfiyelerde, Hanın geliri olarak Saideli (Seyrekviran) Kalamıça (Gelemiş), Meydanlı çiftlikleri
ile beraber bir de Konya Esediye (Hatuniye) Mahallesinde sekiz odalı, iki sofa ve iki ahır samanlığı
bulunan Tâk-ı Menkûş adlı köşkün geliri yazılıdır.
İkinci vakfiyede Tâk-ı Menkûş denilen saray dışında bütün bilgiler aynıdır. Günümüzde ticarethane
olarak kullanılan yapıda fazla özenli bir işçilik görülmemektedir. Kervansarayda süsleme bulunmamaktadır. Ancak yapının birçok yerinde devşirme
antik parçalardaki süslemeler özellikle cephelerde
dikkati çekmektedir48.

tun’un kardeşi de 1230 yılında, mescid minaresi ve

GÜDÜK MİNARE VE

bir de bugün ayakta olmayan bir imaret yaptırmış-

HATUNİYE MESCİDİ

tır. Raziye Devlet Hatun’un eserlerinden bahsede-

Mescit Alaeddin Tepesinin doğusunda, vakfi-

cek olursak:
HAN ( KADIN HANI):
Raziye Devlet Hatun (h.620)1223 yılında Saideli Seyrekviran’da kışlık bir kervansaray yaptırmıştır. Bu handan dolayı zamanla bölge Kadınhanı
adını almıştır. Bu kervansarayın kitabesinde; “Allah’ım, H.620 yılında bu hanı yaptıran sahibesi
olan Mahmut kızı Raziye Hatun’a rahmet eyle”
yazılıdır45. Bu bize gösteriyor ki Konya-İstanbul
yolunda Dokuz Hanı46, Altunapa Hanı’ndan47 son-

yede Esediye, şer’iyye sicil kayıtlarında Bremanî
olarak geçen, şimdiki Mihmandar mahallesindedir49. Raziye Devlet Hatun’a ait vakfiyede mescidin 1213 yılında beş vakit namaz kılınmak üzere
inşaa edildiğini biliyoruz. 10 yıl sonra yenilenen
vakıfnâmede Raziye Hatun’un kardeşi Bedreddin
Biremonî el-Arusî tarafından 1230 tamir kitabesinde minarenin yenilendiğini buraya imaret inşaa
edildiğini belirtmektedir50. Bunlardan minarenin
alt yarısı hariç hiçbiri günümüze intikal etmemiştir. Zaten bu durum ikinci vakfiye de açıkça geç-

43

Konyalı, Konya Tarihi, s. 380.

mektedir. Minarenin doğu tarafı bitişiğinde basit

44

Konyalı, Konya Tarihi, s. 381-382.

bir mezar mevcuttur ve başucuna sonradan yerleş-

Konyalı, Konya Tarihi, s. 386; Önder, Mevlana Şehri Konya, s.
450.

45

Haşim Karpuz, “Konya Dokuzun Hanı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları-1992”, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı, II, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 24-28 Mayıs
1993, s. 565-578.
46

Osman Turan, “Selçuklu Devri Vakfiyeleri I-Şemseddin Altun-Aba Vakfiyesi ve Hayatı”, Belleten, XI/42, 1947, s. 197-235.
47

194

Konyalı, Konya Tarihi, s. 386; Önder, Mevlana Şehri Konya, s.
450.
48

49
Zeki Atçeken, “Güdük Minare ve Hatuniye Mescidi”, DİA, XIV,
İstanbul 1996, s. 215-216; A. Süheyl Ünver, “Konya’da İkinci Çift
Şerefeli Minare”, Konya Mecmuası, Konya Halkevi Yayınları,
No:105-107, Konya 1947, s. 1-8.
50

Konyalı, Konya Tarihi, s. 378.

tirilen mezar taşında, Latin alfabesiyle yazılmış “
Hüvelbaki, merhume Mahmud kızı Raziye Hatun,
ruhuna Fatiha hicri 620 miladi 1223” yazısı okunmaktadır51. Raziye Hatuna ait mezar taşı da burada
inşaa edilen imaret gibi tahrip olmuş ve sonradan
eklenmiştir.
SONUÇ
Raziye Devlet Hatun Yağıbasan Oğlu Muzaffeddin Mahmud’un kızıdır. Elimizdeki vakfiyelerinde Raziye Hatun’a, “Devlet Hatun” ve “Âl-i
Selçuk” adının verilmesi onun Selçuklu ailesinden
birisiyle evlendiğini göstermektedir. Olaylar onun
Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus ile evlendiğini gösteriyor. Ancak kaynaklar I. İzzeddin
Keykavus’un ikinci evliliğinden bahsederken,
bu evlilikten ise hiç bahsetmiyor. O da Yağıbasan Oğulları’nın taht mücadelelerinde I. Alaeddin
Keykubat’ın tarafında yer almaları, hatta tutuklu
bulunduğu Malatya Minşar kalesinden kurtarıp
tahta çıkarmak istemeleri ve bu duruma I. İzzeddin
Keykavus’un sert tavrıyla karşılaşmış olmalarında
kaynaklanmaktadır. Bütün bunlara rağmen Raziye
Devlet Hatun, Selçuklular döneminde Konya’da
hayır ve hasenat yapan Devlet Hatunların başında
geliyor. Kadınhanı’ndaki Taş Han, Konya’daki Hatuniye (Güdük) Mescid, Raziye Hatun tarafından
yapılmıştır. Vakfiyesinde geçen Tâk-ı Menkûş adlı
Saray eğer Han’ın bulunduğu bölgede ise Sarayönü isminin bu saray ile ilgili olma ihtimali vardır.
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SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE
KONYA’DA HATUN/KADIN
VAKIFLARI
Ayşe Dudu KUŞÇU*

ÖZET
Kuruluş amaçları bakımından bir İslâm kurumu olma özelliği gösteren vakıflar, İslâm ve
Türk-İslâm devletlerinde dayanışma, yardımlaşma
ve sosyal adaleti sağlama gibi önemli vazifeler icra
ederlerken, Türkiye Selçukluları döneminde aynı
zamanda Anadolu’yu yurt edinme gayesine de
hizmet etmişlerdir. Bu çerçevede Anadolu’nun ilk
ve en önemli siyasi teşekkülü olan bu devlet döneminde sosyal statü ve cinsiyet farkı gözetmeksizin
toplumun her kesiminden varlıklı kişiler, bu yüce
gayenin gönüllü hizmetkârı olmuşlardır. Böylece
Anadolu bir yandan nüfus bakımından Türk-İslâm
beldesi haline gelirken, diğer yandan kurulan vakıf eserler sayesinde kültürel açıdan da Türk-İslâm
kimliğine bürünmüş ve şehirlerin silueti değişmiştir. Bunun yıllara meydan okuyacak derecede iz
bırakan numunelerinin en fazla görüldüğü şehirlerden biri, Selçuklu başkenti Konya’dır. Burada
özellikle Selçuklu hanedan üyelerinin ve hanım
sultanların yaptırmış olduğu vakıflar, Türklerin
*Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniv.
SBBF Tarih Böl.
Orcid ID: 0000-0002-3336-5829

Anadolu’yu yurt edinme konusunda topyekün kararlılıklarının en somut göstergesi olmuştur. Konya’da vakıf kuran hatunlar arasında Raziye Devlet
201
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Hatun, Ferhuniye Hatun, Gömeç Hatun gibi Selçuklu hanedanı mensubu hatunlar ile Fahrü’n-Nisa

Gömeç Hatun, Konya, Fahrü’n-Nisa Khatun.

Hatun gibi Allah dostu hanımlar vardır. Şehirde

GIRIŞ

Selçuklulardan sonra Karamanoğulları, Turgutoğulları ve Osmanlı hatunlarının da vakıflar kurdukları bilinmektedir.
Anahtar Kelimeler: Raziye Hatun, Ferhuniye
Hatun, Gömeç Hatun, Konya, Fahrü’n-Nisa Hatun.

Vakıf, Arapça kökenli bir kelime olup, sözlük
anlamı olarak durmak, ayağa kalkmak, hareketten
alıkoymak gibi manalara gelir. Istılah anlamı ise,
yine sözlükteki anlamı ile bağlantılı olmak suretiyle, maddeden manâya uzanan bir boyut kazanır ki,

KHATUN FOUNDATIONS IN KONYA

ıstılah olarak vakıf, kişinin kendi emek ve gayre-

DURING THE PERIOD OF SELJUKS

ti ile elde ettiği malını ekseriyetle sadaka-i câriye

Foundations

amacıyla, gönül rızasıyla, başkalarıyla paylaşması-

institutions

in

which
terms

are
of

mainly

their

Islamic

purpose

of

establishment, performed important tasks such as
ensuring solidarity and social justice in the Islamic

dır. Bu yönüyle İslâm’daki yardımlaşma ve dayanışmanın en seçkin örneği, İslâm medeniyetinin de
iftihar edilesi kurumudur.1

and Turkish-Islamic states during the times of the
Turkey Seljuks. Furthermore, these foundations
have served as a key for the Turks to turn Anatolia
into their homeland. In this context, wealthy people
from all segments of the society, regardless of social
status and gender, have become voluntary servants
of this sublime purpose. It will not be wrong to
state that these activities also build the first and
most important political formation of Anatolia.
While Anatolia became a Turkish-Islamic town in
terms of its population, it also assumed a TurkishIslamic identity culturally thanks to the foundation
works. In this way, the silhouette of the cities
changed as well. One of the cities carring its traces
to today, is Konya, which was at the same time the
capital city of the Seljuk state. Here, especially the
foundations built by the members of the Seljuk
dynasty and the lady sultans, have been the most
concrete indicators of the determination of the
Turks to turn Anatolia into a homeland. Among the
mentioned Hatuns and lady sultans in Konya are
Raziye Devlet Khatun, Ferhuniye Khatun, Gömeç
Hatun and God-friendly ladies such as Fahrü’nNisa Khatun. It is known that after the Seljuks,
Karamanids, Turguts and the Ottoman Empire,
foundations continued to be established.
202

Umumi kanaate göre; İslâm’da ilk vakıf;
Hazreti Ömer (r.a.)’in Hayber’in fethinden sonra
ganimet olarak kendisine düşen bir arazinin satılmaması, miras bırakılmaması ve hibe edilmemesi şartı ile fakir, köle, misafir ve Allah yolunda
olanların istifadesi için vermesi ile başlar.2 Bundan sonraki dönemde Müslümanlar, toplumdaki
sosyal adaletsizliği ortadan kaldırma, hayırda yarışma gibi gayelerle pek çok vakıf kurmuşlardır.
İslâm’ın yayıldığı bütün coğrafyalarda, bu bağlamda Türk-İslâm devletlerinde sayısız vakıf kurumu ortaya çıkmıştır. Zamanla bu devletlerde hükümet eliyle yapılan kurumlar son derece azalmış,
yerini hayırsever insanların kurdukları vakıflar
almıştır. Böylece devletin iktisadî anlamda yükü
de azalmıştır.
Vakıf kurumunun İslâm öncesi dönemde de gerek hukuki olarak
gerekse uygulamada var olduğunu savunanlar da mevcuttur. Ancak
İslâmi dönemde vakıf kurmaktaki amaç, yaratanı ve yaratılanı hoşnut etme niyeti ile yani amel ve niyet ilişkisi çerçevesinde olduğu
için, bunu İslâm’a has bir kurum olarak değerlendirilmek icap eder.
İslâm öncesi uygulamaları ise, “vakıf benzeri kurumlar” şeklinde
nitelendirebiliriz. (Bk. Walter Ruben, “Buddhist Vakıfları Hakkında”, (trc. Meliha Torkak), Vakıflar Der.,S.2, (1942), s. 180; İsmet
Kayaoğlu, “Vakfın Menşei Hakkındaki Görüşler”, Vakıflar Der., S.
11 (1977), s. 50-51).

1

https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/tarihte-vakiflar, Erişim
tarihi: 22.11.2020.
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1) Devletlü Bir Hanım Sultan:

Türkler’in Anadolu’yu fethiyle birlikte vakıf

Raziye Devlet Hatun ve Vakıfları

kurma geleneği bu coğrafyada da devam ettirilmiştir. Zira yeni fethedilen bu toprakların bir taraftan maddî, diğer yandan manevî anlamda âbâd
edilmesi, başka bir deyişle vatan toprağı haline
getirilmesi gerekiyordu. Durum böyle olunca vakıf
kurumlarının oluşturduğu manevî etki alanı genişledi. Bu sebeple fetihten sonra Anadolu’da kurulan
en önemli siyasi güç olan Türkiye Selçuklu Devleti
sultanları, hanedan üyeleri, hanım sultanlar başta
olmak üzere, ileri gelen devlet adamları, âlimler ve
halk, vakıflar vasıtasıyla pek çok beldeye Türk-İslâm kimliği kazandırma amacıyla hareket ettiler.
Böylelikle bir yandan manevî dünyalarını ihya
ederlerken, diğer yandan toplumsal adaleti sağlama, halkın ihtiyaçlarını karşılayıp, onları huzur ve
refah içinde yaşatma gibi devletin temel sorumluluklarına katkı sağlıyorlardı.

Türk tarihinin en büyük zaferlerinden biri
olan Malazgirt Zaferi sonrasında Anadolu’ya yapılan büyük göç hareketi pek çok Türk boy ve aşiretinin bu coğrafyaya gelmesine vesile olmuştu.
Bu çerçevede Dânişmendli aşireti de, Dânişmend
Gazi önderliğinde Anadolu’ya gelen aşiretler
arasında yer aldı. “Melik-i Muazzam” unvanıyla anılan Dânişmend Gazi, Sultan Alp Arslan’ın
önde gelen emirlerinden olup onun maiyetinde
Malazgirt Savaşı’na katılmıştı.4 Alp Arslan’ın,
maiyeti erkânına Anadolu’nun fethi emrini vermesi üzerine, kendisine iktâ edilen Sivas’ı fetheden
Dânişmend Gazi, burayı hanedanlığının merkezi
edindi. Daha sonra maiyetindeki emirlerle beraber
Kızılırmak ve Yeşilırmak bölgelerinde fetihlerde
bulunarak hâkimiyetini genişletti. Kayseri, Sivas,

Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Beylikler dönemi ve ardından

Tokat, Niksar ve Amasya havalisinde Dânişmendli
Beyliği’ni kurdu.

gelen Osmanlılar döneminde vakıf kurma geleneği
toplumun her tabakasında aynı samimiyet ve şevkle devam etti. “Veren el” olmanın manevî mükâfatı
ve iki dünyayı güzelleştirme anlayışı sosyal statü
ve cinsiyet fark etmeksizin maddî gücü elveren pek
çok kişiyi vakıf kurmaya sevk etti. Bu çerçevede
gerek hanedana mensup hatunlar ve gerekse diğer
varlıklı kadınlar çok sayıda vakıf kurdular.

Yaptığı fetihlerle Anadolu’nun bir Türk yurdu
haline gelmesinde büyük rol oynayan Dânişmend
Gazi’nin, aşağı yukarı 1085 yılına kadar5 yaşadığını anlıyoruz. Yerine geçen oğlu Gümüştekin Ahmed Dânişmend Gazi’nin bu tarihlerde kesilmiş
sikkeleri6 onun aynı yıl tahta geçtiğini gösterir. Gümüştekin döneminde I. Haçlı Seferi’nin meydana
gelmesi, Dânişmenlilerin Anadolu savunmasında

Bu çalışmamızda Selçuklular döneminde bu

da önemli görevler üstlenmelerine vesile olmuş-

devlete merkezlik eden, Beylikler ve Osmanlılar

tur. Nitekim Haçlıların 1101’de gerçekleştirdikleri

döneminde ilmî ve kültürel mevkiini koruyan, ka-

ara sefer sırasında Dânişmendliler, Selçuklular ile

dim şehir Konya’daki hatun vakıfları konu edini-

birlikte hareket edip Haçlılar’a ağır kayıplar ver-

lecektir.

dirmişlerdir. Gümüştekin’in kısa bir süre sonra

“Katun” veya “hatun” kelimesi eski Türklerde kağan’ın hanımı
için kullanılırdı. Katun, yönetimde kağandan sonra ikinci sırayı
almaktaydı. Katunlar, tıpkı kağanlar gibi merasim ile hatunluk
makamına otururlar ve kağan ile beraber devleti idare ederlerdi.
(H. Namık Orkun, Eski Türk Yazıtları, Ankara,1994, s. 34, 183).
Günümüz Türkçesinde kullanılan “kadın” kelimesi böylesine köklü ve önemli bir unvandan gelmektedir. Bu araştırmamızda hem
hanedan ailesinden hatunların kurdukları vakıflar, hem de diğer
kadınların kurmuş olduğu vakıflar ele alınacaktır.

Faruk Sümer, “Malazgird Savaşına Katılan Türk Beyleri”, SAD,
IV (1975), s. 197-207; Mükrimin Halil Yinanc, Türkiye Tarihi I
Selçuklular Devri, Bürhaneddin Matbaası, İstanbul 1944, s. 80;Abdülkerim Özaydın, “Dânişmendliler”, DİA, c. VIII, s. 469.

3

3

4

Suryanî Patrik Mihail, Vekainâme, TTK Kütüphanesi, (Çev.:
Hrant D. Andreasyan), 1944, II. Kısım, s. 30.

5

Bk., Ahmed Tevhid, Meskukat·ı Kadime-i İslâmiyye Kataloğu,
İstanbul 1321, s. 84-85.

6
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Malatya’yı ele geçirmesi, Selçuklular ile aralarının

Muhammed Gazi’nin 1143 yılı sonlarına

açılmasına neden olmuş ve bundan sonra iki hane-

doğru ölümünden sonra Dânişmendli hanedanlı-

dan birbirleri ile rakip hale gelmişlerdi. Esasen bu

ğı üç kola ayrıldı. Bu durum onlar için bir dönüm

rekabetin altında yatan gerçek; Türkiye Selçuklu

noktası oldu. İşin tabiatı gereği onların bölünüp

sultanlarının kendilerini Anadolu’nun tek hâkimi

parçalanmaları Selçuklular’ın işine yaramıştı.

olarak görmelerinden kaynaklanıyordu. Nitekim

Dânişmendliler’den Muhammed Gazi’nin kar-

Selçuklu sultanı I. Kılıç Arslan, 1103 yılında Gü-

deşlerinden Nizameddin Yağıbasan Sivas’ta, Ay-

müştekin Ahmed Dânişmend Gazi’nin üzerine yü-

nüddevle Malatya’da, oğlu Zünnun ise Kayseri’de

rüyerek, Maraş yakınlarında onu ağır bir mağlubi-

hâkim oldu. 1155 yılında babası Mesud’un ölümü

yete uğratmış ve elinden Malatya’yı almıştı. 1105

üzerine Selçuklu tahtına geçen II. Kılıç Arslan’ın

veya 1106 yılında Gümüştekin’in ölümü üzerine

yaşadığı iç mücadeleler8 ve edindiği acı tecrübe-

yerine geçen Emir Gazi döneminde, I. Kılıç Ars-

ler “Anadolu’da Selçuklu hâkimiyeti altında Türk

lan’ın 1107 yılında Büyük Selçuklu emirlerinden

birliğini sağlama politikası”nı benimsemesine

Çavlı ile giriştiği mücadele sonucunda yenilip geri

yol açmıştı. Bu çerçevede Dânişmendliler üzerine

dönüş yolunda Habur Nehri’nde boğulması üzeri-

yürüyerek önce Sivas’ta hâkim olup 1164 yılında

ne Dânişmendliler durumunu güçlendirdi ve Ana-

ölen Yağıbasan’ın mülkünü, ardından Kayseri’de

dolu’da Türkiye Selçukluları’ndan daha önemli bir

hâkim olan Zünnun’un mülkünü ve nihayet Ma-

güç haline geldiler. Bu süreçte I. Kılıç Arslan’ın

latya’da hâkim olan Aynüddevle’nin oğlu Zülkar-

oğullarından I. Mesud’un Emir Gazi’nin kızı ile

neny’in mülkünü ele geçirerek 1178 yılında Dâ-

evlenerek Dânişmendliler ile akrabalık tesis et-

nişmendliler’in bütün kollarına son verdi. Büyük

tiğini görüyoruz. Mesud’un Selçuklu tahtını ele

bir siyaset dehası olan II. Kılıç Arslan, kendi soy-

geçirmesinde ve kardeşleri ile giriştiği taht müca-

daşı ve hattâ akrabaları olan bu aileyi bütünüyle

delesinde başarılı olmasında Emir Gazi önemli bir

ortadan kaldırmadı. Sivas hâkimi Yağıbasan’ın

rol oynamıştı. Buna karşılık Sultan Mesud kayın-

oğullarından Muzafferiddin Mahmud, Bedrüddin

pederine duyduğu minnet borcundan dolayı ilk dö-

Yusuf ve Zahirüddin İlli’yi Selçuklu Devleti’nin

nemlerde Dânişmendlilere tâbi bir şekilde saltanat

ve Anadolu Türklüğü’nün yüce menfaatine bir

sürüyordu. Bu durum 1134 yılında Emir Gazi’nin

görevle görevlendirip onları devletin batı ucları-

ölümüne kadar devam etti. Emir Gazi’den son-

na gönderdi. Hattâ onlardan Zahirüddin İlli’yi batı

ra Dânişmendli hanedanlığının başına onun dört

uc komutanı tayin etti.9 Yağıbasanoğulları ve bu

oğlundan biri olan Muhammed geçti. Emir Ga-

soydan gelenler daha sonra Selçuklu Devleti hiz-

zi’nin Yağıbasan, Yağan ve Aynüddevle adlarında

metinde çeşitli kademelerde görev almaya devam

üç oğlu daha vardı. Muhammed Gazi döneminde

ettiler.10

7

Mesud durumunu güçlendirdi. Dânişmendli-Selçuklu münasebetleri, başlangıçtaki bazı meseleler
istisna edilmek suretiyle, dostane bir şekilde devam etti. Muhammed Gazi devrinde Dânişmendli
hanedanlığı kendi içinde taht mücadeleleri yaşasa
da Haçlılar ve Bizans tehlikesine karşı Selçuklular
ile ittifak içinde oldular.
7

A. Özaydın, “Dânişmendliler”, s.470.
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8
Bu konuda bk. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye,
Boğaziçi Yay. İstanbul 1993, III. Baskı.
9
İbn Bibi, el-Evâmirü’l Alâ’iyye fi’l-Umuri’l- Alâ’iyye, (Selçuk-nâme), (çev. Mürsel Öztürk), Ankara 1996, c. I, s. 100; Ayşe
Dudu Kuşçu, “Dânişmendli Yağıbasanoğulları ve Selçuklu Devleti
Siyasetindeki Rolleri”, Cappaddocia Journal of History and Social
Science, V. XI, Germany 2018, s.104.

Bu konuda detaylı bilgi için bk. M. Ali Hacıgökmen, “Selçuklu-Danişmendli İlişkileri Çerçevesinde Kadınhanı’na Adını Veren
Raziye Devlet Hatun”, Vakıflar Der., S.44 (2015), s. 37-48.

10

Konya’da Selçuklular döneminde ilk vakıf

Raziye Devlet Hatun, Konya’da Alâeddin

kurucusu hatun olarak tespit edebildiğimiz Raziye

Tepesi’nin doğusunda Selçuklular döneminde en

Devlet Hatun, işte bu Dânişmendli Yağıbasan’ın üç

eski adı “Biremanî”, ardından Minare Mahallesi,

oğlundan biri olan Muzefferüddin Mahmud’un kı-

sonraları meşhur Selçuklu veziri Celâleddin Kara-

zıdır. Raziye Hatun, hem bir hanedana mensup ol-

tay’ın evinin burada bulunmasından16 dolayı “Ka-

ması hem de Selçuklu sultanlarından muhtemelen

ratayî”17, bazı vakfiyelerde Esediye18, günümüzde

II. Kılıç Arslan’ın oğlu I. Gıyâseddin Keyhüsrev’in

ise, Mihmandar Mahallesi olarak bilinen, 364 nu-

eşi olması sebebiyle –tıpkı amcası Zahireddin İlli

maralı Kınacı Sokağı’nın sonunda bulunan “Dev-

gibi- devlet sahibi, mülk sahibi hatun anlamına ge-

let Hatun Mescidi” ve minaresi ile Konya-Akşehir

len “Devlet Hatun” lakabıyla anılmıştır. İbrahim

yolu üzerinde eski Said-İli’nde bulunan “Kadınha-

Hakkı Konyalı bu konuda; “Türk geleneğine göre

nı”nın banisidir.

11

birçok vakfiye ve kitabelerde bilhassa hükümdar
ailesine mensup kadınların isimleri yerine, sitti,
devlet, hant (huand/hunad) gibi umumî kelimeler
kullanılır.” yorumunu yapar.12 Benzer bir yorumu
daha önce Halil Edhem Bey “Kayseriyye Şehri”
adlı eserinde yapmıştır.13 Ancak biz bu yorumu
eksik bulmaktayız. Zira Halil Edhem Bey’in ve İ.
Konyalı’nın bahsettiği hanedan mensubu hatunlara ait bu genel ifadeler, her daim onların isimleri
yerine kullanılmayıp, zaman zaman da isimlerinin
önünde veya yanında bir sıfat ve saygınlık ifadesi
olarak kullanılmıştır.14 Gerek Selçuklu, gerek Zengi ve hattâ Eyyûbîler’den kalma eserlerin vakfiye
ve kitabelerinde bu saygınlık ifadelerini görmemiz
mümkündür.15

Raziye Devlet Hatun’un hayatı hakkında elde
mevcut kaynaklarda detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ancak tarihi olayların akışına baktığımızda;
O’nun, Yağıbasanoğullarını Selçuklu Devleti hizmetine alan II. Kılıç Arslan tarafından küçük oğlu
ve veliahdı, Uluborlu meliki I. Gıyâseddin Keyhüsrev ile evlendirildiğini tahmin ediyoruz. Belki de
İ. Konyalı’nın dediği gibi Raziye Hatun, İzzeddin
Keykâvus ve Alâeddin Keykubâd’ın anneleri idi
ve I. Gıyâseddin ile İstanbul’daki gurbet hayatında
beraber idi.19 Bu sebepten olmalı ki 1204 yılında II.
Hond/Hunad: Hatun, hanedan mensubu hatun anlamlarına gelir.
Bunların anlam bakımından sıfat olduğu açıkça ortadadır.
16

Konyalı, Konya Tarihi, s.138.

Bk. Özer Ergenç, XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara
1995.
17

Raziye Devlet Hatun’un babasının Muzafferiddin Mahmud
olması konusundaki kesinlik, onun banisi olduğu Devlet Hatun
Mescidi’nin minaresinin batı tarafında bulunan mavi bir çerçeve
içindeki kitabesi ile Kadınhanı’ndaki kitabeden anlaşılmaktadır.

11

İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi,
Konya 2007, s. 135.
12

13

Halil Edhem, Kayseriyye Şehri, İstanbul 1334, s. 32.

Buna en güzel örnek yine Raziye Devlet Hatun’un 1223 yılında Said-İli’nde yaptırdığı ve banisine nispetle “Kadınhanı”
olarak anılan Konya- Akşehir yolundaki hanın kitabesinde
mevcuttur. Bk. Konyalı, Konya Tarihi, s.138. Aynı şekilde Kayseri’de II. Kılıç Arslan’ın kızı Gevher Nesibe adına yaptırılan
Darü’ş-Şifa’nın kitabesinde de Gevher Nesibe Hatun’un ismi
yazılıdır. H. Edhem, a.g.e., s.31. Bu konudaki kullanımlar için
ayrıca bk. Müjgan Cumbur, “Selçuklu Dönemi Kadın Hayratı” 1996, Erdem Dergisi, S. 26 (Aydın Sayılı Özel Sayısı – II),
s. 585-620.

14

15

Sitti: Seyide, hanımefendi, Devlet: Devletli, hanedan mensubu,

Zeki Atçeken, “Güdük Minare ve Hatuniye Mescidi”, DİA,
c.XIV, s.215.
18

Konyalı, Konya Tarihi, s.138. Şurası bir gerçek ki, Raziye Devlet
Hatun, İzzeddin Keykâvus’un eşi değildir. Bunu biz hem Selçuklu
tarihinin önemli bir kaynağı olan İbn Bibi’den hem de İzzeddin
Keykâvus’un vefatından sonra yerine kardeşi Alâeddin Keykubad’ın geçmesinden anlıyoruz. İbn Bibi, 1211 yılında Alaşehir Savaşı’nda şehid olan I. Gıyâseddin’den sonra Malatya meliki olan
oğlu I. İzzeddin Keykâvus’un Selçuklu tahtına geçmek üzere Kayseri’ye geldiği sırada kardeşi Tokat meliki Alâeddin Keykubad’ın
kendisini müttefikleri ile kuşattığı sırada, yanında Zahireddin İlli’nin de olduğunu öğrenince ona şu beyitleri içeren bir mektup
yazmıştır.
“Ben vücudu kalbine kadar eriyen bir mumum. Daha önce gülen
yüzümün ağlamayan bir gecesi kalmadı.”
“Senin samimi dostun benim diyen Pervane (Zahireddin İlli) de
boynumun vurulmasına razı oldu.”
Alâeddin Keykubad dönemi tarihçilerinden olup bu dönemi çok
19
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Rükneddin Süleyman-şah ölünce, aralarında Razi-

evlendirmiş olabilir. Zira buna ilişkin Vakıflar Ge-

ye Hatun’un babası Muzafferiddin Mahmud’un da

nel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan Devlet Hatun’a

bulunduğu yukarıda isimlerini zikrettiğimiz Yağı-

ait bir vakfiyenin istinsahı olduğu düşünülen Hicrî:

basanoğulları, İstanbul’da bulunan I. Gıyâseddin

610 / Miladî: 1213 tarihli Arapça vakfiyede:24 “Sa-

Keyhüsrev’i yeniden tahta geçirmek için bir plan

hibü’n-Nefsi’l-Kudsiyyeti’s-Salihiyyeti’l-Müşfike-

hazırlayıp, Hacib Zekeriya’yı İstanbul’a göndererek I. Gıyâseddin’i kurtarıp yeniden Selçuklu tahtına geçmesini sağlamışlardı. Gıyâseddin ikinci kez
tahta çıktıktan sonra (1205-1211) Raziye Hatun’un
babası Muzafferiddin Mahmud’a Niksar ve Koyulhisar’ı20 vermiş, amcalarından Bedreddin Yusuf’u
Aksaray valiliğine21, diğer amcası Zahireddin İlli’yi de “Pervanelik22” görevine getirmişti.23

ti’l-Hasibiyyîn ve Nesebiyyîn” denilerek onun temiz
ve asil bir soydan gelen şefkatli, salih ve kutsal bir
ruha sahip olduğu belirtildikten sonra devamla, birinci satırının sonu ile ikinci satırının başında yer
alan ... “Müsemmat bi-Devlet Hatun bint-i Ahmed
el-Arusî min-Âl’i Selçuk” …ibaresi bahsettiğimiz
Selçuklu-Dânişmendli akrabalık ilişkisinde önemli
bir ipucu gibi gözükmektedir. Burada geçen “el-Arusî” kelimesi, Arapça’da “damat” demektir ve

II. Kılıç Arslan bundan başka iki aile arasındaki

Arapça gramer yapısına göre yazılış tarzı bakımın-

bağlılığı güçlendirmek için kendi kızlarından birini

dan “müzekker” yani erkeği niteleyecek şekilde ya-

veya hanedandan başka bir kızı da Muzafferiddin

zılmıştır. Dolayısıyla bu sıfat Raziye Devlet Hatun’a

Mahmud’un oğullarından Bedreddin Biremunî ile

değil Ahmed’e döner. Bu şartlarda İ. Konyalı’nın
yorumu akla yatkın gözükmektedir. Yani Devlet

yakından bilen İbn Bibi’nin verdiği bilgilerden anlaşılan şudur: İzzeddin Keykâvus ile Raziye Devlet Hatun’un amcası olan Zahireddin İlli arasında önceleri bir dostluk söz konusudur. Ancak İzzeddin Keykâvus şayet Raziye Hatun ile evli olsaydı Zahireddin İlli
ile aralarında sıhriyetten de olsa amcalık yani akrabalık söz konusu
olurdu. Kanaatimiz odur ki, İbn Bibi de böyle bir şeyi atlamadan
zikrederdi. Kaldı ki, Zahireddin İlli’nin Keykubad tarafında yer
alması, ilerleyen dönemde İzzeddin’in ona büyük bir kin besleyip
Halep seferi sırasında meyyitinden bile intikam alarak, kemiklerini
yaktırmasına kadar gitmiştir.İbn Bibi, a.g.e., c. I, s. 135 ve 206).
Öte yandan Raziye Devlet Hatun, 1213 tarihli vakfiyesinde banisi
olduğu mescidinin mütevelliliğini kendisi hayatta iken kendisinin,
vefatından sonra da erkek ve kız çocuklarının yapmasını şart koşmuştur. (İ. Konyalı, Konya Tarihi, s. 137.) Yani Raziye Hatun’un
oğlu ve kızı vardır. Oysa 1219’da vefat eden I. İzzeddin Keykavus’un oğlu olmadığı için veya küçük olduğundan yerine kardeşi
Alâeddin Keykubad tahta geçmiştir. Bu durumda İzzeddin Keykavus’un Raziye Devlet Hatun’un eşi olması mümkün değildir.
20
V. Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti, Onur Yay., Ankara
2018, II. Baskı, s. 46.

İ.Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi,
Fatih Yay., İstanbul 1974, c. I, s.1308-1309. Bedreddin Yusuf, valilik yaptığı Aksaray’da kendi adıyla anılan bir medrese de inşâ
ettirmiştir. Bk. Eşref Temel-Yusuf Küçükdağ, “Hurufât Defterleri’ne Göre Aksaray Kenti Medreseleri ve Darülkurraları”, Karatay
Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018, S.1, (Güz), s.61.
21

Pervane: Türkiye Selçukluları döneminde iskân işlerinden sorumlu makamın sahibi bk. Muharrem Kesik, “Pervane”, DİA, c.
XXIV, s.243-245.
22

23

İbn Bibi, a.g.e., c. I, s. 134.
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Hatun Mescidi’nin yanındaki minarenin batı tarafındaki mavi bir çini çerçeve içerisindeki kitabede de
adı geçen Bedreddin Biremunî bin Hacı Mahmud ile
Ahmed el-Arusî aynı kişidir. Buna ilaveten Bedreddin Biremunî’nin adı Bedreddin Ahmed-i Biremunî
olabilir ve kitabe yazarı bu ismi ihtisar etmek için
burada sadece Bedreddin Biremunî şeklinde yazmış
olabilir. Ayrıca Selçuklu hanedanına damat olduğu
için de “el-Arusî” şeklinde anılması muhtemeldir.25
Raziye Devlet Hatun’un Selçuklular ile bağını
bu şekilde ortaya koyduktan sonra onun banisi olduğu eserlerin vakfiye ve kitabelerini daha yakından inceleyelim. Zira bu vakfiye ve kitabeler onun
hem Selçuklu ve Dânişmendli ailesi ile iltisakını
hem de vakıfların mahiyetini göstermesi bakımından önemlidir. Ancak bu vakfiye ve kitabelerdeki
bazı farklı kayıtlar son derece dikkatlice incelenmelidir. Çünkü bu farklılıklar yanlış anlaşılma ve
yorumların temel kaynağını oluşturmuşlardır.
24

VGMA, d.2178, s. 436.

25

İ . Konyalı, Konya Tarihi, s. 138.

Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Elimiz-

iki ahır ve samanlığı ve helâları ihtiva eden ve dört

de Raziye Devlet Hatun’un banisi olduğu mescide

tarafı yol ile sınırlandırılan bir evi vakfetmiştir. İ.

ait H.610/M.1213 ve H.621/M.1224 tarihlerinde

Konyalı bu evi pek çok odası ve müştemilatı oldu-

tanzim edilmiş, asıllarından istinsah edilmiş iki

ğu için Selçuklu sarayı zannetmiş ve nerede oldu-

Arapça vakfiye, bir kitabe, mezar taşı çok sonra-

ğu konusunda kafasındaki soru işaretlerine cevap

dan dikilmiş bir mezar ve Said-İli’nde bulunan

bulamamıştır. Vakfiyede bu evin Esediye Mahalle-

han (Kadınhanı)’a ait diğer bir kitabe bulunmak-

si’nde olduğu kesin olarak bellidir. Ancak bu evin

tadır. Farklı tarihlerde düzenlenmiş bu vakfiyeler

bir saray olduğuna dair hiçbir ibare yoktur.

hemen hemen benzer içeriktedir fakat vakfiyeleri
işin uzmanı olmayan ve Arapça bilmeyen kişiler istinsah ettiği için yanlışlıklar söz konusudur.
Öte yandan bu eserler ve vakfiyeleri hakkında
Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmed ve
II. Bayezid dönemlerinde Karaman İli Evkafı’nın
kaydedildiği defterler ile Tahrir Defterleri’nde de
bilgi verilmiştir.26

Vakfiyede mezraların ve dükkânların sınırları
ve yönleri bütün ayrıntılarıyla gösterilmiştir. Yine
İ. Konyalı’nın anlattığına bakılacak olursa istinsah
eden, bir çiftliğin ve dört dükkânın muttasıl bulunduğu bir caminin adını atlamış ve bazı yerleri de
karıştırmıştır. Zannımızca bu cami de vakfedilen
yerlere sınır olan bir camidir. Öyle ise, vakfedilen yerler bir mescidden diğer bir mescid aralığı-

Bu vakfiyelerin H. 610/M. 1213 tarihli ola-

na kadar uzanan oldukça geniş bir alanı içine al-

nı yani ilkinde; Raziye Devlet Hatun’a “Sahi-

maktadır. İ. Konyalı, vakfiye metninde vakfedilen

bü’n-Nefsi’l-Kudsiyyeti’s-Salihiyyeti’l-Müşfike-

şeyler sayılırken “Konya’da bir hamamı bulunan

ti’l-Hasibiyyîn ve Nesebiyyîn” şeklinde duadan

Ahi Murad’ın evi de geçmektedir” der. Ancak biz

sonra Selçuk (Hanedan) ailesinden Ahmed el-Arû-

vakfiyede ismi geçen Ahi Murad’ın evinin vakfe-

si’nin kızı Devlet Hatun’un Konya’nın içinde Ese-

dildiğini değil, vakfedilen yerlerin bittiği sınır ola-

diye Mahallesi’nde beş vakit namaz kılınmak için

rak tespit ettik. Öte yandan Ahi Murad ismi bize

minare ile beraber bir mescid ve Konya’ya bağlı

vakfiyenin tanzim edildiği dönem hakkında ipucu

Seyrekviran Mezrası’nda yolcular için bir ribat/

vermesi bakımından çok daha mühimdir. Şöyle ki,

han yaptırdığı belirtilir. Bu açık ifadeden sonra

vakfiyenin aslının yazıldığı dönem Kütük Mina-

pek çok kişiye adetâ kaynaklık eden İ. Konyalı’nın

re’nin batısında bulunan kitabede de kaydedildiği

bile yanlış okuduğu ve dolayısıyla bazen de yanlış

üzere Alâeddin Keykubad dönemidir. Bu dönemde

anladığı geneli Arapça, ancak araya Osmanlıca da

Anadolu’da ahiliğin tam anlamıyla yaygınlaştığı

serpiştirilmiş ifade ve ibareler yer alır. Buna rağ-

ve yerleştiğinin belki de en güzel ispatı bu ibaredir.

men kanaatimizce bu vakfiyeleri doğruya en yakın

Bir diğer husus yine vakfedilen yerlerin sınırları

okuyan ve konuya vukufundan dolayı tahmin ede-

belirtilirken Mülkü Şeyh Bahâeddin ibaresi geçer

bilen yine İ. Konyalı olmuştur. Vakfiyede bu ha-

ki, bize göre; bu Şeyh Bahâeddin, Sultan Alâeddin

yır eserlerinin masrafları ve devamı için Konya’ya

Keykubad’ın son derece saygı duyduğu Bahâeddin

bağlı Said Vilayeti’nde (Kadınhanı) mezkûr Sey-

Veled (Mevlanâ’nın babası)’den başka biri değil-

rekviran ve Kalamış mezralarıyla ismi yazılmayan

dir. Bahâeddin Veled’in 1219 yılında Belh’den ay-

başka bir mezrayı, Konya’da altı dükkânı ve yine

rıldığını ve Sultan Alâeddin döneminde Konya’ya

Konya’da Esediye Mahallesi’nde müştemilatlı se-

geldiğini27 düşündüğümüzde bu vakfiyenin aslının

kiz odalı iki tavan kemeri işlemeli (tak-ı menkuş),

düzenleniş tarihinin H.610/M.1213 olması imkân-

26

Ankara Kuyud-ı Kadime Arşivi, d. 255.

27

Nazif Şahinoğlu, “Bahâeddin Veled”, DİA,, c. IV, s. 460.
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sızdır. Üstelik burada H.620/M. 1223 tarihinde,

karmıştır. Hattâ İ. Konyalı’ya göre, burada Yağı-

yani daha sonra, yapılan bir ribat (Kadınhanı)’ın da

basanoğlu Muzafferiddin’in oğlu olan Bedreddin

vakıf gelirleri arasında sayılması tam bir garabettir.

Biremunî’nin lakabı Biremunî, bir Hristiyan ismi

Bu durumda ya vakfiyenin aslının tanzim tarihin-

sanılıp yazılmamış ve onun yerine -daha çok ih-

de bir yanlışlık var ya da istinsah eden vakfiyeyi

tida edenlere konulan- Abdullah ismi kullanılmış-

yanlış tarihlendirmiştir. O zaman birinci vakfiyenin

tır29 ki, bu isim Raziye Devlet Hatun ile iltisaklı

aslının tanzim tarihi, Said-İli’ndeki ribat (Kadın-

hiçbir vakfiye ve kitabede mevcut değildir. Oysa

hanı)’ın yapımından sonra ve Kütük Minare’nin

Biremun veya Biremunî eskiden Malatya’ya bağlı

yanındaki kitabedeki H. 627/M. 1230’a yakın bir

Kahta kazasının bir köyünün adıdır.30 Farsça “Bi-

tarih olmalı.
Bu yüce gönüllü Selçuklu Hatun’u, hayatta
iken vakfın mütevelliliğini kendisine, öldükten
sonra erkek ve kız çocuklarına ve çocuklarının
çocuklarına eşit olarak istifade etmek üzere şart
koymuştur. Eğer sülalesi bütünüyle son bulursa
vakfın tevliyet hakları Konya Hâkimi’nin kararına kalmıştır. Ayrıca vakıf gelirleri sekiz hisseye
bölünmüştür. Bunlardan iki hisse imama, iki hisse mütevelliye, iki hisse ribatın tamirine, bir hisse
müezzine ve bir hisse de mescidin kandil yağına,
hasırına ve tefrişine ayrılmıştır. Vakfiyede görevlendirilecek imam için namaz erkânına vâkıf olmak
ve her gün öğle namazından sonra birer cüz Kur’an
okuyarak Seyyidü’l-Mürselin ve Hâtimü’n-Nebiy-

raderem/Birader-i men kelimesinden gelip “kardeşim” demektir. Halen de bölge yerel ağzında
bu kelime kardeş anlamında kullanılmaya devam
etmektedir. Dânişmendliler’in 1143 yılında Muhammed Gazi’nin ölümünden sonra Sivas, Kayseri
ve Malatya kolları olarak ayrıldıklarını yukarıda
belirtmiştik. Malatya’da önce Dânişmendliler’den
Aynü’d-Devle, ardından oğlu Zülkarneyn hâkim
olmuştu. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, Anadolu’da Türk birliğini sağlama politikası çerçevesinde Dânişmendliler’in Malatya koluna son vermek
üzere 1171’de buraya bir sefer düzenlediği sırada Malatya’da Dânişmendli ailesinden iki kardeş
Feridun ve Muhammed bulunuyordu.31Bunlar da
birbirleri ile rakip idi ve mücadele halindeydi. “Biremunî” (kardeşim) isimlendirmesi acaba Dâniş-

yîn Muhammed Resullah’a ve öldükten sonra da

mendli bu iki kardeşten hatıra bir yer ismi olabilir

kendisinin ruhuna bağışlama şartı getirilmiştir.

mi? Öte yandan Bedreddin’e verilen bu lakabın

Eğer mescid ve han yıkılırsa yeniden yapılacak,

onun burada doğmuş olmasıyla mı yoksa Raziye

yapılmaları mümkün olmaz ise, vakfın gelirleri

Devlet Hatun’un kardeşi (biraderi) olmasıyla mı

Müslüman fakirlere dağıtılacaktır.

alakalıdır bilemiyoruz.

28

H. 621/M. 1224 tarihli ikinci Arapça vakfiye

İkinci vakfiyede Raziye Devlet Hatun mesci-

birincisine göre biraz daha okunaksızdır. Bunun

di için vakfedilen yerler ve sınırları birinci vakfi-

da sonradan istinsah edilmiş bir nüsha olduğu an-

ye ile aynıdır. Fakat burada daha önce adı geçen

laşılmaktadır. Zira buradaki yanlış okumalar daha

tavan kemeri işlemeli evden bahsedilmez. Ayrıca

da çoktur. Raziye Devlet Hatun’dan Selçuk (Ha-

mescidin bulunduğu mahallenin adı da Esediye

nedan) ailesinden Abdullah’ın kızı Devlet Hatun

yerine Biremanî olarak değişmiştir. Anlaşılan o

şeklinde bahsederek Kütük Minare kitabesinde

ki, vakfiyenin düzenlendiği tarihte Bedreddin Bi-

geçen Bedreddin Biremunî bin Hacı Mahmud adı
ile hiç alakası olmayan farklı bir isim ortaya çı28

VGMA, d.2178, s. 436; İ. Konyalı, Konya Tarihi, s. 137.
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29

İ. Konyalı, Konya Tarihi, s. 137.

30

İ. Konyalı, aynı yer.

31

O. Turan, SZT, s. 203.

2) Ebū’l-Feth Ḳeykubâd bin Ḳeyhüsrev Bur-

remunî’nin buradaki etkisi artmıştır. Bu iki şekilde olabilir. Selçuklu hanedanına damat olduğunu

hânu Emîri’l-Müminîn ṣaḥibü haz(ihi)’

tahmin ettiğimiz Bedreddin Biremunî, bu dönemde ya önemli bir devlet makamına getirilmiştir. Ya
da mahalleye yerleşip bir bakıma buraya damgasını vuracak derecede hayır eserleri yaptırmıştır.
Bu şartlarda Kütük Minare’deki kitabede geçen

3) El-‘İmâre el-‘Abdü’râci el-Muḥtâcu’r-Raḥmetullahi Teâla Bedr ed-Din
4) Biremunî bin Ḥacı Mahmud bi Tariḥi sene
Seb‘a ve ‘Işrîn ve Sitte Mie

ibarenin anlamı daha net anlaşılır. Yani Esediye

Bilgilerden en önemlisi Sultan Alâeddin Key-

Mahallesi’ndeki mescid ve minaresinin banisi Ra-

kubad zamanında imar edilmiş bu eser Bedreddin

ziye Hatun’dur ancak bu minare, İ. Konyalı’nın da

Biremunî bin Hacı Mahmud tarafından yaptırılmış-

doğru/isabetli olduğunu tahmin ettiğimiz yorumu-

tır. Yapılış tarihi de H. 627/M. 1230’dur. İ. Konya-

na göre, deprem sebebiyle hasar görmüş ve Raziye

lı’nın bahsettiği bu tamir işlemi Raziye Hatun’un

Hatun’un kardeşi Bedreddin Biremunî tarafından

kardeşi Bedreddin Biremunî tarafından 1230 yılın-

yeniden tamir ettirilip kitabesine de Bedreddin Bi-

da yapılmıştır.

remunî bin Hacı Mahmud yazılmıştır. Ancak bu
kitabe de yanlışlarla doludur. Bunu da ileride yorumlayacağız. İkinci vakfiyede de yine vakıf gelirleri sekiz hisseye bölünmüştür. Vakfın mütevellisi
konusu ise, kısmî değişikliğe uğramıştır. Bu defa
Raziye Hatun’un hayatta iken kendisi, kendisinden
sonra da erkek evladı mütevelli olacak, nesli kesildiğinde bu görev Konya Hâkimi’ne bırakılacaktır.
Bu vakfiyede de Devlet Hatun’a ait mezralardan ve
Seyrek Viran mezrası haricindeki ribattan (Kadınhanı) bahsedilir.

Kitabenin ikinci satırının sonundaki ibare,
Arapça işaret zamiri olan “hazihi” olmalıdır. Ardından gelen üçüncü satırdaki “el-İmâre” ibaresi
ise, imaret/aşevi anlamından ziyade “hazihi”, ibaresini tamamlar. Bu durumda “hazihi’l-İmâre”
denilerek bu yapı/bu imar edilmiş eser denilmek
istenmiştir. Zira bu mescidin iki vakfiyesinde de
imaretten (aşevi) bahsedilmez. Sonradan, yapılar
manzumesi haline gelen bu bölgede en azından
Selçuklular döneminde imaretin bulunmadığı kanaatindeyiz.

Bahis konusu yaptığımız bu iki vakfiyeden
Raziye Devlet Hatun’un banisi olduğu eserlere dair
elimizdeki verilerden birinin de Kütük Minare’nin
batı tarafındaki kitabe olduğunu belirtmiştik. Bu
kitabe de tıpkı vakfiyeler gibi yanlış okunmuştur.
Ayrıca birçok gramer ve imlâ hatasıyla doludur.
Vakfiyelerden en büyük farkı değiştirilmeyişidir.
Zira niyeti halis olmayan birinin vakfiyeyi değiştirdiği takdirde beklediği menfaat ile kitabe değişikliğindeki menfaat kesinlikle aynı değildir.

Raziye Devlet Hatun’un banisi olduğu ribat
(Kadınhanı)’a dair belgelere gelince; bu ribatın
hem kitabesinin bulunduğunu, hem de vakfiyelerde adının geçtiğini söylemiştik. Raziye Devlet Hatun’un bâniliğini ikrar edercesine halk tarafından
Kadınhanı olarak anılan bu kervansaraya Arapça
vakfiyelerde ribat denilmesi kervansarayın Arapça’daki karşılığının bu kelime olması ile alakalıdır.
Burada kafa karışıklığına sebep olacak bir durum
yoktur. Zira önceleri askeri amaçla yapılan ribatlar

Kufi ve sülüs arası bir stilde yazılan ve dört

zamanla tasavvuf, eğitim ve ticaret amaçlı da ya-

satırdan oluşan Arapça Kütük Minare kitabesinde

pılır olmuştur.32 Dolayısıyla ribat, kervansaray ve

okuduğumuz,

han kavramlarını kesin hatlarla ayırmak hatalıdır.

1) Fî-Eyyām-ı Sulṭāni’l-‘Aẓam ‘Alâü’d-Dünya ve’d-Din

F.Köprülü, “Ribât”, Vakıflar Der., S.2 (1942), s. 267-278; İsmail
Yiğit, “Ribat”, DİA,.c .XXXV, s.76-79.
32

209

Raziye Devlet Hatun’un Said-İli’ne bağlı

Raziye Devlet Hatun Mescidi’dir. Mescidin mi-

Seyrekviran’da kesme taştan, avlusu olmadığı için

naresi daha sonra depremden hasar gördüğünden

kışlık olarak yaptırıldığını düşündüğümüz ribatın

bu hatunun kardeşi Bedreddin Biremunî tarafın-

kitabesinde “Allah’ım, H. 620/M. 1223 yılında bu

dan tamir ettirilmiştir. Diğeri ise, bugün Kadın-

hanı yaptıran sahibesi olan Mahmut kızı Raziye

hanı olarak bilinen Said-İli’ndeki ribattır. Raziye

Hatun’a rahmet eyle” ibaresi mevcuttur. Bu kita-

Devlet Hatun, bu mescidin giderleri için kendine

be, Raziye Devlet Hatun’un banisi olduğu yapılara

ait birtakım arazi ve mülkler ile sözü geçen hanı

dair belgeler içinde en açık sözlü olanıdır. Banisi,

vakfetmiştir. 1223 yılında da hayata veda etmiş-

tarihi, yapılış amacı ve stili bellidir. Bu bakımdan

tir. Yukarıda detaylı olarak ele aldığımız bu va-

devrinin aynası gibidir.

kıfların işleyişini tanzim eden vakfiyelerden her

Bu vakfiye ve kitabelerin yanı sıra Kütük
Minare’nin doğu tarafında, sade ve gösterişsiz
bir mezar mevcuttur. Mezarın başucuna sonradan
Latin harfleri ile “Hüvelbâkî, merhûme Mahmud
kızı Râziye Hatun, ruhuna Fâtiha, hicrî 620 milâdî
1223” yazılı bir mezar taşı konmuştur. Bu mezar
taşı her ne kadar sonradan konulsa da 1223 tarihi
Raziye Devlet Hatun’un gerçek ölüm tarihi olabilir. Zira Kütük Minare’nin batısındaki kitabede
minareyi tamir eden Bedreddin Biremunî’nin bu
işi H.627/M. 1230 tarihinde yaptırdığı göz önünde
bulundurulursa Raziye Devlet Hatun’un bu tarihten önce ölmüş olması muhtemeldir. Burada bulunan küçük ve gösterişsiz bir mescid olan Hatuniye
Mescidi ise 1957 yılında yaptırılmıştır.
İki vakfiye, iki kitabe ve mezar taşının incelemesi sonucunda ortaya çıkan şudur: Dânişmendli Hanedanı’na mensup Yağıbasanoğulları’ndan Muzafferiddin Mahmud’un kızı Raziye
Hatun, Selçuklu hanedanından bir sultan ile evlenerek “Devlet Hatun” olarak anılmış ve Konya’da iki önemli eserin baniliğini yapmıştır. Bunlardan biri bugün Hatuniye Mescidi olarak anılan
mescidin bulunduğu yerdeki Kütük Minareli33
Bu minarenin Selçuklular dönemindeki halinin de kısa ve kalın
olduğunu düşünmekteyiz. İ. Konyalı, bu minarenin iki şerefeli olduğunu söylese de bu onun Osmanlı minareleri gibi uzun ve zarif
olduğuna delalet etmez. Zira Selçuklular ve Beylikler döneminde
minareler gerek yapı tekniği ve gerekse etkisi altında bulunduğu
diğer İslâm beldelerindeki minarelerin tarzına benzer bir üslupla
yapılmıştır.
33
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ikisi de asıl vakfiye değildir. İkisi de bilgi, imlâ
ve yanlış anlamalarla dolu sonradan kaleme alınan kötü birer istinsah ürünüdür. Bu onların kaynak değerini azaltmıştır. Dolayısıyla vakfiyelere
bakarak tam ve doğru hüküm vermek mümkün
değildir. Birinci vakfiyedeki tarih yanlışlığı göz
ardı edilecek derecede küçük değildir. Bu vakfiyelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde
bulunması, onların güvenilir kaynak olduğunu
göstermez. Vakfiyelerdeki bilgi farklılıkları kötü
istinsahın yanı sıra sonradan bu vakıfların suistimal edilerek mütevelliler tarafından satılmak,
kendi üstlerine geçirilmek gibi bazı nahoş tavırlara da maruz kaldığını gösterir. Buna en çarpıcı
örnek birinci vakfiyede geçip ikinci vakfiyede
hiç söz edilmeyen tavan kemeri işlemeli köşkten
bahsedilmeyişidir.
Bu eserler ve vakıfları hakkında tam bir hükme ulaşmak şüphesiz vakfiyelerin asılları sayesinde mümkün olabilir. Şimdilik böyle bir imkân bulunmadığı için iki istinsah vakfiye, iki kitabe, bir
mezar taşı ve onlarla hemen hemen aynı bilgileri
ihtiva eden Osmanlı tahrir defterleri ile şer’iyye
sicillerindeki kayıtlar temel dayanağımız olmuştur. Bütün bunlar bir yana, Kütük Minare’nin yıkılmadan kalan kısmı ve halâ ayakta olan Kadınhanı, bir Selçuklu hanım sultanının bütün vakarı
ve ağırbaşlılığı ile “bu toprakları biz işte böyle vatan yaptık” dercesine, zarf ve mazrufun ta kendisi
olmuştur.

2) Ferhuniye Fatıma Hatun/Keykâvus Kızı

kıyasla daha da kuvvetlendi. Bu sebeple bu döneme

Türbesi ve Vakıfları (Süt Tekkesi)

bakıldığı zaman pek çok yardımlaşma ve hayır ku-

Selçuklu sultanlarının en büyüklerinden olan

rumunun ortaya çıktığı görülür. Fatıma Hatun da bu

Sultan Alâeddin Keykubad’ın 1237 yılındaki ta-

dönemin sahib-i hayratlarından biri idi.

lihsiz ölümünden sonra Selçuklu Devleti tahtına

Yukarıda da açıkladığımız üzere Selçuklu

geçen sultanların hemen hemen tamamına yakını

hanımlarına, hanedan ailesine mensubiyetini be-

çocuk denecek yaşta sultan olmuşlardı. Özellik-

lirtmek amacıyla Türkçe “Hatun” anlamına gelen

le 1243 Kösedağ Bozgunu’nu takip eden yıllar-

Farsça “Hond/Hand/Huand” kelimesi kullanılı-

da Moğol işgaliyle birlikte başlayan istikrarsızlık

yordu. Bu sebeple Fatıma Hatun da Hand Fatıma

dönemi, Selçuklu şehzadeleri arasında sonu gel-

Hatun şeklinde anılmıştır. Ancak biz aynı anlama

meyen taht mücadelelerini beraberinde getirdi.
Bu taht mücadelelerinden en uzun süreli olanı II.
Gıyâseddin Keyhüsrev (1237-1246)’in oğullarından II. İzzeddin Keykavus ve kardeşi IV. Kılıç
Arslan arasında yaşandı. Bu çerçevede II. İzzeddin
Keykavus, önce dört yıl kadar tek başına, ardından
“Üçlü saltanat dönemi” olarak adlandırılan 12491254 yılları arasında kardeşleri IV. Kılıç Arslan ve
II. Alâeddin Keykubad ile birlikte ve 1257-1264
yıllarında ise yine tek başına ikinci kez tahta çıkmıştı. 1264 yılında IV. Kılıç Arslan, daha sonra cellâdı olacak olan Muineddin Pervane’nin desteğiyle
Selçuklu tahtını yeniden ele geçirince, İzzeddin
Keykavus çaresizlik içinde önce İstanbul’a ardından Kırım’a giderek 1280 yılındaki ölümüne kadar
gurbet hayatına mahkûm olmuştu. Fatıma Hatun
işte bu Selçuklu sultanının kızıdır.
Selçuklu Devleti’nin duraklama ve çöküş yılları olarak niteleyebileceğimiz Moğol işgali dönemi, Anadolu halkının Moğollara haracgüzar olduğu, Moğol baskısının son haddine ulaştığı felaket

gelen bu iki kelimeden Türkçe olanını tercih edeceğiz.
Fatıma Hatun, Alâeddin Tepesi’nin kuzeyinde
Ferhuniye Mahallesi’nde Başara Bey Mescidi’nin
yakınında annesi için bir türbe yaptırmıştır. Bu
türbe, İ. Konyalı’nın ifadesine göre; “İkinci Meşrutiyet (1908)’in ilk yıllarına kadar bir çöplük”35
halini alacak derecede ihmal edilmiştir. Rumi 1325
yılına tekabül eden 1909 yılında Vahid Çelebi’nin
manevî yardımları ile ortaya çıkarılmıştır. İ. Konyalı’nın, Konya Tarihi’ni kaleme aldığı dönemde
yani 1944’de, adi taş ve kerpiçle yapılan bir bina
ve üstü kara örtülü dam şeklindedir. Daha sonra
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katkıları ile aslına
yakın malzeme kullanılarak (içerisinde keten, kırmızı toprak, mermer tozu ve kireç karışımından
oluşan Horasan harcıyla, ayrıca ön cephedeki kesme taş bölüm de temizlenip, derzli sıva ile koruma
altına alınmak suretiyle) tamir edilip günümüzdeki
halini almış ve ziyarete açılmıştır.

yılları olmuştu. Selçuklular döneminin önemli

Kapı üzerindeki beş satırdan oluşan talik yazı

kaynaklarından Aksarayî bu durumu “eğer anla-

stilindeki Osmanlıca mermer kitabede şu kayıt yer

tırsam, bin gönül kan ağlar” sözleriyle anlatır.

almaktadır;

34

Böyle olmakla birlikte Müslüman kimliğini taşıyan
Selçuklu Devleti halkı bu acımasız işgal ve sömürü
karşısında manevî inancını hiçbir zaman kaybetmedi. Aksine bu tür ulvi duygular, önceki zamana
Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr ve Müsâyeratü’l- Ahyâr (Çev.
Mürsel Öztürk), Ankara, 2000,s.27.

1) İşbu mescid-i şerif derûnundaki türbede defin-i hâk-ı ıtır-nâk olan
2) Âl-i Selçuk’dan Keykâvus ibn Keyhüsrev
haremi ve kerimesi Fatıma ve süd

34

35

İ. Konyalı, Konya Tarihi, s.216.
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3) Validelerinin makbere-i münifeleridir.
4) Tarih-i atik 700- tarih-i imarı sene 1325 Rumî
5) Evkaf muhasebecisi Paşazade İbrahim Bey
ve mütevellisi marifetiyle tecdiden imar olunmuştur.

vurmasıyla alâkalıdır. Vakfiye’de Dâru’l-Huffaz’ın
geliri dörde bölünmüş, dörtte biri mütevelliye, dörtte biri burada okuyan hafızlara, dörtte biri türbenin
kandilini yakana, geriye kalanı da Fatıma Hatun’un
azatlı kölelerine ve bunların çocuklarına verilmesi

Bu şekilde eserin mahiyeti hakkında kısmen

şartı vardır. Burada görüldüğü üzere türbeden ka-

açıklayıcı bilgi mevcuttur. Buna göre bu türbede

sıt Fatıma Hatun Türbesi (Süt Tekkesi)’dir. Fatih,

Selçuklu hanedanından II. Gıyâseddin Keyhüs-

dönemindeki defter kayıtlarında Konya’nın Sahra

rev’in oğlu II. İzzeddin Keykâvus’un eşi, kızı Fatı-

Nahiyesi’ne bağlı Kayser Oğlanı, Ekizce, Yenice,

ma Hatun ve onun sütannesi medfundur. Bu türbe

Lârende’ye bağlı Botsa, Kızılcaköy, Seydişehir’e

burada medfun sütanneye nispetle halk arasında

bağlı Şeker Armudu, Ova Belviran’a bağlı Kumul

Süt Tekkesi olarak adlandırılmıştır. Ancak Fatıma

Viran38 Köyleri, Konya’nın Selyıgar Çayı yakının-

Hatun’un adı ve ölüm tarihi olan H. 700/ M. 1300
yılı haricinde ne annesinin ne de sütannesinin isimleri ve ölüm tarihleri belirtilmiştir.
İ. Konyalı’nın kaydına göre; Fatih Sultan

daki Hasan çiftliğinin Selver Irmağı mukataasının
ve Bağ-ı Sultani’ye bitişik bir bağ ile yine Selver’de bir tarlanın gelirleri bu Dâru’l-Huffaz’ın ve
türbenin yaşamasına tahsis edilmiştir.

Mehmed, II. Bayezid, I. Selim, Kanunî ve III.
Murad zamanlarında yapılan Konya Tahrirleri’nde müstakil olarak Fatıma Hatun Türbesi’nin ismine rastlanmaz. Fakat onun bu şehirde bir de
Dâru’l-Huffaz’ının bulunduğu Fatih ve Bayezid
dönemi İlyazıcı Defterleri’ndeki kayıtlarda mevcuttur. Söz konusu kayıtlarda bu Dâru’l-Huffaz’ın
banisi olarak Ferhuniye Fatıma Hatun binti Sultan
Alâeddin ismi geçer. Her iki dönemin tahrir he-

Fatıma Hatun’un Dâru’l-Huffaz’ına ait vakfiyeler de tıpkı Selçuklu döneminden kalma diğer
pek çok vakfiye gibi Arapça bilmeyen ve cahil kişiler tarafından istinsah edildiği için okunaksız, gramer ve imla hatalarıyla doludur. Hattâ bazı yerler
de atlanmıştır.
İ. Konyalı’nın anlattığına göre; Karaman Kadıaskeri Mehmed İbn Mehmed, Vakıflar Genel

yetleri Dâru’l Huffaz’ın vakfiyesini görmüşlerdir.

Müdürlüğü’nde 146 sıra numarasına sahip vakfi-

Fatih zamanında Dâru’l-Huffaz’ın mütevellisi; Fa-

yeyi mühürsüz olan aslı ile karşılaştırmış, Konya

tıma Hatun’un azatlı köle çocuklarından Mehmed

kadıları Mehmed ibn Ahmed eş-Şafi’i, Şeyh Ali İbn

Çelebi, Bayezid zamanında yine azatlı çocukların-

Mecdü’d-din, şer’an uygunluğunu tasdik etmişler-

dan Ahmed Çelebi ile Lütfi Çelebi’ydiler.36

dir. İmza yeri açık kalan başka bir kadı da kendisi-

Vakfiyede37 Fatıma Hatun’un Sultan Alâeddin
Keykubad’ın torunun kızı olduğu halde, kızı şeklinde geçmesi, devrinin en büyük sultanı olan ve bu
sebeple de “Uluğ Keykubad” olarak anılan Alâeddin Keykubad’ın Selçuklular dönemine damgasını
36

İ. Konyalı, aynı yer.

Fatıma Hatun’a ait VGMA, d.596, s. 146-151’de iki, Konya Vakıflar Müdürlüğü d.1, s. 42’de bir olmak üzere toplam üç Arapça
vakfiye vardır. Konya’da bulunan VGMA s.151’deki vakfiyenin
bir suretidir.

ne arz edilen vakfiye suretinde bazı ilave ve tadiller gördüğü için Süleyman Şehri Kadısı Mehmed
İbn Ahmed İbn Süleyman tarafından tasdik edilen
ve mütevellinin elinde bulunan seksen satırlık asıl
nüsha ile karşılaştırma yaparak onaylanmıştır. Bu
vakfiyenin tanzim tarihi H.700/M. 1300 olarak
geçer ki bu tarih Fatıma Hatun türbesindeki Os-

37
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İ. Konyalı, buranın Osmanlıca yazılışını tahmin edememiştir.
Ancak bize göre burası kumlu toprağından dolayı “Kumul Viran”
olarak adlandırılan yer olmalı.
38

manlıca kitabe ile uyumludur.39 Vakfiyede Ferhu-

bilinen bu kişi kaynaklarda son derece kurnaz ve

niye’deki türbe kastedilerek Dârü’l Huffaz gelirle-

zeki, aynı zamanda Allah dostu olarak geçer. Sel-

rinin dörtte birinin türbenin kandilini yakana tahsis

çuklu tarihinin en önemli kaynaklarından biri olan

edilmesi, Ferhuniye Fatıma Hatun’un 1300 yılında

İbn Bibi’de, onun Baycu Noyan döneminde çevir-

hayatta olduğunu gösterir. Mantıkî olarak 1300

diği entrikalardan ayrıntılı olarak bahseder.41 1262

yılında annesi ve sütannesi için bir türbe yaptıran

veya 1265 yılında ölen Esirüddin’in evi, Aligav

Fatıma Hatun, kendisinin de ölümünden sonra bu

Tekkesi’ne kadar ulaşır.

türbeye gömülmesini vasiyet etmiş olmalıdır. Şu
halde Fatıma Hatun’un ölümü daha sonradır ancak
kesin olarak hangi tarihte olduğu bilinmemektedir.
Bu bilgiler aynı zamanda VGMA’deki 146 sıra numaralı vakfiyenin nispeten daha güvenilir olduğunu da ortaya çıkarır.

Fatıma Hatun’un, Konya, Antalya, Lârende,
İstanos’daki birçok köy, çiftlik, üzüm bağı, köşk
ve evlerini bütün haklarıyla, gelirleriyle annesinin türbesine vakfettiği anlaşılıyor. Kendisinin
ve annesinin erkek ve kadın bütün azatlı köleleri
Konya’da ikamet ve örfe göre muayyen zaman-

Öte yandan vakfiyelerde Fatıma Hatun’un

larda türbede hizmet etmek şartı ile bu vakıflardan

adı: es-Sittü’r-Refie Meliketü’l- Muhadderât Tâ-

faydalanacaktır. Konya’dan ayrılan azatlı köleler

cü’l-Hevâtin Sultan Hand Fatıma Hatun binti

bundan hariç tutulacaktır. 146 sıra numaralı vak-

es-Said eş-Şehid es-Sultanü’l-Azam Şehinşah-ı

fiyede; vakfedilen yerler arasında Konya’ya bağlı

Muazzam İzzü’d-Dünya ve’d-Din Ebû’l-Feth Key-

Selver Hasan, Emir Aziz, Beş Kilise, Kayser Oğ-

kâvus bin Keyhüsrev ( Said, şehid, en büyük sultan,

lanı, Ekizce, Niğde’ye bağlı Kızıl Mescit, Göktaş,

büyük şehinşah, dinin ve dünyanın izzeti, fetih ba-

Lârende’ye bağlı Sübaruk, Korucu, Kamil Oklu,

bası Keyhüsrev oğlu Keykâvus’un kızı yüce sey-

Akviran, Salur, Kızılca, Gurgurum’ (Beyşehir)a

yide, iffetin melikesi, hatunların tâcı Sultan Hand

bağlı Armutlu, Aksaray’a bağlı Pelüt Ağacı köyleri

Fatıma Hatun) şeklindedir.

ile Antalya’ya bağlı üç köy, İstanos (Korkuteli)’a

146 sıra numaralı vakfiye, Fatıma Hatun’un

bağlı Hacı Köyü, Antalya ve Konya’da iki köşk,

azatlı kölelerinden İftihare’d-din Cevher İbn Abul-

Konya’da Selver Kasrı Bağı ve Şaraphane denilen

lah, Melikü’l-Ümera Süleyman İbn Şerif, Sahib

bir ev vardır.

Ata Fahre’d-din Ali’nin azatlılarından Seyfü’d-din
İbn Abdullah, Ahmed İbn Hüseyin, Feysal İbn Balaban, Mehmed İbn Süleyman, İsa İbn Abdullah,
Eşref İbn Süleyman, İsa İbn Musa ve Konyalı Mehmed İbn Said’in şahadetleriyle tanzim edilmiştir.
Vakfiyede Fatıma Hatun’un türbesinin bulunduğu
yerin meşhur Selçuklu Müneccimi Esirüddin’in evi
olması oldukça ilginçtir. Asıl adı Esîrüddîn el-Mufaddal b. Ömer es-Semerkandî el-Ebherî40 olarak
Aynı nüshadan istinsah edildiği anlaşılan Konya’daki vakfiye ile
VGMA’deki vakfiyelerin birinde tanzim tarihi H.866/1462 olarak
geçer ki, bu imkânsızdır. Bunu müstensihin kabul edilemez bir hatası olarak görmek gerekir.
39

40

Ebherî hakkında bk. Hüseyin Sarıoğlu, “Abharî: Athîr al-Dîn

İ. Konyalı, son tedavül kayıtlarında türbenin
evkafı arasında yalnız Konya’nın Hasan ve İsmil
Köyler’i ile Karaman’ın Gaferiyad Nahiyesi’ne
bağlı Zosta ve Ilıca Kuyusu -diğer adıyla- Kızılcakuyu ve Seydişehir’e bağlı Armudlu Çiftlikleri
olduğunu belirtir.42
Vakfiyede tıpkı Dârü’l-Huffaz’da olduğu gibi
vakfedilen yerlerin gelirleri dört hisseye bölüneal-Mufaddal ibn Umar ibn al-Mufaddal al-Samarqandî al-Abharî”,
The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Volume-I, in Thomas Hockey: editor, New York-2007, s.7.
41

İbn Bibi, a.g.e., c.II, s. 131.

42

İ. Konyalı, Konya Tarihi, s. 217.
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cektir. Dörtte bir hisse türbenin döşemesi, kandil-

diği görülmüştür. Nitekim Büyük Selçuklu Sultanı

leri, mumları, yağları ve mübarek gecelerde veri-

Sancar (1119-1157) döneminde Belh valisi olan ki-

lecek sadaka, imam, müezzin ve ferraşın maaşları

şinin adı Kumac’dır.

için, dörtte biri evkafı için mütevelli tayin ettiği
kendi azatlılarından Şücaü’d-din Uğurlu İbn Abdullah’a ve ölümünden sonra evladına ve evladı
evladına verilecek, geri kalan iki bölük de kendisinin ve anasının erkek ve kadın azatlılarına ve
kendilerinden sonra çocuklarına tahsis edilecektir.

Konya’nın Kalenderhane Mahallesi’nde Musalla Mezarlığı’nın başlangıcında abidevî cephesini ve diğer yanlarını üstten çeviren mazgal biçimi
dendanları sebebiyle Kız Kulesi olarak da adlandırılan türbe, Gömeç Hatun adını taşıyan bir Selçuklu hanım sultanına aittir. Bu hatun yukarıda bahsi

Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur: Günü-

geçen II. İzzeddin Keykâvus’un kardeşi olan IV.

müzde halk tarafından Süt Tekkesi olarak bilinen

Rükneddin Kılıçaslan’ın hanımı ve III. Gıyaseddin

Ferhuniye Fatıma Hatun Türbesi’nin banisi, II.

Keyhüsrev’in annesidir.44

İzzeddin Keykavus’un kızı Fatıma Hatun’dur. Fatıma Hatun bu türbeyi annesi, sütannesi ve vefatından sonra kendisinin defnedilmesi için yaptırmıştır. Onun bir diğer hayratı Dârü’l-Huffaz’ıdır.
Bu Dârü’l-Huffaz’ın vakfiyesinde kendisinin tam
adı Ferhuniye Fatıma Hatun şeklinde geçer ki,
buradan şunu rahatlıkla çıkarabiliriz. Ferhuniye
Mahallesi, ismini bu Selçuklu melikesinden alır. O
zaman Dârü’l-Huffaz da bu mahallededir. Ancak
ne yazık ki, bu hayrat günümüze kadar ulaşamamıştır. Fatıma Hatun, bu iki hayratın giderleri ve
devam etmesi için sahibi olduğu pek çok mülkünü
vakfetmiştir. Onun hayırseverliği ve kadirşinaslığı Konya halkı nezdinde akis bulmuştur. Fatıma
Hatun Türbesi’ne, üç Allah dostu yatır olduğuna
inanarak gelenler arasında özellikle anne olup da
sütü olmayan veya az olanların bulunması, halk
muhayyilesinin güçlü ve devamlı olduğunu gösterdiği gibi vefalı birinin vefa görmesi anlamına
da gelir.
3) Gömeç Hatun/Gömeç
Ana Türbesi (Kız Kulesi)
Gömeç/Gömac veya Kumac öz Türkçe bir
isimdir. Gömmek fiil kökünden gelen bu isim, arı
peteği ve külde pişirilen bir çeşit ekmeğe denir.43
Aynı zamanda erkek ve kadına da isim olarak veril43

İ. Konyalı, Konya Tarihi, s.220.
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Gömeç Ana Türbesi olarak da bilinen bu türbe, bir kalenin kemerli giriş kapısını andıran devasa bir girişe sahiptir. Türbenin altı birçok Selçuklu
türbesi gibi cenazelik ve mumyalıktır.45 Üzerinde
de bir tarafı açık bir tarafı kapalı olan eyvan kısmı bulunmaktadır. Bu alt kat ile üst katın bir bölümü sekiz veya dokuz sıra halinde kırmızımsı iri
kesme taş, daha yukarısı ise, tuğla ile yapılmıştır.
Türbenin duvarlarından itibaren derinliği 9.35 metredir. Yüksekliği ise 12.35 metre kadardır. Türkiye Selçukluları döneminde en erkeni Seyitgazi’de
Alâeddin Keykubad’ın annesine ait Ümmühan Hatun Türbesi olmak üzere, ayrı bir grup teşkil eden
eyvan biçimi türbelerin en büyük ve âbidevî olanıdır.46 Ancak bu türbe hakkında bizlere en etraflı bilgileri ulaştıran İ. Konyalı’nın eserini kaleme
aldığı dönemde bu bodrum katın tonoz kubbesi
çökmüştür.
1950 yılından sonra tamir edildiği anlaşılan
türbenin eski halinde etrafını üç yönden çeviren
muhtemelen ahşap revakların izleri tespit edilmiş,
zemindeki cenazelik/mumyalık katında dört sanduka bulunduğu belirtilmiştir.47 İ. Konyalı, Gömeç
44

Ara Altun, “Gömeç Hatun Türbesi”, DİA, c. XIV, s.149.

45

İ. Konyalı, Konya Tarihi, s.218.

46

A. Altun, a.g.m., s.149.

47

A. Altun, aynı yer.

Hatun’un bu türbesinden başka Darü’l Huffaz ve

XIII. Yüzyılın ikinci yarısından sonra ölmüş ola-

Medrese gibi çeşitli hayratlarının olduğunu tespit

bileceğini akla getirir. Nitekim Mevlanâ’nın öv-

etmiştir. Ayrıca Konya Vakıflar Müdürlüğü’ndeki

güsüne mazhar olması, Eflakî’de adının geçmesi

4520 umumi ve 36 yaprak numarasını taşıyan bir

onun en azından 1273’te hayatta olduğunu gösterir.

kayıtta bu bina, dört tarafı taşlık Gömeç Ana Tek-

Bu iddiamıza Sultan Veled’in bir şiirinde, Gömeç

kesi şeklinde gösterildiğini H.881/M. 1476 tarihli

Hatun zamanından bahsederken aynı zamanda Mo-

Karaman İli İlyazıcı Defteri’nin otuz ikinci sahi-

ğollar’ın Anadolu’ya Genel Vali olarak atadıkları

fesinde Gömeç Hatun Türbesinin kadim bir vakıf

Sülemiş zamanı olduğunu söyler ki, adı geçen vali,

olarak tasnif edildiğini bildirir.

1299 yılları arasında Moğolların Anadolu’yu ala-

Bu vakfiyede; Vakafe Gurhane-i Gömec
der-tasarruf-i Mevlanâ Abdülaziz mukarrer bihükm-i sultanî denilmektedir. Buradaki “Gurhane”
kelimesi Farsça olup türbe demektir. Gurhanenin
vakıfları arasında Haccam Bağı (Haccam: hacamat
yapan) ile Sultan Harmanı’nda bir tarlası vardır.48
Gömeç Hatun’un Darü’l-Huffaz’ına dair II.

bildiğine sömürmesine isyan etmiştir. Bu durumda
belki de bu tarihlerde Gömeç Hatun hâlâ hayattadır.
Şurası bir gerçek ki, Selçuklular döneminde
pek çok hayrat eser bırakan bu Selçuklu hatununun
banisi olduğu eserlerden günümüze kalan sadece
Musalla Mezarlığı’ndaki görkemli türbe kalıntısı
olmuştur.

Bayezid dönemi Konya Tahrir Defterleri’nde; Va-

4) Fahrünnisa Hatun Zaviyesi/ Mescidi

kafe Darü’l-Huffaz Gömec Hatun, evlad-ı şah me-

Asıl adı Nizam Hatun olup Mevlanâ’nın kadın

like-i meşrut ibaresi vardır. Bu ifade de bir Da-

müridlerinden olan bu hanım, daha çok kadınların

rü’l-Huffaz’ın olduğu açıkça bellidir.

iftiharı anlamına gelen Fahrü’n-Nisâ adıyla anılır-

49

İ. Konyalı, Gömeç Hatun’un Darü’l-Huffaz’ının ve Medresesi’nin birbirine yakın yerlerde olduğunu Kemaleddin Oğul Bey’in H.646/M.1248
tarihli vakfiyesinden çıkarmıştır. Ayrıca Onun bir
de Darü’l-Hadis’inin olduğunu belirtir. Fakat buna
ilişkin bir bilgisinin olmadığını dile getirir.50 Darü’l-Huffaz, Parsana Mahallesi’ndedir. Bu mahallede hâlâ bir Medrese Sokağı’nın bulunması Gömeç Hatun’un medresesinin de burada olabileceği
görüşünü kuvvetlendirir.
Osmanlı kaynaklarında Mehd-i Ulya (Valide
Sultan) olarak geçen Gömeç Hatun’un ölüm tarihi
belli değildir. Ancak kendisinin IV. Kılıç Arslan’ın
hanımı, III. Gıyâseddin’in de annesi olması, Selçuklu Devleti’nin çöküş yıllarını idrak ettiği yani
48

İ. Konyalı, Konya Tarihi, s.218.

49

İ. Konyalı, aynı yer.

50

İ. Konyalı, Konya Tarihi, s.219.

dı. Mevlanâ’nın kendisine çok değer verdiğini, sık
sık kendisini ziyarete gittiğini Eflakî’nin eserinden
anladığımız bu hanım, Allah dostu fakat son derece fakir biri idi.51 Kendisi hakkında bu bilgilerden
başka bilgi bulamadığımız Fahrü’n-Nisâ Hatun’un
bir zaviyesi olduğunu Osmanlı dönemi kayıtlarından anlıyoruz. Ancak zamanla zaviye ve onun adına yaptırılan türbe yıkılmış, hattâ türbede bulunan
ahşap sanduka bile yok olmuştur.52
Bugün Karatay İlçesi’ne bağlı Uluırmak Mahallesi’nde kendi adıyla anılan semtte Fahrü’n-Nisâ
Mescidi ve bir de mermer mezarı bulunmaktadır.
Mescidin mimari açıdan bir özelliği yoktur. Üzeri
çinko kaplı kırma çatıdır. Sağına penceresi yoktur.
Sol tarafına üç, güney tarafına iki pencere açılır.
Önüne sonradan demir parmaklıklarla bir camekan
51
Ahmed Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, Remzi Kitabevi, İstanbul
1987, IV. Baskı, c.II, s. 52.
52

İ.Konyalı, Konya Tarihi, s.126.
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yaptırılmıştır. Bu mütevazi mescidin küçük bah-

Bütün bu bilgiler sonucunda Mevlanâ döne-

çesinin sonunda mezar taşları görülür. Mescidin

minde yaşayan Fahrü’n-Nisâ Hatun’un zahid bir

kapısının üstündeki levhada, “Maşaallahü kân.

hayat yaşadığı, dünya malına değer vermeyip, bir

Tarih-i inşası 1342 İ. Ferid” yazılıdır. Bu ibare

zaviye kurmak suretiyle mallarını vakfettiğini anlı-

bize mescidin 1927 yılında İ. Ferid isminde bir ha-

yoruz. Zaviye günümüze ulaşmasa da bunun yeri-

yırsever tarafından yaptırıldığını göstermektedir.

ne sonradan başka bir hayır sahibinin günümüzde-

Anlaşılan o ki, Fahrü’n-Nisâ Hatun’un hatırasını

ki mescidi yaptırdığını görüyoruz

yaşatmak isteyen bu zat, belki de tam da zaviyenin

5) Konyalı Emir Bersulî Kızı

bulunduğu yere bir mescid yaptırarak hem bu ha-

Demre Hatun Hanı

yırsever hanımın hem de kendisinin yadedilmesini
istemiştir. Bundan başka mabedin hiçbir yerinde

Selçuklu emirlerinden biri olan Bersulî’nin

eski devirlere ait, asıl yapı olan zaviyenin yapanı,

kızı olduğu anlaşılan Demre Hatun hakkında bilgi-

yaptıranı, yapıldığı tarihi gibi bilgileri içeren her-

miz çok azdır. Ancak bu hanımın Konya’da 1201-

hangi bir kitabe ve ibare yoktur.

1202 öncesine ait bir han yaptırdığını ve bu hanın

İ. Konyalı, Fatih Sultan Mehmed zamanında

günümüze kadar ulaşmadığını biliyoruz.55

Fahrü’n-Nisâ Hatun zaviyesinin faal olduğunu,

Selçuklular döneminde otuz yıl vezirlik olmak

Veysî isminde bir zatın bu zaviyenin şeyhi oldu-

üzere elli yıla yakın devlet hizmetinde bulunmuş

ğunu, Seydişehir’in Kayapınar Köyü yanındaki

olan Sahib Ata Fahrüddin Ali’nin kızı Melike Ha-

Fahrü’n-Nisa Çiftliği’nin, Konya’da Kadı Kızı

tun’un 1273 tarihinde yaptırdığı türbesi de zikre-

Bağı’nın altıda birinin, Filabat’ta bir tarla ve Fla-

dilmeye değer, ancak bu türbe de günümüze ulaş-

ros’da bir bağın bu zaviyenin vakıfları olduğunu

mamıştır.56

tespit etmiştir.53
Osmanlılar dönemi 1500 tarihli defter kayıt-

Öte yandan Sultan II. Kılıç Arslan’ın azatlı
cariyesi olan Sanevber Atika Hatun’un Konya-Il-

larında, zaviyede Teberrük adlı bir şeyh bulun-

gın Beykonak köyünde 1180 tarihinde bir cami

duğu, Gevele (Takkeli Dağ) civarında, Ekizce ve

ve tekke yaptırdığı, bu iki hayratın mimarının ise,

Karayer’de Filabat’da ve Kovanağzı’nda bu zavi-

Sanevber Hatun’un kölesi Emineddin Mürgun

yeye ait vakıf tarlalar olduğu, ayrıca Konya vali-

olduğunu anlıyoruz. Bu eser her ne kadar Konya

leri olan Sultan Cem ve Sultan Abdullah bu zavi-

içinde olmasa da kurucusunun bir hatun olması

yenin 100 dönüm tutan tarlalarına ve dört parça

bakımından zikretmeyi yerinde bulduk.57

bağlarına ücretsiz su verilmesi ve bunlardan öşür
alınmaması hakkında emirnâmeler verdiği bilgisi
mevcuttur.54
Ankara Kuyud-i Kadime Arşivi 584 No. da
kayıtlı 992 tarihli defter, Yaprak B. 9’dan edindiği bilgileri aktaran İ. Konyalı, III. Murad (15741595) zamanında yapılan tahrirlerde, zaviyenin
kapandığını ve vakıflarının ilga edildiğini söyler.

Konya’da Selçuklular döneminde hayrat sahibi olan bu hatunların yanı sıra pek çok hatunun
özellikle Darü’l-Huffaz yapımı konusunda adetâ
birbirleri ile yarıştıkları görülür. İslâm Medeniye55
Aynur Durukan, “Anadolu Selçuklularında Vakıf Eserleri Yaptırmış Kadınlar”, Vakıf Kuran Kadınlar (Haz.Fehameddin Başar)
VGM, Ankara 2019, s.34; A. Durukan, “Anadolu Selçuklu Sanatı
Açısından Vakfiyelerin Önemi”, Vakıflar Der. S.26, Ankara 1997,
s.27.

53

İ.Konyalı, Konya Tarihi, s.127.

56

A.Durukan, Vakıf Eserleri Yaptırmış Kadınlar, s.34.

54

İ. Konyalı, aynı yer.

57

A.Durukan, aynı yer.
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ti dairesinde Kur’an-ı Kerim’i okuma, hıfzetme

hayratın masrafının az oluşundan dolayı, bir kayıt

ve dinlemenin sevabı ve mükafatı hadislerde dile

düzenlemeye ihtiyaç duyulmaması gibi sebeplerle

getirildiği gibi, buna vesile olmanın da sevabı ve

bunlar hakkında bilgi sahibi olamıyoruz.

mükafatı büyüktür. Özellikle Kur’an’ı hıfzetmek,
hem gelecek kuşaklara aktarılmak suretiyle saklanmasını sağlamak, hem de Muhammedî bir sünnet
olarak görüldüğünden çok değer verilen bir tavır
olmuştur. Bu sebeple başta Selçuklu hatunları olmak üzere, Konya ve çevresine hâkim olan Karamanoğulları ile Turgutoğulları ve nihayet, onlardan
daha az olmak kaydıyla, Osmanlı dönemi hatunları
Konya’da çok sayıda Darü’l-Huffaz yaptırmışlardır. Bunların isimleri58 ve dönemleri şu şekildedir:
Ferhuniye Darü’l-Huffazı, (Selçuklular dönemi daha önce zikrettik)
Paşa Hondî/Hundi bint-i Ömer Bey Dâru’l-Huffazı , (Turgutoğulları dönemi)
59

Bağdat Hatun bint-i Hüseyin Bey ibn Emirşah Bey Dâru’l-Huffazı, (Turgutoğulları dönemi)
Alâiye Beyi Ahmed Beyin kızı Hundi Hatun
Dâru’l-Huffazı, (Turgutoğulları dönemi)
Şükran Dâru’l-Huffazı60, (Muhtemelen Karamanoğulları dönemi)
Nasuh Bey Çelebi kızı Sitti Hatun Dâru’l-Huffazı, (Karamanoğulları dönemi)
İlaldı Hatun bint-i Sultan Mehmed bin Yıldırım
Bayezid Han Dâru’l-Huffazı, (Osmanlılar dönemi)
Konya’da bu saydığımız Darü’l Huffazlar’ın
yanı sıra baniliğini hatunların yaptığı başka hayratlar da vardır şüphesiz, ancak bunlara ilişkin
vakfiye ve kitabe türü kayıtların bulunmayışı ya da
58

İ.Konyalı, Konya Tarihi, s.354-359.

Turgutoğulları vakıfları hakkında ayrıca bk. Mustafa Akkuş-Şükrü Taşdelen, “Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey’in Dediği Sultan Zaviye
Vakfiyesi”, USAD, (Güz 2018), S. IX, ss. 244-262.
59

Karamanoğulları vakıfları hakkında bk. Hamza Keleş-Serpil
Asar, “XVI-XIX. Yüzyıl Karaman Vakıflarının Hizmet Alanları”,
Kafkas Üniv. Kafkas Eğitim Araştırmaları Der. 2(3) (Aralık 2015),
ss.21-24.
60

SONUÇ
Türkler’in Anadolu’yu fethinden sonra burayı
yurt edinme süreci maddî ve manevî anlamda büyük bir emek ve gayret gerektirmiştir. Bu uğurda en
büyük gayret ve mücadele I. Haçlı Seferi sırasında
yaşanmış, ancak Selçuklular bu beklenmedik saldırı
karşısında ilk merkezleri olan İznik’i bırakmak zorunda kalmışlardır. Bundan sonra devletin merkezi
aynı zamanda Anadolu’nun da kalbi durumunda
olan Konya olmuştur. Konya Selçuklu Devleti yıkılıncaya kadar bu devlete merkezlik etmiş, böylece
kelimenin tam anlamıyla Anadolu’nun bir Türk-İslâm yurdu haline gelmesinin en parlak numunesi olmuştur. Selçuklu Devleti’nin hükümet merkezinin
burada bulunması, tabii olarak şehrin diğer şehirlere göre daha kalabalık ve canlı bir sosyo-kültürel
hayatının olmasını sağlamıştır. Böylece bu şehirde
pek çok dinî ve sosyal kurumlar yaptırılmıştır. Bu
kurumlar arasında bizzat devlet eliyle yaptırılanlar
olduğu gibi ondan daha fazla olmak üzere devlet
görevinde bulunmayan kişiler, yani hukukî kavramda gerçek kişiler tarafından yaptırılanlar vardır.
Bunlar herhangi bir maddî beklenti içine girmeden
din ve toplum menfaatine yapılan yapılardır ki, bu
tür eserlere vakıf denildiğini belirtmiştik.
Konya’da Selçuklular döneminden itibaren
devlet hizmetinde bulunmadığı halde devleti yaşatmak, toprağı yurt etmek ve millete hizmet etmek
amacıyla gerek hanedan üyesi hatunlar ve gerekse
toplumun diğer kesiminden hanımlar tespit ettiğimiz
kadarıyla cami, mescid, medrese, darü’l-huffaz, türbe ve kervansaray gibi dinî ve sosyal amaçlı hayrat
eserler yaptırmışlardır. Onlar çoğu zaman bununla
da kalmayıp bu hayrat eserlerin bakımı, tadilatı ve
devamı amacıyla kendi şahsî hazinelerinden veya
mülklerinden tahsisatlar yapmışlar ve bunu bir vakfiye tanzim ettirtmek suretiyle kayıt altına almışlardır.
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Türkiye Selçukluları döneminde hatunların

Özel Sayısı – II).

baniliğini yaptığı, bir kısmı günümüze kadar ulaşan, bir kısmı hakkında da çeşitli kayıtlar vasıtasıyla bilgi sahibi olduğumuz eserlerin nicelik ve

Durukan, Aynur (1997), Anadolu Selçuklu Sanatı Açısından Vakfiyelerin Önemi, Vakıflar Der.
Ankara, S.XXVI.

nitelik bakımından özelliklerine baktığımızda; tıpkı siyasî açıdan olduğu gibi kullanılan malzeme,
sanat ve estetik açılarından Büyük Selçuklu Devleti’nin bir devamı şeklinde olduklarını görürüz.
Eserlerin pek çoğu gösteriş ve israftan uzaktır. Bu
durum bize yapılış gayelerindeki samimiyeti gösterir. Selçuklular’dan sonra Konya’da hatun vakıf-

Durukan, Aynur (2019), Anadolu Selçuklularında Vakıf Eserleri Yaptırmış Kadınlar, Vakıf
Kuran Kadınlar (Haz.Fehameddin Başar)VGM,
Ankara.
Ergenç, Özer (1995), XVI. Yüzyılda Ankara
ve Konya, Ankara.
Gordlevski, V (2018), Anadolu Selçuklu Dev-

larının sayısında bir azalma görülür. Bunun sebebi
şehrin artık bir merkez olmaması ile alakalı olduğu

leti, Onur Yay., Ankara, II. Baskı.

kadar, daha önce yapılan Selçuklu eserlerinin faz-

Hacıgökmen, M. Ali (2015), “Selçuklu-Dâ-

lalığı ve ihtiyacı karşılaması ile de alakası vardır.

nişmendli İlişkileri Çerçevesinde Kadınhanı’na

Zira bir vakfı kurarken temel amaç ihtiyacın kar-

Adını Veren Raziye Devlet Hatun”, Vakıflar Der.,

şılanmasıdır. Bunu ecdadımız “camiye lazım olan

(Aralık), S.44.

mescide haramdır” diyerek veciz bir şekilde anlatmışlardır.
KAYNAKÇA
Ahmed Eflâkî, (1987), Ariflerin Menkıbeleri,
Remzi Kitabevi, İstanbul, IV. Baskı, c.II.
Ahmed Tevhid (1321), Meskukat·ı Kadime-i
İslâmiyye Kataloğu, İstanbul.
Akkuş, Mustafa - Taşdelen, Şükrü (2018),
Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey’in Dediği Sultan Zaviye Vakfiyesi, USAD, (Güz 2018), S. IX.
Aksarayî (2000), Müsâmeretü’l-Ahbâr (Çev.
Mürsel Öztürk), Ankara.
Altun, Ara, “Gömeç Hatun Türbesi”, DİA, c.
XIV.
Ankara Kuyud-ı Kadime Arşivi.
Atçeken, Zeki, Güdük Minare ve Hatuniye
Mescidi, DİA, c.XIV.
Cumbur, Müjgan (1996), “Selçuklu Dönemi
Kadın Hayratı” Erdem Der., S. 26 (Aydın Sayılı
218

Halil Edhem (1334), Kayseriyye Şehri, İstanbul.
https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/
tarihte-vakiflar, Erişim tarihi: 22.11.2020.
İbn Bibi (1996), el-Evâmirü’l Ala’iye fi’l
Umuri’l Ala’iye, KB Yay., Ankara, (Çev. Mürsel
Öztürk),c. I.
Kayaoğlu, İsmet (1977), “Vakfın Menşei
Hakkındaki Görüşler”, Vakıflar Der., S.11.
Keleş, Hamza- Asar, Serpil (2015), XVIXIX. Yüzyıl Karaman Vakıflarının Hizmet Alanları, Kafkas Üniv. Kafkas Eğitim Araştırmaları Der.
Aralık 2015, 2(3).
Kesik, Muharrem, “Pervane”, DİA, c. XXIV.
Konya Vakıflar Müdürlüğü.
Konyalı İ.(1974), Âbideleri ve Kitabeleri ile
Niğde Aksaray Tarihi, Fatih Yay., İstanbul, c. I.
Konyalı, İbrahim Hakkı (2007), Abideleri ve
Kitabeleriyle Konya Tarihi, Konya (yeniden gözden geçirenler: Muhammet Ali Orak-Ali Bektaş).

Köprülü, Fuad (1942), “Ribât”, Vakıflar Der.,
II, s. 267-278.
Kuşçu, Ayşe Dudu (2018), “Dânişmendli Yağıbasanoğulları ve Selçuklu Devleti Siyasetindeki
Rolleri” Cappaddocia Journal of History and Social Science, v. XI, Germany.
Orkun, H.Namık (1994), Eski Türk Yazıtları,
Ankara.
Özaydın,

Abdülkerim,

“Dânişmendliler”,

DİA, c. VIII.
Ruben, Walter (1942), “Buddhist Vakıfları
Hakkında”, (trc. Meliha Torkak), Vakıflar Der. S.2.
Sarıoğlu, Hüseyin (2007), “Abharî: Athîr
al-Dîn al-Mufaddal ibn Umar ibn al-Mufaddal
al-Samarqandî al-Abharî”, The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Volume-I, in Thomas
Hockey: editor, New York, s.7.
Suryanî Patrik Mihail (1944), Vekainâme,
TTK Kütüphanesi,(Çev.: Hrant D. Andreasyan),
II.Kısım.
Sümer, Faruk(1975), “Malazgird Savaşına
Katılan Türk Beyleri”, SAD, IV.
Şahinoğlu, Nazif, Bahâeddin Veled, DİA, c, IV.
Temel, Eşref – Küçükdağ, Yusuf (2018), “Hurufât Defterleri’ne Göre Aksaray Kenti Medreseleri ve Darülkurraları”, Karatay Sosyal Araştırmalar
Dergisi, , S.1, (Güz).
Turan, Osman (1993), Selçuklular Zamanında
Türkiye, Boğaziçi Yay. İstanbul III. Baskı.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi.
Yiğit, İsmail, “Ribat”, DİA, c. XXV.
Yinanc, Mükrimin Halil (1944), Türkiye Tarihi I Selçuklular Devri, Bürhaneddin Matbaası,
İstanbul.

219

220

KONYA’DA KARAMANOĞULLARINA
AİT VAKIFLAR
Yahya BAŞKAN*

ÖZET
Türk tarihinin Anadolu’da önemli bir siyasi
teşekkülü olan Karamanoğulları uzun mücadeleler
sonunda 1340’lı yıllardan itibaren Konya’yı hakimiyetlerine almışlardır. Selçuklu başşehrinde yeni
imar faaliyetlerine girişen Karamanlılar şehrin ticari ve sosyal hayatını kurmuş oldukları vakıflarla
canlandırmışlardır. Bu vakıfların dökümünü Konya’nın 1474’de Osmanlı hakimiyetine girmesinin
akabinde tutulan vergi kayıtlarından yani vakıf tahrirlerinden öğrenmekteyiz.
1476, 1483 ve 1501 vakıf defterleri çalışmamızın ana kaynakları arasındadır. Makalemizde
sadece bu defterlerdeki vakıf bilgilerine değinilmemiş aynı zamanda ‘Karamanoğullarının Konya’yı ele geçirmeleri ayrıca Karamanlılardan önce
defter tutulmuş mudur?’ konuları da ele alınmıştır.
İlgili defterlerde Karamanoğlu hanedan mensuplarına ait vakıfların yanında onların hizmetinde
bulunmuş emirler ve azadlı kölelerinin vakıflarının
*Doç. Dr., İnönü Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü, ybaskan@hotmail.com
Orcid No: 0000-0003-4881-409X

da kayıtları bulunmaktadır. Karamanoğlu İbrahim
Bey’in imâreti başta olmak üzere hanımı ve onun
hizmetinde olan Ağaların vakıfları Konya’nın şe221

hir kimliğinin muhafazası ve ticari hayatın devamı

preservation of Konya’s urban identity and the

için önemli vazifeler görmüşlerdir.

continuation of commercial life.

Osmanlılar döneminde de varlıklarını sür-

Foundations, which continued their existence

düren vakıflar Karamanoğlu hakimiyetinden Os-

during the Ottoman period, had also an important

manlı idaresine geçişi kolaylaştırması bakımından

means in terms of facilitating the transition from

da mühim bir vasıta olmuştur. Bunu defterlerdeki

the domination of Karamanoğlu to the Ottoman

hattı humâyûnlar ve gelirleri artan vakıflardan an-

administration. We understand this by observing the

lamaktayız.

line in the books from humâyûns and by examining

Anahtar kelimeler: İlhanlılar, Karamanoğulları, Osmanlılar, İbrahim Bey, Konya, Vakıf, Tahrir, Defter, Ağa.
FOUNDATIONS BELONGING TO

foundations whose incomes have increased.
Keywords: İlhanids, Karamanids, Ottomans,
Foundation, Tax records (tahrir registers), Book,
İbrahim Bey, Aghas, Konia.

KARAMANIDS IN KONYA

GIRIŞ

ABSTRACT

Karamanoğullarını

Karamanids, an important political organization
of Turkish history in Anatolia, took Konya under
their rule after the 1340s long struggles. People of
Karaman, who started new development activities
in the capital city of Seljuks, revived the commercial
and social life of the city with the foundations they
established. We deduce the breakdown of these
foundations from the tax records kept after Konya
came under Ottoman rule in 1474.
Foundation books of the years 1476, 1483 and
1501 are among the main sources of our study. In
our article, not only foundation informations in
these books are mentioned, but also efforts were
made to seek answers concerning the capture of
Konya by the Karamanids and whether there has
ever been any books kept before Ottomans and
Karamanlis.
In the relevant books, there are records of
the foundations belonging to the members of the
Karamanoğlu dynasty, as well as the foundations
of the emirs and freedmen slaves who served them.

oluşturan

Türkmenler,

Mut-Ermenek hattına Türkiye Selçuklu Devleti tarafından iskan edilmişler, 1243 Kösedağ Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan siyasi çöküş devresinde Ermenek merkez olmak üzere ‘müstakil beylik’ haline
dönüşmüşlerdir. Beylik bir müddet sonra İç-il ve
Dış-il (Taşeli) olarak adlandırılan coğrafyayı hakimiyeti altına alıp; Larende, Konya, Aksaray, Niğde,
Ereğli, Beyşehir, Akşehir, Seydişehir, Anamur ve
Silifke gibi belli başlı şehirlerde hüküm sürmüşledir.
Karamanoğulları, Türkiye Selçuklu Devleti’nin payitahtı olan Konya’ya ayrı bir alaka gösterip, 1250’li yıllardan itibaren her fırsatını bulduklarında burayı elde etmek için uğraşmışlardır.
Dönemin kaynaklarında, aleyhte de olsa, Karamanoğulları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan
esas amil, onların Konya’ya olan askeri müdahaleleridir diyebiliriz. Konya’yı elde etmeye gayret
eden Karamanlıların bu gayrette Moğollarla karşı
karşıya gelmeleri hiç şüphesiz onların şöhretini artıran bir süreç olmuştur.
KARAMANOĞULLARI VE KONYA

Especially the imaret of Karamanoğlu İbrahim

Dönemin Konya’sı, şeklen Selçuklularda olsa

Bey, his wife and the foundations of the Aghas in

da, esasen İlhanlı hakimiyeti ve tarassutu altında-

his service have played an important role in the

dır. Karaman Bey döneminde 1260’da Konya’yı
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kuşatan Karamanlılar Moğolların müdahaleleri ile

geçtiğini anlamaktayız. İkincisi, Karamanlıların

karşılaşmışlar, Karaman hanedanından hayatını

Irak Hükümdarına yani İlhanlılara bağlı olup dola-

kaybedenler olmuştur. 1276-77 Mayısı’nda tek-

yısıyla Konya da halen tam olarak nüfûzlarının bu-

rar Konya’yı kuşatan Karaman Bey’in oğlu Meh-

lunmadığı anlaşılmaktadır. Üçüncü olarak da, İbn

med Bey şehri ele geçirmiş ancak yine Moğolların

Battuta Konya’yı anlattıktan sonra Larende’yi bize

müdahalesiyle Karamanlılar şehirden çıkartılmış,

tanıtırken; “Sultan Bedreddin şehri ele geçirerek

Mehmed Bey katledilmiştir. Arada fasılalarla Kon-

(kardeşi Musa’dan) bir saray inşa ettirip devletinin

ya önlerine gelip şehre giren Karamanlıların buradaki varlıkları uzun süreli olmamıştır. İlhanlı
1

kaynağı Nüzhetü’l Kulûb’da geçen; Şehir Karaman
sınırı üzerinde olduğu için Karamanlılardan zahmet
çekmektedir, daima tetiktedirler” cümlesi de Karamanoğlu hakimiyet sınırlarını ve tarihi mücadeleyi
göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir.2
İlhanlı emirleri Emir Çoban ve Timurtaş’ın
Anadolu’ya geldiklerinde Konya’nın Karamanlıların elinde olduğunu ve 1314-15 senesinde Emir
Çoban’ın Konya’yı ele geçirdiğini görmekteyiz.3
Aynı yıllarda Konya’da isimsiz Karamanoğlu sikkeleri darb edilmiştir.4
Konya’ya 1330’lu yıllarda gelen İbn Battuta
şehir hakkında; “Şimdi Karamanoğlu Sultan Bedreddin’e ait şehirlerden biridir. Topraklarının Irak
hükümdarının ülkesine yakın olması zaman zaman
onun hakimiyeti altına girmesine sebep olmuştur”
demektedir. Bu bilgiler bizim tarihi zemin hakkında fikir sahibi olmamıza imkan tanımaktadır. Birincisi, şehrin o yıllarda artık Karamanlıların eline
1
İlgili tarihi süreç bk. Şehabeddin Tekindağ, “Karamanlılar”,
MEB. İslam Ansiklopedisi VI, İstanbul 1965, s. 316-325.

payitahtı haline getirdi”5 demektedir. Bu metinden
de Karamanoğullarının merkez olarak Konya’yı
değil Larende’yi tercih ettiklerini düşünmemiz
mümkün gözükmektedir.
Son İlhanlı hükümdarının 1335 tarihinde hayatını kaybetmesinden sonra Konya’nın Karamanoğulları’nın hakimiyetine girdiğini söyleyebiliriz.
Ancak yine de net bir tarih vermemiz zor gözükmektedir. Konya’da parası darbedilen ilk Karaman
Bey’i olan Süleyman Bey’in sikkesi h. 761 (1361)
tarihlidir. Şikârî’nin Karamannâmesi’nde de Karamanlıların Konya’yı ele geçirme zamanı Halil Bey
ve oğlu Süleyman Bey dönemleri gösterilmekte
olup Süleyman Bey’in emriyle Konya’da ikamet
eden Karaman hanedanından şahsın da Alâeddin Ali
Bey olduğu görülmektedir ki Alâeddin Ali Bey’in
de Konya darblı parası olduğunu bilmekteyiz.6
Konya’da adına ilk para bastırılan Süleyman
Bey’in 1361 tarihli sikkesini esas alırsak şehirdeki
Karamanoğlu hakimiyeti Pir Ahmed Bey dönemine kadar devam etmiştir. Pir Ahmed Bey’in adına
darbedilen en son sikkenin tarihi ise h. 870 (14651466) tarihlidir.7

2
Hamdullah Kazvînî, Nüzhetü’l-Kulûb, (nşr. M. Debir Siyâkî),
Tehran 1336, s. 114.
3
Kerîmüddin Mahmud Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, (çev. Mürsel Öztürk), Ankara 2000, s. 252; Anonim Tarih-i Âl-i Selçûk, (trc.
Halil İbrahim Gök-Fahrettin Çoşkuner), İstanbul 2014, s. 69; Eflâkî’de, 1320’de Çoban’ın oğlu Timurtaş’ın Karamanlıları şehirden çıkardığını kayıtlıdır, bk. Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri
II, (çev. Tahsin Yazıcı), İstanbul 1995, s. 575.

Betül Teoman-Gültekin Teoman, “Karamanoğulları Sikkelerine
Genel Bir Bakış”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyetleri Sempozyumu II-Karamanoğulları Beyliği, (edit. M. Şeker, M. Mercan, Y. Kaya, C. Uncu),
Ankara 2016, s. 4.

4

Fatih Sultan Mehmed’in Osmanlı tahtına geçmesiyle Osmanlı-Karamanoğlu münasebetlerinin
seyri değişecek Karamanlı toprakları Osmanlı hakimiyetine girecektir. Bilindiği gibi II. Mehmed’in
İbn Battuta Seyahatnâmesi I, (A. S. Aykut), İstanbul 2000, s. 412,
414.

5

6
B. Teoman-G. Teoman, s. 6-10; Şikârî, Karamannâme, (Metin
Sözen-Necdet Sakaoğlu), İstanbul 2005, s. 138, 139, 156, 157.
7

B. Teoman-G. Teoman, s. 23, 24.
223

padişahlığının ilk seferi Karamanoğulları üzerine

lar nakledilmektedir; “Vilâyet-i Karaman Sultan

olmuştur (1451). Akabinde devam eden seri sefer-

Mehmed zamanında tamam feth olundukda Mev-

ler neticesinde 1474 senesinde Konya başta olmak

lâna Baldırzâde Karaman’ın evkâf ve emlâkini tef-

üzere birçok Karaman şehri kat’i olarak Osmanlı

tişle emr olunub ol dahi defter edüb kapuya teslim

siyasi sınırlarına dahil edilmiştir. Çalışmamızın

etmiş. Ba’dehu bir yıldan sonra Sultan Mehmed

kaynaklarından 1476 tarihli Karaman vakıf tahrir

cemi emlâk ve evkâfı tımara buyurub Karaman’ın

defteri bu hakimiyetin resmi belgesi hüviyetindedir.

dahi evkâf ve emlâki tımara tasarruf olunmuş.

KONYA VE TAHRIR
Fatih Sultan Mehmed’in Karaman topraklarını peyderpey ele geçirdiği bölgede yapılmış olan
tahrirlerden anlaşılmaktadır. Akşehir, Beyşehir
ve çevresinde birincisi l454-l455’te, ikincisi ise
l466’da olmak üzere iki tahrir yapıldığı düşünülmektedir. Bunlardan 1466 tahriri ile ilgili bir mufassal-timar defterinin varlığı bilinmesine karşın
1454-1455 tahririne ait böyle bir defterden söz
etmek mümkün değildir. Ancak, 1466 tarihli defterdeki bazı kayıtlardan bölgede daha önce bir tah-

Sonra Bâyezid Hân tahta cülûs kıldıklarında Murad Bey nam vilâyet emini gönderüb mensuh olan
evkâf ve emlâki mukarrer eylemek buyurduklarında ol dahi varub ol kadim deftere nazar etmeyüb
Karaman’ın ekser yerlerin emlâk ve yazub bir defter edüb kapuya göndermiş. Makbul kılınmış…”.10
Her iki defter de çalışmamızın ana kaynağını oluşturmaktadır.
Tahrirlerde Karamanoğlu hanedanı ve hanedana yakın olanlara ait vakıflar yanında Karaman Beyleri’ne hususiyle İbrahim Bey’e ait bol

rir yapıldığı anlaşılmaktadır. Zikredildiği üzere ilk

miktarda atıf bulunmaktadır. İlk tahriri neşreden

esaslı tahrir 1476 senesine ait olanıdır ve Feridun

Feridun Nafiz Uzluk; “Hemen her sahifede, her

Nafiz Uzluk tarafından neşredilmiştir. II. Baye-

vakıfta Karamanoğlu İbrahim Bey’in ismi geçiyor,

zid’in tahta geçmesiyle 1483’te yeni bir tahrir daha

demek onun zamanında bütün vakıflar yoklanmış,

yapılır, hazırlanan bu tahririn sonuçlarını ihtiva

yazılmış, o da bunlara mektup vermiş. Ne yazık ki

eden kayıtlardan günümüze ulaşabilen 3 ayrı defter

o mektuplardan hiç birisini göremedik”11 demek-

bulunmaktadır. Karaman eyaletindeki timar siste-

tedir. Uzluk’un dile getirmiş olduğu durum 1483

minin genel panoraması ancak 1483 tarihinde gö-

tahririnde de devam etmektedir.

rülebilmektedir.8 Bu defter önce Fahri Çoşkun tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmış, sonra da
M. Akif Erdoğru tarafından bir proje kapsamında
çalışılıp yayımlanmıştır. Ayrıca 1476 ve 1501 vakıf
defterleri mukayeseli çalışılıp Konya Vakıfları başlığıyla bir yüksek lisans tezi olarak incelenmiştir.9

Osmanlı dönemi tahrirlerinden hareketle, Karamanoğulları hanedanı tarafından defter tutulduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu defterlerin hiç birisi
günümüze ulaşmamıştır. Feridun Nafiz Uzluk’un
da üzülerek belirtmiş olduğu üzere¸ “Ne yazık ki
o mektuplardan hiç birisini göremedik” ifadesi du-

Fatih ve Bâyezid dönemlerine ait iki tahrirle

rumun nezaketini göstermesi bakımından mühim-

alakalı (1476-1483) Akif Erdoğru’nun el yazması

dir. Buradan hareketle Osmanlıların, kendilerinden

bir mecmuadan neşretmiş olduğu belgede şu kayıt-

önce tutulan kayıtları dikkate alarak defterlerini

8

Doğan Yörük, “Karaman Eyaletinde Osmanlı Timar Düzeninin
Tesisi (1483)”, DTCFD 25 (40), 2005, s. 181, 182.

10

9
Seher Haber, Konya Vakıfları (1476-1501), (basılmamış yüksek
lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Konya 2019.

11
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Mehmet Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri-1483 Yılında Karaman Vilayetinde Vakıflar I”, Tarih İncelemeleri Dergisi XVIII/1,
Temmuz 2003, s. 121, 122.
Feridun Nafiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyâleti Vakıfları
Fihristi, Ankara 1958, s. 6.

oluşturdukları gibi acaba Karamanoğulları da bir

tadır; “ve sâir ahmâlden Karaman’da kapu resmi

defter tutmuşlar mıdır sorusu akla gelmektedir. Bu

deyû dört yüke bir akça alınurmuş. Min-ba’d nes-

sualin cevabını Konya özelinde bulmaya gayret

ne alınmaya deyû defter-i atik kanunnâmesinde

edeceğiz ancak öncelikle tahrirlerde geçen Kara-

masturdur kemakân men’i mukarrerdir halâ şehire

manoğulları dönemine ait defter kayıtlarına bak-

deve ile gelen pirinç yükünden iki akça resm-i kan-

mamız uygun olacaktır.

tar ve akça bâc alınur”, “bid’atler ref olunub ka-

1476 tahririnde Konya’da Mehmet oğlu İbrahim Paşa malikanesi kaydı verilirken; “Padişahın hükmüyle mukarrer kılınmış. Eski defterde

dim kadim üzere olmak mukarrer kılındı”, “Şehr-i
Konya çarşularının mevâziinde gece ile pasbânlar
oturur gelüb beklemek kanun-ı kadimdir”, “Kon-

kayıt olunmamış hissesince eşkinci harcı vere.

ya’da mirâbiye hususunda kanun-ı kadim budur ki

İbrahim Bey mektubu görüldü” ibaresi geçmek-

bir dönüm bağdan otuz akça alınur”, “Meram’da

te olup, eski defter zikredilirken, İbrahim Bey’in

bağlar içün kadimü’l eyyamdan miraba her nesne-

babası Mehmed Bey’in de mukarrername verdiği

de yüzyirmi akça verilegelüb…”.14

belirtilmektedir. Mehmed oğlu Süleyman Paşa’nın
malikanesinden bahsedilirken; “Eski mülk silsilesi
Sultan Alâeddin’e yetişiyormuş. Bir evvelki defterde müsbet” kaydı Selçuklu hanedan mülkünün
Karaman hanedanına mensup bir Beyde olması
ve bu vesileyle eski defter zikri dikkat çekicidir.
Aksaray’da malikanesi bulunan Süleyman Bey’in
mülkünün Sultan Alâeddin zamanında beytü’l mâlden alındığı ve şer’i mektubunun görüldüğü ayrıca İbrahim Bey’in mektubuyla mukarrer olduğu
da kayıtlıdır.12 17 Mart 1571 tarihli Konya şer’iye
sicilindeki Şeyh Hocendî Zâviyesi Mütevelliliği
Hakkında Fermân başlığıyla İstanbul’dan gönderi-

Şikârî tarihinde, Karamanoğlu Süleyman ve
Halil beylerin birlikte Konya’yı elde ettikten sonra; “şehrlüye muhkem ri’âyet eyledi, bâc harâcı
kaldırdı” ve bütün bu bilgileri değerli kılacak kayıt
da yine Şikârî’nin Karamanoğlu İbrahim Bey’in
bir defterdârının olduğunu bildiren; “Canbâz derler bir defterdârı vâr idi, kızını âna vermiş idi”
cümleleridir.15 İlgili atıflar ve tarihi kaynaklar bize
Karaman Beylerinin kânunlar vaz’ ettiklerini göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir.
Yukarıdaki paragrafta değinildiği üzere Osmanlılar gibi Karamanlıların da istifade etmiş ol-

len bir hükm-i humâyûnda, Karamanoğlu Mehmed

dukları eski veya köhne bir defter olmuş mudur?

Bey’in vakfiye ile alakalı beratından bahsedilirken;

Elimizde mevcut kaynaklardan bu hususta bazı ka-

“(Mehmed Bey) …ta’yîn ve şart idüb temessükât-ı

rineler temin edebilmekteyiz.

şerîfesinde vech-i meşrûh üzere tasarruf oluna gelüp ben dahî…” cümleleri dikkat çekmektedir.13
1483 tahririnde mevcut defter-i köhne tabiri ise
muhtemelen 1476 defterine atıf olmalıdır.
1518 senesine ait Karaman Kânûnnâmesi’ndeki, bâclar ve resm-i kantar başlığı altındaki bazı
ibareler Karamanoğulları devrine atıflar taşımak12

Uzluk, s. 61, 66.

13
Leyla Şafak, 2 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (978-989/15701582), (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya 2019, s. 229, 230.

M. Akif Erdoğru, “Karaman Vilayeti Kanunnameleri”, OTAM
IV, Ankara 1993, s. 475-480.
14

15
Şikârî, s.234; Şikârî’de ismi defterdâr olarak anılan Canbâz
ailesine ait olabileceği düşünülen Larende’de Kadı Canbâzzâde
tarafından yaptırılıp vakfedilen medresenin varlığını Azmi Avcıoğlu’nun neşretmiş olduğu bir vakfiye suretinden öğrenmekteyiz.
Aileye mensup şahısların türbelerinin de burada bulunduğu aynı
makalede yazılmaktadır. Mesud Koman, vaktiyle Ferid Uğur’la
birlikte medresenin kitabesini tesbit ettiklerini ve burada kayıtlı
tarihin ebced hesabıyla 1529 (h. 936) olduğunu yazmaktadır. Mesud Koman bu ailenin Şikârî’de zikredilen Defterdâr Canbâz olup
olmayacağı hususuna ise temkinli yaklaşmaktadır. Bk. M. Mesud
Koman-Azmi Avcıoğlu, “Karaman’da Nasuh Bey Hamamı ve
Canbaz Kazi Mektebi”, Konya Halkevi Mecmuası IV/32, Mayıs
1940, s. 1796, 1797.
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İlhanlıların Anadolu’ya emir olarak tayin

larının yenilendiği ve verildiğine dair İbn Bibi’de

ettikleri Sahib Fahreddin Kazvînî’nin özellikle

malumat mahfuzdur; “Sultan İzzeddin Keykavus

Konya’daki vergi uygulamaları hakkında verilen

Konya’ya geldikten sonra emirlerin hediyelerini

bilgilerden mali bir kaydın tutulduğu anlaşılmak-

ve ayakbastı vergilerini (resmü’l-kudüm) aldıktan

tadır. Anonim Selçuknâme’de kendisinin muame-

sonra onlardan yemin etmelerini istedi, onlar da

latı hakkında bilgi nakledilmektedir; “yeni icadlar

canu gönülden uyarak yemin ettiler. Sultan onların

çıkardı; ‘tuzu böyle satmayınız, koyundan şöyle

emlak, ikta ve irşad menşurlarını (menaşir-i mü-

vergi alınız’ gibi çeşitli hükümler koyuyordu. Halkı

sellemi) yeniledi. Ülkenin her tarafına fermanlar

ayaklandırarak, şehri karıştırıp insanların nefreti-

göndererek istediklerinin verildiği ve menşurları-

ni kazandı. Şehri, bahçeleri, su kaynaklarını, mülk-

nın çıktığı konusunda onları haberdar etti. Hepsi

leri ve zeneatkarların isimlerini yazmak istiyordu.
Halk ondan korkmuştu”. Metnin devamında Sultan
Veled’in vergi meselesine karışması, Fahreddin’in
başına bela geleceği yönünde keramet göstermesi,
bunun tahakkuku ve neticede Kazvînî’nin vazifeden el çektirilip idam edilmesi anlatılmaktadır.

16

Anonim Selçuknâme’de sonrası şu şekilde zikredilir; Moğol şehzadesi “Keyğatu Konya’ya dönünce mülklerin ve şehrin tamamının kayıt altına alınmasını emretti. İnsanlar bu kayıt işinin Sahib Kazvînî

de mutlu ve sevinçli olarak Sultan’ın huzuruna
varmak için yola çıktı. Konya’da rütbelerine uygun olarak kabul gördüler. Makamları ve beylikleri
hakkında yeni menşurlar emlak ve iktaları üzerine
imzalı tapular (sicillat-ı müekked) elde ettiler.19
İlgili bilgilerden hareketle Karamanoğullarının da Konya’yı elde ettiklerinde benzer bir tasarruflarının olduğunu takdim tehirle söylememiz
mümkün gözükmektedir.20
KONYA’DA KARAMANOĞLU

tarafından değil de Hoca Nâsıreddin tarafından yapılmasına sevindi (Keyğatu’nun naibi) Hâce şehrin

HANEDAN VAKIFLARI

ileri gelenlerini topladı bilirkişilerden sordu hepsine

Makalemizin bu bölümünde, 1476, 1483 ve

danıştı. Gönüllerinin istediği şekilde oldu, onda bi-

1501 defterleri ve sonraki tarihlerde tutulan defter

rinden fazlasını (ez deh yeki) vergi olarak yazmadı.

veya şer’iye sicillerinden hareketle Karamanoğlu

Bütün şehir halkı ona teşekkür ettiler.”17 Vergi hadi-

hanedanına ve onlara hizmet etmiş kişilere ait va-

sesi bu kadar ayrıntılı olmasa da Aksarâyî’de de nakledilmektedir.18 Bahsi geçen hadiseler zaman dilimi
olarak 1285, 1290’lı yıllara tekabül etmektedir.
Kaynağımızdan anladığımız kadarıyla Karamanlıların Konya’yı elde etmeden önce şehre vergi

kıflar ele alınacaktır. Bu vakıf ve belgelerin izi tarihi kayıtların müsaade ettiği ölçüde sürülmeye gayret edilip bütün bunlar yapılırken bazı temel sorun
ve mevzulara da yine kaynakların vermiş olduğu
imkan dahilinde temas edilmeye çalışılacaktır.

muamelesi yapılmış ve bütün bunlar sancılı da olsa

1- Karamanoğlu Mehmed Bey

kayıt altına alınmıştır.

Evliyâlar Zâviyesi Vakfı

İlhanlı hakimiyeti öncesi yani Selçuklular
devrinde İzzeddin Keykâvus’un Sultan olması sonrasında da Konya merkezli menşur ve ikta kayıt16

Anonim Selçûknâme, s. 58, 59.

17

Anonim Selçûknâme, s.61.

18

Aksarayî, s. 117.
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Karamanoğlu Hanedanı’na ait ilk vakıf II.
Mehmed Bey’indir. 1476 tahririnde Vakf-ı Zâviye-i
Evliyalar der Karye-i Evliyâlar başlığıyla kayıtlı
İbn Bibi, El Evamirü’l Alaiye Fi’l-Umuri’l Alai’ye I, (haz. Mürsel Öztürk), Ankara 1996, s. 141.
19

20

Şikârî, s. 156, 157.

vakıf Hacı Hasan tasarrufundadır. İbrahim Bey’den

bağlı Zengi Karyesi’nden öşr-i piyâdegân, Sara-

mektubunun da olduğu belirtilen zaviyenin vâkıfı-

yönü Karyesi’nden de yine öşr-i piyâde alınmıştır.

nın, Mehmed Bey bin Karaman ibaresiyle Karama-

Bunlar muhtemelen tımar erleri için tahsil olunan

noğlu Mehmed Bey olduğu belirtilerek vakfiyenin

kalemlerdir. Ayrıca muhtelif kalemler için öşür

de görüldüğü ifade olunmaktadır. H. 810 (1408)

alınan yerler: Konya’ya tabi; Çumra, Alan, Arvat,

tarihli kayıttan Karamanoğlu İbrahim Bey’in baba-

Okçu, Gögercinlik, Akçakuyu. Ilgın’a tabi; Derzi,

sı Mehmed Bey olduğunu tahmin etmekteyiz. Mal

Yenice, Halkahavlı karyeleri. Çimdik Karyesiyle

varlığı olarak bir çiftlik görülmektedir.

Gedül mezrası, Karacaviran, Fadas, Defelek, Uç-

21

1483 tahririnde Vakf-ı Zâviye-i Evliyâ Şeyh
bin Sülü kaydıyla Evliyâ Şeyh’in evladı tasarrufunda olduğu zikredilmiştir. Defter-i köhnede İbrahim Bey’in mukarrernamesinin görüldüğü ve
vâkıfın da babası Mehmed Bey’in olduğu tekrar
yazılmıştır. Bir çiftlik, harab bir taş değirmen ve
resm-i ganem kayıtlıdır.22
1501 vakıf tahririnde Vakf-ı Zâviye-i Evliya
Şeyh bin Şivli kaydıyla yazılan vakfın tasarrufunun
yine evlatlarında olduğu ve İbrahim Bey’in babasının adı zikredilip vakfiyenin görüldüğü de ayrıca
belirtilmiştir.23
2- Karamanoğlu İbrahim Bey İmâreti Vakfı

pınar ve Fekeler mezraları, Doğanhisarı Karyesiyle
Karacaviran mezrası. Anduğı’ya tabi Uluviran Karyesi, Melenduz’a tabi Çiftlik Karyesi, Niğde’ye tabi
Boravan, Eksun, Fertek karyeleri, Dırsun ve Çukuryurt mezrası, Niğde’ye tabi, Asaniç, Aktaş, Yaylı,
Lalse, Kulfar ve Karaçakal mezraları. Akaraya tabi,
Susadı, Alayundlu, Saruatlı karyeleri, Ürgüb’e tabi
Aneki, Sudiremi’ne tabi Yağlıkutlu Karyesi.
İbrahim Bey İmâreti’ne ait mal varlıkları da
tutulan defterde sıralanmıştır: Yeni Hamam’dan
hisse ki 1476 tahririnde de kayıtlıdır. Konya merkezde 67 dükkanın imârete bağlı olduğu zikredilmektedir ki bu dükkan varlıklarından bazıları
şunlardır: Çandı Hacı, Nizamiye Han’ında dük-

1476 vakıf tahririnde kayıtlı olarak ilk gözü-

kanlar, Bozahane dükkanları, Arpa Kapanı, Küçük

müze çarpan vakıf Karamanoğlu İbrahim Bey’in

Meydanda Dolab (Meydan-ı Kiçi), Bâzâr-ı Mürsel

İmâret’idir. İmârete ait kayıt ve bilgiler 19. yüzyıla

bitişiğinde boş dükkanlar. Aksarayda dükkanlar.

kadar neredeyse bütün belgelerde zikredilmekte-

Defterde adı geçen Nizamiye Han 1476 tahririnde

dir. İmâretin gelir kaynakları arasında; haffafiye

de kayıtlıdır.

(ayakkabıcı), fırın, hamam hissesi, Şadi Bey bağı
ve has bahçe sayıldıktan sonra üç yıla bolaya verilmiş ki, imâret oluna kaydı düşülmüştür.24
İbrahim Bey İmâreti’ne ait 1483 tahririnde de
kayıt mevcut olup vakıf Paşa Çelebi tasarrufunda-

Şadi Bey Bağı ve Has Bahçe, matbah, anbar,
imâret avlusu, Aksaray’da dükkanlar, kervansaray,
değirmen, hamam da ayrıca defterde İbrahim Bey
imâretinin gelirleri arasında yazılmıştır. İmâretin
toplam geliri 113.830 akçe olarak kaydedilmiştir.

dır. Oldukça zengin bir varlığa sahip imâretle alakalı bilgiler şu şekilde nakledilmiştir; Said Vilayeti’ne
21

Uzluk, s. 23; S. Haber, s. 118.

Mehmet Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri-1483 Yılında Karaman Vilayetinde Vakıflar II”, Tarih İncelemeleri Dergisi XVIII/2,
Aralık 2003, s. 106.
22

23

S. Haber, s. 177.

24

Uzluk, s. 14.

1476 defterinde adı geçen Hoca Mezid Han’ı
1483 tahririnde harab olarak kaydedilmiştir. İkinci tahrirden Han’ın şehir merkezinde olduğunu da
öğrenebilmekteyiz. Yine önceki tahrirde adı geçen
Yeni Hamam yakınındaki fırının da harab olduğunu 1483 tahrirden anlamaktayız.25
25

Erdoğru, Murad Çelebi Defteri XVIII/1, s.144, 145.
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Doğan Yörük, 1476 tahririndeki bazı vergi ka-

İbrahim Bey’in imâreti ve hayrâtının çokluğu

lemlerinin 1483 tahririnde tımara dönüştürüldüğü-

ile alakalı Şikârî’deki ifadeler defterlerdeki malu-

nü buna örnek olarak da Konya’daki Karamanoğlu

matı doğrulamaktadır; “İbrâhim Hân Konya’ya

İbrahim Bey İmâreti’ni verirken; 28 vakıf köyünün

imâret yapdı. Andan Lârende’ye gelüb bir imâret

61.470 akçelik gelirinden, 10 köyün vakıflığı bo-

yapdı. İbrâhim Hân’ın tekyesi ve câmi’, hânkah,

zulduğundan 40.530 akçelik bir gelir kaybına uğ-

imâret, köprüsü ve hanları cümle altmış dört dâne-

radığını ifade etmektedir.26

dir hayrâtı bî-nihâyedir”.28

İmâretin mütevellisi 1483’de Paşa Çelebi

1501’de bölgede yapılmış olan tahrirde imâ-

olarak belirtilmiştir. 1476 tahririnde mütevelli gö-

retin yukarıda saymış olduğumuz akarlarının de-

zükmemektedir. 1501 tahririnde ise Hüsrev Çelebi

vam ettiğini görmekteyiz. 1483 tahririnde imâretin

tasarrufunda bulunmaktadır.

toplam geliri 113.830 akçe iken, 1501’de aratarak

İbrahim Bey’in imâretinin yeri ve etrafındaki

146.338 akçeye yükselmiştir.29

yapı topluluğu hakkında İbrahim Hakkı Konya’lı
etraflıca malumat vermektedir. Bu bilgilerden tahrir kayıtlarında geçen gelir kalemlerinin yapıları
hakkında da fikir sahibi olabilmekteyiz. Konyalı’ya göre imâret; “Alâeddin Camii’nin doğu tarafında, Selçuk sülalesinden Emir Mehmed ibn Emir
Melihşah tarafından yaptırılan Selçuk Camii’nin
arsasının üzerine, Nizamiye Hanı’nın yanına yapılmıştır. İmaretin yanında bulunan Kapan Han’ı
da aynı arsa üzerinde bulunmaktadır. İbrahim Bey
bir de ambar yaptırmış. Çevresi geniş bir bahçe ile

12 Ağustos 1570 tarihli bir sicil kaydında;
“dükkân-ı şerbetçi der-tahte’l-kal’a…” zikriyle İbrahim Bey imâretine ait şerbetçi dükkanının
mukâtaa geliri tescil davasına rastlamaktayız.30
Mayıs 1631 tarihli bir vesikada; “Nişân-ı
şerîf-i Sultânî hükmü oldur ki…” cümleleriyle başlayan beratta İstanbul merkezden Padişah hükmüyle, ‘Karamanoğlu merhûm İbrahîm Beg ‘imâreti
mescidine yevmî beş akça ile imâm’ tayini konu
edinilmektedir.31

kaplanan imaretin yanına İbrahim Bey tarafından

13 Ocak 1642 tarihli bir beratta İbrahim Bey

yaptırılmış bir medrese ve kısa minareli bir mes-

İmâreti’nin aslına uygun hizmet vermeye devam

cid ve mescidin önündeki bahçede bir şadırvan yer

ettiğini şu cümleler göz önüne sermektedir; “mah-

almaktaydı. Bahçenin yol tarafında Selçuk tarzın-

rûse-i Konya’da vâki‘ Karamanoğlu İbrahîm Beg

da yapılmış geniş yalaklı bir çeşme bulunuyordu.

‘İmâreti’nde fukarâ içün tabh olunan etmekden

Medrese Un Kapanı’nın yanında bulunduğu için
Un Kapanı Medresesi olarak da bilinir. Sonraki
süreçte hocasına nispetle Kazanlı Hoca Medresesi
olarak anılmıştır…”. İmâret, vakfiyesinin tanzim
tarihi olan 1463 (h. 868) yılında veya bundan kısa
bir süre önce yaptırılmıştır. 1923 yılına kadar gö-

müderrisi Kazanlı Hoca’yı tanırım oğlu Mustafa Efendi merhum
da medrese arkadaşımdır” demektedir. İbrahim Hakkı Konyalı,
Âbideleri ve Kitâbeleriyle Konya Tarihi, Ankara 1997, s. 967-969;
İsmail Çiftçioğlu, Vakfiyelere ve Tahrir Defterlerine Göre Karamanlı Eğitim-Öğretim Müesseseleri, (basılmamış doktora tezi),
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta
2001, s. 124.

revlisinin olduğu bilinen medresenin bu tarihten

28

sonra yıkıldığı anlaşılmaktadır.

29

27

Doğan Yörük, “Karaman Eyaletinde Tımara Çevrilen Vakıf ve
Mülkler (1476-1483)”, Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 6, Ankara 2007, s. 67.

26

27

İbrahim Hakkı Konyalı ayrıca; “ben medresenin 50 sene evvelki
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Şikârî, s. 234.

1476 ve 1501 tahrirlerinin mukayeseli bir çalışması için bk. Seher Haber, Konya Vakıfları (1476-1501), s. 138-140.
30

L. Şafak, s. 548.

Nurullah Doğan, 1629-1631 Tarihleri Arasında Konya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu, (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2018, s. 625, 626.
31

yevmî üç çift etmeğe mutasarrıf olan dârende-i fer-

zikredilmiştir.37

mân-ı hümâyûn…”.32 Beratın devamında, cülûs-ı
hümâyûn vâki‘ olub cümlelerinden devrin Padişahı
tarafından Karaman Bey’inin imâretine bizzat tasarrufta bulunulduğunu anlamaktayız. Aynı sicilde yer alan, ‘Karamanoğlu İbrâhîm Beg ‘İmâreti
Mahsûlü Da‘vâsı’ başlığından İbrahim Bey imâretinin akarlarının da devam ettiğini anlamaktayız.33
1644 tarihinde İstanbul merkezden gelen bir
fermanda imâret vakfının işleyişi hakkında kurallar hatırlatılmakta ve dikkatli olunması istenmektedir. Yine aynı seneye ait bir belgede imârete duacı
tayin olunduğu görülmektedir.34 1476 tahririnde

30 Kasım 1698 tarihli belgeden imârete ait
Kapan Hanı’nın odalarından, Köstendil veled-i Peretomos ve Todoros veled-i Sünbül nâm zimmîlere
satıldığını anlamaktayız.38
15 Ağustos-29 Eylül 1771 tarihli sicil kaydında Karamanoğlu İbrahim Bey’e ait vakıf Haremeyn-i şerifeyn evkâfına ait olarak gösterilmektedir. Bu vakfın imâret olup olmadığı hususunda bir
bilgi verilmemektedir. Aynı sicilde İbrahim Bey
imaret ve mescid vakfının gelir-gider kayıtları da
verilmiştir.39

imâretin gelirleri arasında adı zikredilen Yeni Ha-

17 Haziran 1848 tarihli bir belgede; “mü-

mam ve yine imâretin gelirlerinden Kapan Ha-

teveffâ-yı Karamanoğlu İbrâhim Beg vakf-ı şe-

nı’nın tamiri hakkında 1669-1670 tarihli Konya

rifi müsakkafâtından medine-i mezbûrede kâ’in

şer’iye sicilinde bir belge bulunmaktadır. Aynı si-

çifte hamam mürûr-ı ezmân ile harâbe olmağla

cilden imâretin gelirinin kâfi gelmemesi sebebiyle

ta‛mîr-i termîme eşedd-i ihtiyâc ile muhtâc ol-

borç aldığını öğrenmekteyiz.

mış…”40 cümlelerinden imâretin gelirleri arasın-

35

1672, 1673 senesi Konya sicilinden, imârete
ait olan Kapan Hanı’nın atıl kaldığını, yemek dağıtılmayıp, ekmek verilmediğinden İbrahim Bey
imâretinde işlerin yolunda gitmediğini anlamaktayız. Bütün bu olumsuzlukların giderilmesi için
mahkeme tedbirler almıştır.36
1683-1685 (H. 1094-1096) yıllarını kapsayan

da yer alan hamamın tamiri ile alakalı bilgi sahibi
olmaktayız. Aynı zamanda bu vesika ile 19. yüzyılın ikinci yarında da imâretin bir şekilde ayakta
olduğunu anlamaktayız. Yukarıda da ifade edildiği üzere 1923 yılına kadar görevlisinin olduğu
bilinen medresenin bu tarihten sonra yıkıldığı anlaşılmaktadır.

Konya şer‘iye sicilinde, Çumra ve Ervad nam karyelerin öşrünün İbrahim Bey imâretine ait olduğu
32
Leyla Özpolat, 1 Numaralı Konya Şer’iye Sicili, (970-1019/15631610), (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Konya 2016, s. 215, 216.
33

L. Özpolat, s. 373.

34
Hamit Şafakçı, 1644-1645 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal ve
Ekonomik Durumu, (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2005, s. 455, 456, 480.

Fatih Küçük, 14 Numaralı Konya Şer’iye Sicili-(10801081/1669-1670), (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2013, s. 148, 203.
35

Ayşe Yürekli Tutar, 16 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili (10831083/1672-1673), (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2018, s. 300.
36

Mehmet Ali Güven, 33 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili, (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya 2006, s. 523.
37

Mustafa Fırathan Taşın, 32 Numaralı Şer’iye Sicili (10961110/1685-1699), (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2019, s.113.
38

Özlem Başarır, XVIII Yüzyılda Osmanlı Sosyal Tarihi’ne Katkı:
Konya 60 No’lu Şer’iye Sicili’nin Analizi ve Tarihsel Bilgi Kaynağı Olarak Kullanımına İlişkin Bir Yöntem Denemesi, (basılmamış
yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara 2003, s. 154, 181.
39

Savaş Eroğlu, 1847–1848 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu-(80 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre), (basılmamış yüksek lisans tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya 2007, s. 350, 351.
40
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3- İlaldı Hatun Dâru’l-Huffâz’ı
İbrahim Bey imâreti’nden sonra tahrirlerde
Karaman hanedanından Konya’da vakfı olanlar

olup, Şadi Bey Hamamı’ndan 7 hisse, yılda 10 bin
akçe ve ayrıca hamamın karşısındaki dükkanlar da
vakfın gelirleri arasında kaydedilmiştir.43
1483 ve 1501 tarihindeki defterde Dâ-

arasında şüphesiz en dikkat çekici ve önemlisi İlaldı Hatun ve kurduğu Dâru’l-Huffâz vakfıdır.
İlaldı Hatun 1476 tahririnde, Bayazıt Hanoğlu Sultan Mehmet Han kızı İlaldı Hatun hitabıyla
zikredilmektedir. Kendisinin Karamanoğlu İb-

ru’l-Huffâz’ın akar kalemleri aynen sayılırken gelirinin 13 bin akçeye çıktığı görülmektedir. Tasarruf ise her iki defterde de Hüsrev Çelebi ve Cafer
Çelebi üzerinde gözükmektedir.44

rahim Bey’in eşi olduğuna dair güçlü bir kanaat

4- Musa Paşa Vakfı

mevcuttur. II. Murad, Karamanoğlu II. Mehmed

Tahrirlerde Emir Musa tabiriyle kayıtlı va-

Bey Antalya önündeki çarpışmada öldüğü zaman
onun üç oğlunu da kız kardeşleriyle evlendirmiştir. Bunlar arasında İbrahim Bey de bulunmaktadır.
Kaynaklarda bu üç hatunun da ismi zikredilmemektedir.41 Bu sebeple İbrahim Bey’in hanımının
adını da bilemiyoruz. Ancak tahrirde açıkça İbrahim Bey’in hatunu denmese de Osmanlı hanedanından Çelebi Mehmed’in kızı olduğu tahrirdeki
cümleden anlaşılan bu hanımın İbrahim Bey’in eşi
olduğu kanaatindeyiz. Çünkü bu kadar büyük bir
vakfı yaptırabilmek ancak güçlü bir Bey’in hanımı olmayı gerektirmektedir. Bu evliliği tam da o
günlerde Karamanoğlu topraklarına gelen Seyyid
Ali Semerkandî’nin menâkıbından öğrenmekteyiz;
“…Efendimizi Karaman’daki irfan ehli davet edip
Lârende’de istikbâl eylediler. Kendisi Sultan İbra-

kıfların Karamanoğlu beylerinden Musa Bey’e ait
olma ihtimalinin güçlü olduğunu düşünmekteyiz.
Yukarıda Karamanoğulları ve Konya başlığıyla
vermiş olduğumuz bilgiler arasında Karamanoğlu
Musa Bey’in bastırdığı düşünülen, Konya darblı,
1310 tarihli ve isimsiz Karamanoğlu sikkelerinin
varlığına değinilmişti.45 Bu sebeple Musa Bey’in
Konya ile irtibatı hem bu paradan hem de aşağıda
vereceğimiz malumattan anlaşılacağı üzere oldukça
erken bir dönemde tarihi kayıtlarda geçmektedir.
1476 vakıf tahririnde Vakf-ı Eczâ-i Emir Musa
adıyla yazılan vakfın hükm-i hümâyûn ile tasarrufunun Osman Fakı’da bulunduğu da belirtilmiştir.
Harman-ı Sultân, Meydan ve Râh-ı rûzbe adlarıyla
zemin akarları gözükmektedir.

him’in devletinde idi fi sene h. 832 (1428). Pâdi-

1483 tahririnde de adı geçen vakfın tasarrufu

şah-ı Âl-i Osman’da Murad Han Gazi cülûs eyledi.

hakkında Pîrî mezkûr ibaresi bulunmaktadır. Cüz-

Rivâyet-i sahîha hazret Karaman’a geldikte Sultan

lerinin Akıncı Mescidi’nde okunduğu bilgisi veril-

Mehmed vefat etmiş idi ve Sultan Murad cülûs et-

mekte olup, akarlar ise bir önceki tahrirde olduğu

miş idi. Kız karındaşını Sultan İbrahim’e tezvic et-

gibi tekrar edilmektedir.46

miş idi”.42
1476 defterinde vakıfla ilgili belgenin varlığı;
“mukarrer tuttum diye mektup verilmiş” cümlesinden anlaşılmaktadır. Tevliyet Ahi Ali oğlu elinde
Âşık Paşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân, (nşr. Kemal Yavuz –Yekta
Saraç), İstanbul 2010, s. 445, 448.

41

Es Seyyid Muhammed Nurbahş, Câmîu’l-Letâif fi-Şerhi Ahvâli
Seyyid Alâeddin Ali es-Semerkandî bin Yahya eş-Şirvânî, Koyunoğlu Ktp. T.Y, nr. 10092, vr. 13a.
42
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1501 defterinde kayıtlı bulunan vakıf hakkında bütün bilgiler tekrarlanırken tasarrufun Akıncı
Mescidi’nde olduğu ayrıca zikredilmiştir.47
43

Uzluk, s. 19.

44

Erdoğru, Murad Çelebi Defteri XVIII/1, s. 156; S. Haber, s. 158.

45

B. Teoman-G. Teoman, s. 4.

46

Erdoğru, Murad Çelebi Defteri XVIII/2, s. 109.

47

S. Haber, s. 181.

Emir Musa evladı adına 1476, 1483 ve 1501

Paşa Musa Bey’in Lârende şehrini imar ettiğinden

tahrirlerinde, Vakf-ı mescid-i mahalle-i Kabtur-

bahsedilmektedir. Yine aynı kaynakta; 11 Şubat

ga ve Ecza-i Veled-i Emir Musa kaydıyla bir va-

1329 tarihinde Gevale Kalesi’nin Paşa Musa Bey

kıf bulunmaktadır. Defterlerde; Darbhane önünde

tarafından alındığı ifade olunmaktadır.52 Defterde

Şerbetçi dükkanı, darphaneye bitişik mescid hane-

de kendisine, melikü’l-mennân ünvanıyla hitab

si yeri, Devlethan Hamamı yakınında dükkanlar,

olunmaktadır.

mescidin yanında dükkan ve Gömeke bağı yeri gelirler olarak sıralanmaktadır.48

Şikârî, Karamanoğlu Mahmud Bey hakkında; “iki oğlu vâr idi. İsâ Beg ve Musâ Pâşâ”

1476 tahririnde bir vakıf da Karaman hane-

cümlelerini kullanırken bir başka yerde de Mah-

danından olduğunu düşündüğümüz Ömer Seyyidi

mud Bey’in dört oğlunun olduğu zikredilip, biri-

oğlu Fahru’l meşâyih Sinan Seyyidi Zâviyesi’dir.

ne Musa derlerdi denmektedir. Yine aynı eserin

İbrahim Bey’den mektubu olduğu ve temellük ci-

muhtelif sayfalarında Musa Paşa Emir Musa ola-

hetinin malum olmadığı belirtilen zaviyenin, Musa

rak anılmaktadır.53 İlgili kaynakta Musa Bey için

Paşa bin Ömer Seyyidi adına Padişah hükmüyle

kullanılan tabirlerin farklılığı ilginç bir şekilde

mukarrer ibaresiyle kaydedilen vakfın neshedildi-

vakıf tahrir kayıtlarına da yansımış gözükmek-

ği de zikredilmektedir. Ova Belviran’da birçok köy

tedir.

gelir kalemi olarak yazılmıştır. Vâkıf ise aşağıda
kendisinden bahsedeceğimiz Karamanoğlu Beylerinin hizmetindeki Ağalardan biri olan Server
Ağa’dır.49
1476 vakıf defterinde gördüğümüz Musa Paşa’yı 1483 tahririnde de Pir Esad Sultan Zaviyesi’nde vâkıf olarak görmekteyiz. Defterde Musa
Paşa’nın vakıf kuruculuğu; “vâkıf Musa Paşa ber
mûceb-i vakfiyye amma mezkûr nısf-ı aher köhne
defterde timar-ı Musa Paşa deyû kaydolunmuşdur…” cümleleriyle zikrolunmuştur.50
1501 tahririnde de Musa Paşa’nın ismi Pir
Esad zaviyesi dolayısıyla tekrar geçmektedir.51

Konuyla ilgili Eylül 1640 tarihli Konya şer’iye sicilindeki Musa Bey’in Ermenek’te yaptırmış
olduğu medresesi ile alakalı davalarda zikredilen;
Ermenek Musa Paşa Medresesi Mütevelli Berâtı,
Musa Paşa Medresesi Vakfının ‘Öşrü Hakkında
Tezkere54 gibi dava konularından Musa Bey için
Paşa tabirinin kullanılmış olduğunu sarih bir şekilde anlamaktayız.
14.-15. yüzyıl Beylikler dünyasında hanedanın en büyük şehzadesinin Paşa tabiriyle anıldığı
da bilinen bir husustur. Osmanlılarda Alâeddin ve
Süleyman Paşalar, Candaroğullarında da Süleyman Paşa buna örnektir.55 Nitekim Bizans İmpara-

Tahrirlerde Musa Paşa olarak adı geçen kişi-

toru II. Manuel, Yıldırım Bâyezid’in Candaroğul-

nin Karamanoğlu Musa Bey olduğu kanaatinde-

ları üzerine yapmış olduğu sefer esnasında tabiiyet

yiz. Dönemine ait tarihi bir kayıtta Karamanoğlu

gereği Osmanlı ordugâhında bulunmaktaydı ve ka-

Musa Bey’den Paşa tabiriyle zikrolunmaktadır.

leme almış olduğu mektuplarında Candar Bey’ine

Anonim Selçûknâme’de, 1311-1312 senesinde

Paşa dendiğini; “Sinop ve Amnisos’a sınır olan

48
S. Haber, s. 123, 186; Erdoğru, Murad Çelebi Defteri, XVIII/2,
s. 112.

52

Anonim Selçûknâme, s. 69, 70.

53

Şikârî, s. 135, 139.

54

L. Özpolat, s. 190.

49

Uzluk, s. 21; S. Haber, s. 113, 114.

50

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/2, s. 103.

51

S. Haber, s. 172.

Haldun Eroğlu, “Şehzade”, DİB. İslam Ansiklopedisi, Cilt 38,
İstanbul 2010, s.481.

55
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bölgedeki topraklarla beraber birkaç kasaba ve

rak vermektedir.59 Ancak Larende’de 1512 tarihli

az sayıda insanı da yöneten Peisha adında Persli

Nasuh Bey’in oğlu Pir Ahmed Bey’in tasarrufun-

bir valinin dize getirilmesi” cümleleriyle naklet-

da bulunan babası Nasuh Bey Hamamı’nın vakıf

miştir.56

defterindeki kaydında kızının ismi Hüsnüşâh Ha-

5-Nefise Hatun Vakıfları
Defterlerde hanedan mensupları arasında vakıflarına rastladığımız baba-kız iki isim daha bulunmaktadır; Nasuh Bey ve kızı Nefise Hatun. Nasuh Bey’in Karamanoğlu İbrahim Bey’in kızından
olan torunu olduğunu Şikârî’den öğrenmekteyiz;
“Nasûh Beg, kızı ogludur ammâ muhkem severdi.

tun olarak belirtilmiş, ilgili vakıfta Şehzade Şehinşâh’ın Hüsnüşâh Hatun’un oğlu olduğu da açıkça
zikredilmiştir.60 Nasuh Bey’in Larende’deki dükkanlarının ve ayrıca Han’ının kiraya verilmesi ile
alakalı 1533 tarihli iki vakıf belgesinde Fahrunnisa
Huma Hatun’un ismi geçmektedir. Vesikayı neşreden Mesud Koman bu hanımın Nasuh Bey’in kızı
veya torunu olabileceğini söylemektedir.61 Bütün

Canbâz derler bir defterdârı vâr idi, kızını âna ver-

bu bilgilerden sonra tahrir kayıtlarında ismi geçen

miş idi. Nasuh Beg andan olmuşdur”.57

Nefise Hatun’un Nasuh Bey’in diğer bir kızı olabi-

Nefise Hatun’un Nasuh Bey’in kızı olduğu

leceği ihtiyat kaydı koymak şartıyla düşünülebilir.

kanaati hakimdir. İbrahim Hakkı Konyalı eserinde

Nasuh Bey’in Konya’da vakıf olarak bir Dâ-

Sitti Nefise Dâru’l-Huffâz’ından bahsederken ken-

ru’l-Huffâz’ı bulunmaktadır. Ancak maalesef vakıf

disinin Nasuh Çelebi’nin kızı olup, türbesinin de

tahrirlerinde yer almaz. Vakfa ait bilgiler 1512 ta-

Konya’da bulunduğunu herhangi bir kaynak atfı

rihli Nasuh Bey’in oğlu Pir Ahmed Bey’in vakfi-

vermeden ifade etmektedir. İ. H. Konyalı, Nasuh

yesinden çıkartılabilmektedir.62 1501 vakıf defte-

Bey’in İçel Livâsı Bey’liği vazifesini ifa ettiği-

rinde, Zeminhâ-yı Müteferrika der Konya başlığı

ni söyleyip İbrahim Bey’in torunu olup olmadığı

altında Nasuh Bey’e ait Kovan Ağzı, Belviran’a

hususunda bir şey zikretmemektedir. Konyalı’nın

tabi Sarı Öyük Çiftliği Mezrası öşr hasılları ara-

eserinde Turgutoğulları türbesi vesilesiyle bilgi

sında bulunmaktadır ve vâkıf olarak da Nasuh Bey

verilirken; “Turgutoğlu ailesinden Nasuh Çelebi

gösterilmektedir.63

kızı Nefise Hatun da hayır seven bir Türk kadını
idi o da türbe ve dâru’l-huffâz yaptırmıştı” denilmektedir.58

1476 tahririnde Nefise Hatun’a ait olduğu düşünülen bir türbe vakfı bulunmaktadır. Bu sebeple
kendisinin 1476’dan önce hayatını kaybettiği an-

Nasuh Bey’in bir kızının Osmanlı hükümdarı

laşılmaktadır. Gelir olarak Zengicek Karyesi’nin

II. Bâyezid’in eşi olduğunu bilmekteyiz. Bu evli-

öşr hasılı gösterilmiş, 6 hafızın da Pazartesi ve Per-

likten Şehzâde Şehinşâh dünyaya gelmiş, kendisi

şembe Kur’an okumaları şart olarak koşulmuştur.64

daha sonra Karaman Eyâletine Vali olarak tayin
olunmuştur. Bâyezid’in eşi olan kızın adını İsmail Hakkı Uzunçarşılı, sehven Hünişâh Hatun olaGeorge T. Dennis, The Letters of Manuel II. Palaeologus, Washington 1977, s. 44; Mektuptaki Persli tabiriyle Türk kastedilmektedir.

56

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi II, Ankara 1988, s.
237, 238.
59

60

M. Mesud Koman, “Nasuh Bey Evkafı”, Konya Halkevi Mecmuası V/36, Mart-Nisan 1941, s. 3159, 3160.
61

62

Konyalı, s. 465-469; Çiftçioğlu, s. 75.
S. Haber, s. 137.
Uzluk, s. 20; S. Haber, s. 113; Çiftçioğlu, s. 76.

57

Şikârî, s. 234.

63

58

Konyalı, s. 773, 954; Çiftçioğlu, s. 76.

64
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M. Mesud Koman, “Karaman’da Nasuh Bey Hamamı”, s. 1795.

1483 tahririnde Nefise Hatun’a ait Vakf-ı Dâ-

mı ve Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin sülalesinden

rülHuffaz-ı Nefise Hatun der-nefs-i Konya iba-

birisiyle Osmanlılar tarafına gitmiştir. Kendisinin

resiyle bir vakıf kaydı vardır. Tasarruf Mevlâna

ismi neredeyse dönemine ait bütün Osmanlı kay-

Abdullah’ta görünmekte olup; Zengicek Karyesi

naklarında Kara Server, Server Ağa veya Server

ve Sarnıç Mezrası’nın öşr hasılları akar olarak ya-

Bey olarak geçmektedir.67

zılmış, geliri de 1330 olarak belirtilmiştir. 1501
senesi tahririnde de geçen vakıf hakkındaki bilgiler tekrarlanmış, gelir yekûnu olarak 2892 verilmiştir.65
Karamanoğlu hanedanından bir hanım olarak
ele aldığımız Nefise Hatun’un kaynaklarda Karamanoğulları Beylerinin yanında gördüğümüz Turgutoğulları ailesinden olma ihtimalinin de yüksek
olduğunu tarihi malumatın sıhhati bakımından der-

İbrahim Bey’in 1465 (h. 870) tarihli Lârende’deki imâret vakfiyesinin ilâvesinde şahidler
arasında Server Ağa bin Abdullah ibaresiyle ismi
geçmektedir.68 Bin Abdullah tabirinden hareketle
kendisinin muhtemelen İbrahim Bey’in kölelerinden olduğunu söylememiz mümkündür. Şikârî’de;
“Sultânın iki ağası var idi. Birine La’l Ağa birine
Server Ağa derlerdi” cümleleriyle Server Ağa’nın
yerine işaret edilmiştir.69

kenar kaydı olarak dile getirmek durumundayız.

Server Ağa’nın 1476 vakıf tahririnde Kon-

19. asır ortalarına ait vakıf belgelerinde Turguto-

ya’da çeşme vakfı mevcuttur. Mütevelli olarak Se-

ğulları ailesinden hanımlara değinilip Nefise Ha-

ver Ağa’nın kölesi Hamza olarak gözükmektedir.

tun’a ait vakıfların da adı geçmektedir. Özellikle

Sonra Hamza’nın evladı, onlar tükenirlerse Konya

1476 tahririnde türbe vakfı’nın akarları arasında

Kadısı olacak kaydı da vardır. Konya sahrasında

gördüğümüz Zengicek Karyesi’nin gelirlerinden

Postinduz Hamamı’ndan 1/3 hissesi bulunmakta-

19. yüzyıl belgelerinde de bahsolunması dikkati-

dır. Bu hamamın yanında dükkanlar, Konya içinde

mizi çekmektedir.66

Server Ağa’nın evleri, Köşk Kavakta yer ve Pos-

KARAMANOĞULLARI BEYLIĞI
EMIRLERININ VAKIFLARI
1-Server Ağa Vakıfları
Tahrirlerde hanedan üyelerinin isimlerinin yanında çokça adına rastladığımız Server Ağa’nın da

tinduz Kervansarayı’nın yeri gelir kalemleri olarak
yazılmıştır.70 Aynı çeşmenin 1483 kaydında Mevlâna Celâleddin Hz. sülalesinden Celâleddin Çelebi’ye ait çeşme vakfının biraz proplemli olduğu
belirtilip Server Ağa’nın üzerine kaydedildiği ifade
edilmektedir.71

vakıfları bulunmaktadır. Tarihi kaynaklardan anla-

Yine 1476 tarihli vakıf defterinde yukarıda

dığımız kadarıyla kendisi İbrahim Bey’in önde ge-

zikretmiş olduğumuz Ömer Seyyidi oğlu Fah-

len emirleri arasında bulunmaktadır. II. Murad dönemindeki Osmanlı-Karamanlı buhranında (1444)
İbrahim Bey’in elçisi olarak İbrahim Bey’in hanı65

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s.157; S. Haber, s. 160.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, defter no: 2176, s.147, 148.
(Belgeden haberdar olmamızı sağlayan ve bizi yönlendiren Prof.
Dr. İsmail Kıvrım’a teşekkür ederiz); Turgutoğlu türbesi vakfı içerisinde zikredilen Nefise Hatun vakfı hakkında bir çalışma için bk.
Mustafa Akkuş-Şükrü Taşdelen, “Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey’in
Dediği Sultan Zaviye Vakfiyesi”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi,
Sayı 9, Konya 2018, s. 247.
66

Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihannümâ II, (nşr. F. R. Unat-M. A.
Köymen), Ankara 1957, s. 643, 645; Behiştî Sinan Çelebi, Tevârih-i Âl-i Osmân, Süleymaniye Ktp. Mikrofilm Arşivi T. Y, nr.
2764, vr. 125; İdris Bidlisî, Heşt Behişt, Nuruosmaniye Ktp. F. Y,
nr, 3209, vr. 308.
67

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Karamanoğulları Devri Vesikalarından İbrahim Bey’in Karaman İmareti Vakfiyesi”, Belleten I/1,
Ocak 1937, s. 103, 104.
68

69

Şikârî, s. 217.

70

Uzluk, s. 22.

71

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 147.
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ru’l-meşâyih Sinan Seyyidi Zâviyesi’nde Musa

man Dolabı’nın dâru’l-huffâz’a ait hasıl olduğu da

Paşa evladına adı geçen vakfı vakfeden olarak da

belirtilmiştir.77

Server Ağanın ismi kayıtlıdır.72

1483 defterinde Sudun Ağa’ya ait Mevlâ-

1501 vakıf kaydında Server Ağa’nın yaptırmış

na Fenârî Hamamı’nın önünde bir çeşme vakfını

olduğu üç tane çeşmenin varlığı; “Vakf-ı çeşme-i

görmekteyiz. Ilgın’a tabi Ayazlar Karyesinde bir

Server Ağa der-nefs-i Konya mukarrer üç mevzi’de

tımar hasılı, Pir Abi Hoca Salman zaviyesine yakın

üç çeşme var” cümleleriyle zikredilmiştir. Birin-

bir Dolab da varlıklar arasında sayılıp, gelirin 920

cisi Server Ağa’nın utekası olan Hamza’nın tasar-

akçe olduğu zikredilmiştir.78

rufunda bulunan çeşme, ikincisi Mevlânâ Fenârî

3-Yusuf Ağa Vakıfları

Hamamı’nın yanında bulunan çeşme, üçüncüsü ise
defterde belirtilmemiştir.73
Çeşmelerin dışında Server Ağa’nın 1483 tahririnde Vakf-ı Eczâ’-ı Server Ağa der-nefs-i Konya
başlığıyla bir vakfının daha olduğunu görmekteyiz. Tuti bin Hacı Muhyiddin’in tasarrufunda olan
vakfın Şerâfeddin Camiinde 5 cüz okunması için
vakfedildiği kayıtlıdır. Bezciler Hanı ve dükkanlar ayrıca Şerâfeddin Camii’nin yeri vakfın gelirleri ve mülkleri arasında sayılmaktadır. Vakfa ait
74

bilgiler 1501 defterinde de aynen tekrar edilmektedir.75
2-Sudun (Sodon-Südun) Ağa Vakıfları

Karamanoğlu hanedanının yanında ismini gördüğümüz diğer kişi de Yusuf Ağa’dır. Kendisinin
İbrahim Bey’e yakın bir kişi olup onun emirlerinden olduğu anlaşılmaktadır. İbrahim Bey’in Lârende’deki imâretinin vakfiyesinde şahidler arasında
zikredilen Yusuf bin Abdullah’ın yine aynı imâret
vakfiyesinde Emir-i Âhur Yusuf’un milki cümlesiyle
adı geçen kişinin tahrir kayıtlarında ismine rastladığımız Yusuf Ağa olduğunu düşünmekteyiz.79 Bin
Abdullah tabirinden hareketle Yusuf Ağa’nın da İbrahim Bey’in kölelerinden olduğu tahmin olunabilir.
1476 senesi vakıf defterinde Hoca Fakı önünde Yusuf Ağa çeşmesi vakfı ibaresiyle kayıtlı bulu-

Karamanoğulları ağalarından olduğu düşü-

nan vakfın, İbrahim Bey’den mukarrernâmesi ol-

nülen ve vakfı olan diğer bir isim de Sodon (Su-

duğu da ayrıca zikredilmiş ve Kıreline tabi Karaca

dun-Südun) Ağa’dır. Kendisi hakkında Karama-

Salur mezrası kendisine gelir olarak yazılmıştır.80

noğlu İbrahim Bey’in Lârende’deki imâretinin

1501 defterinde de adı geçen vakfın tasarrufunun

vakfiyesinde; “Gökceoğlu demekle ma’ruf Sudun

Yusuf Ağa’nın evladlarından birisinde olması soyu

Ağa milki…” kaydıyla bir malumat vardır. Burada

kesilirse de Konya Kadısı’nın uhdesine geçmesi

ismi geçen kişinin 1476 defterinde zikredilmiş olan

şart koşulmuş, gelir olarak ise Beğşehri’ne tabi

Sudun Ağa’yla aynı kişi olduğu düşünülmektedir.76

Karacasaray mezrası kaydedilmiştir.81

1476 tahririnde; “Vakf-ı Dârü’l-Huffâz-ı ve

77

çeşme-i Südün Ağa der-nefs-i Konya” başlığıyla

Uzluk, s. 19; S. Haber, s. 110.

78

Erdoğru, Murad Çelebi, XVIII/2, s. 101.

bir vakfının olduğu anlaşılmaktadır. Hoca Süley-

Uzunçarşılı, s. 96, 104; Şikârî’de Alâeddin Ali Bey’in emirleri arasında sayılan Mîr Yusuf’la, İbrahim Bey’in Larende imâretinde ismi
zikredilen Emir-i Âhur Yusuf’un Şikârî’deki kronolojik yöntemi ihtiyat kaydı olarak göz önünde bulundurmak şartı ve takdim tehirle acaba tahrirde adı geçen Yusuf Ağa’yla aynı tarihi kişilikler midir? suali
konunun aydınlatılması bakımından sorulabilir. Bk. Şikârî, s. 168.
79

72

Uzluk, s. 21.

73

S. Haber, s. 38, 168.

74

Erdoğru, Murad Çelebi, XVIII/2, s. 102.

75

S. Haber, s. 171.

80

Uzluk, s. 22.

76

Uzunçarşılı, s. 102.

81

S. Haber, s. 198.
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Yusuf Ağa adına 1476 vakıf tahririnde Dâ-

davasında Konya’da ilgili tarihte Ağa Çeşmele-

ru’l-Huffâz Vakfı bulunmakta olup devamında;

ri Vakfı olduğunu öğrenmekteyiz.86 Karamanoğlu

“azadlı köle Sungur tasarrufunda hükmü şerif ile

dönemi Ağalarından Server, Sudun, ve Yusuf Ağa-

vakıf defterinde bildirir vakfiye var İbrahim Bey’in

ların çeşmeleri olduğunu bilmekteyiz. Acaba 1672

nişanı ile Kadı elinde” denmektedir. Ova Belvi-

tarihinde zikredilen Ağa Çeşmeleri Evkâfı Kara-

ran’a tabi Çakmelek Karyesi’nden öşr hasılının

manoğlu Ağalarının çeşmeleri vakıfları mıdır? so-

1060 akçe olduğu belirtilmiştir.

rusunu sormamız gerekmektedir.

82

4-Sungur Ağa Vakıfları

1483 defterinde de Vakf-ı Dâru’l-Huffâz-ı Yusuf Ağa-i Has kaydıyla adı geçen vakfın Ova Belviran’a tabi Çatmelik Karyesi, Ilgın’a tabi, Afşar
Karyesi ve Ermenek’te harab bir değirmen akarının
bulunup, toplam gelirinin 1140 akçe, tasarrufunun
da Yusuf Ağa’nın kölesi Sungur’un elinde olduğu
kaydedilmiştir.83 1501 vakıf kaydında da adı geçen
vakfın akarları tekrar edilmekte, gelirinin de 2280
akçeye yükseldiği görülmektedir.84

Yukarıda Yusuf Ağa Dâru’l-Huffâz Vakfı’nı
dile getirirken tasarrufun onun azadlı kölesi Sungur Ağa’nın elinde olduğunu yazmıştık. Adı geçen Ağa’nın tahrirlerde diğer bazı vakıflarının ve
emlâkinin olduğunu aynı zamanda İbrahim Bey’in
Lârende’deki imâretinin vakfiyesinde şahidler arasında Sungur Ağa ve Sungur Ağa İbrahimî milki
ibaresiyle isminin geçtiğini görmekteyiz. İmârette

Yusuf Ağa’ya ait 1483 ve 1501 tahrirlerin-

adı geçen Ağa’nın Vakıf tahrirlerinde kayıtlı Sun-

de Vakf-ı-Dâru’l-Huffâz-ı Yusuf Ağa hazen-i İb-

gur Ağa olduğu kanaati ağır basmaktadır ki vak-

rahim Bey başlığıyla dikkat çekici bir kayıt daha

fiyeyi neşreden İsmail Hakkı Uzunçarşılı da aynı

bulunmaktadır. İlk kayıt Yusuf Ağa-i Has olarak

düşünceyi taşımaktadır. 87

verilirken, ikinci kayıtta hazen-i İbrahim Bey
ibaresinden vakfın İbrahim Bey’in hazinesinden
olduğu anlaşılmaktadır. İbrahim Bey’den mukarrernâmesinin de varlığı zikredilen vakfın; Köhne defterden haric olduğu ancak Padişah’ın mukarrer edilmesini emretmesi sebebiyle yazıldığı
özellikle belirtilmiştir. Ilgın’a tabi Mahmudhisarı
Karyesi, Anduğı Vilayetine tabi Asmaz Karyesi
öşr-i bağ olarak; ceviz, bal ve değirmen öşürleri
yazılmıştır. Cüz okuyan hafızlara da pay verilmesi kaydı düşülen vakfın geliri 5349 akçe olarak
yazılmıştır. 1501 tahririnde ise gelir 8783 akçeye
yükselmiştir.85

Sungur Ağa’nın Efendisi Yusuf Ağa’nın Dâru’l-Huffâz Vakfı’ndaki tasarrufuna ek olarak bir
dâru’l-huffâz vakfının bulunduğu anlaşılmaktadır. Padişah hükmüyle rakabeye sarf olunması
şart koşulmuştur. Dört buçuk sehmin; imam, müezzin, hafızlar ve kayyumun olması geri kalan
dört sehmin zabt olunması, üç buçuk sehmin de
tevliyetde kalması kaydedilmiştir. Ayrıca Sungur
Ağa’dan sonra kölelerinden Ürkmez’e sonra da
onun soyundan gelenlere en son olarak da yani
soy kesilirse Konya Kadısı’na emanet edilmiştir.
Gelirleri arasında Sungur Ağa Hamamı ve ona
bitişik şerbet dükkanları sayılmıştır.88 1501 vak-

11 Temmuz 1672 senesindeki kadı sicilinde

fında da dâru’l-huffâz zikrolunmaktadır. Vakfın

Ağa Çeşmeleri Evkâfı Mütevellisi Vakıf Alacağı

yarı tasarrufu Mevlâna Nurullah’a yarı tasarrufu
da bir önceki tahrirde kaydolunduğu üzere evlâd-ı

82

Uzluk, s. 19; S. Haber, s. 109.

83

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 155.

86

A. Y. Tutar, s. 105, 106.

84

S. Haber, s. 157.

87

Uzunçarşılı, s. 95, 105.

85

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 160; S. Haber, s. 165.

88

S. Haber, s. 108.
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Ürkmez’e verilmiştir. Akarları olan vakfın defter-i

Ağa birine Server Ağa derlerdi” cümlelerinden an-

köhnede adı geçen bağçe-i Sungur’un satıldığı

lamaktayız. Yine Şikârî’de La’l Ağa ismiyle fark-

vurgulanmaktadır.

lı Karamanoğlu Beyleri’nin de; hadımı, lâlâsı ve

89

Sungur Ağa’nın dâru’l-huffâz vakfına ek olarak 1476 tahririnde bir de Vakf-ı Mescid-i Sungur
cümlesiyle başlayan vakfı bulunmaktadır. Varlıkları arasında; Aymenos’da 5 dönüm zemin, Çayırbağ’da yerler sayılmaktadır.90 1483 tahririnde de

kethudâsı olduğunu öğrenmekteyiz. La’l Ağa’nın
ayrıca Niğde Dizdarı olarak da adı geçmektedir.96
Bu gibi bilgilerde Şikârî’yi takdim tehirle dikkatli
okumak ve tarihi malumatı ona göre değerlendirmek daha sıhhatli olacaktır.

zikredilen vakfın Konya merkezde 8 dükkanı olup

1476 senesine ait defterde, Vakf-ı Dârü’l-Huf-

dördünün harap, dördünün de sağlam olduğu ayrı-

fâz-ı La’l Paşa der-nefs-i Konya kaydıyla bir vakfı

ca Emir Tavşan civarında da bir zeminin bulundu-

bulunmaktadır. Tasarrufun Mevlâna Abdülaziz’de,

ğu kayıtlıdır.91 1501 tahririnde de adı geçen vakfın

asıl vakfın ise münhedim ve mensûh olduğu kaydı

gelir kalemlerinin arttığı görülmektedir.92

düşülmüştür.97

21 Mayıs 1571 tarihli Konya kadı sicilinde
Sungur Ağa Hamamı’nın mütevelli kaim-i makamı Şâhverdi bin Âdem zimmetinde eksik çıkan
bir para davası görülmektedir. Yine aynı defterde
Sungur Ağa’dan adını aldığını düşündüğümüz 17
Mart 1571 tarihli bir dava kaydında Mahalle-i Sungur’dan bahsedilmektedir.93

1483 vakıf kaydında Vakf-ı Dârü’l-Huffâz’ın
asıl binasının münhedim olub bir gayrı buk’a yapdırmışlar anda okurlarmış cümlesinden bir önceki defterde de zikredildiği üzere harab olduğunu
anlamak mümkündür. Tasarrufun Mevlâna Bedreddin’de bulunduğu, kendisinin Mevlâna Abdülaziz’in evladı olup ayrıca İbrahim Bey’den vech-i

9 Haziran 1670 tarihli kadı sicilinde Sungur

mezbûr üzere mektub verildiği de belirtilmiştir.

Hamamı’nın dellalının ölümü üzerine bir alacak

Akçaviran ve Kabız Ali karyelerinde öşr hasılı,

davasında yine Sungur Ağa’nın ismi zikredilmek-

Gedegılas’da değirmen ve Sarraclarda dükkan ger-

tedir.94 1672 senesine ait bir diğer sicilde de Sungur

lirleri arasında yazılmış olup yekûnun 1040 akçe

Mahallesi’nden bahsedilmektedir.95

olduğu yazılmıştır.98

5-La’l Ağa Vakıfları
Vakıf tahrir kayıtlarında Karamanoğlu emirlerinden La’l Ağa’ya ait vakıflar mevcuttur. Kendisinin Karamanoğlu İbrahim Bey’in en yakın emirlerinden olduğunu bir vesileyle zikretmiş olduğumuz

1501 tahririnde de adı geçen dârü’l-huffâz’ın
neredeyse bütün bilgileri bir önceki defterde olduğu gibi tekrarlanmış, tasarrufun Mevlâna Abdülaziz’in evladında bulunduğu belirtilmiş, gelir ise
artış gösterip 1424 akçe olarak yazılmıştır.99

Şikârî’deki; “Sultânın iki ağası var idi. Birine La’l

1476 defterinde La’l Paşa adına, Şahne Karyesi’nde biri cami diğeri de zaviye iki vakıf daha

89

S. Haber, s. 155.

90

S. Haber, s. 124.

91

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 154.

92

S. Haber, s. 108.

96

Şikârî, s. 167, 206, 207, 217.

93

L. Şafak, s. 407, 428.

97

S. Haber, s. 149.

94

F. Küçük, s. 143.

98

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 154.

95

A. Y. Tutar, s. 99.

99

S. Haber, s. 154.
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zikredilmektedir. Vakıf tahririnin farklı bir bahsinde
an asyâb-ı Şahne der-vâdi-i Meram cümlesinden

Şahne Karyesi’nin Meram’da olduğunu öğrenmek-

7 Aralık 1562 senesine ait bir sicil kaydında,

teyiz. Cami vakfına ait bir değirmen ve Akviran’da

Fazla Çıkacak Mahsûlün Vakfın Olacağını Tescîl

bir zemin, Zâviyeye de Hatunsaray’a tabi Eksile,

başlıklı davada Evkâf-ı La‘l Pâşâ ibaresiyle vakfın

Akviran ve Çuki karyelerinde bir çiftlik kayıtlıdır.

mütevellisi sayılmaktadır.106

100

1483 vakıf kaydında camii ve zaviye vakıfları

6-Kadı Mürsel Vakıfları

aynı başlıkta zikredilmiştir. Tasarruf Dermiş veledi Mehemmed’de olup bir önceki tahrirde kayıtlı
akarlar tekrarlanmaktadır. Gelir yekûnu 600 akçe
olarak verilmiştir.101
1501 tahririnde de yine cami ve zaviye vakıfları aynı başlıkta verilip, tevliyet ve hitâbetine
Zekeriya Fâkih’in memur olduğu belirtilmiş ve
hemen hemen aynı gelir kalemleri zikredilmiştir.102

Konya’daki muhtemel Karamanoğlu vakıflarından birisi de Kadı Mürsel’e aittir. İsmail Çiftçioğlu’na göre Kadı Mürsel, Karamanoğlu II.
Mehmed Bey’in kazaskerlerindendir. Çiftçioğlu
bu görüşünü, Osmanlıların fetret dönemi olayları
esnasında Bursa’yı kuşatan ve şehri ateşe veren
Karamanoğlu Mehmed Bey ile Osmanlı’yı barıştırmayı teklif eden Kara Mürsel’in Kadı Mürsel

27 Temmuz-5 Ağustos 1672 tarihli kadı si-

olması gerektiği kanaatine dayandırmaktadır.107

cilinde La’l Ağa camii vakfı onun adı anılmadan

Çiftçioğlu’nun işaret etmiş olduğu husus, Neşrî

Vâdi-i Merâm Karamanoğlu Câmi‘i Vakfı Müte-

ve Âşıkpaşazâde tarihlerinde de nakledilmektedir.

velli Berâtı ibaresiyle zikredilir. Dava belgesindeki

Her iki kaynakta da geçen; “…ve Karamanoğ-

Vâdi-i Merâm’da vâki‘ Karamanoğlu binâ eylediği

lu’nun bir kazaskeri varidi, Kara Mürsel derlerdi.

câmi‘-i şerîf evkâfının cümleleri dikkat çekmekte

Karamanoğlu’na eyitti…” cümleleri araştırmacı-

olup mescidin Karamanoğulları döneminde inşa

ları, tahrir kayıtlarında ismi geçen Kadı Mürsel’in

Burada bah-

Mehmed Bey’in Kazaskeri Kara Mürsel olabilece-

olunduğuna işaret edilmektedir.

103

si geçen cami Karamanoğlu II. Mehmed Bey’in

ği düşüncesine sevk etmektedir.108

yaptırmış olduğu cami olmalıdır. İ. H. Konyalı bu
camiyi Hatıblıoğlu Cami olarak da zikredip Hatıblıoğlu zaviyesinin içinde olduğunu söylemektedir. Konyalı ayrıca eserin Karamanoğlu Mehmed
Bey’e ait olduğunu tevsik eden kitabeyi de eserinde vermektedir. Kitabede şu cümleler yazılıdır;
“fi eyyâmı devlet-el Sultân Mehmed bin Alâeddin
bin Karaman”104 1476 tahririnde Vakf-ı cami-i ve-

1476 tarihli defterde Vakf-ı Câmi’-i ve Medrese ve Hangâh-ı Kadı Mürsel başlığıyla verilen
kayıtta mütevelli Hacı İbrahim olarak verilmekte,
vakfın eski olduğunu vakf-ı kadim mukarrer cümlesinden anlamaktayız. Aksaray ve Ilgın’a tabi karyelerde öşr hasılları olan vakfın ayrıca dükkanları
ve Bezirhâne mukataası gelirleri bulunmaktadır.109

led-i Hatıblu der Meram tabi’-i Konya başlığıyla

1483 tarihli defterde de adı geçen vakfın med-

verilen Meram’daki cami Karamanoğlu Mehmed

rese ve hangâhının İbrahim Bey zamanında harab

Bey’e ait olmalıdır.

olup şimdi ise caminin dahi yıkılıp namaz kılına-

105

maz hale geldiği zikredilmektedir. Kadı Mürsel ru-

100

S. Haber, s. 107, 108, 129.

101

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 151.

102

S. Haber, s. 149, 150.

106

L. Özpolat, s. 467.

103

A. Y. Tutar, s. 398.

107

Çiftçioğlu, s. 22.

104

Konyalı, s. 456, 457.

108

Âşık Paşazâde, s. 357; Neşrî II, s. 513.

105

S. Haber, s. 99.

109

S. Haber, s. 102.

huna günde iki cüz okunduğu, tasarrufun da Kadı
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Mürsel evladında bulunduğu yazılmaktadır. Aksa-

fudalâ Hazret-i Mevlâna Saru Yakub dirler ol aziz

ray ve Ilgın karye ve mezralarında öşür hasılları,

geldi, gayet ululardan idi… sulh-u musâlaha olu-

berberhane, fırın ve diğer dükkanlar akarları olup,

nub…”.114 Karamanoğlu İshak Bey’in de Fatih

gelir yekûnu 1247 akçe olarak verilmektedir.110

Sultan Mehmed’e göndermiş olduğu elçinin Sarı

1501 tahririnde de Kadı Mürsel vakfı mevcuttur ve önceki defterdeki malumat tekrarlanıp camisinin tamir edildiği ifade olunmaktadır. Köse Muallim namıyla meşhur, Mevlâna Sinan’ın tasarrufunda

Yakub’un oğlu Ahmed Çelebi olduğunu Âşık Paşazâde şu cümlelerle anlatır; “İshak dahı Sultân
Muhammed’e Saru Yakub oglını ilçi göndürdi
kim…”.115

bulunduğu ve kendisinin Kadı Mürsel’in soyundan

Sarı Yakub’un oğlu adına (Mehmed Çelebi bin

olduğu, vakıfta Kadı Mürsel ruhuna günde iki cüz

Sarı Yakub) 1476 tahririnde, Vakf-ı Zâviye-i Şeyh

okunduğu da yine tekrar edilmektedir. 1501 tahririnde köhne defterde kayıtlı bağlar arasında Kadı
Mürsel Bağı da ayrıca zikrolunmaktadır.111

Hasan Rûmî’nin vakfında tımar tasarrufu ve Konya sahrası Koraç Karyesi’nde öşr hasılı bulunmaktadır.116

1630 tarihli Konya kadı sicilinde mülk satışı sebebiyle merhum Kadı Mürsel cami kaydıyla
Kadı Mürsel’in mevki tarifinde adı geçmektedir.112

1483 tahririnde de kayıtlı bulunan vakfın harab olması sebebiyle nesh olunduğunu ancak Sultan’ın vakfiyyeti mukarrer kılıp, Mevlâna Saru Ya-

1685 senesine ait bir davada Kadı Mürsel

kub oğlu Mehmed Çelebi’ye sadaka edip, hükm-i

Cami Vakfı’na ait bir tarladan bahsedilmektedir. 4

humâyûn verildiğinden bahsedilmektedir. Yeni-

Eylül 1672 yılındaki mülk satışı ile alakalı bir si-

lenen vakfa dükkanlar ve bazı köyler akar olarak

cil kaydında da Kadı Mürsel Cami’nin kiracısı taş

bağlanmıştır. 1501 tahririnde de adı geçen vakıf

dükkandan bahsedildiğini görmekteyiz.

hakkında aynı bilgiler verilmektedir.117

113

7-Sarı Yakub Ailesi Vakfı
Karamanoğlu emrinde vazife yapanlardan
mühim bir sima da Mevlâna Sarı Yakub olup defterlerde onun oğlu Mehmed Çelebi’nin vakıf sa-

Sarı Yakub adı 1685, 1770 ve 1848 senelerine
ait sicillerde mahalle olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yine 1685 tarihli sicilden Sarı Yakub Mescidi’nin
varlığını öğrenmekteyiz.118

hibi olarak ismi geçmektedir. Sarı Yakub ve oğlu

Netice

Osmanlı kaynaklarında Karamanlı elçisi olarak
tanıtılmaktadır.
II. Murad’ın Konya’ya yürümesi üzerine Karamanoğlu İbrahim Bey Oruç Beğ’in vermiş olduğu malumata göre Osmanlılara elçi olarak Mevlâna
Saru Yakub’u göndermiştir. Oruç Bey kendisinden
çok sitâyişkâr cümlelerle bahsetmektedir; “İbrahim Beg kaçub gidüb akıbet efdalü’l ulemâ ve’l

Vakıf kayıtlarından hareketle şu hususu tarihi bir vakıa olarak ifade edebiliriz; Selçukluların
siyasi kudretlerinin son bulması, Sultanların ve
emirlerinin Konya’da mimari eser yaptırmaktan
114

Oruç Beğ Tarihi, (haz. N. Öztürk), İstanbul 2008, s. 64.

115
Âşık Paşazâde, s. 443; Tahrirlerde Sarı Yakub’un oğlunun adı
Mehmed, Osmanlı kaynaklarında ise Ahmed olarak geçmektedir.
Ancak Osmanlı kaynaklarının zaman zaman isimleri karıştırdığı
veya yanlış yazdığı bazı tarihi araştırmalar sayesinde bilinen bir
husustur.

110

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 150.

111

S. Haber, s. 102, 128, 147.

116

S. Haber, s. 117.

112

N. Doğan, s. 467.

117

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/2, s. 101; S. Haber, s. 169.

113

M. A. Güven, s. 231; A. Y. Tutar, s. 160.

118

Güven, s. 26; Başarır, s. 109; S. Eroğlu, s. 118.
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çekilmeleri üzerine eser inşasını Karaman hane-

Konya’yı ele geçirip orada ismiyle ilk para-

danı ve onların hizmetindeki Ağalar devam ettir-

yı bastıran Süleyman Bey’in şehre girdikten sonra

mişler bunu da kurmuş oldukları vakıflar yoluyla

yapmış olduğu icraat anlatılırken; “Süleymân Şâh

gerçekleştirmişlerdir.

ve Alâüddin ibn Karaman, yigirmi altı bin er ile

Konya’da İbrahim Bey imâreti başta olmak
üzere diğer Karamanoğlu vakıflarında dükkanları

Konya üstüne geldi… Sarây-ı Keykubâd’a kondu.
Üç ay sâkin oldu. Şehrlüye muhkem ri’âyet eyle-

görmekteyiz. Süreyya Faruki, Ankara, Konya, To-

di, bâc harâcı kaldırdı. Ne kadar harâbe var ise

kat gibi büyük şehirlerde vakıflara ait dükkanların

ma’mûr eyledi” cümleleri Şikârî’nin eserinde nak-

çokluğunun büyücek vakıf külliyeleri içinde bu-

ledilmektedir. Yine aynı eserde Karamanoğlu İb-

lunmasını ilgi çekici bulmakta özellikle Osmanlı

rahim Bey için de benzer bir paragraf mevcuttur;

öncesi Beylikler dünyasında bunun şehir merkezi-

“İbrâhim Hân Konya’ya imâret yapdı. İbrâhim

nin bilinçli bir planlanması için yapıldığını düşün-

Hân’ın tekyesi ve câmi’, hânkah, imâret, köprü-

mektedir. Faruki buna ek olarak; “ancak bir vakfın

sü ve hanları cümle altmış dört dânedir hayrâtı

kurulması ve ticari mülklerle donatılması bu bina-

bî-nihâyedir”.121 Yukarıdaki satırlarda zikredildiği

ların hepsinin bu amaçla yeni inşa edildiği anla-

üzere İbrahim Bey’e ait imâret, ona ait vakıf mek-

mına gelmez. Daha önceden var olan bazı yapılar

tupları ve hanedana ait vakıf tasarrufları ilgili kay-

satın alınıp söz konusu vakfa bağışlanmış da ola-

nağı tasdik etmektedir.

bilir” demektedir.

119

Defterlerde mevcut kayıtlara

bakıldığında Karamanoğlu vakıflarının Konya’nın
şehir hayatını tanzim edip, tarihi vakıfların da sıhhatli bir insicamla taşınmaya gayret edildiğini yine
tarihi meşhur simaların isimlerinin çokluğundan
rahatlıkla anlamak mümkün gözükmektedir.
Dönem hakkında bilgi veren kaynaklarda bu
tespitlerin altını dolduran bilgiler bulunmaktadır.
Karamanoğlu Beyleri Konya ile irtibatları ilk başladığı andan itibaren orada kalıcı olmayı düşünmüşler ve imar faaliyetlerine teşebbüs etmişlerdir.
1330’larda Konya’ya gelen İbn Battuta Karamanoğulları hakimiyetindeki Konya’dan bahsederken;
büyük ve güzel bir şehir olup, caddelerinin genişliğinden, çarşılarının muntazam ayrıca her zanaatın
erbabının çarşıda belirli yerde toplandığından bahsetmektedir.120 Her ne kadar o tarihlerde Konya’nın
Karamanoğulları hakimiyetine yeni girdiği düşünülse de şehrin yeni sahiplerinin tavrı hakkında bir
kanaat vermesi bakımından oldukça mühimdir.
Suraıya Faroqhı, Osmanlı’da Kentler ve Kentliler, (çev. N.
Kalaycıoğlu), İstanbul 1994, s. 43, 44.

Elimizdeki defter ve hatta kadı sicillerinden
16. yüzyıl ve ilerleyen yıllarda Karamanoğlu vakıf
gelirlerinin artarak canlı bir şekilde devam ettiği
görülmektedir. Araştırmamızın sınırları çerçevesinde özel bir başlık veya paragraf tahsis etmememize rağmen Osmanlı Devleti’nin hakimiyetine
giren bir çok yerde görülebilir bir durum olabilen
bu vakıa Süreyya Faruki’ye göre Karaman Vilayetinin özel durumu sebebiyle Konya’daki Osmanlı
idaresi biraz daha titiz davranmıştır.122 Faruki’nin
burada kastettiği titizlik tarihi Karamanoğlu-Osmanlı mücadelesidir. Nitekim Konya’da İbrahim
Bey imâretinden başka diğer bir imâretin Osmanlı
hükümdarı II. Selim’e ait olması ilgili hassasiyetle
alakalı olmalıdır. Tam da bu noktada, Karmanlılar
da acaba Selçuklu başşehri olduğu için Konya’da
vakıflar düzenlemişler midir? sualini haklı olarak
sormamızı gerektirmektedir. Bu sualin cevabı tahrir kayıtlarında Karaman Beylerinin Konya’daki
vakıfları olarak karşımıza çıkmaktadır.

119

120

İbn Battuta, s. 412.

121

Şikârî, s. 156, 157, 234.

122

Faroqhı, s. 49.
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Süreyya Faruki’nin konumuzla ilgili olarak kendisinden istifade edeceğimiz iki tespitini
daha dile getirmekte fayda mülahaza ediyoruz.
Faruki; “Pek çok büyük vakıf yalnızca şehir
gelirine dayanmıyor ve gelirlerinin önemli bir kısmını köylerden elde ediyordu. Vakıflar bu anlamda
köyden şehre sürekli bir artıkdeğer aktarımına yol
açan vergi toplama mekanizmasının bir parçasını
oluşturuyordu”123 demektedir. Vakıf defterlerinde Konya’daki Karamanoğlu vakıflarının gelirleri
sıralanırken zikredilen karye, mezra tabirlerinden
ilgili vakıfların köylerden mühim akarlarının olduğunu görmekteyiz. Buradan da Faruki’nin işaret
ettiği üzere Konya çevresinden merkeze doğru bir
iktisadi artı değerin akıtılıp vakıfların güçlü olması
sağlanmış aynı zamanda kuvvetli bir ticari hayatın
tahakkuku amaçlanmıştır.
Nitekim Akif Erdoğru, vakıfların vergilerinin
vakıf sahiplerince tahsil edildiğini bunun Osmanlı
öncesi bir uygulama olup İbrahim Bey imâreti hakkında defterde kayıtlı, Karamanoğulları zamanında
karye-i mezbûre ortakçı olub öşrü vakfa verülürmüş
ifadesinden açıkça anlaşılıyor demektedir.124
Faruki’nin vakıf kayıtlarını inceleyerek varmış olduğu ikinci tespitine göre; “Servetleri ticari
başarı olmayıp, hizmetlerinin karşılığı olan hanedan mensubu dışında kalanlar birikmiş olan fonlarını vakıf kurarak değerlendirip ticaretin seyrini
kuvvetle etkilemiştir”.125 Çalışmamızda naklettiğimiz üzere Konya’daki Karamanoğlu hanedanı
hizmetindeki Ağaların ve onların kölelerinin vakıf
tasarrufları Faruki’nin tespiti ile örtüşmekte ve onu
takviye eden tarihi malzeme olarak elimizde bulunmaktadır.
123

Faroqhı, s. 56.

124

Erdoğru, Murad Çelebi XVIII/1, s. 129.

Faroqhı, s. 57; (Vakıf tahrirleri ve defterlerde zikrolunan teknik konu ve tabirlerle alakalı olarak bilgilerine başvurduğum Prof.
Dr. Mehmet Karagöz ve Doç. Dr. Özlem Başarır’a yardımları için
müteşekkirim).
125
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Karamanoğlu II. İbrahim Bey’in vekili ve
ordu komutanı olan Pir Hüseyin Bey, XV. yüzyılın ilk yarısında gelirlerinin bir kısmını hayır hasenat için imar ve vakıf faaliyetlerinde kullanmıştır.
Onun evlatları Ahmet, Ömer, Mustafa ve Erdoğdu
beyler de atalarının takipçileri olmuşlardır. Karamanoğulları Beyliği ümerasına mensup diğer aşiretlere ait vakıf yok denecek kadar az iken Turgutoğlu idarecilerine ait Konya ve civarında on beş
vakıf bulunmaktadır. Turgutoğulları her ne kadar
klasik anlamda bir beylik olmasa da vakıf tahsisinde dikkate şâyan bir özelliğe sahiptirler. Bu özellik
Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Devletindeki askeri
kesimdeki vakıf kurucularının özelliklerini ihtiva
etmektedir.
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Konya merkezde bulunan vakıflardan Hüseyin Bey’e ait Kalenderhane, Ahmet Bey’e ait Türbe ve Ebu’l-fazl Camii vakfiye suretleri günümüze
kadar ulaşmıştır. Vakıfların gelir-giderleri, görevlilerin sayıları XV. ve XVI. yy. vakıf defterlerinden
takip edildiğinde rakamlar gelirlerin genel olarak
arttığı izlenimini vermektedir. Bu durumun nedeni
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arazinin ya da ürünün artması değil akçenin gide-

this situation is not the expansion in the land or the

rek değer kaybetmesi ve ürünün çok fazla değer

product, but the gradual depreciation of the coin

kazanmasıdır.

and the much appreciation of the product.

Çalışmada önce vakfiyeler tercüme ve transkibe

The study firstly aims to analyze foundations

edilerek tahlil edilmiş sonra da Karaman Vilâyeti va-

with their endowments by translating and

kıf tahrir defterlerinde bilgileri bulunan Pir Hüseyin

transcribing them. In addition to that, foundations

Bey’e ait Emir Şah Bey Türbe ve Mescid Vakfı, Tür-

such as the Emir Şah Bey Tomb and Masjid,

be Vakfı, Darülhuffaz Vakfı, Anber Reis Camii Vak-

Darülhuffaz, Anber Reis Camii as well the

fı, Ahmet Bey’e ait olan Darülhuffaz Vakfı ile Ömer

Darülhuffaz Foundation belonging to Ahmet Bey

Bey’e ait olan Türbe ve Çeşme vakfı incelenmiştir.

and the Tomb foundation belonging to Ömer Bey,

Anahtar Kelimeler: Turgutoğlu Vakıfları, Pir
Hüseyin Bey, Konya Vakıfları, Vakfiye.
ENDOWNMENTS OF
TURGUTOGULLARI’S MEN IN KONYA

which are registered in the foundation registry of
the Karaman Province, will be examined.
Keywords:

Turgutoglu

Endowments,

Pir

Huseyin Bey, Konya Foundations, Endowment Title.

ABSTRACT:

GİRİŞ

Pir Huseyin Bey, an army commander who

Turgutoğulları, Karamanoğulları Beyliği’nin

was at same time the deputy of Karamanoglu II.
Ibrahim, used a part of his incomes voluntarily for
philanthropy and endowment activities in the first
half of the 15th century. His sons, named Ahmet,

ordu komutanlarından Turgut Bey’in neslinden
gelmektedir. Turgutoğullarının tarihte en faal olduğu dönem Emir Şah Beyoğlu Pir Hüseyin Bey
dönemidir. Pir Hüseyin Bey dönemin ordular ko-

Omer, Mustafa and Erdogdu also did the same.

mutanı ve Karamanoğlu II. İbrahim’in vekili idi.

While there are almost no foundations belonging

O, görevli olduğu XV. yüzyılın ilk yarısında gelir-

to other tribes of Karamanogullari, there are fifteen

lerinin bir kısmını hayır hasenat için imar ve vakıf

foundations in Konya and its vicinity belonging

faaliyetlerinde kullanmıştır. Onun evlatları Ahmet,

to

Hasan, Ömer, Mustafa ve Turgut beyler de ataları-

the

Turgutoglu

administrators. Although

Turgutogulları are not a principality in the classical
sense, they have a remarkable feature in the
allocation of foundations. This feature includes the
features in the military sector, of the founders of
endowments in the Seljuks and Ottoman Empire.

nın açtığı bu yolda takipçileri olmuşlardır.
Karamanoğulları Beyliği ümerasına mensup
Bayburt, Yapalu, Varsak, Kökez, Kosun, Samagar
gibi aşiretlere ait vakıf yok denecek kadar az iken
Turgutoğullarına ait birçok vakıf bulunmaktadır.

Endowments such as the Kalender house

Turgutoğulları her ne kadar klasik anlamda bir bey-

belonging to Huseyin Bey, tombs belonging to

lik olmasa da vakıf tahsis etme hususunda dikkate

Ahmet Bey and the Ebu’l-fazl Mosque, that are

şâyan bir hususiyet ihtiva etmektedirler. Turgutoğlu

placed in the city center of Konya, have survived

beylerinin Karamanoğlu Devleti idaresindeki statü-

to the present day. By observing the income and

leri dikkate alındığında, onların durumları Türkiye

expenditure of foundations and the number of

Selçuklu ve Osmanlı Devleti’ndeki askeri kesimde-

officials followed from the foundation books of

ki vakıf kurucularının özelliklerine benzemektedir.

the 15th and 16th centuries, it is proved that the

Turgutoğullarının kendilerine yurt ve dirlik olarak

incomes generally have increased. The reason for

tahsis edilen toprakların yanında özellikle başkent
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Konya’da yaptıkları hayır eserlerinin yanında Ilgın,

Yirmi birinci ile yirmi altıncı satır arasındaki satır-

Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir gibi idari birim-

ların başlangıç kısımları siliktir. Ayrıca az da olsa

lerde kurdukları vakıflarla tam bir beylik özelliğini

okunamayan kelimeler bulunmaktadır. Bundan do-

ihtiva etmektedir. Pir Hüseyin Bey’in Saray-ini Ca-

layı tercümede sıkıntı yaşanmıştır.

mii Vakfı, Ilgın Pir Hüseyin/Ulu Camii Vakfı, Dediği Sultan Vakfı, Zaviye ve Çeşme-i Zaviye Vakfı, Ömer Bey’in Zaviye Vakfı, Rüstem Bey Türbe
Vakfı ile Erdoğdu Bey’in Selühisar Camii Vakfı
Konya şehir merkezi dışındaki vakıflardır.
Turgutoğlu ailesi Türkiye Selçuklu Devleti’nin
son zamanlarından itibaren Karamanoğlu Beyliği
yanında yer almış, onlarla akrabalık kurmuş ve onlar adına saltanat mücadelesinde bulunmuştur. Bu
dönemde elde ettikleri gelirler ile toplum yararına
eserler inşa etmiş ve bunları yaşatmak için de vakıflar kurmuşlardır. Vakıflar Genel Müdürlüğünde
bulunan vakfiye sûretleri temel alındığında Turgu-

Mukaddime: İlk satırda hamdele ve salvele bulunmaktadır. İkinci ve dördüncü satırda vâkıfın adı
“din ve dünya işlerinde hükümdarın vekili, ordular
genel komutanı” şeklinde methedilerek Emir Şâh
Beyoğlu Pîr Hüseyin Bey yazmaktadır.
Asıl Metin: Beşinci satırdan yirmi yedinci
satıra kadar vâkıfın neden vakıfta bulunduğu, nereleri vakfettiği ve şartları yazılıdır. Hüseyin Bey,
Ebu Bekir Niksari’nin kabri yanında bulunan ve
Lengerhane olarak bilinen yeri bütün hukukuyla
Halkabegüş Zâviyesine vakfetmiştir. İrade beyanı
ifadesi olan “vakafe” ve “habese” kelimeleri vak-

toğlu Beyleri, 824/1421 ve 898/1493 yılları arasın-

fın kurulduğunu göstermektedir2. Vâkıfın şartları:

da vakıflarda bulunmuş ve vakıflar için vakfiyeler

• Vakfın tevliyeti hayatta olduğu müddetçe
Pir Hüseyin Bey sonra oğlu Emir Turgut ve onun
evlatlarının olacaktır.

hazırlatmıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde ve
Başkanlık Osmanlı Arşivin’de Konya merkezde Pir
Hüseyin Bey adına bir, Ahmet Bey adına iki vakfiye
yer almaktadır. Konya merkezde Pir Hüseyin Bey’e
ait beş, Ahmet Bey’e ait üç, Ömer Bey’e ait iki vakıf
bulunmaktadır. Bunlardan ancak Pir Hüseyin Bey’in
Kalenderiye vakfının, Ahmet Bey’in Ebu’l-Fazl Camii ve Türbe-i Ahmet Bey Vakfının vakfiye suretine ulaşılmıştır. Bu çalışmada önce vakfiye sûretleri
okunup transkripsiyonu yapılarak Türkçeye tercüme
edilmiş, tarihi ve coğrafi bilgiler değerlendirilmiş
sonra da diğer vakıfları hakkında bilgiler verilmiştir.

• Vakfın gelirlerinden evvela zâviyenin tamir
işleri yapılacak, kalanı mütevellisine verilecek ve
zaviyenin diğer ihtiyaçları karşılanacaktır.
• Vakfın mutasarrıfı Kalenderiye şeyhi Süleyman oğlu Bedrettin Mahmud el-Cevlekî/Cavlakî (
) olacaktır.
• Vakfedilen yerler hibeden, varis müdahalesinden, satıştan muhafaza edilmiş olarak şer’i,
sahih ve ebedi olarak vakıf kalacaktır3. Zaviyenin

A. Pir Hüseyin Bey’in
Vakıfları ve Vakfiyeleri
1. Kalenderiye Zaviye Vakfı ve Vakfiyesi
a. Kalenderiye Zaviyesi Vakfiye Sûretinin
Değerlendirilmesi
Kalenderiye vakfiyesi 10 Recep 832/15 Nisan
1429 tarihli olup otuz üç satırdan oluşmaktadır1.
1

VGMA. 2176:106/203

2
Söylendiğinde hukuken vakfın kastedildiği kelimelerdir. Bu kelimeler “vakıf, habs, tesbil”dir. Bunların telaffuzu ile vakıf muamelesi
açıklanmış olur. Vakıfta bulunan kişi, “malımı vakfettim, habsettim
veya tesbil ettim” dediğinde, açık irade beyanıyla vakfını kurmuş
olur. İslam hukukçuları bu görüşte ittifak halindedir. Hanefi hukukçuları sarih lafızlar ya da örfen vakfın hukukî anlamını belirten “vakıftır,
sebildir, sebil içindir, fukaraya vakfettim” gibi ifadeleri ile de vakıf
kurulabileği görüşündedirler. Bk. Ahmet Agündüz, İslam Hukunda
ve Osmanlı tatbikatında Vakıf Müessesesi, TTK, Ankara 1988, s. 60.

İmam-ı Azam ve İmam-ı Muhammed “Allah için ebediyyen” lafzı vakfın kurulması için gerekli bir ifade olduğu görüşündedirler.
Bk. Akgündüz, Vakıf Müessesesi, s.61.

3
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tamiri mümkün değilse gelirler Müslümanlardan

leri de onların bu fetih bölgelerinde zaviye açmala-

fakir olanlar için kullanılacaktır.

rına izin vermişlerdi6. Görüldüğü gibi Kalenderiler

Hâtime: Yirmi yedinci satırdan sonra vakfı bozana beddua kısmı ve vakfiyenin tarihi olan

siyasi ve sosyal boyutta etkin oldukları gibi savaşçı
özelliklere de sahiptiler.

10 Receb 832/15 Nisan 1429 sonra da şahit olan

Vakfiyeden Konya dış sur kapılarından Hal-

Mesud oğlu Mahmud, Mesud oğlu Ahmet, Davud

kabegüş kapısının Lengerhane diye bilindiğini

oğlu Yusuf’un ismi yer almaktadır (Ek-1).

öğrenmekteyiz. Konyalı, buradaki Kalenderiye

b. Kalenderiye Zaviyesi Vakfiye

zaviyesinin Kazıklı Tekke adını aldığını söyle-

Sûretindeki Tarihi ve Coğrafi Bilgiler

mektedir7.

10 Receb 832/15 Nisan 1429 tarihli Kalen-

1476 defterinde sadece Ilgın’a bağlı İldaş

derhane vakfiyesinden Pir Hüseyin Bey’in Kara-

köyü’nden 780 akçe kayıtlıdır, 1483 defterinde

manoğlu II. İbrahim Bey (1423-1464)’in vekili ve

Kalenderhane’nin şeyhi Muhyiddin olup, Ilgın’a

ordularının genel komutanı olduğu anlaşılmakta-

bağlı İldaş köyü’nden 495 akçe, Karatayı’daki do-

dır . Diğer vakfiyelerde Pir Hüseyin Bey’in bu

lap yerinden 800 akçe, bağ ve bahçeden 50 akçe,

görevinden bahsedilmemektedir. Muhtemelen bu

zeminden 110 ve ceviz ağacından 30 akçe olmak

göreve II. İbrahim Bey tarafından 1423 yılından

üzere yıllık 1.495 akçe geliri vardır. 1501 defterin-

sonra getirilmiştir. Vakfiyeden anlaşıldığına göre

de 1.743 akçe, XVI. yy. başlarındaki defterde ise

Pir Hüseyin Bey’in Turgut adında genç bir oğlu

geliri 2.452 akçe kayıtlıdır8.

4

bulunmaktadır. Turgut Bey, 898/1493 Selühisar

2. Türbe ve Mescid-i Emir Şah Bey Vakfı

Camii’ne vakıfta bulunan Erdoğdu Bey’in babasıdır5.
Halkabegüş Kalenderiye zaviyesi şeyhi Süleyman oğlu Bedrettin Mahmud el-Cevlakî vakfın mutasarrıfı olarak tayin edilmiştir. Pir Hüseyin
Bey’in Dediği Sultan ve Kalenderiler gibi tarikat/
tasavvuf erbabına vakıflar tahsis etmesinin muhetemel bir nedeni olabilir. Bilindiği üzere Kalenderiler Türkiye Selçuklularının yıkılmasında
rolü olan bir abdal gurubudur. Yine Osmanlı’nın
kuruluş aşamasında fetih hareketlerinde bilfiil rol
almışlardır. Tabii bunun karşılığında Osmanlı bey“el-emîrü’l-kebîr el-mu‘azzam el-melikül-ümerâ-i ve’l-ekâbir
zi’l-mehâmidi ve’l-mefâhireti ğanîmü’l-cüyûşi mukaddemi’l-‘asâkir nâ’ibü’l-hazreti’l-‘ulyâ fî ümûri’d-dîn-i ve’d-dünyâ
sâhibü’l-hayrât ve’l-hasenât Pîr Hüseyin Beg ibni’l-emîri’l-kebir el-merhûm ve’l-mağfur Emîrşâh Beg”. Bk. VGMA. 2176:
106/203; Şükrü Taşdelen, Vakfiyelere Göre Beylikler Dönemi Turgutoğulları, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2020, s. 133-137.

4

VGMA, d. 2178, s. 68/124; M. Zeki Oral, “Turgut Oğulları, Eserleri-Vakfiyeleri”, VD, S. 3, Ankara 1956, s. 63, 64; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 70, 71,74.
5
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Emir Şah Bey, Turgut Bey’in oğlu, Pir Hüseyin Bey’in babasıdır. Aynı zamanda Seyyid Harun
Camii girişindeki türbede metfun olan Sultan Hatunun da babasıdır9. Vakfın kime ait olduğu hakkında vakıf tahrir defterlerinde bilgi bulunmamaktadır. Yalnız Vakıflar Genel Müdürlüğünde vakfın
A. Yaşar Ocak, Osmanlı Împaratorluğu’nda Marjinal Sûfîlik:
Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar), TTK, Ankara 1992, s. 89, 90;
Nihat Zamat, Kalenderiler, DİA, İstanbul 2001, C. 24, s. 253-256;
Mustafa Akkuş, “Anadoluda Selçuklu Devletinin Yıkılmasında
Kalenderi Grupların Rolü”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or
Turkic Volume 9/7 Summer, Ankara-Türkey 2014, p. 117-134.

6

7
İ. Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Enes
Kitap Sarayı, Konya 1997, s. 499.

BOA. TD. 564: 17b; BOA. TD. 565: 31a; M. Akif Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 100; XVI. Yüzyıl Başları Karaman Vilâyeti Vakıfları,
Haz. Seyit Ali Kahraman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür
Yayınları, Kayseri 2009, s. 94.

8

Turgutoğlu Türbe kitabesinde “
/ Turgut oğlu Emirşah Beyoğlu Pir Hüseyin
Bey” bk. Konyalı, Konya Tarihi, s. 497, 498; Oral, Turgut Oğulları, s. 32, 33; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 40.
9

10 Recep 832 / 15 Nisan 1429 tarihinde Pir Hüse-

ile ilgili olarak muhtelif bilgiler yer almaktadır.

yin Bey tarafından kurulduğu kayıtlıdır .

Uzluk, Hossun isminin Hüseyin olduğu, Türbenin

10

1483 defterinde Emir ve Ahmet’in tasarrufunda 6 kıta zemin geliri türbe yanında 4 kıta, Gedegılasta 1 kıta ve Fahrunnisa yanında 1 kıta zemin gelirinden toplam toplam 30 galleden 70 akçe vakıf
geliri, 1501 defterinde ise türbe yanında 4 kıta ve
Emir ve Ahmet’in tasarrufunda 2 kıta zemin geliri Gedegılasta 1 kıta ve Fahrunnisa yanında 1 kıta
zemin gelirinden toplam toplam 37 galleden 164
akçe vakıf geliri gözükmektedir11. 1476 ve XVI.
yy.başlarındaki defterlerde vakıfla ilgili herhangi
bir veri yer almamaktadır.
3. Anber Reis Camii Vakfı

Pir Hüseyin Bey’in vefatından önce yaptırıldığını
söylemektedir15. 831/ tarihli vakfiyenin görüldüğü
1476 defterinde vakıf yerleri ve gelirleri ise Çifte
Ahi Murat Hamamı 4000 akçe, Köşkkavak bir kıtadan 40 akçe, Hoşafçılar’da bakkal dükkânından
100 akçe, Karaüyük’te Doğan bağı yanında bir
bağdan 50 akçe olmak üzere toplamda 4.190 akçedir. Aynı yerler Murad Çelebi Defteri’nde Pir Hossün Bey Darülhuffazı Vakfı olarak ifade edilmiş ve
vakfın gelirleri 4.016 akçe olduğu yazılıdır. XVI.
yy. başlarındaki defterde Türbe vakfı olarak zikredilen yerde her gün on hafızın birer cüz okuduğu
ve vakıf gelirlerinin 12.960 akçe olduğu yazılıdır.

Turgutoğlu Pir Hüseyin/Hosun Bey 826/1422

Muhtemelen Türbe-i Hüseyin Bey vakfı ile Darül-

tarihinde Anber Reis Camii’ni yenilemiş ve vakıf-

huffaz vakfı aynı vakıflarıdır. Çünkü vakıf yerle-

larda bulunmuştur. Said-iline tabi Bozuk karye-

ri aynıdır. Sadece 1483 ve 1501 defterlerinde bu

sinde içinde galle, bağ, bostan ve kovan bulunan

isimle kaydedilmiş. Önceki ve sonraki defterlerde

malikâneden 3.491 akçe, Said-iline tabi Kızılcaköy’de içinde galle ve kovan bulunan malikâneden

Türbe vakfı gözükmemektedir16.
B. Turgutoğlu Ahmet Bey’in

1.770 akçe geliri bulunmaktadır12.

Vakıf ve Vakfiyeleri

1187/1773 tarihli bir arzda “Medine-i Konya-

1. Ebu’l-Fazl Camii Vakfı ve Vakfiyesi

da vaki Turgudoğlu evladından Pir Hüseyin Bey’in
bina eylediği Anber Reis Câmiine hatip olup…”

a. Ebu’l-Fazl Camii Vakfiye

ifadesi yer almaktadır . Konyalı, III. Murad def-

Sûretinin Değerlendirmesi

terindeki kaydı temel alarak caminin yenilemesini

Ebu’l-Fazl Camii Vakfının 1-10 Zi’l-ka‘de

13

önce Pir Hüseyin Bey’in yaptığını sonra da Karaman Valisi Hüsrev Paşa’nın tamir ettiğini söylemektedir14.

834/11-21 Temmuz 1431 tarihli vakifye sûreti yetmiş üç satırdan oluşmaktadır. Arapça olan vakfiyenin kırk altıncı satırı ile ellinci satırı arası Türkçe

4. Pir Hüseyin (Hossun) Bey Türbesi/

yazılmıştır. Kadızâde el-Hâc Mehmet Emîn Efendi

Darülhuffaz Vakfı

tarafından görülmüş ve aslına uygun olduğu onay-

F. Nafiz Uzluk’un hazırlamış olduğu Fatih

lanmıştır.17

Dönemi Karaman Vakıf Defteri Fihristi’nde vakıf
10

VGMA, 2176-0/0203-502.

11

Erdoğru “Vakıflar II”, s. 102; BOA. TD. 565: 34a, 34b.

12

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 102.

13

BOA. C.EV, 534/26951.

14

Konyalı, a.g.e., s. 232, 233.

Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, Haz. Feridun
Nafiz Uzluk, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara 1958,
s. 21.
15

BOA. TD. 564: 19a; BOA. TD. 565: 27a; M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri:1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar I”,
Tarih İncelemeleri Dergisi, 2003, C. XVIII, S. 1, s. 158; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 106, 107.
16

17

VGM. 582: 236/127
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Sûreti yazan kişiden kaynaklı okunmasında

için 1 dirhem, bu hususta hizmetçiler baştadırlar ve

güçlük çekilen kelimeler yer almaktadır. Bazı ke-

herkesin hissesi mütevelli eliyle kendilerine verilir.

limeler şahit isimlerinde olduğu gibi zamanla si-

• Vakıftan yararlananlar azl ve nasb olunacak
olursa mütevelli tarafından takip olunur. İstihkakını almadan azl olunmaz ancak hâkimin bilgisi altında azlolunur.

linmiştir. Bundan dolayı tercüme esnasında sıkıntı
çekilmiştir. Sûrette sonradan yazılmış ifadeler yer
almaktadır. On sekizinci satırda “el-ma‘rûf bi-ebu’l-fazl” ifadesinden sonra kenara üç satırlık kayıt
çıkmıştır. Burda Ahmet Bey’in “Mehmet bin Abdurrezzak” ismiyle anıldığı yazmaktadır.
Mukaddime: On beşinci satıra kadar hamdele, salvele, kelime-i şehadet, hayır yapmanın önemi ve dünyanın geçici olduğuna dair ayet ve hadis
kaynaklı ifadeler yer almaktadır. Ebu’l-Fazl olarak
bilinen Turgutoğlu Ahmet Bey’in vakfiyeyi yaptırmasına sebep olan istihare konusu anlatılmıştır.
Asıl Metin: Said-iline bağlı Apsarı/İbsara18
köyündeki vakıf yerlerinin sınırları ifade edilmiştir. Daha sonra Ebu’l-Fazl/İplikçi Camii için görevlendirilen devirhan, imam, hatip ve müezzine
vakıf gelirlerinden mütevelli tarafından verilecek
miktar vakıf şartlarında belirtilmiştir. İslâm huku-

• Vakıf sahih ve devamlı olarak şer’i kural
üzere engellerden hali olarak devam eder ve bozulmaz, eksilmez, miras yapılmaz20.
Hâtime: Altmış ikinci satırdan itibaren “Allah
ve resulüne ve ahiret gününe inanan hiçbir kimse
sultan, melik, vezir, kadı, vali, reis, şeyh, müftü,
muhtesip bile olsalar bu vakfın şartları değiştirilemez, tebdil ve tağyir olunmaz” şeklinde vakfın
bozulamayacağı ifade edilmiştir. Beddua kısmında
aslını korumayanlar telin edilirken vakfı koruyana,
harcamalarına dikkat edene hayır dua edilmektedir. Daha sonra vakfiyenin tarihi olan Zilkade 834/
Temmuz 1431 ile on dörtten fazla şahidin ismi yazmaktadır.

kuna göre sarih irade beyanı olarak kabul edilen

b. Ebu’l-Fazl Camii Vakfiye Sûretindeki

“vakf”, “habs” ve “tesbil” kelimeleri ile vakfın ku-

Tarihi ve Coğrafi Bilgiler

rulduğu görülmektedir19.

Ebu’l-Fazl Câmii’nin 1-10 Zi’l-ka‘de 834/1121 Temmuz 1431 tarihli vakfiyesinden anlaşıldı-

Vâkıfın şartları:

• İki devirhan, tecvidi iyi bilen, takva sahibi bir hafız, eğer hafız ve ehli tecvid bulunmazsa
Kur’an-ı Kerim’i tecvid ve tertil üzere okuyan
âlimlerden olanlara, eğer hatip ve imam yaşlı olursa ilmen güzel olur, onlardan Kuran-ı Kerim okuma ve o üç Kur’an’ı koruma hizmeti için bunlara
her sene 200 dirhem, caminin imamına her sene
100 dirhem, hatip için her sene 100 dirhem, her bir
devirhana her ay 10 dirhem eğer sermahfel olursa
her ay 50 dirhem, müezzin olursa her birine her gün
Konyalı İbsara, Oral ise Apsarı olarak okumuştur. bk. Konyalı,
Konya Tarihi, s. 280; Oral, Turgut Oğulları , s. 40.

ğına göre Turgutoğlu Ahmet Bey, Ebu’l-fazl olarak anılmaktadır. Vakfiyede kenar kayıtta Ahmet
Bey’in Konyalı, Mehmet bin Abdurrezzak ismiyle
anıldığı yazmaktadır. Konyalı böyle bir şeyin imkânsız olduğunu, vakfiyenin tahrif edildiğini söylemektedir. Çünkü bu vakıf Fatih dönemi, Murad
Çelebi ve sonraki defterlerde “Ebu’l-fazl demekle
anılan Ahmet Bey Cami‘i Vakfı” ve ya “Vakf-ı Câmi‘-i Ebi’l-fazl nâm-ı diğer Câmi‘-i Ahmet Bey”
şeklinde yazılagelmiş, “Mehmet bin Abdurrezzak” ifadesi yer almamıştır21. Ahmet Bey, bahsi

18

19
Vakfiyenin otuz dördüncü satırında (
ifadeleri yer almaktadır. Bk. VGM. 582: 236/127
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)

20

Taşdelen, Turgutoğulları, s. 156, 157.

BOA. TD. 565: 10a; BOA. TD. 565: 16a; Erdoğru, “Vakıflar I”,
s. 148; Konyalı, Konya Tarihi, s. 279.
21

geçen camiyi yaptırmamış 1430/1431 yılında ihya

Konyalı, Konya Vakıflar Müdürlüğü’nde bir sûre-

etmiştir. Çünkü İplikçi Camii 1201 yılında Teb-

tinin de olduğunu söylemektedir26. Okuduğumuz

rizli Ebu’l-Fazl Abdü’l-Cabbar tarafından yaptı-

vakfiyenin Konya Kadısı Hamza bin el-hâc Âsım

rılmıştır. Ahmet Bey bu camiyi yenileyen üçüncü

tarafından görülüp uygunluğu kabul edildiği ifade

kişidir22.

edilmektedir.

Turgutoğlu türbe ve Darülhuffaz vakfiyele-

Vakfiye sûretinde kâtipden kaynaklanan

rinde mütevellik aileden birine şart koşulurken

yazım yanlışı ve bazı düzeltmeler bulunmakta-

bu vakfiyede mütevellinin kim olduğuna dair her

dır. Bazı harf ve kelimeler açık yazılmadığı için

hangi bir ifade bulunmamaktadır. 1483 defterinde

okunmasında güçlük çekilmiştir. Bu durum da

Mevlâna Bedreddin, 1501 defterinde de Mevlana

tercümeyi oldukça zorlaştırmıştır. Bu neden-

Bedreddin ve padişah hükmü ile Mevlâna Hafız

le kelime bağlantılarında kopukluk olan birkaç

Seyyit’de gözükmektedir.

cümle tercüme edilememiştir. Vakfiye sûreti şa-

Vakfedilen Said-iline bağlı olan Absarı23 köyünün vakıf gelirleri 1476 yılında sonraki defterlerde gözükmeyen Maydos, Zengicek ile Absarı,
Bezzazistan’da dükkânlar, camiye bitişik dükkânlar, dükkân yerlerinin mukata’ası, Hocacihan’da
bir kıta bağdan elde edilen toplam gelir 5.232 akçedir. 1483 Murad Çelebi Defteri’nde ise toplam
gelir 1.731 akçe olup, bunun 990 akçesi Absarı Köyü’nün öşründen, 677 akçesi dükkândan, 64 akçesi
de zemin gelirlerinden oluşmaktadır. 1501 yılında
elde edilen gelir 2.804 akçe, XVI. yy. başlarındaki
defterde ise 3.591 akçedir24.
Günümüzde Absarı köyü Sarayönü’nde ve
38° 17' 09'' K, 32° 19' 25'' D koordinatlarında yer
alan Değirmenli köyüdür.
2. Türbe-i Ahmet Bey Vakfı ve Vakfiyesi

Mukaddime: İlk sekiz satırda hamdele, salvele ve vakfın ehemmiyetine dair hadis-i şerif yer
almaktadır. Onuncu satırdan itibaren vâkıfın adı
Emir Şah Bey oğlu şehit merhum Pir Hüseyin Bey
oğlu Ahmet Bey’in adı övgülerle yazılmıştır. Sonra
on yedinci satıra kadar vâkıfın vasfı ve ismi, niçin
vakıfta bulunduğu hakkında ayet ve hadisler yer almaktadır. Vâkıfın akıl ve beden sağlığının yerinde
olduğu, vakıf yapabilecek özellikleri taşıdığı ifade
edimektedir.
Asıl metin: Yirmi sekizinci satıra kadar vakfedilen yerler ve sınırları, bundan sonra vâkıfın şartı,
elde edilen gelirlerden görevlilere ve mütevelliye
verilecek miktar yer almaktadır. Vakfiyenin bânisi Pir Hüseyin Bey oğlu Ahmet Bey mezraları ile
Meram Deresi’ndeki üç taş değirmeni bu türbeye

Değerlendirmesi

vakfetmiştir. Ahmet Bey Şeyh Sadreddîn Konevi

adet Ahmet Bey Türbe Vakfiyesi bulunmaktadır25.
Konyalı, Konya Tarihi, s. 275, 276.

387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (
937/1530 ) I, s. 66.
23

24
BOA. TD. 565:10a; BOA. TD. 565 16a; Erdoğru, “Vakıflar I”, s.
148; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 54.
25

kildir.

a. Türbe-i Ahmet Bey Vakfiye Sûretinin
Vakıflar Genel Müdürlüğü dijital arşivinde bir

22

hitlerin ismiyle birlikte elli altı satırdan müteşek-

VGMA. 2176: 236, 237/124, 125.

Türbesi yanında üç tarafı mezarlık, güneyi yol ile
çevrili yerde bir türbe yaptırıp Zengicek vilâyetinin Haydos köyü ve Maydos mezrasının gelirlerini
bu türbe giderlerinde kullanılmak üzere vakfetmiştir. “Vakafe ve habese ve hallede ve tesaddekat”
ifadesiyle şeri hukuka göre vakfın kurulduğu görülmektedir.
26

Konyalı, Konya Tarihi, s. 279.
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Vâkıfın şartları;

• Vakıfların tevliyeti oğlu “ilim ve kılıç ehlini
tanzim eden komutan” Sırrı Bey’e ve onun evlatlarının olacaktır.
• Türbede yedi hafız Kur’an okuyacak ve vakıf gelirlerinin 5/6’ini alacaklardır. Kalan 1/6 hisse
de mütevellilere bırakılacaktır.

şılmaktadır. Vakfiyenin tarihi Muharrem 835/Eylül 1431 olarak verilmiştir. Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi adlı eserde ise Pir
Hüseyin (Hossun) Bey’e ait H. 831 tarihli Türbe
Vakfı’ndan bahsedilmektedir28. Türbe kitabesinde
türbenin inşa tarihi Şevval 835 yazılıdır29. Kadı Sicilleri 3. defterde vakfiyenin tarihi 852/1448 olarak
verilmektedir30. Yine 108. Defterde 11 Muharrem

• Türbe yıkılır ve yapılması da mümkün olmaz ise bu gelirler ebedi ve devamlı olarak miskin
ve fakir Müslümanların olacaktır.

ğil 852/1448 olabilir. Muhtemelen vakıf defterine

Hâtime: Vâkıfın bedduası yer almaktadır. On

yazılırken yanlış yazılmıştır. Burdan da Pir Hüse-

kişinin şahitliği ile vakfiye oluşturulmuştur. Tarih

yin Bey’in 835/1431 ile 852/1448 yılları arasında

kısmı yanlış yazılmış olmalı çünkü rakamların

şehit olduğu anlaşılmaktadır.

852/17 Mart 1448 tarihli vakfiyeden bahsedilmektedir31. Dolayısı ile vakfiyenin tarihi 835/1431 de-

Arpça dil kurallarına göre birbiri ile ilgisi bulunmamaktadır.

1483 Murat Çelebi Defteri’nde Turgutoğlu
Türbe Vakfı bulunmamaktadır. XVI. yüzyıl baş-

b. Türbe-i Ahmet Bey Vakfiye Sûretindeki

larında yazılmış defterde mütevelli için 1/6, yedi

Tarihi ve Coğrafi Bilgiler

hafız için 5/6 şart kılınmıştır. Vakfın yıllık toplam

Günümüzde içinde kabir taşları ve sandukala-

geliri 10.770 akçe olup, vakfın gelirinin 8.770 ak-

rı dahi olmayan Turgutoğlu Türbesi, Konevi Tür-

çesi Maydos Köyü, Haydos/Konedres, Kürekçe-

besi’nin yanındadır. Vakfiyede belirtildiği üzere

ken Mezrası’ndan, 2.000 akçesi Meram’daki üç

türbeyi Pir Hüseyin Bey yaptırmış ve türbe için

taş değirmenden elde edilmiştir. Kaydın devamın-

vakıflarda bulunduğu vakıf defterlerinde kayıtlı-

da “Sonra bir bevvâb ve öşr-i mahsûl ile bir câbî

dır. Türbenin içinde bulunduğu mezar alanı şu an

ihdâs olunup ve nısf-ı öşr ile bir nâzır ve altı cüz-

mevcut değildir. Uzluk ve Oral kabirlerin ve kabir

hân dahi ihdâs olunmuş, 1/6 tevliyete, öşr câbî-

taşlarının tahrif edildiğini hatta çoğunun kayboldu-

ye, nısf-ı öşr nâzıra ve nısf-ı hisse cüz’hân, vâhid

ğunu söylemektedirler.

bevvâb, bâkî kalan on üç nefer cüzhâna verilür

Ahmet Bey Pir Hüseyin Bey’in oğlu Emir Şah
Bey’in torunudur. N. Uzluk’a göre Ahmet Bey’in
lakabı Alâeddin Paşa’dır27. İplikçi Vakfiyesi’nde
Ahmet Bey için Ebu’l-fazl mahlası kullanılmaktadır. Anlaşılıyor ki Turgutoğullarında bu iki vasıf
Ahmet Bey için kullanılmıştır. Ya da iki farklı Ahmet Bey bulunmaktadır.
Vakfiyede “el-merhûm es-sa‘id eş-şehid elatîk ilâ rahmetillahi’l-mecîd bin Hüseyin Beg”
ifadesi ile Pir Hüseyin Bey’in şehit olduğu anla27

Uzluk, Fatih Devrinde Karaman, s. 19.
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28

Uzluk, Fatih Devrinde Karaman, s. 21.

29

Oral, Turgut Oğulları, s. 33.

Ahmet Beg ibn Pîr Hasan Beg vakfiyesi olarak yazılmış. Muhtemelen burda da yanlış okuma olmuş olabilir. Çünkü vakfiyeyi
hazırlatan Pîr Hüseyin Beyoğlu Ahmet Bey’dir. Bk. 3 Numaralı
Konya Kadı Sicili (987-1330/1579-1912), Haz. Doğan Yörük,
Konya 2013, s. 123.
30

“Ahmet Bey’in sekiz yüz elli iki senesi Muharrem’ül-harâmının
on birinci günü tarihiyle muvarrah işbu meclisi şer‘de mu‘âyene
olunan gayri musaddak sûreti vakfiye…”bk. KŞS, 108: 169; Mustafa Akkuş-Şükrü Taşdelen, “Kadı Sicilleri Işığında Turgutoğlu
Vakıfları ve Davaları”, Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü Ve Medeniyeti Sempozyumu-IV, Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri (1-3 Aralık 2017), Necmettin
Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, Konya 2018, s. 491-508.
31

imiş hâliyâ bu vechile tasarruf olunur”32 ifadesi

yazmaktadır38. Konyalı, yaşadığı dönemde “dok-

yer almaktadır.

san yaşındaki insanların böyle bir irfan müessesin-

Günümüzde Haydos, Altınekin’e bağlı Akıncılar Mahallesi, Maydos ise Yenice Mahallesi olarak adlandırılmıştır33. Meram’daki değirmen muhtemelen kadı sicillerinde Konevi Vakfı ile zemin

den haberleri dahi yoktur” ifadesini kullanmaktadır39. Konya’daki bu tür yapıların ekseriyeti kerpiç
yapı olduğundan yahut ilgisizlikten yıkılıp gitmiş
olması muhtemeldir.

kirası davasına konu olan Kemer Değirmeni’dir34.

C. Turgutoğlu Ömer Bey’in Vakıfları

3. Darülhuffaz-ı Ahmet Bey Vakfı

1. Ömer Bey Türbe Vakfı

Darülhuffaz Vakfı Konya Şer’i Sicillerinde

Vilayet defterlerinde ve vakfiyelerde Ömer

zaman zaman davalara konu olmuştur. Mesela 10
Zilkade 1103/24 Temmuz 1692 tarihinde Darülhuffaz Vakfı ile Sadreddîn Konevî Vakfı arasında
zemin kirası ile ilgili bir dava bulunmaktadır35.
Yine 108. Defterde cüzhanlık ile ilgili bir davada
davaya bakan kadı tarafından da görülen 11 Muharrem 852 tarihli gayri musaddak bir vakfiyeden
bahsedilmektedir36.
Murad Çelebi Defteri’nde Ahmet Bey Darülhuffaz Vakfı’nın 2.740 akçe yıllık geliri olup, bunun
2.400 akçesi Maydos Köyü’nün öşründen, 240 akçesi Haydos Mezrası’ndan, 100 akçesi Meramdaki değirmenden ve 150 akçesi de dolapdan elde edilmiştir
ifadesi yer almaktadır37. 1501 yılında vakfın 5.062
akçe geliri kayıtlıdır. Defterlerde farklı ifadeler kullanılsa da Türbe-i Ahmet Bey ile Darülhuffaz vakfı-

Bey bin Turgud Bey40, Ömer Bey bin Hüseyin
Bey41, Ömer Bey bin Pir Hasun Bey42, Ömer Bey
bin Pir Hasun Bey43 şeklinde yazılmaktadır. Ömer
Bey Turgut Bey’in, Pir Hüseyin Bey’in ya da Hasan Bey’in oğlu olarak gözükmektedir. Turgut
Bey’in oğlu olmadığı kesindir. Muhtemelen Pir
Hüseyin Bey’in 1410 senesinde, genç yaşta şehit
olan oğlu Hasan Bey’in oğludur44. Şehabettin Tekindağ, Ömer Bey’in 1471 senesinde öldüğünü
yazmaktadır45. Ömer Bey türbesinin nerde olduğu
hakkında net bir bilgi bulunmamakla beraber Turgutoğlu Türbesi ya da Hatun Karyesi’nde yer alan
Ömer Bey Zaviyesi’nde olduğu tahmin edilmektedir. Vakfın geliri Ilgın’a tabii Eldeş’ten nim öşr
1.562 akçe geliri bulunmaktadır46.

nın aynı vakıf olduğu kanaatindeyiz. Farklı isimler

2. Ömer Bey Çeşme Vakfı

kullanılsa da vakıf yerleri her ikisinde de aynıdır.

Konya’da Bab-ı Cedîd mahallesinde bulunan

Ahmet Bey Darülhuffazı günümüze kadar
gelememiştir. Darülhuffaz Konevi Türbesi’nin yakınında olduğu Alaiyye Beyi Darülhuffazı olarak
bilindiği III. Murad’ın 992/1584 Konya defterinde
32

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 109, 110.

33
Ahmet Şeref Ceran, “Osmanlı Döneminde XVI. Asırda Karaman
Eyaleti, Zengicek Nahiyesi ve Zıvarık (Altınekin)”, Yeni İpek Yolu
Dergisi, Özel Sayı 3, Konya 2000, s. 162-184.
34

Akkuş-Taşdelen, “Turgutoğlu Vakıfları”, s. 565-570.

35

KŞS, 38: 72; Akkuş-Taşdelen, “Turgutoğlu Vakıfları”, s. 565-570.

36

K.Ş.S, 108, s. 8073, 8139.

37

Erdoğru, “Vakıflar- I”, s. 149.

bir çeşmedir. Beyşehri’ne tabii Yalasun’da Yeni
38

BOA. TK. GM. 405: 12b.

39

Konyalı, Konya Tarihi, s. 499.

40

BOA. TD. 564: 21b.

41

BOA. TD. 565: 26a 26b

42

BOA. TD. 565: 39a

43

VGMA. 582: 235/127.

44

Taşdelen, Turgutoğulları, s. 70, 71.

Şehabettin Tekindağ, “Son Osmanlı Karaman Münasebetleri
Hakkında Araştırmalar”, İÜ Edebiyat Fakültesi, Tarih Dergisi, C.
XII, S. 7-18, İstanbul 1963, s. 43-76.
45

46

BOA. TD. 564: 19a
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Tablo 1: Turgutoğlu Vakıflarının Kurucuları ve Vakıfları

Vakfın Kurucusu

Vakfın Adı

Tarih

1

Pir Hüseyin Bey

Emir Şah Bey Türbe ve Mescid Vakfı

832/1429

2

““

Turgutoğlu Türbe Vakfı

831/1428

3

““

Kalenderiye Vakfı

832/1429

4

““

Darülhuffaz Vakfı

?

5

Ahmet Bey bin Hüseyin Bey

Ahmet Bey Türbe Vakfı

852/1448

6

““

Ahmet Bey Darülhuffaz

?

7

Ömer Bey bin Hüseyin Bey

Ömer Bey Türbe Vakfı

?

8

““

Ömer Bey Çeşme Vakfı

?

Tablo 2: Başkaları Tarafından İnşa Edilmiş Kurumlara Yapılan Turgutoğlu Vakıfları

Kurum

Vakfeden

Tarih

1

Anber Reis Camii Vakfı

Pir Hüseyin Bey

826/1422

2

Ebu’l Fazl/İplikçi Camii Vakfı

Ahmet Bey

834/1431

karyesinden 480, çeşme yanında zeminden 100

bulunmuşlardır (Tablo 2). Ayrıca Rüstem Beyoğlu

akçe, 6 bab dükkândan senede 50 akçe toplam 630

Halil Bey tarafından Mefâtihü’l-Gayb adlı kitap,

akçe geliri bulumaktadır . 1501 senesinde Çeş-

Şeyh Sadreddîn Konevi Kütüphanesi’ne vakfedil-

meye bitişik hane geliriyle beraber toplam 1.124

miştir50.

47

akçe geliri gözükmektedir48. Sonraki defterde Beyşehir’deki karyeden geliri yazılmamıştır. Dükkân
sayısı da azalmıştır. Bu nedenle geliri 268 akçeye
düşmüştür49.

Turgutoğlu beylerine ait Konya’da 1476 yılında 6 vakıf, 1483 yılında 7 vakıf, 1501 yılında 7
vakıf ve XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde ise 6 vakıf
gözükmektedir. Vakıf defterlerinde vakıf kuranla-

D. Turgutoğlu Beylerinin Konya Merkezde

rın isimleri, vakıfları incelendiğinde bazı vakıfla-

Yeralan Vakıflarına Genel Bakış

rın adları bir defterde var iken bir diğerinde yok-

Vakfiye nüshaları, Karaman Vilâyeti Vakıf
Tahrir Defterleri ve Konya Şer’iyye Sicilleri’nde
Turgutoğlu beylerinin Konya merkezde on adet
vakfı bulunmaktadır. Bu vakıflardan ikisi Darülhuffaz, üçü türbe, biri türbe ve mescid, biri zaviye,
ikisi cami, biri çeşme vakfıdır (Tablo 1 ve 2).

tur. Mesela 1476 Fatih dönemi defterinde Türbe
ve Mescid-i Emir Şah Bey vakfı gözükmezken
1483 Murad Çelebi ve 1501 defterlerinde gözükmektedir. Pir Hüseyin Bey Türbe vakfı ilk ve son
defterde bulunurken aradaki defterlerde yer almamaktadır. Geliri 10.770 akçe geliri olan Ahmet Bey
Türbe vakfı ise ilk üç defterde gözükmezken son

Anber Reis Câmii ve İplikçi camileri Türkiye

defterde gözükmektedir. Bu kadar iyi geliri olan

Selçuklu Dönemi eserleridir. Karamanoğlu Beyliği

bir vakfın daha önceki defterlerde neden gözükme-

Dönemi’nde Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey ile Ah-

diği tam olarak anlaşılamamaktadır. Kalenderiye,

met Bey bu yapıları tecdit etmişler ve vakıflarda

Anber Reis Camii ve Ebu’l Fazl/İplikçi Camii va-

47

BOA. TD. 564: 32b.

48

BOA. TD. 565: 51b.

49

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 68.

252

kıfları ise bu defterlerin tamamında yer almaktadır
(Tablo 3).
50

Oral, Turgut Oğulları, s. 53.

Tablo 3: XV. ile XVI. yy. Başlarında Turgutoğlu Beylerinin Konya’daki Vakıf Gelirleri

Vakfın Adı

1476

Türbe ve Mescid-i Emir Şah Bey
Türbe-i Pir Hüseyin Bey

4.190

Zaviye-i Kalenderiye

780

Darülhuffaz-ı Hüseyin Bey

1483

1501

70

164

1.495

1.743

4.016

10.323

2.740

5.062

XVI. yy.
12.960

Türbe-i Ahmet Bey

2.452
10.770

Darülhuffaz-ı Ahmet Bey
Ömer Bey Türbe Vakfı

1562

Ömer Bey Çeşme Vakfı

630

630

1124

268

Anber Reis Camii

2.018

2.020

3.107

6.096

Ebu’l Fazl/İplikçi Camii

5.232

1.731

2.804

3.591

Yekûn Vakıf Adedi

6

7

7

6

Yekûn Gelir

14.412

12.702

24.327

36.137

Gelir Ortalamaları

2.402

1.814,5

3.475,28

6.022,83

Vakıf gelirleri gallenin (buğday ve arpa) de-

1483 gelirleri birbirine çok yakın iken sonraki def-

ğerinin artması, akçenin alım değerinin düşmesi,

terlerde gelirler katlanarak devam etmiştir. Bu ar-

vakıf yerlerinin eksik ya da fazla yazılması gibi se-

tış görüldüğü gibi üç katın üzerine çıkmıştır. Fakat

beplerden dolayı her defterde farklılık arz etmek-

defterlerdeki kayıtlı vakıf arazilerinde ya da kira

tedir. Mesela Ebu’l-Fazl Vakfında 1476 senesinde

getiren yerlerde genişleme-artış gözükmemektedir.

geliri 5.232 akçe iken 1483 defterinde 1.731 akçeye gerilemiştir. Bunun nedeni 1476’da Zengicek’e
tabi Maydos karyesi vakıf olarak yazılmışken sonraki defterlere yazılmamıştır. Bu tarihte arazinin
geliri 3.520 akçe gözükmektedir. O zaman Maydos
geliri çıktığı zaman Ebu’l-Fazl Vakfının toplam geliri 5.232-3.520= 1.712 akçe olmalıdır.
Bütün defterlerde kaydı olan Kalenderhane,
Ebu’l-Fazl ve Anber Reis vakıflarına baktığımızda

XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı topraklarındaki galle ve akçe değerlerindeki harekete bakıldığı zaman bu artışın sebebi anlaşılmaktadır. 1476’da
gallenin değeri 2,5 akçe, 1501’de 3,5 akçe, XVI.
yy. başlarında ise 7 akçedir51. Buğdayın kile fiyatı
ise 1460-1490 arasında 3-4 akçe, 1500 senesinde
4-5 akçe ve 1520’de 6-7 akçedir52. Görüldüğü gibi
gallenin fiyatı üç kata yakın, buğdayın fiyatı ise iki
kattan fazla artış sağlamıştır.

bir önceki deftere göre gelirlerde artış gözlenmektedir. Anber Reis vakfının sırasıyla gelirleri 2.018
akçe, 2.020 akçe, 3.017 akçe ve 6.096 akçedir. İlk
ve son geliri arasında %202 artış gözlenmektedir.
Ebu’l-fazl Vakfında ise 5.232 yanlış ya da fazla girilen arazi geliri çıktığında 1.712 akçe sonra 1.731,
2.084, 3.591 akçedir. Bu vakıfta da %108’lik bir artış görülmektedir. Kalenderhane vakfı 1476 defterinde başlayarak 780 akçe, 1.495 akçe, 1.743 akçe
ve son defterde 2.452 akçe geliri gözükmektedir.
Bu durumda %214 artış gözükmektedir. 1476 ve

1477 yılında 100 dirhem gümüşten 400 akçe
kesilirken II. Bayezid’in son dönemlerinde 426
akçe kesilmektedir. Bu durumda da akçenin değeri % 6,5 düşmüş yani alım gücü azalmıştır. Yavuz
dönemi akçesi 100 dirhemden 458 adet çıkacak şeZemin der Gedegılas kıt’a hâsıl el galle 10 akçe 35, Zemin der
nezd-i Fahrünnisa kıt’a hâsıl el galle 8 akçe 28 bk. BOA. TD. 564
34b; Mâlikâne-i mezra‘a-i Muhsine, der-nâhiye-i şehr el-Galle:100
akçe 700. bk. Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 102.
51

Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Tekin Yayınevi, İstanbul 1979, c. II, s. 437, 438.
52
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kilde küçülmüştür. Hatta Sultan Süleyman’ın son

400 akçe olarak kayıtlıdır. Bu durumda kiraların

yıllarında Konya Darphanesinde 100 dirhemden

ekseriyetinde %300 artış olmuştur.

535 akçe kesilmektedir . Altının akçe karşısında53

ki durumu ise 1460’da 40 akçeden 1490’da 52’ye,
1500’de 53’e, 1512’de 55’e ve 1540’ta 60 akçeye
kadar çıkmıştır54.

1476-1525 yılları arasında gallenin değeri
(buğday ve arpa) %180, hamam ve dükkân gibi
yerlerin kira getirileri %300 yükselmiştir. Dolayısı ile Turgutoğlu vakıf yerlerindeki dükkân ve ha-

İncelediğimiz defterler 1476 ile 1525 seneleri

mamların kira gelirindeki artış arazi gelirlerindeki

arasını kapsamaktadır. Bu durumda 100 dirhemden

artıştan daha fazladır. Fakat bu artışların sebebi

kesilen akçe 400’den 458’e kadar yükselmiştir.

vakıf yerlerinin çoğalması ya da üründeki verimin

Yani akçe değeri %14 düşmüştür. Galle değeri ise

artması değil ülke genelinde kiraların, tarım ürün-

2,5 akçeden, 7 akçeye yani %180 yükselmiştir.

lerinin fiyatının artması ve akçenin de alım gücü-

Vakıfların kira gelirleri Ebu’l-Fazl’da 1476

nün azalmasıdır.
E. Vakıflardaki Görevliler ve

da camiye bitişik 7 dükkândan 420 akçe, 1483’de
aynı yerde 8 dükkândan 440 akçe, 1501 de yine

Maaşlarındaki Artış-Azalış Sorunu

8 dükkândan 982 akçe olarak gözükmektedir. Son

Mütevelli: Turgutoğlu beylerinin aile vakıfları

defterde ise dükkân gelirleri bulunmamaktadır.

olarak görünen türbe ve Darülhuffaz vakıfları vakfe-

Yani bir dükkânın sırasıyla ortalama akçe getirisi

denin neslinden olması şart koşulmuştur. Kalende-

60 akçe, 55 akçe, 122,75 akçedir. Kira geliri ikin-

riye Vakfı’nın mütevellisi hayatta olduğu müddetçe

ci defterde çok az düşmüş fakat 1501 defterinde

Hüseyin Bey sonra oğlu Turgut Bey, Türbe-i Ahmet

%123 artmıştır. Bunun yanında bazı dükkânların

Bey vakfının mütevellisi hayatta olduğu müddetçe

kiraları neredeyse hiç değişmemiştir. Bezasistan

Ahmet Bey sonra oğlu Sıtkı Bey şart koşulmuştur.

yakınındaki 3 bab dükkân kira getirisi defterlerin

İplikçi Camii ve Amber Reis Camii gibi yerlerde

tamamında 180 akçe olarak kayıtlıdır.

mütevelli belirtilmemiştir. İplikçi Cami’nin mu-

Pir Hüseyin Bey Türbe vakfının yerlerinden
olan Ahi Murad Hamamı’nın yıllık kira getirisi
1476 senesinde 4.000 akçe, XVI. yy. başlarında ise
12.000 akçedir. Ahi Murad Hamamı 1483 ve 1501
defterlerinde Pir Hüseyin Bey Darülhuffaz vakfına kayıtlıdır. Hamamın bu defterlerdeki gelirleri
sırasıyla 4.000 akçe ve 10.000 akçe olarak gözük-

tasarrıfı 1483’te Mevlana Bedreddin ve Mevlana
Hafız Seyyit, Amber Reis Camii Hatib Mevlana
Şemseddin’dir. Türbe ve Mescid-i Emir Şah Bey
Vakfında ise “mescidde kim mülazemet ederse vakfın mutasarrıfı o ola” ifadesi yer almaktadır. Türbe
ve Mescid-i Emir Şah Bey vakfının mutasarrıfları
ise Veled-i Emir ve Ahmet’te gözükmektedir55.

mektedir. Yine aynı vakıfta kayıtlı olan 1476’da

Mütevellilerin vakıftan alacağı pay ise vakfi-

Hoşafcıyan’da bakkal dükkânı geliri 100, 1501

yelerde belirtilmiştir. Vakfiyesi olmayan vakıfların

Bezasistan yakınında bir bab dükkân 240, sonraki

durumu Vilâyet-i Karaman vakıf tahrirlerinde kay-

defterde ise Bâzar-ı Dıraz’da bir bab dükkân geliri

dedilmiştir. Buna göre mütevelliler Kalenderhane

Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999 İstanbul, s. 68; Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Tekin Yayınevi, İstanbul 1979,
c. II, s. 232, 240, 241, 406; Halil Salihoğlu, “Akçe”, DİA, İstanbul
1989, c. II, s.224-227.

Amber Reis Camii Vakfı Pîr Hüseyin Bey mahsu-

53

54

Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, s. 439.
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Vakfından 1/6, Hüseyin Bey Türbe Vakfından 1/6,
lünden 1/6, Türbe-i Ahmet Bey 1/6, İplikçi Camii
vakfı 1/6 pay almaktaydılar (Tablo 4).
55

Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 102; BOA. TD. 565: 34a, 34b.

Meşihat

Devirhan

Bevvab

Sermahfil

Müezzin

Hâtip

Hafız

Nazır

Cabi

Mütevelli

Turgutoğlu Beylerinin
Konya’daki Vakıfları

Görevli
Adedi ve
Gelir Payı

Tablo 4: Turgutoğlu Beylerinin vakıflarındaki görevli sayıları ve görevlilerin vakıftan aldıkları pay

Türbe ve Mescid-i Emir
Şah Bey

Adet

2

Pay

1/6

Türbe-i/ Darülhuffaz-ı
Pir Hüseyin Bey

Adet

1

10

Pay

1/6

5/6

Adet

1

1

1

Pay

1/6

50
akçe

1/3

Adet

1

1

1

7

Pay

1/6

1/10

1/20

5/6

Adet

1

1

1

2

1

1

1

Pay

1/6

360
akçe

300
akçe

1/6

1/4

1/12

1/12

Adet

1

1

1

1

1

1

1

Pay

1/6

1/10

1/20

2/5

2/5

Kalenderhane Vakfı
Türbe-i /Darülhuffaz-ı
Ahmet Bey
Anber Reis Camii

Ebu’l Fazl/İplikçi Camii

1
?

1

1/5

Hafız/Cüzhan: Türbe ve Darülhuffaz vakıfla-

Nazır: Turgutoğlu beylerinin Konya vakıfla-

rında camilere göre daha fazla hafız görevlendiril-

rında toplamda dört nazır gözükmektedir. Kalen-

miştir. Türbe ve Darülhuffazlarda on yedi hafız gö-

derhane Vakfı nazırı yıllık 50 akçe, Türbe-i /Darül-

revliyken camilerde üç hafız görevlidir. Vakıflarda

huffaz-ı Ahmet Bey nazırı nısf-ı öşr (1/20), Anber

hafız ve cüzhanların “tecvidi iyi bilen”, “takva sa-

Reis Camii nazırı yıllık 300 akçe, Ebu’l Fazl/İplik-

hibi” olmaları şart koşulmuştur56.

çi Camii nazırı nısf-ı öşr (1/20) ile görevlendiril-

Vakfiyelerdeki bilgilere göre Ahmet Bey vakıflarında 8, Hüseyin Bey vakıflarında 12 hafız görevlidir. Ahmet Bey vakfına sonradan 6 hafız daha
görevlendirilince beylerin vakıflarındaki hafız sayısı toplamda 26’ya çıkmıştır.

miştir. Mütevelli’den sonra önce cabi ve nazırların
sonra kalan kısım ile diğer görevlilerin ödemesi
yapılırdı.
Cabi: Konyadaki vakıflarda üç cabi görevli
olduğu görülmektedir. Cabiler nazırlara göre daha

Hafızlar XV. yüzyılda Türbe ve Darülhuffaz

fazla ücret almışlardır. Türbe-i /Darülhuffaz-ı Ah-

vakıflarında 5/6 pay almaktadırlar. Sonraki dö-

met Bey ve Ebu’l Fazl/İplikçi Camii vakfından

nemlerde hafız sayıları artırılmış ve vakıflara yeni

1/10 hisse, Anber Reis Camii vakfından yıllık 360

görevler ihdas edilmiştir. Bu nedenle hafızların

akçe aldığı gözükmektedir.

gelirlerinde azalma olmuştur. Türbe-i Ahmet Bey
vakfiyesinde 7 Hafız şart iken XVI. yy. başlarında hafız sayısı 13’e çıkmıştır. Bununla birlikte bir
cabi, bir nazır ve bir de bevvab görevlendirilmiştir.
Yeni görevlilerin gelmesiyle birlikte hafızların kazançları %165 azalmıştır.
56

VGMA. 582: 127/236; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 156.

Bevvab: Sadece Türbe-i /Darülhuffaz-ı Ahmet Bey vakfında kayıtlıdır. Geliri hakkında her
hangi bir ifade yer almamaktadır.
Sermahfil: Cami vakıflarında birerden iki
görevli bulunmktadır. Ebu’l Fazl/İplikçi Camii
vakfiyesinde sermahfele aylık 50 dirhem uygun
görülmüştür. Vakıf tahrir defterlerinde ise müte255

velli, cabi ve nazır hisselerini aldıktan sonra geriye

bu kazanca altı hafız, bir bevvab, bir nazır ve bir

kalandan Anber Reis vakfındaki görevliye 1/12,

cabi daha ortak oluyor. Hafızların aldıkları maaş

Ebu’l Fazl/İplikçi Camii vakfındaki görevliye 1/5

bir önceki yıla göre yarıdan fazla azalmış oluyor.

hisse tensip edilmiştir.

Yalnız Turgutoğlu vakıflarında böyle bir durumun

Devirhan: Ebulfaz’l Camii vakfiyesinde iki
devirhan57 görevlendirilmiştir. Yalnız vilayet vakıf

olmadığını XIX. Yüzyıl vakıf defterlerinde görmekteyiz.
1230/1815 yılında Ahmet Bey, Ömer Bey,

defterlerinde böyle bir görevliden bahsedilmemek-

Sultan Hatun, Bağdat Hatun, Fakiyye Hatun, Ha-

tedir.
Hatip: Ebu’l-fazl Camii ve Anber Reis Camii
vakıflarında birer hatip görevlidir. Mütevelli, cabi
ve nazır hisselerini aldıktan sonra geriye kalan hatip ve diğer görevlilerin paylaşması öngörülmüştür.
Bu durumda geriye kalan gelirden Ebu’l-fazl’ın
hatibi 2/5, Anber Reis’in hatibi 1/6 hisse almaktadır (Tablo 4).

san Bey ve Nefise Hatun vakıflarının tevliyeti evlad-ı vakıftan Seyyid Mustafa Bey ölünce bu görev
emmi zadeleri Ahmet Bey ve Mustafa Bey üzerine
tevcih olunmuştur59. 1253/1837 senesinde Ahmet
Bey, Ömer Bey, Sultan Hatun, Bağdat Hatun, Nefise Hatun vakıflarına nim hisse galle ile nısf hisse
Seyyid Hüseyin’in ölümünden dolayı hisseleri cüzhanlık cihetine oğlu Mehmet Halife üzerine tevcih

Kâtip: 21-30 Receb 1070 / 2-11 Nisan 1660’da

edilmiştir60. Seyyit Hüseyin beş vakıfta cüzhanlık

Turgutoğlu Vakıflarının kâtibi Mustafa’nın ölü-

görevini her vakıftan ayrı ücret alarak yürütmüştür.

mü üzerine kadı Mevlâna Abdurrahman’ın arzı ile

Turgutoğlu beylerinin Konya’da kurmuş olduğu

Padişah IV. Mehmet tarafından İsa isimli kişi bu

türbe ve dâru’l-huffaz vakıflarında görüldüğü gibi

göreve en üst derecede layık bulunarak kâtiplik

bazı görevler aynı kişilere tevdi edilmiştir.

görevini ifa etmesi şartıyla yevmiye beş akça ile

SONUÇ

görevlendirilmiştir58.
Özellikle Türbe ve Darülhuffaz vakıflarına
yeni görevlilerin atanması ile birlikte çalışan sayısı
artmıştır. Sadece mütevelli, cüzhan/hafız ve cami
görevlilerinin sayısı otuz beş adet gözükmektedir.
Nazır, cabi, bevvab ve kâtip gibi yeni görevlerin

Turgutoğlu beylerinin Konya merkezde yaptığı vakıflar Ilgın, Said-ili, Zengicek, Konya’daki
araziler ile Meram Kemer Değirmeni ve Ahi Murat hamamı gelirlerinden oluşmaktadır. Vakıflarda
mütevelli, hafız, cabi, nazır, bevvab, kâtip, hatip,
sermahfel, müezzin, imam, devirhan gibi görevli-

ihdasıyla bu sayı artmıştır. Yeni görevlilerin ve ha-

lerin hizmetleri karşılığında pay aldığı görülmek-

fızların atamasıyla bu sayı elliye ulaşmıştır. Dola-

tedir. Vakıf tahrir defterleri vakıf gelirlerinde ge-

yısı ile vakıf çalışanlarının aldığı maaşta düşmüş-

nel olarak bir artışın olduğunu göstermektedir. Bu

tür. Ahmet Bey vakfında önceleri yedi hafıza düşen

artışın en büyük nedeni ülkede gallenin değer ka-

gelir XVI. yüzyıl başlarında 8.995 akçe iken sonra

zanması ve akçenin giderek değer kaybetmesidir.

“Vâkıfın şartı gereği Cuma veya belirlenen henhangi bir gün
öğle namazlarından evvel Mülk sûresi veya başka bir sûre-i şerife
okuyan zattır. Devir ve teselsül sûretiyle okunmak mülahazasıyla
buna devirhânlık denmiştir. Sûrelerin okunmasını müteakip vakıflara ve genellikle mü’min ve mü’minâta Allah’tan mağfiret ve selâmet niyaz olunur.” Bk. https://www.vgm.gov.tr/vakıf-işlemleri/
vakıf-kayıtları/vakıf-deyimleri-ve-terimleri-sözlüğü (18.01.2021).
57

58

K.Ş.S, 10: 286.
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Vakıfların ekseriyetinde herhangi bir arazi genişlemesi ya da gelir getiren kalemlerin artması gibi
bir husus mevzu bahis değildir. Yalnız Ebu’l-Fazl
Ahmet Bey Camii’nin 1476 senesi gelir yerlerin59

VGMA. 2178: 389; VGMA. 176: 147.

60

VGMA. 2178: 389.

den Zengicek arazisi diğer defterlerde aynı vakıfta
kayıt edilmemiştir. Turgutoğlu beylerinin vakıflarındaki hamam ve dükkân kira getirilerindeki artışın galle değerindeki artıştan daha fazla olduğu
görülmektedir.
XV. Yüzyılda Türbe ve Darülhuffaz vakıflarında hafızlar 5/6 pay almaktadırlar. Sonraki yüzyılda
hafız sayıları artırılmış ve vakıflara yeni görevler
ihdas edilmiştir. Türbe-i Ahmet Bey vakfiyesinde
yedi hafız şart koşulmuş iken XVI. yy. başlarında

3 Numaralı Konya Kadı Sicili (987-1330/15791912), Haz. Doğan Yörük, Konya 2013.
387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman
ve Rûm Defteri ( 937/1530 ) I.
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Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, TTK, Ankara 1988.

hafız sayısı on üçe çıkmıştır. Bununla birlikte bir

CERAN, Ahmet Şeref; “Osmanlı Döneminde

cabi, bir nazır ve bir de bevvab görevlendirilmiş-

XVI. Asırda Karaman Eyaleti, Zengicek Nahiye-

tir. Yeni görevlilerin gelmesiyle birlikte hafızların

si ve Zıvarık (Altınekin)”, Yeni İpek Yolu Dergisi,

kazançları %165 kadar azalmıştır. Çalışan için bü-

Özel Sayı 3, Konya 2000, s. 162-184.

yük bir sorun olduğu düşünülen bu konunun nasıl
çüzüldüğü ise XIX. yüzyıl kayıtlarındaki bilgilerde görülmektedir. Turgutoğlu vakıf mütevellileri
bu sorunu dört beş vakfın cüzhanlık görevini aynı
kişi/kişilere vererek, mütevelliliğini ise Turgutoğlu
evladından aynı kişilerde toplayarak ya da bir vakfın cüzhan ve kâtipliğini bir şahsa vererek çözmüşlerdir. Böylece çalışanların gelirlerinin azalmasına
mani olmuşlar, onların geçimlerine kolaylaştırmışlar ve Turgutoğlu vakıflarının sürekliliğini de sağlamışlardır.
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TURGUTOĞULLARI
HATUNLARININ KONYA VAKIFLARI
Şükrü TAŞDELEN*

ÖZET
Turgutoğlu idarecileri Konya’da önemli eserler inşa etmişler ve bu eserlerin giderlerini karşılamak için vakıflar tahsis etmişlerdir. Eser ve vakıf
çalışmaları Turgutoğlu beyleriyle sınırlı kalmamış,
ailenin hatunları da hayır yarışına katılmışlardır.
Öyle ki zamanla vakıf tahsis eden kadınların sayısı bazı dönemlerde beyleri geçmiştir. Pir Hüseyin
Bey’in neslinden olan hatunların Konya’da sekiz
adet vakfı bulunmaktadır. Turgutoğlu hatunları,
XV. yüzyılda kendi türbe ve darülhuffazları için
mâlikâne, değirmen, dükkân ve hamam gelirlerinden vakıflar yapıp vakfiyeler ile bu hizmetlerini
tescillendirmişlerdir. Günümüzde ise sadece Sultan Hatun ve Ahmet Bey kızı Hondi Hatun vakıflarının vakfiye suretleri bulunmaktadır.
Karamanoğlu toprakları Osmanlı Devletine ilhak edildiği ilk yıllarda Turgutoğlu hatun vakıfları
yeni tımar kanunu sebebiyle bazı arazilerini vakıf
*Uzman Tarihçi, Konya Büyükşehir Belediyesi
Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi,
tashdelen3443@gmail.com
Orcid No: 0000-0002-2424-8807

statüsünden çıkarmak zorunda kalmıştır. Buna rağmen vakıf gelirlerinin arttığı görülmektedir. Bu durum akçenin giderek değer kaybetmesi ve ürünün
çok fazla değer kazanması gibi sebeplerle açıkla263

nabilir. Vakıflara yeni görevlilerin atanmasıyla def-

‘foundation’ status because of the new timar law.

terlere göre hizmetli sayısı artmaktadır. Halbuki

Despite this, it seems that the foundation incomes

görevlilerin bazılarının aynı hizmeti birden fazla

have increased. This situation can be explained by

vakıfta yürütmesi, görevli sayısının çok fazla art-

reasons such as the gradual depreciation of the coin

madığını gözler önüne sermektedir.

and the much appreciation of the product. With the

Çalışmamızda önce vakfiyesi olan vakıflar tetkik edilmiş sonra da Karaman Vilâyeti vakıf tahrir
defterlerinde bilgiler bulunan Alâeddin Bey kızı
Paşa Hond Hatun Darülhuffaz Vakfı, Ömer Bey
kızı Paşa Hond Hatun Darülhuffaz Vakfı, Hüseyin
Bey kızı Hond Paşa Hatun Vakfı, Bağdat Hatun
Darülhuffaz Vakfı, Nefise Hatun Darülhuffaz ve
Türbe Vakfı incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Turgutoğlu Hatunları,
Konya Vakıfları, Turgutoğlu Vakıfları, Vakfiye.
FOUNDATIONS OF
TURGUTOGULLARI’S WOMEN
IN KONYA
ABSTRACT:
Governors of Turgutoglu with a sit in Konya
were successful in building important construction
works and allocated foundations to cover their
expenses. Reconstruction and foundation works

appointment of new officials to foundations, the
number of employees increased according to some
register books. However, the fact that some of the
officials carry out the same service in more than
one foundation reveals that the number of officials
did not increase very much.
This study firstly focuses on foundations with
an endowment title followed by other ones which
were registered in tahrir books of the Karaman
Wilayat. Some examples were the Hondi Hatun
Darülhuffaz Foundation, the daughter of Ömer Bey
named Pasha Hond Hatun Darülhuffaz Foundation,
Hüseyin Bey’s daughter Hond Pasha Hatun
Foundation, Bağdat Hatun Darülhuffaz Foundation,
Nefise Hatun Darülhuffaz and Tomb Foundation.
Keywords:

Women

of

Turgutoglu,

Konya Foundations, Turgutoglu Foundations,
Endowments.

were not only done by gentlemen, but also by

GİRİŞ

women members of the family. Ultimately, the

İslam toplumlarında kadınlar kurdukları va-

number of women who allocated foundations

kıflarla sosyal hayatın her alanında varlıklarını

in time, exceeded the number of men in some

göstermişlerdir. Türk-İslam devletlerinde sultan-

periods. In fact, women, who are the descendants

lar ve devlet adamlarının anneleri, eşleri ve kızları

of Pir Huseyin Bey, have eight foundations in

kurmuş oldukları vakıflar ile ekonomik ve sosyal

Konya. In the 15 century Turgutoğlu women, built
th

foundations for their mausoleum and Darülhuffaz,
with the income of their malikane, mills, shops and
baths, and registered these services as endowments.
However today, only the Sultan Hatun and the
foundations of the Pasha Hond Hatun Darulhuffaz
are present.

alanda topluma fayda sağlamışlardır. Özellikle
Türkiye Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı kadınları bu coğrafyada camiler, mescitler, medreseler, darülhuffazlar, hanlar, hamamlar, darüşşifalar
yapmak suretiyle hayır işinde yarışmışlardır. Yalnız Konya’da vakıf kuran kadınların ekseriyetinin
hanedan üyeleri yerine büyük bir aşiret olan Tur-

In the first years of the rule of Karamanglu lands

gutoğlu ümera ailesinin fertleri olması dikkate şa-

by the Ottoman State, foundations of Turgutoglu’s

yandır. Zira bu tür aşiretlerin yöneticileri genellik-

women had to remove some of their lands from the

le kendilerine mülk olarak verilen toprakları imar
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ve ihya ederken, Turgutoğulları bu tür toprakların

lebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde

yanında başkent Konya’da imar ettikleri eserler ve

Vakıflar adıyla bir çalışması bulunmaktadır3. Bu

kurdukları vakıflarla öne çıkmaktadırlar. Karama-

defterde Turgutoğlu hatunlarına ait altı tane vakıf

noğlu Beyliği’nin vezir ve komutanlarından olan

yer almaktadır. 1501 senesinde Tahrîr Emîni Na-

Turgutoğlu idarecilerinin eşleri ve kızları Kon-

suhzâde Haydar ve Kâtip Ali tarafından hazırlanan

ya’da imar ettikleri türbe ve darülhuffazlar için

defterde ise ailenin hatunlarına ait beş vakıf kaydı

arazi, değirmen, dükkân ve hamam gelirlerinden

yer almaktadır.

vakıflar yapıp vakfiyeler ile bu hizmetlerini tescillemişlerdir. Kurmuş oldukları vakıf eserlerle Konya’nın mimarisine katkı sağlamışlar ve mekânlara
ruh katmışlardır.

Yukarıda bahsedilen defterlerden farklı olarak
bir defter daha bulunmaktadır. Muhtemelen Yavuz
Sultan Selim sonrası fakat 1535 senesi öncesine ait
olan bu defterin transkripsiyonunu Seyit Ali Kahra-

Turgutoğlu hatunlarının Konya merkezde yer

man XVI. Yüzyıl Başlarında Karaman Vilâyeti Va-

alan XV. yüzyıldaki bu imar ve vakıf faaliyetleri

kıfları adıyla yapmıştır4. Her ne kadar bu defterde

onlar hakkında daha çok bilgi edinmemizi sağla-

bazı hatalar ve eksiklikler olsa da Turgutoğulları va-

maktadır. Vakıflar hakkındaki bu bilgiler en başta

kıfları ile ilgili diğer defterlerden farklı bilgiler bu-

Vilayet-i Karaman vakıf tahrir defterlerinde yer

lunması açısından önemlidir. Bu defterde de Turgu-

almaktadır. Çalışmaya bunlardan ilk üçü olan H

toğlu hatunlarına ait altı vakıf kaydı yer almaktdır.

881/M 1476 tarihli Kubbe Altından Müdevver Atik
Konya Vakfı, 888/1483 Murad Çelebi Defteri, Nasuh oğlu Haydar ve Kâtip Ali tarafından hazırlanan
H 906/M 1501 tarihli Kubbe Altından Müdevver
Atik Konya Vakfı’nı dâhil ettik1.

Turgutoğlu Hatun vakıflarına ait bir diğer
önemli kaynak Osmanlı Dönemi’nde yazılmış bugün Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde
ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde bulunan Vakfiye
Suretleridir5.

H 881/M 1476 tarihli Ankara’da Kuyûd-ı Kadîme Arşivinde 564 numarada kayıtlı olan Kubbe
Altından Müdevver Atik Konya Vakfı defteri üzerinde Feridun Nafiz Uzluk tarafından Fatih Devrinde
Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi2 başlığıyla bir
çalışma yapılmıştır. Uzluk’un hazırlamış olduğu
çalışma 1958 yılında Vakıflar Umum Müdürlüğü
tarafından yayınlanmıştır. Uzluk, bu çalışmasında
yeri geldikçe Karamanoğulları ve Turgutoğulları
hakkında açıklayıcı bilgiler vermektedir. Burada
Turgutoğlu ailesine ait on üç vakıftan üç tanesi hatunlara aittir. H 888/M 1483 yılında Tahrîr Emini
Hamza oğlu Murad Çelebi’nin ve Kâtip Mehmed
Bey’in hazırladığı bir defter daha bulunmaktadır.
M. Akif Erdoğru’nun bu defter üzerine Murad Çe1

BOA. TD 564; BOA. TD 565.

Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, Haz. Feridun
Nafiz Uzluk, Vakıflar Umum Müdürlüğü Neşriyatı, Ankara 1958.

2

Turgutoğlu vakıf ve vakfiyelerini ilk irdeleyenlerden biri Konya Müze müdürlerinden Mehmet Zeki Oral’dır. Oral, 1956 yılında Vakıflar Dergisi’nde “Turgut Oğulları, Eserleri-Vakfiyeleri”
başlığıyla bir araştırma yayınlamıştır. Bu araştırmada Turgutoğlu ailesi, eserleri, vakıfları ve mezarları hakkında bilgiler verilmektedir6. İbrahim
M. Akif Erdoğru; “Murad Çelebi Defteri:1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar I”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2003, C.
XVIII., S. 1, s. 119-160; Erdoğru “Murad Çelebi Defteri:1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar II”, Tarih İncelemeleri Dergisi,
2003, C. XVIII., S. 2, s. 99-140; Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri:1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar III”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2004, C. XIX., S. 1, s. 119-154.
3

XVI. Yüzyıl Başları Karaman Vilâyeti Vakıfları, Haz. Seyit Ali
Kahraman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri 2009.

4

BOA. EV. HMH 7944: 002; VGMA. 2178: 71/129; VGMA. 582:
128/237; VGMA. 591: 58/109.

5

6

M. Zeki Oral, “Turgut Oğulları, Eserleri-Vakfiyeleri”, VD, Anka265

Hakkı Konyalı’nın Abideleri ve Kitabeleri ile Kon-

A. TURGUTOĞLU HATUNLARININ

ya Tarihi isimli çalışması da başvurulan başka bir

VAKIFLARI VE VAKFİYELERİ

kaynaktır. Turgutoğulları vakıfları ve tımar gelirle-

1. Sultan Hatun Türbe Vakfı

7

ri hakkında Doğan Yörük’ün yazmış olduğu “Karaman Eyaletinde Osmanlı Timar Düzeninin Tesisi
(1483)” ve “XV-XVI. Yüzyıl Turgutoğulları Vakıf-

a. Sultan Hatun Türbe Vakfiyesinin Değerlendirmesi

ları: Mahiyetleri, Kurucuları ve Gelirleri”8 baş-

Sultan Hatun Türbe Vakfı’nın 9 Cemâziyelev-

lıklı makaleleri de önemli çalışmalardandır. Şükrü

vel 850/2 Ağustos 1446 tarihli vakfiyesinin Vakıf-

Taşdelen’in 2020 yılında yayınlanan Vakfiyelere

lar Genel Müdürlüğü dijital ortamda iki adet sureti

Göre Beylikler Dönemi Turgutoğulları eseri bir

bulunmaktadır10. Vakfiyenin diğer bir sureti ise,

diğer çalışmadır. Bu çalışmada da Dediği Sultan

Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivindeki

Menakıbnamesi, Karamannâme ve Tevârih-i Os-

Evkaf-ı Hümayun defterleri tasnifinde yer almak-

mâni olarak bilinen eserlerdeki bilgiler ile birlikte

tadır11. Evkaf-ı Hümayun defterlerindeki 7944.

vakfiye suretleri tercüme edilerek Turgutoğlu ailesi

sureti daha önce çalışılmıştır12. Bu çalışmada da

ve vakıfları incelenmiştir.

2178. defterdeki suret okunarak diğer suretler ile

9

Bu çalışmada önce vakfiye sureti olan hatun

karşılaştırılmıştır.

vakıfları sonra da diğer vakıflar incelenmiştir. Vak-

Arapça yazılmış olan suretlerin üçünde de

fiyeler Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı Dö-

vakfiye tarihinin aynı olduğu görülmektedir. An-

nemi genellikle mukaddime, asıl metin ve hâtime

cak metinler arasında bazı farklılıklar bulunmak-

kısımlarından oluşmaktadır. Çalışmamızda da her

tadır. Evkaf-ı Hümayun defterlerindeki suret ile

vakfiye sureti mukaddime, asıl metin ve hâtime

vakıflardaki 2178 numaralı defterdeki suret hemen

olarak izah edilmiş, vakfiyede ismi geçen vakıf

hemen aynıdır. 7944. surette Sultan Hatun ismini

kurucusu, mütevelli ve mekânlar hakkında tarihi

önünde “azîzeti refî‘ati”, 582/1. defterde “azîze-

ve coğrafi bilgiler verilmiştir. Sonra vakıfların ge-

tü’r-refîka” yazmaktadır. 7944. suretin on ikin-

lirleri, giderleri, hizmetli sayıları ile ilgili sorunlar

ci ve 2178. defterdeki suretin on altıncı satırında

Vilayet-i Karaman vakıf tahrir defterleri ve vakfi-

“eş-Şeyhü’l-kebîr Sadreddîn Konevî” ifadesi yer

yelerdeki bilgiler karşılaştırılarak açığa çıkarılmış-

alırken diğer nüshanın yirmi dokuzuncu satırında

tır. Sonra Vakıflar Genel Müdürlüğündeki kayıtlar

“eş-Şeyhü’l-kebîr Muhammed Sadreddîn Konevî”

kullanılarak bu sorunlar çözülmeye çalışılmıştır.

ifadesi yazılmıştır. Evkâf-ı Hümayundaki suret ile
2178. defterde üç şahit bulunurken 582/1. defterde

ra 1956, S. 3, s. 31-64.

yediden fazla şahidin ismi yer almaktadır.

İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi,
Enes Kitap Sarayı, Konya 1997.
7

Doğan Yörük, “XV-XVI. Yüzyıl Turgutoğulları Vakıfları: Mahiyetleri, Kurucuları ve Gelirleri”, Uluslararası Orta Anadolu ve
Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-IV,
Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları Beylikleri (1-3 Aralık 2017),
Necmettin Erbakan Üniversitesi Kültür Yayınları, Konya 2018,
s.491, 508; Doğan Yörük, “Karaman Eyaletinde Osmanlı Timar
Düzeninin Tesisi (1483)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 25, S.
40, Ankara 2006, s. 177-202.

8

9
Şükrü Taşdelen, Vakfiyelere Göre Beylikler Dönemi Turgutoğulları, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2020.
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Mukaddime: Okuduğumuz nüshada kırk üç
satır bulunmaktadır. Baştan altıncı satıra kadar övgülerle Sultan Hatun’un adı ve vakfetme nedeni
yazılıdır. Vâkifenin irade beyanı olan “vakafet ve
10

VGMA. 2178: 71/129; VGMA. 582: 128/237.

11

BOA. EV. HMH. 7944: 002

Hamit Şafakçı, “Turgutoğulları’ndan Sultan Hatun’un Vakfı”,
VD, S. 44, Ankara 2005, s. 49-72.
12

karşılığı pay alan çalışanlardır.

habaset ve seyyelet (sebelet) ve tasaddakat” yani
“vakfetti, habsetti, akıttı ya da tesbil etti, tassudduk etti” ifadeleri yer almaktadır13. Bu beyan, vak-

•

yen olur ise türbeden çıkarılıp yerine Kur’an-ı

fın kurulduğunu gösteren rukünlerden biridir.

Kerim’i haftada bir sefer hatmetmeyi ihmal

Asıl Metin: Altıncı satırdan otuzuncu satıra
kadar vakfedilen yerler, vâkıfenin şartları yer almaktadır. Sultan Hatun Zengicek vilayetine bağlı

etmeyen bir başkası getirilecektir.

•

mezraları, meskenleri, meraları ve buraların haklarını vakfetmiştir.
Vâkifenin şartları;

•

dua, Sultan Hatun adına vekil olan İsmail oğlu
Mevlana Durmuş, Yahya oğlu Mevlana Mehmet’in
adı, vakfiyenin tarihi olan 9 Cemâziyelevvel 850/2
Ağustos 1446 ve şahit olan Mahmud oğlu Ebu Bekir, Mahmud oğlu İbrahim, Yusuf oğlu Davud’un

la, nesilden nesile olmasını şart koşmuştur.

isimleri yazmaktadır (Ek-1)14.

Hüseyin’in oğlu büyük ve değerli emir Ahmet
Bey’e bırakılacaktır. Eğer o da ölürse vâkı-

b. Sultan Hatun Türbe Vakfiye Suretindeki
Tarihi ve Coğrafi Bilgiler

fenin kız kardeşinin oğlu olan Ahmet Bey’in

Bu vakfiye Sultan Hatun tarafından Pir Hüse-

oğlu Hüseyin’in oğlu Ömer’in ve sonra onun

yin Bey’in inşa ettirmiş olduğu Turgutoğlu Türbesi

evladının olacaktır. Onlardan da hiçbir kimse

için hazırlatılmıştır. Sadreddin-i Konevî Türbesi

kalmazsa adı geçen vakıf, Konya hâkiminin

yakınında olan Turgutoğlu Türbesi’ni kimin yaptır-

görüşüne bırakılacaktır. Sultan Hatun müte-

dığı vakfiye suretinde “Annesinin babası olan mu-

vellilik görevine kendi ailesini sonra da yakın

azzam gerçekleştirici dedesi Emir Şah Bey’in oğlu

akrabalarını şart koşarak onları bir arada tut-

Hüseyin Bey türbenin direklerini bina etti ve tür-

mak istemiştir. Böylece mütevelli olanlar hem

beyi inşa etti”15 şeklinde ifade edilmektedir. Vakfi-

buralardan geçimlerini sağlayacak hem de ha-

yeye göre Sultan Hatun’un babası Yusuf Şah Bey,

yır işinde pay sahibi olacaklardır.

annesinin babası ise Pir Hüseyin Bey’dir. Oral’ın

Vakfın gelirlerini mütevelli altı hisseye ayı-

söylediği gibi Yusuf Şah Bey, Pir Hüseyin Bey’in

racak, 1/6 hisse mütevelliye, kalan 5/6 hisse
ise yediye bölünerek ve mütevelli tarafından
eşit bir şekilde türbede pazartesi ve perşembe
günü Kur’an okuyan, Allah’ın kelamını her
hafta bir kere hatmeden hafızlara ve tecvitle
Kur’an okuyanlara verecektir. Burada mevkufun aleyhin yani vakıftan faydalananların türbe ve türbede metfun olan Turgutoğlu ailesi
olduğu anlaşılmaktadır. Mütevelli ve hafızlar
vakıftan faydalanan değil orada hizmetleri
13

Hâtime: Otuz birinci satırdan sona kadar bed-

Vakıfların tevliyetini salih babadan salih oğuNesil inkıraza uğrarsa, vakfın yönetimi Pir

•

Türbe tamir edilmeyip yıkılırsa, vakıf Müslümanların fakirlerini destekleyen bir vakıf olur.

Zulmanda Köyü ile Suvarık Köyü’nün yanındaki sınırları yazılı olan arazileri, içindeki binaları,

Hafızlardan görevlerini tam olarak icra etme-

Taşdelen, Turgutoğulları, s. 166, 170.

evladı değil damadıdır16. Muhtemelen Bağdat Hatun ya da Paşa Hond Hatun’la evlidir. III. Murad
Defteri’nde Yusuf Şah Bey’in Turgutoğullarından
Ahmet Ağa’nın oğlu olduğu yazılıdır17. Bu durumda Yusuf Şah Bey, Turgutoğlu sülalesinden olmakla birlikte Hüseyin Bey’in evladı değildir18.
14

VGMA. 2178: 71/129.

15

VGMA. 2178: 71/129; VGMA. 582/1: 128/237.

16

Oral, “Turgut Oğulları”, s. 31-64

17

TK. GMA. TD 405: 30b.

18

Konyalı, Konya Tarihi, s. 772; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 78.
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Turgutoğlu ailesinde iki tane Sultan Hatun

rik-i Memlaha olarak isimlendirilen tuzla yolu ve

bulunmaktadır. Birisi Seydişehir Seyyid Harun

Bey, Çıkrıklı, Kum ve Muhtâr adında dört kuyu yer

Veli Cami’nin giriş kısmının solunda yer alan

almaktadır.

Rüstem Bey Türbesi’nde, mezar taşında 8 Şaban
825/28 Temmuz 1422 senesinde vefat ettiği yazılı olan Emirşah Bey’in kızı Sultan Hatun diğeri ise vakfiyenin sahibesi Pir Hüseyin Bey’in
torunu, Yusuf Şah Bey’in kızı olan Sultan Hatun’dur19.

Zengicek vakfiyede vilayet olarak ifade edilirken 1476, 1483 ve 1501 tahrir defterlerinde böyle
bir ifade yer almamaktadır. Yalnız XVI. yy. başlarındaki defterde “nâhiye-i Zengicek”, “vilâyet-i
Zengicek” ifadeleri yer almaktadır23. Zengicek
1513 senesinde Karaman eyaletinin yirmi beş ka-

Mütevelli isimleri zikredilirken öncelikle Pir

zasından biri, XVI. yüzyılın ilk yarısında ise Kon-

Hüseyin Bey’in oğlu Ahmet Bey sonra Sultan Ha-

ya kazasına bağlı bir nahiye idi24. Vakfiye nüshası

tun’un kız kardeşinin oğlu olan Ahmet Bey’in oğlu

hiç değişikliğe uğramadan aslına uygun yazıldı ise

Hüseyin’in oğlu Ömer’in isimleri tevliyet için şart

Zengicek 1446 tarihinden önce yani Karamanoğlu

koşulmuştur. Bundan da vakfiyenin yazıldığı 2

döneminde vilayet, Osmanlı idaresinde ise kaza ve

Ağustos 1446 tarihinde Ahmet Bey’in hayatta ol-

nahiye olarak görünmektedir. Osmanlı Devleti’nde

duğu anlaşılmaktadır.

vilayet tabiri XIV. -XVI. yüzyıllarını içine alan dö-

Sultan Hatun Türbesi XV-XVI. yüzyıl vakıf
tahrir defterlerinde hem de hurufat defterlerinde

nemde eyalet, kaza, sancak, nahiye, yöre gibi anlamlarda kullanılmıştır. Muhtemelen Zengicek için

çeşitli şekillerde geçmesine rağmen günümüze ka-

kullanılan vilayet ifadesi de bu kısma girmektedir.

dar gelememiştir20. Konyalı, Silleli Said’in aksine

Fatih dönemi 1476 defterinde Sultan Hatun

Sultan Hatun’un kabrinin Turgutoğlu Türbesi’nin

Türbesi vakfının ilk vakfiyesinde olmayan Zengi-

avlu kısmında yer aldığını söylemektedir21.

cek’e tabi Saray ve Kilat (Gilet) köyü neshedilmiş

Vakfiye kaydında vakfın sınırları açıklanırken
Konya’ya bağlı Zengicek, Suvarık, Dinek, Körkuyu ve Zulmanda gibi yerleşim yerlerinin isimleri verilmiştir. Cumhuriyet Dönemi’nde Suvarık
Altınekin ismini almıştır. Zengicek Koçyaka Mahallesi, Hoydus Akıncılar Mahallesi, Maydos ise
Yenice Mahallesi olarak adlandırılmıştır22. Öyük,
Karaburun, Vîrâne, Sarıtaş, Kavak Ayvalı, Yakal,
Geçiburun, Borukluburun, Viran ve Çatıyer mevki
isimleridir. Zengicek, Keşlik kale; Loras ve Koçac
ise dağ adıdır. Sınırlar içinde bir umumi yol, Ta19

Taşdelen, Turgutoğulları, s. 68, 77, 78.

20

Yörük, “XV-XVI. Yüzyıl Turgutoğulları Vakıfları”, s. 499.

Konyalı, Konya Tarihi, s. 766; Oral, “Turgut Oğulları”, s. 3164.

ve tımara verilmiştir25. Bunun nedeni Fatih’in bazı
vakıfların tımara dönüştürülmesi için çıkardığı fermandır. Fermanda bağ, bahçe, değirmen, dükkân,
kervansaray gibi sahih vakıflar ile sahipleri üzerinde mukarrer vakıfların korunması, gayri-sahih
(irşadi) vakıf olan köy, mezra ve kimin üzerinde
olduğu belli olmayan vakıfların iptali emredilmektedir. Bu fermanla Karaman vilayetinde bazı vakıflar ya tamamen kaldırılmış ya da köy ve mezra gibi
gelir getiren arazilerini kaybetmişlerdir. Yalnız II.
Bayezit (1481-1512) tahta geçtikten sonra bu vakıfların ekseriyetini tekrardan ihya etmiştir. Defterlerdeki bilgilere göre Zengicek vilayetine bağlı Su23

21

Ahmet Şeref Ceran, “Osmanlı Döneminde XVI. Asırda Karaman
Eyaleti, Zengicek Nahiyesi ve Zıvarık (Altınekin)”, Yeni İpek Yolu
Dergisi, Özel Sayı 3, Konya 2000, s. 162-184.
22
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Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 93, 94, 103.

TSMA No.929; Anadolu, Karaman, Rum, Diyarbakır, Arap ve
Zülkadriye Eyaletleri (1530-1556), Ankara 2013, s. 13, 56, 83.
24

“An karye-i Gilat tabi’-i Zengicek hasıl nısf öşr 350 mensuh” bk.
BOA. TD. 564: 18a
25

varık köyündeki mâlikâneden arazi, kovan, bostan,

dair Hadis-i şerif bulunmaktadır. Sonra da vâkı-

bağ ve bezirhane öşür gelirlerinin yarısı, Zengicek

fe olan merhum Ahmet Bey kızı Hondi Hatun’un

vilayetine bağlı Zulmanda köyündeki arazi ve için-

adı, vâkıfenin vekili İsmail oğlu Üveys ile şahitler

deki öşür gelirlerinin tamamı vakfedilmiştir. Yine

Yakupoğlu Hacı Ivaz ve Sinan Beyoğlu Mehmed

mâlikâne-i mezra-i Germür ve Koz-kenise ve Fu-

Çelebi’nin isimleri yer almaktadır.

run-ı Kızıl ve Kör-kuyu ve Çırgök-i Kızılviran’da
bulunan arazi gelirleri vakfedilmiştir26.

Asıl Metin: Yedinci satırdan yirminci satıra
kadar olan kısımdır. Vakfın kurucu unsuru olan

Sultan Hatun türbe vakfiyesinde belirtilen sı-

irade beyanı “vakafe/vakfetti” ifadesi ile olmuştur.

nırlarla ilgili bazı sıkıntılar çıkmış, davalara bile

Hondi Hatun vekili İsmail oğlu Üveys aracılığı ile

konu olmuştur. 15 Cemaziyelahir 1113/17 Kasım

sınırları yazılı olan Said-ili vilayetine bağlı Zengi

1701 tarihli hükme göre, darülhuffaz olarak kay-

köyünde bulunan mülkünün yarısını vakfetmiştir.

dedilen Sultan Hatun Vakfı’nın vakıf yerlerinden
olan İnsuyu kazasına tabi Suvarık (Sefyaruk) Köyü’nün hudutları vakfiyeye göre belirlenmiştir.

Vâkifenin şartları:

•

Bey’in oğlu Kasım Bey’e verilecek sonra da

Seyyit Mehmet Ağa, Çıkrıklı ve Dinek mezraları-

onun evladının olacaktır.

nın kendi zeametinden olduğunu iddia ederek öşrünü almak istemiştir. Bunun üzerine vakıf müte-

Mütevellilik görevi Hondi Hatun ile Mahmut

•

Vakıflardan elde edilen mahsulün 1/6’i müte-

velli vekili vakıfla ilgili ferman, vakfiye, hüccet ve

velli olan kişiye, 5/6’i türbenin ihtiyaçları ve

fetvayı mahkeme heyetine sunmuştur. Şahitlerinde

buraya vakfedilmiş olan cüzlerden her gün

dinlendiği davada sipahi Mehmet Ağa haksız bulu-

gece ve gündüz Kur’an-ı Kerim okuyup seva-

narak uyarılmıştır .

bını hediye eden üç hafıza tahsis edilecektir.

27

2. Ahmet Bey Kızı Hondi Hatun Darülhuf-

•

faz Vakfı

Vakıf harap olup dağılır ve bunun düzelmesi
de mümkün olmaz ise Müslümanların fakir ve
miskinleri için kullanılacaktır.

a. Hondi Hatun Darülhuffaz Vakfiye Suretinin Değerlendirmesi

•

Vakıflar satılamaz, hibe edilemez, varislere
miras olarak verilemez.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 591. defterde 2
Zilkade 1310/18 Mayıs 1893 tarihli irade-i aliyye

Hâtime: Yirmi birinci satırdan sona kadar olan

mucibince vakfiye sureti Konya Kadısı Ahmet Ya-

kısımdır. Vakfı bozanlar için beddua, vakfiye tarihi

kup, Ilgın Kadısı Hafız Ömer tarafından onaylanıp

7 Rebiülâhir 863/12 Ocak 1459 ve şahit olan Halil

kayıt edilmiştir . Merhum Ahmet Bey kızı Hondi

oğlu Mevlana Hayreddin, Cemal, Seyyit Ali oğlu

Hâtun’a ait olan 7 Rebiülâhir 863/12 Ocak 1459 ta-

Mevlana Seyyit Ahmet, İbrahim oğlu Aydın, Meh-

rihli vakfiye sureti Arapça olup yirmi dört satırdan

med oğlu Hacı Emin, Yusuf oğlu Hacı Abdullah’ın

müteşekkildir.

isimleri yer almaktadır (Ek 2)29.

28

Mukaddime: Baştan yedinci satıra kadar

Hondi Hatun mütevelliliği kendi oğlu ve

olan kısımda hamdele, salvele, vakfın önemine

onun neslinden “salih” olanlara şart koşarak bu

26

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 93.

27

TK. GMA. TD. 405: 0069.

28

VGMA. 591: 58/109.

gelirden faydalanacakların özelliğini de zikretmiş
olmaktadır.
29

VGMA. 591: 58/109; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 175, 176.
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b. Hondi Hatun Darülhuffaz Vakfiye Suretindeki Tarihi ve Coğrafi Bilgiler
2 Ağustos 1446 tarihli Sultan Hatun vakfiyesinde Ahmet Bey’in hayatta olduğu yazılıdır. Bu
vakfiyede ise Ahmet Bey öldüğü ifade edilmektedir. Buradan anlaşılıyor ki Pir Hüseyin Beyoğlu Ahmet Bey 1446 ile 1459 senesi arasında vefat
ettiği anlaşılmaktadır. Uzluk ve Konyalı, Ahmet
Bey’in Alâiye beyi olan Alâeddin Paşa ile aynı kişi
olduğunu söylemektedir30. Yalnız bu görüşü ispat
edecek bir delil göstermemektedirler. Alâeddin
kızı Hond Hatun vakfiye tarihi 871/1466, Ahmet
Bey kızı Hondi Hatun Darülhuffaz vakfiye tarihi
ise 7 Rebiülâhir 863/12 Ocak 1459’dur. Vakıf yerleri ve gelirleri de farklıdır. Hond Hatun 1459 ve
1466 tarihlerinde darülhuffaz için ayrı ayrı vakfiye
düzenletmiş ve birinde babasının ismini diğerin-

Vakfiyede Ahmet Bey Türbesi’nin üç tarafı
kabristan ve kıble tarafının yol olarak gösterilmesi
onun bugünkü Turgutoğlu Türbesi’nin içinde metfun olmadığını, kendine ait farklı bir türbesinin
olduğunu göstermektedir. Yalnız hurufat defterlerinde Ahmet Bey Türbesi’nin adı geçmemektedir33.
Konevî Türbesi’ne yakın olan Ahmet Bey Türbesi’nden günümüze herhangi bir iz kalmamıştır.
Silleli Said, Uzluk ve Konyalı gibi araştırmacılar
Ahmet Bey’in kabrinin Turgutoğlu Türbesi içinde
olduğu görüşündedirler. Hondi Hatun Darülhuffazıyla ilgili olarak 1584 tarihli vakıf tahrir defterinde buranın Alâiyye Beyi Darülhuffazı olarak maruf
olduğu ve Kur’anı Kerim’in Ahmet Bey Türbesi’nde tilavet edildiği kayıtlıdır34. Bu kayıttan böyle bir
yapının var olduğu ve Ahmet Bey’in yaptırdığı
anlaşılmaktadır. Hondi Hatun vakfının ise türbede

de de lakabını kullanmış olabilir. Lakin Murad

okunması için kurulmuş bir cüz vakfı olduğu kana-

Çelebi Defteri’nde Ahmet Bey kızı Hond Hatun

ati oluşmaktadır.

darülhuffaz vakıf geliri az olduğu için günde birer
cüz okunmasından vaz geçilerek haftada iki gün
okunmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Bu
ifade darülhuffazların aynı olmadığını göstermektedir. Her iki vakıfta aynı darülhuffaz için tahsis
edilmiş olsa böyle bir tasarrufa gidilmeyebilirdi.
Çünkü iki vakfın gelirleri görevlilerin giderlerini
rahat karşılayabilecek kadar iyiydi. 1483 ve 1501
defterlerinde iki vakfın gelirleri 10.000 akçenin
üzerindedir31. Ayrıca Ahmet Bey kızı Hondi Hatun
mütevellisi Kasım Bey iken Alâeddin kızı Hond
Hatun vakfının 1501 defterine göre mütevellisi
Erdoğdu Beydir32. Erdoğdu Bey, Turgut Bey’in
oğlu Pir Hüseyin Bey’in torunudur. Mütevellileri
bile farklı olan bu vakıfların aynı kişiye ait olması
düşündürücüdür.
Uzluk, Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, s. 19; Konyalı, Konya
Tarihi, s. 766.

Said-ili vilayetine bağlı Zengi köyündeki vakıf arazisinin kuzeyinde Halıcı su değirmeni ve
altında Kızılca köyü, güney doğusunda Kâfir değirmeni yer almaktadır. Batısında Hatun köyünün
Taşlıca ve Karatepe merasından başlayarak güneyde Sahra-i İlban ve Lâdik Taşlıca’sı yer almaktadır.
Bu durumda vakıf arazisinin Hatun Karyesi (Kadınhanı), Lâdik ve Zengi üçgeni arasında yer aldığı
söylenebilir.
Tahrir defterlerinde yer alan bilgilere göre
Zengi’de içinde bağ, bostan, kettan, kovan bulunan
mâlikânedeki reayadan öşür gelirlerinin yarısı, piyadegandan ¼’i vakfedilmiştir35. 871 numaralı ve
924/1518 tarihli Konya mufassalında bu mâlikânenin yarısının da Konya’daki İbrahim Bey imaretine ait olduğu kayıtlıdır. Bu vakfın arazilerinin

30

31
BOA. TD. 565: 24a, 565: 26a; Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 149,
155.
32

BOA. TD. 565: 24a
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33

Yörük, “XV-XVI. Yüzyıl Turgutoğulları Vakıfları”, s. 491-508.

34

BOA. TK. GMA. 405: 12b.

Erdoğru, “Vakıflar-I”, s. 157; Kahraman, Karaman Vakıfları,
s. 101.

35

Osmanlı idaresinde mâlikâne-divanî olarak adlan-

içinde kovan, bağ, bostan, kettan, giyah (taze ot)

dırılan farklı bir vergilendirme sistemine dâhil ol-

bulunan mâlikâne ve su değirmeni gelirlerinin 9/12

duğu da görülmektedir .

sehmi ile Bazar-ı Dıraz’da bir dükkân geliri vakfe-

36

3. Alâeddin Bey kızı Paşa Hond Hatun

dilmiştir43.

Darülhuffaz Vakfı: Hond Hatun Konya’da bu-

7. Nefise Hatun Türbe Vakfı: Zengicek vi-

lunan Müstevfi Hamamı ’ndaki hissesini, Akşe-

layetine tabi Karye-i Zengicekte içinde kovan ve

hir nahiyesinde bulunan Ortaköy, Dipi ve Yenice

bostan bulunan malikene ile Zengicek’e tabi Çı-

köylerindeki arazileri vakfetmiştir. Fatih, Kara-

rıklu, Yarımca, Dinek ve Sarnıç mezralarında bu-

manoğlu Beyliği topraklarını ele geçirdikten son-

lunan mâlikânelerin öşür gelirlerinin yarısı vakfe-

ra vakıfların bir kısmını tımara çevrilmesi için bir

dimiştir44.

37

kanun çıkartmış muhtemelen bu nedenle Hondi
Hatun vakfından Zengi köyü 1476’da neshedilmiştir38.
4. Hüseyin Bey kızı Bağdat Hatun Darül-

8. Ömer Bey kızı Paşa Hond Hatun Darülhuffaz Vakfı: Ilgın’a bağlı İldeş (Eldeş) Köyü’nün
yanı sıra Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Kemer Değirmeni gelirleri vakfedilmiştir45.

huffaz Vakfı: Zengicek’e tabi Kilad39 ve Akşehir

B. TURGUTOĞLU HATUN

köylerindeki mâlikânenin öşür gelirlerinin yarısı

VAKIFLARININ TAHLİLİ

vakfedilmiştir40.
5. Hüseyin Bey kızı Hond Paşa Hatun Vakfı: Vakfın türü bilinmemektedir. Kalacık köyünde

Turgutoğlu ailesinden Hüseyin Bey kızı
Hondi Hatun ve Bağdat Hatun, Alâeddin Bey kızı
Hondi Hatun, Ahmet Bey kızı Hondi Hatun, Ömer

zemin gelirinin yarısı, Kızılcaöyük köyünde bir

Bey kızı Hondi Hatun, Yusuf Şah Bey kızı Sultan

kıta zemin geliri, Yeniceköy’de bir kıta bağ ve deb-

Hatun ve Nefise Hatun ile Fakiye Hatun olmak

bağhane zemin geliri vakfedilmiştir41.

üzere sekiz kadın vâkife bulunmaktadır46. Tur-

6. Nefise Hatun Darülhuffaz Vakfı: Nefise Hatun Yusuf Şah Bey’in kızı Sultan Hatun’un
kardeşidir. Zengicek karyesinde bir arazi ve Zengicek’e tabi Sarnıç mezra gelirinin yarısını vakfetmiştir42. XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde bu bilgilerden farklı olarak Ilgın kazasına bağlı Balkı’da
Ömer Barkan, “Türk-İslâm Toprak Hukuku Tatbikatının Osmanlı İmparatorluğunda Aldığı Şekiller”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi
Mecmuası, C.II, İstanbul 1939, s. 119-184.
36

Hükümet konağı (Valilik Binası) ile Hoca Hasan Mescidi civarında bulunan ve Eski Pazar Hamamı olarak da bilinen hamam bk.
Konyalı, Konya Tarihi, s. 372, 1067.

gutoğlu ailesinde vakıf kuran dört farklı Hond/
Hondi Hatun bulunmaktadır. Vakıf tahrir defterlerinde

/

vakfiyede ise

şeklinde

yazılmıştır. Türkiye Selçuklu ve Karamanoğulları’nda bu ismi taşıyan sultan eşleri ya da kızları
bulunmaktadır. Hondi/Hond/Huant/Hunat şeklinde ifade edilen bu isim Farsça’da büyük, okumak,
seslenmek, okunmuş, seçilmiş gibi anlamlara gelmektedir47.

37

43

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 96.

44

BOA. TD 564: 17b; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 103.

38

BOA TD. 564: 15b; TD. 565: 24a; Konyalı, Konya Tarihi, s. 954.

45

Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 157; BOA. TD. 565: 26a.

39

Erdoğru, “Vakıflar-I”, s. 157.

46

Taşdelen, Turgutoğulları, s. 171.

40

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 94.

47

41

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 160

42

BOA. TD. 564: 26b; Erdoğru, “Vakıflar-I”, s. 157.

Mehmet Ali Hacıgökmen, “Alaeddin Keykubat’ın (1220-1237)
Kayınpederi Kir Fard Hakkında Bir Araştırma”, Mediterranean
Journal of Humanities, II/1, 2012, s. 121-130; Mehmet Kanar, Farsça-Türkçe Sözlük, Say Yayınları, 4. Baskı, İstanbul 2015, s. 669.
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Tablo 1: Turgutoğlu Hatunlarının vakıfları

Vakfın Kurucusu

Vakfın Adı

Tarih

1

Yusuf Şah Bey kızı Sultan Hatun

Türbe-i Sultan Hatun Vakfı

850/1446

2

Ahmet Bey kızı Hondi Hatun

Darülhuffaz-ı Hondi Hatun Vakfı

863/1459

3

Alâeddin Bey kızı Hondi Hatun

Darülhuffaz-ı Hond Hatun Vakfı

871/1466

4

Hüseyin Bey kızı Bağdat Hatun

Darülhuffaz-ı Bağdat Hatun Vakfı

5

Hüseyin Bey kızı Paşa Hondi Hatun

Hondi Hatun Vakfı

6

Ömer Bey kızı Paşa Hondi Hatun

Darülhuffaz-ı Paşa Hondi Hatun Vakfı

7

Yusuf Şah Bey kızı Nefise Hatun

Türbe-i Nefise Hatun Vakfı

8

Yusuf Şah Bey kızı Nefise Hatun

Darülhuffaz-ı Nefise Hatun Vakfı

Hatunların yaptığı vakıflardan ikisi türbe, beşi

Hatun vakıflarının adları bir defterde yer alır-

darülhuffaz vakfıdır. Birinin türü hakkında bilgi

ken diğer defterde yer almamaktadır. Turgutoğlu

yoktur. Bunlardan üç tanesinin vakıf tarihleri bi-

hatunlarına ait Konya merkezde 1476 yılında üç

linmektedir (Tablo 1). Arşivlerde Yusuf Şah Bey

vakıf, 1483 yılında altı vakıf, 1501 yılında beş va-

kızı Sultan Hatun ve Ahmet Bey kızı Hondi Hatun

kıf ve XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde altı vakıf bu-

adına vakfiye sureti bulunmaktadır. Diğerlerinin

lunmaktadır. 1476 Fatih dönemi defterinde Ahmet

isimleri tımar defterlerinde, vakıf kayıtlarında ya

Bey kızı Hondi Hatun, Ömer Bey kızı Paşa Hondi

da Konya şeriye sicillerinde geçmektedir. Fakiyye

Hatun ve Bağdat Hatun Darülhuffaz vakıfları yok-

Hatun’un ismi Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtla-

tur. Sultan Hatun Vakfı ise bahsi geçen defterlerin

rında geçmektedir . Konyalı, Pir Hüseyin Bey’in

hepsinde zikredilmektedir (Tablo 2).

48

Emine isminde bir kızı daha olduğunu ve Ankara
Vakıflar Umum Müdürlüğü 1210 tarihli tevcih defterinde adına darülhuffaz kaydının bulunduğunu
söylemektedir49. Fakat 1476, 1483, 1501 yılı ve
XVI. yy. başlarındaki Karaman ili vakıf defterlerinde böyle bir isim ve yapının kaydı yer almamaktadır.
Vakıfların bazılarında türbe veya darülhuffaz
şeklinde isimlendirilmesinde sıkıntılar bulunmaktadır. Sultan Hatun Vakfı defterlerde türbe vakfı
olarak kayıt edilirken 1584 yılı defterinde arazilerle ilgili bir dava kaydında darülhuffaz olarak görülmektedir (Ek 3)50. Yine Bağdat Hatun vakfı 1501
senesi defterinde darülhuffaz, XVI. yy. başlarında
ise türbe vakfı olarak kaydedilmiştir.
VGMA. 2178, 71/129; VGMA. 582/1: 128/237, VGMA. 591:
58/109.
48

1. Vakıfların Gelirleri
Defterlere göre Turgutoğlu kadın vakıflarının gelir ortalamaları şu şekildedir: 1476 yılı üç
vakfın 3.623,3 akçe, 1483 yılı altı vakfın 2.792,5
akçe, 1501 yılı beş vakfın 3.747,4 akçe, XVI. yüzyılın ilk çeyreğinde ise altı vakfın 3.882 akçedir.
Vakıflardan en çok gelire sahip olan Darülhuffaz-ı
Alâeddin Bey kızı Hond Hatun vakfıdır ki bu vakıf
son defterde kayıtlı değildir. En az gelire sahip olan
ve sadece son defterde kayıtlı olan Hüseyin Bey
kızı Hond Paşa Hatun vakfıdır.
Bazı vakıfların yıllara göre gelirleri arasında
çok büyük farklar bulunmaktadır. Vakf-ı Sultan
Hatun/Vakf-ı Sarımsalı Sultan Hatun vakıf arazilerinden 1476’da 4.380 akçe, 1483’de 2.800 akçe
ve 1501’de 4.490 akçe, XVI. yüzyıl başlarında ise
11.500 akçe gelir elde edilmiştir. Son defterde Sul-

49

Konyalı, Konya Tarihi, s. 773.

tan Hatun vakıflarının gelirlerinin önceki deftere

50

TK. GMA. TD 405: 0069

göre dört kat arttığı görülmektedir. Bu farklılığın
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Tablo 2: Turgutoğlu Hatunlarının vakıf gelirleri

Vakfın Adı

1476

1483

1501

XVI. yy.

Türbe-i Sultan Hatun

4.490

2.800

4.490

11.300

1.155

1.055

3.035

10.000

9.000

Darülhuffaz-ı Ahmet Bey kızı Hondi Hatun
Darülhuffaz-ı Alâeddin Bey kızı Hond Hatun

4.650

Darülhuffaz-ı Bağdat Hatun

480

1.875

Hüseyin Bey kızı Hond Paşa Hatun

390

Darülhuffaz-ı Ömer Bey kızı Paşa Hondi Hatun
Türbe-i Nefise Hatun

990

1.500

1.840

Darülhuffaz-ı Nefise Hatun

5.260
1.330

2.892

1.420

Vakıf Adedi

3

6

5

6

Toplam Gelir

10.870

16.755

18.937

23.292

Gelir Ortalamaları

3.623,3

2.792,5

3.787,4

3.882

en büyük nedeni gallenin fiyatındaki artıştır. 1476

Bu durumda da akçenin değeri %14 düşmüş yani

senesinde gallenin kile fiyatı 2,5 akçe, 1501 sene-

alım gücü azalmıştır.

sinde 3,5 ve XVI. yy. başlarında ise 7 akçe olarak
görünmektedir51. Gallenin değeri Fatih döneminden Yavuz dönemi sonlarına kadar %180 oranında
yükselmiştir.
Sultan Hatun Vakfı’nın geliri 1476’da 4.380

Gallenin değeri %180 artarken akçenin değeri
%14 düşmüştür. Bu durum Osmanlı topraklarındaki bütün vakıflar için geçerli olduğundan Turgutoğlu hatun vakıflarının gelirlerinde çok fazla bir
artma-azalma olmamıştır.

akçe iken son defterde 11.300 akçedir. Vakfın gelirinde %158 oranında bir artış kaydedilmiştir. Vakfın arazilerinden Zulmanda’nın 1476 senesi geliri
1.400 akçe iken XVI. yy. başlarında 3.530 akçe olmuştur. Yani %152 oranında artış olmuştur.
Nefise Hatun türbe vakıf geliri 1476 da 1.840,
XVI. yy. başlarında 5.260 akçe yani %185 bir artış
olmuştur. Bu artışın sebebi 1476 defterinde sadece
Zengicek’in gelirinin kaydedilmesi, son defterde
ise Çıkrıklı, Sarnıç ve Dinek gelirlerinin ilave edilmesidir.
1477 yılında 100 dirhem gümüşten 400 akçe
kesilirken II. Bayezid’in son dönemlerinde 426
akçe kesilmektedir. Yavuz döneminde ise akçe 100
dirhemden 458 adet çıkacak şekilde küçülmüştür52.
51

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 93.

52
Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999 İstanbul, s. 68; Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Tekin Yayınevi, İstanbul 1979,

Turgutoğlu hatunlarının vakıf yerleri arasında kayıtlarda bazı değişiklikler olsa da 24 adet
mâlikâne/arazi/mezra, 1 hamam, 2 değirmen, 1
dükkân, 1 debbağhane bulunmaktadır. Arazilerin
ekseriyeti Zengicek vilayetindedir. Vakıf yerlerinin
çoğu mâlikâne olup buraların öşür gelirlerinin genellikle yarısı vakfedilmiştir. Bu tür uygulama mâlikâne-divanî olarak bilinen Selçuklu ve Osmanlılarda görülen bir toprak sistemidir. Bu sistemde gelir devlet ve şahıs ya da vakıf arasında pay edilirdi.
Toprağın tasarrufu onu işleyenlerin elinde olduğu
için bu tür araziler özel mülk değildir. Mîrî arazi de
değildir, zira burada rakabe devlete aittir. Bundan
dolayı bu sistemin söz konusu iki uygulamanın bir
terkibi olduğu söylenebilir53.
c. II, s. 406; Halil Salihoğlu, “Akçe”, DİA, İstanbul 1989, c. II, s.
224-227.
Ömer Barkan, “Türk-İslâm Toprak Hukuku”, s. 140, 177; Avdo
Suçeska, “Mâlikâne: Osmanlı İmparatorluğunda Miri Toprakların
Yaşam Boyu Tasarruf Hakkı”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül53
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2. Vakıflardaki Görevliler
Turgutoğlu türbe ve darülhuffaz vakıflarında

kimse kalmaz ise Konya hâkiminin görüşüne gidilir”55 ifadesinde görülmektedir.

mütevelli, nazır, cabi, kâtip, cüzhan ve bevvab gibi

Ahmet Bey kızı Hondi Hatun vakfiyesinde bu

görevliler bulunmaktadır. Vakfiyelerde cüzhan/ha-

kadar teferruatlı olmamakla beraber “mütevellisi

fız ve mütevelliler zikredilirken kitabet, nazır, cabi

oğlu Kasım Bey’dir. Ondan sonra salih evladına

ve bevvab cihetlerinin kayıtlı olmadığı görülmek-

ve evladının evladına devam edecektir”56 ifadesi

tedir. Bu tür görevli tayinlerinin yapıldığını vilayet

yer almaktadır. Yine Darülhuffaz-ı Bağdat Hatun

tahrir defterleri, kadı sicilleri, beratlar ve vakıf def-

vakfı ve Nefise Hatun türbe vakfının tevliyeti Ha-

terlerindeki kayıtlardan öğrenmekteyiz.

san Beyoğlu Ömer Bey olarak şart koşulmuştur57.

Mütevelli: Vakfiye sureti bulunan Turgutoğlu
vakıflarında mutasarrıf, mütevelli isimleriyle cüzhan-hafız adetleri belirtilmektedir. Diğer görevliler

Nefise Sultan darülhuffaz vakfında ise mütevellilik Hasan oğlu Piri’ye sonra oğlu Mahmut’a şart
koşulmuştur58.

ile ilgili bilgiler genellikle vakıf tahrir defterlerinde

Vakıf gelirlerinin bir kısmı yaptığı hizmetler

yer almaktadır. Turgutoğlu hatun vakıflarının mü-

karşılığında mütevellilere şart koşulmuştur. Vakfi-

tevellileri genellikle aile içinden birine şart koşul-

ye ve kayıt defterlerinde genelde gelirin südüs yani

muştur. Mütevellinin görevi vakıf mirasının bütün-

1/6’i mütevelliye tahsis edilmiştir. Yalnız defter-

lüğünü korumak, bu mirası sürekli üretim yapacak

lerde bu miktarın değiştiği görülmektedir. Mesela

halde bulundurmak, vakfın gelirlerini arttırmak,

Darülhuffaz-ı Nefise Hatun Vakfı 1483 Murad Çe-

vakfın şartlarının tatbikini ve kamu hizmetlerinin

lebi defterinde tevliyet südüs (1/6), XVI. yüzyılın

vakfiyenin muhtevasına uygun olarak yürütülmesi-

ilk çeyreğindeki kayıtlarda tevliyet rub’ (¼) olarak

ni temin etmek, vakıfta çalışan kişileri denetlemek

görünmektedir.

ve onların ücretlerini ödemektir .
54

Hafız ve Cüzhan: Hafız Kur’an-ı Kerim’i

Turgutoğlu vakıflarında mütevellilik genellik-

hıfz eden, cüzhan ise mescid, Darülhuffaz ya da

le vakfeden hayatta ise kendisi, kendinden sonra

türbe gibi yerlerde tecvit üzere Kur’an-Kerim’den

“salih” olan evlat ya da akrabaya şart koşulmuştur.

cüz okuyan görevlilerdir59. Bu görevlilerin sayıları

Bu husus Sultan Hatun vakfiyesinde

genellikle vakfiyelerde ve vakıf tahrirlerinde açık

“hayatta oldukça babadan oğula, evladının
evladıyla, asırdan asra, en salihten en salihe, nesilden nesile olmasını şart koştu. Onlardan birisinin
kalmaması durumunda, vakfın yönetimi Pir Hüseyin’in oğlu büyük ve değerli emir Ahmet Bey’in

olarak ifade edilmiştir. Sultan Hatun vakfiyesinde
türbede pazartesi ve perşembe Kur’an okuyan ve
haftada bir kere hatim yapan yedi hafız, Darulhuffaz-ı Hondi Hatun vakfiyesinde üç hafız olarak belirtilmiştir60. Hatun vakıflarında vakfiyeler ve def-

olur. Sonra adı geçen vâkıfenin kız kardeşinin oğlu

55

olan Ahmet Bey’in oğlu Hüseyin’in oğlu Ömer’in

VGMA. 2178: 71/129; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 171.

56

ve onun evladının evladı olur. Onlardan da hiçbir

VGMA. 591: 58/109; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 175, 176.

57

tesi Mecmuası, Çev: M. Özyüksel, İstanbul 1985, C. 41, S. 1-4, s.
39-46; Mehmet Genç, “Mâlikâne-Divânî”, DİA, Ankara 2003, c.
27, s. 518-519.
Şemseddîn Sâmi, Kâmûs-i Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul 2015,
s. 1287; http://www.lugatim.com (Kubbealtı Lügati),
54
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Murad Çelebi Defteri’nde Tevliyet Kasım Bey’in oğlu Mehmet
Bey’de görünmektedir. Bk. Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 157.
58

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 96.

Bk. M. Ali Ünal, Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayınları,
İstanbul 2011, s. 156.
59

60

Taşdelen, Turgutoğulları, s. 172, 176.

Tablo 3: Turgutoğlu hatun vakıflarındaki hafız-cüzhan sayısı ve tahsis edilen gelir payları

Hafız/Cüzhan

Vakfın Adı

Adet

Gelir Payı

Darülhuffaz-ı Hond Hatun b. Alâeddin Bey

10

4/5

Türbe-i Sultan Hatun b. Yusuf Şah Bey

7

5/6

Türbe-i Nefise Hatun

6

5/6

Darülhuffaz-ı Nefise Hatun

3

5/6

Hond Paşa Hatun b. Hüseyin Bey

4

Belirtilmemiş

Darülhuffaz-ı Hondi Hatun b. Ahmet Bey

3

5/6

Darülhuffaz-ı Paşa Hondi Hatun b. Ömer Bey

6

5/6

Darülhuffaz-ı Bağdat Hatun

4

5/6

terlerdeki bilgilere göre kırk üç hafız-cüzhan görev

tevellisine gösterip onaylatırlar62. Sultan Hatun

yapmaktadır (Tablo 3). Yalnız bu sayılar zaman

Vakfına sonradan öşr-i galle, Bağdat Hatun öşr-ü

içinde değişmektedir. Hatta bazı vakıflara yeni gö-

mahsûl, Nefise Hatun türbe vakfına ise geliri belir-

revliler bile tahsis edilmiştir. Mesela Sultan Hatun

tilmeyen bir cabi görevlendirilmiştir63.

vakfına sonradan beş cüzhan ihdas olunup cüzhan
on iki olmuştur. Nefise Hatun türbe vakfında 1476
defterinde altı hafız, diğer defterde on, sonradan
iki hafız daha ilave edildiği kayıtlıdır. Bu ilavelerle
birlikte vakıfların genelinde cüzhan/hafız sayısının
elli beşe kadar yükseldiği görülmektedir.
Hafız ve cüzhanların gelirlerden alacağı pay
Alâeddin Bey kızı Hondi Hatun hariç 5/6’dir. Hüseyin Bey kızı Hond Paşa Hatun vakfında ise hafızlara verilecek pay belirtilmemiştir( Tablo 3).
Vâkifelerin hafız ve cüzhanlardan istedikleri
açık bir şekilde ifade edilmiştir. İstenilenlere uyulmadığı taktirde görevlilerin değişebileceği de söylenmiştir. Sultan Hatun vakfiyesinde “Hafızlardan
tembellik eden, görevini yapmayan ve görevine
devam etmeyen türbeden çıkarılır, yerine Kur’an’ı
haftada bir sefer hatmetmeyi ihmal etmeyen bir
başkası getirilir” ifadesi bu durumun açık ve net
61

bir örneğidir.

Nazır: Vakfın idaresini denetleyen görevlidir.
Mütevelli önce nazırın görüşünü alır sonra vakıf
üzerinde tasarrufta bulunurdu64. Vakfiyelerde nazır
hakkında bir ifade yer almamaktadır. Defterlerde
ise sonradan bu göreve getirilenler ifade edilmiştir.
Sultan Hatun ve Bağdat Hatun vakıflarına sonradan nısf öşr ile birer nazır, Nefise Hatun türbe vakfına ise bir nazır görevlendirilmiştir.
Kâtip: Vakfın bütün gelir ve giderlerini deftere kaydeden görevlidir. Vakıf kayıtlarında kitabet
olarak da geçmektedir. 31 Ağustos 1800 tarihinde
Sultan Hatun Vakfı’nın kâtiplik cihetine Seyyid
Abdülkadir’in ölümü üzerine oğulları Mehmet
ve Hüseyin’e yıllık bir hisse galle ile tevcih olunmuştur65. 1827 senesinde bu görevi aynı kişilerin
yürüttüğü ve nısf hisse ile nısf kitabetlik cihetinin
Mehmet’in üzerinde olduğu kayıtlıdır66.
62

Şemseddîn Sâmi, Kâmûs-i Türkî, s. 463.

Cabi: Vakfın icaresini ve gelirlerini tahsil

63

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 103, 104.

eden görevlidir. Cabiler topladıkları gelirleri bir

64

deftere kayıt ederler, bu defterleri de vakıf mü61

Taşdelen, Turgutoğulları, s. 172.

Ahmet Akgündüz, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, TTK, Ankara 1988, s. 359.
65

BOA. EV. HMH. 7944: 002; VGMA. HD 556: 9.

66

BOA. EV. HMH. 7944: 002.
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Bevvab: Türbe ve darülhuffazlardaki kapıcı-

Nuh, Mustafa ve Hüseyin (Hasan) adlı kişilerdir.

dır. Sultan Hatun Vakfına bir hafıza düşen gelirin

İsmi zikredilen vakıflar ile Ahmet Bey Vakfı’nın

yarısı karşılığında bir bevvab ihdas olunmuştur .

mütevelli, nazır ve cüzhan gibi görevlilerinin aynı

67

XV.- XVI. yüzyıllarda akçenin değer kaybetmesi buna mukabil gallenin değer kazanması ile

kişiler olduğu ve her bir vakıftan ifa ettikleri görev
karşılığı ayrı ayrı ücret aldıkları anlaşılmaktadır71.

Turgutoğlu hatunlarının vakıf gelirleri neredeyse

Bu tür atama ve görevlerin Turgutoğlu aile

hiç değişmemiştir. Vakfiyeler ve tahrir defterle-

vakıfları diyebileceğimiz türbe ve darülhuffaz va-

rindeki kayıtlara göre görevli sayısının arttığı gö-

kıflarında olduğu dikkat çekmektedir. Turgutoğlu

rülmektedir. Görevlilerdeki artış meselesinin nasıl

kadınlarının kurmuş olduğu vakıfların bazılarında

çözüldüğü ya da gerçekte böyle bir sorunun olup

görüldüğü gibi görevler aynı kişilere tevdi edilmiş-

olmadığı Konya Şer’i Sicillerine ve Vakıflar Genel

tir. Görevlilerin bir vakıfta farklı görevleri ya da

Müdürlüğünde bulunan defterlere yansımıştır.

birden çok vakıfta bir görevi yerine getirmeleri on-

1054/1644 senesinde Ömer Bey, Ahmet Bey,
Nefise Hatun, Bağdat Hatun, Sultan Hatun vakıflarının senevî bir hisse galle ile nazırları olan İbrahim

ların daha fazla gelir elde etmeleri içindir. Böylece
çalışanlar görevlerini daha iyi yaparak vakıfların
devamlılığı için fayda sağlamış olacaklardır.

ve Cafer’in görevdeki kusurları nedeniyle yerlerine

SONUÇ

Hasan, nazır tayin edilmiştir . 1226/1812 tarihinde
68

Turgutoğlu Hüseyin Bey evladından Sultan Hatun,
Nefise Hatun ve Bağdat Hatun vakıflarından cabilik görevini Seyyid Ali ve Seyyid Yusuf isminde iki
kişinin yürüttüğü kayıtlıdır. 1243/1828 tarihinde
dört hisse galle ile cüzhan olan Süleyman oğlu Abdülkadir’in ölümünden dolayı bu görev oğullarından Mehmet’in üzerine tevcih olunmuştur. Sultan
Hatun, Bağdat Hatun, Nefise Hatun vakıflarında
cabilik görevini Abdülkadir oğlu Mehmet ve Yusuf oğlu Ali yürüttüğü görülmektedir69. 1230/1815
senesinde Ahmet Bey, Ömer Bey, Sultan Hatun,
Bağdat Hatun, Fakiye Hatun, Hasan Bey ve Nefise
Hatun vakıflarının vazife-i muayyene ile tevliyeti evlad-ı vakıftan Seyyid Mustafa Bey ölünce bu
görev emmizadeleri Ahmet Bey ve Mustafa Bey
üzerine tevcih olunmuştur70. 1872 Evkaf Muha-

Turgutoğlu Hatun vakfiyelerinde vakıf yerlerinin sınırları açık bir şekilde ifade edilirken gelirlerin taksimi mutlak olarak zikredilmektedir. Vakıf
tahrir defterlerinde ise bu gelirlerin türü, ne kadar
gelir elde edildiği ve bu gelirlerden vakıf hizmetlilerine ne kadar verildiği açıkça yazılmıştır. Bu anlamda defterler vakfiyelerin şerhi mahiyetindedir.
Tahrir kayıtlarında vakıf yöneticilerinin vâkifenin
koyduğu şartlara uyduğu görülmektedir.
Vakıfların türbe ya da darülhuffaz olarak isimlendirilmesi defterlere göre değişmektedir. Vakfın
ismi ne olursa olsun hatun vakıflarının tamamında
türbede Kur’an-ı Kerim’den cüz okuma şartı bulunmaktadır. Yine hepsinde mütevellilik Turgutoğlu ailesine şart koşulmuştur. Bu durum vakfın bir
tür aile vakfı olduğunu göstermektedir.

sebeci defterinde Sultan Hatun, Bağdat Hatun ve

Vakıf kuran Turgutoğlu hatunlarının hepsi Pir

Nefise Hatun vakıflarının mütevellileri Mehmet,

Hüseyin Bey’in kızları ve torunlarıdır. Hatunların

67

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 93, 94.

68

K.Ş.S 9: 176-1

69

VGMA. 176: 148.

70

VGMA. 2178: 389; VGMA. 176: 147.
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yaptığı vakıflar yirmi dört mâlikâne/arazi/mera, iki
değirmen, bir dükkân, bir debbağhane, bir hamam
gelirinden oluşmaktadır. Vakıflarda hizmetleri kar71

BOA. EV. HMH. 1137: 126; VGMA. 3183: 008.

şılığında hafızlar, cabi, bevvab, kâtip, nazır ve mütevelli gibi görevlilerin pay aldığı görülmektedir.
Vakıf tahrir defterlerindeki kayıtlar vakıf gelirlerinde genel olarak bir artışın olduğunu göstermektedir. Bu artış görüntüsünün sebebi vakıf arazilerinin genişlemesi, ürün artışı ya da kira getirisi olan
yerlerin çoğalması değil, ülke genelinde gallenin
değer kazanması ve akçenin giderek değer kaybetmesidir.
Vakıf tahrir defterleri ile vakfiyelerdeki kayıtlara göre hafızların sayısı kırk üçten elli beşe kadar
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TÜRKİYE SELÇUKLU VE
KARAMANOĞULLARI DÖNEMİ
KONYA CAMİ VE MESCİD VAKIFLARI
Osman ÖZTÜRK*
Ahmet GÜMÜŞTOP**

ÖZET
İslam medeniyetinin önemli bir unsuru olan
mimari eserler içerisinde cami ve mescidlerin ayrı
bir yeri vardır. Bu yapılara verilen değerin bir tezahürü olarak vakıflar kurulmuş böylelikle yapıların yüzyıllar boyunca varlığını sürdürmesi sağlanmıştır. Vakıfların mahiyeti ve işleyişi hakkında
bilgilerin yer aldığı vakfiyeler tarihi birer belge
olması açısından önemlidir. Bu çalışmamızda Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde Konya’daki
Cami ve Mescid vakıfları ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vakıf, Vakfiye, Cami,
Mescid, Türkiye Selçuklu Mimarisi, Karamanoğlu
Beyliği Mimarisi
“KONYA MOSQUES AND MESCID
FOUNDATIONS DURING THE
ANATOLIAN SELJUKS AND
* Öğr. Gör. Akdeniz Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,
Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı,
Orcid No: 0000-0003-0122-0622
** Arş. Gör. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi,
İslami İlimler Fakültesi, İslam Sanatları Anabilim Dalı,
Orcid No: 0000-0001-9580-2759

KARAMANOGLU PRINCIPALITIES
PERIOD.”
ABSTRACT
Mosques and masjids have a special position
among architectural works, which are an important
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element of the Islamic civilization. Foundations

A) Türkiye Selçuklu Dönemi

were established as a manifestation of the value

Konya Cami ve Mescid Vakıfları

attached to these structures, thus ensuring the

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 1071’de

existence of the buildings for centuries. Waqfiyyes,
which contain information about the nature and
functioning of foundations, are important in terms
of being historical documents. In this study, the
mosque and mescid foundations in Konya during
the Anatolian Seljuk and Principalities period will
be discussed.
Seljuk

diğer bazı Türkmen boyları gibi Türkiye Selçukluları da Anadolu’ya yerleşip devlet kurmuşlardır.
En başta Anadolu Selçuklu Devleti olmak üzere
Anadolu’nun fethine yardımcı olan Türkmen boyları yerleştikleri bölgelerde adım adım yeni bir
kültür-sanat ortamını yeşertmeye ve Anadolu’ya

Key Words: Foundation, Waqfiyye, Mosque,
Anatolian

Anadolu’nun kapılarını İslam’a açmasıyla birlikte

Architecture,

Karamaoğlu

Principality Architecture
GİRİŞ

damga vuracak imar faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamışlardır. Anadolu toprakları ve Türkiye
Selçuklu Devleti çeşitli sıkıntılar nedeniyle XII.
yüzyılda sanat dünyasına yoğun katkıda bulunamasa da bir arayış içerisinde olmuş ve bu yüzyıl

İslam medeniyetinde önemli bir yeri olan

sonlarında Sultan II. Kılıçarslan (1155-1192) döne-

cami ve mescidler, ibadet mekânı olmalarının

miyle başlayan imar faaliyetleri Sultan I. Alaeddin

yanı sıra, eğitim öğretim faaliyetlerinin yürü-

Keykubad’ın hükümdarlık yıllarında zirveye ulaş-

tüldüğü, davaların görüldüğü, siyasi ve askeri

mıştır.2

toplantıların yapıldığı mekânlar olarak da kullanılmıştır. Hz. Peygamberin Medine’de inşa ettiği mescidin örnekliğinde, İslam coğrafyasında
şehirlerin odak noktasında yer alan birçok cami
ve mescid inşa edilmiştir. Devlet ricalinden halka kadar toplumun her kesiminden insanlar cami
inşa etmeye gayret göstermiş ve inşa edilen yapıların uzun ömürlü olması için vakıflar kurulmuştur. Mescid vakıflarının kurumsallaşması süreci
ise vakıflar sayesinde gerçekleşmiş ve yaygınlık kazanarak kemale ermiştir.1 Konya şehri de
bu kültürün yaşatıldığı önemli bir örnek olarak
karşımıza çıkmaktadır. Hem Anadolu Selçuklu
döneminde hem de Karamanoğlu Beyliği döneminde şehirde kurulan vakıfların arasında cami
ve mescid vakıfları da yer almaktadır. Bu vakıflar
hakkında temel kaynak olan vakfiyelerden tespit
edebildiklerimizi çalışmamız kapsamında inceleyeceğiz.
Ahmet Çaycı, Türk-İslam Kültüründe Vakıf ve Sanat, Palet Yayınları, Konya 2018, s.98.

I. Alaeddin Keykubad’ın ölümünden sonra
başa geçen oğlu II. Keyhüsrev zamanında devlet
büyük sarsıntılar geçirmiştir. Onun ölümünden
sonra da II. İzzeddin Keykavus, IV. Rükneddin
Kılıç Arslan ve II. Alâeddin Keykubad, Selçuklu
tahtına oturmuşlardır.3 Üç kardeş dönemi denilen
bu dönemde ortaya çıkan Moğol istilası ile birlikte
otoriteleri zayıflayan kardeşleri, daha çok İlhanlı
valilerinin tahakkümünde olan vezirler idare etmiş
ve bu vezirler de iktidar olma gayesiyle birbirileriyle mücadelelere girişince devlet iyice zayıflamıştır.4 Buna rağmen Anadolu Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekildiği 1308 yılına kadar gücünü
kanıtlamak istercesine sanatsal faaliyetini sürdürmüştür.5
Gönül Öney, “Anadolu Selçuklu Sanatı”, Türkler, C. 7, Ankara
2002, s. 807-808.

2

Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Neşriyat,
İstanbul, 1971, s. 458-460.

3

4

O. Turan, age., s. 458-460.

5

G. Öney, agm., s.808.

1
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Büyük Selçuklu Devleti’ndeki kurallara göre

neminde de bir kültür ve sanat merkezi olarak en

vakıf müessesesini devam ettiren Türkiye Selçuklu

muhteşem devrini yaşamıştır.12 Devletin başkenti

Devleti’nin vakıf sisteminin Anadolu’ya yerleşme-

olması Konya’nın olağanüstü bir gelişim göster-

sinde emeği büyük olmuştur.6 Anadolu Selçuklu dö-

mesine, nüfusunun artmasına, iskân alanlarının

neminde kurulan vakıf sayısını tam olarak bilmek

büyümesine ve dolayısıyla imar faaliyetlerinin de

zor olsa da tarihi belge, bilgi ve kaynaklar çerçeve-

hızlanmasına neden olmuştur.13 Artan imar faali-

sinde çok sayıda vakfın kurulmuş olduğunu söyle-

yetleri ile birlikte vakıf müesseselerinin çoğaldı-

mek yanlış olmayacaktır ki özellikle XIII. yüzyıl
büyük ve zengin vakıfların kurulduğu bir dönem olmuştur.7 Bu vakıflar aracılığıyla çeşitli yapı ve yapı
toplulukları inşa edilerek mütemadiyen devamlılığını sağlamak için mülk ve araziler tahsis edilmiştir.8
Ancak bu dönemde kurulmuş olan vakıflardan kaç
tanesinin vakfiyesinin günümüze ulaştığı ile ilgili
farklı araştırmacılar tarafından değişik rakamlar verilmekle birlikte günümüze ulaşan belge sayısının
oldukça az olduğu malumdur.9 Anadolu Selçuklu
dönemine ait Etnografya Müzesi’nde ve İstanbul
Türk İslâm Eserleri Müzesi’nde orijinal birkaç vakfiye bulunmakla birlikte çoğunluğu Vakıflar Genel

ğını ve buna paralel olarak Konya’da da Türkiye
Selçuklu Dönemi’ne ait çok sayıda vakfın kurulduğunu tahmin etmek Müslüman Türk geleneğine aykırı bir düşünce olmamakla birlikte bunların
birçoğunun günümüze ulaşamadığı da bir gerçektir. Anadolu Selçuklu döneminde Konya’da kurulmuş vakıfların vakfiyelerinin değerlendirilmesi
Konya’nın Anadolu Selçuklu dönemine ait siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve mimari tarihinin
değerlendirilmesinde önemli katkısı olacaktır. Bu
minvalde biz de Türkiye Selçuklu dönemi cami vakıflarını bütüncül bir çerçevede değerlendireceğiz.

Müdürlüğü Arşivi kayıtlarında bulunmaktadır. An-

Yaptığımız inceleme sonucu Anadolu Selçuk-

cak bunların da önemli bir kısmı kopya nüsha olup

lu dönemine ait Konya şehrinde kurulmuş vakıf-

bunların da orijinallerinden mi, yoksa ikinci elden

lardan kesin olmamakla birlikte dokuz tanesinin

belgelerden mi kopya edildiklerini bilmek güçtür.

vakfiyesinin günümüze ulaşmış olduğunu söyle-

Anadolu Selçukluları 1097 yılında Bizans

yebiliriz. Bunlardan dört tanesi cami/mescid vak-

karşısında başkent İznik’i kaybedince Konya’yı

fiyesi olup Cemaleddin b. İshak (Akıncı, Akıncı

başkent yapmışlardır.10 “Dârülmülk” unvanıyla

Sultan, Arslan Taşı Mescidi) Vakfı’nın vakfiyesi

da anılan şehir XII. yüzyıl sonları ile XIII. yüzyıl

Osmanlı Türkçesi’yle diğer 3 tanesi Arapça yazıl-

başlarında büyümüş ve I. Alaeddin Keykubad dö-

mış belgelerdir. Ancak bunların hiçbiri orijinal bel-

11

geler olmayıp daha sonra istinsah edilmiş ve vakıf
Gönül Cantay, “Türklerde Vakıf ve Taş Vakfiyeler”, XI. Vakıf
Haftası Kitabı, Ankara - 1994, s.149.

6

İsmet Kayaoğlu, “Selçuklu Vakıfları’na Genel Bir Bakış”, Vakıf
Haftası Dergisi 2, Ankara 1985, s.22.

defterlerine kaydedilmiş kopyalarıdır.
1. Cemaleddin b. İshak’ın Konya Akıncı

7

8

Mescidi Vakfiyesi:

G. Cantay, agm., s.149.

Anadolu Selçuklu dönemi vakfiyelerinin sayısı ile ilgili değerlendirme için bk.: Hasan Yüksel, “Anadolu Selçukluları’nda Vakıflar”, Anadolu Selçukluları ve Beylikleri Dönemi Uygarlığı I,
Editör A. Yaşar, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara
2006, s.309-310.

Vakfiye Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde

9

10

Tuncer Baykara, “Konya”, DİA., c. XXVI, s. 182-187.

11

T. Baykara, Konya, s.183.

2178-0 numaralı defterin 64’ncü sayfasında 50
Remzi Duran, Konya Yapı kitabeleri (İnşaa ve Ta’mir), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s.4.
12

Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara,
1985, s. 120.
13
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sıra numarası ile kayıtlıdır.14 Anadolu Selçuklu

dirilmiş olabileceği yönünde çok kuvvetli karinele-

dönemi vakfiyeleri birkaç istisna dışında Arap-

re dayanmayan tahmini çıkarımlar vardır.15

ça yazılmış belgelerdir. İstisnalardan biri de bu
vakfiye olup muhtemelen Arapça olan vakfiye
Osmanlı döneminde tercüme edilerek istinsah
edilmiş ve deftere Osmanlı Türkçesi’yle kaydedilmiştir. Belgenin bazı bölümlerinde anlaşılması
güç hatta anlaşılamayacak derecede ağdalı ifadeler kullanılmıştır. Vakfiyenin üst kısmında yine
Osmanlı Türkçesiyle “Akıncı Sultan Mescid-i Şerifi’nin Vakfiyesi Suretidir” şeklinde vakfeden kişinin ve vakfedildiği yapının isimleri not edilmiştir. Vakfiyenin içinde de vâkıfın yani Cemaleddin
ibn İshak’ın ismi geçmekte olup (H.) 607 senesinin Zilkâ’de ayının başlarında (m. 16-26 Nisan
1211) yürürlüğe girdiği kaydedilmiştir. Vakfiyede
vakıfla ilgili önemli bir husus da mescidin aydın-

İ.H. Konyalı, günümüzde mevcut olamayan
yapının “Bu mescidi büyük sultan, din ve dünyanın
yardımcısı (Ğiyâdü’d-devleti ve’d-dîn), fetihlerin
babası (Ebü’l-feth) Keyhüsrev’in hükümdarlığı
zamanında (H.) 607 senesinde sefer ayında Emir
Ali b. Cemaleddin İshak inşa etti.” şeklinde okunan bir kitabesinin (Foto 1) olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca kara örtü dediğimiz tarzda olup kıble tarafında iki penceresi bulunduğu, Selçuklu tarzında
bir yapı olduğu kabul edilebileceğini ancak mimârî
bir kıymetinin bulunmadığını, mescidin kıble tarafında kısa duvarlarla çevrili bir namazgâhın olduğunu, mescidin bitişiğindeki türbenin de Selçuklu
türbeleri gibi ikincisi tuğla olan çift kubbe ile örtülü olduğunu, tuğla malzeme ile mahrûtî (konik)

latılması için iki adet büyük (yüksek, iyi) çerağ

olarak yapılan ikinci kubbesinin (H.) 600/1203 ta-

(kandil) alınıp mihrabın iki tarafına konulmasını

rihindeki bir deprem nedeniyle yıkılıp yeniden ya-

ve her gece akşam, yatsı ve sabah ve yatsı namaz-

pılmadığını tahmin ettiğini, türbenin içinde sarıklı

larının eda edileceği vakit yakılmasını şart koş-

serpuşu bulunan kitabesiz sandukaların olduğunu

masıdır.

ve altında da cenazelik kısmının bulunduğunu, be-

Genel olarak Anadolu Selçuklu vakfiyelerin-

lirtmektedir.16

de olduğu gibi bu vakfiyede de yapı yani mescid
ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamaktadır. “Akıncı
Sultan yakınında” denilerek yeri tarif edilmiştir.
Mescidin Akıncı Mescidi olarak anılması “Akıncı Sultan yakınında” ibaresiyle bağlantılı olmakla birlikte bu ibare ile tam olarak ne kastedildiği
anlaşılmamaktadır. Anadolu Selçuklu döneminde
İç Kale’deki saraydan bu mescide doğru açılan
kapıya Akıncı Kapısı denildiği, bu civarda Akıncı

Foto 1: Akıncı Sultan Mescidi Kitabesi (İbrahim Hakkı Konyalı)

Sarayı denilen bir saray olduğu, Akıncı Medresesi denilen bir medreseye veya içinde bir akıncının
mezarı olduğu için Akıncı Türbesi denilen bir türbeye yakın olduğundan bahisle bu şekilde isimlenKayıtlarda mükerrer bir belge olduğu belirtilmekle birlikte farklı
bir vakfiyeye ait belge kaydedilmiş olup bu vakfiyeye ait belge ile
ilgili isteğimizi belirttiğimizde karışıklıktan dolayı bulunamadığı
ifade edilmiş olup takipçisi olarak bu belgeyi de incelemek niyetindeyiz.

2- Devlet Hatun’un Hatuniye/Devlet Hatun
Mescidi/Camii Vakfiyesi:
Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde “Devlet
Hatun” adına kaydedilmiş iki adet vakfiye bulun-

14

286

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Konya 2007, s.216-218.
15

16

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.216.

maktadır. Bunlardan bir tanesi 2178 sayılı defterin

620 (M.1223/1224) tarihli kitabesinde (Foto 6) ise

436’ncı sayfasında 479 sıra numarası ile kayıtlı

isminin “Raziye” şeklinde kaydedilmesi de “Razi-

olup (H.) 610 yılının Recep ayının başlarına (M.

ye” asıl ismi “Devlet” de Selçuklu ailesinin gelini19

16-26 Kasım 1213) tarihlenmiştir. Diğer vakfiye

olmasından dolayı olabileceğine, vakfiyelerdeki

ise 2178 numaralı defterin 230’uncu sayfasında

tarihlerin yapıların kitabesindeki tarihlerden önce

212 sıra numarası ile kayıtlı olup (H.) 621 senesi-

olması ise yapıların yıkılıp daha sonra yeniden inşa

nin Şaban ayının sonların/başlarına17 (M. Ağustos/

edilmiş olabileceğine bağlanarak izah edilmiştir.20

Eylül 1224) tarihlenmiştir. Bu vakfiyelerin ikisi de
orijinal olmayıp daha sonradan istinsah edilmiş
belgeler olduğu aşikardır. Belgelerde yazım hataları bulunmakta olup istinsahlara temkinli yaklaşmak gerekmektedir.

(H.) 610 (M.1213) tarihli vakfiyede mescidin
yeri Konya’nın içinde Esediye Mahallesi şekline
geçerken (H.) 621 (M.1224) tarihli vakfiyede Pir
Emânî şekline geçmektedir. Bu husus mahallenin isminin değişmiş olup Devlet Hatun ailesinin

610

“Be(i)remoni” unvanına nispeten bu şekilde isim-

(M.1213) tarihli vakfiyede “Selçuklu ailesinden

lendirilmeye başlandığını ve vakfiyede istinsah ha-

Devlet Hatun bnt. Ahmed el-Arusi” şeklinde (H.)

tası ile Pir Emânî şeklinde yazılmış olabileceğini

621 (M. 1224) tarihli diğer vakfiyede ise “Selçuk-

akla getirmektedir. Ribatın yeri ise Seyrekviran

lu ailesinden Devlet Han Hâtun ibn Abdullah”

Mezrası yani bugün Konya’nın Kadınhanı ilçesi

şeklinde geçmektedir. Bu iki ismi İ. H. Konya-

olarak belirtilmiştir. Âkârat sayıldıktan sonra vak-

lı (H.) 621 (M.1224) tarihli vakfiyedeki “Devlet

fiyenin gelirinden diğer hususların yanı sıra ribatın

Han Hatun” ibaresindeki “Han” lafzı zikretmeden

ve caminin tamiratı ile caminin aydınlatılması için

“Devlet Hatun” şeklinde kullanılmış ve genellik-

kullanılmak üzere kandil, kandil yağı vb. için pay

le diğer araştırmacılar da Konyalı’ya atfen aynı

ayrılmıştır. Eserlerin yıkılması halinde tamir edil-

şekilde kullanmışlardır. Baba ismindeki farklılık-

mesi tamirine imkan olmazsa gelirin fakir Müslü-

lar istinsah hatalarına, Hatuniye (Devlet Hatun)

manlara dağıtılması şart koşulmuştur.

Vakfiyenin

vâkıfesinin

ismi

(H.)

Mescidi’nin minaresindeki kitabede (Foto 5) (H.)
627 (M. 1229/1230) tarihi ve imaretin (külliyenin)
sahibinin “Bedreddin Be(i)remoni” olduğunun yazılmış olması “Bedreddin Be(i)remoni”nin Devlet
Hatun’un kardeşi18 olduğu ve 627 (M. 1229/1230)
tarihinde minare ile beraber bir imaret yaptırdığı
veya tamir ettirdiği için bu şekilde yazılmış olabileceğine, Kadın (Raziye Devlet Hatun) Hanı’nın
Buradaki ibare çok iyi okunmadığı için her iki şekilde de okunabilme ihtimalinden dolayı ikisini de yazdık.
17

İ. Hakkı Konyalı, Konya Tarihi, s.265; Zeki Atçeken, “Güdük
Minare ve Hatuniye Mescidi”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul
1996, s.215; Mehmet Ali Hacıgökmen, “Selçuklu-Danişmendli
İlişkileri Çerçevesinde Kadınhanı’na Adını Veren Raziye Devlet
Hatun”, Vakıflar Dergisi, S.44, Ankara 2015, s.39; Sema Gündüz
Küskü, “Raziye Devlet Hatun: Arusî Min Âl-i Selçuk”, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Tarih ve Filoloji Araştırmaları Canan Parla Armağanı, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2020, s.181, dpn.25.
18

Günümüzde Alaeddin Tepesi’nin doğusunda Şems-i Tebrizi Mahallesi’nde Kınacı Sokak’ta
bulunan Devlet Hatun Mescidi orijinal haliyle günümüze ulaşamamış olup günümüzde kırma çatılı bir yapıdır ve sanatsal özelliği yoktur. (Foto 5)
Bununla birlikte mescidin kuzeybatı köşesinde yer
alan minaresi Konya’daki en eski Selçuklu minaresidir.21 (Foto 3) Minarenin kaidesi taştan üst kısmı
Kesin olmamakla birlikte kuvvetle muhtemel I. İzzeddin Keykavus’un hanımı olduğu düşünülmektedir. M. A. Hacıgökmen, agm.,
s.39.
19

İ.H. Konyalı, Konya Tarihi, s.261-265; M. A. Hacıgökmen,
agm., s.38-40; S. G. Küskü, agm., s.175; Mehmet Önder, Mevlana
Şehri Konya, Ankara 1971, s.131-132; Aynur Durukan, “Anadolu
Selçuklu Sanatında Kadın Baniler”, Vakıflar Dergisi, S. 27 Ankara
1998, s.16; Z. Atçeken, agm., s.215-216.
20

21

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.261.
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Foto 2: Hatuniye (Devlet Hatun) Mescidi’nin/Camii’nin Genel
Görünümü

Foto 3: Hatuniye (Devlet Hatun) Mescidi’nin/Camii’nin Minaresi

Foto 4: Hatuniye (Devlet Hatun) Mescidi’nin/Camii’nin Mihrabı

Foto 5: Hatuniye (Devlet Hatun) Mescidi’nin/Camii’nin
Minaresindeki Kitabesi

Foto 6: Kadın (Raziye Devlet Hatun) Hanı’nın Kitabesi

Foto 7: Kadın (Raziye Devlet Hatun) Hanı’nın Portali
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3- Anadolu Selçuklu Vezirlerinden Kadı İzzeddin’in Camii:
Vakfiyenin bir tanesi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 2178-0 numaralı defterin 33’ncü
sayfasında 22 sıra numarası ile kayıtlı (H.) 1 Şaban
652 (M. 16 Eylül 1254) diğeri de Mevlana Müzesi’nin arşivinde olup (H.) 1 Şaban 652 (M. 16 Eylül
1254) 23 cm. genişliğinde ve 3,5 m. uzunluğunda
beze yapıştırılmış ve rulo halinde25 2 nüshası vardır. Mevlana Müzesi’ndeki nüshanın kimi yerleri
rutubetten vb. sebeplerden eskimiş ve okunmaz
Plan 1: Kadın (Raziye Devlet Hatun) Hanı’nın Planı (K. Erdmann)

ise tuğladan yapılmıştır. Şerefeden altı sekiz köşeli, şerefeden sonrası yuvarlaktır. Sekizgen gövdeden şerefeye renkli çini ve çini mozaiklerle süslü
mukarnas tezyinatla geçilir. Minarenin iki hatta üç
şerefeli olduğu ile ilgili kitabi bilgilerin ve çizimlerin olduğu belirtilir.22 Ayrıca minareye kısa ve
geniş bir yapıya sahip olduğundan “Kütük Minare”23 ve boyuna nispetle kalın olduğundan “Güdük
Minare”24 ismi verilmiştir.
Vakfiyede bir mescidin yanı sıra bir de handan
bahsedilmektedir. Bu han günümüzde Konya’nın
Kadınhanı ilçe merkezinde bulunan Kadın (Raziye
Devlet Hatun) Hanı karma tipte bir handır ancak
avlu kısmının kapalı bölümle ortak batı duvarı dışında tümü yıkılmıştır. Doğu yönünde bulunan taç
kapısı dışa taşkın, kapalı kısmına tonozla örtülü

halde olup sonunda on bir şahidin ismi bulunmakta
ve kuvvetle muhtemel orijinal belge olup VGM arşivindeki nüsha buradan kopya edilmiştir.26 VGM
arşivindeki nüsha ise vakfiyeye ve kitâbete vukufiyeti olmadığı anlaşılan bir kâtip tarafından kimi
yerleri okunamayacak derecede kötü bir imla ile
istinsah edilmiştir. Bu nedenle temkinli yaklaşmak
gerekir.
İncelediğimiz VGM arşivindeki nüshanın
Keykavus b. Sultan Said Gıyaseddin Keyhüsrev b.
Sultan Alaeddin Keykubad zamanında Kadı İzzeddin Bey diye meşhur Ebu’l-Mehâmid Muhammed
b. Ahmed tarafından Koçmar ve Kestel köyleri ile
Darü’l-Mülk olan Konya’da mezkur vâkıfla bilinen
yani ona nispet edilen bazı akâratın vakfedildiği
anlaşılmaktadır. Mevkufun aleyh yani vakfedilen
şeylerin tahsis olunduğu yerler sayılırken sadece
Mâristân-ı Atik’ten (Eski Dârüşşifa’dan) bahsedi-

bir bölümle geçilen, orta sahnı daha geniş olmak

lirken cami ve medreseden bahsedilmemiştir. Buna

üzere kemer sıraları ile birbirinden ayrılan ve beşik

karşılık gelirin harcanacağı yerler sayılırken de ca-

tonozla örtülü üç sahndan oluşan, kimi yerlerinde

miye ve camiye bağlı bazı hizmetlere iki hisse pay

Roma ve Bizans dönemine ait devşirme malzeme

ayrıldığından bahsedilmesine rağmen Mâristân-ı

kullanılan güney ve kuzey cephelerinde dörder

Atik’ten (Eski Dârüşşifa’dan) ve yine medreseden

çörten bulunan han günümüzde büyük ölçüde ye-

bahsedilmemiştir. Bu husus istinsah hatasından

nilenmiştir. (Foto 7)

veya kopyası çıkarılan nüshadaki eksikliklerden
kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. Ancak İ.

22

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.261; Z. Atçeken, age., s.82.

23

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.261.

24
Faik Soyman – İbrahim Tongur, Konya Eski Eserler Kılavuzu,
Konya Yeni Kitapevi, Konya 1944, s.96.

Mikail Bayram, “Selçuklu Veziri Kadı İzzeddin Tarafından Düzenlenen Bir Vakıf-nâme”, Ata Dergisi, S.VII, s.48.
25

26

M. Bayram, agm., s.48.
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Hakkı Konyalı, III. Murad döneminde tahrir heyetinin bu yapılara ait (H.) 644 (M. 1246) tarihli
bir vakfiyeyi gördüklerinden bahseder ve Kadı İzzeddin’in (H.) 644 tarihinde cami ve medreseye bir
tahsisatta bulunup vakıf kurduğunu daha sonra bizi
incelediğimiz (H.) 652 tarihli nüshadan hareketle Keykavus’un camiye iki köy vakfettiğini ifade
eder.27 (H.) 652 tarihli nüshadaki “Vakfeden Yüce
Sultan –(Allah) saltanatını ebedi kılsın- (vakfın)
nezaretini ve tasarrufunu adı geçen Atabey’e (Atabek’e) tefviz etti (teslim etti, devretti)” ibaresi İ.
Hakkı Konyalı’nın düşüncesini destekleyici mahi-

Foto 8: Kadı İzzeddin Camii Genel Görünüm (2018 Restorasyon
Çalışmaları)

yettedir. Mikail Bayram ise Mevlana Müzesi’ndeki
nüshada Dârüşşifa’nın personel maaşları ve diğer
giderlerine gelirden pay ayrıldığından bahseder.28
İncelediğimiz vakfiyede cami/mescid ile
ilgili diğer bir husus da “el-Mescidü’l-Cami”
)29 şeklinde kullanılmasıdır. Zira bu

(

ifade, İslam kültüründe içinde minber bulunan ve
cuma namazı kılınan mescidlere cami, minberi bulunmayan yani diğer vakit namazlarının kılındığı
ama cuma namazının kılınmadığı küçük mâbedlere
ise sadece mescid denilmesi30 geleneğinin sonucu
olabileceğini akla getirmektedir. Bunun dışında caminin yeri, mimari yapısı vb. konularla ilgili vakfiyede herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Cami
günümüzde Şems-i Tebrizi Mahallesi’nde Şerafeddin Caddesi’nde bulunmakta olup orijinali yani ilk

Foto 9: Kadı İzzeddin Camii Genel Görünüm (2021)

hali kubbeli ve kâgir bir yapı olan31 Kadı İzzettin
Camii’nden günümüze orijinal halinden herhangi
bir şey kalmamış olup birden fazla sayıda tamamen
27

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.282.

28

M. Bayram, age., s.50.

Belgede ibare (
) şeklinde yazılmış ancak
(
) şeklinde olmasının daha doğru olacağını düşünerek bu şekilde yazdık.
29

Ahmet Önkal - Nebi Bozkurt, “Cami (Dini ve Sosyokültürel Tarihi)”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.7, İstanbul 1993, s.46.

30

İ. Hakkı Konyalı, “Bir Huccet İki Vakfiye”, Vakıflar Dergisi, S.
VII, Ankara 1968, s.97-98.

31
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yıkılıp yeniden yapılmış ve 193632 yılında hayırseverler tarafından yeniden inşa edilmiştir.33 Ayrıca
2018 yılında camide geniş çaplı bir restorasyon çalışması yapılmıştır. (Foto 8)
İ. H. Konyalı, “Bundan 26 sene evvel yapılmıştır.” şeklinde bir
ifade kullanır ki Konyalı kitabının ilk baskısının ön sözünde kitabını 1944 yılında hazırladığını 1963 yılında basımına başlandığını
ve 1964 yılında baskısının tamamlandığını söyler. Bu göz önünde
bulundurursa günümüzdeki caminin yapım tarihi olarak yaklaşık
1937-1938 tarihleri çıkmaktadır. İ.H. Konyalı, Konya Tarihi, s.281.
32

Hayri Önol, “Konya’da Kadı İzzeddin Camii Vakfiyesi”, Konya
Mecmuası, S.7, Konya (1)937, s.448.
33

Vakfiyede dikkat çeken diğer bir husus da Mâ-

rinden değil de intikal eden fotoğraflar üzerinden

ristân-ı Atik (Eski Dârüşşifa) ibaresidir ki buradan

incelenmiştir. Bu inceleme sonucu da belge ile

o dönemde yeni bir dârüşşifadan yani ikinci bir

ilgili olarak, birincisi; Vakıflar Genel Müdürlüğü

dârüşşifadan bahsedilebilir. Bu konuyla ilgili farklı

arşivinde kayıtlı olan belge ile aynı nüshadan istin-

araştırmacılar tarafından farklı çalışmalar yapmış

sah edilmiş bir kopya olabileceği, ikincisi de Sahib

olup bu konu özel olarak mütalaa edilmesi gereken

Ata neslinden bir şahsın müracaatı üzerine Evkaf

bir konu olduğu için ve yazımızın genel çerçeve-

Nezareti’nde de kaydının bulunmamasından dolayı

sini dağıtmamak için bu kadarıyla iktifa edeceğiz.

vakıf hukukunu koruma saikiyle orijinal veya en az

Kadı İzzeddin’e atfedilen ancak incelediğimiz vak-

bir kaç asır önceki sureti olduğu düşünülerek istin-

fiyede yer almayan diğer bir eser de medresedir.

sah edilmiş bir belge olabileceği de ifade edilmiş-

Medresenin yıkıldığı için hissesinin camiye veril-

tir. Ayrıca bu nüsha ile ilgili olarak; orijinal olmasa

diği ile ilgili Fatih Sultan Mehmed ve II. Beyazıd

da VGM arşivindekine göre daha güvenilir oldu-

dönemlerinde tahrir heyetlerinin bazı malumatı ol-

ğu, diğer nüshaya göre nispeten daha az yıpranmış

duğundan bahsedilir.34

ve daha az eksiklerinin olduğu, bozuk bir Arapça

4- Anadolu Selçuklu Vezirlerinden Sahib
Ata35 Fahreddin36 Ali b. Hüseyin b. Ebubekir’in
Konya İnce Minareli Medresesi, Mescidi ve Minaresi Vakfiyesi:
Sahip Ata’ya ait Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivi’nde bir vakfiye nüshası bulunmaktadır. Bununla birlikte Sahib Ata’nın torunlarından olduğu
ifade edilen bir şahıs tarafından okunması için Vakıflar Genel Müdürlûğü’ne fotoğrafları intikal ettirilen tomar halindeki bir nüshasından37 daha söz
edilmektedir. Tomar halindeki nüsha Sadi Bayram
ve Ahmed Hamdi Karabacak tarafından aslı üze34

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.282.

Selçuklu döneminde divanda, mektubat ve nişancılık vazifesini görenlere verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca vezire Sahibi âzam
veya sadece Sahib de denilmekte idi. Fahrettin Ali’ye de bu ünvanın vezir olduktan sonra verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim vezir
Şemseddin İsfahanî için de Sahip ünvanının kullanıldığı görülmektedir. Fahreddin Ali’nin bu ünvanına sadece vezir olduktan sonra
yaptırdığı tek eser olan Sivas Gök Medrese’sinde rastlanması da bu
iddiayı destekler niteliktedir. “Ata” ise baba anlamına geldiği gibi
ihtiyar, aziz ve muhterem manalarını da ifade etmektedir. M.Ferit
Uğur - M.Mesut Koman, Sahip Ata İle Oğullarının Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1934, s.24 dpn:1.

35

36
Bu da asıl ismi değil unvanıdır. Nitekim incelediğimiz vakfiyede
de unvan olarak kullanılmıştır.
37
Biz bu nüshayı Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde bulamadık.
Makaleyi yazan isimlerden Sadi Bayram ile yaptığımız görüşmede
de bu belgenin fotoğraflarının bulunmadığını söylemiştir.

ile yazıldığı, yazı karakterinin eski olduğu, temel
bilgilerden ziyade bazı tali bilgilerde eksikliklerin
olduğu, çoğu tam olarak okunamayan 32 adet şahidin isminin yazıldığı ve bunların bir kısmının da
kendi el yazılarını kullandıkları, bazı ibarelerin de
karîne yolu ile okunduğu gibi bilgiler verilmiştir.38
Tarafımızca incelenen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki 592 numaralı defterin, 101-103
sayfalarında, 91 sıra numarası ile kaydedilen vakfiyenin en üst kısmında Osmanlı Türkçesiyle “(Sahip
Ata) Vakfiyesi, kadıların hattı (tasdiki) olmaksızın,
delil sayılacak ve güvenilecek kısımları kazınmış
(silinmiş) olup vakfı korumak için kaydolunmuştur” notu yazılmış olup şahitler kısmı boştur. Buradan hareketle S. Bayram ve A.H. Karabacak’ın
da ifade ettikleri39 gibi bu belge büyük bir ihtimalle
tomar halinde olan nüshadan kopya edilmiş, okunamayan yerlere (/ /) işareti konulmuş ve şahitlerin
isimleri de karmaşık, silik ve eksik olduğu için hiç
yazılmamıştır. Bunun yanı sıra Arapça olan belgenin birçok yerinde yazım hataları, dilbilgisi ve imla
problemleri bulunmaktadır.
Sadi Bayram - A. Hamdi Karabacak, “Sahib Ata Fahrü’d Din
Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri”, Vakıflar
Dergisi, S.13, Ankara 1981, s.32-33.
38

39

S. Bayram - A. H. Karabacak, agm., s.33.
291

” iba-

yapıldığı ve son olarak da (M.) 679 (M.1281) tari-

resi yer almakta olup devrin hükümdarının isminin

hinde bunların tamamının tescillendiği anlaşılmak-

zikredildiği anlaşılmaktadır. Ancak kopyası çıkar-

tadır. Belgenin üst kısmında Osmanlı Türkçesi ile

tılan nüshanın yıpranmışlığından veya farklı ne-

yazılan “Konya’da bulunan Sahib Ata Vakfı, (H.)

denlerden dolayı okunamadığı için çizgi çekilerek

14 Rebî’u’l-Evvel (1)317 (M. 23 Temmuz 1899)

atlanmıştır. Diğer nüsha40 üzerinde yapılan incele-

tarihinde ortaya çıkan yüce (Padişah) buyruk gere-

mede de herhangi bir hükümdarın ismine yer veril-

ğince sözlü ifadeye binâen kaydol(un)muştur.” iba-

memiştir. Vâkıfın ismi, incelediğimiz belgede “Ali

resinden de Osmanlı döneminde kayıt altına alın-

b. Hüseyin Hacı ……… Bekir el-Konevî” şeklinde

dığı anlaşılmaktadır. Medresenin yapılış tarihini

diğer nüshada “Konyalı Ali b. Hüseyin Hacı Ebu

belirten bir kitabesi bulunmamakta olup elimizdeki

Bekir”41 şekilde geçmekte olup günümüzde aynı

vakfiyede de ilk tescil tarihi tam olarak okunama-

şahsın vakfettiği Konya merkezde Sahip Ata Ma-

dığı için kesin bir tarih verilememektedir. Bununla

hallesinde bulunan Sahip Ata Külliyesi’nin tac ka-

birlikte diğer vakfiyede ve İ. H. Konyalı tarafından

pısındaki kitabede ismi “Ali b. Hüseyin İbn-i Hacı

verilen (H.) 663 (M.1264/1265) tarihinde veya he-

Ebu Bekir” şeklinde yazılmıştır ve genel olarak da

men öncesinde yapıldığı söylenebilir.43

Vakfiyenin ilk kısmında “

bu şekilde bilinir. Her iki nüshada da “Hüseyin”
isminden sonra gelen “ibn” ifadesi yer almamakta
olup istinsah hatası olduğu düşünülebilir.
Vakfiyede farklı tarihler yer almakta olup ilki
(H.) 6?? şeklinde yani tam olarak okunamamaktadır.42 Vakfiyede daha sonra adı geçen vâkıf tarafından (H.) 4 Cemâziye’l-Ahir 664 (M. 13 Mart 1266)
tarihinde, (H.) 666 senesinin Recep ayının sonlarında (M. 5-10 Nisan 1268) ve yine (H.) 666 senesinin Ramazan ayı başlarında (M. 15-25 Mayıs
1268) da vakfa bazı eklemeler yapılmıştır. Son olarak (H.) 679 senesinin Ramazan ayının sonlarında
(M. 13-23 Ocak 1281) vakfa bazı eklemeler yapılmış ve Muhammed b. Ebubekir b. Ahmed isminde
kadı’l-kudât olduğu belirtilen bir hâkim tarafından

Kurucusuna matuf olarak “Sahib Ata Medresesi” olarak da bilinen İnce Minareli Medrese
ile ilgili vakfiyede “Darü’l-Mülk Konya’ya içinde, Sultan Kapısı yolu üzerinde, Odun Çarşısı
yakınında, hendek hizasında” denilerek yeri tarif
edilmiştir ki bu da günümüzdeki yerine tekabül
etmektedir. Ayrıca eserin birbirine bitişik medrese,
mescid ve minareden müteşekkil küçük ölçekli de
olsa bir külliye (manzume) olduğu anlaşılmaktadır.
İnce Minareli Medrese’deki taç kapı ve ona bağlı
oluşan giriş ve mekan şekli, hiçbir açık ya da kapalı medresede olmayan, ne Selçuklu döneminde
ne de daha sonraki dönemlerde uygulanmamış bir
kompozisyona sahip olup, yanına küçük bir mescid
yerleştirilen başka bir medrese örneği yoktur.44

onaylandığı bilgisine yer verilmiştir. Bu tarihler-

Yapı genel hatlarıyla orijinal halini korumakla

den vakfın tesisinden hemen sonra tescil edildiği

birlikte çeşitli nedenlerle tahrip olmuş ve farklı za-

daha sonra farklı tarihlerde vakfa bazı eklemeler

manlarda onarım geçirmiştir. Binanın bildiğimiz ilk
onarımı H. 1126/M. 1714 tarihinde gerçekleştiril-

Buradan itibaren Sadi Bayram ve Ahmed Hamdi Karabacak’ın
inceledikleri nüshadan söz edilirken “diğer nüsha” şeklinde ifade
edilecektir.

40

41

S. Bayram - A. H. Karabacak, agm., s.38.

Diğer nüshada h.663 (m.1264/1265) şeklinde okunmuş (S. Bayram - A. H. Karabacak, agm., s.39.) ve İ. H. Konyalı da şüpheli
olduğunu not etmekle birlikte h.663 (m.1264/1265) tarihini (İ.H.
Konyalı, Konya Tarihi, s.532) vermiştir.

42
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miştir.45 Daha sonra (H.) 27 Cemaziye’l-Ahir 1226
S. Bayram - A. H. Karabacak, agm., s.39.; İ. H. Konyalı, Konya
Tarihi, s.532.
43

Doğan Kuban, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul-2008,
s.180.
44

45

Yusuf Küçükdağ, Lale Devrinde Konya, Yayınlanmamış Doktora

/ (M.) 18 Temmuz 1811,46 (H.) 1293/(M.)187647 ve

Medresenin kuzey cephesinde medrese ile bi-

(H.) 1317/(M.) 1899 yıllarında da bazı onarım-

tişik ve kuvvetle muhtemel hem medreseye hem de

lar gerçekleştirilmiştir. 27 Kasım 1901’de üst üste

halka hizmet etmesi için planlanmış bir mescid bu-

düşen iki yıldırımla minaresi yıkılmış ve bundan

lunmaktadır. Kare planlı olan mescide doğu duva-

sonra uzun bir süre bakımsız kalmış, 1927 yılında

rındaki kapıdan girilir. Tuğla malzeme kullanılarak

arkasındaki bazı evlerin önlerini ve manzaralarını

inşa edilen kubbesine Türk üçgenleri ile geçiş sağ-

açmak için mescid tamamen yıktırılmış, 1954 yı-

lanmıştır. Doğu duvarında iki penceresi ve kuzey

lında ise büyük ölçüde bir tamirden geçirilmiş ve

ve güneyde kubbeye geçişteki Türk üçgenleri ara-

Konya Müzesi’nin Selçuklu Devri Taş ve Ahşap

sında iki küçük penceresi vardır. Konyalı, mesci-

48

Eserler bölümü olarak 1956 yılında ziyarete açılmıştır.49
İnce Minareli Medrese, ortasında aydınlatma
feneri bulunan bir kubbe ile örtülü kapalı avlulu ve
tek eksenli bir plana sahiptir (Plan 2). Doğu tarafından avluya girişi sağlayan kapısı dışarı taşkın
bir formda olup Anadolu Selçuklu mimarisinin en
güzel taş tezyinatı örneklerindendir. Giriş kapısı
ekseni üzerinde yani yapının batısında yer alan
tek eyvanı, eyvanın sağına ve soluna yerleştirilmiş olan kubbeli iki adet dersliği bulunmaktadır.
Avlunun etrafında tonoz örtülü öğrenci odaları ve
ortasında da aydınlatma feneri ekseninde bir havuz
bulunmaktadır. (Foto. 9, 10, 11)
Tezi, Konya 1989, s.49, (Kadı Şeriyye Sicillerinden nakleden Küçükdağ, tamirin niteliği ile ilgili bilgi vermemektedir).
46
Zeki Atçeken, Konya Şeriyye Sicil Kayıtlarına Göre İnce Minareli Dar’u-l-Hadis’in Osmanlılar Zamanında Bakımı ve Kullanılması, Konya Ticaret Odası Kültür ve Eğitim Yayınları, Konya
2000, sayı III, s.37-47. (Avluyu örten büyük kubbenin ve ana eyvanın iki yanındaki kubbelerinin bazı yerleri, mescidin çatısı onarılmış, ahşap dershane sıvanmış, duvarları elden geçirilmiş, hücrelerin de kapıları yenilenmiştir.)

M.Ferit Uğur- M.Mesut Koman, Sahip Ata ile Oğullarının Hayatı
ve Eserleri, Türkiye Matbaası İstanbul 1934, s.69-70. (Konya eşrafından Tahir Paşa’nın Evkaf muhasebeciliği sırasında harap durumdaki Daru’l Hadis’i tamir ettirdiği söylenmekte ancak yapılan
işlerin niteliği ile ilgili bilgi bulunmamaktadır).
47

48
Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, Konya Ticaret Odası Kültür ve Eğitim Yayınları, Konya 1998, s.148-149.
(Konya Valisi Ferit Paşa’nın emriyle gerçekleştirilen onarımda ana
eyvana dıştan batıdan iki ve güneyden bir takviye payandası yapılarak sağlamlaştırılmaya çalışılmıştır.)
49
Semavi Eyice, “İnce Minareli Medrese”, Türk Ansiklopedisi,
Ankara 1972, C.20, s.122.

din sağ tarafında bulunan bir kapıyla mescidin yazlığına yani son cemaat mahalline, oradan da başka
bir kapıyla mescide girildiğini, mescidin duvarlarının yarısına kadar çinilerle süslü olduğunu, kıble duvarında sülüs yazılı levhaların hala izlerinin
olduğunu aktarır.50 Uğur ve Koman da, mescidin
duvarlarının bir metre yüksekliğine kadar çinilerle
kaplı olduğunu bildirmiştir.51 Ancak günümüzde
mevcut değildir. (Foto. 12, 13)
Mescidin girişi de doğuda olup son cemaat
mahallinin ve medrese kapısının arasında minare yer almaktadır. Minarenin kaidesi taş pabuç ve
gövdesi tuğladan dilimli ve çini süslemeli olarak
inşa edilmiştir. Minareye son cemaat mahallinin
içinden küçük bir kapı ile ulaşılmaktadır. XIX. yy.
sonları XX. yy. başlarına ait bazı belgelerden52 minare, iki şerefeli olup, kaideden sonra birinci şerefeye kadar bir bölüm, birinci şerefe ile ikinci şerefe
arası ikinci bölüm ve ikinci şerefe sonrası petek
kısmı ise üçüncü bölüm olmak üzere üç farklı tasarıma sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak günümüzde birinci şerefenin alt kısmına kadar olan
bölüm mevcuttur. (Foto 14, 15)
İncelediğimiz vakfiye günümüze ulaşan diğer Anadolu Selçuklu dönemi vakıfları içerisinde
50

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.531.

51

M.Ferit Uğur- M.Mesut Koman, age., s.66-70.

http://www.eskiturkiye.net/4322/ince-minareli-medrese-konya-1887-john-henry-haynes-fotografi;
http://www.eskiturkiye.
net/4116/konya-ince-minareli-medrese-1870-ler-guillaume-berggren-fotografi.

52
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Plan 2: İnce Minareli Medrese ve Mescidi (F. Sarre)

Foto 9: İnce Minareli Medrese, Mescidi ve Minaresi

Foto 10: İnce Minareli Medrese’nin Avlusu ve Avlunun
Ortasında Bulunan Havuz

Foto 11: İnce Minareli Medrese’nin Avlusu ve Eyvanı

Foto 12: İnce Minareli Medrrese Mescidi’nin Kapısı

Foto 13: İnce Minareli Medrese Mescidi’nin Mihrabı

Foto 14: İnce Minareli medrese (John Henry HAYNES’den -1887)

Foto 15: İnce Minareli Medrese (Guillaume BERGGREN’den – 1870)
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akârâtı nispeten daha çok olan geniş ölçekli vakıf-

ğulları ile farklı bir coğrafyada büyüyen Osman-

lardandır. Bu nedenle vakfiyede Konya ve civarı-

lı Beyliği arasındaki siyasi ve kültürel ilişkiler

nın topografık, antropolojik, arkeolojik, şehircilik

Alâeddin Bey (1344-1398) döneminde çoğalmış-

ve mimari tarihi ile ilgili birçok ipucu bulunmakta

tır.56 Beyliğin Osmanlı devleti ile münasebetleri

olup müstakil ve ayrıntılı bir inceleme yapılması

de inişli çıkışlıdır. Zaman zaman anlaşmalar dü-

daha sağlıklı olacaktır. Biz burada makalemizin

zenlenmiş bazı dönemlerde ise karşılıklı taarruz-

genel çerçevesini aşmamak için bu genel bilgilerle

lar görülmüştür. Alâeddin Bey’den sonra yıllar

iktifa ettik.

içerisinde göreve gelen II. Mehmed Bey, Ali Bey

B) Karamanoğlu Beyliği Dönemi
Konya Cami ve Mescid Vakıfları
Karamanlılar, Orta Anadolu’nun güneyine
yerleşmiş Türkmen boyunun ve kurdukları beyliğin ismidir. Kökenleri, Anadolu’ya nasıl ve hangi
yoldan geldikleri gibi konularda çeşitli bilgiler bu-

Tâceddin İbrahim Bey, Pîr Ahmed ve İshak Bey
Karamanoğlu Beyliği’nin varlığını sürdürmek
adına çaba göstermişlerdir. Fatih Sultan Mehmet 1468 de Konya bölgesini ardından 1474’te
Niğde, Develi, İçel bölgesini alarak Karamanoğulları Beyliğini kontrol altına almıştır. Karamanoğulları Beyliği’nin son vârisi olan Kasım Bey

lunmaktadır. Yazılı kaynakların ortak araştırması-

Osmanlıların himayesinde vefatına kadar (1483)

na göre Karamanlılar, diğer Türkmen boyları gibi

İçel bölgesinde hüküm sürmüştür. Onun vefatı ile

XIII. yüzyılın başlarında, Moğol baskısı sırasında

Karamanoğulları Beyliği sona ermiştir.57 Bütün

ülkelerini terk ederek Azerbaycan ve Şirvan taraf-

bu mücadelelere rağmen beylik döneminde kalıcı

larına gelmişlerdir.53 Daha sonra Anadolu toprakla-

eserler inşa edilmiştir. Kendi zamanları için uygar

rına geçen Karamanlılar Anadolu Selçuklu Sultanı

ve gelişmiş eserler ortaya koymuşlardır.

I. Alaeddin Keykubad tarafından Ermenek civarına
yerleştirilmişlerdir.54

Anadolu beylikleri dönemi, Türk devletler
silsilesinin çok önemli bir parçasıdır. Beylikler

Karaman Bey, 1260 yılında Larendeyi (günü-

içerisinde mühim bir yere sahip olan Karamanoğ-

müz Karaman) almış daha sonra Ermenek, Mut ve

lu Beyliği her alanda olduğu gibi vakıf çalışma-

Silifke bölgesine hâkim olmuştur. Selçukluların

ları konusunda da dikkat çeker. Selçuklu vakfi-

zayıfladığı, hatta neredeyse ortadan kalktığı dö-

yelerinde olduğu gibi Karamanoğlu vakfiyeleri

nemde Karamanoğlu beyliğinin başında olan Kara-

de genel olarak Arapça kaleme alınmıştır.58 Vak-

manoğlu Mehmed Bey, Konya’dan başlayarak Ka-

fiyeler toplumun bu müesseselere verdiği önemi

raman, Mut, Gülnar, Aydıncık, Anamur, Gazipaşa,

göstermesi açısından son derece önem arz etmek-

Alanya bölgesini ele geçirmiştir.

tedir. Vakfiyelerde vakıf sahipleri ihtiyaç olabi-

55

Selçukluların gücünü yitirmesi sonucu Anadolu’da varlık gösteren beyliklerden KaramanoŞerafettin Güç, Karamanoğlu Atası Nure Sofi, Berikan Yayınevi,
Ankara 2015, s.30.
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lecek her türlü durumu dikkate alarak vakıflarını
oluşturmuşlardır.59
Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Bilge Kültür
Sanat Yayınevi, İstanbul 2015, s. 272.
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Karamanoğlu vakfiyelerinde vakıf sahiplerinin çoğunluğunu yöneticiler ve toplumun ileri
gelenleri oluşturmaktadır. Vakıf konusu olan yapıların ise genellikle mescit, zâviye, dârü’l-huffâz,
imaret gibi yapılardan oluştuğu görülmektedir.
Genellikle beylik ve özelde Karamanoğlu vakfiyelerinin ancak bir kısmı günümüze kadar yapılan
çalışmalara konu olmuştur.60
Karamanoğlu Beyliği döneminde cami, mescid, türbe, medrese, darü’l-huffaz, kale, köprü gibi
birçok türde mimari eserler inşa edilmiştir. İnşa
edilen eserlerde Selçuklu mirası sürdürülmekle
birlikte zaman zaman Memlük etkisi de görülür.
Beyliğin önemli merkezlerinden olan Konya mimari eserler açısından zengindir. Şehirde inşa edi-

Plan 3: Kadı Mürsel Camii Planı (Haşim Karpuz)

len birçok mescid halen ibadet amaçlı kullanılmaktadır. Bu yapılardan vakfiyesi hakkında bilgi sahibi
olduğumuz Kadı Mürsel Camii ve Ak(Şazbey) Camii’ni sırasıyla inceleyeceğiz.
1- Kadı Mürsel Camii Vakfiyesi:
Yapı Meram İlçesinde Mimar Muzaffer Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Eserin Konya Hacı
Hasan Cami duvarında yer alan kitabesine göre
Karamanoğlu Mehmet Bey döneminde Hacı Mustafa oğlu Mürsel tarafından (H.) 812 / (M.) 1409
yılında yapılmıştır. Yapının banisi Kadı Mürsel,
Karamanoğlu II. Mehmed’in kadı askerlerindendir.
Cami’nin yanına daha sonra bir medrese ve hankah
inşa edildiği kayıtlarda yer almaktadır.61 Camiye ait
akarlar vakfiyede62 şu şekilde belirtilmektedir;
Aksaray’da iki ayrı köyde iki çiftlik

Foto 16: Kadı Mürsel Camii dıştan görünüş

Ilgın’da bir çiftlik
H. Yüksel, agm., s. 35-50; Feridun Nafiz Uzluk, Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, Vakıflar Umum Müdürlüğü
Neşriyatı, Ankara 1958, s.31.
60

61

İ. H. Konyalı, Konya Tarihi, s.422.

İbrahim Hakkı Konyalı vakfiyenin Konya Vakıflar Müdürlüğü
6 numaralı defter sayfa 48’de yer aldığını belirtmektedir. Vakıflar
Genel Müdürlüğü Vakıf Araştırma Merkezi’nde yaptığımız taramada ilgili vakfiyeye ulaşamadık.
62
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Foto 17: Kadı Mürsel Camii içinden görünüş

Konya’da Cami’nin yanında on üç dükkan ve
bedestende dükkanlar
Karaaslan’da, Aymanas’ta ve Selver nahiyesinde tarlalar vakfedilmiştir.
Elimizdeki kaynaklarda bu konuda kesin bir
bilgi verilmemekle birlikte vakıftan elde edilen gelirlerin caminin ihtiyaçları için kullanıldığını düşünüyoruz. II. Bayezid devrine gelindiğinde caminin
namaz kılınamayacak şekilde harap duruma geldiği, vâkıf Kadı Mürsel adına her gün iki cüz Kuran
okuyan Köse Muallim Sinan isimli bir zatın vakıf
gelirlerinden istifade ettiği belirtilmektedir.63
2- Ak (Şazbey) Camii Vakfiyesi:
Meram İlçesi, Ferhuniye Mahallesinde, Alaeddin Tepesinin kuzey batısında yer alan yapı kâgir

Plan 4: Ak (Şazbey) Camii Planı (Haşim Karpuz)

olarak inşa edilmiştir. Bugünkü haline 20. yüzyıl
başlarında getirilmiştir. Daha önceki halinde kerpiç
yapı ve üstü düz dam şeklindedir.64 Yapıya ait vakfiye
kaydında burada yer alan ilk yapının bir misafirhane
olduğu zikredilmekte, Vakıf sahibi olarak Atik Abdullah oğlu Şaz Bey adı ifade edilmektedir. Vakfiyede yapının birimleri olarak bir sofa, birtakım odalar,
bir mutfak, bir odunluk ve bitişiğinde bir avlu bulunduğu belirtilmektedir. Bütün bu yapıların fakir insanların ve miskinlerin kullanabilmesi için vakfedildiği
ifade edilmektedir. Vakfiye kapsamında vakfa gelir
kaynağı olarak şu akarlar zikredilmektedir;
Bahsedilen misafirhanenin yakınlarında bulunan Şaz Bey Hamamı’nın hisselerinin üçte ikisi ve

Foto 18: Ak (Şazbey) Camii dıştan görünüş

hamama bitişik vaziyette olan beş dükkânın tamamı.
Sudirhemi(Sille)’ne tabi Başara köyünün on
iki hissesinden beşi.
Konya dışında Seydi köprüsü yakınlarındaki
İrik(İrmek) köyünün on iki hissesinden iki hissesi.65
63

İ.H. Konyalı, Konya Tarihi, s. 422.

64
Haşim Karpuz, vd, Konya Türk Kültür Varlıkları Envanteri, Ankara 2009, s. 85.
65
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Defter no 601, sayfa 186, sıra
no: 245.

Foto 19: Ak (Şazbey) Camii içinden görünüş
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Konya dışındaki Gevale Kalesi civarındaki

yerler ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Harcamalar

Şeyh Yadigâr Bağı adıyla bilinen bağın içindeki

belirtilirken yapıların uzun ömürlü olması için ta-

bina ile birlikte tamamı.

mir ve ihya konusuna atıfta bulunulmasına rağ-

Bahsi geçen bağın yakınındaki bağın üzerinde
bulunan bina ile birlikte olmak üzere yarısı.
Konya dışında Sahtiyan Boduk civarında ziraate elverişli tarlanın yarı hissesi.
Vakfiyede görevli olarak misafirhanenin güvenliğinden, yemek pişirilmesinden ve temizlik
işlerinden sorumlu bir kişinin olacağı belirtilmiştir.
Her ay elde edilen gelirden 30 akçe bu kişiye verilecektir. Artan kısmın altıda birini mütevelli alacak, altıda beşlik kısım da misafirhanenin giderleri
için harcanacaktır. Misafirhanenin ayakta kalması
için çaba sarf edilecek, zarar görmesi durumunda
tamir ve ihyasına çalışılacaktır.66
SONUÇ
Çalışmamız kapsamında Konya merkezinde
Anadolu Selçuklu dönemine ait dört adet cami/
mescid vakfiyesi olduğu tespit edilmiştir. Bunların bir tanesinin sultan hanımı67 olan Devlet Hatun’a, iki tanesinin Anadolu Selçuklu vezirlerinden Kadı İzzettin ve Sahip Ata’ya, bir tanesinin
de resmi görevi olup olmadığı tam bilinmeyen
Cemaleddin İshak adında bir kişiye ait olduğu görülmüştür. Bu dönem vakfiyeleri genellikle Arapça olmasına rağmen, Cemaleddin İshak’ın vakfi-

men mescid ve camilerin mimarisi hakkında detaylı bilgilere yer verilmemiştir.
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SELÇUKLU VE BEYLİKLER
DÖNEMİNDE KONYA
DARÜŞŞİFA VAKIFLARI
Mehmet KUTLU*

ÖZET
Konya’da Selçuklu ve Beylikler Dönemine
ait adlı iki önemli tıp kurumunun Maristan-ı Atik
ve Alaeddin Darüşşifası var olduğu bilinmektedir.
Bu iki önemli kurum ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Ancak bu yapılara ait vakıf kayıtları
ve daha sonraki dönemlere ait belgeler sayesinde
Maristan-ı Atik ve Alaeddin Darüşşifası hakkında bilgilere sahip olunabilmektedir. Eldeki arşiv
belgeleri ışığında Maristan-ı Atik ilk olarak 1113
tarihinde inşa edilmişse de banisi bilinmemektedir. Meydana gelen bir deprem sonucu yıkılan
Maristan-ı Atik, Kadı İzzeddin tarafından 1254
yılında teşkil edilen yeni bir vakıfla yeniden faaliyete geçirilmiştir. Alaeddin Darüşşifası’nın ise inşa
tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte Sultan I.
Alaeddin Keykubad dönemine (1220-1237) tarihlenmektedir. Alaeddin Darüşşifasına ait vakfiye ya
günümüze ulaşmamış ya da henüz bulunamamıştır.
Ancak Osmanlı dönemine ait arşiv belgelerindeki
*Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Denizli
mehmetkutlu@pau.edu.tr,
ORCID ID: 0000-0002-3075-3965

ifadelerden Alaeddin Darüşşifasına hekimlerin tayinine dair bilgilerden hareketle uzun yıllar hizmet
vermeyi sürdürmüş olduğu tespit edilebilmektedir.
Beylikler Dönem’inde Konya’da inşa edilen her301

hangi bir tıp kurumunun varlığına dair kesin bilgi

ulaşan veya ulaşamayan birçok ata yadigarı tarihi

ve bulgulara ulaşılamamıştır.

yapı hakkında yaptığımız araştırmalar dolayısıyla

Anahtar Kelimeler: Ortaçağ Tıp Kurumları,
Konya, Maristan-ı Atik, Alaeddin Darüşşifası
THE WAQFS OF DAR’AL-SHIFAS AT
KONYA DURING THE PERIOD OF
SELJUKS AND TURKMEN EMIRATES

görmekteyiz. Vakıflar, vakfiye olarak adlandırılan
kuruluş, amaç ve işlevleri hakkında bilgi veren
belgelere sahip olmaları nedeniyle ait oldukları dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını
anlamaya yardımcı olacak eşsiz bilgileri içermesi
bakımından dikkate değer kaynaklar olarak kabul
edilmektedir.

ABSTRACT
It is well known that there are two medical

Konya, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş

institutions dating back to the Period of the

başkenti İznik’in I. Haçlı Seferinde 1097 yılında

Anatolian Seljuks and the Turkmen Emirates,

kaybedilmesiyle yeri doldurulamaz bir başkentlik

which are called Maristan-ı Atik and Alaeddin

görevini üstlenmiştir. Bu şehir gerek Bizans ve

Hospital. Unfortunately, these two prominent

Haçlılar gerekse Moğollarla mücadelelerle geçen

institutions have not survived. However, some

oldukça zor ve çalkantılı iki asırlık bir dönemde

limited information about Maristan-ı Atik and

Anadolu’nun Türk ve Müslüman ahalisinin umudu

Alaeddin Dār al-shifā can be obtained from the

ve beklentilerinin yöneldiği bir merkez olmuştur.

waqf records. According to the waqf documents,

Bu durum Konya’nın bir Türk-İslam şehrine ve

Maristan-ı Atik was first built in 1113, but its patron

medeniyet merkezine dönüşmesine zemin hazır-

remains unknown. Maristan-ı Atik, which was

lamıştır. Bu noktada Türk-İslam medeniyetine ait

demolished as a result of an earthquake, was once

kurumların özellikle medreselerin ve dönemin tıp

rebuilt by Kadı İzzeddin with his endowments in

kurumları olan bimaristan veya darüşşifaların in-

1254. Although the construction date of Alaeddin

şasının önemi yadsınamaz. Ne yazık ki Selçuklu

Dār al-shifā is uncertain, it is dated to the reign of

başkentinde inşa edilen tıp kurumları günümüze

Sultan Alaeddin Keykubad I (1220-1237). In fact,

ulaşamamıştır. Ancak günümüze ulaşamayan bu

the waqfiyah of the Alaeddin Dār al-shifā either has

kurumlar hakkında vakıf kaynaklarından birtakım

not survived or has not been found yet. However,

bilgilere ulaşmak mümkündür.

according

to

Ottoman

archival

documents

regarding the appointment of physicians, it had
continued to serve for many years. Nonetheless, it
was not possible to obtain any precise information
or findings regarding the existence of any medical
institution built in Konya during the period of
Turkmen Emirates.
Keywords: Medieval medical institutions,
Konya, Maristan-ı Atik, Alaeddin Dār al-shifā
GİRİŞ
Türk-İslam Medeniyeti’nin gelişiminde vakıfların önemli bir yere sahip olduğunu günümüze
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Konya’da Selçuklu döneminde inşa edildiği
kabul edilen iki tıp kurumu bulunmaktadır. Bunlar Maristan-ı Atik ve Sultan Alaeddin Darüşşifalarıdır.1 Maristan-ı Atik anlam olarak “eski bimaristan” anlamındadır ve bir yapı türünün yenisi
inşa edilmesi nedeniyle böyle bir ifadeye gerek
duyulmuştur. Bu ifadeden Konya’da Selçuklu döneminde en az iki darüşşifa inşa edildiği sonucuna
ulaşmak mümkündür. Beylikler Dönemi’nde ise
Anadolu Selçuklu darüşşifalarının faaliyetlerini
sürdürmekte olmalarının yanı sıra Şadi Bey Darüş1

Kutlu, 2017, 360-369.

şifası’nın inşa edildiği belirtilmektedir.2 Ancak bu

dikkate almamakta8 ve Evliya Çelebi’ye dayan-

yapıya dair henüz herhangi bir belge ve bulguya

dırdığı bir rivayete göre Maristan-ı Atik’in II. Kı-

rastlanmamıştır.

lıçarslan tarafından yaptırıldığını ve 1155-1192

KONYA MARİSTAN-I
ATİK DARÜŞŞİFASI
Maristan-ı Atik’in yeri kesin olarak bilinmemektedir ancak bazı yayınlarda günümüze ulaşmayan yapının konumu üzerine yapılan değerlendirmeler bulunmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı’ya
göre, Maristan-ı Atik’in yeri “Konya Kalesinin
Ertaş ve Halka Beğüş Kapıları dışında, Musallada
Gömeç Hatun Türbesinin bulunduğu yerle, Medrese mahallesi mescidi ve Kesikbaş Türbesinin yer
aldığı alanda” olmalıdır.3
Yapının ilk kuruluş vakfiyesi günümüze ulaşamamış veya henüz arşiv kayıtları arasında tespiti yapılamamıştır. Ancak 1254 tarihli Kadı İzzeddin’e ait maristan vakfiyesinde4 ilk vakfiyenin
tarihi belirtilmektedir. Söz konusu vakfiyeye göre
Maristan-ı Atik, 506/1113 yılında inşa edilmiştir5.
Vakfiyedeki kuruluş tarihi 1 Şaban, 506 Hicri yılıdır ve 21 Ocak 1113 Miladi yılına karşılık gelmektedir.6 Bu bilgiler ışığında Maristan-ı Atik’in

tarihleri arasında inşa edilmiş olması gerektiğini
ifade etmektedir.9 Ayrıca Maristan-ı Atik’in büyük bir deprem sonucu yıkıldığı ve yerine 1221
yılında I. Alaeddin Keykubad tarafından Alaeddin Darüşşifası’nın inşa edildiği belirtilmektedir.10 Buna delil olarak Ertaş Kapı yakınlarında
bulunan bir kitabenin üzerinde Sultan I. Alaeddin
Keykubad’ın adının geçmesi gösterilmektedir.11
Ancak söz konusu kitabede herhangi bir darüşşifadan, onarımından veya inşasından bahsedilmemektedir12.
Kâmil Şahin ise yayınladığı vakfiyede geçen
bilgilere göre bir deprem sonucu yıkılan Maristan-ı
Atik’i Kadı İzzeddin’in H. 652 / M. 1254 yılında
yeniden inşa ettiğini ifade etmektedir.13 Ancak yeni
inşa edilen yapının Alaeddin Darüşşifası olarak
adlandırıldığını ileri sürmektedir. Bunun yanında Şahin’in makalesinde aynı yapıyı Konya Kadı
İzzeddin Maristan-ı Atik Hastanesi olarak adlandırması bir çelişki doğurmaktadır. Diğer taraftan

Sultan Şehinşah (Melikşah) döneminde inşa edil-

aynı yazar, Maristan-ı Atik’in 506 / 1113 tarihinde

diği söylenebilir. Ancak vakfiyede ilk bani adı

Konya Kadısı İzzeddin tarafından ilk olarak inşa

verilmediği için doğrudan Sultan Melikşah tara-

edildiğini düşünmektedir; bu noktada 13. yüzyılın

fından yaptırıldığı çıkarımının7 yapılması doğru

ortalarında yaşamış bir devlet adamı olan Kadı İz-

değildir.

zeddin’in 12. yüzyılın ilk çeyreğinde bir yapı inşa

Diğer taraftan İbrahim Hakkı Konyalı, Maristan-ı Atik’i II. Kılıçarslan dönemine tarihlendirmekte, Yusuf Küçükdağ ise Maristan-ı Atik’in
Kamil Şahin tarafından okunan vakfiye tarihini
2

Nafiz, 1340 (1924), 222-223; Ataseven,1985, 159; Ünver, 1938, 21.

3

Konyalı, 1964, 224.

Önal, 1937, 447-448; Konyalı, 1964, 418; Bayram, 1997, 47-53;
Şahin, 2007, 103-116; Şahin 2008, 211-217.

4

ettirmesi veya vakıf kurması düşünülemez. Burada özetlemeye çalıştığımız bazı çelişkilere rağmen
Kâmil Şahin’in 2007 yılında yayınladığı çalışması
Maristan-ı Atik’in ilk inşa yılını vermesi nedeniyle
önemlidir.
8

Küçükdağ, 2008, 7.

9

Küçükdağ, 2008, 4.

10

Küçükdağ, 2008, 4.

5

Şahin, 2007, 105.

11

Küçükdağ, 2008, 7-8.

6

Şahin, 2008, 211.

12

Küçükdağ, 2008, 7.

7

Altıntaş, 2018, 120-121.

13

Şahin, 2007, 114-115.
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Yapının ikinci banisi ise 1254 yılında yeniden

Muhammed oğlu Esad, Muhammed oğlu Abdur-

inşasını yaptıran Kadı İzzeddin’dir. Vakfiyede Kadı

rahim ve Ahmed oğlu Mahmud adlı kişiler göste-

İzzeddin’in künyesi “Ebü’l Mehamid Muhammed

rilmiştir. Ayrıca vakfiyenin arkasındaki muhasebe

b. Ahmed eş-Şehir Kadı İzzeddin, Atabek” şeklin-

kaydının 23 Zilhicce 1253 tarihinde Konya Kadısı

dedir ve kendisinin Atabeklik, Vezirlik görevlerini

Es-Seyyid Muhammed Necib tarafından yapıldığı

üstlenen Rey’li Mahmud oğlu Muhammed olduğu

belirtilmiştir.17

ancak Kadı İzzeddin namıyla tanındığı belirtilmektedir.14
Vakfiyede önce Abbasi halifesi Emir’ul-müminin Mustasımbillah’ın adı anıldıktan sonra
Sultan I. Alaeddin Keykubad oğlu Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev oğlu Sultan II. İzzeddin Keykavus’un adı geçmektedir. Konya’ya bağlı bazı
köy ve yerlerin “dünya işlerini düzenleyen, memle-

Kadı İzzeddin’in Konya’daki vakıfları bir
cami, medrese ve Maristan-ı Atik’tir.18 Hakkı Önal
1937 yılında Konya Halkevi Mecmuası’nda yazdığı bir makalede Kadı İzzeddin Camii ile ilgili
önemli bilgiler vermektedir. Ancak söz konusu yayının önemi ise Maristan-ı Atik vakfiyesinin özet
olarak yapılan tercümesini içermesi nedeniyledir.19
ALAEDDİN DARÜŞŞİFASI

ketlerin dirliğini koruyan, ümmetleri helak olmaktan kurtaran, âlimlerin kıblesi, faziletlilerin öncü-

(DARÜŞŞİFA-I ALAÎ)

sü, Hakkın yardımcısı, halkın destekçisi, insanların

Alaeddin Darüşşifası da Konya’da ne yazık

seçkini” olarak nitelenen Kadı İzzeddin tarafından

ki günümüze ulaşamayan ancak en çok merak

“el-Maristan-ı Atik” darüşşifasına vakfedildiği be-

edilen yapıların başında gelmektedir. Şimdiye

lirtilmektedir.15

kadar inşa kitabesinin yanı sıra mimari yapısı-

Vakfiyede ayrıca, Kestil köyünde bulunan ve

na ait duvar kalıntılarına rastlanmamıştır. Ancak

vakfedilen arazilerin sınırları belirtildikten son-

Osmanlı dönemine ait Konya Şeriyye Sicillerin-

ra Konya merkezde Muhammed er-Razi vakfına

de Alaeddin Camii ile birlikte bir darüşşifanın

ait arazilere bitişik konumdaki bostanlar ve diğer

adının geçmesi nedeniyle varlığından haberdar

vakfedilen araziler hakkında bilgiler verilmektedir.

olunmaktadır. Bu nedenle Sultan I. Alaeddin

Vakfiyenin devamında vakıf gelirinin dört paya

Keykubad tarafından inşa edildiği ifade edil-

ayrıldığı belirtilmektedir: İki pay, Kadı İzzeddin

mektedir.20 Ancak yapının vakfiye kayıtlarına

Camii’nin bakımı ve ihtiyaçlarının karşılanması

henüz ulaşılmamıştır. Bununla birlikte Selçuklu

için, bir pay diğer giderlere ve diğer bir/dördüncü

dönemine ait resmi evraklar arasında bazı hekim

pay ise mütevelli, nazır ve hafızlara verilmek üzere

veya tabip görevlendirmelerine dair belgelerde

taksim edilmiştir16.

de “Darüşşifa-ı Alaî” adıyla bir tıp kurumundan

Vakfiyeye tarih olarak 1 Şaban 506 yazılmış-

bahsedilmektedir.21 Bu tür belgelerdeki ifadeler

tır; ancak Kâmil Şahin T.C. Başbakanlık Vakıflar

de Alaeddin Darüşşifasının varlığına delil olarak

Genel Müdürlüğü arşivindeki vakfiyenin tarihinin

gösterilmektedir.

1 Şaban 652 yılı olduğunu dipnot ile belirtmiştir.
Vakifenin son bölümünde vakfiye şahitleri olarak

17

Şahin, 2007, 115.

18

Şahin, 2007, 106-107.

14

Şahin, 2007, 105.

19

Önal, 1937, 447-448.

15

Şahin, 2007, 114.

20

Atçeken, 1998, 318.

16

Şahin, 2007, 114.

21

Turan, 1958, 51.
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Fotoğraf 1: Şifahane (Sakahane) Mescidi (Kutlu, 2017, 369)

Fotoğraf 2: Konya Darüşşifasına ait olabileceği belirtilen ejderha figürlü taş blok. (Kutlu, 2017, 369)
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Diğer taraftan Alaeddin Darüşşifası’nın ko-

fanın da bulunduğunun düşünülmesi Alaeddin Ca-

numu çeşitli araştırmacılar tarafından Konya İnce

mii’ndeki onarım ve İç Kale surlarını ve kapıların

Minareli Medrese’nin kuzeyindeki Sakahane Mes-

inşasına yakın bir döneme işaret etmektedir27.

cidi’nin civarı olarak belirtilmektedir.22 İbrahim
Hakkı Konyalı ise bu görüşe katılmamakta ve
Konya Kalesi’nin Ertaş Kapısı dışında ve Musalla
yakınlarında Parsana denilen mevkiyi darüşşifanın
yeri olarak kaydetmektedir.23 Yusuf Küçükdağ ise
darüşşifanın Gömeç Hatun Türbesi, Süd Tekkesi
ve Hızır İlyas Zaviyesi ile birlikte Alaeddin Köşkü’nün kuzeybatısında bulunduğunu düşünmektedir. Küçükdağ’a göre Sakahane Mescidi aslında
Darüşşifa’ya ait olan bir yapı ünitesidir.24 Bu noktada Alaeddin Darüşşifası’nın mescid, tımarhane
ve darüşşifadan oluşan bir külliye şeklinde inşa
edildiği ve yapı topluluğunun kubbe örtüsüne sahip
olduğu düşünülmektedir.25 Bu külliyeden yalnız
mescid bölümü günümüze ulaşabildiği ve yapıya

Bununla birlikte, Osmanlı dönemine ait bazı
kayıtlarda Alaeddin Darüşşifası hakkında çok sınırlı da olsa bazı bilgiler bulunmaktadır. Örneğin,
Sultan II. Mehmed (Fatih) dönemine ait ve Vakıflar
Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunduğu belirtilen
Konya 2565 numaralı İl Yazıcı defterinde Konya
Darüşşifası’na vakf edilen yerler listelenmektedir:
“Vakf-ı Darüşşifa der-nefs-i Konya, Bağ-ı
Ören ve Bağ-ı Bözörk Bimarhane, Bağ-ı Lale der
havâlî Karaöyük ve bir pare yer. Ve Bağ-ı Küçek
Sahracı Mükbil Bağı katında ve bir pare yer dahî,
zeminhâ-i Baklayî ve Araplar katında kıt’atân ve
der Handek. Kal’a ve mezkûr vakıftan altı pare köy
ki hâsıl. Akçedir. Mücmelde kayd olundu.”28
Ayrıca Sultan II. Bayezid dönemine ait

halk arasında yanlışlıkla Şifahane yerine Sakahane
Mescidi denildiği belirtilmektedir.26
Taş ve tuğla malzeme kullanılarak inşa olunan

906/1500 yılına ait tapu tahrir defterindeki Konya
Darüşşifası’na ait vakıfları şunlardır:

mescid kare planlı ve tek kubbeli küçük bir yapıdır

“Vakf-ı Darüşşifa der-Nefs-i Konya, der ta-

(Foto. 1). Bununla birlikte, Konya İnce Minareli

sarruf-ı Lütfi Çelebi b. Seyyid Çelebi, zemîn-i

Medrese Taş Eserleri Müzesi’nde bulunan ve üzerinde ejderha figürü ile güneş kursu bulunan taş
blokun darüşşifa ile ilişkili olabileceği varsayılmaktadır (Foto. 2).
Alaeddin Darüşşifası şeklindeki ifadeye Osmanlı dönemi kayıtlarında rastlanmasına rağmen
yapının inşa tarihi kesin olarak bilinememektedir.
Öncelikle Sultan I. Alaeddin Keykubad’a ait bir
darüşşifa vakfiyesi henüz tespit edilememiştir. Ancak Alaeddin Camii vakıfları kapsamında darüşşiNafiz, 1340, 222-223; Ünver, 1940, 65-69. Küçükdağ, 1989, 357.
Küçükdağ, 2008,
22

Bağ-ı Küçek, der kurb-i Bağ-ı Mukbil ma’a zemîn-i
diğer,zemîn der civâr-ı Bağçe-i Sultan Cem. Zemin der Handek Kal’a. Zemîn der kurb-i Garipler,
Zemîn der kurb-i Hacı Bakkal, Bağ-ı Bözörk, Tımarhane, Bağ-ı Lala der civâr-ı Karaöyük, Zemîn
dekâkîn der sûk-ı hufaduz mesciler”29
Bununla birlikte, Sultan I. Selim dönemi
924/1518 yılına ait 63 numaralı Tapu tahrir kayıtlarında ise Konya’nın Sahra nahiyesine bağlı
Gödene, Resûl ve Karadiğin köylerinin Konya
Darüşşifası’nın vakıf arazileri arasında olduğu belirtilmiştir.30

23

Konyalı, 1964, 285.

27

Küçükdağ, 2008, 7-8.

24

Küçükdağ, 2008, 17-18.

28

Konyalı, 1964, 226.

25

Konyalı, 1964, 285.

29

Konyalı, 1964, 225.

26

Konyalı, 1964, 270.

30

Konyalı, 1964, 225; Atçeken, 1998, 321.
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SONUÇ
Sonuç olarak Selçuklu ve Beylikler Dönemi’ne ait Konya’da inşa edilmiş olan iki tıp ku-

rütememesi sonucunda Kadı İzzeddin tarafından
yeni gelirler vakfedilerek desteklenmesine ihtiyaç duyulmuş olması daha olası görünmektedir.

rumu olduğu anlaşılmaktadır. Bu kurumlar 1113
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VAKFİYE BELGELERİ

Belge 1: Kadı İzzeddin’e ait orijinal vakfiye (Bayram, 1997, 53)
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Belge 2: Kadı İzzeddin’e ait Maristan-ı Atik Vakfiyesi (Şahin, 2008, 214)
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Belge 3: 652/1254 tarihli Kadı İzzeddin Vakfiyesi (Şahin, 2007, 116)
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SELÇUKLU-BEYLİKLER DÖNEMİ
KONYA ÇEŞME VE SU VAKIFLARI
Hatice ÇELİK*

ÖZET
Anadolu coğrafyasını gerek fetihler gerekse
de yapılan mimarî eserler ile Türk-İslâm kültürünü
tesis edip yeşerten Selçuklular ve Karamanoğulları, medrese, câmi, hankah, zaviye, tekke, darüşşifa
ve kervansaray gibi daha birçok önemli müessese
inşa etmişlerdir. Şüphesiz ki, bu hayır müesseselerinde ön plana çıkan çeşme, sebil, havuz, hamam,
şadırvan gibi suya ait yapılardır. Selçuklular ve
Karamanoğullarına başkentlik yapan Konya’nın,
her bir köşesinde müstakil su yapıları inşa edildiği gibi, diğer kurumların yanında da çeşme ya da
sebil yaptırmak önemli bir âdet haline gelmiştir.
Selçuklu Konya’sında halkın su ihtiyacı daha çok
mahalle aralarında ya da bir kurumun yanına yapılmış çeşme ve sebillerle karşılanıyordu.
Selçuklu döneminde inşa edilen çeşme ve diğer su yapılarına ait müstakil bir vakfiyenin varlığından şu an söz etmek mümkün değildir. Fakat,
* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Orta Çağ Tarihi
Bilim Dalında Yüksek Lisans Öğrencisi, Konya
2020. clkhc1003@outlook.com
ORCID ID: 0000-0002-0887-5077.

tetkik edilen kayıtlar ışığında külliye ve medrese
gibi yapıların vakfiyelerinde çeşmelerin varlığından bahsedilmesinin yanı sıra günümüze ulaşan
çeşme olmamıştır. İncelenen kaynaklar doğrul313

tusunda Selçuklu başkentinde çeşme ve diğer su

as fountains, public fountains, pools and baths. In

hayratlarında isimleri sıkça anılan; Meram deresi-

Konya, which was once the capital of the Seljuks

nin su taksimatını yapan Sultan I. Alâeddin Key-

and Karamanids, it has become an important

kubâd, merkezin muhtelif bölgelerinde yaptırdığı

custom to build a fountain or public fountain

medrese ve külliyesinin bünyesindeki sebil, çeşme,

alongside other institutions. Therefore, different

hamam ve buzhâneleriyle ön plana çıkan Sâhib Ata

water structures were built in each corner. In Seljuk

Fahreddin Ali, Sadreddin Konevî, Hoca Fakîh ve

Konya, the water needs of the people were met

Mevlânâ Türbesindeki çeşme de zikredilenler ara-

with fountains and public fountains built between

sındadır. Karamanoğulları devrinde ise, Osmanlı

neighborhoods or next to an institution.

dönemindeki tahrir defterlerinde çeşmelerin müstakil vakfiyelerinin olduğu bahsedilmiş olmasına
rağmen, II. İbrahim Bey’in Bağ-ı Kutlu’da dahil
olmak üzere muhtelif birçok bölge gelirlerinin su
yollarına ve Dokuzhan’a harcanmasından bahseden vakfiyesinin dışında günümüze ulaşan vakfiye
ve çeşme olmamıştır. Karamanoğullarında çeşme
ve su hayratıyla ön plana çıkan sultan II. İbrahim
Bey iken, devlet adamı ve hayırsever olarak Server
Ağa, Sâdun Ağa, Yusuf Ağa ve Ömer Bey’in çeşmelerin varlığı bilinmektedir. Bu araştırmamızda
ise, yukarıda ismen bahsedilen Selçuklu ve Karamanoğulları dönemi Konya’sında inşa edilen çeşme, sebil, havuz, hamam, buzhâne, değirmen, sarnıç gibi yapıların tespiti ve vakıfları ele alınarak,
muhtelif belgeler doğrultusunda tetkik edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Selçukluları,

It is not possible to talk about the existence of an
independent endowment belonging to the fountain
and other water structures built in the Seljuk period.
However, as the records of some investigations
reveal, besides mentioning the existence of
fountains in the foundations of buildings such as
kulliyas and madrasahs, no fountains have survived
to the present day. According to sources examined,
the names of the fountains and other water charities
in the Seljuk capital are frequently mentioned
as; Sultan Alaeddin Keykubâd I, who created the
water division of the Meram stream, Sâhib Ata,
Fahreddin Ali, Sadreddin Konevî, Hoca Fakîh
and the fountain in the Mausoleum of Mevlânâ.
In the period of Karamanoğulları, although it
was mentioned in Tahrir books of the Ottoman
period that the fountains had their own foundation,

Karamanoğulları, Konya, Vakıf, Su

except for İbrahim II Bey’s endowment, which

FOUNTAINS AND WATER

mentions the spending of the revenues of various

ENDOWNMENTS OF KONYA DURING
THE RULE OF SELJUKID AND
ANATOLIAN PRINCIPALITIES
ABSTRACT

regions including Bağ-ı Kutlu on waterways and
Dokuzhan, there are no endowments or fountains
that have survived. İbrahim Bey II known for its
philanthropy alongside Server Ağa, Sâdun Ağa,
Yusuf Ağa and Ömer Bey had fountains built

Seljuks and Karamanoğulları, who conquered

during their post as statesmen and philanthropists.

the Anatolian geography and established Turkish-

The aim of our study is to determine the structures

Islamic culture with architectural works, built

such as fountains, public fountains, pools, baths,

many other important institutions such as

ice houses, mills, cisterns built in Konya during

madrasahs, mosques, hankahs, lodges, hospitals

the Seljuk and Karamanoğulları period, and to

and caravanserais. Undoubtedly, the loftiest of

investigate their foundations in accordance with

these charity institutions are water structures such

various documents.
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GIRIŞ
İnsanların yaşam, düşünce ve inanç dünyalarında suyun konumu çok önemli bir yere sahiptir.
Şüphesiz ki sadece insanoğlu için değil, kainattaki
tüm canlılar için vazgeçilmez bir unsurdur. Suyun
canlı hayatındaki vazgeçilmez rolü doğrultusunda,
tüm dinlerde ve topluluklarda suya muhtelif anlamlar yükledikleri ve kutsadıkları bilinmektedir.
“Hemen tüm eski kültürler ve dinlerde su, yaşamın
evrensel sembolü olarak görülmüş, su kaynakları
eski insanlar tarafından kutsal yerler ilan edilmiş,
ırmaklar, nehirler, göller ve denizler tanrıların
yaşadığı özel alanlar olarak görülmüşlerdir.”1
Türklerde ise çok eskiden beri var olan “Su kültü”,
temellerini “Yer-Su” anlayışından alarak, geleneksel Türk dini ve inançlarında kutsal bir mahiyet
kazanmış, su ve su kaynakları mukaddes görülmüştür.2 İbn Fadlan; X. yüzyılda Oğuzların büyük
abdest sonrası ve diğer her türlü temizliklerinde
suyu kullanmadıklarını ve neredeyse suyla ilişkile-

vet ve bereket kaynağı olarak kabul ettikleri gibi
kahredici ve koruyucu olarak da tasvir etmişlerdir.
Bu anlayışla, suya gidildiği veya sudan atlandığı
zaman selam verilir, aksi halde su iyesi sinirlenip
beddua edeceği veya zarar vereceği, kötü kâbusları da alıp götürsün diye akarsuya her türlü dert
ve sıkıntının anlatıldığıyla ilgili rivayetler mevcuttur.6 Benzer inanışın Moğollar döneminde de
devam ettiği görülmektedir. Rubruk; Moğolların
akarsuda elbiselerini asla yıkamadıklarını, bunu
yaparlarsa Tanrı’nın hiddetlenerek yıldırım ve gök
gürültüsü ile cezalandıracağına inandıklarını kaydetmiştir.7 Ayrıca, Cengiz Yasası’nda; akarsuya su
dökenin (küçük tuvaletini yapanın) ölüme mahkûm
edildiğini, suya el sokmanın yasaklandığını, su almak için bir kap kullanılmasının emredildiğini ve
bir defa giyilmiş eskimiş bir elbiseyi yıkayıp tekrar
giymenin yasaklandığı bilinmektedir.8 Bu bölümde suyun Türklerin hayatındaki yeri ve kutsiyetine
dair bilgiler verilmiş olsa da şu unutulmamalıdır
ki; asla suya ve su kaynaklarına tapınma söz konusu olmamıştır.9 Bununla birlikte, akarsuların

rinin olmadığını ifade etmektedir.3 Böylece, sular

6

hiçbir şekilde kirletilmemiş olacaktır. Türkler, ta-

7

biatta gizli güçlerin olduğuna inanmışlar ve suyun
içindeki mevcut gücün de farklı biçimlere büründüğünü ya da yansıdığını düşünmüşlerdir.4 Ateş
gibi suyun da “izi”sinin, yani sahibinin ya da ruhunun olduğuna inanmışlardır.5 Türkler suyu, kuvMuammer Ulutürk, “Dinlerde Su Tasavvurları,” Su Medeniyeti
Sempozyumu, (edt. Kerim Han Acar), KBB Koski Genel Müdürlüğü, Konya 2010, s. 464.

1

Atila Türkyılmaz, “İslamiyet Öncesi Türklerde Su Kültü ve Günümüze Yansımaları”, Bilim ve Kültür- Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, S. 4, Aralık 2013, s. 86.

2

3
İbn Fadlan, İbn Fadlan Seyahatnamesi, (çev. Ramazan Şeşen),
Yeditepe Yay., İstanbul 2017, s. 12.
4
Jean-Paul Roux, Eski Türk Mitolojisi, (çev. M. Yaşar Sağlam),
Bilge Su, Ankara 2011, s. 115.

Ünver Günay-Harun Güngör, Başlangıçlarından Günümüze
Türklerin Dini Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2019, s. 69.

5

Türkyılmaz, a.g.m., s. 87.

Wilhelm von Rubruk, Moğolların Büyük Hanı’na Seyahat 13.
Yüzyılda İstanbul’dan Karakum’a Yolculuk, (ter. Ergin Noyan),
Kronik Yayınları, İstanbul 2019, s. 54.
Türkyılmaz, a.g.m, s. 90. Kaynaklarda suyun temizliğine dair
birçok hikâye mevcuttur. İlhanlıların devlet adamı ve tarihçisi
Cüveynî, Târîh-i Cihângüşâ adlı eserinde Çağatay ve Ögedey
arasında yaşanan bir hikâyeden bahsetmektedir: “Bir gün Kaan,
Çağatay ile avdan dönerken bir Müslümanın suyun ortasında yıkanırken gördü. Cengiz yasasına ihanet etme gerekçesiyle Çağatay,
Müslümanın ölüm fermanını verdi. Bunun üzerine Ögedey, yorgun
olduklarını ifade ederek, bu işin yarına kalmasını istedi. Bu karar
doğrultusunda Ögedey, Çağatay’ın duymayacağı şekilde muhafızların komutanına “o adamın girdiği yere bir baliş gümüş bırakmasını ve onun sorgu sırasında gelirinin az ve kalabalık bir ailesinin olduğunu, su içine düşürdüğü balişe ihtiyacı olduğu için suya
girmeye mecbur kaldığına” dair ifade vermesini istedi. Ertesi gün
yapılan sorgulama da Müslümanın Ögedey’in isteği doğrultusunda ifade vermesi üzerine canını kurtararak ve gelirinin azlığından
dolayı da on baliş de verilmiştir. Böylece, Moğol yasa ve adetlerinde suyu kirletene karşı sert önlemler alınmıştır.” Alaeddin Ata
Melik Cüveynî, Tarih-i Cihan Güşa, (çev. Mürsel Öztürk), TTK,
Ankara 2013, s. 218-219.

8

9

Güney-Güngör, a.g.e., s. 69.
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ve suyun ortak kullanım alanlarının temiz tutul-

bitiminden sonra suyun varlığı için uygun kaynak-

masıyla ile ilgili kesin kurallar uygulandığı bilin-

lar bulmak, kuyu kazdırmak ya da bir ırmak suyu-

mektedir. İslamlaşmayla beraber, İslâm dininin

nun künk ya da bentler aracılığıyla suyu yapılarına

temizliğe önem vermesi ve Türklerin geçmişten

kadar getirerek, kullanıma sunmuşlardır.12

gelen su ve su kaynaklarını kullanım amaçları harmanlanarak daha da kuvvetlendiği ve güçlendiği
görülmektedir.

Anadolu’da Türk-İslâm mimarisinin bilinen en
eski çeşmesi, Mardin’de Artuklulardan Necmeddin
İlgazi tarafından 1109-1122 yılları arasındaki bir

Anadolu coğrafyasını gerek fetihler gerekse

zaman diliminde yaptırıldığı tahmin edilmektedir.13

de yapılan mimarî eserler ile Türk-İslâm kültürünü

Anadolu coğrafyasında başta çeşme olmak üzere di-

tesis eden ve yeşerten Selçuklular, medrese, câmi,

ğer su yapılarının bilhassa Selçukluların inkişafıyla

hankah, zaviye, tekke, darüşşifa ve kervansaray

birlikte sayısının artmış olduğu bilinmektedir. Sel-

gibi daha birçok önemli kurum inşa etmişlerdir.

çuklu atalarının Anadolu’ya kazandırmış oldukları

Şüphesiz ki, bu hayır müesseselerin en ulvisi çeş-

bu önemli müessese, kültür ve medeniyet tarihimiz

me, sebil, hamam, şadırvan gibi suya ait yapılardır.

için ayrı bir anlam ifade etmektedir. Anadolu’da bi-

İster Müslüman ister gayrimüslim olsun, reayanın

linen vakıf su yapılarının en eskileri; Beyşehir yolu

en alt tabakasından devletin en üst mevkiine kadar,
temel bir ihtiyaç olan su ve su yapıları yaşam olan
her noktaya ulaştırılmaya gayret edilmiştir. Türk
kültüründe var olan ve İslâmlaşmayla beraber, bunun da en önemli teşvikçisi Kur’an-ı Kerim ve
10

hadislerde11 su ve suya verilen önem açık bir şekilde vurgulandığı için, Müslümanlar su ile ilgili hayır tesislerinin üzerine yoğunlaşmışlardır. Bunun
için, müstakil su yapıları inşa edildiği gibi, diğer
kurumların yanında da çeşme ya da sebil yaptırmak
önemli bir gelenek haline gelmiştir. Çünkü, diğer
hayır müesseseleri ile su yapılarının birbiriyle olan
ilgisi herkesçe bilinen bir gerçektir. İnşa edilmiş

üzerindeki 1204 tarihli Kızılören Kervansarayının
yanındaki çeşme,14 1239 tarihli Aksaray Ağızkara
Han Çeşmesi,15 Tokat/Pazar ilçesindeki 1239 tarihli Hatun Hanının yanındaki çeşme,16 1266 tarihli
Kayseri Sahibiye Medresesinin karşısındaki Sahibiye Çeşmesi,17 1271 tarihli Sivas Gök Medresenin
yanındaki çeşme,18 1278 yılındaki Bolvadin Alaca
Çeşmesi,19 1285 tarihli Konya Sâhib Ata Câmi’nin
Ziya Kazıcı, İslami ve Sosyal Açıdan Vakıflar, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1985 s.156; Ziya Kazıcı, Osmanlıda Vakıf Medeniyeti, Kayıhan Yayınları, İstanbul 2014, s. 219.
12

Semavi Eyice, “Çeşme”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 8., İstanbul 1993, s. 278.
13

herhangi bir kurumun içinde ya da çevresinde su-

14

yun, çeşmenin, musluğun ya da künkün olmaması

15

düşünülememektedir. Bundan dolayı hayırseverler,
imareti tesis etmeden önce suyun teminini düşünmüşlerdir. Gerek yapının inşaat halinde gerekse de
İnkâr edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve
her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hâlâ inanmayacaklar mı? (Enbiyâ Suresi, 30. ayet); Ayrıca, Kur’an-ı Kerîm’de Nûr
Suresi, 45. ayet ve Furkân Suresi, 53. ayet gibi su ile ilgili daha
birçok ayet yer almaktadır.

10

“Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Tahâret, 1); “Sizden biriniz
uykusundan uyandığı zaman, elini üç defa yıkamadıkça su kabına
sokmasın. Çünkü o, elinin nerede gecelediğini bilmez.” (Müslim,
Tahâre, 87).

Yılmaz Önge, Türk Mimarisinde Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Su Yapıları, TTK Basımevi, Ankara 1997, s. 11, 45’de detaylı
bakınız.
Önge, Su Yapıları, s. 18, 46’da detaylı bkz; Eyice, a.g.m., s.
278‘de bu çeşmenin I. Alâeddin Keykubâd’ın vefatından sonra eşi
Mahperi Hatun tarafından yaptırıldığı kaydedilmiştir.
16

M. Uğur-M. Ferit, Selçuklu Veziri Sahip Ata ile Oğullarının Hayat ve Eserleri, Konya Halkevi Neşriyatı, İstanbul 1934, s. 102;
Zehra Odabaşı, Selçuklunun Son Veziri Sâhib Ata Fahreddin Ali ve
Vakıfları, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2019, s. 196.
17

18

11
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Önge, Su Yapıları, s. 11.

M. Uğur-M. Ferit, a.g.e., s. 115; Odabaşı, a.g.e., s. 222.

M. Uğur-M. Ferit, a.g.e., s. 125; Eyice, a.g.m., s. 279’de bu çeşmenin Sâhib Ata’nın kölelerinden Bayram b. Abdullah tarafından
yaptırılmıştır.
19

portelindeki sebil,20 1291 tarihli Erzurum Hâtuni-

yanında gerek coğrafi konumu ile ticaret ağının

1299 tarihli

etkin olduğu bir güzergâh üzerinde bulunması

Beyşehir Eşrefoğlu Süleyman Bey Câmi’nin kuzey

gerekse de bünyesinde son derece önemli, devrin

porteli yanındaki sebil, XIII. yüzyılın ilk yarısına

önde gelen âlimlerin varlığı, kalabalık bir nüfusa

ait olduğu düşünülen Konya Hoca Fakih Câmi’nin

ev sahipliği yapmasını kaçınılmaz kılmıştır. Mika-

avlu duvarındaki sebil23 ve 1432 tarihli Karama-

il Bayram, dönemin şairî Ünsî’nin Şeh-nâmesi’den

ye Medresesinin yanındaki çeşme,

21

22

noğlu II. İbrahim Bey İmâret Çeşmesi24 gibi daha
birçok örnek vermek mümkündür.25

verdiği bilgiye göre, “o günkü Konya’da 360 zaviye, 70 hankah, 7 büyük câmi ve 300 mescidin yıldız

Selçuklu Konya’sında halkın su ihtiyacı daha

gibi şehre dağıldığını”29 ifade ederek, XIII. yüzyıl

çok mahalle aralarında ya da bir kurumun yanına

Konya nüfusunu elli bin olarak tespit etmiştir.30

yapılmış çeşmelerce karşılanıyordu. Defterlerde

Kalabalık bir nüfusun su ihtiyacını karşılamak ve

evkâf-ı çeşme-... şeklinde başlayan tek bir çeşme

müreffeh bir yaşam sunabilmek için başta Selçuk-

vakfı olabildiği gibi, kimi zamanda külliye, med-

lu sultanları ve devletin ileri gelen hayırsever yö-

rese gibi vakıfların arasında da çeşmelerin varlı-

neticileri şehrin her bölgesine suyun taşınmasına

ğı bilinmektedir. Karamanoğullarında önemli bir

yönelik büyük uğraşlar verdikleri bilinmektedir.

devlet adamı olan Server Ağa’nın çeşmesinin müs-

Günümüzde de mevcut önemini koruyan Meram

takil vakfı olduğu gibi; Selçukluların önemli ve26

zirlerinden Sâhib Ata’nın önderliğinde inşa edilen,
günümüze ulaşmayan Darü’l-Huffâz, Mescid ve
Çeşme vakfının bir bütün halinde zikredilip, kaydedilmesi şeklinde de mevcuttur.27

Deresi, o dönem Konya’sının su ihtiyacının karşılandığı en önemli su kaynaklarından birisi olmuştur.31 Meram deresinden su künkler vasıtasıyla
Havzan bölgesindeki havuzlara ulaştırılıp, oradan
şehre su dağıtılıyordu. Günümüzde de varlığını

Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti Kon-

devam ettiren Havzan mahallesi, muhtemelen o

ya, şüphesiz ki XIII. yüzyıl Anadolu’sunun geliş-

dönem bünyesindeki havuzlardan dolayı bu isimle

miş en büyük şehridir.28 Şehrin başkent oluşunun

anılmıştır.32

M. Sabri Doğan, Konya Su Tarihi, Koski Genel Müdürlüğü,
Konya 2012, s. 45; Önge, Su Yapıları, s. 18.

Eyyûbî tarihçisi ve coğrafyacısı Ebû’l Fidâ (ö.

20

21
Doğan Yavaş, “Çifte Minareli Medrese”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 8., İstanbul 1993, s. 311; Önge, Su Yapıları, s. 54-55’de
çeşme için detaylı bk.
22

Önge, Su Yapıları, s. 18, 70-71’de detaylı bk.

23

Önge, Su Yapıları, s. 18

24

Önge, Su Yapıları, s. 56.

Nazif Öztürk-Mevlüt Çam, “Evkâfın Suları/veya Tarihte Su Vakıfları”, Su Medeniyeti Sempozyumu, Edt. Kerim Han Acar, Konya
Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü, Konya 2010, s.350.

25

26

VGMA 2176.76.193.

İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 0-116/1
(Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri), 12a.; Fahri Çoşkun,
“888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri”, Vakıflar
Dergisi, C. 33., s. 21-26.
27

İbn Battuta, Ebu Abdullah Muhammed, İbn Battuta Seyahatnamesi, C. I, (çev. A. Sait Aykut), YKY, İstanbul 2004, s. 412’de

28

732/1331), Takvîmü’l-Büldân adlı eserinde Konya’nın su kaynağını şu şekilde zikretmektedir:
“Konya’nın sayısız nehir ve çayları, eşsiz bahçeleri ile büyük bir
şehir olduğundan bahsetmektedir.
Ünsî, Selçuk Şeh-nâmesi, (ter. Mesud Koman), Ülkü Basımevi,
Konya 1942, s. 2. Ayrıca Ünsî, Eflatun makamından üç yüz lülesinden akan çeşmelerinin olduğunu, şehrin her tarafında akarsularının
varlığından bahsetmektedir.
29

Mikail Bayram, “Selçuklular Zamanında Konya’nın Su Şebekeleri”, Su Medeniyeti Sempozyumu, (edt. Kerim Han Acar), Konya
Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü, Konya 2010, s.
104.
30

Doğan, “Meram Deresi’ni oluşturan kaynaklar otuz üç olup,
bunların sekiz kola ayrıldığını belirtmektedir.” M. Sabri Doğan,
“Meram Çayı”, Konya Ansiklopedisi, c. VI., Konya Büyükşehir
Belediyesi Yayınevi, Konya 2014, s. 320.
31

32

Bayram, “Su Şebekeleri”, s. 104.
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dir. Muhtemelen de I. Alâeddin Keykubâd tarafından inşa ettirilmiş olmalıdır.37
Memlüklü tarihçisi ve âlimî Kalkaşendî (ö.
		 33

821/1418), Subhu’l-A’şâ adlı eserinde Konya’ya
dair şu bilgileri kaydetmiştir:

Ebû’l Fidâ, “... Konya, meşhur bir şehirdir.
Güneyinde bir dağı vardır ve buradan bir nehir
inerek batısından Konya’ya girer. Üç fersahtan
daha yakın olan dağı tarafında bostanları (bağ ve
bahçe) vardır. Nehir, bostanları sular sonra gölcük
		

ve otlaklar oluşur. Her tarafını dağlar kuşatır ve
kuzeyindeki dağlar uzağındadır...”34 diye devam
eden müellif, şehrin önemli bir su kaynağından
bahsetmektedir.
Dönemin İranlı tarihçisi ve coğrafyacısı Hamdullah el-Müstevfî (ö. 740/1340’tan sonrası), Nüzhetü’l-Kulûb adlı eserinde Konya’nın su ihtiyacına
dair kıymetli bir bilgiden bahsetmektedir:

38

Kalkaşendî, “...Konya meşhur bir şehirdir ve
orada saltanat merkezi vardır. Her tarafını dağlar
çevirmiş ve kuzeyindeki dağlar uzağındadır. Güney
dağından inip şehrin batısına doğru bir nehir gelir.
Dağ tarafından yaklaşık altı fersah yanında bostanları (bağ ve bahçe) vardır ve nehir, bostanları
sular. Sonra gölcük ve otlaklar oluşur...”39 diye devam eden müellif, bilgilerini Ebû’l-Fidâ’dan aktardığı görülmüş olsa da önemli bir kaynaktır.
I. Alâeddin Keykubâd şehrin su ihtiyacının
karşılandığı Meram Deresi’nin; hizmetine devam

Müstevfî, “(Konya’nın) havası ılımandır ve

edebilmesi, ileride herhangi bir müdahale veya

suyu dağlardan gelir, kalenin kapısında temiz suyu

problemin yaşanmaması amacıyla onu vakıf eseri-

elde etmek için büyük bir kümbet inşa etmişler ve

ne dönüştürmüştür.40 Böylece, Meram suyunu hem

öyle ki bu kümbetten üç yüz küsur su kanalı akmak-

içme hem de bağ ve bostanların sulanması için yaz

tadır.”35 der. İbrahim H. Konyalı, Konya kalesinin

aylarındaki su oranının on iki okkaya göre ayrıldı-

kapısının önünde inşa edildiği söylenen bu kümbe-

ğı bilinmektedir. Her bir okka için, bir değirmen

tin, istasyon üstündeki eski Havzan olduğunu ifa-

taşını çevirebilecek miktardaki su olarak belirlen-

de etmektedir.36 Özellikle Bayram ve Konyalı’nın

miştir. Bu doğrultuda dört okkası Şehir Irmağına,

vurguladığı Havzan yöresi, dönemin su ihtiyacının

iki okkası Yaka Irmağına, dört okkası Karahüyük

karşılandığı önemli kaynakların başında gelmekteEbû’l-Fidâ, İmâdüddîn İsmaîl, Takvîmü’l-Büldân, (nşr. Par M.
Reinaud-Mac Guckin de Slane) Paris, 1840, s. 382-383.

Konyalı, a.g.e., s. 985.

33

37

Ebü’l-Fidâ, Ebü’l-Fidâ Coğrafyası (Takvimü’l-Büldan), (çev.
Ramazan Şeşen), Yeditepe Yay., İstanbul 2017, s. 304.

el-Kalkaşendî, eş-Şeyh Ebu’l-Abbâs Ahmed, Subhu’l-A’şâ fî
Sınâa’t’il-inşâ, C. V., Dârü’l-kütübi’l-hu/idiviyye, Matbaa’tü’l-emiriyye, Kahire 1915, s. 352.

34

Hamdullah Müstevfî, Nüzhetü’l-Kulûb, Dünyay-ı Kitâb, Tahran
1362, s. 97-98.

35

İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi,
Enes Kitap Sarayı, Konya 1997, s. 985.

36
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38

Salih Güzelçiçek, Kalkaşendî’nin, “Subhu’l-A’şâ’sında Anadolu
Şehirleri”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, Malatya 2019, s. 43.
39

40

Öztürk-Çam, a.g.m., s. 360.

ve Lalebahçe güzergahındaki ırmağa,41 iki okkası

luların son dönem vezirlerinden Sâhib Ata, şehrin

şehir bağlarına ve iki okkasını da Sâhip Ata Irma-

merkezinde birçok çeşme yaptırdığı gibi Sadreddin

ğına paylaştırılmıştır. Sâhib Su Cetvelleri olarak

Konevî de bir çeşme vakfetmiştir.48 Özellikle Sel-

anılan bu su dağılımı Osmanlılar dönemi sicillerin-

çuklu dönemindeki çeşme ve su yapılarına ait genel

de de bahsedilmektedir.

bir araştırma yapıldığında istisnasız ilk karşımıza

42

43

Dönemin diğer su kaynakları da Beypınarı,
Dutlu Pınarı ve Mukbil Pınarı’dır. Meram-Dere sınırları içerisinde yer alan Beypınarı ve Mukbil Pınarı’nun suyu, Alâeddin Keykûbâd zamanında şehre getirilmiştir.44 Eflâki de eserinde, Hüsameddin
Çelebi’nin Meram’daki bağından Mukbil suyunun
geçtiğini ve çeşmesinin olduğunu kaydetmektedir.
Ayrıca Mevlânâ, bu suyun sıcak olduğunu da belirtmektedir.45 Dutlu Pınarı, Sâhib Ata’nın vakfiyesinde -Tutistan şeklinde zikredilmiş olup, bu suyu

çıkan Sâhib Ata Fahreddin Ali’dir (ö. 687/1288).
Dönemin tarihçisi Aksarayî (ö. 733/1232-1233)
eserinde “Ülkenin kıyısı köşesi onun hayır ve hasenat işleriyle tam bir süse kavuştu. Mescit, medrese, hanikah, zaviye ve kervansaray binalarının
hayır ve rahat kapıları bütün halka açık ve serbest
olduğunu” kaydetmiştir.49 Eflâki (ö. 761/1360)
Menâkıbû’l-Ârifîn adlı eserinde, “Fahreddin Ali b.
Hüseyin b. er-Rumî, elli yıla yakın Selçuklu Devleti’nde türlü vazifelerde bulunmuş ve topladığı ser-

da merkezdeki muhtelif çeşmelerinden akıttığı dü-

vetin çoğunu başta Konya olmak üzere memleketin

şünülmektedir.46

muhtelif yerlerinde medreseler, kervansaraylar,

Selçuklular Konya’sında çok fazla çeşme yaptırıldığı kaynaklarda bahsedilmesine rağmen Hoca
Fakih Câmi’nin avlu duvarındaki sebil47 ve Sahib
Ata Câmi portalindeki sebiller haricinde günümüze
kadar varlığını devam ettiren olmamıştır. Selçuk41
Günümüzde, Meram Dörtokka Caddesi’nin ismi de bu su dağılımdan gelmektedir.

Sabri Doğan, “Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Meram Su Vakıfları”, Yeşil Olur Şu Konya’nın Meram’ı, Konya 2007. meram.wordpress.com/meram-ve-su. Erişim tarihi: 22.11.2020.
42

KŞS. 73. 36-37. 1754 tarihli belgenin iki farklı mahkeme kararında Yaka Irmağının kullanımına dair iki mahalle arasında çıkan
problem üzerine dava konusu olan hadise de Yaka Irmağı’nın su
taksimatının Sultan Alâeddin Keykûbâd döneminden beri var olduğu vurgulanarak, yine bu doğrultuda dava sonuçlandırılmıştır.
Bahsedilen bu iki dava konusu ve süreci 73. belgede bizzat bahsedildiği gibi, Doğan yazısında detaylı bir şekilde Türkçe olarak
ele almıştır. Doğan, “Meram Su Vakıfları”, meram.wordpress.com/
meram-ve-su. (Erişim tarihi: 22.11.2020.)
43

Ali Işık, “Beypınarı” Konya Ansiklopedisi, c. II, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya 2012, s. 92.
44

45
Ahmet Eflâki, Ariflerin Menkibeleri, (çev. Tahsin Yazıcı), C. I,
Hürriyet Yay., İstanbul 1973, s. 250.

Konyalı, a.g.e., s. 990; Ali Işık, “Dutlu Suyu”, Konya Ansiklopedisi, c. II, Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya 2012,
s. 137.
46

47

Önge, Su Yapıları, s. 18.

tekkeler ve çeşmeler yaptırmaya harcadığını”50
ifade ederek Sâhib Ata’nın hayır ve yardımseverliğine vurgu yapmaktadır. Sâhib Ata’nın bu denli
hayrat yaptırmasında cömert kişiliğinin yanı sıra
yaşadığı dönemin şartları da önemli bir etken olmuştur. Şüphesiz ki, XIII. yüzyıl Anadolu’sunun
maruz kaldığı acımasız ve kanlı hadiselerden biri
olan Moğol istilasının meydana gelmesiyle beraber
Anadolu coğrafyasının birçok şehri tahrip ve talan
edilmiştir. Böyle bir süreçte devlet yükünü omzunda taşıyan Fahreddin Ali, Moğollar bir yandan
yıkıp dökerken kendisi de servetini vakfa ve vakıf eserlerine harcamayı tercih etmiştir. Dönemin
Eyice, a.g.m, s. 278; Mehmed Önder, Konya Çeşme ve Şadırvanları, Ülkü Basımevi, Konya 1955, s. 9; 1677 tarihli bir belgede
vakfın mütevellisi Abdulfettâh Ağa, Sadreddin Konevî’nin zaviyesinin yanındaki çeşmesinin künklerine zararı olan ağaçların tespit
edilmesine yönelik bir araştırma talebinde bulunmuştur. Böylece,
Osmanlı Döneminin XVII. yüzyılında da çeşmenin aktif bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. Emrah Akbaş, 13 Numaralı Konya
Şer’iye Sicili (1087-1088/1676-1677) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek
Lisans Tezi, Konya 2018, s. 294.
48

Aksarayî, Kerîmüddin Mahmud, Müsâmeretü’l-Ahbâr, (çev.
Mürsel Öztürk), Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000, s. 47-48.
49

50

Eflâki, a.g.e., C. I., s. 67.
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tarihçisi İbn Bîbî (ö. 684/1285’ten sonra) eserinde,

hir’de 1250-1260 yıllarında Taş Medrese, mescit,

Fahreddin Ali’nin naiblik ve vezirlik görevlerinden

zaviye, imaret ve çeşmeden oluşan bir külliye inşa

uzaklaştırıldığı günlerde “mülklerinin iradı, vakıf

ettirmiştir.56 Maalesef günümüze sadece medrese

ve sebillerin yapımı, hayır kurumların işletilmesi

ve mescit ulaşmıştır. 1249 yılında Afyonkarahi-

ile meşgul olduğunu” ifade etmektedir.51 Böyle-

sar’a bağlı Bolvadin kazasına tâbi İshaklı’da57 ilk

ce muhtelif şehirlerde inşa ettirmiş olduğu eser-

eseri olan Han ve arkasında büyük bir hamam ile

ler ve vakıflarıyla bölgenin imarlığını üstlenerek

yanında bir de çeşme yaptırmıştır.58 Sâhib Ata,

“ebû’l-hayrât”52 diye anılmasına vesile olmuştur.

Kayseri’de 1266 yılında Sâhibiye Medresesi’nin

Sâhib Ata Fahreddin Ali, Anadolu’nun birçok şehrine çok sayıda vakıflar yaptırdığı ve bu
vakıflar içerisinde sayıca en fazlasının Konya’da
inşa ettirdiği bilinmektedir. Servetini hayır işleri

karşısında bir çeşme yaptırmıştır. XX. yüzyılda bir
yol çalışması gereği mescit yıkılırken, çeşme yerinden kaldırılarak medresenin önüne taşınmıştır.59
Ayrıca, Sivas’ta Sâhibiye (Gök) Medresesini 1271

ve halk için harcadığından “ata” unvanıyla anılan

yılında inşa ettirmiş olup, vakfiyesinde iki çeşme-

Sâhib Ata’nın günümüze ulaşan on üç, ayrıca gü-

nin varlığından bahsedilmektedir.60

nümüze ulaşmayan on bir vakıf eseriyle dönemin

Çeşme

önemli hayırsever yöneticilerden birisi olmuştur.53
Birbirinden farklı şehirlerdeki bu vakıf eserlerinde
ön plana çıkan ayrıntı ise, vezirin banisi olduğu her
bir eserde çeşme, sebil, havuz ve hamam gibi su ve
su yapılarını inşa ettirmeyi ihmal etmediği görülmektedir. Fahreddin Ali’nin diğer şehirlerdeki su
vakıfları ise şöyledir:54 Ilgın’ın batısında bulunan
kaplıca, 1267 yılında III. Gıyâseddin Keyhüsrev
(1266-1282) döneminde yaptırılmıştır.55 Akşeİbn Bîbî, el-Hüseyin b. Muhammed b. Ali el-Caferi er-Rugadî, el-Evamirü’l-Ala’iye fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçukname), (haz.
Mürsel Öztürk), C. II., Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Basımevi, Ankara 1996, s. 175.

51

İbn Bîbî, eserinin muhtelif yerlerinde Fahreddin Ali’den bahsederken “Ebu’l-hayrat” ya da “ebu’l-me’ali ve’l-hayrat” gibi unvanlarla zikretmiştir. İbn Bîbî, a.g.e., s. 143, 239.

52

Alptekin Yavaş, Anadolu Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin
Ali’nin Mimari Eserleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilinler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2007, s. 568; Topçu ise eserinde, Sâhib Ata’nın günümüze ulaşan ve varlığını bilinen fakat günümüzde
var olmayan eserlerin sayısını belirterek toplam elli yedi eserinin
banisi olduğunu hesaplamıştır. Filiz Yıldız Topçu, Sahib Ata Fahrü’d-din Ali ve Sahib Ata Oğulları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Konya 2005, s.170-171.

Günümüze ulaşan kaynaklar ve araştırmalar
neticesinde, Selçuklu başkentinin su sorununun
çözülmesi için bilinen ilk ciddi adımı I. Alâeddin
Keykubâd (1220-1237) atarken, sonraki süreçte
bu rolüyle öne çıkan devlet adamı ise Sâhib Ata
Fahreddin Ali olmuştur. Fahreddin Ali, Konya’nın
muhtelif bölgelerinde inşa ettirdiği suyolu, havuz,
çeşme, sebil ve buzhânelerle Konya’nın su gerekKeykubad tarafından, 633/1235-36 tarihlerinde Mimar Cemaleddin’e yaptırılmıştır. 1267 yılında Sâhib Ata, yapıyı han, zaviye ve
kaplıcadan oluşan bir külliye tarzında yeniden inşa ettirmiştir. Ali
Boran, “Ilgın (Sahip Ata/ Çifte Hamam) Kaplıcası”, Konya Ansiklopedisi, c. IV., Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya
2012, s. 299.
56

Odabaşı, a.g.e., s. 114; Topçu, a.g.e., s. 166; Yavaş, a.g.e., s. 85.

57

Sultan Dağı hudutları içerisindedir.

58

Uğur-Koman, a.g.e., s. 99.

53

Burada Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin Anadolu coğrafyasının muhtelif yerlerindeki su ve su yapıları ismen zikredilecektir. Diğer tüm
eserlerine dair geniş bir bilgi almak için M. Uğur-Ferit Koman,
Zehra Odabaşı, Filiz Topçu ve Alptekin Yavaş’ın doktora tezine bk.
54

55

Filiz Topçu, a.g.e., s. 165; Ilgın kaplıcası aslında I. Alâeddin
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Topçu, a.g.e., s. 168; Kitabenin Türkçesi: “Bu mübarek çeşmesinin akıtılmasını Kılıç Arslan oğlu yüce sultan din ve dünyanın koruyucusu, fetihler sahibi Gıyâseddin Keyhüsrev -Allah saltanatını
daim kıla- zamanında 665 (1266’da) Allah’ın rahmetine muhtaç
zayıf kul Hüseyin oğlu Sâhib Ali emretti -Allah onu kuvvetlendirsin-.” Odabaşı, a.g.e., s. 192.

59

Bunlardan biri medresenin önünde konumlandırılırken, diğeri
de avlu ortasında bulunan ya da günümüze parçaları ulaşabilmiş
havuz olma ihtimali ile birlikte, vakfiyede musluk olarak bildirilen
ve abdesthanenin kuzey cephesindeki niş olarak tespit edilen çeşme
de olabilir. Bk. Odabaşı, a.g.e., s. 203.
60

sinimini büyük bir oranda temin etmiştir.61 İlk ola-

ayrılmıştır.65 Bu çeşmenin varlığına dair bir başka

rak Meram’da kendi adıyla anılacak olan Sâhip Ata

belge ise 1869 tarihli olup, burada Sâhib Ata Ma-

Irmağını açtırarak, inşa ettiği vakıf eserlerinin ve

hallesi sakinlerinden birkaç kişi, Sâhib Ata Haz-

güzergâh üzerindeki bağ ve bahçelerin su ihtiyacı-

retlerinin evladı olan, vakfının mütevellisi, Konya

nı da buradan karşılamıştır.

ulemâsı Mustafa Efendi b. Derviş Osman’ın çeş-

Selçuklu vezirlerinden Kadı İzzeddin’in 1254
tarihli Konya’daki Mâristân-ı Atîk Vakfiyesi’ndeki
bilgilere göre, kendi iktası olan Kadınhanı ilçesindeki Kestel ormanlarından doğan Kestel Pınarı’nın
da kendi mülkü olduğunu belirterek, bu sudan elde
edilecek gelirin Konya merkezde inşa ettirdiği
câmi, medrese ve şifâhane gibi yapılarına harcanmasını kaydetmiştir.62 1911 tarihli diğer bir belgede, Sultan Hamamı olarak bilinen Sâhib Ata vakfının Çifte Hamamı ile yanındaki çeşmesi ve Kuzlu

menin hizmet ve masrafı için sarf edilecek olan
iki bin beş yüz kuruşu ve dört sehimden bir sehmi
kendilerine vermemesinden dolayı şikayetçi olmuşlardır. Açılan dava neticesinde mütevellinin
talep edilenleri karşılaması üzerine karar alınarak
dava sonuçlandırılmıştır.66 Her iki belge neticesinde külliyenin içinde günümüze ulaşmayan bir
çeşmenin varlığı kesin olarak bilinmektedir. Zehra
Odabaşı,67 Sâhib Ata Külliyesinde maaş alan personelden bahsederken çeşmecinin de olduğunu ve
1863 yılında iki akçe ücret aldığını kaydetmiştir.68

Çeşmesi ile Larende Çeşmesine Kestel Pınarı’ndan
su verileceği belirtilmiştir.63 Bu belge bizlere, eskiden beri Kestel Pınarından Konya merkeze kadar
su ulaştırıldığını göstermektedir.
Fahreddin Ali’nin Konya’da bilinen en eski
tarihli yapısı olan Sâhib Ata Külliyesi portalinin
ön cephesinin sağı ve solunda iki sebil vardır. Nişlerin içindeki kapakların açılarak alttaki bölüme
su doldurulduktan sonra, su içmek isteyen halkın
kapağı kaldırıp sebil kapları vasıtasıyla su ihtiyacını giderdikleri bilinmektedir.64 Günümüzde
var olan câmi, zaviye, türbe ve hamamdan oluşan
külliyesinin vakfiyesi şu an mevcut olmamakla
birlikte, Osmanlı dönemi belgelerinde vakfın işleyişi hakkında bilgiler de yer almaktadır. Sâhib Ata
Câmi Hankah’ına ait 1867 tarihli bir belgede, hankahda yapılacak tadilat masrafları arasında on iki
bin yüz bir kuruşun da çeşmenin onarılması için
61

Odabaşı, a.g.e., s. 228.

Mikail Bayram, “Selçuklu Veziri Kadı İzzeddin Tarafından Düzenlenen Bir Vakıf-name,” Ata Dergisi, S. VII, Konya 1997, s. 48.
62

63

VGMA 4148.101.

64

Öngel, Su Yapıları, s. 70.

VGMA, 3134.22. “Berâ-yı muhâsebe vakf-ı şerif Sâhib Ata
Câmi’ Hangâh-ı der Konya zaman-ı Mustafa ve Mehmed Ali ve
Mehmed Nuri ve Ahmed Nuri’den bervech-i meşrûta mütevelli-i
vakf-ı mezbûr ve fî 84-88” (1867-1871) diye devam eden belge de
mesârif-i çeşme için 12.101 kuruş olarak saptanmış durumdadır.
65

VGMA, 2179.168.482’de “Medine-i Konya’da medfûn Sâhib
Ata Kuddise sırrıhû’l-Ali Hazretleri mahallesi sakinlerinden işbu
ba’isü’l-i’lâm Mustafa b. Hasan ve Semerci Mes’ud b. Mehmed ve
Mehmed b. Süleyman ve Ali Efendi b. Mustafa ve Derviş b. Mehmed ve Süleyman Çavuş b. Mehmed ve diğer Süleyman b. Hüseyin
nâm kimesneler Medine-i mezbûre hükümet da’iresinde divân-ı ....
mahsûsî oda da a’kd olunan meclis-i şer’il e’nverde müşarünileyh
Sâhib Ata Hazretleri evlâdından olub zikri ati vakfının mütevellisi
olan Konya ‘ulemâsından Mustafa Efendi b. Derviş Osman muvâcehesinde mahallemizde kâ’in ashâb-ı hayr tarafından bina olunan
çeşmenin katvân ve mesârifât-ı sa’iresi vakf-ı şerif-i mezkûrun müsakkafatından olub Sultan Hamam demekle âris Çifte Hamamın
gallesinden mütevellileri ma’rifetiyle iradesine gelüb ve te’amül-i
kadimi dahi bu veçhile cereyan etmekde iken be sene-i mübâreke
çeşme-i mezkûrun katvân ve mesarifât-ı sa’iresine hâlimizden sarf
etmiş olduğumuz iki bin beş guruş bizlere vermediğinden başka dört
sehm i’tibariyle çeşme-i mezkûreye cereyân eden bir sehm hakk-ı
şer’imizi dahi vermekden imtina etmekle su’al olunub mesarifimiz
olan meblağ mezkûr iki bin beş guruşu ber muceb-i te’amülü kadime galle-i vakıftan biz ... ve teslim etmek ve hakk-ı şer’imizi dahi
müdahale etmemek üzere mütevelli-i mumâileyh beyyine olunmak
matlubumuz deyu tasdik etdiğimiz da’vâ......” şeklinde devam eden
kayıtta, hak sahiplerinin haklılığı beyan edilerek, mütevelli iki bin
beş kuruşu ve bir sehm’i vermesi ile dava sonuçlanmıştır.
66

Pandemi sürecinde belgelere erişimin kısıtlığı olduğu bir dönemde, bazı belgelere erişimimi kolaylaştırıp ve gönderdiği için kendisine teşekkür ederim.
67

68

Odabaşı, a.g.e., s. 142-143.
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XIX. yüzyıla kadar varlığını tespit edebildiğimiz

müşarunileyh Sâhib’in olduğu icilden ana ilhak

çeşmenin ne zaman yıkıldığına dair bir kayda eri-

olunub tesarrufa marr-üz-zikr İbrahim Bey mek-

şilememiştir.

tub vermiş el’an gine Asitane-i madeletpenah em-

Sâhib Ata Fahreddin Ali’nin Dâru’l-Huffâz
Külliyesi, Konya Beyhekim Mahallesinde yer alan
Dâru’l Huffâz, Mescid69 ve Çeşme (Kırk Çeşme-i
Sâhib) üçlüsünden oluşan yapısı, şehrin dış kale
surlarının, batı yönündeki Çeşme Kapısı70 civarındadır.71 Çeşmenin “Kırk Çeşme-i Sâhib” diye diğer bir isimle adlandırılmasının sebebi, Sâhib Ata
Fahreddin Ali’nin Konya’nın muhtelif bölgelerine
çeşme hayratı yaptırdığı düşünülürse bu çeşmenin
kırkıncı eseri olmasından dolayı isimlendirilmiş
olabilir.

72

888/1483 tarihli II. Bâyezid dönemine

rile medrese-i mezbûreye ilhak olundu. Mezrea-i
Bostan tabi-i Konya, Zemin-i haneha-i sâhib der
nezd-i çeşme. Beğ der Hoca Cihan.”74 Burada Karamanoğlu İbrahim Bey döneminde Dâru’l-Huffaz’ın yıkılarak, mescit ve çeşmenin de yer aldığı
vakfın tüm gelirlerinin Dârü’l-Hadis Medresesi’ne
aktarıldığı bahsedilmektedir. 1126/1714 tarihli bir
belgede, medresenin ve Kırk Çeşme kubbesinin tamirinden bahsedilmektedir. Medresenin müderrisi
Mehmed Efendi b. İsa Efendi ve vakfın mütevellisi Mustafa Çelebi b. Mehmed Çelebi’nin girişimleriyle çeşmenin kubbesinin harap olduğu ve

ait, Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defterinin

onarılması için yetkililere başvurmuşlardır. Yapı-

12a varağında Dâru’l-Huffaz, Mescid ve Çeşme

lan incelemeler neticesinde kubbenin yenilenmesi

Vakfı’nın gelir kaydından bahsedilmiştir. Ayrıca,

için, yüz yirmi yedi buçuk kuruşun gerekli olduğu

bu dönemde bu yapıya ait diğer bir önemli kayıt ise

tespit edilmiştir.75 Odabaşı’nın 1801 tarihli Konya

şöyledir: “Vakf-ı Dâru’l Huffâz ve mescid ve çeşme

Şer’iyye Siciline dayandırdığı bilgiye göre, Kırk

der bâb-ı çeşme eş-şehir bi kırk çeşme. Tevliyet der

Çeşme-i Sâhib adlı yapının, Dârü’l-Hadis Med-

tesarrufî Abdü’r-rahman an evlâd-ı Sâhib heman

resesinin evkâfı arasında geçmektedir. Ancak bu

harab olan bir hafız dahi yoktur. İbrahim Bey za-

tarihte çeşmenin tamamen yıkıldığı ve enkazının

manında dahi mevkufunaleyh münhedim olduğu

satılarak Dârü’l-Hadis Medresesi’nin tamiratı için

sebepten Mevlânâ Mümin halife mezkûr Sâhib Dâ-

kullanılacağı kaydedilmiştir.76 Maalesef ki, Dâ-

ru’l-Hadisi’nin müderrisi olub zikr olan vakıf dahi

ru’l-Huffâz ve Kırk Çeşme-i Sâhib isimli yapılar

Bu eser, “Dön Baba Tekkesi”, “Tahir ile Zühre Mescidi”, “Arzu
ile Kanber Tekkesi” gibi değişik isimlerle anılmakta olan mescit,
Konyalı’nın tespitleri ile Sâhib Ata Külliyesinin bir parçası olduğu,
Dârü’l-Huffâz’ın Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında yıkıldığı
bulunmuştur. Kaynaklarda niye yıkıldığına dair herhangi bir bilgi
paylaşımı yapılmamıştır. Konyalı, a.g.e., s. 517-518; Yavaş, a.g.e.,
s. 258.

Sâhib Ata Fahreddin Ali, Sakahane deni-

73

günümüze gelememiştir.

69

Yapının önemli bir bölümünü oluşturan çeşme/Kırk Çeşme, adını da Konya surunun batıya açılan büyük kapısına vermiş olup,
Çeşme Kapısı ya da Kapı Çeşmesi olarak zikredilmiştir. Konyalı,
a.g.e., s. 517.
70

71

Yavaş, a.g.e., s. 258.

72

Konyalı, a.g.e., s. 518-519; Odabaşı, a.g.e., s. 184.

Mutasarrıfı Abdurrahman olan vakfın 450 akçe geliri olup, bunun
üç yüz altmış akçesi Bostan Mezrası’nın öşründen, doksan akçesi de
zeminden elde edilmiştir. İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 0-116/1 (Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri),
12a. Çoşkun, a.g.m., Vakıflar Dergisi, C. 33., Ankara, s. 21.
73
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len mahallede bir sikaye yaptırmıştır. Mahalleye
adını veren bu yapı, musluk veya sebil anlamına
gelmektedir.77 Selçuklular dönemindeki diğer bir
Konyalı, bu belgeyi Arapça olarak da kaleme almıştır. Konyalı,
a.g.e., s. 518; Odabaşı, a.g.e., s. 185.
74

75
İzzet Sak-Cemal Çetin, 45 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (11261127/1714-1715), Selçuklu Belediyesi, Konya 2008, s. 27-28.
76

Odabaşı, a.g.e., s. 185.

Konyalı, a.g.e., s. 1003; Sikâye, İslâm öncesi dönem Mekke’sine kadar giden uzun bir tarihi geçmişe sahip, ihtiyacı olanlara su
temin etmekle ilgili bir hizmettir. Buradan hareketle adı geçen
mahallede su dağıtımının sağlıklı biçimde yürütülebilmesini temin
için uygun bir sebil/mekânın yapılmış olmasını düşünmek mümkün olabilir. Sikâye ile ilgili geniş bilgi için bk. Mustafa Sabri Kü77

çeşmenin varlığından Eflâkî bahsetmektedir. Ese-

Şeyh Ömer Efendi’nin vakfın çeşmesinin suyunu

rinde, Geyhâtu’nun Konya kuşatması sırasında

keserek, kendi çıkarları doğrultusunda, bahçesin-

Sultan Veled’e mürid olan Muhammed Şakürcî, ni-

deki sebzeleri sulamak için suyun yönünü değiş-

met ve rahmet borcunu ödemek için Mevlânâ Tür-

tirdiğini ve medresenin yanında olan bu bahçeye

besinin çeşmesini tamir ettirdiğini kaydetmiştir.78

akan suyun da medrese duvarına zarar verdiğini

Sonuç olarak, Konya’da Selçuklular zamanında

beyan ederek şikâyet davası açmıştır. Şahitlerin de

inşa edilerek günümüze kadar mevcut durumunu

dinlenmesi üzerine, çeşmenin zikredilen imaretin

ve konumu koruyabilen herhangi bir çeşme vakfı

kuzey tarafına nakledilmesi kararıyla dava sonuç-

ulaşmamıştır.

landırılmıştır.82

Anadolu Selçuklu Devleti’nin varisi Karama-

Karamanoğlu II. İbrahim Bey’in imaretin yanı

noğulları, Konya’ya hâkim olduktan sonra Selçuk-

sıra Bağ-ı Kutlu83 köyünde Dokuz Çeşme Çeşme-

luların izinden giderek çeşme ve su yapıları inşa

sini inşa ettirmiştir. İbrahim Bey’in bu çeşmeye

etmeye devam ettirmiştir. Konya’nın içme suyunu

‘dokuz’ adını vermesi, muhtemelen daha önceki

karşılamak için öne çıkan Karamanoğlu II. İbrahim

süreçlerde sekiz çeşme daha yaptırmış, zikredilen

Bey, muhtelif yerlere birçok çeşme yaptırmıştır.

bu yapının da dokuzuncusu olabileceğinden dolayı

İbrahim Bey, Alâeddin Câmi’nin doğu yönündeki

bu şekilde isimlendirilmiş olmalıdır. 1585 tarihli

imareti; medrese, mescid, şadırvan ve çeşme ya-

Osmanlı şer’iye sicilinde, çeşme suyunun akma-

pılarından oluşan bir müessese yaptırmıştır. Bu

dığı ve tamirinin gerekli olduğu, lakin çeşmenin

imarete ve özellikle çeşmeye dair bilgilere Osman-

kendisini restore edecek nakidin bulunmadığı ge-

lı dönemi kayıtlarından ulaşılmaktadır.80 1766 ta-

rekçesiyle vakıftan bin akçenin alınarak zikredilen

rihli elli dokuzuncu şer’iye sicilinde, Karamanoğlu

yapının tamir edildiği kaydedilmiştir.84 Çeşmenin

İbrahim Bey’in evkâf-ı çifte hamam, medrese ve

854/1450 tarihli vakfiyesinin varlığından XVII.

çeşmesinin tamir ve tadilatına yönelik masrafın be-

yüzyıl Osmanlı şer’iye sicilinde bahsedilmekte-

lirlenebilmesi için bir memur tayin edilmiştir. Bu

dir.85 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bu ya-

memurun çeşmede yaptığı tespit ve yenileme ihti-

pının H.1 Ramazan857/M. 5 Eylül 1453 yılındaki

yacı için kırk kuruş ve diğer gerekli masraflar için

Arapça vakfiyesine göre, Darü’l-mülk Konya’nın

elli kuruşun yeterli olacağı kaydedilmiştir. 1677

dışındaki Bağ-ı Kutlu’yu merkez alarak Kızılöz,

tarihli bir belgede İbrahim Bey İmareti yanındaki

Karataş, Otlukaya, Karadağ, Mantarborlu, Çaltı ve

çeşmenin yerinin değiştirilmesi davası kayda geç-

Dokuzhan’ı da içine alarak zikrettiği daha birçok

79

81

miştir. Bu dava da vakfın mütevellisi Mustafa Ağa,
Akbaş, a.g.e., s. 255-256; Ayrıca, bu belgenin diğer bir bölümünde ise aynı olay üzerine “Karamanoğlu İbrahim Bey Evkafı
Çeşmesinin Suyu Hakkında Bir Ferman’dan da bahsedilmektedir.
82

çükaşçı, “Sikâye”, TDV İslâm Ansiklopedisi., C. 37, s. 177-178.
78

Eflâki, a.g.e., C. I., s. 335-336.

79

Konyalı, a.g.e., s. 967; Öztürk-Çam, a.g.m., s. 362.

İstanbul yolundan giderken solda yer alan Şadiye Köyü, Dokuzun Hanı veya Dokuzun Beli olarak da bilinmektedir.
83

80
Karamanoğlu İbrahim Bey İmaret Vakfı’ndan Fatih Dönemi kayıtlarda bahsi geçmektedir. Feridun Nafiz Uzluk, Fatih Devrinde
Karaman Eyâleti Vakıfları Fihristi, Vakıflar Umum Müdürlüğü
Neşriyatı, Ankara 1958, s. 13-14.

84
Serkan Avşar, 5 Numaralı Konya Şer’iye Sicili’nin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi (1562-1834), Artvin Çoruh Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Artvin 2019,
422-423.

M. Faruk Karacaoğlu, 1765-1768 Yılları Arasında Konya’da
Sosyal ve Ekonomik Hayat (59 Numaralı Konya Şer’iye Siciline
Göre), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2008, s. 197-198.

85

81

Suat Erdoğan, Konya Şeriyye Sicillerinden Üçüncü Defterde
Kayıtlı Olaylar Hükümler ve Değerlendirilmesi, Selçuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya
2006, s. 183.
323

köyün bütün gelirlerinin suyolları ve suyollarının

Konya mutasarrıfı olduğu şerh verildi. Mütevvelli

ıslahı için harcanmasını, ayrıca gelirlerden fazla-

Abdurrahman Efendi vazifesi.”90 Tespit edilen bu

sını da Müslüman fakirlere dağıtılmasını kaydet-

kayıtlardan da anlaşılıyor ki, XIX. yüzyılın son

miştir.86 Vakfiyenin istinsah suretinin aşağısında

çeyreğine kadar zikredilen çeşmenin vakfı ve işle-

devam eden 16 Şevval 1230/21 Eylül 1815 tarihli

yişi devam etmiştir.

kayıtta: “Konya muzafatından Bağkutlu karyesinde su dirhemi87 nahiyesinde müteveffa İbrahim
bey veled-i Karaman evkafından ba-vazife-i muayyene Konya’da mea’d-tevliye çeşme-i vakf-i ferraşû’l-hücerat tevliyetine mutasarrıf olan es-Seyyid Hasan yedinde olan beratı verip kendi hüsn-ü
rızasıyla işbu Seyyid Ali bin Mehmed üzerine cihet-i mezkurun ferağat ve kasr-i yed etmekle farî’
oldukta ferağ ve kasr-î yedinden merkum es-Seyyid
Ali b. Mehmed üzerine cihet-i mezkurun tevcih yazıldı”88 bu şekilde kayda düşülen bilgi doğrultusunda Karamanoğlu İbrahim Bey’in vakıflarından
olan Bağkutlu Karyesindeki çeşmenin bakım ve
temizliğinden sorumlu Seyyid Hasan’ın elindeki
beratın kendi rızasıyla Mehmed oğlu Seyyid Ali’ye
verilmesi kaydedilmiştir.

Karamanoğullarından önemli bir devlet adamı
olan Server Ağa b. Abdullah, Konya’nın muhtelif
bölgelerine üç çeşme yaptırmıştır. Osmanlı dönemindeki tahrir defterlerinde bu çeşmenin vakfı,
kayıt altına alınmıştır. 881/1476 yılındaki Fatih
devrindeki Karaman Eyaleti Vakıfları kaleme alınırken Server Ağa Çeşmesinin gelir kayıtlarından
da bahsedilmiştir.91 888/1483 tarihli II. Bayezîd
döneminin Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri’nde ise çeşmenin gelir kaynaklarından şu şekilde bahsedilmektedir: Postinduz Hamamından
üç bin, Yakubviran mezrasından üç yüz, Server
Ağa’nın evlerinden iki yüz, üç dükkândan iki yüz
otuz dokuz ve üç zeminden yüz altmış dört akçe
olmak üzere yıllık üç bin dokuz yüz bir akçe geliri olduğu kaydedilmiştir.92 1664 yılına ait diğer bir

Vakfiyenin istinsah suretinin aşağısında de-

belge de ise, Hoca Fakîh Sultan Türbesi yanındaki

vam eden 19 Şevval 1239/17 Haziran 1824 tarihli

Server Ağa’nın çeşmenin mütevellisi olmadığını

diğer bir kaydında da “Medine-i Konya’da vaki do-

ifade ederek, Ahmed namlı bir kimsenin yevmisi

kuz çeşme demekle maruf çeşme vakfından yevmi

üç akçeden mütevellisine karar verildiğine dair bir

beş akçe vazife ile cabisi olan es-Seyyid Mehmed

berat yer almaktadır.93 Vakıflar Genel Müdürlüğü

bin Abdülkadir üzerinde olduğu cihetle mezkûrun

Arşivindeki H. 1234/ M. 1819 tarihli bir belgeye

tecdid yazıldı” 89 şeklinde zikredilen Dokuz Çeş-

göre ise, Server Ağa’nın Mücellid ve Kal’a Cerb

me’nin, günlük beş akçe ile hamisi Abdülkadiroğlu

Mahallelerinde inşa ettirdiği çeşmelerin vakfını

Seyyid Mehmet’e verildiğine dair yeniden yazıl-

günlüğü bir akçe olmak üzere, es-Seyyid Mehmed

ması söz konusu olmuştur. Vakıflar Genel Müdür-

ve es-Seyyid Mustafa isimli kimselerin idaresine

lüğü Arşivinde 1 Muharrem 1292/1875 tarihli ve
46798 numaralı berat, Dokuz Çeşmesi Vakfının

90

VGMA Defter No: 2179.35.70.

bedeli ile ilgilidir. Bu berat ise şöyledir: “vazife-i

91

Uzluk, a.g.e., s. 22.

muayyene çeşme Kur’an cüzleri okuma tevliyeti,

92

86

VGMA Defter No: 2178.268.249.

87

Su dirhemi nahiyesi, bugünkü Sille ve çevresine denilir.

88

VGMA Defter No: 2178.268.250.

89

VGMA Defter No: 2178.268.251.
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İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 0-116/1
(Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri), 26a. Çoşkun, a.g.m.,
s. 26; M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar -II-”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.
XVIII, S. 2, 2003, s. 100-101.
Ayşe Güngören, 12 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (10741075/1663-1664) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2020, s. 528.
93

bırakıldığına dair bir berat tevliyeti yer almaktadır.

Karamanoğullarında, Turgutoğullarına men-

Bu kayıtlardan anlaşılıyor ki, XIX. yüzyılın ikin-

sup Ömer Bey b. Velid de Konya’da Yenikapı Ma-

ci çeyreğinde Server Ağa’nın çeşmelerin kullanılır

hallesinde bir çeşme yaptırmıştır. 1476 tarihli Fatih

olduğu ve vakfının etkin bir şekilde işletildiğini

dönemindeki kayıtlarda bu çeşmenin ismi geç-

göstermektedir. Ayrıca, diğer çeşmelerce muka-

mektedir.101 1483 tarihli diğer bir tahrir defterin-

yese edildiğinde en zengin gelire sahip olduğu da

de ise, çeşmenin geliri; Beyşehir’e tabi Yeni Köy

görülmektedir.

yaylasından dört yüz seksen, çeşmenin yanındaki

94

Karamanoğullarından Sadûn Ağa,95 Darû’lHuffâz ile çeşme yaptırmıştır.96 Mevlânâ Fenarî
Hamamı’nın önündeki bu çeşmenin 1483 tarihli

zeminden yüz, altı dükkândan elli akçe olmak üzere toplam yıllık altı yüz otuz akçe olarak kaydedilmiştir.102 Ayrıca Karamanoğullarından Dizdar Ahi

belgeye göre, Ilgın’a bağlı Ayazlar Köyündeki ma-

Murad isimli bir hayırsever de muhtelif çeşmelere

likaneden sekiz yüz, Zaviye-i Pir Abi Hoca Salman

su akıtmıştır.103

dolabının yakındaki zeminden yüz yirmi akçe ol-

Havuz

mak üzere yıllık dokuz yüz yirmi akçe geliri olduğu kaydedilmiştir.97
Karamanoğullarının âzadlı kölelerinden Yusuf
Ağa da Hoca Fakih önünde bir çeşme yaptırmıştır.98 Bu çeşmenin varlığından 1463 tarihli Osmanlı
dönemi kayıtlarında ve 1476 tarihli Fatih dönemi
tahrir defterinde vakfın gelirlerinden bahsedilmektedir.99 1483 tarihli bir belgede ise çeşmenin, Kır-ili’ye bağlı Karacasalar Mezrasından üç yüz altmış
akçe geliri olduğu kaydedilmiştir.100
VGMA Defter No: 2176.76.193. Ayrıca, çeşmelerin gelir yerleri de şu şekildedir: “Karayük mevzi semtinde bulunan Karağaç
mezrası (belge de bu bölgenin sınırı belirtilmiştir), Köşk Kavak
Mahallesindeki arazi, Durundaylı tahtacının oğullarında tarla (6
Dönüm), Çumra karyesi toprağında Yakupviran mahallesindeki
mezranın yarısı” olarak kaydedilmiştir.

94

Kaynaklar da Sodon, Sudûn ve Sadûn gibi muhtelif şekilde okunan Ağa’nın ismini, İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet
Yazmaları 0-116/1 (Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri), 26b
varağında Sadûn şeklinde okuyup, bu şekilde kullanılmaya karar
verilmiştir.
95

96

Uzluk, a.g.e., s. 19.

İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 0-116/1
(Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri), 26b; Çoşkun, a.g.m.,
s. 26; Erdoğru, a.g.m., s. 101.
97

98

Uzluk, a.g.e., s. 22; Konyalı, a.g.e., s. 806., 953.

99

Erdoğan, a.g.e., s. 176; Uzluk, a.g.e., s. 22.

100
İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 0-116/1
(Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri), 27a; Çoşkun, a.g.m., s.
26; Erdoğru, a.g.m., s. 102.

Su ve su vakıfları arasında yer alan, yapıldığı
binanın estetik görünümü ve su ihtiyacının karşılanması için muhtelif yapıların bünyesinde havuz
inşa edilmiştir. Selçuklu döneminde tesis edilen
pek çok yapının içinde havuz da yer almaktadır.
Günümüzde mevcut önemini koruyan Meram Deresi, Selçuklu başkentinin su ihtiyacının karşılandığı en önemli merkezlerden birisi olmuştur. Şehir
merkezindeki halkın su gereksinimini gidermek
için, Meram deresinin suyu künkler vasıtasıyla
Havzan bölgesindeki havuzlara ulaştırılıp, oradan
şehre su dağıtılmaktadır. Şu an varlığını da devam
ettiren Havzan mahallesi, muhtemelen o dönem
bünyesindeki havuzlardan dolayı bu isimle anıla
gelmiştir.104 Havzan (Havuzlar) haricinde tespit
edilen Selçuklu devri Konya’sındaki havuzlar kısaca şöyledir: Sâhib Ata Külliyesinin vakıf araştırmaları sırasında iç avlunun aydınlık fenerinin tam
altında orijinal taş döşemeli sekizgen bir havuz ortaya çıkarılmıştır. Lakin bu havuza gelen suyun gi101

Uzluk, a.g.e., s. 22.

102
İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 0-116/1
(Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri), 26a; Çoşkun, a.g.m., s.
26; Erdoğru, a.g.m., s. 102.
103

Konyalı, a.g.e., s. 986.

104

Bayram, “Su Şebekeleri”, s. 104.
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riş ve çıkış yönleri henüz belirlenememiştir.105 Fah-

lu Sultanı I. Alâeddin Keykubâd, Konya’nın Ilgın

reddin Ali’nin diğer bir eseri Dârü’l-Hadis (İnce

ilçesindeki Ilgın kaplıcasında bir hamam inşa ettir-

Minareli Medresesi) ve Mescidin de havuz ve bu

miştir.115 Bu hamama dair kaynaklarda yeterli bilgi

havuza ulaşan bir su kanalı bulunmaktadır.106 Ay-

bulunamamıştır.

rıca, Selçukluların ileri gelen devlet adamlarından
Celâleddin Karatay’ın 1251 yılında inşa ettirdiği
Karatay Medresesi’nin havuz kenarında, bir büngüldek de (zemin çeşmesi) yaptırmıştır.107 Türbe
Hamamı’nın erkekler bölümünde mermerden bir
şadırvan havuz inşa edilmiştir.108 Günümüzde mevcut olmayan hamamın zikredilen yapısı da Karatay
Müzesi’nin bahçesinde korunmaktadır. Havuz yapılarının müstakil vakfiyesi olmadığı gibi, Osmanlı
dönemi belgelerinde de henüz tespit edilememiştir.
Hamam

Kürkçü Hamamı ya da Postîndûz Hamamı
kaynaklarda tam olarak hangi dönem ya da yıllarda inşa edildiğine dair şu anlık herhangi bir
bilgiye ulaşılamamıştır. Lakin Eflâkî, eserinde bu
hamamdan yer yer bahsettiği için Selçuklu devrine ait olabileceği düşünülmektedir. 116 Konyalı
ve Önder gibi bazı müellifler Türbe Hamamı ile
Kürkçü Hamamının aynı hamamlar olduğunu iddia etmişlerse de gerçek olmadığı ispatlanmıştır.117
Bu doğrultu da Kürkçü Hamamı, günümüzde Kalecik Mahallesi sınırlarında yer alan ve eski tica-

Su vakıflarının önemli bir bölümünü hamam

ret odası şimdiki fotoğrafçılar pasajının yerinde

oluşturmaktadır. Halkın her kesiminin gidip geldi-

bulunmakta idi.118 Maalesef, hamam günümüze

ği, şehir içinde suyun en fazla tüketildiği yapıların

ulaşamamıştır. 832 H/1428 M. tarihli bir vakfiye-

başında gelmektedir. Hamamların su ihtiyacı ise,

ye göre Kürkçü Hamamı, Hoca Selman vakfıdır.119

bünyesine yüklenmiş künkler aracılığıyla sağlan-

Bu hamam, Fatih dönemi Karaman Eyaleti tahrir

maktadır. Selçuklu döneminin önemli kaynakların-

defterinde Hoca Selman Darû’l-Huffâz vakfına ait

dan biri olan Eflâki Menakıbnâmesinin, muhtelif

olarak kaydedilmiştir.120 Kürkçü Hamamı, muhtelif

hikayelerinde hamam yapısından sıkça zikredil-

sebeplerden dolayı Osmanlı belgeleri kayıtlarında

Develi

bahsedilmektedir. 1563 tarihli belgede, Mehmet

Kaliçe Hama-

isimli birisinin zikredilen hamamda kendi eşya-

mekte olup, sadece Kürkçüler Hamamı,

109

Hamamı,

110

Hacı Ömer Hamamı,

111

gibi

larını bırakıp bir başkasının eşyalarını alarak ha-

çeşitli hamam isimlerinden bahsedilmiştir. Selçuk-

mamdan çıktığını, şikayetçilerin o şahsın hırsızlık

mı,

112

Nakışlı Hamamı

105

Yavaş, a.g.e., s. 146, 154.

106

Doğan, a.g.e., s. 45.

113

ve Zirva Hamamı

114

Yılmaz Önge, “Fıskiyeli Türk Çeşmeleri”, Vakıflar Dergisi, C.
22., 1991, s. 100.

107

108

Önge, “Su Yapıları”, s. 29

109
Eflâki, a.g.e., c. I., s. 127; Eflâki’nin bahsettiği bu hamamı Konyalı eserinde, Postinduz-Türbe ve Kürkçüler Hamamı olarak zikretmiştir. Konyalı, a.g.e., s. 1068.
110

Eflâki, a.g.e., c. I., s. 262.

111

Eflâki, a.g.e., c. II., s. 80.

112

Eflâki, a.g.e., c. II., s. 337.

113

Eflâki, a.g.e., c. II., s. 305.

114

Eflâki, a.g.e., c. II., s. 422,305.
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yaptığına dair bir dava söz konusu olmuştur.121
115
Yılmaz Önge, Anadolu’da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1995, s. 279-280.
116

Eflâki, a.g.e., c. I., s. 128.

117
Mehmed Önder, Mevlâna Şehri Konya, Güven Matbaası, Ankara 1971, s. 309; Konyalı, a.g.e., s. 1068.
118
Mehmet Ali Uz, Konya Mahalleleri Tarihi Kürkçü, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür yayınları, Konya 2016, s. 11-12.
119
Belgenin orijinal haline bakınız. Yusuf Küçükdağ, “Konya Mevlânâ Dergâhı ve Türbe Hamamı’na Dair İki Mevlevi Vakfiyesi,”
Vakıflar Dergisi, C. 23, Ankara 1994, s. 96.
120

Uzluk, a.g.e., s. 19.

Leyla Özpolat, 1 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (970-1019/15631610) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sos-

121

H.1064/M.1654’de IV. Mehmed dönemine ait bir

Ata Irmağından açtırılan bir kanal vasıtasıyla su

122

beratta, Kürkçü Hamamdan bahsedilmektedir.

deposuna dolaplarla su çıkarmıştır.128 Külliyenin

1961 tarihli mahkeme kaydında ise, hamamın atık

vakfiyesi günümüze ulaşmadığı için, yapı hakkın-

su yolunun temizlenmesi için talep edilen para ile

daki bilgilere Osmanlı dönemi kayıtlarından ula-

harcanan miktar arasındaki tutarsızlık üzerine dava

şılmaktadır. Belgelerde hamamın muhtelif dönem-

1699 yılındaki diğer bir belgede, vak-

lerde tamir gördüğü ve gelirine dair bilgilerden

fın mütevelliyesi Sa’ime b. Mustafa Hatun, Hoca

bahsedilmektedir. 1570 tarihli bir belgede vakfın

Süleyman’a ait Kürkçü Hamamı’nın duvarlarının,

mütevellisi, hamamın tamire muhtaç olduğunu ve

tavanlarının ve suyolunun kırılıp hamamın kötü bir

restoresi için gerekli olan akçenin tahmin edilip,

vaziyette olduğunu belirterek, hamamın tamiri için

karşılanmasına yönelik bir talebi kaydedilmiştir.129

keşif yapılmasını talep etmiştir. Bu talep doğrultu-

1848 tarihli diğer bir belgede,130 Sâhib Ata’nın Çif-

sunda hamam acele bir şekilde onarılmıştır.124 Bu

te Hamamı’nın tamir ve tadilatına yönelik, vakfın

kayıtlardan da anlaşıldığı üzere, hamam muhtelif

mütevellisi Derviş Mustafa tarafından yetkilile-

yıllarda hırsızlık, tamir ve termimî için sürekli Os-

re bildirilerek hamamın yenilenmesi için gerekli

manlı dönemi kayıtlarında bahsedilmiş olup, ne

masrafın tespit edilmesini istemiştir. Bu doğrul-

zaman yıkıldığına dair bir bilgiye ulaşılamamıştır.

tuda Mehmet usta ve diğer yetkililer, hamam için

Sâhib Ata Külliyesinin bir parçası olarak inşa

lazım olan her bir malzemeyi tek tek belirterek üç

açılmıştır.

123

edilen hamam, Anadolu Selçuklu dönemi içerisinde bilinen çifte hamamların en büyüğüdür.125
Sultan Hamamı,126 Çifte Hamam ve Larende Kapısı Hamamı diye farklı isimlerde anılan hamamın
yapılış tarihi kesin olmamakla birlikte 1272 yılından önce inşa edildiği bilinmektedir.127 Sâhib Ata

bin sekiz yüz yetmiş yedi kuruş masrafının olduğunu hesaplamışlardır. 1899 tarihli bir diğer belgede ise, “.... ve vakf-ı mezbûrun irâd getirir bir
bâb hamamından başka bir güne varidâtı olmayub
hamam-ı mezbûrun on seneden berû terâküm eden
muhasebesinin rü’yeti için vakfın mütevellileri ta-

Fahreddin Ali, hamama su temin etmek için, Sâhib

rafından rağbet edilmemiş ise de bu kere celb olu-

yal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2016, s. 429.

câmi-i şerifin hademesiyle mâsarifât-ı mu’tadesine

Beratın içeriğine dair, Zafer Şık, Ferman-Berat Okumaları 4,
https://youtu.be/l9eUi4TlewA, (erişim tarihi, 21.01.2021)

ve hamamın su yollarıyla sa’ir masârifine karşu-

İzzet Sak, Konya Kadı Sicili (1071-1072/1661-1662) Defter
11, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2014,
s. 51-52.

devam eden kayıtta, Sâhib Ata Hazretlerinin Han-

Murat Fırathan Taşın, 32 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (10961110/1685-1699) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya
2019, s. 144-145. Aynı belgenin diğer bir kaydın da ise (s. 181182), vakfın mütevelliyesinin hücceti ile hamamın tamir edilmesi
şartıyla doksan yıllığına Mevlâna Celâleddin Rumî’nin ecdadından
ve Şeyhü’l-islam es-Seyyid Bostan Efendiye kiraladığı kaydedilmiştir.

lakin vakfa sadece hamamın gelir sağladığı, bu ge-

122

123

124

125

Yavaş, a.g.e., s. 156.

126

VGMA, 2179.168.482.

Ahmed Temir, Kırşehir Emir-i Cacaoğlu Nureddin’in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1959,
s. 116’da Sâhib Ata’nın bu hamamını zikretmiştir.

127

nan varidât ve masraf defterinde varidât-ı mezbûre

luk tutularak fazlası görülmediği cihetle ...”131 diye
kahı Câmi şerifinin tamirat gereksinimin olduğu,
lirin de hamamın ve su yollarının ihtiyacı olduğu
Uğur-Koman, a.g.e., s. 77; Önge, Türk Hamamları, s. 41; Yavaş,
a.g.e., s. 91.

128

129
Yılmaz Ceylan, Konya Şer’iyye Sicillerinden İkinci Defterde
Kayıtlı Olaylar ve Hükümleri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Konya 1991, s. 94-95.

Savaş Eroğlu, 1847-1848 Tarihlerinde Konya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu (80 Numaralı Konya Şer’iye Siciline Göre), Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2007, s. 373-374.

130

131

VGMA. 3155.100.
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gerekçesiyle vakfın diğer yapılarının masraflarını

tayin edilmiştir. Bu memur, çifte hamamın kubbe-

karşılanamadığından bahsedilmektedir. Tapu arşi-

sinin, suvasının, kazanının, kurnalarının kanalları,

vindeki H.1338/M.1920 tarihli bir belgede, kadın

hamam ocağı ve atık suyunun temizlenmesi için

ve erkekler bölümü hamamının atik arşını üç bin

bin beş kuruş masraf tespiti hazırlamıştır.136 1677

iki yüz dört iken, cedid arşını bin sekiz yüz otuz

tarihli diğer bir belgede ise, İbrahim Bey’in Yeni

dokuz olarak kaydedilerek, hamamın metrekaresi

Hamamı’nın (Çifte Hamam) mütevellisi, su yolu

hesaplanmıştır.132

künklerinin ve bazı harap olan yerlerin tamir edil-

Selçuklu dönemindeki diğer hamamlar şu şekildedir: Selçukluların büyük mutasavvıflarından
Türkmen dervişi Ahmed Fakih Kutbüddin, mescid,
zaviye, türbe ve hamamdan oluşan külliyesini inşa
ettirmiştir.133 Maalesef, hamamı ve zaviyesi günümüze ulaşmamıştır. Selçuklu Konya’sında hamam
inşa ettiren diğer bir hayırsever, Eşrefoğlu Süleyman Bey’dir. Süleyman Bey, Konya’nın Beyşehir
ilçesinde Eşrefoğlu Süleyman Bey Cami’sine gelir
sağlamak amacıyla yanına bir de hamam inşa ettirmiştir. Bu hamamdan günümüze sadece içindeki su
deposunun kalıntıları ulaşmıştır.134
Selçuklulardan sonra şehre hâkim olan Karamanoğulları, Konya’nın muhtelif bölgelerine
hamam inşa etmeyi ihmal etmemişlerdir. Hamam
ve diğer eserlerin tesisiyle ön plana çıkan Karamanoğlu İbrahim Bey’in Konya’daki İmaret Vakfı
gelirlerinin arasında Şerafeddin Câmi’nin yanında
yer alan Yeni Hamam, Çifte Hamam ya da Mahkeme Hamamı olarak adlandırılan hamama dair
bilgiler, Osmanlı dönemi belgelerinde geçmektedir. 1766 tarihli elli dokuzuncu şer’iye sicilinde,
Karamanoğlu II. İbrahim Bey’in evkâf-ı çifte hamamı,135 medrese ve çeşmesinin tamir ve tadilatına yönelik masrafın belirlenmesi için bir memur

mesine yönelik bir masraf muhasebesinin yapılmasını talep etmiştir.137 Osmanlı dönemi belgelerinde
de görüldüğü gibi, hamamın tamir ve tadilatına yönelik kayıtlardan sıkça bahsedilmektedir. Ayrıca,
hamamın H. 1162/M. 1748/1749 tarihli kaydında,
yedi sekiz senedir hamamcı olan ve kendi nefsini
hamamcılıktan azletmediği sürece İsmail Ağa’nın,
yeniden hamamcı olarak tayin edilmesine karar verildiğine dair bir bilgi de kaydedilmiştir.138
Karamanoğlu II. İbrahim Bey’in tahta geçtiği sıralarda Hasbey oğlu tarafından 1424 yılında
Meram Çayının güneyinde Hasbey Hamamı inşa
edilmiştir.139 Kaynaklarda daha çok Meram Hamamı olarak zikredilen bu yapı, Osmanlı dönemi
kayıtlarında da sıklıkla bahsedilmektedir. 1726
tarihli şer’iye sicilinde vakfın mütevellisi hamamın kubbelerinin, külhan ağzının, damının, sıcak
su kazanının harap bir vaziyette olduğunu, ne kadarlık bir bütçenin gerekli olduğunun tespit edilip,
restore edilmesi için başvurduğu kaydedilmiştir.140
.... sâlifü’l-beyan çifte hamamın kubbe tecdidiyle deruni ve
taşranın beyaz suvası ve hazinesinin horasani suvası ve kazanına
nühas zammi ve cila ve hazine-i merkûmeden kurnalarına kadar
kanalat tecdidi ve külhan ve çirkab tathiri bin beş guruş ... elzemdir. Karacaoğlu, a.g.e., s. 197-198.
136

137

Akbaş, a.g.e., s. 300.

Mehmet Altan, 1748-1749 Yılında Konya’da Sosyal ve İktisadi
Hayat (57 Numaralı Şer’iye Siciline Göre), Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2007, s.
251-252.

138
132

Tapu Arşivi, C. 47 sayfa 62, no. 154.

Zeki Atçeken, Hoca Fakih Mescidi ve Türbesi, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 18., İstanbul 1998, s. 188.

133

134

Önge, Türk Hamamları, s. 261-263.

Mahkeme Hamamı olarak da bilinen yapı, Şerâfeddin Câmi’nin
kuzeybatısında yer almaktadır. Haşim Karpuz, “Konya Hamamları, Su Medeniyeti Sempozyumu, (edt. Kerim Han Acar), KBB Koski
Genel Müdürlüğü, Konya 2010, s. 394.
135
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Karpuz, a.g.m., s. 396; Konyalı, a.g.e., s. 1071-1072’de bu
hamamın ismini Meram Hatıp Oğlu Hamamı olarak zikretmekte
olup, Hasbey’in oğlu Hatıblı Hasbeyoğlu Mehmed Bey tarafından
yaptırıldığını kaydetmiştir.
139

140
İzzet Sak-Cemal Çetin, Konya Kadı Sicili (1138-1139/17261727) Defter 50, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları,

1768 tarihli bir belgede, mahkeme tarafından tayin

hamamdan bahsedilmektedir.145 Türbe Hamamı,

edilen Mustafa Efendi, Konya bağlarında Hatıpza-

muhtelif sebeplerden dolayı Osmanlı belgeleri

de’nin yaptırdığı cami ve hamamın zamanla harap

kayıtlarında bahsedilmektedir. 1738 tarihli bir bel-

olmuş olan mahallerini vakıf mütevellisi Veliyyüd-

gede Abîd Çelebi evkafından Türbe Hamam ola-

din Efendi ile keşif ederek tamir ettirmek istemiş-

rak bilinen çifte hamamın tamire muhtaç olduğu,

tir. Cami-i şerif ve hamamın tamiri için lazım olan

masraflarının tespit edilip karşılanmasına yönelik

malzemeler tek tek sıralandıktan sonra vâkıfa top-

bir belgenin hazırlanmasını talep etmişlerdir.146

lam beş yüz elli kuruş masraf çıkarılmıştır.141 Bu

1047/1637 tarihli şer’iye sicilinde hamamın vak-

kayıtlardan da anlaşıldığı üzere, hamam muhtelif
yıllarda tamir ve termimî için Osmanlı dönemi
kayıtlarında bahsedilmiştir. Günümüzde var olan
hamam, maalesef işlevinin dışında lokanta olarak
hizmet vermektedir.
Abid Çelebi Hamamı olarak da bilinen Türbe
Hamamı, Selçuklu devrinde mi yoksa Karamanoğulları döneminde mi inşa edildiği konusunda
muhtelif görüşler bulunmaktadır.142 Muhtemelen
daha sonraki süreçlerde Karamanoğulları döneminde yaşayan Sultan Veled’in oğlu Abid Çelebi

fiyesi yer almış ise de bugün arşivlerde bulunamamıştır.147 1664 yılındaki diğer bir kayıtta, hamamın
kadınlar bölümünde hırsızlık olayı dava konusu
olmuştur.148 1677 yılındaki sicilde de hamamın
kiralanması davasında birtakım olumsuzluklar yaşandığı ve neticesinde barış sağlandığına dair bir
kayıt da mevcuttur.149 Bu belgelerden de anlaşıldığı üzere, hamam muhtelif yıllarda hırsızlık, hamamın kiralanması, tamir ve yenilenmesine dair
sıklıkla Osmanlı dönemi kayıtlarında bahsedilmiştir. Hamam, 1955 yılında Belediye tarafından imar
gerekçesiyle yıkılmıştır.

de hamamı yenileme ya da genişletme gibi yeni
bir inşa faaliyetleriyle meşgul olmasından dolayı
zikredilen hamamın yapılış tarihinde muğlaklık
söz konusu olmasına sebep olmuştur. Abid Çelebi tarafından yaptırılan bu yapıya ait ilk vakfiye,
Cemâleddin Çelebiye aittir.143 Adı geçen hamama ait vakfiyede, hamamın gelirlerinin Mevlânâ
Türbesi’ne vakfedildiği görülmüştür.144 II. Bâyezid dönemi Karaman Evkafı tahrir defterinde bu
Konya 2014, s. 271-272; 1691 tarihli diğer bir belge de hamamın
tamir edilmesi gerektiğine dair başvuru yapılmış ve doksan iki kuruş üç rub’luk masrafının lazım olduğu tespit edilmiştir. İzzet Sak,
Konya Kadı Sicili (1102-1103/1691-1692) Defter 37, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2015, s. 66-67.
141

Karacaoğlu, a.g.e., s. 359, 369.

142
Detaylı bilgi için bakınız. Yılmaz Önge, “Konya Mevlânâ Dergâhı’nın Kaybolan Bir Yapısı: Türbe Hamamı,” 5. Millî Mevlânâ
Kongresi (Tebliğler), Konya 3-4 Mayıs 1991, s. 74-84.
143

Küçükdağ, “Konya Mevlânâ Dergâhı,” s. 78.

Yusuf Küçükdağ, “Karamanoğulları Dönemi Hamamları,” Karatay Tarihi- Kültür-Sanat, (edt. Bekir Şahin), C. II., Karatay Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s. 811.
144

Selçuklu Devleti emirlerinden Emirü’l-hac
oğlu Celâleddin Müstevfî tarafından yaptırılan
Müstevfî Hamamı, günümüzdeki Hükümet Binası
ile PTT arasındaki alanın bir yerine inşa edilmiştir.
Hamam, Eski Pazar Hamamı olarak da bilinmektedir.150 Turgutoğullarından Turgut Paşa’nın oğlu
Alâeddin Paşa’nın kızı Hont Hatun bu hamamı,
1466 yılında merkezdeki Darû’l-Huffâzı’na vakfetmiştir.151 1669 tarihli Konya sicilinde Hacı Eymir Mahallesi yakınında bulunan hamamın harap
145

Erdoğru, a.g.m., s. 136.

Hatice Sevici, 54 Numaralı Konya Şer’iye Sicili’nin (1-190)
Değerlendirme ve Transkripsiyonu (H. 1150-1152/M. 1738-1740),
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
Konya 2011, s. 599-600.

146

147

Önge, “Türbe Hamamı”, s. 78.

148

Güngören, a.g.e., s. 449-450.

149

Akbaş, a.g.e., s. 335.

150

Uz, a.g.e., s. 11.

151

Konyalı, a.g.e., s. 1066-1067.
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olup tamire muhtaç olduğu ve binanın etrafına du-

buzhânelerin hâlâ aktif bir şekilde faaliyette olduk-

var yapılması gerektiği beyan edilmiştir.

larını, gelirinin yüksek olduğu görülmektedir. Sâ-

152

Maale-

sef, hamam günümüze ulaşamamıştır.
Buzhâne
Buzun ve karın muhafaza yöntemlerinden biri
olan ve yaz aylarında halkın, yiyecek, içecek ve
serinleme gibi temel gereksinimleri buzhânelerce
karşılanmaktadır. Selçuklular devri Konya’sında
bu amaç doğrultusunda buzhâneler inşa edilmiştir.
Odabaşı, çalışmasında on adet buzhâne tespit edil-

hib Ata Külliyesine en fazla gelir sağlayan yapılardan biri olan buzhanenin 1787 tarihli bir belgede,
üç buzhânenin gelirini kendi çıkarı doğrultusunda
kullanan Ali adlı bir şahıs hakkında, külliyenin
mütevellileri şikayetçi olmuşlardır. Açılan dava
neticesinde, Ali kişisinin buzhânelerin buzlarını
mütevellilerin izni olmadan sattığını ve geliri olan
bin beş kuruşu da şahsına aldığını iddia etmişlerdir.

diğini, bunlardan beş tanesinin şehrin merkezinde

Yapılan araştırma sonucunda mütevellilerin haklı

yer aldığını kaydetmiştir.153 Şehir merkezindeki

olduğu ortaya çıkarak, Ali kişisinin elde ettiği ge-

buzhânelerden ilki, Selçuklu veziri Kadı İzzed-

liri geri ödemeye mecbur bırakılmasına karar ve-

din’in Konya’da inşa ettirmiş olduğu câmi, medre-

rilmiştir.157

se ve darü’ş-şifânın vakıf gelirlerinin arasında bir
buzluktan bahsedilmektedir.154 Diğer bir buzhane
ise, Selçuklu emiri Taceddin Pervâne’nin, medrese, mescit, zaviye ve türbeyi de içeren Tâcü’l-Vezir
Külliyesi’nin vakıf gelirleri arasında buzlukta zikredilmektedir.155 Kaynaklar da her iki buzhânenin
mevkiisine dair net bir bilgi bulunmamaktadır.
Konya’da buzhâne inşasında ön plana çıkan
devlet adamı Sâhib Ata Fahreddin Ali’dir. Havzan bölgesi güzergahı üzerinde biri sağda, ikisi sol
tarafında yer alan üç buzhâne inşa ettiren Sâhib
Ata, diğer muhtelif yapılarına ve vakıflarına gelir
sağlaması maksadıyla inşa ettirmiştir.156 Vakfiyesi
bulunmayan bu üç buzhane, Osmanlı dönemi kayıtlarında zikredilmektedir. Osmanlı döneminde
Fatih Küçük, 14 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (10801081/1699-1670) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya
2013, s. 114.

152

Zehra Odabaşı, “Türkiye Selçukluları Döneminde Buzun Kullanımı ve Konya ile Çevresinde Bulunan Buzhaneler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (42), 2019, s. 320.
153

154
Uzluk, a.g.e., s. 15. Maalesef, buzluğun bulunduğu arazi tam
olarak tespit edilememiştir.

Uzluk, a.g.e., s. 17. Selçuklu dönemi buzhaneler hakkında geniş
bilgi için bakınız. Odabaşı, “Buzhaneler,” s. 320.

155

156

M. Ferit-M. Mesut, a.g.e., s. 78.
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Osmanlı devrinde buzhânelerin sadece gelirine yönelik değil, aynı zamanda muhtelif zamanlarda yenilenmesine yönelik kayıtlara da yer verilmiştir. 1848 tarihli bir belgede,158 Sâhib Ata’nın tek
buzhâne ve çifte buzhanenin tamir ve tadilatına yönelik, vakfın mütevellisi Derviş Mustafa tarafından
yetkililere bildirilerek buzhânelerin yenilenmesi
için gerekli masrafın tespit edilmesini istemiştir.
Bu doğrultuda tek buzhâne ve çifte buzhâne için
gerekli masrafın bin altı yüz beş kuruş olarak hesaplanmıştır. Aynı belgenin diğer bir kaydında ise
buzhâneden gönderilen buzların, bedellerin kaydı
verilmiştir.159 1867 yılına ait diğer bir belgede buzhânenin tecdidi için bir miktar ücret belirlenmiştir.
Belgede Sâhib Ata Câmi Hankahı için yapılacak
olan tamirin içinde iki bin sekiz yüz doksan kuruşu
da buzhânenin masrafı için ayrıldığı kaydedilmiş157

KŞS. 65.21.

158
“Haric-i surda kâ’in tek buzhâne ve çifte buzhane künklerine
vuku’ bulan mesârifâtı defteridir ki ber-vech-i âti zikr olunur. Kirec kıyye iki bin beş yüz beheri pâre on kıymet beş yüz, kazma iki
kıymet yirmi, külünk bir kıymet yirmi, (...) on kıymet yirmi beş, yapucı üstâdları eyyâm yirmi nefer on fi dört kıymet sekiz yüz, ‘amele
eyyâm yirmi nefer on fi dört kıymet sekiz yüz, (yekûn) bin altı yüz
beş.” KŞS. 80.132.01. Eroğlu, a.g.e., s. 373-374.
159

Eroğlu, a.g.e., s. 500.

tir.160 1910 tarihli diğer bir kayıtta ise, vakfın mü-

nılanları anlatmasıyla birlikte dönemin Belediye

tevellisi İsmâil Efendi, Ali adlı bir kişinin Havzan-

Başkanı Ahmet Öksüz’le görüşen Özönder’in çaba

daki Buzhâne göllerinin etrafındaki setleri araba

ve gayretleri neticesinde buzhâne yıkılmaktan son

ile taşıyarak, buzhanelere birtakım zarar ve hasar

anda kurtarılmıştır. Belediye ve kooperatif arasın-

verdiğine dair bir ferman kayıtlarda yer almıştır.161

da sağlanan anlaşma neticesinde buzhâne ve yakın

Ayrıca, Tapu arşivindeki H.1338/M.1920 tarihli bir

çevresi Belediye’nin mülkiyetine geçirilmiştir.165

belgede

162

istasyon civarındaki göl ile beraber buz-

hânenin atik arşını beş bin sekiz yüz üç iken, cedid
arşını iki bin üç yüz on beş olarak kaydedilmiştir.
Ayrıca göl ile birlikte Çifte Buzhânenin de atik arşını altı bin iki yüz otuz üç iken, cedid arşını üç bin
dört yüz altmış iki şeklinde kaydedilmiştir.

Bu kayıtlardan da anlaşıldığı üzere zikredilen yapı
ve bölge tarihî eser diye değil tarla statüsünde ele
alınarak, gereken değer henüz verilmemiştir. Umarım, ilerleyen süreçlerde bu konuda ciddi adımların
atıldığını görmek mümkün olabilir.
Değirmen ve Kuyu

1317/1900 tarihli vergi kaydının 6/6 ve 7/7
eski umum numarasında Sâhib Ata’nın vakfı olan

Konya’da su yapılarından bir diğeri de değir-

Çifte Buzhâne ve tarlanın mütevellisi Hasan Efen-

menlerdir. Bu değirmenler, bahar aylarında coş-

di adına yazılı bulunan gayri menkulün bir parça-

kulu coşkulu akan nehirlerin üzerine kurulmuşlar-

sının Evkaf İdaresi tarafından kullanılmak üzere

dır. Bilhassa değirmenlerin kurulduğu mevki ise,

Kadastroca talep edilmiştir.163 Ayrıca aynı belge de

Meram Deresi olmuştur. Devrin kaynağı Eflâki

Sâhib Ata’nın buzhaneleri Selçuklu döneminden

Menâkıbnâmesinde, “o günlerde nehrin suyu o

bilitibar vakıf statüsünde olduğu bilinse de 1 Ka-

kadar taşkındı ki bütün bostan dolaplarının166 ve

sım 1934 yılında vakıf olarak tescil edilmiştir. La-

değirmenlerinin çarklarını yıkmıştı” diye kayde-

kin 1939 yılına gelindiğinde burası İskenderoğlu

dilen bilgiden de anlaşılacağı üzere, Meram böl-

Hasan Kalın’a satılmıştır. 19 Aralık 1939’da Hasan

gesinde var olan nehirde birçok su değirmenin

oğlu Derviş İskender Kalın’a ve 19 Kasım 1944 yı-

olduğu görülmektedir.167 Ulutürk makalesinde,

lında da Zeyneddin kızı Zübeyde Kalın’a mülki-

Meram-Dere’de yaklaşık yirmi bir değirmen is-

yet olarak verilmiştir.164 Zikredilen yapı ve çevresi
ilerleyen süreçte Kalın ailesi tarafından Aşkın Yapı
Kooperatifine satılmıştır. Kooperatif, burada konut
yapımına başlamak için buzhâneyi de yıkacakken
Havzan imamı, merhum Hasan Özönder’e yaşaVGMA, 3134.22. “Berâ-yı muhâsebe vakf-ı şerif Sâhib Ata
Câmi’ Hangâh-ı der Konya zaman-ı Mustafa ve Mehmed Ali ve
Mehmed Nuri ve Ahmed Nuri’den bervech-i meşrûta mütevelli-i
vakf-ı mezbûr ve fî 84-88” (1867-1871) diye devam eden belge de
mesârif-i çeşme için 12101 olarak saptanmış durumdadır.
160

161

VGMA. 4188.153.

minden, Meram ve yakın çevresinde ise yaklaşık
yirmi değirmenden bahsetmekte olup, hangi yapıların Selçuklu ve Karamanoğulları döneminde
yapıldığına dair net bir bilgi elde edilememiştir.168
Selçuklular döneminde Ulaş Baba tarafından yaptırılan Ulaş Baba Değirmeni, 1950’li yıllarda harap
durumunda olduğu bilinse de, günümüzde mevcut
Mütercim ve Konya’nın ileri gelen kişilerinden bir olan sayın Muhammed Doğan hocamın verdiği bu bilgi ve çalışmanın diğer birçok
noktasında beni aydınlattığı için kendisine teşekkür ediyorum.

165

162
Tapu Arşivi, C. 47 sayfa 62, no. 152-153. Cedid arşın, yapının
tam metrekaresine denilir.

166
Su dolabının kullanım amacı; suyu yükseğe çıkartıp, kanallar
veya arklar vasıtasıyla etrafa yaymaktır.

163
Tapu Arşivi, Meram/Havzan/Buzhane 185 pafda, s. 2., 605 ada,
12 parsel. (Muhammed Doğan Arşivinden)

167

Tapu Arşivi, Meram/Havzan, 41 Mahalle, C. 1., s. 61, 735 ada,
12 parsel. (Muhammed Doğan Arşivinden)
164

Eflâki, a.g.e., C. II., s. 261.

168
Muammer Ulutürk, “Konya-Meram-Dere’deki Tarihî Su Değirmenleri”, Konya Ansiklopedisi, c. III., Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya 2012, s. 31-34.

331

değildir.169 Selçuklu Devleti’nde müsriflik ve müs-

sultan Sarnıcı,177 Hoca Fakih Sarnıcı,178 Akyoku-

tevfilik yapan Celâleddin Mahmûd’a ait hankâhın

şun altında Dilver/Devler Sarnıcı,179 dönemin ker-

vakıfları arasında Kaya Değirmeni de yer almak-

vanları için de önemli olmuştur. Hatıp-Hatunsaray

tadır.170 Karamanoğlu II. İbrahim döneminde, Tur-

yolu güzergahındaki sarnıç, Malas Sarnıcı,180 Ko-

gutoğullarından Hondî Hatun’un vakfı olan Kemer

vanağzı mevkiindeki Ak Sarnıç,181 Hocacihan mer-

Değirmeni, Osmanlı dönemi belgelerinde de yer

kezindeki Hanaybaşı Sarnıcı182 ve Kovanağzında-

yer geçmektedir.171 Son olarak Recep Değirmeni,

ki Şerâfeddin Sarnıcı183 bulunmaktadır. 888/1483

Karamanoğlu II. İbrahim Bey tarafından Şerafed-

Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri’nde

din Cami’sine vakfedildiği bilinmektedir.172

Şerâfeddin Sarnıcı Vakfı zikredilmiş olup, yıllık

Konya’da su yapılarının sonuncusu diyebile-

otuz akçe geliri olduğu da kaydedilmiştir. 184

ceğimiz su kuyuları ya da sarnıçlardır. Konya’da

SONUÇ

yeraltı sularına kolay ulaşıldığı için evlerin bahçe-

Selçuklular ve Beylikler döneminde başkent-

lerine su kuyuları kazdırılmıştır. Ayrıca, medrese,
mescid, hankah gibi yapılar inşa edilirken su ihtiyacını karşılamak için kuyu kazdırma yöntemine
sıkça başvurulmuştur.173 Her ne kadar ihtilaflı bir
hadise olsa da Eflâki, Şemsî Tebrizî’nin şehadetinin ardından bir kuyuya atıldığını iddia etmiştir.174
Bu kuyu da o günden günümüze kalan, Ahî Bedrü’d-din Gühertaş’ın bahçesinde mevcut olan kuyusudur.175
Kışın yağan kar ve yağmur sularını depolamak
ve yazın kullanmak için birçok sarnıç inşa edilmiştir. Selçuklulardan günümüze kadar varlığını sürdüren sarnıçlar şunlardır: Kiçi Muhsine Köyündeki
dağın üzerine inşa edilen sarnıcın yanında,176 AnaM. Ali Uz, “Ulaş Baba Değirmeni”, Konya Ansiklopedisi, c. IX.,
Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya 2015, s. 8.
169

170

Ulutürk, “Su Değirmenleri”, s. 31.

Fatih Küçük, 14 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (10801081/1699-1670) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya
2013, s. 318-319.

171

172

Ulutürk, “Su Değirmenleri”, s. 33.

173

Bayram, “Su Şebekeleri,” s. 105.

174

Eflâki, a.g.e., C. II., s. 138.

Abdülbâki, Gölpınarlı, Mevlânâ Celâleddin-Hayatı, Felsefesi,
Eserleri, Eserlerinden Seçmeler, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1985,
s. 81-82.

175

176

Bayram, “Su Şebekeleri,” s. 106.
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lik yapmış olan güzide şehir Konya’nın merkezinde çeşme ve diğer su yapıları toplu bir şekilde
ele alınmaya çalışılmıştır. Selçuklu Konya’sında
177
Ana Sultan Caddesi üzerinde ve aynı isimle anılan mezarlığın
doğusunda yer alan sarnıç, XIII. yüzyılda yapılmıştır. Haşim Karpuz, “Anasultan Sarnıcı”, Konya Ansiklopedisi, c. I., Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya 2012, s. 232-233.
178
XIII. yüzyılına ait bu yapı, Hoca Fakih Mescidi ve Türbesinde yer alan bölümlerinden biri idi. Konyalı, a.g.e., s. 1095; Haşim
Karpuz, “Hoca Fakih Sarnıcı”, Konya Ansiklopedisi, c. IV., Konya
Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya 2012, s. 237.
179
Sarnıç, Altunba Medresesi ve Hanı yapılmadan, yani 598/12011202 yılından önce inşa edilmiştir. Bugün yapı, bilinen Konya’nın
en eski ve tarihî sarnıcı özelliği taşımaktadır. Yusuf Küçükdağ,
“Devler Sarnıcı”, Konya Ansiklopedisi, c. III., Konya Büyükşehir
Belediyesi Yayınevi, Konya 2012, s. 86.
Konyalı, a.g.e., s. 1095.
180
Altunba vakfiyesinde adı geçen, şehrin en eski köylerinden biri
olan Malas’da inşa edilmiştir. Konyalı, a.g.e., s. 1096.
181
Kovanağzı Mahallesinde, Çakır Irmağı yakınlarında yer almaktadır. Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Sarnıç”, TDV İslâm Ansiklopedisi,
c. 36., İstanbul 2009, s. 159; Haşim Karpuz, “Ak Sarnıç”, Konya
Ansiklopedisi, c. I., Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya
2012, s.87.
182
Hocacihan merkezinde, Cihan Cadde’si üzerinde Yeni Cami’nin
bitişiğinde yer almaktadır. XIII. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Haşim Karpuz, “Hanaybaşı Sarnıcı”, Konya Ansiklopedisi, c. IV., Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınevi, Konya 2012,
s. 178-179.
183
Konyalı, a.g.e., s. 1096-1097; Konya-Lalebahçe yolu üzerinde
Gümüş Irmağı önünde yer almaktadır. Çobanoğlu, a.g.m., s. 159.
184
İstanbul Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 0-116/1
(Karaman ve Kayseri Evkâf Tahrir Defteri), 28b. Coşkun, a.g.m.,
s. 27.

halkın su ihtiyacı daha çok mahalle aralarında ya

ise; II. İbrahim Bey’in inşa ettirdiği Çifte Hamamı,

da bir müessesenin yanına yapılmış çeşme veya

Hasbey Hamamı, Türbe Hamamı ve Müstevfî Ha-

sebillerle karşılanıyordu. Dönemin temel kaynak-

mamı da inşa edilmiştir.

ları, günümüze kadar ulaşmış Selçuklu vakfiyeleri, daha sonraki dönemi içeren Konya Şer’iye Sicilleri, Tapu Arşivi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü
Arşivinde tespit edilmeye çalışılan belgeler doğrultusunda Selçuklu döneminde inşa edilen çeşme
ve diğer su yapılarına ait müstakil bir vakfiyenin

Özellikle başkent Konya’da su vakıflarında
öne çıkan yapılarından bir diğeri de buzhânelerdir. Selçuklu döneminde şehrin merkezine Tekli ve
Çifte Buzhânelerinin inşa edilmesi ve günümüze
kadar varlığını devam ettiren bu yapılar, o dönem
şehrin su ihtiyacının karşılandığı tesislerin başında

varlığından şu an söz etmek mümkün değilken;

gelmektedir. Günümüzde ise, oldukça harabe du-

tetkik edilen kayıtlar ışığında külliye ve medrese

rumda olan yapıların birinde mantar yetiştiriciliği

gibi yapıların vakfiyelerinde çeşmelerin varlığın-

yapıldığı bilinmektedir. Ayrıca diğer su yapıları

dan bahsedilmektedir. Genel olarak, Selçuklu dö-

ise, havuz, değirmen, kuyu ve sarnıçlardır.

nemindeki çeşme ve su hayratında ön plana çıkan
sultan I. Alâeddin Keykubâd iken, devlet adamı
nazarında ise Sâhib Ata Fahreddin Ali olmuştur.
Bu iki önemli şahsiyetin yanında Sadreddin Konevî, Hoca Fakîh ve Mevlânâ Türbesindeki çeşme
de kaynaklarda zikredilmektedir. Karamanoğulları
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AKBAŞ, Emrah, 13 Numaralı Konya Şer’iye
Sicili (1087-1088/1676-1677) Değerlendirme ve
Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya 2018.

döneminde ise, çeşmelerin müstakil vakfiyelerinin
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olduğu görülmüştür. Genel olarak, Karamanoğul-
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ve Ömer Bey’in çeşmelerin varlığı bilinmektedir.
Günümüzde ise Konya’da sebil haricinde Selçuklu ve Karamanoğullarına ait bir çeşmeye rastlanılmamıştır.
Su vakıflarının önemli bir bölümünü oluşturan hamamlar, Selçuklu döneminde oldukça
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ği Sultan Hamamı’dır. Ayrıca, Kürkçü Hamamı ile
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SELÇUKLU VE BEYLİKLER DÖNEMİ
KONYA ZÂVİYE VAKIFLARI
Büşra BAĞCI*

ÖZET
Türkiye Selçuklu Devletinin payitahtı olan
Konya’da, mutasavvıflar, şehrin ileri gelenleri ve
yerli Konya halkı tarafından birçok zâviye, tekke
ve hangah kurumları inşa edilmiştir. Bu kurumlar
gerek Selçuklular gerek Beylikler döneminde Anadolu toplumunda büyük etkiye sahip olmuş, şehrin
büyüyüp gelişmesinde mühim rol oynamışlardır.
Nitekim Konya’da birçok sokak, mahalle, cami
isimleri günümüzde dahi bu tekke ve zâviyelerin
ya da kurucuların adlarıyla anılmaktadır.
Konya zâviyeler alanında önemli bir yere
sahip olup, merkezinde ve çevresinde birçok tarikata ve şahıslara ait zâviyeler barındırmaktadır.
Türkiye Selçuklu ve Beylikler döneminde bölgede birçok Bektaşî, Kalenderî, Haydarî, Mevlevî,
Evhadî ve Ekberî zâviyeleri kurulmuştur. Selçuklu ve Beylikler dönemi Konya zâviyeleri alanında
hazırlamış olduğumuz çalışmamızda, öncelikle
* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi,
Konya/Türkiye, busraabagcii93@gmail.com
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bu kurumlar hakkında genel bir bilgi verilmiş,
akabinde ise Konya Şer’iye Sicilleri, Kadı Sicilleri ve dönemin diğer tarihi kaynaklarından
edindiğimiz bilgiler aracılığıyla, zâviyelerin va339

kıflarına, görevlendirmelerine ve fonksiyonlarına

savvuf ilminin öğretildiği ve tatbik edildiği kurum-

değinilmiştir.

lar arasında yer alan bu mekânlar dini eğitim ve

Anahtar Kelimeler: Konya, zâviye, Türkiye
Selçuklu Devleti, Beylikler.
SELJUK AND PRİNCİPALİTY-ERA
KONYA ZÂVİYE FOUNDATİONS
ABSTRACT
In Konya, which once was the capital of the
Turkey Seljuks State, many zâviye, tekke, hangah
institutions were build by some indigeneous people
who were called ‘mutasavvıfs’. These institutions
had a great influence on the Anatolian society and
played an important role fort he development of
the city during both the Seljuks and Principality
times. As a matter of fact, the names of many

öğretimin yapıldığı en önemli müesseseler arasında yer almıştır. Zâviye, tarikat mensubu dervişlerin
bir şeyhin idaresinde topluca yaşadıkları, âyende
ve revendeye (gelip geçen yolcular) karşılıksız
yiyecek, içecek ve barınacak yer sağlanan, yerleşim merkezleri ile yol üzerinde bulunan mekânlar
olarak ifade edilmektedir.1 Terim olarak ise zâviye;
hücre, küçük oda, tekkelerin biraz küçüğü olup şehirlerin kenarlarında yapılan, tarikat mensuplarının
oturup kalktığı, ayin yaptıkları yer manasında kullanılmaktadır. Arşiv vesikalarında, aralarında hemen hemen hiçbir ayrım gözetilmeksizin “tekke,
zâviye, hangah ve dergâh” gibi kurumların birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir 2.

streets, neighborhoods and mosques in Konya are

İslâm tarihinde önemli bir konumda bulunan

still known as these tekke and zaviyes or founders.

tekke, zâviye ve hangahların ilk defa nerede ve ne

Konya has an important place in the field

zaman görüldüğüne dair kesin bir bilgi bulunma-

of zâviyas, cults and individuals in and around
its center. During the Anatolian Seljuks and
Principality periods, many Bektaşî, Kalenderî,
Haydarî, Mevlevî, Evhadî and Ekberî zâviyas
were established in this region. In our study,
general informations about Konya zâviyas; such
as assignements, their functions and related
foundations had been examined and given. After
examining these institutions, informations obtained
from the Konya Sherry Records, Kadı Records and

maktadır. Ancak H.II (M. VIII) yüzyılda Kûfe’li
Ebû Hâşim Osman b. Şerik’in Şam yakınlarında
Remle denilen yerde ilk zâviyeyi kurduğu kabul
edilmektedir.3 Kaynaklarda o döneme kadar tasavvuf erbabının belli ve özel bir yerde bir arada yaşadıklarına dair hemen hemen hiçbir yerde herhangi
bir kayda rastlanılmamaktadır. Mutasavvıfların ve
müridlerin zaman zaman evlerinde toplanıp sohbetlerde ve müşterek ibadetlerde bulundukları bilinmektedir.4

other historical sources of the mentioned period
have been shared with the public.
Keywords: Konya, zâviye, Anatolian Seljuks
State, Principality.
GIRIŞ
İslâm dünyasında kültür ve sosyal hayatta tarikat etkinliklerinin yürütüldüğü kurumlar olarak
bilinen tekke ve zâviyeler; geçmişten günümüze
kadar dergâh, ribat, hangah, buk’a ve âsitane gibi
farklı adlarla da anılmışlardır. İslâm ahlakının, ta340

Zâviyelerin İslâm dünyasında yaygınlaşmasıyla birlikte, Anadolu’nun muhtelif yerlerinde
birçok tekke, zâviye ve hangahın açıldığı görülmektedir. Bu zâviyeler, ilk devirlerde bulunduk1
Ahmet Yaşar Ocak, “Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi, C.XII, Mars
Matbaası, Ankara 1978, s.248.
2
Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C.III, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 2003, s.648.

Ahmet Yaşar Ocak- Suraiya Faruki, “Zaviye”, İslam Ansiklopedisi, C. 13, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1986, s.468.

3

4

Ocak, Zaviyeler, s.247.

ları bölgelerde bir iskân unsuru olmuşlar ve İslâ-

si, Hızır İlyas /Ayabakan Zâviyesi, Şeyh Aliman/

miyet’in yayılmasında önemli rol oynamışlardır.

Alaman Sultan Zâviyesi, Şeyh Evhadüddîn-i Kir-

Özellikle XIII. asrın başlarındaki Moğol istilası

mânî Zâviyesi, Şeyh Sadaka Zâviyesi, Seyfiye/Ka-

sebebiyle Anadolu, çeşitli tasavvuf akımlarına

rasungur Zâviyesi, Ateşbaz Veli Zâviyesi, Ali Gâv

mensup sünni veya bâtıni şeyh ve dervişlerin sı-

Zâviyesi, Toruncan/ Durdu Çelebi Zâviyesi, Ulaş

ğınağı olmuştur.5 Kübrevîlik, Sühreverdîlik, Mev-

Baba Zâviyesi, Sarı Yakub Zâviyesi ve Şadi Bey

levîlik, Kalenderîlik ve Kazerunîlik gibi tarikatlara

Zâviyesi inşa edilmiştir.

mensup şeyhler, Konya, Kayseri, Sivas, Tokat gibi
büyük kültür merkezlerine yerleşerek devletten
yardım alıp zâviyeler açmışlardır.6 Bu dönemde
Anadolu Selçuklu Sultanları, şeyhlere büyük hürmet göstermiş, onlar için tekke, zâviye ve hangahlar inşa ederek vakıflar tahsis etmişlerdir. Birçoğu
bizzat hükümet eliyle tayin edilen şeyhlerin görevleri zikir ve fikre devam etmek, gelen yolcu ve dervişlere ihtimam göstermek, bir de devletin bekası
için duada bulunmaktı. Ayrıca bu kişilere devlet tarafından belli miktarlarda maaş da verilmekteydi.7
İslâm âleminde bilinen birçok manevi önderleri bünyesinde toplamış olan Konya, zâviyeler
alanında da ilk sıralarda yer almaktadır. Nitekim
Konya şehri hem Selçuklu döneminde hem de
Beylikler döneminde pek çok Kalenderî, Bektaşî,
Haydarî, Mevlevî, Evhadî ve Ekberî zâviyelerini bünyesinde barındırmıştır. Bu tarikatlara mensup şeyhler ve müridleri Konya da birçok zâviye
inşa etmişlerdir. Selçuklu ve Beylikler döneminde
Kalenderhâne Zâviyesi, Şeyh Osman-ı Rûmî Zâviyesi, Şeyh Hasan-ı Rûmî Zâviyesi, La’l Paşa
Zâviyesi, Hatibî-Zâde Zâviyesi / Hatipli-Zâde Zâviyesi, Hatipli Ali Çelebi Zâviyesi, Nasuh Bey Zâviyesi, Pîr Esad Zâviyesi, Pirebî Sultan Zâviyesi,
Hoca Ahmet Fakih Sultan Zâviyesi, Fakih Ahmet
Paşa Zâviyesi, Sadreddin Konevî Zâviyesi, Şems-i
Tebrîzî Zâviyesi, Cemel Ali Sultan/Durud Zâviye5

Ocak, Zaviyeler, s.254.

6

Ocak- Faruki, Zaviye, s.470.

7
Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar
Metin, Tercüme, Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1958, s.50.

Vakıf kayıtlarından ve tarihi eserlerden edindiğimiz bilgilere göre; Osmanlı döneminde de
Konya’da birçok zâviye kurulmuş, şehrin dini ve
sosyal alanda gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Bu dönemde Konya ve çevresinde; Sinan
Seydi B. Ömer Seydi Zâviyesi, Şah Fona Zâviyesi,
Şeyh Sadri Zâviyesi, Ahi Cahken (Kuyu Kazan)
Zâviyesi, Şeyh İsmail Zâviyesi, Karadoğan Zâviyesi, Körpe Seydi Zâviyesi, Bulduk Dede Zâviyesi, Evliyalar Zâviyesi, Hızır Ağa Zâviyesi, Şeyh
Ali Zâviyesi, Şeyh Resül Zâviyesi, Şeyh Taşkun
Zâviyesi, Şeyh Şibli, Samut Dede, Ilgın’da Dediği
Dede Zâviyesi ve Sinan Seydi B. Ömer Belviran
Zâviyesi gibi pek çok zâviye bölgede varlıklarını
sürdürmüştür.8 Bu zâviyeler bazen vakıflar aracılığıyla, bazen de çevreden gelen yardımlar ile
yaşamlarını idame ettirmişlerdir. Tarikatların dışında şahıslar tarafından da bölgede zâviyeler inşa
edilmiştir. Bu zâviyelerin bazıları günümüze kadar
gelmişken, bazıları insan eliyle ya da doğal afetler
ve yangınların sonucunda yok olup gitmiştir.
Kalenderhâne Zâviyesi
Kalenderhâne Zâviyesi, Selçuklu devri eseri olup Kalenderhâne mahallesinde yer almaktaydı.9 Eflâkî Menâḳıbü’l-ʿârifîn adlı eserinde
Mevlânâ’nın çağdaşı olan Ebu Bekr Niksârî’nin
(Cavlâki) bu zâviyenin şeyhi olduğu hakkında
bize önemli bilgiler vermektedir. Rivayete göre bu
8
Alaeddin Aköz, “1475-1600 Yılları Arasında Konya”, Konya Ansiklopedisi, C.5, Konya Kültür A.Ş., Konya 2013, s.264.
9
Yusuf Küçükdağ, Lale Devri’nde Konya, Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeniçağ Tarihi, Yayımlanmamış Doktora
Tezi, Konya 1989, s.63.
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dönemde Konya’da bulunan Kalenderî gruplar bu

mak üzere yıllık 1.495 akçe geliri vardır.13 1530 ta-

zâviyede faaliyetlerini sürdürmüşler ve gülbanklar

rihinde 1460 akçe olan zâviye geliri 1584 tarihinde

okuyup, zikr etmişlerdir. Kalenderîler bu dönemde

2166 akçeye yükselmiştir. Zâviye şeyhine günlük

Konya’da bulunan Mevlana ve onun çevresi ile de

3 akçe ödenirken geri kalanı âyende ve revendeye

iyi ilişkiler içerisinde olmuş ve Mevlana’nın ölü-

sarf olunmuştur.14

münden büyük üzüntü duymuşlardır. Cenazenin

Şeyh Osman-ı Rûmî Zâviyesi

önünde giden yedi öküzden biri cenaze merasiminden sonra Ebubekir Niksarî’nin zâviyesine gönderilerek orada fakirlere dağıtılmak ve dervişler arasında paylaştırılmak üzere kurban edilmiştir.10

Mevlânâ dönemi önemli şeyhlerinden biri
olan Şeyh Osman-ı Rûmî Konya’ya gelerek, kendi adı ile anılan mahallede bu zâviyeyi yapmış ve
ölünce de buraya defnedilmiştir. Eserin kubbe-

Tahrir defterlerinde yapılan çalışmalara göre

li ve kârgir bir bina olduğu rivayet edilmektedir.

bu zâviyenin Konya’da uzun yıllar faaliyetlerini

Günümüzde burada kerpiç yapılı ve kara örtülü

sürdürdüğü gözükmektedir. Bu konuda araştırma-

bir mescid ile mescidin doğusundaki açık türbesi

larda bulunan Sadettin Gülten bize bu Kalenderî

kalmıştır. Eskiden zâviyenin15 ve türbenin kubbe-

zâviyesinin gelirleri, giderleri ve faaliyetleri hak-

li olduğu kalıntılarından belli olmaktadır. Yaşanan

kında önemli bilgiler sunmuştur. Makaleye göre

bir deprem sırasında hem zâviye hem de türbe yı-

1476 tarihli defterde tespit edilen Kalenderhânenin

kılmıştır.16 Küçükdağ’a göre Saideli’ne bağlı Yeni-

geliri, Ilgın kazasına tabi Eldeş karyesinden elde

cekaya köyündeki Bedelci Mehmet Ağa değirmeni

edilen öşrün dörtte biridir.11 1483 tarihinde ise zâ-

buranın vakfı idi.17

viyenin gelirlerinde artış olduğu anlaşılmaktadır.
Şeyh Muhiddin tarafından idare edilen zâviyenin
gelirleri arasına Eldeş karyesinin öşrünün yanı sıra
3 zemin, 3 bağ ve 1 değirmen12 eklenmiştir. Fahri Çoşkun’un 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti
Vakıf Tahrir Defteri adlı çalışmasına göre bu zâviyenin geliri, Ilgın’a bağlı Eldeş Köyü’nden 495,
Karatay’daki dolap yerinden 800, bağ ve bahçeden
50, zeminden 110 ve ceviz ağacından 30 akçe olAhmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbelerî, (çeviren: Tahsin Yazıcı),
Hürriyet Yayınları, C.II, İstanbul 1973, s.63;

10

Sadullah Gülten, “Tahrir Defterlerine Göre Anadolu’da Kalenderîler ve Haydarîler”, AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi,
C.31, S.52, 2012, s.40.

11

Fâtih adına yapılan Karaman ili evkafı yazımında18 ve II. Bayezid tahrir defterlerinde19 bu
zâviye de geçmiş ve vakıfları hakkında önemli
bilgiler verilmiştir. Bu kayıtlardan Şeyh Osman-ı
Fahri Çoşkun, “888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir
Defteri”, Vakıflar Dergisi, S.33, 2010, s.26.
13

Gülten, Tahrir Defterlerine Göre Anadolu’da Kalenderîler ve
Haydarîler, s.40.
14

Mehmet Önder Şeyh Osman-ı Rûmî Zâviyesini türbe olarak gösterir. Bk. Mehmet Önder, Mevlâna Şehri Konya, Yeni Kitap Basımevi, Konya 1962, s.216; Yusuf Küçükdağ ve Caner Arabacı ise
Selçuklular ve Konya adlı eserde zâviye olarak ele aldığımız bu
yerin tekke olduğunu belirtmişlerdir. Bk.: Yusuf Küçükdağ, Caner
Arabacı, Selçuklular ve Konya, 2. Baskı, Mikro Yayınları, Konya
1999, s.307.
15

Küçükdağ, a.g.t., s.63; Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara 1998, s.307-308;
16

Sicillerde yaptığımız çalışmalara göre bu değirmenin Ulaş değirmeni olabileceği tahmin edilmektedir. Ulaş değirmeni ve zâviyeye
yapılan vakıflar için bakınız: K.K.S. Nr. 49, s.44-1. İzzet Sak- İbrahim Solak, 49 Numaralı Konya Kadı Sicili (1135-1136/1723-1724)
(Transkipsiyon ve Dizin), Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür
A.Ş., Konya 2016, s.98-99; K.K.S. Nr. 49, s.46-2. Sak-Solak, 49
Numaralı Konya Kadı Sicili (1135-1136/1723-1724) (Transkipsiyon ve Dizin), s.104; K.K.S. Nr. 49, s.48-1. Sak-Solak, 49 Numaralı Konya Kadı Sicili (1135-1136/1723-1724) (Transkipsiyon ve
Dizin), s.108-109.

12

342

17

Küçükdağ, a.g.t., s.63-64.

18
Ankara Eski Kayıdlar Arşivi, defter No:256. Atçeken, a.g.e.,
s.308’den naklen.
19
Aynı arşiv 255 nolu defter. İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri
ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Enes Kitap Sarayı, Ankara 1997,
s.754’den naklen, Atçeken, a.g.e., s.308’den naklen.

Rumî Zâviyesi ve türbesinin Akşehir’deki Mav-

ne 1714 yılından Molla Ahmed tayin edilmiştir.25

ros20 hamamı ile Konya ve Akşehir’de bazı zemin-

Günümüzde zâviyeye ait herhangi bir eser ve yer

lerin, vakıfları arasında olduğu anlaşılmaktadır.

bulunmamaktadır. Türbesi ise Konyalılar tarafın-

Mavros Hamamı’nın 12 sehimden 1,5 sehmi Şeyh

dan tamir edilerek şimdilik yıkılması önlenmiştir.26

Osman-ı Rumî Zâviyesi’nin üç sehmi de Hz. Mev-

Şeyh Hasan-ı Rumî Zâviyesi

lânâ’nın kendisine ve evladına; Mevlâna Medresesi’ni yaptıran Gühertaş tarafından vakfedilmiştir.

Şeyh Hasan-ı Rumî Zâviyesi Konya’nın Os-

Fâtih devrinde de buraya “Vakf-ı kadîm” denil-

man-ı Rumî mahallesinde olup, Osman-ı Rumî Zâ-

mektedir. Bu bilgilere göre, Şeyh Osman-ı Rumî

viyesi ve türbesinin kuzeyinde idi. Halen mevcut

Zâviyesi ve türbesinin Selçuklular döneminden

olan tek kubbeli türbe ile birlikte bulunan bu eser

kaldığı bilinmektedir. Konya tahrir defterlerinde

Karamanoğulları döneminde yapılmış olup, zâviye

1476 yılından 1584 tarihine kadar takip edilen zâ-

bölümü aynı devirde yıkılmıştır.27 Ancak Osmanlı

viye zamanla kurbanların kesildiği bir ziyaretgâha

devrinde faaliyetlerini sürdürmüştür.28 Konya tah-

dönüşmüştür. Zâviyenin geliri 1584 tarihinde 942

rir defterlerine göre; Şeyh Hasan-ı Rumî Zâviye-

akçe olarak gösterilmektedir. Vakfın Akşehir’de-

si’nin, yıkılıp yok olduğu ve vakıflarının tımara

ki Dizdar Hamamı’ndan 840 ve iki zeminden 100

verildiği rivayet edilmektedir. Ancak Şer’iyye Si-

olmak üzere yıllık 940 akçe geliri vardır. (Vrk.

cil kayıtlarındaki bilgilerden ve yapılan tayinler-

21

22

24b).23 III. Murad defterinde ise “Vakf-ı Zâviye-i
Şeyh Osman-ı Rumî ve türbe-i o, der dahil-i Bâb-ı
Lârende der Konya.” Şeklinde bahsedilerek zâviye
ve türbenin, Konya Suru’nun Lârende Kapısı içinde olduğu ifade edilmektedir.24
Konya Şer’iyye Sicil defter kayıtlarına göre
bu hususta bir berat sureti tespit edilebilmiştir. Buna göre, Şeyh Osman-ı Rumî Mescidi’nin
günde iki akçe yevmiye ile ferraşı Ali iken onun
ölümünden sonra yerine Seyyid el-Hac Ali tayin
edilmiştir. Fakat Seyyid el-Hac Ali hizmetini terk
ederek diğer işlere yönelmesi üzerine, aynı evkafın
mütevellisi Ali’nin arzıyle işine son verilerek yeri20
Bu hamamın adı bugün Maras şeklinde yazılmaktadır. Akşehir’in Selçuk mahallesinde bulunmaktadır. Konyalı, Âbideleri ve
Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.755.

den anlaşılacağı üzere bu zâviye yeniden faaliyete
geçirilmiştir.29
Konya tahrir defterlerine göre Fâtih’in yazım
heyeti bu zâviyeyi “Şeyh Hasan-ı Rumî Zâviyesi”
şeklinde tespit etmiştir. Konya’nın Sahra Nahiyesi’ne bağlı Koçaş Köyü’nün öşrü bu zâviyenin
gelirini teşkil etmektedir. II. Bayezid adına yazılan
904 H./1498 tarihli Konya Evkaf defteri, zâviyenin
durumu hakkında bize bazı önemli bilgiler vermektedir. Defter-i Köhnede yazıldığına göre Hasan-ı
Rumî Zâviyesi, Karamanoğulları zamanında yıkılıp yok olduğu için, Karamanoğlu zâviyesinin vakfı olan Koçaş Köyü, Sarı Yakub’a çiftlik yapmak
üzere verilmiştir. Daha sonra onun oğluna tımara
verilmiştir. II. Bayezid bu köyün vakfiyesini iade

21
Atçeken, a.g.e., s.309; Mehmet Akif Erdoğru, “Karaman Vilâyeti
Zâviyeleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C.9, S.1, 1994, s.108.

25

22
Gülten, Tahrir Defterlerine Göre Anadolu’da Kalenderîler ve
Haydarîler, s.41.

26

23
Çoşkun, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri,
s.26.

27

Atçeken, a.g.e., s.305.

28

Küçükdağ, a.g.t., s.64.

29

Konya Şer’iye Sicil Kayıtları…. Atçeken, a.g.e., s.304’den naklen

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.754; Atçeken, a.g.e., s.308.

Ş.S.D., Cilt 47 (C-20), s.298/1 (Şaban 1126 H./ Ağustos 1714).
Atçeken, a.g.e., s.309’dan naklen.
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.755; Önder,
Mevlâna Şehri Konya, s.216; Atçeken, a.g.e., s.309.

24
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ederek yine Sarı Yakub zadeye vermiştir.30 Ayrıca

Ali adında biri tayin edilmiştir.36 Aynı tarihi taşı-

hurufat defterinde yer alan bilgilere göre; Seyyid

yan diğer bir berat suretine göre, Şeyh Hasan Rumî

Süleyman Bin Seyyid Hafız Ali’ye zâviyenin vakfı

Zâviyesi’nde okunan cüzler ve cüzhanlar için bir

olan köy mahsulünden 4 hisse ile imam, 2 hisse

noktacı37 lazım olması üzerine, aynı naibin arzı ile

ile sarraç, 2 hisse ile cüzhan ve 4 hisse ile tedrisat

senede bir hisse gelir karşılığında Mahmut halife

yapma karşılığında tevcih yapılmıştır.31
Konya Şer’iyye Sicil defter kayıtlarında zâviyeye yapılan tayinler ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Sicilde tarih sırasına göre ilk olarak Şeyh Hasan
Zâviyesi’ne yapılan câbi32tayinleri bulunmaktadır.
Buna göre 1685 yılında bu zâviyenin câbisi olmadığından, (Konya Kadısı naibi) Mevlâna Ali’nin
arzı üzerine, her bakımdan lâyık bir kimse olan
Mehmed, Anadolu Kazaskeri tarafından senelik
bir hisse ile câbi tayin edilmiştir.33 Bu tarihten yaklaşık bir sene sonra Edirne’den gönderilen bir be-

tayin edilmiştir.38
Bu zâviye ile ilgili berat suretine göre 1716
yılında hem mütevelli hem de cüzhan tayini, aynı
kişi üzerine birlikte yapılmaktadır. Berata göre adı
geçen zâviyenin mütevvellisi ve cüzhanı olan Ahmet adındaki şahıs, on dört seneyi geçkin bir zamandan beri başka bir diyarda oturduğu için boş
kalan yerine, Konya Kadısı naibi Mevlâna Seyyid
Mehmet’in arzına istinaden, Ali halife tayin edilmiştir.39 Günümüze kadar zâviye yıkılmış olup,
türbe varlığını sürdürmektedir.40
La’l Paşa Zâviyesi

rat ile Şeyh Hasan Rumî Evkafı’nda cüzhan olan
Abdülkerim’in ölmesiyle boşalan yerine senede

La’l Paşa Zâviyesi Beyhekim mescidinin arka

iki hisse ile Mustafa atanmıştır. Aynı tarihte gön-

tarafında yer almakta olup, Karamanoğulları dö-

derilen başka bir berat da Mustafa’yı aynı evkafa

nemi eseridir. Mütevelli, câbi ve cüzhan tayinleri

kâtip tayin etmektedir.35 Bu tarihten iki sene sonra

bulunmaktadır.41 Tarihi kayıtlarda La’l Paşa Zâvi-

34

gönderilen bir berat suretinden anlaşıldığına göre
de, 1687 yılında Şeyh Hasan Rumî Zâviyesi evkafına (Konya Kadısı Naibi) Mevlânâ Abdüllatif’in
arzı üzerine, senede bir hisse karşılığında nazırlığa
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.752; Atçeken, a.g.e., s.306; Erdoğru, Karaman Vilâyeti Zâviyeleri, s.109
30

VGMA, HD, 555, Vr.7, s. 14. Özcan Oğur, Karaman Eyaleti
Konya Merkez Kazası Hurufat Defterlerine Göre Konya ve Civarının İdari ve Sosyal Durumu (1690-1839), Kırıkkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kırıkkale
2018, s.434.

31

32

Eskiden evkaf gelirlerini ve zekâtları toplayan tahsildara denir.

32 K.Ş.S., Nr. 31, s.284/3. (21-29 Safer 1096/ 27 Ocak-4 Şubat
1685), Mehmet Dereci, 31 Numaralı Konya Şer‘iye Sicili (10971098/1686-1687) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
2020, s.584.

33

K.Ş.S., Nr. 31, s.291/2. (21-30 Cemâziye’l-evvel 1097/ 15-24
Nisan 1686); Dereci, a.g.e., s.598.
34

K.Ş.S., Nr. 31, s.291/3. (21-30 Cemâziye’l-evvel 1097/ 15-24
Nisan 1686), Dereci, a.g.e., s.598-599.

yesi’nin ismine rastlanmamaktadır. La’l Paşa adına
Fâtih döneminde Şıhne Köyü’nde cami, II. Bayezid döneminde ise cami ile birlikte zâviye olarak
kaydedilmiştir.42 La’l Paşa Zâviyesi 1-10 Receb
K.Ş.S., Nr. 34, s.274/3. Yasemin Olgun, Konya’da Sosyal ve
Ekonomik Hayat 1687-1688 (34 Numaralı Şer‘iye Siciline Göre),
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
Konya 2019, s.545.
36

Eskiden imarethanelerde, medreselerde inzibat işlerine bakan
memura noktacı denir. Ferit Devellioğlu, Ferid Devellioğlu Lûgat,
Ankara 1970, s. 1009.
37

38

K.Ş.S., Nr. 47, s.274/1 (Ramazan 1128 H./Ağustos 1716). İzzet Sak, 47 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1128-1129/1716-1717)
Transkripsiyon ve Dizin, Tablet Kitabevi, Konya 2006, s. 618;
K.K.S. Nr. 47, s.274/1 (1-10 Ramazan 1128/19-28 Ağustos 1716),
İzzet Sak, Konya Kadı Sicili 47 (1128-1129/1716-1717), Konya
Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş, Konya 2014, s.704.
39

40

Atçeken, a.g.e., s.307.

41

Küçükdağ, a.g.t., s.64.

42

Fahri Çoşkun, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir
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K.Ş.S., Nr. 34, s.274/2. Olgun, a.g.t., s.544.

Hatibî-Zâde Zâviyesi / Hatipli-Zâde Zâviyesi

1070/ 13-22. III. 1660 tarihli 10 numaralı Konya
Şer’iye Sicilinde ise La’lâ Paşa Buk’ası şeklinde
geçmektedir.43 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri’ne göre adı geçen cami ve
zâviye Durmuş oğlu Mehmed adlı bir şahsın tasarrufuna verilmiştir.44 Defterlerde verilen bilgiye
göre Konya’da sadece La’l Paşa Dârülhuffâzı’nın
bulunduğu kaydedilmiştir. Aynı bilgiler, Kanûnî
dönemi muhasebe kayıtlarında da bulunmaktadır.45

Hatibî-Zâde Zâviyesi Meram Cami bitişiğinde
bulunmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı, Hatipli-zade’nin inşa ettirdiği caminin bulunduğu yerde eskiden bir zâviyenin yer aldığını, daha sonra bu yıktırılarak yerine şimdiki caminin inşa ettirildiğini ileri
sürmektedir. Ancak tarihi kaynaklarda Hatipli-zâde
Zâviyesi’nin, Fâtih ve II. Bayezid döneminde cami
ile birlikte ayakta durduğu belirtilmektedir. Kanuni

La’l Paşa Dârülhuffâzı’nın bitişiğinde bir de

döneminde ise bu yer Hatipli-oğlu Zâviyesi olarak

zâviyenin bulunduğu daha sonraki belgelerden an-

kaydedilmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemle-

laşılmaktadır. Buna göre eskiden burada bulunan

rine kadar varlığını muhafaza etmiştir.47 1705-1727

zâviye ve dârülhuffâz yıkılmış; yerine tekrar bir

tarihleri arasında zâviyedâr ve başka görevlilerin ta-

zâviye ve dârülhuffâz inşa edilmiştir. Ancak daha

yin beratları vakıf kayıtlarında yer almaktadır.48 Bu

sonra O da yıkılmış; üçüncü defa Beyhekim Ma-

zâviyenin vakfı meşihattan tasarrufu Derviş Seyyid

hallesi’nin bir başka yerinde bir çeşme üstüne ya-

Kasım ve tevliyet benam-ı Fakih Seyyid’e sultan

pılmıştır. 1660 yılındaki kayıtlarda bile “La’l Paşa

hükmü ile âyende ve revendeye sarf olunmuştur.49

Buk’ası” olarak nitelendirildiğine bakacak olursak,
zâviye XVII. yüzyılın ilk yarısında ayakta olup çok
büyük bir yapıdan oluşmaktadır. Konyalı, zâviye
ve dârülhuffâzın Karamanoğulları döneminde yıkıldığını yazmakla birlikte zâviyenin, kesintisiz
olarak XIX. yüzyılın başlarına kadar hizmet verdiği arşiv kaynaklarındaki bilgilerden anlaşılmaktadır. Günümüzde Beyhekim mahallesinde bu zâviyeye dair hiçbir işaret mevcut değildir.46

Erdoğru’nun Karaman Vilâyeti Zâviyeleri adlı
makalesine göre bu zâviye ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Vakf-ı zaviye-i mezkur Veled-i Hatiblü der
buk’a-i mezbure mukarrer be-hükm-i şerif meşihat
der tasarruf-ı Derviş Seyyid Kasım ve tevliyet benam-ı Fakih Seyyid be-hükm-i sultani cihet-i tevliyet südüs nısf-ı hasıl şeyh ve nısf-ı aher âyendeye ve
revendeye sarf olunurmuş bade’t-tevliyet be- kavl-i
mütevelli an asiyab-ı Meram el-mezbur sülüs hisse
fi sene maa rakabe 667 dekakin-i Meram ma’mur 5
baben fi sene 900 dekakin harab baban bî-hasıl çift-

Defteri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk iktisat Tarihi Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1996, s.29.
43
K.Ş.S., Nr.10, s.286-1. (7 Şa’bân 1070 / 19. VI.1660). İzzet Sak,
10 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (1070-1071/1659-1661) (Transkripsiyon), Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Yayınları, Konya 2003, s.452.

Çoşkun, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri,
s.29.
44

Yusuf Küçükdağ, “Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat, Tekke ve Zaviyeler”, V. Uluslararası Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi-Sanat Etkinlikleri, 09-13 ayı s (May) 2011-Madrid
İspanya, s.11.
45

Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat, Tekke ve Zaviyeler, s.12.

lik der karye-i Hatib der tasarruf-ı şeyh-ı Meram asl
malikane öşrü Seyfiyye medresesine vakf idüği sabit
olup kadı hüccet vermiş der karye-i mezbure eşcar-ı
cevz der piş-i mağaza-i hasıl 20 zemin der karye-i
mesfure der piş-i mağaza-i mezkure 2 dönüm yaruya
bağ dikmişler hasıl 50 yekun 1.637.50
Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat, Tekke ve Zaviyeler, s.11.
47

48

Küçükdağ, a.g.t., s.64.

49

Erdoğru, Karaman Vilâyeti Zâviyeleri, s.106.

50

Erdoğru, Karaman Vilâyeti Zâviyeleri, s.106.

46
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Hatipli Ali Çelebi Zâviyesi

sarrıfı Derviş Halil olup, İbrahim ve Salih adın-

Konya’da Hatipli adıyla bilinen ikinci zâviyedir. Küçükdağ, Hatip Ali Çelebi Dârülhuffâzı ile
birlikte gösterildiğini dikkate alarak, Hasbeyoğlu
Dârülhuffâzı’nın bitişinde yer aldığı tahmininde
bulunmaktadır. Bu zâviyenin giderleri, Meram’daki Hatip-zâde Cami’nin vakıflarından karşılanmıştır. Şu anda manzumenin sadece dârülhuffâz
bölümü ayakta bulunmakta ve mescit olarak kullanılmaktadır.51

da iki hizmetkârı vardır. 200 akçesi zeminden ve
300 akçesi de Yakubviran Köyü’nden olmak üzere
yıllık 500 akçe geliri bulunmaktadır.56 Konya’da
Sahra’ya tabii Yakubviran Mezrası’nın öşrünün
yarısı ve Konya’da Server Ağa Çeşmesi’ne vakf-ı
mukarrer ve nısf-ı aheri bu zâviyeye aittir. Defteri
köhneye göre adı geçen zâviyenin vakfı Musa Paşa
adı ile bir kişiye kaydedilmiştir. Musa Paşa’nın sahib-i mülkten satın aldığına dair Konya kadısından
mektub-ı şer’î olduğu kaynaklarda ifade edilmek-

Nasuh Bey Zâviyesi

tedir.57

Karamanoğulları dönemi olan bu eser günü-

Küçükdağ’a göre Pîr Esad Zâviyesi için Efen-

müzde de halen mevcut olup mescidin bitişiğinde

di Seydioğlu Musa Paşa bir vakıf kurmuş, bunun

yer almaktadır. Lale devrinde medrese olarak kul-

için 844/1440’ta vakfiye düzenletmiştir. Musa

lanılmıştır. Konya 7 numaralı Şer’iye Sicillerinde

Paşa, Hızır mescidi yakınında ve Tahta Köprü’de-

Nasuh Bey Zâviyesi hakkında bir Berât-ı şerîf su-

ki yerleri, Hasanköy’deki iki parça yeri, Abdürre-

reti bulunmaktadır. Bu berata göre Konya’da vâki’

şid’de bulunan iki yeri, Hacı Yunusoğlu köyünde

merhûm Nasuh Bey Zâviyesi’nde yevmi üç akçe

bir yeri, Aymonas’ta iki yeri, Abdürreşid’de bir

vazife ile şeyh olan Mevlânâ Veled vefat edince,

bağı, Altunapa’da iki kıta yeri, Sahra nahiyesinde

yerine Eşşeyh Ahmed adında bir kişi geçmiştir.

53

Yakubviran mezrasını Pîr Esad Zâviyesi’nin ihti-

Hurufat defterinde Nasuh Bey Zâviyesi ile ilgili be-

yaçlarının karşılanması için vakfetmiştir. Vakfın

rat tevcihi yer almaktadır. Buna göre Şaban 1105/

şartlarına göre bu zâviyede şeyh olan kimse türbe

Mart 1694 tarihli kayıtta zâviyenin şeyhi Abdullah

ve zâviyede ikamet edecek, bu müesseseleri sü-

idi. Abdullah’ın ölmesi üzerine Abdurrezak’a berat

rekli olarak açık tutacak; zâviyenin içinde gelip

tevcihi yapılmıştır.54

geçenlere yemek yapıp ikram edecektir. Bu şart-

52

Pîr Esad Zâviyesi
Pîr Esad Zâviyesi kerpiç ve kara örtülü bir
yapıdan oluşmaktadır. Birçok vakfının bulunduğu

lar XX. yüzyıl başlarına kadar uygulanmıştır. Bu
uygulamaya göre işini aksatan ve vakfın şartlarını
yerine getirmeyen mütevelli ve şeyhler görevden
alınmışlardır.58

rivayet edilmektedir. Zâviyeye şeyh, mütevelli,
çerağdâr ve cüzhan atamaları yapılmıştır.55 MutaKüçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat, Tekke ve Zaviyeler, s.11.

51

52

Küçükdağ, a.g.t., s.64.

K.Ş.S. Nr. 7, s.176-3. Hamit Şafakçı, 1644-1645 Tarihlerinde
Konya’nın Sosyal ve Ekonomik Durumu (7 Numaralı Konya Şer‘iye Siciline Göre), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi, Konya 2005, s.454.

Pîr Esad Zâviyesi’ndeki türbe için kurulan
ikinci vakfa ait vakfiyenin tarihi Ramazan 882/
Aralık 1477’dir. Karamanlı Asker Muhsinzâde
Mehmet oğlu İbrahim Paşa bu vakfiyeyi düzenletmiştir. Belviran nahiyesine tabii Sakarlar kö-

53

54

VGMA, HD, 1106, Vr.3, s. 179. Oğur, a.g.t., s.433.

55

Küçükdağ, a.g.t., s.64.
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56
Çoşkun, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri, s.27.
57

Erdoğru, Karaman Vilâyeti Zâviyeleri, s.111.

58
Yusuf Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, Konya Büyükşehir
Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2014, s.96.

yünün tamamını Pîr Esad Zâviyesi’ne vakfetmiş-

Pirebî Cami’nin bulunduğu yerdedir. Bu tasavvufi

tir. Bu köyün geliri zâviyedeki türbede pazartesi

yapı bazı belgelerde zâviye, bazı belgelerde tekke

ve perşembe günlerinde, kaba kuşluk zamanında

olarak geçmektedir.64 Pirebî Sultan, Şeyh Sadred-

Kur’an’dan dört cüz okunması için harcanacak-

din Konevî’nin daveti üzerine Hacı Bektaş-ı Veli

tır.59 24 Rebî’ü’l-evvel 1215 tarihli bir belgede ise

tarafından Konya’ya gönderilmiş, kendi adına yap-

Pîr Esad Sultan Zâviyesi’ne evlâdiyet meşrûtiyet

tırılan zâviyede kalmıştır. Vefatının ardından bura-

olmak üzere Ömer Osman’ın sulbiye kebire kızları

da inşa edilen türbeye defnedilmiştir.65

Şerife Salime ve Âlime tevliyetini ve meşihatına
ber-vechi müştereken mutasarrıf olmuşlardır.60
Pîr Esad Zâviyesi’ne ait başka bir bilgi 32 numaralı Konya Şer’iye Sicillerinde bulunmaktadır.
Bu belgeye göre zâviye kayıtlarda tekke olarak
geçmiştir. Sicilde Pîr Esad Sultan Tekkesi Cüzhan
Berâtı yer almaktadır. Buna göre adı geçen tekke de görev yapan Abdullah isimli şahsın ölümü
üzerine, Mehmed adında biri Dîvân-ı Hümâyûn’a
‘arz-ı hâl etmiş, Konya’da vâki‘ Göçeroğlu Pîr
Esad Sultan Tekyesi Vakfı’ndan senede bir hisse
galle ile cüzhan olmuştur. (17 Zî’l-ka‘de 1110 / 17
Mayıs 1699). Vasale fî 28 Zî’l-hicce 1110 (27 Haziran 1699).61
Pirebî Sultan Zâviyesi

Selçuklu dönemi eseri olmasına rağmen Pirebî
Sultan Zâviyesi kaydına ilk defa Karaman ili vakıflarını tespit eden heyet tarafından 1476’da Fâtih’in
yaptırttığı vakıf tahririnde rastlanmaktadır.66 Söz
konusu eser 888/1483 tarihli vakıf tahrir defterinde
de zâviye olarak geçmektedir.67 Karamanoğlu İbrahim Bey’in Abdal Hacı adına bir mukarrername
verdiği ve Derviş Mürsel’in de tahrir zamanında
mütevelli bulunduğu kayıtlara geçmiştir.68 II. Bayezid’in defterinde “Vakf-ı zâviye-i Sultan Pir Ebî
derzâhir-i Konya” şeklinde tespit edilmiştir. O vakit zâviyenin tasarrufu Şehzade’nin beratıyla Derviş Veysi’ye verildiği de yazılmaktadır. Zâviyenin
o dönemdeki gelirleri şunlardır: Tarhalda bir bağ,
Ayvacı bahçesi, Konya’da zâviye yanında ve Has
ırmakta zeminlerdir. III. Murat’ın Konya defterin-

Konya’da eskiden Yeni Kapı haricinde62 ol-

de “Zâviye-i Şeyh Pir Ebî” şeklinde gösterilmiştir.69

duğu belirtilen Pirebî Sultan Zâviyesi, Konya’nın

İki numaralı Konya Şer’iye Sicil defterinde

güneybatısında kendi adını verdiği bölgede, Söy-

Pirebî Sultan Zâviyesi evkafına ait yerlerden alı-

lemez Tekkesi’nin önünden giden yolun sağında

nan vergi fî selh-i Cemâziye’l-âhire sene 978 (29

yer almaktadır. Pirebî Sultan Zâviyesi günümüz-

Cemâziye’l-âhir 978 / 28 Kasım 1570) tarihinde ka-

de Meram Endüstri Meslek Lisesi’nin arkasında,

yıt altına alınmıştır. Bu defterdeki kayıt şu şekilde

63

geçmiştir: Pîrâbî Sultan Zâviyesi evkâfı olan yer59

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.96.

60
KŞS.66-E / 126–1 (24 Rebî’ül-evvel 1215/ 23 Temmuz 1800).
Mehmet Barman, 66-e Numaralı Konya Şer’iyye Siciline Göre
1792–95 Yılları Arasında Konya’da Sosyal ve İktisadi Hayat, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,
Konya 2009, s. 23.

K.Ş.S., Nr. 32, s.22-2. 28 Zî’l-hicce 1110 (27 Haziran 1699).
Mustafa Fırathan Taşın, 32 Numaralı Konya Şer’iye Sicili (10961110/ 1685-1699) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
2019, s.84-85.

64

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.92.

65
Küçükdağ-Arabacı, a.g.e., s.291; Küçükdağ, Konya’nın Kırk
Tekkesi, s.93; Konya 1973 İl Yıllığı, Yeni Kitap Basımevi, Konya
1973, s.12.
66

61

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.700.

Mehmet Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar-II”, Ege Üniversitesi Tarih İncelemeleri Dergisi, XVIII/2 (2003), s.104.
Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.92.
67

62

Ş.Ş.D. Cilt. 42 (C-14), s.291/2. Atçeken, a.g.e.,s.185

68

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.700.

63

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.700.

69

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.700-701.
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lerin ve bağların kadîmden mütevelli akçası alına-

için senede 150 kuruşluk zeytinyağı alınacaktır.73

gelmişdir taleb iderim didikde şeyh-i mezkûr inkâr

İkincinin dili de Türkçe olup aynı tarih ve günde

idüp kadîmî mezkûrdan beyyine taleb olundukda

tanzim edilmiştir. İkinci vakfiye Konya’nın Kuz-

Seydî bin Hasan ve Mustafâ bin ‘Alî alınagelmiş-

gunkavak Mahallesi’nden Hacı Mehmet Efendi

dir deyü şehâdet itdiklerinde gıbbe’t-ta’dîli’ş-şer’î

oğlu Hacı Ethem Efendi’ye74 aittir. Pirebî Zâvi-

şehâdetleri hayyiz-i kabûlde vâki’olup defter olun-

yesi’ne 2000 kuruş vakfetmiştir. Bu para onu on

du. Şuhûdü’l-hâl Behrâm Çavuş bin Mûsâ ve Meh-

bir buçuktan istirbaha verilecek, hasıl olan nema

med Çelebi bin Çaşnigîr ve Ya’kûb Çavuş bin Ha-

ile zâviyenin tamire muhtaç yerleri onartılacaktır.

san ve Hasan Çelebi bin ‘Abdurrahman ve Hoca

Ayrıca kandiller için 100 kuruş zeytinyağı alına-

bin Velî ve gayruhum mine’l-hâzırîn.70

caktır.75
Hoca Ahmet Fakih Sultan Zâviyesi

Pirebî Sultan Zâviyesi vakıflarına dair Anadolu Selçukluları döneminden günümüze ulaşmış

Belgelerde Hoca Ahmet Fakih Sultan ve Hoca

herhangi bir vakfiyeye rastlanmamıştır. Konya

Ahmet Fakih olarak geçen zâviye, günümüzde

Osmanlı sınırları içerisine dâhil edildiği zaman

Yaka Caddesi üzerinde, Konya Şeker Fabrikası’nın

sadece birkaç parça vakıf gayrimenkul tespit

arka girişi karşısında yer almaktadır. Kitabesine

edilmiştir. Osmanlı’nın son dönemlerinde, XIX.

göre 618/1221 yılında inşa edilmiş bir Selçuklu

Yüzyılın ikinci yarısında burası için nukut vak-

eseridir.76 Hoca Ahmet Fakih Zâviyesi, geniş bir

fedildiğine dair vakfiyeler bulunmaktadır. Konya

avlunun içinde cami, çeşme, türbe, hamam ve şey-

vakıflar müdürlüğünde bulunan 4 numaralı 161 ve

hin ikametine tahsis edilmiş evden oluşmaktadır.

162 sayfalarında Pirebî Sultan Zâviyesi’ne ait iki

Duvarlarla çevrili avluda bir de mezarlık bulun-

Türkçe vakfiye bulunmaktadır. Bunlardan birinci-

maktadır.77

si 28 Cemaziyelahir 1296/18 Haziran 1879 Konya
kadı vekili Seyid Mehmet Emin tarafından tanzim
edilmiştir.71 Konya’nın Baba Sultan Mahallesi’nden Ahmed Efendi oğlu Mehmet Said Efendi, Pirebî Sultan Zâviyesi’ne 6.000 kuruş vakfetmiş,72
bunun için birtakım şartlar ortaya koymuştur.
Buna göre 6.000 kuruş onu on bir buçuktan istirbaha verilecek, elde edilen nema zâviyenin tamire
muhtaç yerlerine harcanacaktır. Bir görevli cuma

Hoca Ahmet Fakih Zâviyesi ile ilgili hurufat defterinde bazı bilgiler verilmiştir. Zikredilen
deftere göre Zilkade 1110 / Mayıs 1699 öncesinde
Şeyh Mehmed, Hoca Ahmed Zâviyesi’nde imam
ve hatip olarak görev yapmıştır. Ancak Şeyh Mehmed’in ümmi olması dolayısıyla verilen tarihte
görevinden alınmış ve yerine mütevelli Mustafa
arzıyla Hacı Mustafa atanmıştır.78

ve perşembe günleri tekkede kandilleri yakacak,

73

zâviye dervişlerine kapıyı açacak, bu hizmeti için

74

kendisine ayda 10 kuruş maaş verilecek, kandiller
KŞS, Nr. 2, s.74-1. (29 Cemâziye’l-âhir 978 / 28 Kasım 1570).
Leyla Şafak, 2 Numaralı Konya Şer’iye Sicili(978-989 /15701582) Değerlendirme ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya 2019, s.325.
70

71

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.701.

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.701; Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.93.

İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi
adlı eserinde Konya’nın Kuzgunkavak mahallesinde oturan Hacı
İbrahim İbn-i Hacı Mehmet adlı kişinin zaviyeye 2000 kuruş vakfettiğini yazmıştır. Bkz: Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya
Tarihi, s.701.
Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.701; Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.93.
75

76

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.54; Küçükdağ, a.g.t., s.68.

77

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.54.

78

VGMA, HD, 1140, Vr.8, s. 501. Oğur, a.g.t., s.425.

72
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Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.93.

Fakih Ahmet Paşa Zâviyesi

Hoca Ahmet Fakih Zâviyesi hakkında 53 Numaralı Konya Şer’iye (1148-1149/ 1736-1737) Sicilinde bir takım malumatlar yer almaktadır. Buna
göre; Konya’da vâki’ Hoca Ahmet Fakih Sultan
Zâviyesi’nin yevmi bir akçe vazife ve bir hisse
galle ile meremmatçı olan Süleyman’ın ölümü
üzerine onun yerine oğlu Mustafa Halife’nin göreve getirilmesi kararlaştırılmıştır. (21-29 Zî’l-hicce
1148/3-11 Mayıs 1736)79

Konya’da Hoca Ahmet Fakih Zâviyesi’nden
başka bir de Fakih Ahmed Paşa Zâviyesi bulunmaktadır. Mikail Bayram, Fakih Ahmed’in Evhadüd-din’in müridlerinden olduğunu rivayet etmektedir.84 Konyalı, eski sicil defterlerindeki tamirat
kayıtlarında zâviyeyi gördüğünü ifade etmiştir.85
Ancak bu zâviyenin yerine dair net bir bilgi vermemiştir. Mustafa Yıldırım yapmış olduğu çalış-

Hoca Ahmet Fakih Zâviyesi’nin belirlenmiş
bir vakfiyesi yoktur. Ancak vakıfları oldukça zengindir. Bunlar; Konya civarında iki gözlü değirmen, Sudirhemi Nahiyesi’ne tabii Kesriye köyü,
Konya’nın içinde dolap, Konya’da altı bağ ve yine
Konya içinde 12 ayrı yer vakıf olarak tahsis edil-

masında; zâviyenin çevresinde zamanla, türbe,
mescit, hamam, çeşme, sarnıç, Karatay Mescidi,
Şekerfuruş Türbesi ve hazire içinde mezar taşlarının teşekkül ettiğini bizlere aktarmıştır. Günümüzde ise, zâviye, hamam ve mezar taşlarının bir kısmından hiç bir eser kalmadığını söylemiştir.86

miştir.80 Fâtih ilk Karaman ili tahririni yaptırırken

Şer’iye Sicillerindeki bilgilere göre zâviyenin

zâviyede Ahî Asker isminde bir şeyhin bulunduğu

hatibi ve şeyhi hakkında bilgiler bulunmaktadır.

kaynaklarda ifade edilmektedir. Fâtih’in defterin-

Buna göre zâviyenin 1645 yılında hatibi ve şeyhi

den edindiğimiz bilgilere göre Hoca Fakih Zâvi-

Ömer adında bir kişidir. Ömer, günlük 7 akçe sene-

yesini kendisinin tabiilerinden biri olan Şah Foke

de 40 kile galle karşılığında görev yapıyordu. Şeyh

ihya etmiş ve metbu’nun hanedanın tasarrufuna

Ömer’den sonra göreve Şeyh Yusuf getirilmiştir.87

81

vermiştir. Şah Foke, Karaman’daki şeyh Mukbil

Sadreddin Konevî Zâviyesi

Zâviyesi’nin Gülnar ve Minare ve Kakçı Oğlu
Bağı yanındaki yerlerin ve Çakıllu, Emeksun köylerindeki tarlalarını ve Ulu Şah Foke evi diye meşhur olan evini vakfetmiştir.82 III. Murat dönemine
ait belgelerde ise Hoca Fakih Zâviyesi’nde bulunan kitaplar da tespit edilmiş, çalınanların sayısı ve
adları gösterilmiştir.83

Selçukluların önemli mutasavvıflarından biri
olan Sadreddin-i Konevi’nin (1274) Konya’da büyük ve ihtişamlı bir zâviyesi bulunmaktadır. Bu
zâviye dönemin ilim ve fikir merkezi konumunda
olup, büyük toplantılar ve sema törenleri düzenlenmiş bir yer olarak tarihi kayıtlara geçmiştir.
Nitekim Eflâkî Ariflerin Menkıbeleri adlı eserinde
Muineddin Pervâne’nin, bu zâviyede büyük bir
toplantı tertip ettiğini ifade etmiştir. Düzenlenen bu

KŞS, Nr. 53, s. 67/2. İzzet Sak - İbrahim Solak, 53 Numaralı
Konya Şer’iye Sicili (1148-1149/1736-1737) (Transkripsiyon ve
Dizin, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 2014, s.157. KŞS, Nr.
39, s.274-1. İbrahim Solak- İzzet Sak, 39 Nolu Konya Şer’iye Sicili
(1113-1113/1701-1702) (Transkripsiyon ve Dizin), Palet Yayınları,
Konya 2015, s.466.
79

80

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.57.

81

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.393.

82

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.394.

83

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.394.

Mikâil Bayram, “Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadî Dervişler”, Türkler, C.7, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s.484.

84

85

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.391.

Mustafa Yıldırım, “Konya Hoca Ahmet Fakih Zaviyesi Çevresinde Oluşan Yapı Topluluğu”, Marife, Yıl.7, S.2, Güz 2007, s.207.
86

KŞS, Nr. 9, s.179-1. Hüseyin Muşmal, XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Konya’da Sosyal ve Ekonomik Hayat (1640-1650), Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya
2000, s.46.
87
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toplantıda Mevlana’nın da yer aldığı zikr edilmek-

si’nde ve zâviye yakınlarında tarla ve bağlarından

tedir.88 Ayrıca Mevlana’nın zaman zaman Sadred-

sağlanan bazı gelirler vardır96.

din Konevî’nin Zâviyesi’ni de ziyaret ettiği eserde

İzzet Sak’ın Kadı Sicilleri Işığında Konya’da

beyan edilmektedir. Konya da böyle bir zâviye-

Yapılan Vakıflar (1650-1910) adlı eserinde Sad-

nin varlığına Şer’iyye Sicillerindeki kayıtlarda da

reddin Konevi Zâviyesi’ne ait bahçe vakfına dair

rastlanmaktadır.90 İki numaralı Şer’iye Sicilinde

önemli bilgiler yer almaktadır. Karaman Eyaleti

Sadreddin Zâviyesi adı geçmektedir. Bu sicile göre

Valisi Mustafa Paşa Meclis-i şer’de Konya’da

89

Sadreddin Zâviyesi’nde hizmet eden kimsenin
ücretlerinin verilmesi hakkında icâzet verilmiştir.
Mezkur sicilde bu durum şu şekilde geçmiştir; Budur ki Hızır Pâşâ Sadreddîn Zâviyesi’nde sene 978
gurre-i Ramazân’ından gâyet-i Receb’e gelince
vekîl-i harclık hidmetin idüp hidmet etdüğü târîhin
mevâcibi alınmasına icâzet virilüp kayd olundu fî

vaki’ olan Sadreddîn Evkâfı mütevellisi Ebûbekir
Çelebi mahzarında, azîz-i müşarun ileyhin mahallesinde vâki’ bir tarafı mekâbir-i müslimîn, bir
tarafı Bedir Beşe mülkü, bir tarafı Yusuf mülkü ve
bir tarafı azîz-i müşârun ileyhin vakfı olup cidârı, eşcâr ve kürûmunu Mehmed ve Âbide nâm kimesnelerden şirâ-i şer’î ile iştira eylediği bir kıt’a
bağçesini mülkünden ifrâz edip hüsn-i niyyet ve

selh-i Receb sene 979 (30 Receb 979 / 18 Aralık

hulûs-ı taviyyet ile şöyle vakf ve şart ve ta’yîn ey-

1571).

lemiştir:

91

Kendi adıyla anılan mahallede bulunan zâvi-

Hudûd-ı mezbûre ile mahdûd olan beğçeyi

ye vakfının 1645 yılında nazırlığını Ali Ağa92 şe-

azîz-i müşârün-ileyhin zâviyesini her kim teslim

hir cabiliğini günlük 2 akçe ve senede 2 hisse ile
Mehmet yürütmektedir93. Bu tarihlerde bevvablık
müşterek olarak tasarruf edilmektedir94. Zâviyenin imamlığı ve vakfın tevliyeti de müşterek olarak yapılmaktadır. Bu dönemde zâviyede görev
yapan imamların ikamet ettiği evin harabe olduğu
ve yeni bir ev yapıldığı anlaşılmaktadır.95 Zâviye
vakfının gelirleri arasında Hoca Cihan MevkiAhmet Eflâkî, Âriflerin Menkıbelerî, (çeviren: Tahsin Yazıcı),
Hürriyet Yayınları, C.I, İstanbul 1973, s.207.

88

89

alırsa mutasarrıf olup hâsıl olan meyvesini azîz-i
müşârün-ileyhin fukarasıyla ekl olunmak üzere
vekf-ı mü’ebbed ve habs-ı muhalled idüb şart ve
ta’yin eyledim ve bağçe-i merkûmeden hasıl olan
meyve ekl olundukta hayr dua eyleyeler ve zâviye-i
merkumede şeyh ve mütevelli olanlardan birisi zikr
olunan bağçeyi icare-i tavîle ile âhara icâr ederse
ve bir vecihle mülke mübeddel ederse Allahu te’âlâ
ve Resûlü aleyhi’s-selamın ve cümle enbiyâ-i izâm
ve melâikenin ve Ademoğullarının lanetleri üzerine olsun denilmiştir.97
Konya, Osmanlı Devleti’ne geçtiği zaman

Eflâkî, I, s.254-255.

Konya Müzesi Şer’iyye Sicilleri: Çeşme ve Şadırvan, C.38,
s.1411, Zâviye: C.9; Ahmet Saim Arıtan, “Sadreddin Konevî Zâviyesi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
C.7, S.7, 1997, s.298.
90

KŞS, Nr. 2, s.208-5, (30 Receb 979 / 18 Aralık 1571). Şafak,
a.g.t., s. 615.
91

92

KŞS, Nr. 9, s.176-4. Muşmal, a.g.t., s.43.

93

KŞS, Nr. 9, s.177-3 Muşmal, a.g.t., s.43.

94

KŞS, Nr. 9, s.182-4 Muşmal, a.g.t., s.43.

95

KŞS, Nr. 8, s.190-1 Muşmal, a.g.t., s.43.
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Sadreddin Konevî Zâviyesi, Mevlâna dergâhından sonra en fazla vakfı olan tasavvuf yapısı idi.
Vakıf gelirleri de oldukça zengin olup, Fâtih’in
yaptırdığı vakıf tahriri sırasında zâviyenin, değişik nahiyelere bağlı yedi köyü, ayrı yerlerde 27
96

KŞS, Nr. 8, s.116-1, Nr. 9, s.156-3, 130-1. Muşmal, a.g.t., s.43.

İzzet Sak, Kadı Sicilleri Işığında Konya’da Yapılan Vakıflar
(1650-1910), Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2012, s.129.
97

bağı, ayrı yerlerde 17 zemini bulunduğu ifade

Konya 47 numaralı kadı sicili defterine göre;

edilmektedir. Günümüzde Konya il sınırları içe-

Şems-i Tebrîzî Zâviyesi’nde okunan Eczâ-i Şe-

risinde zâviye olarak gösterilebilecek bir mekân

rife Cüz-hân Berâtı bilgileri verilmiştir. Buna

bulunmamaktadır.

göre Konya’da vâki’ Şems-i Tebrîzî Zâviyesi’nde

98

99

kırâ’at olunmak üzere Mustafa Çelebi ve İshak

Şems-i Tebrîzî Zâviyesi
Şems-i Tebrîzî Zâviyesi, Konya’nın merkezinde yer alan Mevlânâ Dergâhı’na bağlı beş Mevlevî zâviyesinin en önemli tasavvufi yapılarından
biridir. Hz. Mevlanâ’nın yakın dostu olan Şems-i
Tebrîzî Hazretleri, Konya’da öldürülmüş, günü-

Bey Evkâfı’ndan bir hisse galle ile cüzhan olan
Mahmût ölünce yerine Abdulkâdir tayin olunmuştur.104 Konya 33 Nolu Şer’iye Sicilinde ise Şems-i
Tebrîzî Zâviyesi’nde yaşanan mutasarrıf anlaşmazlığına dair bilgi verilmiştir.105
Cemel Ali Sultan/Durud Zâviyesi

müzde türbesinin bulunduğu yere gizlice gömülmüştür. Selçuklular zamanında buraya türbe ve

Selçuklu dönemi eserlerinden olan Cemel Ali

zâviye inşa edilmiştir.100 Bu zâviye, Mevlevîlik’te

Sultan/Durud Zâviyesi Küçükdağ’ın verdiği bilgi-

Konya Şems-i Tebrîzî Zâviyesi “Makâm-ı Şems”
diye adlandırılmış ve şehrin önemli bir ziyaretgâhı
kabul edilmiştir.101 Kitâbesi ve vakfiyesi bulunmadığı için Şems-i Tebrîzî Türbesi ve Zâviyesi’nin ilk
defa kimin tarafından hangi tarihte yapıldığı bilin-

lere göre Meram’da Çirkâb sokağında yer almaktadır.106 Yapım tarihi bilinmeyen bu eser Meram’da
Turud Yöresi’nde, Yaka caddesi üzerinde bulunmaktadır.107 Bu zâviyeye sonradan mektep ilave
edilmiştir.108

memektedir. Bazı rivayetlere göre türbe ve zâvi-

Cemel Ali Sultan/Durud Zâviyesi’nin XVIII.

ye, Ahî yanlısı Bedreddin Gevhertaş’ın bağı veya

yüzyılda faal durumda bir tarikat yapısı olduğu bi-

Mevlânâ için yapılan medresenin eski yeri üzerin-

linmektedir. Ancak bu zâviyenin vakıflarına dair

de kurulmuştur.

herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Zâviyenin bu-

102

Fâtih; Konya’yı Osmanlı toprakları içine dahil
ettikten sonra 881 H./1476 M. yılında Konya evkafını tespit ettirmiştir. Bu defterde Şems-i Tebrîzî
Zâviyesi’nin mütevelliliğinin Mevlâna’nın evlâ-

lunduğu mahallenin eski sakinlerinden olan Mehmet Er, türbenin hemen doğusunda başlayan 8-10
dönüm genişliğinde Tekke Bağı adı verilen bir bağın zâviyeye ait vakıf olduğunu söylemiştir.109

dından Ârif Çelebi’ye şart koşmuş, ondan sonra

Hızır İlyas /Ayabakan Zâviyesi

da evlâdının evlâdına geçmesi gerektiğini vakfiye-

Hızır İlyas Zâviyesi, Konya’da Ferhuniye Ma-

sinde bildirmiştir. Eski defter kayıtlarında da Arif
Çelebi’nin torunlarından Ahi Ali oğlu Mehmed
Çelebi’nin mütevelli olduğu belirtilmiştir.
98

103

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.141.

Hasan Özönder, “Sadreddin Konevî Ma’mûresi’nin Mimarî Teşekkülü”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi, S.4, 1989, s.130.
99

100

Küçükdağ-Arabacı, a.g.e.,s.306.

Ş. Barihüda Tanrıkorur, “Şems-i Tebrîzî Zâviyesi”, DİA, C.38,
İstanbul 2010, s.516.

104
K.K.S. Nr. 47, s.253-2 (2 Rebî’ü’l-evvel 1129/ 14 Şubat 1717).
Sak, Konya Kadı Sicili 47 (1128-1129/1716-1717), s.657-658;
K.K.S. Nr. 47, s.253-5 (2 Rebî’ü’l-evvel 1129/ 14 Şubat 1717) .
Sak, Konya Kadı Sicili 47 (1128-1129/1716-1717), s.659.

KŞS, Nr. 33, s.109/1. Mehmet Ali Güven, 33 Numaralı Konya
Şer‘iye Sicili (Değerlendirme ve Transkripsiyon), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya 2006,
s.245.

105

106

Küçükdağ, a.g.t., s.68.

107

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.22.
Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.23.
Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.23.

101

102

Tanrıkorur, “Şems-i Tebrîzî Zâviyesi”, s.516.
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103

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.937.
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hallesi’nde, Beşarabey mescidinin doğusunda yer

kadın-evladına nezaret hakkı, biri de peygamberin

almaktadır.

ve vakfın ruhu için Kur’an okuma hakkı olarak ve-

110

H.640/M.1242 tarihli Arapça vak-

fiyesinden Kemaleddin b. Oğulbey’in yaptırdığı

rilecektir.116

anlaşılmaktadır.111 Konya halkının, Hıdırellez günü
eğlencelerini bu tekkenin çevresinde yaptıkları bilinmektedir. II.Bayezid’in oğlu Şahinşah burada
bir de mescid inşa ettirmiştir.112 Hızır İlyas Zâviyesi, 1467’de Konya Osmanlılar’ın eline geçtiğinde
“Hızır İlyaslık” olarak anılmaktaydı. Türbenin bitişiğinde olması gereken zâviye ve mescid bölümlerinin ne zaman yıkıldığı bilinmemektedir.113
Kemaleddin b.Oğulbey H.646/M.1248 yılında
çok gelirli bir vakıf tesis etmiştir.114 Vakfiyye kayıtlarından elde edilen bilgilere göre Kemaleddin
b.Oğulbey; Ertaş diye maruf olan Çaşnigir kapısı
dâhilindeki Hızır İlyas Zâviyesi’ne şunları vakfetmiştir: Kemaleddin b.Oğulbey, kendi mahallesinde
bulunan zâviyeye Akşehir’e bağlı Hökes Karyesi’nin tamamını, zâviyenin bulunduğu bölgede bulunan yedi bahçeyi, Emir ibn Cüryan ve Doğancık
Mezraaları’nın yanı sıra pek çok arazi ile han, Kırk
kilise ve Sandıklı Köyleri’ndeki hisseleri, bağları,
tarlaları, dükkânları ve evleri vakfetmiştir115.

Fâtih’in İlyazıcı defterinde bu zâviye; Hızır
İlyaslık Vakfı şeklinde geçmiştir. Buna göre; Hızır
İlyas Zâviyesi’nin Konya içinde, Ebülfazl/İplikçi
Camii’nin bitişiğinde, Hoşafçılar Çarşısı’nda 12
dükkân vakfı bulunmaktadır.117 H.906/M.1500 tarihli II. Bayezid tahririnde de vaziyet aynı şekildedir. Bu tahrirde Akşehir’de Bermud Köyü’nün
Hoca Fakih civarında, Meydan’da, Selver’de,
Alakapı’da, Hoca Fakih’de tarlaları, Meram’da bir
bağı olduğu belirtilmiştir. III. Murat’ın tahrir heyeti de aynı şeyleri tespit etmiştir. Konya vakıflar
müdürlüğünde bulunan bir tezkireden anlaşıldığına göre H.1292/M.1875 yılında Hızır İlyas Zâviyesi’nin “evlâdiyet ve meşrutiyet” üzere tevliyet
ve nezaret ve cüz okuma ücretleri H. Mehmet oğlu
Süleyman’a verilmiş, fakat onun cüzhanlıktaki aczi
üzerine zâviye Hacı Hafız Süleyman Efendi’ye
tevcih edilmiştir.118 Hızır İlyas Zâviyesi bugün
mevcut değildir. Ancak zamanımıza ulaşan Hızır
İlyaslık Türbesi ise 1960 yılında Konya Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından tamir edilmiştir.119

Kemaleddin Oğul Bey hayatta iken vakfının

Şeyh Aliman/Alaman Sultan Zâviyesi

mütevelli ve nazırı kendisi, öldükten sonra oğullarının ve oğullarının oğullarının en büyüğü ve
en iyisi, eğer evladı bulunmazsa azadlılarının çocukları olacaktır. Vakfın geliri ile evvela zâviye ve
evkafın imarı temin edilecek geri kalanı da dokuz
hisseye ayrılarak üçü tevliyet hakkı, beşi erkek ve
110

Küçükdağ-Arabacı, a.g.e., s.289.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Vakfiyeler, no.14/46. Naklen Küçükdağ-Arabacı, a.g.e., s.289.

111

Şeyh Alaman Zâviyesi Konya’nın doğusunda Şeyh Alaman Mahallesi’nde bulunmaktadır.120
Zâviyede bulunan kitabeye göre; Şeyh Alaman
Zâviyesi, Seyyid Ahmed, Fakih Ahmed ve Seyyid
İbrahim Arap adlarına 687 senesi Ramazanında
yapılmıştır.121 Fâtih ve diğer hükümdarlar tarafından yaptırılan Karaman-ili Tahrir defterlerinde
Şeyh Alaman adına bir zâviye ya da başka bir esere

112

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.920-924.

116

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.923.

113

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.52.

117

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.53.

114

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.921.

118

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.923-924.

119

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.924.

120

Küçükdağ-Arabacı, a.g.e., s.292.

121

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.745.

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.922-923;
Sadullah Gülten, “Hızır-İlyas Zaviyeleri, Aya Yorgi ve Bektaşîler”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S.83,
Yıl 2017, s.84.
115
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rastlanmamıştır. Ancak vakfiyesi icabı 1615 yılın-

Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî Zâviyesi

da zâviyenin mütevellisi bulunan Ebi Fakih oğlu

Selçuklu döneminde inşa edilmiş olduğu dü-

Abdü’l-Ahad, Konya kadısına başvurarak, İbrahim
Zeynü’l-Arap Oğlu Şeyh Ahmed Zâviyesi’nde babadan dedeye zâviyedâr ve mütevelli bulunduğunu bildirmiştir. Fakat elindeki vakfiyeyi Konya’yı
Celâliler’in istilası sırasında kaybettiğini belirterek
ahiretteki mesuliyetinden kurtulmak için, vakfiye
yerine geçerli olmak üzere bir kadı ilamı almıştır.

şünülen Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî Zâviyesi ve
türbesi aynı yerde olup, Şüca’uddin türbesinin güneybatısında ve Şeyh Sadaka Türbesi’nin önünde
Musalla Mevkii’nde yer almaktadır.127 Halen ayakta bulunan türbenin moloz taşlı gövde üzerinde
tuğladan yapılmış küçük bir kubbesi vardır. Şeyh
Sadaka Türbesi ile yan yana bulunmaktadır.128

Bu defterdeki bir kayda göre H.1255/M.1839 yılında mütevelli olan vakfın avlâdından Süleyman,
çocuksuz öldüğü için torunu Hacı Mustafa zâviyeye mütevelli tayin edilmiştir.122

Hurufat defterindeki kayıtlara göre türbe ve
zâviyesinin, Rebîülevvel 1140 / Ekim 1727’de faal
olduğu anlaşılmaktadır. Verilen tarihte türbenin 1
akçe ve 1 hisse galle ile türbedarı ve zâviye Şey-

Şeyh Alaman Zâviyesi hakkında 47 numaralı

hi Mehmed’dir. Mehmed’in ölmesi üzerine tür-

Kadı Sicil defterinde bu zâviyenin mütevelli beratı

bedarlık ve zâviye Şeyhliği boş kaldığından vaiz

bulunmaktadır. Buna göre Şeyh Alaman Zâviye-

Mehmed bin Abdurrahman’a berat tevcihi yapıl-

si’nde yevmi iki akçe vazife ile mütevelli olan el-

mıştır.129 Konyalı, bu yapıyı tekke olarak göster-

Hâc Abdullah’ın ölümü üzerine yerine Mehmet ha-

miş ve Konya vakıflar umum müdürlüğünde 3520

life tayin edilmiştir. (1-10 Cemâziye’l-evvel 1125/

umumî ve 36 yaprak numaralı bir kayıtta dört tarafı

26 Mayıs-Haziran 1713)123

kabristanla çevrilmiş Şeyh Evhadüddîn-i Kirmânî

Hurufat defterindeki kayıtlara göre; XVIII.
yüzyıl başlarında aktif olduğu anlaşılan bu zâviyenin Şaban 1101/Mayıs 1690’da 2 akçe ile mütevel-

Tekkesi’ni gördüğünü eserinde belirtmiştir. Ancak
tekkenin bulunduğu yer dışında bu konuya dair ayrıntılı malumat vermemiştir.130

lisi Mustafa bin Mahmud’dur. Mustafa’nın ölmesi

Şeyh Sadaka Zâviyesi

üzerine evladı vakıftan Molla İbrahim’e tevcih ya-

Selçuklu dönemi eserlerinden olan; Şeyh Sa-

R. Ahir 1125/Nisan 1713’te zâviyenin

daka Zâviyesi; Musalla mezarlığının içinde Şü-

2 akçe ile mütevelli evladı vakıftan Abdullah’tır.

ca’-üd-din Uğurlu Türbesi’nin batısında ve Şeyh

Abdullah’ın ölmesi üzerine büyük oğlu Mehmed’e

Evhadüddîn-i Kirmânî Türbesi’nin kuzeyinde

Şevval 1186/Aralık 1772’de

bulunmaktadır. Mikail Bayram bu zâviyenin, Ev-

evladı vakıftan zâviyenin 2 akçe ile mütevelli İb-

hadüddîn-i Kirmânî’nin halifesi Zeyneddin Sada-

rahim’in beratı yenilenmiştir.

ka’ya ait olduğunu ifade etmiştir. Zâviyesine ha-

pılmıştır.

124

tevcih yapılmıştır.

125

126

nım dervişler de (Fakiregân) devam etmiş ve sema
122

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.747.

123
K.K.S. Nr. 47, s.266-4. (1-10 Cemâziye’l-evvel 1125/ 26 Mayıs-Haziran 1713), Sak, Konya Kadı Sicili 47 (1128-1129/17161717), s.690; K.Ş.S., Nr. 47, s.266-4. (1-10 Cemâziye’l-evvel
1125/ 26 Mayıs-Haziran 1713), Sak, 47 Numaralı Konya Şer’iye
Sicili (1128-1129/1716-1717) Transkripsiyon ve Dizin, s.606-607.
124

VGMA, HD, 1115, Vr.5, s.4. Oğur, a.g.t., s. 427.

125

VGMA, HD, 1107, Vr.17, s.53. Oğur, a.g.t., s. 427.

126

VGMA, HD, 1216, Vr.1, s. 12. Oğur, a.g.t., s. 427.

meclisine katılmışlardır.131
127

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.590.

128

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.28.

129

VGMA, HD, 1128, Vr.4, s. 141, Oğur, a.g.t., s.428.

130

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.590.

131
Bayram, Anadolu Selçukluları Zamanında Evhadî Dervişler,
s.486.
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Ateşbaz Veli Zâviyesi

Gevrek isminde bir esrarkeş burasını bir ikametgâh haline getirdiği için son zamanlarda Gev-

Ateşbaz Veli Zâviyesi Konya Eğitim ve Araş-

reğin tekkesi adını almıştır. Tekkeleri ve türbeleri

tırma hastanesinin doğusunda Ateşbaz’a ait türbe

kapsayan kanun yürürlüğe girdikten sonra ilgili

ile birlikte bir avlunun içinde halen ayakta bulun-

idare bu zâviyenin ve türbenin enkazını satmış-

maktadır. Ateşbaz Zâviyesi’nin ilk kurucusu, Sultan

tır. Konyalı bu zâviyenin, Şeyh Sadreddin-i Ko-

Veled kızı Arife Şeref’in oğlu Muzafferüddin Ah-

nevî’nin oğlu Sa’deddin Çelebi’nin hocası Şeyh

med Paşa’nın torunlarından Çelebi Abdüssameddir.

Sadaka için yapıldığını ifade etmiştir.

Bu bilgilere göre zâviye ilk defa Karamanoğulları

132

Fâtih devrinde Konya evkafını yazan tahrir
heyeti bu zâviyeyi de tespit etmiştir. O dönemde
Derviş Veli zâviyenin şeyhi olup, zâviyenin evkafıda şunlarda oluşmaktaydı; Gülüstan avlusunda bir
bağ, zâviye yakınında bir zemin, Meram Vadisi’nde Özmüş değirmenidir. Daha sonra bu değirmen

döneminde inşa edilmiştir.135 Bu zâviye zamanla
yıkılmış yerine H.1315 (M.1897) yılında Mevlana
dergâhı postnişini Abdülvahid Çelebi tarafından bir
zâviye yaptırılmıştır. Zâviyenin küçük bir bahçesi
olup, etrafı duvarlarla çevrilmiştir.136 Bazı rivayetlere göre ise bu zâviye Mevlana ve babası ile birlikte
Larende (Karaman)’den Konya’ya gelmiş Ateşbaz

yıkılıp yerine başka değirmen yapılmıştır. Evkaf

Şemseddin Yusuf İbn-i İzzeddin adına yapılmıştır.

müfettişleri bunu yolsuz buldukları için yapılan

(1285)137 Şemseddin Yusuf’a ateşle oynayan, anla-

değirmeni tekrar zâviyeye bağlatmışlardı.133

mında bir lakabın verilmesi, Mevlana dergâhında

Seyfiye/Karasungur Zâviyesi
Seyfiye/Karasungur Zâviyesi, eskiden Kız
Öğretmen okulu olan günümüzde Selçuk Üniversitesi Rektörlük binasının doğusundan Şems-i
Tebrizi Cami ve Türbesine giden sokağın solunda yer almaktadır. Eser Selçuklu devlet adamı ve
Celaleddin Karatay’ın kardeşi Seyfeddin Karasungur adına XIII. yüzyılda yapılmıştır. Selçuklu dö-

aşçılık yapmasından ileri gelmektedir.138
Küçükdağ’ın verdiği bilgilere göre zâviye için
Attarlar çarşısında bulunan bir dükkân vakfedilmiştir. Dükkânın icarından elde edilen gelirin bir
kısmıyla Ateşbaz Türbesi tamir edilecek, bir kısmıyla zâviyeye gelen dervişlere yemek pişirilip
yedirilecek, bir kısmı ile de türbenin kandiline yağ
ve mum alınacaktır.139
Ali Gâv Zâviyesi

nemine ait olan bu yapı Seyfiyye Buk’ası olarak

Belgelerde bazen tekke140, bazen zâviye141

da bilinmekte olup türbe, zâviye ve medreseden
oluşmaktadır. Ancak Fâtih dâhil III. Murad’a kadar Buk’a’dan bahsedilmemektedir. Küçükdağ’a
göre; XVII. yüzyıldan sonra Osmanlı döneminde
“Seyfiyye Buk’ası” olarak geçen bu tarikat yapısına buk’adar tayini ile ilgili belgelere çok sık rastlandığına bakılırsa, zâviye sonradan buk’a olarak
isimlendirilmiştir.134
132

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.755.

133

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.756.

134

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.110.
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135

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.18.

136

Önder, Mevlâna Şehri Konya, s.152.

137

Küçükdağ-Arabacı, a.g.e., s.300.

138

Önder, Mevlâna Şehri Konya, s.152.

139

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.19.

140
KŞS, Nr. 7, s.183-3. Şafakçı, a.g.t., s.468. Yusuf Küçükdağ,
İbrahim Hakkı Akman, “Konya’da Ali Gâv Tekkesi, Vakıfları ve
Vakfiyeleri” Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, C.10, S.19, 2015, s. 21.
141
VAD, no. 948, s.50;no. 4115, s.42; KŞS, no.58,s.187; no.60,
s.41.naklen Küçükdağ-Akman, “Konya’da Ali Gâv Tekkesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri”, s.21.

şeklinde geçen bu yapı, eski ismi Akıncı olan Fer-

nuni’nin 1533’teki tahririnde; “zemîn-ibâğât ve

huniye mahallesinde, Kemâliye ve Karatay medre-

bâğçehâ üç kıt’a” şeklinde kaydedilmiştir147 III.

selerinin kuzeyinde bulunmaktadır.142 Günümüzde

Murad’ın 992/1584’te Karaman Defterdarı Musta-

Sultanşah Caddesi, Ali Gâv Sokakta, Selçuklu Ata-

fa Efendi’ye yaptırdığı vakıf tahririnde “Vakf-ızâ-

türk Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarına bitişik hal-

viye-i Ali Gâv der-Konya zemîn-i dolâb-ı Ali Gâv

dedir. Selçuklu medreseleri şeklinde inşa edilen bu

fî-sene der-defter-i atīk 800. Zemîn-i bâğ der ha-

yapının XIII. yüzyılda Bektaşî olduğu sanılan Ali

valî-yi Selyığar fî sene 55 zırâ’at olunur. Şeh-zâde

Gâv adında bir zat adına yaptırıldığı tahmin edil-

Sultân Selim sarâya iltihāk itdirmüşler.”148 Şeklin-

mektedir. Tekkede eyvan ile yanlarda kubbeli iki

de açıklayıcı bilgiler tespit edilmiştir. Verilen bil-

odası yer almakta olup, Ali Gâv’ın kabri de burada

gilere göre Ali Gâv Zâviyesi’nin Konya’daki vakıf

bulunmaktadır. Eyvan önünde kapalı bir avlunun

arazisi, ekilip dikilen bir avludur. Bunun bir kısmı

çevresinde hücrelerin bulunduğu, yapılan bir ka-

Dolaplı bağdır. Şehzade Cem, valiliği sırasında

zıyla ortaya çıkmıştır.

Alâeddin Köşkü’nde oturmuş, bu arazinin muhte-

143

Mehmet Önder, bu tekkenin Hacı Bektaş-ı
Veli’nin halifelerinden Şeyh Rasül Baba adına inşa
ettirilmiş olabileceğini ve Ali Gâv Baba’nın da bu-

melen bir kısmını icarla sarayın bahçesi hâline getirmiştir. Daha sonra II. Selim (1566-1574) Konya
valisi iken bu arazi saraya ilhak edilmiştir149.

rada şeyhlik yaptığı tahmininde bulunmuştur. Nite-

Konya 7 numaralı Şer’iye Siciline göre; Ali

kim daha sonra bu tekke Ali Gâv adını almıştır.144

Gâv Sultan Zâviyesi tekke olarak kayıtlara geç-

İbrahim Hakkı Konyalı’ya göre Ali Gâv, Konya

miştir. Bu belgeye göre adı geçen tekkenin 1644

kalesinin kuşatılması sırasında sığır postuna bürü-

yılında zâviyedarının Kasım Dede olduğu bilin-

nerek kaleden içeri girip kale kapısını açmış, Kon-

mektedir. Kasım Dede’nin vefatıyla Tekkenişin-

ya’nın fethini sağlamıştır.

lik vazifesi boş kalınca yerine Mahmut zâviyedar

145

Zamanla harap olmuş bu zâviye, H.1319
(M.1901) yılında Konya Valisi Avlonyalı Mehmet
Ferid Paşa tarafından onarılarak Mahmudiye Medresesi adıyla tedrisata açılmış ve bu onarıma dair
batısındaki geniş bir arsaya açılan kemerli cümle

tayin edilmiştir150. Bu tarihte Hacı Bektaş-ı Veli
evladından Mevlüt, Dîvân-ı Hümâyûn’a arz göndererek vâkıf şartları gereğince beratın kendisine
verilmesini istemiştir151. Böylece Şeyh Mevlüt
Tekyenişin olmuştur152.
Ali Gâv Zâviyesi için daha sonra bir nukud

kapısı üzerine kitabe konmuştur.146
Ali Gâv Tekkesi vakıflarının Anadolu Selçukluları Dönemi’ndeki durumu hakkında şimdilik
herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Karamanoğulları döneminde, tekke binasının bitişiğinde bir
arazisi mevcut olup vakfiyesi bulunmuyordu. Ka142

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.909.

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.910-912;
Küçükdağ-Arabacı, a.g.e., s.289.

143

vakfının kurulduğu ve bunun için vakfiye düzenlendiği arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. Şeyhülislam Sadeddin Efendi’nin kethüdası Abdülkadir
147
387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri
(937/1533), I, Ankara 1996, s.43.
148
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-i Kadime Arşivi,
(TKG.KK.TTd.), no.405, s.11. naklen, Küçükdağ-Akman, “Konya’da Ali Gâv Tekkesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri, s.24.
149

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.912.

144

Önder, Mevlâna Şehri Konya, s.168-169.

150

KŞS, Nr. 7, s.183-3. Şafakçı, a.g.t., s.468.

145

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.913.

151

KŞS, Nr. 7, s.190-1. Şafakçı, a.g.t., s.481.

146

Önder, Mevlâna Şehri Konya, s.169.

152

KŞS. Nr. 7, s.190-2. Şafakçı, a.g.t., s.481-482.
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oğlu Hacı Ahmed’in oğlu Abdülkadir, 15 Rama-

Genel Müdürlüğü tarafından aslına uygun şekilde

zan 1271/1 Haziran 1855’te Ali Gâv’a ait türbe ile

restore edilmiştir.156

bu tekkenin bitişiğinde kabri bulunan Seyyid Ali

Toruncan/ Durdu Çelebi Zâviyesi

Kemter Dede’nin kabri için 7500 kuruş vakfetmiştir. Vakıf Abdülkadir Efendi, vakfiyesine özetle şu
şartları koymuştur: 7500 kuruş onu on bir buçuk
üzere istirbaha verilecektir. Hasıl olan nemadan Ali
Gâv Tekkesi’nde her sene 10-20 Muharrem arasındaki günlerden birinde, Konya’daki tarikat şeyhleri
müridleriyle beraber davet edilecektir. Merasimde
mersiye okunacak ve zikir yapılacak; aşure pişirilip ikram edilecektir153. Ali Gâv’ın türbesi ile bu
türbenin yakınındaki Seyyid Ali Kemter Dede’nin
kabri üzerine birer kandil asılacak, bu kandillere
yağ satın alınacaktır. Yukarıda söylenenler yapıldıktan sonra artan nema ile Ali Gâv Tekkesi bitişiğindeki kabristana ihata duvarı yapılacak, Ali

Toruncan/Durdu Çelebi Zâviyesi, Şeyh Dedeği Sultan’ın oğlu Toruncan Sultan tarafından
Karamanoğlu İbrahim Bey zamanında Konya şehir merkezinde yaptırılmıştır. Karamanoğlu İbrahim Bey zâviyeyi yaptıranın her türlü tekliflerden
muaf olduğu hakkında bir mektup (ferman) vermiştir.157 Yapının inşa tarihi bilinmemekle birlikte
Küçükdağ, bu zâviyenin yapılış tarihine dair bazı
yorumlarda bulunmaktadır. Buna göre Toruncan’ın
1476’da sağ olduğuna ve llgın’daki Dedeği Sultan Zâviyesi’nde şeyh olduğuna bakılırsa, 1450’li
yıllarda Konya’daki zâviyeyi yaptırdığı söylenebilir.158
Fâtih döneminde 1483 yılında Toruncan Zâ-

Kemter Dede’nin kabri ihtiyaç olduğu takdirde
onarılacaktır154.
Ali Gâv Zâviyesi’yle ilgili diğer vakfın 20
Recep 1318/13 Kasım 1900 tarihli vakfiyesi, Hadimli Mehmed Vehbi Efendi’nin, tekkenin arsası
üzerine hayırseverlerin yardımları ile yaptırdığı
Mahmudiye Medresesi için vakfettiği 1000 kuruşla
ilgilidir. Vâkıfın şartlarına göre 1000 kuruş onu on
bir buçuktan istirbaha verilecek, hâsıl olan nema
dört sehme ayrılacak, iki sehmi dört odalı medresenin tamirine harcanacak, iki sehmi de müderris
ile vakfın mütevellisine ücret olarak verilecektir.
Fazla gelir olursa fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine
verilecektir. Medresenin müderrisliği ve tevliyet
cihetleri Mehmed Vehbi Efendi’nin kendi üstünde
olacak, vefatından sonra kendi çocuklarından liyakat sahibi olanlar bu vazifeyi devam ettirecektir155.
Ali Gâv Zâviyesi 2014-2015 yıllarında Vakıflar
KŞS, no.104, s.62. naklen Küçükdağ-Akman, “Konya’da Ali
Gâv Tekkesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri”, s.25.

viyesi’nde, Toruncan’ın oğlu Saru Çelebi şeyh bulunmakta idi.159 Karamanoğlu İbrahim Bey, Saru
Çelebi’yi tüm avarız ve tekâliften muaf tutmuştur.
Saru Çelebi ise bu zâviyede âyende ve revendeye
hizmet etmiştir.160 Hazırlanmış olan belgelere göre
zâviyenin şeyhini ve mütevellisini hiçbir kimsenin
rencide etmemesi gerektiği de belirtilmiştir.161 Zâviyenin 1530 yılında da mevcut bulunduğu tarihi
kaynaklarda ifade edilmiştir. Bu bilgiler, zâviyenin oldukça aktif olduğunu göstermektedir. Ancak
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren belgelerde
adına rastlanmamıştır.162
156
Mehmet Ali Uz, Muhammed Doğan, Belgelerle Adım Adım
Konya, 2. Baskı, Meram Belediyesi Kültür Yayınları, Konya 2017,
s.223.
157

158
Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat,
Tekke ve Zaviyeler, s.14.
159

153

154

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.17.

KŞS, no. 110, s. 77; no. 133, s.11; Küçükdağ-Akman, “Konya’da Ali Gâv Tekkesi, Vakıfları ve Vakfiyeleri”, s.25-26.

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.946.

Çoşkun, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri,
s.53; Erdoğru, Karaman Vilâyeti Zâviyeleri, s.112.
160

161

155
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Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.946.

162

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.946.
Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat,

Ulaş Baba Zâviyesi
Ulaş Baba Zâviyesi, Kalenderhâne mahallesinde yer almaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı bu
zâviyeyi türbe olarak göstermiştir. Meram’da vakıf
yerleri bulunan bu eserin 1708-1726 tarihleri arasında mütevelli ve zâviyedâr atamaları yapılmıştır.163 Konyalı, Ulaş Baba türbesinin haricinde Meram’da bir de zâviye ve Kalenderhânesi olduğunu

Hurufat defterindeki kayıtlara göre; Safer
1138/Ekim 1725 tarihli belgede Meram da bulunan Derviş Ulaş Tekkesi Zâviyesi’nin zâviyedarı
Hasan’ın ölmesi üzerine Şeyh Halil bin Ahmed’e
Kadı Mustafa arzıyla berat tevcihi yapılmıştır.168
C. Evvel 1138/Ocak 1726’da Derviş Ulaş Vakfının mütevellisi Mehmed Paşa’nın çocuksuz
ölmesi üzerine muayyene ile Halil Efendi İbn

eserinde zikretmiştir. Zâviyesinin ve Kalenderhâ-

Eş-Şeyh Ahmed Efendi’ye berat tevcihi yapıl-

nesinin yanında kendi adını taşıyan bir değirmenin

mıştır.169 Meram’da Ulaş Zâviyesi Vakfının evla-

olduğunu söylemiştir. Günümüzde bu zâviyeden

diyet ve meşrutiyet üzere senede 1 mud galle ile

ve kalenderhâneden eser kalmamıştır.164

mütevelli Süleyman’ın ölmesi üzerine oğlu Meh-

II. Bayezid adına H.906/ M.1500 yılında Konya evkafını tespit eden İlyazıcı bu zâviyeyi görmüş; “Vakf-ı zâviye-i Ulaş der Vâdi-i Meram...”
şeklinde ifadelerde bulunmuştur. Adı geçen dervişin muaf-ı mutlak üzere elinde mektup olduğu beyan edilmiştir.165

med’e 20 yevmiye ile Muharrem 1204/10 Ekim
1789’da berat tevcihi yapılmıştır.170 Hicri 1255 /
Miladi 1839’da Mehmed bin Süleyman’ın ölmesi
üzerine aynı yevmiye ile vakıf mütevelliliği oğlu
Süleyman’a babası beratı gereğince tevcih yapılmıştır.171
Sarı Yakub Zâviyesi

Konya vakıflar müdürlüğünde bulunan dört
numaralı defterin yüz elli üçüncü (153.) sayfasın-

Karamanoğlu döneminden kalma bir eser ol-

da Ulaş Dede Zâviye, kalenderhâne ve değirmeni

duğu bilinen Sarı Yakub Zâviyesi, belgelerdeki bil-

hakkında iki mühim vesika bulunmaktadır. Birincisi

gilere göre Katırcıoğlu Mahallesi’nde gösterilmek-

H.1135/M.1722 tarihini taşıyan bir hüccettir. Bunda

te olup, muhtemelen XV. yüzyılda yaptırılmıştır.172

hayır sahibinin adı “Konya haricinde Vâdi-i Meram

Eseri Karamanoğulları ulemasından Sarı Yakub’un

mahallesi sakinlerinden müteveffa sahib-ül hayır

inşa ettirdiği rivayet edilmektedir.

Derviş Ulaş evlâdından Mehmet İbn-i Ali nam…”
şeklinde geçmektedir.166 İkincisi H.1276 tarihli olup
bu vesikada şöyle denilmektedir: “Nezaret-i Evkaf-ı
hümayun-ı mülûkâneye mülhak evkaftan Medine-i
Konya haricinde Vâdi-i Meram mahallesinde vaki
Ulaş Dede Kalenderhâne ve zâviyesi vakfından mahalle-i mezkurede Ulaş değirmeni demekle maruf
üç çark üzere devreden değirmen…”167
Tekke ve Zaviyeler, s.14.
163

Küçükdağ, a.g.t., s.65.

164

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.780.

165

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.780.

166

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.780.

167

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.780.

Günümüzde Konya’da Sarı Yakub adıyla bir
mahallenin bulunduğu ve halen aynı adla anılan bir
de mescidin mevcudiyeti bilinmektedir. Belgelere
göre bu iki yapının vakıfları, aynı mütevelli tarafından idare edilmiştir.173 Konya Şer’iye Sicillerine göre zâviyenin 1645 yılında zâviyedarı Şeyh
168

VGMA, HD, 1091, Vr.1, s.129. Oğur, a.g.t., s.431.

169

VGMA, HD, 1091, Vr.2, s.131. Oğur, a.g.t., s.431.

170

VGMA, HD, 551, Vr.3, s. 104. Oğur, a.g.t., s.431.

171

VGMA, HD, 555, Vr.8, s. 15. Oğur, a.g.t., s.431.

172
Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat,
Tekke ve Zaviyeler, s.12.
173
Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat,
Tekke ve Zaviyeler, s.12.
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Yusuf’tur. Vakfının mütevellisi ise Ahmet Efendi

edildiği muhasebe kayıtlarından anlaşılmaktadır.

adında biri olup, 1646 yılında görevine devam etti-

Ancak cami ile birlikte bunlarda 1830’lu yıllarda

ği belirtilmiştir. Bozkış ve Koçak adındaki mezra-

harap durumda olduğundan “eda-yı hıdmet” olun-

ların gelirlerinin yarısı zâviye vakfına aittir.174

mamakta idi.178
Zâviye ile mescide ait vakıfların Konya’nın

Şadi Bey Zâviyesi
Günümüzde Şadi Bey Zâviyesi’nin bulunduğu yerde son senelerde yapılmış betonarme bir
mescid bulunmaktadır. Zâviye, Kültür Park’ın
Alaeddin Tepesi’ne çıkan kapısının sol tarafında
bulunmakta olup Alaeddin-Selçuk Üniversitesi yönüne ulaşım yapan tramvay hattının önünde bulunmaktadır. Vakfiyesi 25 Rebiülevvel 828/15 Şubat
1425’de düzenlendiğine göre , Karamanoğulları
175

döneminde inşa edilmiştir.

Osmanlı sınırları içerisine girmesinden sonraki durumu şöyleydi: Fâtih döneminde; Su dirhemi Nahiyesi’ne tabii Selahaddin, Başara, Bulamas köyleri,
Sahra Nahiyesi’nde Irmak’a tabii Develi Hüyüğü;
Şeyh Yâdigar ve Veled-i Küt Bağları, Hızır Mescidi civarında yer, Şadi Bey Hamamı’ndan pay, bir
kasap dükkânının yarısı ve fırının vakfedildiği bildirilmiştir.179 Bu vakıflardan farklı olarak 1483’te
Besici Bağı ile Şadi Bey Mescidi yakınlarında üç
bab ev zâviyenin vakfı olarak gösterilmiştir.180 II.

Abdullahi’l-Hakik Oğlu Şadi Bey’in inşa et-

Bayezid döneminde mescid ve zâviye faal bir hal-

tirdiği manzumenin zâviye bölümü, bir avlu olarak

de bulunmakta idi. O vakit zâviye şeyhi Mevlâna

kullanılan arsa üzerinde sofa ve birçok oda ile bir-

Abdullah Halife, Mütevelli de Şadi Bey’in âzatlı-

likte avluya bitişik evden meydana geliyordu. Her-

larından Yusuf İbn Abdullah idi.181

hangi bir tarikata bağlı olmayan bu zâviye; gelip

SONUÇ

giden kalp ehline, miskinlere, fakirlere ve muvahhitlere kalması için vakfedilmiştir.176

Hicri II. asırdan itibaren bir kurum olarak ortaya çıkan zâviyeler Orta Çağ Türk-İslam dünya-

Mescid ve çifte hamam ile birlikte inşa edilen

sında birçok vazifeleri yerine getirmiştir. Tarikatla-

zâviye , 1151/1738’den kısa süre öncesine kadar

rın faaliyetlerini icra ettikleri yerler olan zâviyeler

faal olup, gelip geçene vakıf gelirlerinden yedirilip

dini, sosyal, ekonomik ve kültürel vb. yönlerden

içiriliyordu. Bu tarihten sonra “zâviye kaydı ref’

insanları yetiştirmişlerdir. Zâviyeler; din, eğitim,

ve terkin olunub” zâviyenin işlevine son verilerek

askeri vb. alanlarındaki faaliyetlerin yanı sıra spor,

binası yıkılmaya terk edilmiştir. Bu nedenle XVIII.

müzik vb. gibi faaliyetler için uygun bir mekân ol-

yüzyıl kayıtlarında zâviyeden söz edilmez olmuş-

muştur. Birçok insanın yetişmesine vesile olan ve

177

tur. Şevval 1215/Şubat 1801 tarihli bir muhasebe
kaydına göre zâviye ve hamam mevcut değildir.
Vakfiyesinde zikredilmemekle birlikte zâviye yıkılınca yerine muallimhane ve dârülhuffâz inşa
174

ya’nın dini yönden gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Bu nedenle Konya’nın birçok mahallesi, köyü, kasabası bu zâviyelerin adı ile anılmaya
devam etmiştir.

KŞS, Nr. 9, s.40-1; Muşmal, a.g.t., s.44.

BOA, Vakfiyeler, no. 9/23. Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat, Tekke ve Zaviyeler, s.13.
175

176

kültür dünyamıza renk katan bu zâviyeler, Kon-

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.118.

Çoşkun, 888/1483 Tarihli Karaman Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri,
s.46.

178
Küçükdağ, Karamanoğulları Konyası’nda Tasavvufi Hayat,
Tekke ve Zaviyeler, s.13.
179

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.540.

180

Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, s.121.

181

Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.540.
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Araştırmamız neticesinde Konya merkezinde

BARMAN, Mehmet, 66-e Numaralı Konya

Selçuklular ve Beylikler döneminde 25 tane zâviye

Şer’iyye Siciline Göre 1792–95 Yılları Arasında

tespit edilmiştir. Bu zâviyelerden bazıları Konya’da

Konya’da Sosyal ve İktisadi Hayat, Selçuk Üni-

hâkim olan tarikatlara bağlı iken, bazıları ise herhan-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

gi bir tarikata bağlı olmadan varlıklarını sürdürmüş-

Tezi, Konya 2009.

lerdir. Zâviyeler hakkında edindiğimiz bilgilere göre
Kalenderhâne Zâviyesi, Şeyh Osman Rumî Zâviyesi
Kalenderîlere; Pirebî Sultan Zâviyesi, Ali Gâv Zâviyesi, Hızır İlyas/Ayabakan Zâviyesi Bektaşîlere;

BAYRAM, Mikâil, “Anadolu Selçukluları
Zamanında Evhadî Dervişler”, Türkler, C.7, Yeni
Türkiye Yayınları, Ankara 2002.

Evhadüddîn-i Kirmânî Zâviyesi, Fakih Ahmet Paşa

ÇOŞKUN, Fahri, 888/1483 Tarihli Karaman

Zâviyesi Evhadîlere; Şems-i Tebrizî Zâviyesi, Âteş-

Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri, İstanbul Üniversitesi

bâz-ı Velî Zâviyesi, Cemel Ali Sultan/Durud Zâvi-

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk iktisat Tarihi Ana-

yesi’nin Mevleviler’e ait olabileceği tespitinde bu-

bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İs-

lunulmuştur. Lal Paşa Zâviyesi, Seyfiye/Karasungur

tanbul 1996.

Zâviyesi, Sarı Yakub Zâviyesi, Hatipli Ali Çelebi
Zâviyesi, Toruncan/Durdu Zâviyesi, Ulaş Baba Zâviyesi ve Nasuh Bey Zâviyeleri’nin ise herhangi bir
tarikata mensubiyeti belirlenememiş ve o dönemde

ÇOŞKUN, Fahri, “888/1483 Tarihli Karaman
Eyaleti Vakıf Tahrir Defteri”, Vakıflar Dergisi,
S.33, 2010, s.15-52.

yaşamış önemli zatlar adına inşa edilmiş olabileceği

DERECİ, Mehmet, 31 Numaralı Konya Şer‘i-

tahmininde bulunulmuştur. Birçoğu vakıflara bağla-

ye Sicili (1097-1098/1686-1687) Değerlendirme

nan bu zâviyeler varlıklarını vakfiyeler aracılığıyla

ve Transkripsiyon, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bi-

sürdürmüşlerdir. Bazıları günümüze kadar varlıkla-

limler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Konya 2020.

rını sürdürürken, bazıları ise yok olup gitmiştir.
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TÜRKİYE SELÇUKLULARI VE
BEYLİKLER DÖNEMİ KONYA
TÜRBE VAKIFLARI
Şükrü TAŞDELEN*

ÖZET
Konya şehir merkezinde Türkiye Selçukluları
ve Beylikler Dönemi’ne ait tespit edilen 42 türbeden 16 adedinin vakfı bulunmaktadır. Selçuklular
Dönemi vakıfların üçü tarikat/tasavvuf önderine,
beşi idareci ve ailesine aittir. Karamanoğulları
Beyliği dönemindeki türbe vakıflarının tamamı
ise devlet idarecileri ve ailelerine aittir. Bu vakıflar türbe olarak adlandırıldığı gibi tekke, zaviye ya
da darülhuffaz olarak da adlandırılmıştır. Vakfiyesi bulunan vakıflarda türbe ifadesi ya da Vilayet-i
Karaman vakıf tahrir defterlerinde vakfın ismi
türbe olarak kaydedilmiş ise türbe vakfı olarak
kabul edilmiştir. Bu şekilde çalışmamızda Konya
dâhilinde bulunan Mevlâna Celaleddin (Türbe-i
Mutahhara), Sahipata-yı Fahreddin, Gömeç Hatun,
Pir Esad, Ferhuniye Fatma Hatun, Ahi Veliyüddin,
Emir-i İğdişan, Siyavuş Şah, Emirşah Bey, Pir Hüseyin Bey, Ömer Bey, Ahmet Bey, Sultan Hatun,
Nefise Hatun, Bağdat Hatun ve Server Ağa türbe
* Uzman Tarihçi, Konya Büyükşehir Belediyesi
Kültür, Turizm ve Dış İlişkiler Dairesi,
tashdelen3443@gmail.com.
Orcid No: 0000-0002-2424-8807

vakıfları incelenmiştir.
Makalede önce vakfiyeler ile vakıf tahrir defterlerindeki bilgiler dercedilmiş sonra araştırmaya
363

konu olan dönem vakıflarının tahrir defterlerindeki
gelirleri, giderleri ve hizmetlileri hakkında bilgiler
verilmiştir.

GİRİŞ
Önemli kültür ve medeniyetlerin izlerini üzerinde taşıyan Konya, gerçek kimlik ve zenginliğine

Anahtar Kelimeler: Konya, Türbe Vakıfları,

Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde kavuşmuştur. Konya bu dönemde başkent olarak ilim, kültür

Selçuklular, Beylikler,
TOMB FOUNDATIONS IN KONYA THE
PERIOD OF THE TURKEY SELJUKIDS
AND PRINCIPALITIES

ve sanatta dönemin ünlü âlimleri, filozofları, şairleri, mutasavvıfları ve sanatkârlarını sinesinde barındırmıştır. Nitekim bu devrede Bahaeddin Veled
ve Mevlâna Celâleddin başta olmak üzere Sadred-

ABSTRACT

din-i Konevî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin

16 out of 42 tombs in Konya belonging to

Urmevî, Şahabeddin Sühreverdi gibi âlimler ve

the Seljuks and principalities period, possesses

mutasavvıflar Konya’da yerleşmişler, verdikleri

a foundation. Three of these foundations of the

eserlerle şehri ilim ve kültür merkezi hâline getir-

times of the Seljuks belong to the leaders of some

mişlerdir. Anılan devirde bu kent Vahdet-i Vücut,

sect/sufism, while other five are owned by the
administrator and his family. On the other hand,
all of the tomb foundations of the period of the
Karamanoğulları Principality, belong to state
administrators and their families. These foundations
are called ‘türbe’. Previously, they were named
as takkah, zaviye or darülhuffaz. No matter if the
term türbe in foundations with endowment or if the
name of the is recorded as a mausoleum in Vilayet-i
Karaman foundation registries, it is accepted as a
turbe foundation. In this way, Mawlana Celaleddin
(Türbe-i

Mutahhara),

Sahipata-yı

Fahreddin,

Gomeç Khatun, Pir Esad, Ferhuniye Fatma Khatun,
Ahi Veliyuddin, Emir-i Igdisan, Siyavus Shah,
Emirsah Bey, Pir Huseyin Bey, Omar Bey, Ahmet
Bey, Sultan Khatun, Nefise Khatun, Bagdat Khatun
and Server Ağa turbe waqfs have been examined.
In the article, primarily, informatios in the
endowment and waqf tahrir registries have been
included. As a second step, informations were
given about the income, expenses and servants in
tahrir registries of the waqfs.
Keywords: Konya, Turbe Waqfs, Seljuks,
Beyliks
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Kübrevilik, Kalenderilik-Melametilik, Vefaiyye
gibi renkli ve hareketli bir tasavvuf ortamını içinde
barındırmaktaydı. Böyle bir ortamda Hz. Mevlâna
Mevleviliğin temellerini atmış, fikir ve felsefesi ile
gelecek yüzyılları aydınlatmıştır. Konya, 1277 senesinde İbn-i Bibi’nin “çarıklı Türkmenler”, “Ermenek Kalesi Türkmenleri”1 olarak adlandırdığı
Karamanoğulları tarafından ele geçirildikten sonra
da şehirde ilim ve kültür alanındaki gelişmeler devam etmiştir. Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi, Adil
Çelebi, Âlim Çelebi, Ahmet Eflâkî ve Sarı Yakup
gibi âlim ve mutasavvıflar yetişmiştir. Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi,
Hasbey Darülhuffazı, Meram Hasbey Mescidi, Nasuh Bey Darülhuffazı, Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey
Türbesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Câmii
ve Türbesi, Burhaneddin Fakih Türbesi gibi tarihî
ve kültürel eserler Karamanoğulları Dönemi’nde
yapılmıştır.
Selçuklu ve Karamanoğulları dönemlerinde
Konya’da yaşayan bazı ilim ve devlet adamları vefat ettikten sonra buraya defnedilmiştir. Evlatları ya
da sevenleri tarafından unutulmamaları için onlara
1
İbn-i Bibi, El Evamirü’l- Ala’iyye Fi’l-Umuri’l- Ala’iye (Selçukname), Çev. Mürsel Öztürk, T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara 1996,
C. II, s. 204, 209.

türbeler yaptırılmıştır. Bu türbeler cenazenin top-

din4, Emir-i İğdişan5, Siyavuş Şah6, Sahib-i Sultan

rağa verildiği genellikle kare veya çokgen gövdeli,

Alaeddin7, Mevlâna Celaleddin8, Pir Esad Sultan9,

üzeri kubbe ile örtülü anıt yapılardır. Defnedilen

Keykavus Kızı Ferhuniye Fatma Hatun10, Gömeç

kişinin sosyal statü ve siyasî konumuna göre türbe yerine “kümbet, makam, meşhed, buk’a, kubbe,
ravza” gibi isimler de kullanılmıştır. Kubbe-i Hadra (Mevlana Türbesi/Türbe-i Mutahhara), Buk’a-i
Sadreddin-i Konevi, Kuşlu Kümbet (Türbe-i Pir
Hüseyin Bey) bunun örneklerindendir. Konya şehrinin merkezinde döneme ait kırkın üzerinde türbe
bulunmaktadır2. Bu türbeler genellikle cami, za-

Hatun11 vakıfları Türkiye Selçuklu Dönemi’ne
aittir. Server Ağa12, Emirşah Bey13, Pir Hüseyin
Bey14, Ömer Bey15, Ahmet Bey16, Nefise Hatun17,
Sultan Hatun18, Bağdat Hatun19 vakıfları Karamanoğlu Beyliği’nin dönemine aittir.
Selçuklu ve Beylikler dönemi Konya şehrinde bulunan türbe vakıflarını vakfiyesi olanlara ya
da XV. ve XVI. yüzyıl vakıf tahrir defterlerinde
“türbe vakfı” ifadesinin bulunmasına dikkat ettik.

viye, tekke, dergâh, medrese ya da külliye içinde
yer almıştır3. Türkiye Selçuklu Sultanları türbesi Alâeddin Camii avlusunda, Sahip Ata Türbesi
kendi külliyesinde, Mevlâna Türbesi kendi adıyla
anılan dergâhında, Fatma Hatun Türbesi Ferhuniye

BOA. TD 564: 22a; BOA. TD 565: 34a; M. Akif Erdoğru, “Murad Çelebi Defteri: 1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar
II”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2003, C. XVIII, S. 2, s. 102; XVI.
Yüzyıl Başlarında Karaman Vilâyeti Vakıfları, Haz. Seyit Ali Kahraman, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri
2009, s. 101.

4

Süd Tekkesi içinde yer almaktadır. Bunların hari-

5

BOA. TD 564: 22a.

cinde Turgutoğlu türbesi gibi müstakil olan türbe-

6

BOA. TD 565: 49b.

ler de vardır.
Cami, medrese, zaviye, tekke, darülhuffaz
gibi yapılar inşa edilirken giderlerinin karşılanması için vakıflar kurulmuştur. Bu yapılar içinde
yer alan türbelerin bakımı, onarımı ya da türbede

BOA. TD 564: 9a; BOA. TD 565: 14b; M. Akif Erdoğru; “Murad
Çelebi Defteri:1483 Yılında Karaman Vilâyetinde Vakıflar I”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2003, C. XVIII, S. 1, s. 147; Kahraman,
Karaman Vakıfları, s. 34.
7

BOA. TD 564: 2b; BOA. TD 565: 2b, 3a; Erdoğru, “Vakıflar I”, s.
134; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 19.

8

BOA. TD 565: 34b, 35a; BOA. TD 565: 40a; Erdoğru, “Vakıflar
II”, s. 107; Pirest bk. Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 110.

9

metfun olanın ruhuna Kur’an-ı Kerim’den cüz

10

BOA. EV. VKF 13-64; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 55.

okuyan hafız ve cüzhana vakıflardan pay ayrıl-

11

BOA. 564: 17b.

mıştır. Vakfiyelerde ya da vakıf tahrir defterlerin-

12

de türbelerin vakıflardan yararlanabileceği ifade
edilmiştir. Türkiye Selçuklu Devleti ve Beylikler
döneminde müstakil türbe vakfı çok azdır. Kara-

BOA. 565: 34a; Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 102; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 79.
13

BOA. TD 564: 19a; BOA. TD 565: 27a; Erdoğru, “Vakıflar I”, s.
158; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 106, 107.
14

man Vilayeti vakıf tahrir defterlerinde yıllara göre

15

adetlerinde değişiklik olsa da 10’un üzerinde türbe

16

vakfı bulunmaktadır. Bu vakıflardan Ahi Veliyüd-

BOA. TD 565: 34a; Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 102.

BOA. TD 564: 19a.

VGMA, 2176: 236, 237/124, 125; BOA. TD 564: 16a; Erdoğru,
“Vakıflar I”, s. 149; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 109, 110.
BOA. TD 564: 17b; BOA. TD 565: 26b; Erdoğru, “Vakıflar I”, s.
157; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 96.
17

2
İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi,
Enes Kitap Sarayı, Konya 1997, s. II, III.

Şemseddin Sâmi, Kâmûs-ı Türkî, s. 393, 394, Çağrı Yayınları,
İstanbul 2015; İsmail Orman, “Türbe”, DİA, İstanbul 2012, C.41, s.
464-466; Sema Doğan, “Kümbet”, DİA, Ankara 2002, s. 547-550.

3

VGMA, 2178: 71/129; VGMA, 582: 128/237; BOA. EV. HMH.,
7944: 002; BOA. TD 564: 18a; BOA. TD 565: 31b; Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 100; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 93.
18

19

Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 157; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 94.
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Vakıf tahrir defterlerinde vakfın ismi türbe vakfı ya

Gürcü Hatun, Türbe ve Medrese için vakıflar tah-

da vakfiyede vakıf “türbeye aittir”, “türbe içindir”,

sis etmiştir21.

“cüz okunması şartıyla türbeye vakfedilmiştir”,
“türbenin bakım ve onarımı içindir” gibi bir ifade
varsa türbe vakfı olarak kabul edilmiştir. Mesela
Alâeddin Camii, Konevî Zaviyesi, Hoca Fakıh ve
Anber Reis Camii gibi yapıların içinde ya da müştemilatında türbe yer almakta fakat vakıf ya da
vakfiyelerde açık bir şekilde türbe ile ilgili yukarıdaki ifadeler yer almadığından türbe vakfı olarak
değerlendirilmemiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü ya da Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivinde yer alan Sahib-i
Ata Fahreddin, Pir Esat, Ferhuniye Fatma Hatun,
Ahmet Bey, Sultan Hatun vakfiyeleri Karaman vilayeti tahrir defterlerindeki bilgiler ile karşılaştırılmıştır. Her iki kaynakta vakıf gelirleri, mütevelli,
hafız, cüzhan gibi görevliler ve bunlara düşen gelirler hakkında bilgiler verilmiştir.
A. TÜRKİYE SELÇUKLU DÖNEMİ
TÜRBE VAKIFLARI

Türbe-i Mutahhara’nın yapılmasından sonra
burada büyük bir külliye meydana gelmeye başlamıştır. Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde devlet idarecilerinden bazıları türbe ile dergâhın tamiri
ve yeni eklemeler için yardımlarda bulunmuş, giderlerinin karşılanması için vakıflar tahsis etmişlerdir. Eflâki’nin Menâkibül Ârifin adlı eserinde
Çelebi Hüsameddin zamanında “türbe vakıflarının
mamur olduğunu, gelen hediyelerden, nezirlerden,
vakıf gelirlerinden türbenin imamına, hafızlara,
müezzine, mesnevihana, şeyyadlara, guyendelere,
huzur hizmetçilerine haklarının verildiği”22 ifade
edilmektedir. Sultan Veled Divanı’nda Bedreddin
Gühertaş’ın Dış Karaaslan’daki arazisini Türbeye vakfettiği bilgisi bulunmaktadır (683/1284)23.
847/1443-1444 senesinde Karamanoğlu İbrahim
Bey derviş hücrelerinde ve türbede tamirler yaptırmış, türbe için de ayrıca vakıflarda bulunmuştur24. Bu vakıfların vakfiyeleri günümüze kadar

1. Vakf-ı Türbe-i Mutahhara-i

ulaşamamıştır. Sonraki dönemlerde Fatih Sultan

Sultanü’l-Ârifin

Mehmet, Yavuz Sultan Selim, Sultan Süleyman, II.

Mevlâna Türbesi’nin bulunduğu yer XIII.
yüzyılda Selçuklu Sarayı’nın Gül Bahçesi olarak
kullanılmaktayken Sultan Alâeddin Keykubad ta-

Selim başta olmak üzere Osmanlı sultanları ve idarecileri türbenin bakımı ve dergâhın ihtiyaçlarının
karşılanması için vakıflar tahsis etmişlerdir.

rafından Mevlâna’nın babası Bahaeddin Veled’e

Mevlâna Türbe Vakfı, Vilâyet-i Karaman vakıf

hediye edilmiştir. Bahaeddin Veled 12 Ocak 1231

tahrirlerinde Vakf-ı Sultanü’l-ârifin Hazret-i Mevlâ-

tarihinde vefat edince Gül Bahçesi olarak bilinen

na Celâleddin Kaddesallahu sırrıhu25, Vakf-ı cami-i

bu yere defnedilmiştir. Mevlâna 17 Aralık 1273 yılında vefat ettikten sonra Alemeddin Kayser, Mevlâna’nın kabri üzerine türbe yapılması için Sultan
Veled’e teklifte bulunmuştur. Sultan Veled’in izni
üzerine 673/1274 yılında Alemeddin Kayser, Muineddin Süleyman Pervâne ve eşi Gürcü Hatun
tarafından mimar Bedreddîn-i Tebrizî’ye bir türbe
yaptırılmıştır20. Sonra Muineddin Pervane ve eşi
Ahmed Eflaki, Âriflerin Menkıbeleri (Menakıb al Arifin), Çev.
Tahsin Yazıcı, Hürriyet Yayınları, C. II., İstanbul 1973, s. 202, 203;

Haşim Karpuz, Mevlâna Külliyesi, DİA, Ankara 2004, C. 29, s.
448-452.
21

Konyalı, Konya Tarihi, s. 636.

22

Eflaki, Âriflerin Menkıbeleri II, s. 172, 173, 192.

دعا ترادایم وهر صبح
 که ایثارم کنی آندکه خوانندش قراارسالنbk. Sultan Veled, Divanı Sultan
Veled, Uzluk Basımevi, İstanbul 1941, s. 226; Şahabettin Uzluk,
Mevlâna’nın Türbesi, Konya Halkevi Güzel Sanatlar Komitesi Yayınları. Seri 1, No. 2, s. 59, 155.
23

24

Ş. Uzluk, Mevlâna’nın Türbesi, s. 156.

25

BOA. TD 564: 2b

20
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türbe-i mukaddese Kaddesallahu sırrıhu26,Vakf-ı

çukluya asi gelen Siyavuş Şah’ın Muharrem 676/

Türbe-i Mutahhara-i sultanü’l-ârifin , Vakf-ı Cami

Haziran 1277 tarihinde öldürüldüğünü ve cesedi-

ve türbe ve zaviye ve medrese vâkıf-ı esrâr-ı manevi

nin ibret-i âlem için Selçuklu şehirlerinde dolaştı-

kâşif-i esrâr-ı/âsâr-ı mesnevî Hz. Mevlâna Celâled-

rıldığını söylemektedir32. Bu durumda Selçukluya

din28 şeklinde isimlendirilmiştir. Konya’da bulunan

asi gelen birinin bu dönemde türbesi yaptırılmış

türbe vakıfları içinde en fazla gelire sahip olan va-

olamaz. Türbe eğer Siyavuş (Cimri)’a ait ise muh-

kıf Mevlâna Türbe vakfıdır. 1476 senesinde 27.453,

temelen Karamanoğulları döneminde yaptırılmış

1483 senesinde 46.047, 1501 senesinde 56.116 ge-

olabilir. Siyavuş Şah, Konyalı’nın iddia ettiği gibi

lir kaydı bulunmaktadır (Tablo 1).

olmasa da 1476 yılı vakıf tahririnde Türbe-i Mu-

27

Konya merkezde arazi ve dükkân gelirleri ile
Sahra-yı Konya, Vilâyet-i Said, Hatunsarayı, Sudiremi, Aksaray, Akşehir arazi ve mezra gelirleri, La-

tahhara’nın yanında Sultan Siyavuş’a ait dolap yerinden bahsedilmesi onun Selçuklu ya da Karamanoğulları döneminde yaşadığını göstermektedir33.

rende Sekiz Çeşme Hamamı, Türbe Hamamı, Ilgın

Pîrî Mehmet Paşa tekke ve zaviye yaptırdı-

ve Vadi-i Meram asiyab geliri vakıflarındandır. 1476

ğında bu türbe müştemilatın içinde kalmıştır. 1501

defterinde İbrahim Bey’den mukarrernamenin gö-

senesi defterinde içinde bahçe ve evler bulunan bir

rüldüğü ifade edilmekte olup vakıf gelirleri Türbe,

dönüm arazi, gelirleri ile birlikte Türbe-i mutahha-

Tetimme-i Vakf-ı Sultanü’l-arifin ve Vakf-ı cami-i tür-

raya bağışlanmıştır34.

be şeklinde üç başlık altında kaydedilmiştir29. 1501

3. Vakf-ı Cami ve Hankah ve Türbe-i

defterinde yer alan “An hisse-i türbe-i münevvere

Sahib Ata-yı Fahreddin

56.116, hisse-i cami-i türbe-i mukaddese 2.439”30
ifadesinden Türbe Camii ile Türbe vakıf gelirlerinin
ayrı olduğu anlaşılmaktadır. Bu iki kalemden en çok
gelir getiren kısmı ise Türbe vakıflarıdır.

Türkiye Selçuklu devlet adamlarından olan
Sahip Ata Fahreddin’in asıl adı Ali bin Hüseyin
el-Hac Ebubekir’dir. İlhanlı Hükümdarı Argun
Han’ın vergi ile ilgili görüşmek üzere Tebriz’e ça-

2. Vakf-ı Türbe-i Siyavuş Şah

ğırdığı Sahip Ata Konya’ya dönüşte hastalanmış

Türbe, Piri Mehmet Paşa Camiine bitişik olup

ve 25 Şevval 687/22 Kasım 1288 Akşehir/Nadir’de

girişin sol kısmında yer almaktadır. Türbede tek bir
sanduka bulunmaktadır. Konyalı, Siyavuş Şah’ın
III. Gıyaseddin’in amcazadesi yani II. Keykavus’un oğlu olduğunu, 679/ 1280 tarihinde öldürü-

ölmüştür. 1277 senesinde Karamanoğlu Mehmet
ve Cimri tarafından öldürülen Taceddin Hüseyin
ve Nusreddin Hasan isimli iki oğlunun bulunduğu
türbeye defnedilmiştir35.

lüp buraya defnedildiğini iddia etmektedir31. İbn-i

Sahip Ata, 663 Şaban/Mayıs 1264 tarihin-

Bibi, Karamanoğlu Mehmet Bey’le birlikte Sel-

de vakfiye hazırlatmış sonra bu vakıflar üzerine

26

BOA. TD 565: 4b.

BOA. TD 565: 2b; Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 134; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 18.

664/1265 ve 679/1280 senelerinde ilaveler yapmıştır. Bu üç vakfiye 20-30 Ramazan 679/13- 23

27

BOA. TK. GM 405 (Orj. No: TKG. KK. TTD 405-254/584):
5a, 6b.
28

29

BOA. TD 546: 2b, 3a, 3b.

30

BOA. TD 565: 5a.

31

Konyalı, Konya Tarihi, s. 741.

32

İbn-i Bibi, Selçukname, s. 237, 238.

33
“Zemin der dolab-ı Sultan Siyavuş der piş-i türbe-i” bk. BOA.
TD 564: 3a
34

BOA. 565;4b, 49b; Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 137.

İbn-i Bibi, Selçukname, s. 211; Erdoğan Merçil, “Sâhip Ata”,
DİA, C. 35, İstanbul 2008, s. 515-516.
35
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Ocak 1281 tarihinde Mevlana Ebubekir bin Ahmet

XVI. yüzyıl başlarında 29.975 akçe gelir kaydı bu-

Urmevi kararı ve yirmiden fazla kişinin şahitliği ile

lunmaktadır42.

tek vakfiye olarak tensip edilmiştir36. Vakfiye sureti

4. Vakf-ı Körhane-i Gömeç Hatun

ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 592. Defterde 100103. sayfalarda yer almaktadır. Vakfiyede Sahip
Ata Türbesi ile ilgili bir ifade yer almamaktadır37.
Sahib Ata Vakfı tahrir defterlerinde ise “Vakf-ı

Gömeç Ana, Gömeç Hatun, Kız Kulesi gibi
isimler ile anılan türbe günümüzde Musalla Mezarlığı içinde yer almaktadır. XIII. yüzyılın baş-

cami-i ve Hankah ve türbe-i Sahib Sultan Alâed-

larında Türkiye Selçuklularının uyguladığı eyvan

din38, Vakf-ı Cami ve Hankah ve Türbe-i Sahib-i39

tipi türbelerin anıtsal bir örneği olan Gömeç Ha-

A’zâm Fahreddin Ali (Keykubat oğlu Keyhüsrev

tun Türbesi taştan bir mumyalık üzerine yükselen

oğlu Sultan Kılıçarslan’ın veziri)40, Vakf-ı medre-

tuğla yapısı ile önem taşımaktadır43. Eyvan tipi bu

se ve hânkâh ve mescid ve çeşme ve türbe ve mu-

türbenin aynı döneme ait bir başka örneği ise Emir

allim-hâne ve kârbânsarây-ı Fahreddîn Sahib41”

Gühertaş (Konya), Uluğ Cemaleddin Yavaşgel

gibi isimlerle adlandırılmıştır. Külliye içerisinde

(Akşehir) türbeleridir.

yer alan türbenin gelirleri cami ve hangâh ile ortak
olarak zikredilmiştir. Bu sebeple türbe gelirinin ne
kadar olduğu anlaşılmamaktadır.

Gömeç Hatun IV. Rukneddin Kılıçarslan’ın
eşi, III. Gıyaseddin Keyhüsrev’in validesidir. Körhane türbe demektir44. Yusuf Küçükdağ, Konya-

Vakıf yerleri ise Lârende Kapısı’nın dışında-

lı’nın aksine Gömeç Hatun türbesinin Ferhuniye

ki Sultan Hamamı gelirinin bir kısmı, Hankah’a

Süd Tekkesi’nin içinde olduğunu ve Musalla Me-

muttasıl 4 dükkânın zemin mukataaları, Konya’nın

zarlığı’ndaki yapının Selçuklu sarayına ait arı ko-

içinde 5 dükkânın zemin mukataaları, Aksinle ya-

vanları için yapıldığını iddia etmektedir45.

nında bir kıta tarla, Turud Yolu’nda Buzhane zemini, Meydan’da üç kıta tarla, Abdürreşid’de üç kıta
zemin, Aymanas’ta üç kıta zemin, Abdürreşid’de
bir kıta bağ, Pelüt Ağacı’nda bir kıta zemin, İsfihanî- i Küçü’te bir kıta zemin, Akkerban Saray
yanında iki kıta zemin, Sırçalı’da bir kıta bağ, Balî
Çelebi’de bir kıta zemin, Birlakacı Bağı’nda bir
zemin, Karahüyük Yolu’nda bir kıta bağ, İbn Sofi’de bir kıta zemin, Gedegılas’ta bir kıta bağdan
müteşekkildir. Bu yerlerin 1476 defterinde 1.767,
1483 defterinde 6.460, 1501 defterinde 4.258,
s. Bayram-A. H. Karabacak, “Sahip Ata Fahrü’ddin Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gök Medrese Vakfiyeleri”, VD, C.XIII, Ankara
1981, s. 31-69.

Gömeç Hatun türbesinin vakıf yerleri Haccam Bağı ve Sultanharmanı’dan müteşekkildir. Bu
yerlerden 1476’da 20 akçe46, 1501 defterinde ismi
Vakf-ı darülhuffaz Gömçe Hatun olarak kaydedilmiş olup 330 akçe geliri bulunmaktadır47. Kahraman ise XVI. yy. başlarındaki defterde 150 akçe
gelir kaydı olan vakfı Gökçe Hatun olarak okumuştur48.
BOA. TD 564: 9a; BOA. TD 565: 14b; Erdoğru, “Vakıflar I”, s.
147; BOA. TK. GM 405:10a; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 197.

42

43

Orman, “Türbe”, s. 464-466.

44

Konyalı, Konya Tarihi, s. 602.

36

45
Yusuf Küçükdağ, Konya Alaeddin Darüşşifası, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2. Baskı, Konya 2020, s. 11-13;
Yusuf Küçükdağ, Konya’nın Kırk Tekkesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2. Baskı, Konya 2020, s. 47.

37

VGMA. 592: 100-103.

38

BOA. TD 564:9a

39

BOA. TD 565: 14b; Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 147;

46

BOA. 564: 17b.

40

BOA. TK. GM 405 (Orj. No: TKG. KK. TTD 405-254/584): 10a

47

BOA. 565: 46b.

41

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 197.

48

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 78.
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5. Vakf-ı Türbe-i Hund Fatma Hatun

bir defa görevlerini yapan hafızlara, imama, müezzi-

Türbe Alâeddin Tepesi’nin kuzeyinde, Fer-

ne, ferraşa vakfetmiştir. ½ hissenin tamamını azatlı-

huniye Mahallesi sınırları dâhilindedir. İzzeddin
II. Keykavus’un kızı Hond Fatma Hatun’a atfedilmektedir. Tekkenin sadece türbe kısmı ile yıkılıp
yenilenen hariciyesi günümüze gelebilmiştir. Türbede üç sanduka bulunmaktadır. Mezkûr Kapı üstünde yer alan kitabeye göre bu sandukalar Hond
Fatma Hatun, annesi ve sütannesine aittir49.
Zilhicce 700/ Ağustos-Eylül 1301 tarihli vak-

larına, azatlılarının evlâdına, validesinin azatlılarına,
hizmetini yerine getiren erkeklere ve kadınlara eşit
olarak vakfetmiştir. Bunlara yapılan bu tahsisat hayatta oldukları süre olması şartıyladır. Bunlardan biri
ölüp arkasında çocuğu kalmaz ise hissesi hayatta
olanlara ait olacak, bunların yok olup nesillerinden
ne erkek ve ne kadın hiçbir kimse kalmazsa Müslümanların fakirlerine verilecektir (Ek 1)50.
Ferhuniye (Süd Tekkesi) Mescidi ve Türbesi

fiyesindeki bilgilere göre vakfedilen yerler:
•

Konya şehrinde Hasan Köyü, Emir Aziz,
Beşkilise, Ekizce adındaki köyler ile Yenice ve Kayseroğlanı’ndaki araziler, şehir
merkezinde bir köşk ve Selver Kasrı bağı,

•

Akşehir Beldesi’nde bulunan, karye-i İsmail,

•

Larende’ye tabi Zusta, Korucu, Subaruk,

(Keykavus Kızı Türbesi) tahrir defterlerinde Vakf-ı darülhuffaz-ı Ferhuniye Fatıma Hatun bint-i
Sultan Alaeddin51, XVI. yüzyıl başlarında Vakf-ı
Türbe-i Hund Hâtûn ve Alâeddîn Keykâvûs nâm-ı
diğer Ferhûniyye52 şeklinde geçmektedir. Vakfın
Karaman vilayet tahrir defterlerinde vakfiyede belirtilen Niğde, Aksaray, Antalya, Nizalu ve İstanos
(Korkuteli) nahiyesi vakıfları bulunmamaktadır.

Kamiloklu, Kalme, Akviran, Salur, Kızıl-

6. Vakf-ı Türbe-i Pir Esad Sultan

ca adlarındaki köyler,

Pir Esat Sultan, türbe kitabesindeki bilgilere

•

Niğde Tandon ve Göktaş adındaki köy,

•

Çarşamba Şehri’de Sarıgereklu adındaki köy,

Sultan olarak bilinen Pir Esat günümüzde Konya/

•

Şeydişehir, Armutlu adındaki köy,

Karatay ilçesi Akçeşme mahallesinde bulunan tür-

•

Aksaray’da Pelüt Ağacı adındaki köy,

•

Antalya’da Yâş, Evli, Elibolu, Muslu

Vefâi şeyhi olarak bilinen Pir Esat, vakfiyelerde-

adındaki köyler ile Nizalu Nâhiyesinde

ki bilgilere göre türbenin olduğu bölgeye zaviye

Yassıviran adındaki köy ve ona tabi olan

yaptırmıştır. Onun vefatından kısa bir süre sonra

yerler, İstanos (Korkuteli) Nâhiyesinde

da Selçuklu tarzında düz dam örtülü ve tuğladan

Hacı namındaki köy.

bir türbe yaptırılmıştır. Türbe, kalın tuğla duvarlı,

Vâkifenin şartı gelirin ¼’ni validesinin bulunduğu türbenin tamirine, sergisine, kandillerine, mumuna, lamba yakacak zeytinyağına, meşhur (mübarek)
gecelerde yapılacak sadakaya, pazartesi ve perşembe
günleri, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında her gün
Konyalı, Konya Tarihi, s. 595, 596; Emine Karpuz, “Ferhuniye
Süt Tekkesi”, Konya Ansiklopedisi, Konya Büyükşehir Belediyesi
Kültür Yayınları, Konya 2014, c. 3, s. 301.

göre 662 / 1263 senesinde vefat etmiştir53. Pisili

besinde metfundur. Pir Esad ismi belgelerde Pir
Es’ad  اسعدve Pir Esed  اسدolarak geçmektedir54.

çapraz tonozla örtülüdür. Türbenin iç kısmında Pir
50

BOA. EV. VKF 00013-64/102.

BOA. TD 564: 15b; BOA. TD 565: 24b; Erdoğru, “Vakıflar I”,
s. 155, 156.
51

52

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 55.

53

Konyalı, Konya Tarihi, s. 703.

49

Konya Şer’iyye Sicilleri (K.Ş.S.) 10: 185-1; 11: 141-2; 39; 343/117-2; BOA. C. EV 00128-6354; BOA. C. EV 00439-22226.
54
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7. Vakf-ı Türbe-i Emir-i İğdişan

Esat’ın sandukası ve sandukasının ayakucunda kedisine ait olduğu söylenen küçük bir sanduka daha
bulunmaktadır. Bu sandukanın Pir Esat’ın kedisine
ait olduğu rivayet edilmektedir55.

Selçuklular döneminde mahalle yönetiminde
söz sahibi olan iğdişler, tacirlerle eş görülen bir
dereceye sahip olup esnaf ve halkın devlete karşı

Pir Esat’ın vefatından sonra zaviye ve türbe

temsilcisi idi. Bunların da Emir-i Egâdişe, Emir-i

için vakıflar tahsis edilmiştir. Karamanoğlu Beyliği

İğdişan ve iğdiş-başı olarak isimlendirilen liderleri

döneminde zaviye ve türbeye mahsus iki vakfiye

bulunmaktaydı62. Bu türbe vakfı muhtemelen Sel-

yer almaktadır. Bunlar Muharrem 844/ Haziran

çuklu devrinin meşhur bir iğdiş emirine aittir.

1440 tarihinde Musa Paşa İbn Efendi Seyyidî’nin
hazırlattığı vakfiye ile Karaman Kazaskeri olan
Mehmet oğlu İbrahim Paşa’nın hazırlattığı Ramazan 882/Aralık 1477 tarihli vakfiyedir (Ek 2)56.
1501 vakıf tahrir defterinde Pir Esat Vakfı, Vakf-ı zâviye-i Pir Es’ad Sultan , 1483 defte57

Emir-i İğdişan vakfının sadece 1476 Fatih dönemi defterinde kaydı bulunmaktadır. Vakıf yerleri
ve gelirleri şu şekildedir: Türbe yanında 4 kıta zeminden 50 akçe, Gedegılas’ta bir kıta zeminden 10
akçe ve Fahrünnisa yanında bir kıta yerden 10 akçe
toplamda ise 70 akçe geliri bulunmaktadır.

rinde Vakf-ı Türbehani-i Pir Esad Sultan , XVI.
58

8. Vakf-ı Türbe-i Ahi Veliyüddin

yüzyıl başlarında Vakf-ı Zâviye-i Hazret-i Pîrest59
olarak okunmuştur. 1483 ve 1501 tarihli defterler-

Türkiye Selçukluları döneminde Konya ahi

deki bilgilere göre İbrahim Paşa her gün Kur’an-ı

teşkilatının merkezi konumundadır. Ahiler Alâeddin

Kerim’den iki cüz okunması şartıyla türbeye Ova

Keykubat’ın saltanatı döneminde Konya’da en par-

Belviran’a tabi Sakarlar köyünün öşrünü vakfet-

lak dönemlerini yaşamışlardır63. Ahi Veliyüddin de

miştir. 1483 defterinde türbeye vakfedilen yerlerin

muhtemelen zamanın önde gelen ahilerinden biriydi.

geliri 480 akçe, 1501 senesinde ise 580 akçe olarak

1476 vakıf kayıtlarında Şahne değirmeninin

kaydedilmiştir60. İbrahim Paşa vakfiyesinde Pazartesi ve Perşembe günleri dört cüz okunmak üzere
mezkûr yeri Pir Esat Zaviyesine vakfettiği yazılıdır. Hayatta olduğu müddetçe mütevelli kendisi
sonra da neslinin olacaktır. Bunlar munkariz olursa
Pir Esad türbesinde sakin olan fukara içindir. Hâsılat ikiye bölünecek hissenin biri mütevelliye diğeri
dört cüz okuyan hafızlara eşit olarak verilecektir61.
Konyalı, Konya Tarihi, s. 702, 703; Yusuf Küçükdağ, Kırk Tekke,
s. 111, 112; Haşim Karpuz, Pir Esat Külliyesi, Konya Ansiklopedisi, Konya 2014, c. 7, s. 195, 196.
55

VGMA. 585: 984; VGMA. 581: 490-491; Konyalı, Konya Tarihi, s. 705-715.

¼’i, bahçe, iki dükkândan 40 akçe, 1483 Mütevellisi Muhyiddin olup Şahne Değirmeni’nden 100,
Larende’deki dükkânlardan 52, türbe yanındaki
bahçeden 15, Larende Kapısı’ndaki dükkândan 8,
Altunapa yanındaki bağdan zemin-i hâsıllık olarak
10 akçe, Deve Hacı 1/3 zemin gelirinden 7 olmak
üzere yıllık 136 akçe geliri vardır64. 1501 defterinde
aynı yerlerden elde edilen gelir 246 akçeye yükselmiştir65. XVI. yüzyıl başlarındaki kayıtta vakfın gelirinin 180 akçe olduğu görülmektedir. Aynı defterde bir cüzhan görev yaptığı da ifade edilmektedir66.

56

62

Eflaki, Âriflerin Menkıbeleri II, s. 267.

57

BOA. TD 565: 34b, 35a.

58

Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 107.

59

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 110.

64

Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 102.

60

Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 107; BOA. TD 565: 40a.

65

BOA. 565: 34a.

61

VGMA. 581: 490-491.

66

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 101.
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Ahilik ve Meslek Ahlâkı, KTO Karatay Üniversitesi Yayınları,
Edt. Ömer Akdağ, Meltem Kurtuluş, Konya 2016, s. 21, 22.
63

B. BEYLİKLER DÖNEMİ TÜRBE

te Ahi Murat Hamamı, Köşkkavak, Hoşafçılar’da

VAKIFLARI

bakkal dükkânı, Karaüyük’te bulunan bağdan ol-

1. Server Ağa Türbe Vakfı: Server Ağa İbn-i

mak üzere toplam 4.190 akçe geliri vardır. XVI.

Abdullah, Karamanoğulları devrinin idarecilerindendir. 848/1444 senesinde Karamanoğlu II.
İbrahim Bey’in Osmanlı Devleti’ne mağlup düşmesi sonrasında II. Murad’a aracı olarak gönderilen zattır67. Konya’da bazı yerlere su getirtip çeş-

yy. başlarındaki defterde her gün on hafızın birer
cüz okuduğu ve vakıf gelirlerinin 12.960 akçe olduğu yazılıdır72. Türbe vakfı olarak kaydedilen bu
yerler 1483 ve 1501 defterlerinde Hüseyin Bey darülhuffaz vakfına kaydedilmiştir73.

meler yaptıran Server Ağa, Şerafeddin Camii’nde

4. Ahmet Bey Türbe Vakfı

beş cüz okunmak üzere Bezciler Hanı ile on yedi
bab dükkânı vakfetmiştir68. 1483 Murad Çelebi ve
1501 defterlerinde cüz vakfı olarak kaydedilen bu
vakıf XVI. yy. başları defterinde türbe vakfı olarak
kaydedilmiştir. Bu defterde Kûhistan Hanı ve 18
babdan müteşekkil 10 dükkân vakfedilmiştir. Gelirin vakfiyede belirtildiği şekilde bir sehim mütevelliye, 5 sehim eczahana, 1 sehim imama taksim
edilmiştir69.
2. Türbe ve Mescid-i Emir Şah Bey Vakfı
Tahrir defterlerinde kime ait olduğu hakkında

Vakıflar Genel Müdürlüğü dijital arşivinde bir
adet Ahmet Bey Türbe Vakfiye sureti bulunmaktadır. Vakfiyedeki bilgilere göre Emir Şah Beyoğlu
şehit merhum Pir Hüseyin Beyoğlu Ahmet Bey’in
Meram Deresi’ndeki üç taş değirmen ile Zengicek’e tabi Haydos köyü ve Maydos mezrasının
gelirlerini bu türbe giderlerinde kullanılmak üzere
vakfetmiş, tevliyeti oğlu Sırrı Bey’e ve onun evlatlarının salih olanına şart koşmuştur. Vakfın gelirlerinin 5/6’i türbede Kur’an okuyacak olan yedi
hafıza, 1/6’i de mütevellilere tahsis edilmiştir74.

bilgi bulunmayan Emir Şah Bey vakfının Vakıflar
Genel Müdürlüğünde 10 Recep 832 / 15 Nisan 1429
tarihinde Pir Hüseyin Bey tarafından kurulduğu kayıtlıdır70. 1483 defterinde türbe yanında 4 kıta, Gedegılas’ta 1 kıta ve Fahrünnisa yanında 1 kıta olmak
üzere altı kıta zemin gelirinden toplam 70 akçe,
1501 defterinde ise 164 akçe vakıf geliri kayıtlıdır71.

XVI. yüzyıl başlarında vakfın 8.770 akçesi Maydos Köyü, Haydos/Konedres, Kürekçeken
Mezrası’ndan, 2.000 akçesi Meram’daki üç taş değirmenden olmak üzere toplam geliri 10.770 akçedir75. 1483 ve 1501 defterlerinde aynı yerler Ahmet
Bey Darülhuffaz vakfına kayıtlıdır.
5. Ömer Bey Türbe Vakfı

3. Pir Hossun ( Hüseyin) Bey Türbe Vakfı
831/1427-1428 tarihli vakfiyenin görüldüğü
yazılı olan 1476 Atik Konya vakfı defterinde ÇifÂşıkpaşazade, Âşık Paşazade Osmanoğullarının Tarihi, Haz. Kemal Yavuz ve M. A. Yekta Saraç, K Kitaplığı Yay., İstanbul 2003,
s. 204; Neşri, Kitab-ı Cihannüma, C. I, Haz. Faik Reşid Unat-Mehmed A. Köymen, Ankara 1949, s. 643-645; Konyalı, Konya Tarihi,
s. 98; Şükrü Taşdelen, Vakfiyelere Göre Beylikler Dönemi Turgutoğulları, Yeditepe Yayınları, İstanbul 2020, s. 52, 53.

67

68

BOA. 565: 34a.

69

Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 102; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 79.

70

VGMA. 2176-0/0203-502.

71

Erdoğru “Vakıflar II”, s. 102; BOA. TD 565: 34a, 34b.

Pir Hasun Beyoğlu Ömer Bey76 türbesinin
nerde olduğu hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır. Oral, Konya Rehberi’ni kaynak göstererek
Ömer Bey’in Turgutoğlu Türbesi’nde medfun ol72

BOA. TD 564:19a; Kahraman, “Karaman Vakıfları”, s. 106, 107.

BOA. TD 565:27a; Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 158; Taşdelen, Turgutoğulları, s. 97.
73

74

VGMA. 2176: 236, 237/124, 125.

75

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 109, 110.

Turgutoğlu Ömer Bey, Hüseyin Beyoğlu Ömer Bey şeklinde de
kayıtlar yer almaktadır. Bk. BOA. TD 564:21b; BOA. TD 565:
26a, 26b; VGMA. 582: 235/127.
76
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duğunu rivayet etmektedir. 1476 defterinde vakfın

olduğu kayıtlıdır80. Fatih dönemi 1476 defterinde

geliri Ilgın’a tabii Eldeş’ten 1562 akçe geliri bu-

Sultan Hatun Türbesi vakfının ilk vakfiyesinde ol-

lunmaktadır . 1483, 1501 ve XVI. yy. başlarındaki

mayan Zengicek’e tabi Saray ve Kilat (Gilet) köyü

vakıf tahrir defterlerinde Ömer Bey Türbe vakfının

neshedilmiş ve tımara verilmiştir81.

77

kaydı bulunmamaktadır.

7. Hüseyin Bey kızı Bağdat Hatun

6. Sultan Hatun Türbe Vakfı

Türbe Vakfı

9 Cemâziyelevvel 850/2 Ağustos 1446 ta-

1476 defterinde ismi bulunmayan vakfa diğer

rihli vakfiyenin Vakıflar Genel Müdürlüğü dijital

defterlerde Zengicek’e tabi Kilad82 ve Akşehir köy-

ortamda iki, Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı

lerindeki malikânenin öşür gelirlerinin yarısı vak-

Arşivi’ndeki Evkaf-ı Hümayun Defterleri tasnifin-

fedilmiştir83.

de bir vakfiye sureti kayıtlıdır78. Sultan Hatun Zen-

8. Nefise Hatun Türbe Vakfı

gicek vilayetine bağlı Zulmanda Köyü ile Suvarık
Köyü’nün yanındaki sınırları yazılı olan arazileri,
içindeki binaları, mezraları, meskenleri, meraları
ve buraların haklarını vakfetmiştir. Vâkifenin şartları; kendisi hayatta olduğu müddetçe kendisi sonra nesli, nesli inkıraza uğrarsa Pir Hüseyin’in oğlu
Ahmet Bey’e bırakılacaktır. Eğer o da ölürse vâkıfenin kız kardeşinin oğlu olan Ahmet Bey’in oğlu

Zengicek’e tabi Karye-i Zengicek’te içinde
kovan ve bostan bulunan malikâne ile Zengicek’e
tabi Çırıklu, Yarımca, Dinek ve Sarnıç mezralarında bulunan malikânelerin öşür gelirlerinin yarısı vakfedilmiştir84. Nefise Hatun Türbe Vakfı’nın
1483 ve 1501 senesi vakıf tahrir defterlerinde ismi
bulunmamaktadır.
C. TÜRBE VAKIFLARININ GELİRLERİ

Hüseyin’in oğlu Ömer’in ve sonra onun evladının
olacaktır. Mütevelli olarak şart koşulanlardan da

VE GÖREVLİLERİ

kimse kalmazsa vakfın durumu Konya hâkiminin

Türkiye Selçuklu Devleti döneminde Konya

görüşüne bırakılacaktır. Vakfın gelirlerinin 1/6’i

dâhilinde 8 adet Türbe vakfı bulunmaktadır. Bun-

mütevelliye, 5/6’i türbede pazartesi ve perşembe

ların 3 tanesi din/tasavvuf büyüğüne, 5 tanesi yö-

günü Kur’an-ı Kerim okuyan yedi hafıza tahsis

netici ya da ailesine aittir. Beylikler döneminde ise

edilecektir .

8 adet türbe vakfının 7 tanesi Turgutoğlu idarecile-

79

Osmanlı Dönemi Vilayet-i Karaman vakıf tahrir defterlerinde Sultan Hatun, Suvarık köyündeki,
kovan, bostan, bağ ve bezirhane öşür gelirlerinin
yarısını, Zulmanda köyündeki arazi ve içindeki
öşür gelirlerinin tamamını türbeye vakfetmiştir.
XVI. yüzyıl başlarındaki defterde Germür, Koz-kenise, Furun-ı Kızıl, Kör-kuyu, Çırgök-i Kızılviran’da bulunan arazi gelirlerinin vakıf yerlerinden
77

BOA. TD 564: 19a.

VGMA. 2178: 71/129; VGMA. 582: 128/237; BOA. EV. HMH
7944: 002
78

BOA. EV. HMH 7944: 002; VGMA. 2178: 71/129; VGMA. 582:
128/237.

ri ve ailesine, 1 tanesi Server Ağa’ya aittir. Vakıfların bazıları Karaman Vilayeti vakıf tahrirlerinde
türbe vakfı olarak kaydedildiği gibi darülhuffaz ya
da cüz vakfı olarak da kaydedilmiştir. Turgutoğlu
vakıflarından olan Pir Hüseyin Bey, Ahmet Bey,
Bağdat Hatun vakıfları bazı defterlerde darülhuffaz bazılarında ise türbe olarak kaydedilmiştir. Ser80

An karye-i Gilat tabi’-i Zengicek hasıl nısf öşr 350 mensuh bk.
BOA. TD 564: 18a
81

82

Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 157.

83

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 94.

84

BOA. TD 564: 17b; Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 103.

79
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Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 93.

Tablo 1: XV-XVI. yüzyıl başlarında Türkiye Selçuklu ve Beylikler Dönemi Konya dâhilindeki Türbe vakıfları ve gelirleri

1

Türbe Vakıfları

1476 Yılı

1483 Yılı

1501 Yılı

Türbe-i Mutahhara-i Sultanü’l-Ârifin Mevlâna Celâleddin

27.453

46.047

58.555

6.460

4.258

2

Camii ve Hankah-ı ve Türbe-i Sahipata-yı Fahreddin

5.300

3

Körhane-i Gömeç Hatun

20

4

Türbe-i Pir Esad

330
480

580

5

Ferhuniye Mescidi ve Türbesi/Keykavus Kızı Türbesi

11.533

9.940

17.560

6

Türbe-i Ahi Veliyüddin

40

136

246

7

Türbe-i Emir-i İğdişan

70

8

Türbe-i Siyavuş Şah

1 dönüm

9

Türbe-i Server Ağa

900

900

10

Türbe ve Mescid-i Emirşah Bey

70

164

4.016

10.323

2.740

5.062

2.800

2.800

480

380

11

Türbe-i Pir Hüseyin Bey

4.190

12

Türbe-i Ömer Bey

1.520

13

Türbe-i Ahmet Bey

14

Türbe-i Sultan Hatun

4.490

15

Türbe-i Nefise Hatun

1.840

16

Türbe-i Bağdat Hatun
Toplam Vakıf Adedi

10

12

12

Toplam Gelir

56.456

71.329

101.158

Gelir Ortalaması

5.646

5.944

8.430

ver Ağa Vakfı hem cüz hem türbe vakfı, Ferhuniye

1501 senesinde on iki vakfın toplam geliri 101.158

Fatma Hatun vakfı hem darülhuffaz hem de türbe

akçedir. 1483 yılında vakıf gelirlerinde bir önceki

vakfı olarak kaydedilmiştir.

döneme göre % 26, 1501 yılında %41,8 oranında

Mevlâna Türbe vakfının yerleri ve gelirleri

bir artış olmuştur. Bunun en büyük nedeni hubu-

hem Türkiye Selçuklu hem de Karamanoğulları

bat/galle (buğday ve arpa) değerinin 2,5 akçeden

Beyliği dönemlerinde artmıştır. Bu artışın en bü-

XVI. asrın ortalarına kadar 7 akçeye kadar yüksel-

yük nedeni Türbe-i Mutahhara’nın cihan şümul bir

mesidir. Bunun yanında akçenin yıllar içinde gide-

tarikat merkezi olmasından kaynaklanmaktadır.

rek değer kaybetmesidir85.

Vakıf gelirleri Mevlâna Türbe vakfından sonra en
fazla olanı Ferhuniye Fatma Hatun’dur. Fatma Hatun vakfının 1476 defterinde 11.533, 1483 defterinde 9.940, 1501 defterinde 17.560 ve XVI. yüzyıl
başlarındaki defterde 19.244 akçe geliri kayıtlıdır.
Vakfiyesindeki vakıf yerleri dikkate alındığında
Konya dışında en fazla arazisi bulunan vakıftır.
1476 defteri vakıfların Karamanoğlu Beyliği’nden Osmanlı Devletine intikalini göstermesi
açısından önemlidir. Bu defterdeki bilgilere göre
on Türbe vakfının toplam geliri 56.456 akçe, 1483
senesinde on iki vakfın toplam geliri 71.329 akçe,

Türbe vakıflarında toplam gelirin yarısı Mevlâna Türbesi’ne aittir. Keykavus Kızı Fatma Hatun
ile Turgutoğlu vakıflarından olan Emirşah Bey, Pir
Hüseyin Bey, Ahmet Bey vakıfları 1501 senesinde
bir önceki döneme göre %100’e varan bir artış sağlamıştır. Mevlana Türbesindeki artış bu vakıflardaki artış kadar olmamıştır.
85
Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999 İstanbul, s. 68; Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İctimai Tarihi, Tekin Yayınevi, İstanbul 1979,
c. II, s. 406; Halil Salihoğlu, “Akçe”, DİA, İstanbul 1989, c. II, s.
224-227.
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Vakıfların gelir ortalamaları ise 1476 Atik

hamam gelirleri önem ittihaz etmektedir. Sahib

Konya defterinde 5.646, 1483 Murad Çelebi defte-

Ata türbe vakfı Sultan Birun Hamamı’ndan 1476

rinde 5.944, 1501 defterinde ise 8.430 akçedir. Or-

senesinde 4.500, 1501 senesinde 12.000 akçe, Pir

talamaların 1501 yılında bir önceki döneme göre %

Hüseyin Bey türbe vakfı Ahi Murad Hamam’ın-

41 artış olmuştur. Bu artıştaki en büyük pay Tür-

dan 1476 senesinde 4.000 akçe ve 1501 senesin-

be-i Mutahhara, Fatma Hatun ve Pir Hüseyin Bey

de 10.000 akçe gelir elde etmiştir. Mevlâna Türbe

türbe vakıflarının olmuştur.

vakfının Sekiz Çeşme ve Türbe hamamları zikredi-

Türbe vakıflarının en çok gelir elde etti-

len bu hamamlardan geliri daha azdır.

ği kaynak arazilerdir. Vakıf tahrirlerinde “galle”

Geçim kaynağı toprağa dayalı olan Konya

ifadesinden bu arazilerde en çok buğday ve arpa

topraklarında değirmenler vakıflar için bir başka

yetiştirildiği anlaşılmaktadır. Bunlardan başka

gelir kaynağı idi. Mevlâna Türbesi’nin Vadi-i Me-

kovan, bağ, bostan öşürleri önemli gelir kaynak-

ram’da Asiyab-ı Şahne (1/4) ve Asiyab-ı Dimilli

larındandır. Mevlânâ Celaleddin, Ferhuniye Fatma

(1/2), Ilgın’da Asiyab-ı Saraycuk, Larende’de Asi-

Hatun, Sultan Hatun, Nefise Hatun, Ahmet Bey

yab-ı Yeni, Ahi Veliyyüddin Türbesinin Asiyab-ı

ve Ömer Bey vakıflarının gelirlerini öşürler oluş-

Şahne (1/4), Ahmet Bey Türbesinin Vadi-i Me-

turmaktadır. Vakfa köylüler ve piyade-müsellem

ram’da Asiyab-ı Kemer önemli değirmenlerdendir.

gibi askeri birlikler öşür vermekteydiler. Mevlânâ
Celaleddin vakıflarından olan Vilayet-i Said’e tabi
Lonya ve Kilise-ini karyesinin öşr reaya ve yarım
öşr piyade, Hatunsaray’a tabi Kavak karyesinden
reaya serbest ve müsellem yarım olarak alınmaktadır86. Ferhuniye Fatma Hatun darülhuffaz/türbe
vakfı Seydişehir’e tabi Şekerarmut ve Derearmut
köyleri müsellemlerinden yarım öşr almaktaydı87.
Öşürlerden başka “örfiyye” olarak adlandırılan ağnam, haraç, avarız, kapçur-ı ağnam, resm-i çift ve
bennak gibi örfi vergiler bulunmaktadır. Mevlâna
Türbe vakfı Türbe Mahallesin’den resm-i ağnam,
arus, çift, bennak gibi örfi vergiler almaktaydı. Ayrıca Türbe’nin 1483 ve 1501defterinde 7.000 akçe
nezir geliri vardır88. Bu gelir vakfın 1483 senesi
toplam gelirinin 1/6’dan fazlasına, 1501 gelirinin
ise 1/8’ine denk gelmektedir.
Öşür ve örfi vergilerden başka dükkân, bezirhane, hamam, han, dolap fırın, değirmen gelirleri
de vakfa tahsis edilmiştir. Vakıfların bazıları için

Dükkânlar vakıfların bir diğer gelir kaynaklarındandır. Server Ağa vakfının gelirlerinin tamamı
Kuhistan/Bezciler Hanı’ndaki 17 bab 10 dükkândan oluşmakta idi. Pir Hüseyin Bey vakfının Bezzasistan yakınında bir bab, Ahi Veliyüddin vakfının
iki bab dükkân zemini, Mevlâna Türbesinin Akşehir’de ikiden fazla dükkân zemini, Dıraz Çarşısında bir dükkân zemini, Sunkur Hamamı yakınında
bir dükkân zemini ile Aksara’da haffafin dükkân
gelirleri bunlara örnektir.
Türbe ve vakıflarında vazifeli olarak türbedar,
bevvab, cüzhan, cabi, nazır, kâtip ve mütevelli gibi
görevliler yer almaktadır. Mevlâna Türbesi’nde
ise bunların yanında görevli olarak şeyh, hanedan
görevlisi, müezzin, imam, mesnevihan, çerakdar,
mutribân bulunmaktadır.
Vakıf gelirlerinin bir kısmı yaptığı hizmetler
karşılığında mütevelliler, cüzhan ve hafızlara şart
koşulmuştur. Vakfiye ve tahrir defterlerinde genelde gelirin südüs yani

’i mütevelliye tahsis edil-

86

BOA. 564: 2b.

miştir. Turgutoğlu ailesine ait olan türbe vakıfların-

87

BOA. 565: 24b.

da gelirin ’ı mütevelliye şart koşulmuştur. Yalnız

88

BOA. 565: 3b; Erdoğru, “Vakıflar I”, s. 136.

defterlerde bu miktarın değiştiği görülmektedir.
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Keykavus Kızı Fatma Hatun vakfında ise gelirin

yüktür. Bu eserler içinde toplumun daha çok mane-

¼’i türbenin tamirine, sergisine, kandillerine, ha-

vi ve uhrevi yönünü ilgilendiren yapılardan biri de

fızlara, imama, müezzine, ferraşa, ¼ mütevelliye,

türbelerdir. Türk-İslam tarihinde türbeler genellik-

½’i azatlılara ve evlatlarına vakfedilmiştir. Pir Esat

le devlet adamları ile din-tasavvuf büyükleri için

Türbe/Zaviyesinde hâsılat ikiye bölünerek hissenin

yapılmıştır. Bu türbelerin tamir-bakım ve görev-

½’i mütevelliye, ½’i hafızlara eşit olarak verile-

lilerin giderleri için vakıflar kurulmuştur. Türkiye

cektir89. Server Ağa vakfında gelirin 1/7’i mütevel-

Selçukluları Dönemi’nde hem tasavvuf büyükleri

liye, 5/7’i eczahana, 1/7’i imama taksim edilmiş-

hem de devlet yöneticilerinin türbelerine, Karama-

tir90. Mevlâna Türbesinde görevlilerin hakları gün-

noğlu Beyliği Dönemi’nde ise sadece devlet yö-

lük olarak hesaplanmaktadır. XVI. yy. başlarında

neticilerinin türbelerine vakıflar tahsis edilmiştir.

mütevelliye günlük 30, vazifeli şeyhe 10, nazıra 3,

Karamanoğlu Beyliği’nin idarecilerinden olan Tur-

müezzine 2, mesnevihana 2, imama 9, mutribanın

gutoğlu ailesinin kadın ve erkeklerinin türbe (cüz-

her birine 2, bevvaba 2, çerakdara 9 akçe verilmek-

han/darülhuffaz) vakfına önem verdikleri yaptıkla-

tedir91.

rı yedi adet vakıftan anlaşılmaktadır. Konya şehri

Türbe ve Mescid-i Emir Şah Bey vakfında
2 mütevelli, Türbe-i Pir Hüseyin Bey vakfında 1
mütevelli, 10 hafız, Türbe-i /Darülhuffaz-ı Ahmet
Bey vakfında 1 mütevelli, 7 hafız, 1 nazır, 1 cabi,
Türbe-i Sultan Hatun b. Yusuf Şah Bey vakfında
1 mütevelli, 7 hafız, Türbe-i Nefise Hatun vakfında 1 mütevelli, 6 hafız, Bağdat Hatun vakfında 1
mütevelli, 4 hafız görev yapmaktadır. Yalnız Turgutoğlu ailesinin kurmuş olduğu vakıfların bazılarında görevler aynı kişilere tevcih edilmiştir. Hatta
bir vakıfta cabilik, cüzhanlık ve kâtiplik görevlerinin aynı kişiler tarafından yürütüldüğü görülmektedir92.
SONUÇ
Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Konya
şehrinin XII.-XV. asırlar arasında sosyal ve fiziki
yapısının oluşmasında Türkiye Selçukluları’nın ve
kendisini onların varisi kabul eden Karamanoğlu
Beyliği’nin yapmış olduğu eserlerin payı çok bü89

VGMA. 581: 490-491.

Erdoğru, “Vakıflar II”, s. 102; Kahraman, Karaman Vakıfları, s.
79.
90

91

Kahraman, Karaman Vakıfları, s. 23, 24.

VGMA. 176: 147; VGMA. 2178: 389; VGMA. 3183: 008; BOA.
EV. HMH 1137: 126.
92

Osmanlı Devleti’nin himayesine geçtikten sonrada
bu müesseseler varlıklarını devam ettirmişlerdir.
Sahip Ata ve Pir Hüseyin Bey vakfında hamam, Server Ağa vakfında dükkânlar, Türbe-i
Mutahhara, Sultan Hatun, Ferhuniye Fatma Hatun
vakfında ise arazi gelirleri önemlidir. Konya il sınırları dışında en fazla arazisi olan vakıf Ferhuniye
Fatma Hatun Türbe vakfıdır. Vakıf geliri en fazla
olan ise Mevlâna Türbe vakfıdır. Çeyrek asırlık bir
dönemde türbe vakıflarının toplam gelirinde %79
oranında bir artış görülmektedir. 1476-1501 defterlerine bakıldığında bu artışın asıl sebebi galle
(buğday ve arpa) değerindeki yükseliş ve hamam,
dükkân gibi yerlerin kira gelirlerindeki artıştır.
Vakıflarda mütevelli, cüzhan, hafız, bevvab
gibi görevliler hizmetleri karşılığında gelirden
pay almaktadır. Mevlâna Türbe vakfı bir tasavvuf/
tarikat merkezi olması sebebiyle diğer vakıflardan daha fazla görevli bulundurmaktadır. Mevlâna Türbesinde görevlilerin hakları günlük olarak
hesaplanırken diğer türbe vakıflarda hisse/sehm
olarak hesaplanmaktadır. Turgutoğlu türbe vakıflarında aile vakfı olması nedeniyle bazı vakıflarda görevleri aynı kişiler tarafından yürütülmüş ya
da bir vakıfta birden fazla görev aynı kişiye tevcih
edilmiştir.
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KONYA’DA AHİ EVRAN ZAVİYESİ
VAKIFLARI
Yusuf KÜÇÜKDAĞ*

ÖZET
Ahilik, Konya’da XIII. yüzyılın başlarında
ortaya çıkmış bir Türk esnaf teşkilatıdır. Kurucusu
Ahi Evran, mutasavvıflar gibi tekkelerde örgütlenmiştir. Ahiler, üreten bir grup olarak başlangıçta
kendi imkânlarıyla hizmet ediyorlar, vakıf kurma
yönüne gitmiyorlardı. Konya’da Ahi zaviyeleri
için tesis edilen vakıfların tarihi eski değildir. İnceleme konusu olan Konya Ahi Evran Zaviyesi vakfı, XVII. yüzyıl başlarında kurulmuştur. Bunlardan
el-Hâcce Emrullah kızı Âsiye Hatun vakfiyesi, 25
Mayıs 1686’da düzenlenmiş ve mahkemede tescil edilmiştir. Bu vakfiyede yer alan şartlara göre
vakfedilen bir ev, sekiz tahta bağın gelirlerinden
elde edilen parayla her senenin 10 Muharreminde
Ahi Evran Zaviyesi bahçesinde Mevlit okutulacak,
fakirlere yemek ikram edilecektir. Ahi Evran Zaviyesi’nin binası 1926’dan sonra yıkılmış; yerine
*Prof. Dr., KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve
Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, Konya,
yusufkucukdag@hotmail.com,
ORCID: 0000-0002-8360-3127.

elektrik trafosu ve İsmet Paşa İlkokulu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahi Evran, Ahilik, vakıf,
Ahi Zaviyesi, Konya.
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THE FOUNDATIONS OF AHI EVRAN

ya’da bulunduğu sırada şehir merkezinde dört adet

MONASTERIES IN KONYA

Ahi zaviyesi vardı. Eflâkî’nin anlattıklarına da-

ABSTRACT

yanan M. Bayram, bunlardan ikisinin şeyhliğini

The Ahi order is an organization of Turkish

Gerçekten Ahilerin kontrolünde iken Hânkah-ı

artisans and merchants that emerged at the
beginning of the thirteenth century in Konya. Its
founder, Ahi Evran, gathered people in Sufi centers
like Islamic monasteries. The people of the Ahi
community as a manufacturing group served on
their own, but didn’t consider a charity. In Konya,
the foundations which were established for the Ahi’s
monasteries do not date back to old times. Konya
Ahi Evran monastery, the subject of this study, was
established at the beginning of the seventeenth
century. Of these monasteries, Asiye Hatun charter,
who was el-Hacce Emrullah’s daughter, was issued
on May 25, 1686, and then registered by the court.
According to the terms of the charter, with the
money that was derived through the donation of a
house, and eight vineyards in the yard of the Ahi
Evran monastery, the melodic recital of the prophet

Ahî Evran’ın bizzat yürüttüğünü söylemektedir1.
Ziya ile Hânkah-ı Lâlâ’nın daha Mevlâna’nın sağlığında, bunlardan alınarak Mevleviler’e verildiği
görülmektedir2. Aynı dönemde Konya’da iki Ahi
zaviyesi daha bulunuyordu ki bunlar, Ahi Gühertaş
Tekkesi3 ve Mes’ud b. Şerefşah Hânkahı’dır.
Ahiler, Selçuklular’dan sonra Orta Anadolu’ya
hâkim olan Karamanoğulları döneminde sıkıntılı
günler geçirmelerine rağmen Konya’da varlıklarını
muhafaza etmeyi başararak şehrin en büyük zaviyesinde hizmet vermişlerdir. İbn Battuta, 1333’te
Konya’ya uğradığında Ahilerden olan Konya Kadısı İbn Kalemşah’ın zaviyesinde kalmış ve ağırlanmıştır. Seyyahın anlattıklarına göre, İbn Kalemşah Zaviyesi, Konya’da hizmet veren tekkelerin en
büyüğü idi4. Buraya inen misafirlere diğer zaviyelerdekinden daha çok ikram ediliyordu.

Mohammed life would be done, and food would be

I- KONYA AHİ EVRAN ZAVİYESİ

served to poor people on the tenth of the Muharram
month of each year. The building of the Ahi Evran
monastery was demolished following the year
1926; instead, an electric transformer station and
Ismet Paşa Primary school were built.
Key words: Ahi Evran, Ahi order, foundation,
Ahi Monastery, Konya.
GİRİŞ
Türkiye Selçukluları’nda mutasavvıf hatta sanat ehlinin örgütlenme merkezleri, tekke, zaviye ve
hânkahlardı. Ahiliği tesis eden Ahi Evran da Konya
şehrinde ilk Ahi zaviyelerini kurarak Ahileri belli
bir merkez çevresinde toplama yönüne gitmiştir.

Aynı zamanda “Debbağhâne Tekkesi” olarak da
bilinen Konya Debbağhanesi’ndeki Ahi Evran Zaviyesi’ne dair kayıtlara 1670 yılında rastlanmaktadır5. Bundan 12 sene sonra yani 1682’de, iki Konya Şer’iye Sicili kaydından birinde “Debbağhâne
Tekkesi”6, diğerinde ise, “Debbağhâne’de vâki Ahî
Evran Zâviyesi”7 şeklinde geçmektedir. Şu hâlde
1
Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilâtı’nın Kuruluşu, Konya
1991, s. 50-51, 54.

Bk. Eflâkî, Menakibü’l-Ârifin, (yay. haz. Tahsin Yazıcı), I, Ankara
1976, s. 558; II, (2. baskı), Ankara 1980, s. 758.

2

Bk. Mevlânâ Celâleddin, Mektuplar, (çev. Abdülbaki Gölpınarlı),
İstanbul 1963, s. 164, 188-189.

3

Bu durumda Ahilerin Konya’da tekke, zaviye ve

4
İbn Battuta, Seyahatname, I, (çev. Mehmed Şerîf), İstanbul 13331335, s. 322.

hânkahlarda örgütlenmeleri, daha I. Alaeddin Key-

5

kubat devrinde başlamış olmaktadır.

KŞS. no. 14, s. 96; no. 19, s. 25, 31.

6

KŞS. no. 27, s. 44.

7

KŞS. no. 27, s. 90.

Ahi Evran’ın XIII. yüzyılın ilk yarısında, Kon382

bu zaviye, kuruluşundan itibaren her iki isimle de

en erken belge, 22 Rebiyülevvel 1081/l0 Ağustos

anılıyordu. Bunun için belgelerde geçen Debbağ-

1670 tarihli bir Şer’iye Sicil kaydı olup11 Hacı

hane Tekkesi ile, Ahi Evran Zaviyesi’nin vakıfları,

Mustafa adlı bir hayırseverin, Debbağhâne Tekke-

aynı şekilde gösterilmektedir. Ayrıca 1682’de her

si’ne vakfettiği paranın bu tarihten yedi sene önce

ikisinin mütevellisi de Ahi Baba el-Hâc Süleyman

borç olarak verildiğine dairdir. Buna göre, Kon-

b. Abdi’dir .

ya Ahi Evran Zaviyesi’nin inşa tarihini, 1660’tan

8

Konya Ahi Evran Zaviyesi’ne daha sonra halkın
mahallî şive ile “Ahirvan Tekkesi” dediği görülmektedir. Bu nedenle 1926 yılı kadastro çalışma-

öncelerde aramak gerekmektedir. İhtimal, Konya
Debbağhane Tekkesi, XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmıştır.
Konya Ahi Evran Zaviyesi’nin yeri, Debbağha-

ları sırasında burası çevrede oturanlarca “Ahirvan
Tekkesi” olarak kaydettirilmiştir9.
Ahi Evran’ın, XIII. yüzyılın ilk yarısında Konya’da Ahiliği kurarak birçok zaviyeyi denetimi
altına aldığı bilinmektedir. Ancak incelediğimiz
Ahi Evran Zaviyesi, o dönemin kaynaklarında geçmemektedir. Aynı şekilde Karamanoğulları’nda da

ne Mahallesi’nde, XIX. yüzyılın ikinci yarısında
tedrisata başlayan Fevziye Medresesi’nin bitişiğinde idi. Abdülkadir Erdoğan’a göre, Cumhuriyet
döneminde zaviye, bu medrese ile birlikte yıktırılarak arsası üzerine İsmet Paşa İlkokulu yaptırılmıştır12 (Fotoğraf 1 ).

böyle bir zaviye bilinmemektedir. Şu hâlde Konya

Ahi Evran Zaviyesi, Konya Debbağhanesi’n-

Ahi Evran Zaviyesi’nin inşa tarihini daha sonraki

de, geniş ve boş bir sahada yaptırılmış olmalıdır.

yüzyıllarda aramak gerekmektedir. Bulunduğu yer

2 Şevval 1149/3 Şubat 1737 tarihli bir Şer’iye Si-

itibariyle değerlendirildiğinde bu zaviyenin, Ahi

cili’ndeki belgeye göre; söylenen tarihte Konya

Evran’dan çok sonra yapılmış olduğu söylenebilir.

Debbağhane Tekkesi’nin yakınında “toprak depe”

Çünkü Konya Ahi Evran Zaviyesi’nin bulunduğu

ve “Debbağhâne havlısı” bulunuyordu13. Şu hâl-

yer, Konya’nın 618 H/1221 M’den sonra kurulan

de Ahi Evran Zaviyesi, 1221’de ikinci kale duva-

ikinci debbağhanesindedir. Yani Ahi Evran’ın bu

rı yaptırıldıktan sonra Konya şehrini rahatlatmak

şehirde bulunduğu sırada debbağların bu yeni iş-

maksadıyla kurulan iş yerlerinden biri olan deb-

yerleri henüz tam olarak teşekkül etmemiştir. Bu

bağhanede, XVII. yüzyılın başlarında boş ve geniş

sebeple Ahi Evran’ın debbağ dükkânı, sur dahilin-

bir arsa üzerinde inşa ettirilmiştir.

de olup sonradan İç Debbağhane adını alan yerde
bulunuyordu. İkinci debbağhane Konya Kalesi’nin
dışına yapılınca, sur içinde kalan bölümün yenisiyle karıştırılmaması için “İç Debbağhâne“ dendiği görülmektedir10. Ayrıca Ahi Evran Zaviyesi
vakıflarının, Osmanlı döneminde, XVII. yüzyılda
düzenlenmesi, bu yapının çok eski olmadığına işaret etmektedir. Bu zaviye ile ilgili tespit edilebilen

8

KŞS. no. 27, s. 44, 90.

9
Konya Tapu-Kadastro Bölge Müdürlüğü, Sırçalı Mescit Mahallesi, Pafta 12, Ada 515, Parsel 4.
10

KŞS. no. 20, s. 141.

Ahi Evran Zaviyesi’nin 1926 yılı kadastro çalışmaları sırasında yapılan şehir planından oturduğu alanla, avlusunun çapını tespit etmek mümkün
olmaktadır. Buna göre zaviye, İsmet Paşa İlkokulu’nun solundaki boşluğun kuzeyinde, avlusuyla
birlikte 864 m2 genişliğinde bir sahaya oturuyordu.
Aslında çok daha geniş olduğu anlaşılan zaviyenin
avlusu üzerine 1877’de Fevziye Medresesi inşa

11

KŞS. no. 14, s. 96.

12
“Konya’da Eski Tekkeler”, Konya Mecmuası, S. 13 (1937), s.
818.
13

KŞS. no. 53, s. 233.
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Fotoğraf 1: Konya Ahi Evran Zaviyesi’nin bulunduğu yer. Görülen bina elektrik trafosudur (Fot. Mustafa Akgöl).

edilmiştir14. Konya Kadastro Heyeti’nin hazırladı-

inşa ettirildiğini söylemesi16, Osmanlı dönemi Ahi

ğı 24.4.1931 tarih ve 495/102 sayılı tutanağa bakı-

zaviyelerinin inşasına dair genel tutumu göster-

lırsa, Ahi Evran Zaviyesi’nin sokağı, 6. parseldeki

mektedir. Konya Ahi Evran Zaviyesi’ne vakıflar

Fevziye Medresesi’nin güneyinde, medreseye ait

tahsisi veya vakfın alacak davalarında Ahi babanın

mescidin doğusuna kadar uzanıyor, buradan Sarı

genelde şahit olarak dinlenmesi17; bu zaviyenin va-

Hafızoğlu Medresesi Sokağı’na çıkıyordu. Bu

kıf mütevelliliğinin onlar tarafından yürütülmesi18,

durumda Ahi Evran Zaviyesi olarak bilinen bina,

onların Konya’daki bu Ahi tekkesinin yaptırılması

İsmet Paşa İlkokulu’nun solunda, şu anda mevcut
olan elektrik trafosunun bulunduğu yerde idi. Za-

ve buraya vakıfların tahsisinde de etkili olduklarını
göstermektedir.

viyenin belgelerde geçen avlusu ise, İsmet Paşa

II-AHİ EVRAN ZAVİYESİ VAKFİYESİ

İlkokulu ile bahçesini içine alacak genişlikte bulu-

Konya Ahi Evran Zaviyesi Vakfiyesi, el-Hâcce

nuyordu (Fotoğraf 2).

Âsiye Hatun bt. Emrullah tarafından Konya Şer’iye

Konya Ahi Evran Zaviyesi’nin kim tarafından

Mahkemesi’nde, 2 Recep 1097/25 Mayıs 1686’da

yaptırıldığı tespit edilememiştir. Tekke’nin bitişi-

tescil ettirilmiştir. KŞS. no. 31, s. 80’de kayıtlı

ğinde Ahi Baba’nın debbağ dükkânının bulunma-

bulunan vakfiyenin girişi Arapça, diğer bölümle-

sına bakılırsa15 zaviye muhtemelen Ahi Baba, dük-

ri ise Türkçedir. Vakfın kurucusu el-Hâcce Âsiye

kânın bitişiğindeki boş arsaya, debbağ esnafının da
maddi destekleriyle yaptırılmış olmalıdır. Çağatay’ın, Ahi zaviyelerinin o şehrin Ahi babalarınca
Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri, 19001924, Konya 1998, s. 273-275.

Hatun hakkındaki bilgilerimiz vakfiyedeki kadardır. Buna göre o, Konya’da ikamet eden varlıklı
bir kadın olup hac farizasını da yerine getirmiştir.
16

Ahilik Nedir, Ankara 1990, s. 33’te 35a nolu dipnot.

17

KŞS. no. 31, s. 80.

18

KŞS. no. 19, s. 25, 31; no. 27, s. 44, 90.

14

15

KŞS. no. 35, s. 16.
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Fotoğraf 2: Konya İsmet Paşa İlkokulu, Ahi Evran Zaviyesi’nin hemen batısında, zaviyenin avlusuna inşa edilmiştir. Sağda ucu görülen
bina İsmet Paşa İlkokulu’dur (Fot. Mustafa Akgöl).

1) Vakfiyede Geçen Mevkufât ve Gelirin Sarfı
el-Hâcce Âsiye Hatun, Konya’nın Zincirlikuyu
Mahallesi’nde bulunan bir örtme, bir ihata duvarı
ile çevrili avlu, bir su kuyusu ve ağaçları bulunan
bir bâb evini, sekiz tahta ve “Aydenk” tabir olunan
iki hark bağını vakfedip buradan elde edilen gelirle Konya Debbağhanesi’nde bulunan Ahi Evran
Zaviyesi’nde, Aşure Günü’nde Mevlit dinlemek
üzere toplanmış Müslümanların fakirlerine yemek
yedirilmesini şart koşmuştur.
Bu tarihten önce de Konya Ahi Evran Zaviyesi’nde Mevlit okunması için 200 esedi kuruş ile bu
miktara yakın bir başka paranın da aynı amaç için
vakfedildiğine aşağıda değinilecektir. Bu vakfın da
aynı amaca yönelik kurulması ve Aşure Günü’nde,

badele ile el değiştirirken zamanla yok olmasından
endişe ettiği için bu şartı koymuş olmalıdır. Onun
bu konudaki endişesini destekleyen başka şartlar
da vardır. Nitekim mevkufâtın kısa süreli îcara verilmesini yani “icâre-i tavîle” ile kiraya verilmemesini şart olarak koyması bunlardan biridir. O,
uzun süre kiraya verilmesi durumunda, vakfa gelir
kaydedilen kiranın enflasyon sonucu zamana ayak
uyduramayacak hâle geleceğinden başka kiracının
vakfı aradan geçecek uzun bir süreden sonra kendi
mülkü haline getireceğini ve bu olumsuz gelişmeler sonucu vakfın hizmet sahasının daralacağını
düşünmüş olmalıdır.
3) Ahi Evran Zaviyesi Vakıflarının
Mütevellileri

tekkede yemekli Mevlit okunması, debbağ esnafı-

Ahi Evran Zaviyesi’nin üç adet para vakfına

nın yılda en az bir defa tekke çevresindeki geniş

başlangıçta üç ayrı mütevellinin atandığı; zamanla

alanda toplandıklarını göstermektedir.

bunların birleştirilerek bir tek tevliyet ciheti haline

2) Mevkufâtın Korunması
Vakfın kurucusu el-Hâcce Âsiye Hatun, vakfettiği ev ve bağların, bir mülkle mübadele etmek gibi
hileli yollara baş vurularak da olsa satılmalarını kesinlikle yasaklamıştır. O, vakfedilen malların mü-

getirildiği belgelerden anlaşılmaktadır. 26 Rebiyülevvel 1081/13 Ağustos 1670’te Debbağhane Tekkesi’ne Hacı Mustafa’nın vakfettiği akçenin mütevellisi Hacı Mehmet b. Hacı Ali19; 19 Muharrem
19

KŞS. no. 14, s. 96.
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1084/5 Mayıs 1673’te el-Hâc Ahmet ibn el-Hâc

ği ve tekkeye yılda %15 gelir sağlandığına göre25,

Ali’nin vakfeylediği 200 esedi kuruşun mütevelli-

vakfedilen paranın miktarının, bu borç verilen pa-

si ise, Mahmut b. Mehmet idi . Bundan sonra Ahi

radan çok fazla olduğu söylenebilir.

20

Evran Zaviyesi’ne ait vakıfların tevliyet cihetlerinin birleştirilmiş olduğu görülmektedir. Bu durum,
daha sonra, vakıf çeşidinin adı zikredilmeden Ahi
Evran Zaviyesi’ndeki vakıf akçenin mütevellisi
Mahmut b. Mehmet ölünce, Ahi Baba el-Hâc Süleyman b. Abdi Beşe’nin onun yerine mütevelli
olarak atanmasına dair 24 Cemaziyelevvel 1093/21
Mayıs 1682 tarihli bir berat suretinden anlaşılmaktadır21. el-Hâcce Âsiye Hatun ise, vakfiyesinin tescili sırasında el-Hâc Recep b. Mustafa’yı mütevelli
nasb etmiştir22. Bu tescil işleminden başka vakfın
mütevellisine dair herhangi bir berat görülmemiştir. Bu zat, ölümüne kadar mütevelli olarak kalmış
olmalıdır.

Sonuç olarak; Konya Debbağhanesi’nde bulunan Ahi Evran Zaviyesi, XVII. yüzyılın başlarında
yaptırılmış olup banisi bilinmemektedir. Değişik
kişiler buraya Mevlit okunması için para ve emlâk vakfetmişlerdir. Bunlardan el-Hâc Mustafa
ile el-Hâc Ahmet ibn el-Hâc Ali, değişik miktarlarda para; el-Hâcce Âsiye Hatun ise, ev ve bağlarını vakfetmiştir. Hayırseverlerin sağladıkları bu
imkânlar sayesinde zaviyede, debbağlar yılda bir
defa toplanarak Mevlit okutmuşlar; bu vesile ile
geleneksel Ahi törenlerini devam ettirmişlerdir.
1925 yılında tekke, zaviye ve türbeler kapatılıncaya kadar ayakta kalan Konya Ahi Evran Zaviyesi,
mimari bir özelliği olmadığı gerekçesiyle 1930’lu

III- el-HÂCCE ÂSİYE HATUN VAKFI

yıllarda yıktırılarak boş arsası üzerine İsmet Paşa

DIŞINDAKİ AHİ EVRAN ZAVİYESİ

İlkokulu ile elektrik trafosu yaptırılmıştır. Yık-

VAKIFLARI

tırılan zaviye binasının yerinde bulunan elektrik

Konya Ahi Evran Zaviyesi’nin, konumuz olan
1686 tarihli vakfiyede geçen vakıflardan önce, bazı
kimselerin buraya para vakfettikleri belgelerden

trafosu kaldırılmalı, kadastro kayıtlarında verilen
bilgiler doğrultusunda zaviye binası yeniden inşa
edilmeli, tarihî hatırası canlandırılmalıdır.

anlaşılmaktadır. Ancak bunların vakfiyeleri tespit
edilememiştir. Fakat Şer’iye Sicil kayıtlarında geçen bilgilerden bunları tanımak mümkün olmaktadır. Zikredilen vakıflardan biri, el-Hâc Ahmet
ibn el-Hâc Ali’ye ait olup Ahi Evran Zaviyesi’nde
“Mevlûd-ı Şerîf kırâati” için 200 esedi kuruş vakfetmiştir23. Bu paranın ihtiyacı olanlara borç şeklinde verildiği görülmektedir24. Aynı şekilde Hacı
Mustafa adlı bir hayırsever de bu tekkeye miktarını
tespit edemediğimiz parayı vakfetmiştir. Bu vakfın
parasından 100 esedi kuruşun borç olarak verildi-

20

KŞS. no. 19, s. 31.

21

KŞS. no. 27, s. 90.

22

KŞS. no. 31, s. 80.

23

KŞŞ. no. 19, s. 25.

24

KŞS. no. 19, s. 31.

386

25

KŞS. no. 14, s. 96.
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MEVLÂNA CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ
(CELÂLİYE) VAKIFLARI
Mevlüt ÇAM*

ÖZET
Vakıf hayrat müesseselerinin en önemlilerinden
birisi de tekkelerdir. İşlev olarak bir tasavvuf ekolü
dervişleri ve muhiplerinin bir araya getirir. Buralar,
mensup olunan tasavvuf kolu zikirlerinin yapıldığı
yerlerdir. Bir diğer işlevleri de eğitimdir. Verdiği
hizmetler göz önüne alındığında tekkelerin; imaret,
aşevi, misafirhane ve bazen hastane işlevini de yerine getirdikleri, vakfiyeler ve vakıf belgelerinden
anlaşılmaktadır.
Bu çalışmada, Anadolu’da kurulan tekke vakıflarının en büyüklerinden ve yaklaşık 700 yıldan fazla Anadolu başta olmak üzere Selçuklu ve Osmanlı
coğrafyasında ciddi anlamda iz bırakan vakıf kurum değerlendirildi. Böylece Mevlevilik ekolünün
merkez âsitanesi olan ve belgelerde “Mevlâna Celaleddin Rumi Vakfı”, “Konya Mevlâna Asitanesi/
Tekkesi Vakfı”, “Celaliye Vakıfları” gibi isimlerle
zikredilen Konya’daki Mevlâna hazretleri tekkesinin vakıfları ve hizmetleri ortaya konmaya çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Mevlâna Celaleddin
*VGM Kültür ve Tescil Daire Başkanı.
Orcid No: 0000-0001-5433-8187

Rumi, Mevlevilik, Celaliye Vakıfları, Mevlâna
Asitanesi.
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MEVLANA CELALEDDIN RUMI

gitmişler ve bunda başarılı da olmuşlardır. Tabii

(JALALIA) WAQFS

ki o devirde sadece sınır boylarında zaviye vakı-

ABSTRACT

fları kurulmakla kalınmaz. Türkiye Selçuklularının

Dervish lodges are one of the most important

Sivas, Ankara, Tokat başta olmak üzere birçok

charity institutions of the waqfs. Functionally, a
Sufi school brings dervishes and their followers
together. These are the places where the dhikr is
performed based on the attached Sufi branch.
Another function of the lodges is education.
Considering the services it provides, it is
understood from the waqfiyas and waqf documents
that the lodges also served as a soup kitchen, guest
house, and occasionally as a hospital.
In this study, one of the biggest waqfs of the
dervish lodges established in Anatolia and which
has left a great mark, especially in Seljuk and
Ottoman geography for more than 700 years, has
been evaluated. Thus, the waqfs and services of
Mevlana’s lodge in Konya, which is the central
lodge (âsitane) of the Mevlevi school, mentioned
in the documents with names such as “Mevlana
Celaleddin Rumi Waqf”, “Waqfs of Konya
Mevlana Central Lodge/Dervish Lodge “, “Jalalia
Waqfs” are tried to be revealed.
Keywords: Mevlana Celaleddin Rumi, Mevlevi
Order, Jalalia Waqfs, Mevlana Central Lodge.
GIRIŞ
Büyük Selçuklu, Türkiye Selçuklu döneminde,
Anadolu ve Orta Doğu coğrafyasında çok sayıda
vakfın kurulduğunu görürüz. Devlet genel olarak
fetih işleriyle uğraşırken kurulan vakıflar, şehirleri

payitahtı olan Konya ile önemli şehirleri Kayseri,
Selçuklu şehrinde bir iskân ve imar metodu olarak
selatin, ümera ve ulema vakıfları kurulur.
İslam Medeniyetinin önemli müesseselerinden
birisi olan tekkeler de imar ve iskanla ilgili kurumlardır. Aynı zamanda dini ve ahlaki anlamda, bir
eğitim kurumu oldukları gibi içtimai anlamda da
topluma sosyal hizmetler sunan bir merkez konumunda idiler. Bu sebeple tekkeler, İslam Medeniyetinde yönetici sınıfın kurduğu veya kurdurduğu
vakıflar tarafından desteklenerek ahaliye nefis tezkiyesi, ahlak, âdab, usul, erkân, mesleki sahalarda eğitim ve öğretim vermiş diğer taraftan iaşe,
ibate, sağlık ve sosyal alanlarda sayısız hizmetler
sunmuşlardır. Özellikle tasavvufi anlamda büyük
zatlar, devlet erkânından ciddi iltifatlara mazhar
oldukları gibi, adlarına devlet yöneticileri tarafından geliri oldukça yüksek vakıflar kurulmuştur. Bu
tür vakıflar ve müesseseler için, hamiyyet-perver
ahali de kurdukları vakıflarla, bu tür tekkeleri desteklemişlerdir.
İnsan-ı kâmilde aslolan ahlaktır. Nebiyyi muhterem efendimiz etrafındakilere sürekli güzel ahlakı telkin ederdi. Zira kendisi İslam gelmeden önce
de ahlakı ile yaşadığı toplumda temayüz etmiş,
emin bir kişi idi. Velilerin yaptığı da genel olarak
budur. Onlar da içinde yaşadıkları toplumlara sürekli ahlakı telkin etmişlerdir.

imar ve inşa ederler. Ayrıca vakıflar, reaya ile dev-

Küçük Asya başta olmak üzere Asya’nın muh-

let arasında köprü vazifesini üstlenirler. Fetihler

telif yerlerinde varlıkları bilinen tekkeler, Selçuklu

neticesinde elde edilen yerlerin sınırlarının kalıcı

dönemi ile Osmanlının ilk devirlerinde “Babailik”,

kılınabilmesi, hem de bir sonraki fetih yürüyüşü

“Ahilik”, “Abdallık” ve diğer bir takım adlarla

için destek alınabilmesi, devlet nazarında mühim

Anadolu’ya girmişti. Selçuklu Sultanları, Beylikler

meseledir. Selçuklu Sultanları ve ilk dönem Os-

döneminde bazı beyliklerin emirleri ile ilk dönem

manlı hükümdarları, bu sorunu derviş ve şeyhler

Osmanlı padişahları başta olmak üzere devlet erkâ-

adına kurdukları zaviye vakıfları ile çözme yoluna

nının hatırı sayılır bir kısmı bu tekke ve oluşumlara
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büyük destek verdiler. Hatta bazıları, devrinin bü-

direbileceğimiz ayende, revende, fakir, miskin ve

yük şeyhlerinden el alarak hem padişahlığı devam

yetimlere yeme, içme, konaklama hizmetlerinin

ettirdiler hem dervişlik yoluna da intisab ettiler.

verilmesi, bazı tekkelerde bakım gerektiren has-

Burada birkaç örnek vermek gerekirse; Selçuk-

talar için özel mekânlar tahsis edilmesi önemlidir.

lu döneminde Konya’da Hazret-i Mevlâna, Şem-

Müftüoğlu Ahmet Hikmet Efendi, Mihrab mec-

si Tebrizi, Ahmed Fakih, Pir Esad Sultan, Akşe-

muasında; “Osmanlı Devleti’nin teşkilinden beri,

hir’de Seyyid Mahmud Hayrani, Kayseri’de Şeyh

hatta ondan daha evvel Selçuklular zamanından

Torasan, Şeyh Taceddin Sultan gibi zatlar, Ahiler

kalma menâbi’i tahsil, (resmi ve gayrı resmi olmak

sayılabilir. Osmanlı döneminde Sultan Orhan’ın

üzere), ekseri cami harimlerindeki ibtidai mahal-

Şeyh Mehmed’e mescit, zaviye ve imaret yapmak

le mekteplerinden başka iki idi; Medrese ve Tek-

üzere Eğrigöz’de arazi ve çiftlikler vermesi, İlyas

ke” şeklinde der. Bu iki eğitim müessesesine daha

Fakih’e Çomaklar’da 30 dönüm yer vermesi, Sarı-

sonra Enderun’un eklendiğini belirtir: “Tekkelerde

lalan denilen yerde Musaoğlu Ahi Durud’a çiftlik

tefeyyüz gayrı resmi ve gayrı muntazam idi, bura-

ve değirmen vermesi, Sultan I. Murad’ın Gemlik

larda her müntesib istidadına göre feyizyâb olur-

civarı ve Bursa’nın diğer yerlerinde Ahi Yiğit, Sün-

du, tekkelerde kâselis (dalkavuk) ile mütefeyyiz

dükoğlu Ahi Hoca’ya, Şeyh İshak’a, Ahi Sendel,

arasında fark gözetilmezdi. Hankâhdaki mürşitden

Ahi Sarrafoğlu Güzel Abdal, Ahi Bahşoğullarına

irfân-ı maddî ve ilm-i dünyevî değil, irfân-ı nefs ve

arazi ve çiftlikleri vermesi, Sultan I. Bayezid’in

ilm-i ledün beklenirdi. Bu feyz menbalarına “ham”

Ahioğlu Ali’ye, Derviş Minnet ve Ahi Süleyma-

varan “can”lar pişer, inceleşirdi, dergâhlar münte-

noğlu Elvan’a, Çelebi Sultan Mehmed’in Süli Şey-

siplerin feyizgâhları idi.” diyerek tekkelerde yapı-

hoğlu Sevindik’e, Karacaşehir’de Ahi Ali ve Ahi

lan eğitimi adeta özetler.

Mustafa’ya, Derviş Halil’e, İlk Osmanlı müverrihi
Yahşi Fakih’e, II. Murad’ın Manisa’da Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin Halifesi Şeyh İshak bin Ubey-

Ahmet Hikmet Efendi, tekkelerin eğitim ve öğretim hizmetlerindeki farklarını da şu şekilde izah
eder: “1- Medrese ile Tekke biri abûs (somurtkan)

dullah’a temlik ettiği arazileri o ilişkinin örnekleri

diğeri beşûş (güleryüzlü) iki üstâd idi. 2-Medre-

olarak ekleyebiliriz.

se, mütemâdiyen cehennem ve nâr ile tehdîd, tek-

Tekkelerin padişahlar, hanım sultanlar, devlet
adamları ve ahalinin kurduğu vakıflarca tarih boyu
desteklendiğini görüyoruz. Ayrıca çok sayıda tekke
şeyhi, dervişi ve müntesibinin de vakıf kurduklarını belgelerden öğrenmekteyiz.
Tekkeler ve Hizmetleri

ke dâimâ cennet-i dîdâr ile teselli ederdi. 3- Biri
her zaman nehyi diğeri ekseriya affı mevzubahs
ederdi. Birinde vaîd (iyiliğe sevk veya kötülükten
kurtarmak için ileride olacak kat’i hâdiseleri haber
vererek korkutmak, cehennemden haber vermek)
diğerinde vaad gâlib idi. Biri Allah’ı şedîdü’l-ikâb,
zü’l-intikâm ve Kahhâr isimleri ile yâd ve diğeri

Vakfiyelerine göz attığımızda tekkelerin; muh-

ondan yâ Latîf, yâ Gafûr, yâ Rahîm tazarruları ile

telif tasavvuf ekollerine bağlı adab, usul, erkân öğ-

istimdâd ederdi. Medrese için dünyada inhimâk-ı

retilen yerler olduğu gibi, bazı tekkelerde mektep

aşk (aşırı düşkünlük, kapılma), incizâb-ı hüsn,

ve medreselerde okutulan kitapların okutulduğu-

meyl-i neş’e, fikr-i mehâsin, tahsîl-i kâm bütün ha-

nu, İslami ilimler, musiki, hat sanatı gibi konular-

ram idi. Tekke için aşk, şevk, nağme, raks tamâm

da dersler verildiğini görmekteyiz. Ayrıca eğitim

helal idi. Hülâsâ medrese yumruklar, tekke okşar-

hizmetleri yanında sosyal hizmet olarak değerlen-

dı.” diyerek tekkelerin eğitime katkılarını ve eği391

tim bakımından tekke ile medrese ve mekteplerin

kıflarındandır. Eizze azîz kelimesinin çoğulu olup,

farklı anlayışlarını ortaya koyar. Dini, insani ve

âbid, zâhid, ahlaklı, müteşerri‘ ve keramet ehli zât

vicdani açıdan bakıldığında, teke ve eğitim mües-

anlamı taşımaktadır. Osmanlı coğrafyasında bu-

seseleri, zaman zaman farklı fikirleri savunsalar da

lunan diğer Eizze vakıfları, Bağdat ve Musul’da

genel manada birbirlerini tamamlarlardı.

Abdulkadir Geylanî, Kırşehir’de Hacı Bektaş Veli,

Celâliye Vakıfları
Mevleviliğin müessisi olan Mevlâna Celaleddin Rumi, 1207 M. tarihinde Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmişti. Pederi Sultânu’l-Ulemâ
Mevlâna Bahâüddin’den ilim tahsil edip pek çok
kimseye de eğitim öğretim verdi. Pederinin halifelerinden Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmîzi’den tarikat sülûkunu tamamlayarak icazet aldı.
Büyük sufilerden Feridüddin Attar ile mülâki olup,
Kutb-ı Devrân Şeyh Rükneddin Kestâni’nin işaretiyle Anadolu’ya gelen Şemsi Tebrizî’den yolun inceliklerini öğrenerek tevhit ilminin bahr-i bî-pâyânına Sultanü’l-Âşıkın oldu ve cihanın kubbesine
ney gibi bir hoş seda bırakarak 1273’te vefat etti
(Ahmet Reşid, 1913; 75).
Tasavvuf tarihinde Mevlevilik ekolünün kurucusu olan Mevlâna Celaleddin-i Rumi’nin babası Bahaddin Veled’in Konya Kalesi’nin Atpazarı
Kapısı haricinde defnedilmesi ve buraya adına bir
türbe yapılması ile birlikte tarihi süreçte burası
genişleyerek büyük bir hankâh haline geldi (Küçükdağ, 1996: 181, Sak, 2010: 2). Bahaddin Veled
türbesinden sonra Çelebi Hüsameddin zamanında
Mevlâna adına bir türbe yapıldı (Gölpınarlı, 1983:
24). Bütün bunlar, dergâhtan önce türbelerin olduğunu, dergâhın daha sonra yapıldığını göstermektedir. Günümüzde şehri merkezinde bulunan
hankâh daha sonra yapılan mescit, semâhâne, matbah-ı şerif, derviş odaları, meydan-ı şerif, avlu ve
hazirelerdeki binalar ile birlikte büyük bir külliye
meydana getirmektedir (Karpuz, 2004: 448).
Celâliye Vakıfları, Osmanlı döneminde vakıfların ve sair devlet kurumlarının denetimi olmaksızın mütevellileri tarafından yönetilen Eizze va392

Ankara’da Hacı Bayram-ı Velî vakıflarıdır. 1925
yılında tekkeler kapatılana kadar bu vakıflar, bizatihi meşrutun lehleri olan mütevellileri tarafından
yönetilmişlerdir.
Arşiv kayıtlarında şu ana kadar yapılan araştırmalarda, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin bizzat kendisinin düzenlettirdiği vakfiyeye veya vakıf belgesine rastlanılamamıştır. Ancak “Mevlânâ
Celâleddîn-i Rûmî Hangâhı/Asitânesi Vakfı”,
“Mevlânâ Hangâhı/Asitânesi ve Türbesi Vakfı”,
“Celâliye Vakfı/Evkâfı” şeklinde çok sayıda belge mevcut olup, bu belgelerin tetkikinden zaman
içerisinde Mevlâna Hazretlerinin Dergâhını desteklemek amacıyla bir kısmında kurucu isimleri
de yer alan çok sayıda vakfın kurulduğu, zamanla
bu vakıfların kurucu isimlerinin kaybolduğu ve vakıfların “Celâliye Evkâfı” adıyla bir bütün halinde
yönetildiği anlaşılmaktadır.
Mevlâna Dergâhı ve etrafında kurulan vakıflarla ilgili ilk bilgiler, Şehabettin Uzluk’un “Mevlâna
Türbesi” adlı eserinde Eflaki’den naklettiği bilgilerdir. Bu bilgilere göre Emir Bedreddin Gevhertaş
683 (1284) tarihinde türbe civarına Sultan Veled
Medresesini inşa ettirip türbe giderleri için de Dışkaraaslan köyünü vakfetmiştir (Uzluk, 1946: 155,
Ateş, 1992: 31). Tahrir defterindeki bilgiler, nakledilen bilgileri teyit etmektedir. Tahrir defterinde
Gevhertaş Abdullah’ın bir medrese yaptırdığı ve
bu medresenin Molla Hünkâr adıyla da anıldığını
göstermektedir1. Eflaki’den nakille Uzluk, Karamanoğlu İbrahim Bey’in 847 (1443) tarihinde derviş hücrelerinde ve türbede onarımlarla, türbe için
vakıflar yaptığını belirtse de (Uzluk, 1946: 156)
1

TKGM. TADB. TTD. No: 584, sh. vr. 20.

arşivlerde, tasnifli evrak içerisinde sözü geçen ta-

Hazret-i Mevlâna Celaledddin”6 şeklinde geç-

rihte Karamanoğlu İbrahim Bey’e ait vakfiyeye

mektedir. Bu ifade, türbe ve civarının, yapılan

rastlanılamamıştır. Yine Uzluk, Fatih Sultan Meh-

hayratlarla tam bir külliye halini aldığını ortaya

met Han’ın 872 (1467) tarihinde Konya Kalesini

koymaktadır. Dergâh civarında, “Sultan Süleyman

tamir ettirdiği sırada Mevlânâ Dergâhı ve Türbesi

Camii”ne ilk olarak bu kayıtta rastlanmakta olup,

için bazı vakıflar yaptığını (Uzluk, 1946: 156) da

bu tarihten sonraki vakıf kayıtlarında camiye ait

belirtmektedir.

çok sayıda belgeye rastlanılmaktadır.

881 (1476) tarihli Konya Evkaf Tahrir defte-

Dergâh civarına yapılan hayratlardan birisi de

rinde , “Vakf-ı Sultanu’l-Ârifîn Hazret-i Mevlânâ

tahrir defterleri ve vakıf belgelerinde geçen “Sul-

Celâleddin”, başlığı altında, vakfa Sahra, Hatunsa-

tan Süleyman Camisi”dir. Cami, çok sayıda vakıf

2

ray, Akşehir, Saideli ve Konya’ya bağlı çok sayıda
köy, bağ yeri, otlak ve mezra öşürünün vakfedildiği yer almakla birlikte, vâkıfı hakkında bilgi verilmemektedir. Kaydın devamındaki, “Vakf-ı Cami-i
Türbe” ifadesi, caminin başka bir vakıf kurucusu
tarafından yapıldığını ortaya koymaktadır. 906
(1501) tarihli Tahrir Defterinde vakfın adı, “Türbe-i Mutahhara-i Sultânü’l-Ârifîn Şeyhu’l-Muhakkikîn Hazret-i Mevlâna Celâleddin”3 şeklinde

belgesinde geçmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde bulunan ve caminin harap olan kurşunlarının yenilenmesi ile ilgili 1161 (1748) tarihli
tezkirede7, “Hazret-i Mevlâna Celâleddin-i Rûmî
Evkâfı Mülhakatından Cennetmekân Merhum ve
Mağfûr Sultan Süleyman Han Gazi Hazretleri Cami-i Şerifi” ifadesinden caminin, dergâhın mülhakatından olduğu, açık bir şekilde ifade edilmektedir.

geçmekte, öşrü vakfedilen köy, bağ yeri, otlak ve

Dergâh civarına yapılan hayrat yapılardan birisi

mezralar aynen sayılmaktadır. Ancak söz konusu

de Yavuz Sultan Selim tarafından yapılarak vakfe-

tahrirde türbe civarında bir hamam ile Akşehir’de

dilen ve mütevelliliği sülâle-i tâhireden (Mevlânâ)

bir dükkândan da bahsedilmektedir. Yine defterin

sülalesinden olanlara8 bırakılan şadırvan vakfıdır.

devamında bulunan bir kayıtta, “Vakf-ı Medrese-i

Mesnevi şârihlerinden İsmail Ankaravî’ye ait “Ha-

Sultanu’l-Ârifîn

Hazret-i

dîs-i Erbaîn” adlı eserin Kilis Mevlevihânesine

Mevlâna” ifadesinden, türbe civarında adı belir-

vakfedilen bir nüshasının ilk yaprağında yer alan

tilmemiş bir kişi tarafından medrese yapıldığı an-

ve 1340 (1921) tarihinde Abdulgani Gündüz tara-

laşılmaktadır. Tahrir defterinde Abid Çelebinin5

fından düşülen bir kayıtta:

Şeyhu’l-Muhakkikîn

4

Hazret-i Mevlâna Dergâhında ve türbesinde, cüz

“Hayrât-ı Sultan Selim Hân-ı Evvel der-Kon-

okunması için vakıf kurduğu kayıtlarda yer almak-

ya” başlığı altında, “Medîne-i Konya’da âsûde

tadır.

olan Hz. Molla Hünkârın mezar-ı pür-envâr-ı şerîfi

992 (1584) tarihli tahrir kaydında vakfın adı,
“Vakf-ı Cami‘ ve Türbe ve Zaviye ve Medrese-i
Vâkıf-ı Esrâr-ı Ma‘nevî Kâşif-i Âsâr-ı Mesnevî
2

TKGM. TADB. TTD. No: 564, sh. vr. 3.

3

TKGM. TADB. TTD. No: 565, sh. vr. 3.

4

TKGM. TADB. TTD. No: 565, sh. vr. 49.

TKGM. TADB. TTD. No: 565, sh. vr. 50, TKGM. TADB. TTD.
No: 584, sh. vr. 17.

kurbuna su getürüb bir âlî şadırvan binâ eyledi.
Sene 923. Der-Târîh-i Nişancı” (Ateş, 1992: 31),
cümleleri yer almıştır. VGM Arşivinde ise şadırvan
vakfiyesine rastlanılamamakla birlikte, şahsiyet
kaydı ve belgelerde bu vakıf, “Haremeyn-i Muhte6

TKGM. TADB. TTD. No: 584, sh. vr. 5.

7

VGM. Def: 803, sh. 70.

8
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remeyne tabi evkaftan Konya’da vâki‘ merhûm ve

rette eşraf, devlet erkânı ve fakir Müslümanların

mağfûrun leh Sultan Selim Han hazretlerinin şadır-

geceleyeceği tabhane odaları, mutfak, anbar, kiler,

vanı vakfı” şeklinde geçmektedir. Arşiv belgelerin-

tuvalet, odunluk ve ahır gibi mekânlar da bulun-

de zaman zaman şadırvan vakfı, Sultan II. Selim

maktadır. Vakfiyeye göre burada, yolu düşen veya

Vakfından olarak zikredilse de II. Selim Vakfına ait

ziyaret için gelen Müslüman fakirler ve gerekti-

vakfiyede şadırvandan söz edilmemektedir.

ğinde eşraf da konaklayacaktır. Konaklayan bütün

Mevlânâ Dergâhında cüz okunması için kurulan
vakıflardan bir tanesi 895 tarihli “Abid Çelebi bin
Cemaleddin Vakfı”, bir diğeri 906 (1501) “Veled
Bey bin İsa Bey bin Hasan Bey Vakfıdır”9. Abid
Çelebi vakfiyesinde Konya merkez, Hatunsaray,
Saideli ve Meram’da bulunan bazı köyleri, arazi,
bağ, değirmen, Bezzazlar Çarşısında 35 dükkandaki 1/3 hisse ile iki taşınmazdaki on iki sehimden altı
sehim hisse ile türbe civarında bir hamamı vakfederek kendisinden sonra tevliyeti eşi Sitti Hatun’a,
onun vefatından sonra kız kardeşi Azize Hatun’a
şart ederek vakfın gelirinin yarısının mütevelliye,
diğer yarısının ise dergahta her gün beş cüz okuya-

misafirlere, sabah ve akşam hangi yemeğin ikram
edileceği, Cuma geceleri, mübarek gün ve geceler
ile Ramazan ayında ilave olarak hangi yemeklerin
sunulacağı açık bir şekilde yer aldığı gibi Mevlâna
Dergâhından yirmi beş adet dervişe de günlük yemek verilmesi hüküm altına alınmıştır.
Vakıf kurucusu imaretteki bütün bu hizmetlerin
yapılabilmesi, görevli giderleri ve ihtiyaç halinde
imaretin bakım onarımının yapılabilmesi için gelir
olmak üzere Konya Sahrası, Silifke ve Mut’a bağlı otuz bir köy, sekiz mezra ve iki yerin mahsulü
olmak üzere kırk bir kalem yerin öşürlerini vakfetmiştir.

cak cüzhanlara verilmesini hüküm altına almıştır.

Dergâh için vakıf kuranlardan birisi de İstanbul

Veled Bey vakfiyesinde, vakfedilen yerler ve şart-

Yenikapı Mevlevihanesi eski şeyhi Şeyh Mehmed

lar, tevliyet haricinde neredeyse birebir aynıdır. Bu

Efendi bin Şeyh Habil bin Şeyh Hüseyin el-Ko-

da vakfiyelerin veya suretlerinin tarihi süreç içeri-

nevî’dir11. 1043 (1634) tarihli vakfiyeye göre vakıf

sinde bir şekilde karıştırıldıklarını düşündürmekte-

kurucusu, Buğday Pazarı yanında bir boyahane,

dir. Bu sebeple ilmi ve derin araştırmalar yapılarak

biri büyük altısı küçük yedi adet dükkân ve bir

bu durumun ortaya çıkarılması tarihi açıdan büyük

adet kahvehane vakfetmiştir. Vakıf kurucusu, vakıf

önem taşımaktadır.

akarlarının kiraya verilmesini ve elde edilen kira-

Dergâh civarına yapılan önemli yapılardan birisi de Sultan II. Selim tarafından yaptırılan imarettir. 900 (1494)10 tarihli vakfiyeye göre II. Selim,
dergâh civarına gelip geçenlerin, fakir, garip ve
miskinlerin konaklaması ve yeme içme ihtiyaçlarının karşılanması için vakfiyedeki ifadesiyle

larla Sultan Süleyman Camiinde, Dergâhın mesnevihanı tarafından Pazartesi ve Perşembe günleri
eğitim yapılmasını hüküm altına almıştır.
Dergâh civarına hayrat yapı ekleyen vakıflardan
birisi de Dergâhın Postnişinlerinden Çelebi Mehmed Said Efendi’nin babası, Şeyh el-Hac Mehmed

“nimet kaynağı” olan bir imaret yaptırmıştır. İma-

Efendi’dir. Tasnifi tamamlanan arşivlerde vakfiye-

Mevlâna Dergâhı Arşivi, Zarf: 67, söz konusu zarfta Abid Çelebi’ye ait 895, Veled Bey’e ait 900 h. Tarihli Arapça vakfiyeler
bulunmaktadır.

şahsiyet kaydında geçen, “Haremeyn-i Muhtere-

9

VGM. Def: 734, sh. 85/95. Sultan Selim’in saltanat dönemi 974982 (1566-1574) olup, vakfiyenin sonunda 900 tarihinin yanlış olduğuna dair mütercimin (Osman Keskioğlu) notu vardır.

10
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sine rastlanılamamakla birlikte VGM arşivinde bir
meyne mülhak evkaftan Medîne-i Konya’da vâki‘
Hazret-i Mevlânâ kuddise sırrahu’l-a‘lâ Dergâh-ı
11

VGM. Def: 2176, sh. 287/616.

şerîflerinde hâlâ post-nişin-i irşâd olan reşâdetlü

gerektiğinde bakım onarımları gerçekleştirilecek

Çelebi Mehmed Said Efendi hazretlerinin pederleri

ve Dergâhta Mesnevihan, Aşçıbaşı, Ser-Tarîk, Tür-

merhûm eş-Şeyh el-Hâc Mevmed Efendi hazretleri-

bedar ile birinci ve ikinci kapıcılardan her biri yıl-

nin Evkâf-ı Şerîfe-i Celâliye arazisi üzerine müced-

da üçer hatim okuyacak ve ücretlerini vakıftan ala-

deden binâ eylediği medresesi vakfı” ifadesinden,

caklardır. Vakfın gelirinden, Dergâhtaki 18 odada

Şeyh Hacı Mehmed Efendi’nin Mevlâna Dergâhı

sakin olan Mevlevi fukarasına her oda için günlük

civarına medrese yaptırdığı ve vakfettiği akarları,

birer buçuk akçe mum parası verilecektir.

12

Celâliye Vakıflarına kattığı anlaşılmaktadır.

Konya Şeriyye Sicillerinde yer alan, dergâhın

Yine dergâh civarındaki vakıflardan birisi,

görevli giderleri ve birtakım hizmetlerin yerine ge-

post-nişin olan Şeyh Hüseyin Efendi bin Hasan

tirilmesi amacıyla 1826-1907 yılları arasında ku-

Çelebi tarafından, 1069 (1659) tarihli vakfiye ile

rulan beşi nükut, on adedi akar vakfın (Sak, 2010:

kurulan vakıftır. Vakfiyeye göre vakıf kurucusu;

3) kurulduğu göz önüne alınırsa, tarihi süreçte çok

türbe civarında inşa eylediği hane ile kahvehane ve

sayıda kişinin, dergâhı desteklemek için vakıf kur-

dükkânların gelirini; Atpazarı yanında inşa eylediği

duğunu ortaya koymaktadır.

13

cami ile Türbe civarında inşa eylediği muallimhane, hanesi dâhilindeki mescit, İçkale kapısında Hacı
İshak Efendi Camisi, Şeyh Uleman Zaviyesi yanında inşa eylediği mekteb ve cami, Hızırlık makamında inşa eylediği mekteb, Şeyhahmed Mahallesinde
bina eylediği cami ve Şeyh Mehmed Hanı’nda (Çelebiler Hanı)14 inşa eylediği mescidin görevli giderleri, bakım onarımları, cüz, Mevlüt ve Muhammediye okunması için vakfetmiştir. Vakfiye genel
anlamda Dergâh ile ilgili olmamakla beraber dergâh yanındaki muallimhanenin, bu vakıf tarafından
yapıldığını ortaya koyması anlamında önemlidir.
Dergâh vakıflarından bir diğeri, 1144 (1731)
tarihli vakfiye15 ile kurulan “Seyyid, Şeyh, Hacı
Mehmed Arif Efendi bin Abdurrahman Efendi
Vakfı”dır. Vakfiyeye göre vakıf kurucusu, Atpazarında Alaca Han yakınlarında 100 oda, bir ahır,
tuvalet, içerisi ve dışarısında toplam 29 dükkân bulunan bir hanı vakfetmiştir. Han ve dükkanlardan
elde edilen gelirlerle öncelikle han ve dükkanların
12

VGM. Def: 148, sr. 1498 ve Def: 865, sh. 178/1461.

13

BOA. EV.HMH.D. 5052/4.

Vakfiyenin devamındaki muhasebe kaydında Şeyh Mehmed Hanı’nda (Çelebiler Hanı) bulunan mescidin 1231 (1816) tarihinde
tamamen harap olduğu yazılıdır.
14

15

VGM. Def: 624, sh. 357/331.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde, vakıf görevlilerinin kayıtlı bulunduğu atik (hazine) şahsiyet
kaydında, vakfın “Evkâf-ı merhûm Kutbu’l-Ârifîn
Mevlâna Celâleddin Rûmî”16 şeklindeki kayıtta,
“Evkâf (Vakıflar)” ifadesinin çoğul olarak kullanılması, dergâh için çok sayıda kişi tarafından vakıf
kurulduğunu ortaya koymaktadır. Bu vakıfların büyük bir çoğunluğu, kurdukları vakfın yönetim ve
denetimini, Dergâhın postnişinine bırakmışlardır.
Şahsiyet kaydına göre, 1026-1027 (1617-1618)
yıllarında, medresede 1 müderris, 1 mukayyid,
cami ve âsitânede 1 imam, 1 seccâdenişin, 2 mesnevihan, 1 müeddib, 2 müezzin, 2 siraci (kandilci),
3 ferraş, 1 hâfız-ı keyl, 2 aşırhan, 2 mütevelli, 1
buharihân, 1 hatib, 19 cüzhan, 10 devirhan olmak
üzere toplam 50 kişinin görev yaptığı görülmektedir.
Gerek Selçuklu, gerekse Osmanlı dönemine ait
vakfiyeler ve vakıf belgeleri, Konya’da Mevlevilik
tarikatının devlet erkânı ve halkın büyük teveccühüne mazhar olduğunu, kuruluşundan itibaren
Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasının her tarafına yayıldığını ve kurulan tekkelerle ilim, irfan meclislerinin teşekkül ettiğini ortaya koymaktadır.
16

VGM. Def: 474, sh. 242/168.
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Selçuklu ve Osmanlı vakfiyeleri veya vakıf bel-

Bu sebeple belki de tarihimizle ilgili araştırıl-

geleri tetkik edildiğinde; coğrafyanın her tarafın-

ması gereken en önemli müesseselerden birisi, tek-

da olduğu gibi, Mevlâna Dergâhı gibi ilim, irfan

keler ve tekkelerin tarih boyunca ifa ettiği hizmet-

merkezlerinin, düşünce, davranış ve hizmetlerini

lerin ortaya çıkarılmasıdır. Özellikle Anadolu’da

benimseyen, bu tür şahsiyetlerin muhibbi olan bu
zatların, manâ âlemindeki yüceliği gören hamiyyet-perver Anadolu insanının irfan merkezlerinden feyizyâb olmak düşüncesi ve ebedi bir iyiliğe
vesile olma gayesi ile çok sayıda vakıflar kurarak

müstesna konuma sahip ilim ve irfan ocaklarının
tespit edilerek, yapılan uygulamaların ortaya çıkarılması yeni bir medeniyyet tasavvuru için oldukça
mühim ve elzem bir konudur.

destek verdiği görülür. Bütün bunlar Anadolu coğ-

Zira tekkeler, sadece bir tarikat kolunun zikir-

rafyasında, “Anadolu İrfanı”nın nasıl oluştuğunu

lerinin okunduğu ve ayinlerinin yapıldığı yerler

göstermesi açısından oldukça önemli olduğu gibi,

olmayıp, genel anlamda ilim, irfan ve ilahi aşk

iyi ve iyiliklerin halk tarafından nasıl destek bul-

ocaklarıdır.

duğunu göstermesi açısından da büyük öneme haizdir.
SONUÇ
Bu çalışmada, irfan geleneğinin kadim müesseselerinden ve merkezlerinden olan maddi eğitimin
haricinde nefis tezkiyesi ve ruhî eğitimde önemli
bir rol üstlenen Anadolu’daki en önemli inanç ve
irfan merkezlerinden Konya’daki Mevlâna Hankahını, tarihte ifa ettiği hizmetleri ve dergâha destek
için kurulan vakıfları kısaca aktarmaya çalıştık.
Anadolu’da kurulan medeniyetimizle ilgili belki de en doğru bilgi alacağımız ana kaynaklardan
birisi, hiç şüphesiz vakfiyeler ve vakıf belgeleridir.
Vakıf belgelerinin en önemli yönü, doğru bilgiyi
sunmasıdır. Başka bir ifade ile vakfiyeler, yalan ve
eksik bilgi vermezler. Vakfiyelerin bir başka hususiyeti de dönemin devlet teşkilatı, eğitim öğretim
tecrübeleri, sağlık politikaları, iskân uygulamaları, dini, ilmi, kültürel müesseseleri, ticaret ve ekonominin seyri ve işleyişi, meslekler, içtimai yapı,
birlikte yaşam ve fetih politikaları gibi konularda
önemli bilgiler vermesidir. Diğer yandan, devleti
yöneten sultanlar, gönülleri tezyin ve teskin eden
irfan ocakları ile devlet yöneticileri ve toplum irtibatının nasıl sağlandığını, hangi uygulama ve hizmetlerin ne şekilde sunulduğunu, vakfiye ve vakıf
belgelerinden öğrenmekteyiz.
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Yazımıza Hicaz Valisi Ahmed Reşid Efendi’nin
bir beyti ile son verelim;
“Sanma ser-pûş-ı zerâfettir külâh-ı Mevlevî
Serde bir tâc-ı saâdettir külâh-ı Mevlevî”.
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Konya’da Sultan II. Selim İmaret Vakfiyesinin giriş sayfası.
398

Mevlânâ Dergâhı görevlilerinin kayıtlı olduğu Atik (Hazine) kaydı.
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