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Adı Soyadı Mustafa Timur Yıldızhan Numarası 044102052008 
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Bilim Dalı 
Tarih Ana Bilim Dalı 
Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Bilim Dalı 

 
Ö

ğr
en

ci
ni

n 
 Danışmanı Prof.Dr. Bayram Ürekli 

Tezin Adı Mehmet Zeki ORAL Hayatı, Eserleri ve Araştırmaları 

Hayatını öğrenme ve öğretme amacıyla hizmet etmeye adamış M. Zeki ORAL 1901 

( 1317 H.) yılında Sinop’un Boyabat kazasına bağlı Nefsicuma köyünde dünyaya gelmiş, 

1920 yılında Maarif teşkilatı bünyesinde, çok sevdiği öğretmenlik mesleğini icra etmeye 

başlamıştır.  

 42 yıl süren memuriyet hayatında, tarihe, özellikle Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı 

dönemine ait Halk Bilimi, Halk Edebiyatı, Sanat Tarihi, Tarihi eserler ve Türk Kültür 

tarihine katkı sağlayan eserleri geniş manasıyla, Türk Kültürü ile ilgili bilgileri günün birinde 

unutulup kaybolmasından endişe ederek derlemiştir. 

Bu eserlerin, korunması ve ortaya çıkarmasında özelikle her tür yapı, mezar taşları, 

kitap, çeşmelere ait kitabeleri okuyup değerlendirmiştir. 

   Tarihi eserlerimizi, şahıslar elindeki Vakfiye, Berat, Ferman gibi vesikaların 

ortadan kaybolmalarını önlemek ve milli tarihimiz için birer sayfa olan bu orijinal eserleri 

kurtarmak ve neşretmek gibi büyük hizmetlerde bulunmuş, sonuçlarını ilim adamı vasfıyla 

tartışmış, o eseri yapanı, yaptıranı ve yapıldığı dönemin, siyasi, sosyal ve iktisadi yapısını 

kaynaklara dayanarak mukayeseli bir şekilde incelemiştir  

ORAL görev yaptığı yerlerde sadece eğiticilik ve idarecilik değil, aynı zamanda 

yaşadığı şehrin tarihi, kültürel ve sanat eserleriyle büyük bir araştırmacı titizliğiyle yakından 

ilgilenmiş, daha çok Selçuklu dönemi Türk-Đslam eserlerine ait incelemelerde bulunmuştur. 

Türk milletinin değerlerini araştırmayı ve öğretmeyi amaç edinmiş, adeta bu değerlere hayat 

vermiştir. 

Bu çalışma, M. Zeki ORAL’ın milli tarihimize olan hassasiyetini de ortaya 

koymaktadır. 
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SUMMARY                              Abstract 

Adı Soyadı Mustafa Timur Yıldızhan Numarası 044102052008 
Ana Bilim/ 
Bilim Dalı 

Tarih 
Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi 

 Ö
ğr

en
ci

ni
n 

  Danışmanı Prof. Dr. Bayram Ürekli 

Tezin Đngilizce Adı Mehmet Zeki ORAL’s Pieces and Works 

M. Zeki ORAL, who devoted his life to endeavour for teaching and learning, was 

born in Nefsicuma, which is a small village of Sinop Boyabat, in 1901; and in 1920 he 

started to fulfill teaching profession, which he loves most, depending on Ministry of 

Education. 

In his 42 years old intendancy life, he has collected the historical informations, 

especially based in the era of Seljukian, seigniories and Ottoman, which are concerned with 

turkish culture; mainly contributed to folklore, folk literature, history of art, historical 

monuments, and history of turkish culture, with the anxiety of being lost or forgotten one 

day. 

He has interpreted all the structures, graves, books and inscriptions which belong to 

fountains, for protecting and revealing those monuments.  

He has done too many important devoirs such as, protecting, disseminating and 

preventing from disappearing,  our historical monuments and private documents like deed of 

trusts, letters patents, imperial orders. He has discussed comparatively the consequences as a 

scientist and he analyse the people, whom made or to had him made the monument and the 

era when monument has made, referring to political, social and financial resources. 

ORAL, was not only a teacher or a executive in his permanent stations, he also has 

took a close interest in his home cities history, culture and historical monuments, he mainly 

has done some researches on Seljukian Turkish islamic pieces. He has aimed to search and 

theach the turkish nations values, and he has almost vitalized those values.  

This work also exhibits his susceptibility to our national history.    
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Ö N S Ö Z 

 

            Asya ile Avrupa arasında bir köprü gibi uzanan Anadolu, tarihinin başlangıcından 

itibaren bugüne kadar stratejik önemini korumuştur. Türklerin Anadolu’ya yerleşmeleri ile 

birlikte şehirlerin fiziki yapıları da değişmeye başlamıştır. Bunda Türklerin şehirle ilgili 

olarak Orta Asya’dan getirdikleri sağlam gelenekler tesirli olmuştur. 

          Türkler, Türk-Đslam şehir geleneğine uygun olarak yerleştikleri Anadolu 

şehirlerinde hemen bir cami inşa etmekle işe başlamışlar çok defa cami ile yapılmış çeşme, 

şadırvan, sebil, medrese, kütüphane, camiler etrafında yer almıştır. Ayrıca türbe ve 

kümbetlerde unutulmamıştır. 

Türkiye’de tarih eğitiminden beklenen başarının temininde, tafsilatlı bir şekilde sanat 

tarihi, düşünce tarihi, kültür tarihi, ekonomik ve sosyal tarihle ilgili bahislere yer verilmesi, 

yeni yetişen nesillerin felsefe, edebiyat tarihi ve tarihi coğrafya gibi konulara yeterince 

ağırlık vermesi gerekmektedir. Yapılması gereken yeni bir ruh ve anlayışla Selçuklu ve 

Osmanlı vesikalarını ve eserlerini günyüzüne çıkarmak, onlardan layıkıyla istifade 

edebilmek ve onları yorumlamak suretiyle çıkarımlarda bulunmaktır. 

Kabul etmek gerekir ki, Türk tarihi yalnızca bugünkü Türkiye’nin tarihinden ibaret 

değildir. Bu tarih Ortadoğu’da, Balkanlar’da, Arabistan da, Karadeniz’in kuzeyinde, Adalar 

ve Kuzey Afrika’da yer alan millet ve devletlerinin de tarihidir. 

        Mustafa Kemal Atatürk “Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.” Derken.  

Kültürün en önemli taşıyıcıları bıraktıkları eserlerle bu eserleri korumak ve kendinden 

sonraki nesillere aktarımını sağlayan insanların önemine vurgu yapmıştır. 

        Đnsanın ve onun sosyal bir varlık olması neticesinde meydana getirdiği cemiyetin, 

tarihinin, kültürünün ve değerlerinin gelişmesine ilerlemesine öncülük eden şahsiyetler 

vardır. 

Đşte hayatını milletine ve memleketine hizmet yolunda adamış M. Zeki ORAL 

Öğretmenliği, Đlk Tedrisat Müfettişliği, Müze Müdürlüğü, Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü 

yaptığı zamanlarda hiç boş durmamış pek çok yeri gezmiş, gerek gezdiği bu yerleri ve 

gerekse tetkik ettiği kitap ve belgelerle memleket ve millet için faydalı olmaya çalışmıştır. 

 Gittiği köy ve kasabalarda halk bilimi, halk edebiyatı, Selçuklu, Osmanlı dönemine 

ait eserleri ve geniş manasıyla Türk kültürü ile ilgili bilgileri günün birinde unutulup 

kaybolmasından endişe ederek derlemiştir. 
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Bunlar arasında bilhassa tarihi eserlerimizi, kitabeleri, tarihi mezar taşlarını, kişiler 

elindeki vakfiye, berat, ferman gibi vesikaların ekseriya kıymet bilmez ellerde kaldığını, 

harici tesirlerle ve bazen hasis menfaatlere kurban olarak birer birer ortadan kaybolduklarını 

görerek, Milli tarihimizden birer sayfa olan bu orijinal eserleri kurtarmak ve neşretmek gibi 

büyük hizmetlerde bulunmuştur. 

Bu tez konusunu, ilk Doktora danışmanım, rahmetli Hocam, Prof. Dr. Nejat 

GÖYÜNÇ bey 06.01.1993 yılında vermişti, benimde kamuda idareci olmamdan 

kaynaklanan iş yoğunluğu ve diğer sebeplerden, tezimi zamanında teslim edemememden 

dolayı kaydım silindi ve 2006 yılında afla dönmem suretiyle çalışma sürem uzamış oldu, 

onu rahmet ve minnetle anıyorum. Onun emekli olması sebebiyle danışmanlığımı üstlenen, 

çalışmam boyunca, benden yardımlarını esirgemeyen ve çalışmalarıma yön veren, Prof. Dr. 

Bayram ÜREKLĐ beye teşekkürü bir borç biliyorum, ayrıca tez izleme komitesi üyeleri, 

Doç. Dr. Hilmi BAYRAKTAR ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa ARIKAN’a, çalışmam boyunca 

öneri ve fikirleriyle bana destek olan ve yardımlarını esirgemeyen, Yrd. Doç. Dr. Ruhi 

ÖZCAN’a ve M. Zeki ORAL’ın kızı Ülkü ARINCI hanımefendiye, çalışmam süresince 

gösterdiği anlayış ve yardımlarından dolayı eşim Belgin ve kızım Betül’e, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, Đlahiyat Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu çalışanlarına, ismini burada 

zikredemediğim pek çok kişiye sonsuz teşekkür ediyorum.  

Bu çalışma M. Zeki ORAL’ın hayatını, eserlerini ve çalışmalarını incelemek 

gayesini taşımaktadır.  
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Kısaltmalar 

a.g.e     : Adı geçen eser 

a.g.m    : Adı geçen makale 

SD     : Sicil Dosyası 

AÜĐFD    : Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi 

AAMD    : Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 

Ans.     : Ansiklopedi 

 DTYK    :Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu  

bkz.     : Bakınız 

C     : Cilt 

Çev.     : Çeviren 

D     : Dergisi 

Der.     : Derleyen 

DTCF    : Dil Tarih- coğrafya Fakültesi 

DA     : Dosya Adı 

DN     : Dosya Numarası 

Haz.     : Hazırlayan 

H.     : Hicri   

Đ.A.                : Đslam Ansiklopedisi 

M     : Miladi 

OÖE    : ORAL Özel Evrakı 

R     : Rumi 

s.     : Sayfa 

S     : Sayı 

SD     : Sicil Dosyası 

TDK    : Türk Dil Kurumu 

TDĐA    : Türkiye Diyanet Đslam Ansiklopedisi 

TTK    : Türk Tarih Kurumu 

v.b     : Ve benzeri 

VGMA    : Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 

y.y.     :Yüzyıl 
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G Đ R Đ Ş 

 

1.1.  Bir Biyografi Olarak Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Biyografi bir kişinin hayatının anlatıldığı yazılardır.1Bunlarda amaç o kişiyi tüm 

yönleri ile hayatı, eserleri, kişiliği ve görüşlerini tanıtmaktır.2Biyografi tarih ilminin 

şubelerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Tarihin şahısla uğraşan kısmıdır.  

Biyografi kelimesinin aslı, Yunanca (bios-hayat, graphe-yazı) hayat hikâyesidir. 

Tercüme-i hal, “hal tercümesi”3 tek şahıs için yazılan anlamındadır. Kelimenin aslı Yunanca 

olmasına rağmen, Avrupa’da ilk defa 1863’de John Dreyden tarafından kullanılmış ve 

1721’den sonra Fransızca’ya girmiştir. Biyografyacılık, bir sanat Olarak “Biyografik” adını 

almıştır.4  

Türk tarihinde biyografi özellikleri taşıyan metinler oldukça eskidir. Orhun 

Kitabelerinden itibaren başlamak mümkündür. Hükümdarların, peygamberlerin, şairlerin 

kısaca toplumda yer almış önemli şahsiyetlerin hayat hikâyelerini anlatan biyografiler 

mevcuttur. Edebiyatımızda, batı tesiri ile birlikte biyografiler metodlu bir şekilde incelenerek 

“monografi” unsurları taşımaya başlamışlardır. 

 Divan edebiyatında, şairleri anlatan bu tür eserlere, Tezkire denir. Türk 

Edebiyatında bunun ilk örneklerinden birini Ali Şir Nevai vermiştir.  

  Monografi Türkçe’ye Fransızca monographie sözcüğünden geçmiş olup, bilimsel 

alanlarda özel bir konu veya şehir ya da kişi üzerine yazılmış inceleme, tek yazı olarak tarif 

edilmektedir. Biyografi yazmanın zahmetli ve zor olduğu bilinir. Bu güçlük ona ayrı bir 

değer kazandırmaktadır. Biyografilerde şahsın doğumundan ölümüne, hatta daha öncesi ve 

sonrasına derinlemesine inmek gerekmektedir. Şahsı layıkıyla anlatabilmek gerekmektedir. 

 Bir devri, devrin hadiselerini ve bu hadiseler içerisindeki şahsı ele alırken tarihçinin 

kriterinin her şahsa göre değişebileceği, hislerinin tesiri altında kalabileceği bu hassas 

durumu, bilgisiyle, bilgi birikimiyle ve başka eserlerle kıyaslamayı esas edinmeli ancak bu 

mukayesede başvurduğu eserinde esiri olmamalı objektif davranmalıdır.5 

 

                                                 
1Türk Ansiklopedisi, C.VII, Ankara 1955, s.22. 
2M.Nihat Özön, Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü, Đstanbul 1954, s.41. 
3Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, C.I, Ankara 2009, s.317. 
4Türk Ansiklopedisi, C.VII,  s.23. 
5Zeki Velidi Togan, Tarihte Usûl, Đstanbul 1985, s.113. 
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Biyografiler üç bakımdan değerlendirilirler.  

        Her türlü belge ve bilgiye ulaşılarak yazılanlar,  

        Başlıca kayıtlardan ve kişinin yakınlarının işbirliği ile yazılanlar,  

              Basına ve görüşmelere dayanılarak yazılanlar.  

Biyografi yazarı açısından bunların her birinin faydaları farklıdır. 

Özellikle üçüncü kategorideki biyografilerde yer alan görüşmeler, orijinal 

kayıtlarının bulunmadığı durumlarda boşluğu doldurması açısından önemlidir. Belgeler ve 

görüşmelerle desteklenmiş, alıntılar yapılmış biyografi en iyi olan çalışmalardır. Biyografi 

yazarının görevi, biyografiye konu olan kişinin hayatı ve kişiliğini anlatmaktır. Olaya katılan 

diğer kişilerle ilgili benzer çalışmalar okunarak, biyografisi çıkarılan kişiyle ilgili olumlu 

veya olumsuz yanılgılar ortadan kaldırılabilir.6 

Yaşadığı devrin şartları içinde bir şahsın hayatı yazılırken veya biyografi okunurken, 

biyografi hakkındaki kararda bu hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

Biyografiler araştırmacının sübjektifliğini en iyi gösteren çalışmalardır, araştırılan 

konu ile araştırmacı arasında gizli bir yakınlık meydana gelir, bu etkileşimi olduğundan fazla 

göstermek, abartmak ihtimali bulunabilir. Đncelenen şahıs veya onun mensup olduğu grup 

iktidarda ise sadece onları metheden tarihler yazılabilir.7 

Objektiflik tarihçinin hedefidir, ama bu özellik biyografilerde sübjektivizme 

kaçabilir, bu durum tarih yorumlanmasında farklılıklar yaratmasına sebep olabilir, her zaman 

olumlu anlam taşımayabilir.8  

 Yaşadığı dönemin şartları, bir biyografi hazırlanırken ve okunurken verilecek 

hükümde bu hususlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Biyografik çalışmaların önemi doğrultusunda çalışmamızda M. Zeki ORAL’ın 

biyografisini hazırlamaya gayret ettik, ORAL’ın doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarının 

geçtiği dönem, Türkiye Cumhuriyeti tarihi bakımından önemli bir dönemdir, Çocukluğu I. 

Dünya Harbi sırasında geçmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılında öğretmenliğe 

başlamıştır. Yeni devletin kurulması, yeni rejimin ve inkılâpların uygulanmasında sıkıntılı 

bir dönemdir. Atatürk’ün ölümünden sonra, gerek iç ve gerekse dış siyasetimiz bakımından 

                                                 
6Fatma Acun, “Yakın Dönem Tarihi Metodolojisi” Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV, S. 42, Ankara 1998, s.744.    
7Erol Güngör, Dünden Bugünden, 3.Baskı, Đstanbul 1986, s.18. 
8Biyografi konusunda daha fazla bilgi için, bkz. Türk Ansiklopedisi “Biyografya” C. VII, 23-25; Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi, “Hal tercümesi” C.IV, Đstanbul 1981, s.33-38. 
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son derece önemli meseleler yaşanmıştır. II. Dünya savaşı dönemi, büyük sıkıntıların 

yaşandığı bir dönem olmuştur. Dünyadaki ekonomik krizden Türkiye’de payını almış, temel 

gıda maddeleri karneye bağlanmış, Türk halkı oldukça zor günler yaşamıştır. Ülkemiz içinde 

de siyasi olaylar cereyan etmiş, çok partili hayata geçilmiş, 1950 yılında Demokrat Parti 

iktidara gelmiş, on yıllık iktidardan sonra 27 Mayıs 1960 Askeri ihtilali ile Türkiye zor bir 

dönemece girmiştir.  

 M. Zeki ORAL, yukarıda kısaca ifade ettiğimiz dönemde çocukluk ve gençlik 

yıllarını geçirmiştir. Onun çalışmaların ve eserlerini değerlendirirken yetiştiği ortamın 

özelliklerini bilmek, çalışmaları ve bilim anlayışı açısından önemlidir. 

 

                      

                                         Mehmet Zeki ORAL 

Mehmet Zeki ORAL, 1901 (1317 H.) yılında Sinop’un Boyabat kazasına bağlı 

Nefsicuma köyünde dünyaya gelmiştir.9 

 

 

 

 

                                                 
9Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Sicil Dosyası, M. Zeki Oral’ın, Nüfus cüzdanı sureti, Ek-1. 
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 M. Zeki ORAL’ın Devlet-i Aliye-i Osmanî Nüfus Cüzdanı Örneği 

Đmamoğlu Mehmet Zeki Efendi  

Pederi: Yusuf 

Valide-i Huda: 1317 tarihi 

Milleti: Đslam 

Sicili: Nüfusta kayıt olunan mahalli 

Vilayeti: Kastamonu 

Kazası: Boyabat 

Mahalle: Nefsicuma Kariyesi 

 

 Ailesinden sağlam bir milli ve dini kültür almıştır. Mehmet Zeki ORAL, yedi 

yaşında iken Kur’an-ı Kerim okumaya başlamıştır.  
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1910 (1326 H.) tarihinde Asarcık’ta açılan iptidai mektebinde eğitime başlamış ve 

üç sene sonra şahadetname almıştır.10 

 

                             M. Zeki ORAL’ın Şahadetnamesi 

Devlet-i Aliye-i Osmaniye-i Maarif Nezareti 

Dar’ül Muallimin Đptidai Şahadetnamesi 

Umum Sıra No: 66 

Husus Sıra No: 4 

Şahadetname alan efendinin Ketebesi, 

Şakirdin(öğrencinin) Đsmi: Mehmet Zeki Efendi 

Mahalli Veladeti (doğduğu yer) : Boyabat 

Tarihi Veladeti: 1317 

Mezhebi: Đslam 

Tabiiyeti: Devlet-i Aliye 

Şahadetname Derecesi: Aliyu’l-ala 10 

Đşbu şahadetname tarafımızdan dahi tasdik olunmuştur. Kastamonu Valisi 

 

1914 (1330 H.) senesinde Boyabat rüştiyesine girmiştir. Rüştiye ikinci sınıfından 

tasdikname alarak 1916 (1332 H.) yılında imtihanla Kastamonu erkek muallim mektebine 

                                                 
10 VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın Dar’ül Muallimin Đptidai Şahadetnamesi, Ek-2. 
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girmiştir. Muallim mektebini 1920 (1336H.) senesinde aliyu’l-ala (pekiyi) derece ile 

bitirmiştir.11  

Sinop ili Boyabat kazası Nefsicuma köyünde ilkokul muallimliği, Boyabat merkez 

mektebi başmuallimliği,12Ayancık merkez mektebi başmuallimliği ve yatılı mektep 

müdürlüğü, Boyabat merkez başmuallimliği ve aynı zamanda maarif memurluğu, Tokat 

vilayeti ilk tedrisat müfettişliği, Niğde vilayeti ilk tedrisat müfettişliği, Niğde Müzesi 

Müdürlüğü, Konya Müzesi Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşiv 

Şefliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü görevlerinde 

bulunmuştur.13 

1957 yılında Demokrat Partiden Sinop Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu 

yapmış, ancak adaylığı gerçekleşmeyince tekrar eski görevine iade edilmiştir.14  

 

 

Öğretmenliğe başladığı yıllardan itibaren edebiyat ve şiirle, bilhassa ilk tedrisat 

müfettişi iken gittiği köy ve kasabalarda, halk bilgisi, halk edebiyatı; Selçuklu dönemi 

eserlerini, kitabeler ve Türk kültürü ile ilgili bilgileri derlemiştir. Niğde Müzesi’nin 

kuruluşunu gerçekleştirmiş, vekâleten müdürlüğünü yapmıştır. 

Konya Müzesi Müdürlüğü ile Eski Eserler ve Müzeler Arşiv Şefliği ve Vakıflar 

Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü yaptığı zamanlarda, Anadolu’yu gezmiş ve gezip gördüğü 

                                                 
11VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın, Tahsil durum belgesi, Ek-3. 
12VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın, Memuriyet Mazbata sureti, Ek-4. 
13VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın, Memuriyet Cetveli, Ek-5. 
14VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın, Milettvekilliği adaylığı için istifa ve başlayışı, memuriyet durum belgesi, Ek-6. 
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yerlerdeki tarihimize malolmuş eserlerin, kaybolmasını önlemek ve neşretmek gibi büyük 

hizmetlerde bulunmuştur. 

Mehmet Zeki ORAL, 30 yıla yakın görev yaptığı ve gezdiği yerlerde, özellikle, 

Tokat, Sinop, Niğde, Kayseri ve Konya’daki Selçuklu dönemine ait türbe, cami, mescit, 

çeşme, medrese, mezar taşları, saray, vakıf v.b eserlerinin yanında, Türk tarihini, Türk 

düşüncesini, Türk edebiyatını, Türk tarihi eserlerini ve Türk folkloru ve yaşadığı dönemin 

sosyal hayatı ve önemine ilişkin konularda araştırmalar yaparak ciddi bir fedakârlıkla 

çalışmıştır. Neticede tüm çabası Türkiye’nin tarihi meselelerine bir nebze değinme 

düşüncesidir. 

Kuşkusuz o’da birilerinden etkilenmiştir; ama taklit etmek yerine yeni bilgi 

üretmeye çalışmıştır. Akademik hayatın dışında biri olmasına rağmen, akademisyenlerle 

ilişkisini hep sıcak tutmuş, bilgi alışverişinde bulunmuştur.  

Üniversiteler, bulundukları bölge ihtiyaç ve şartlarına göre şekillenmektedir.  

Bulundukları bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini, yetiştirdiği büyük şahsiyetleri ortaya 

çıkarmak, tanıtmak zaruretini taşırlar. Selçuklu Devleti’nin başkenti olmasıyla birlikte, bir 

medeniyet ve kültür merkezi halindeki Konya’nın Osmanlı ve Cumhuriyet devirlerinde de 

önemi artmıştır. 

Çalışmamıza konu olan M. Zeki ORAL gibi şahsiyetlere ilişkin, tarihimizde 

resmi kayıt ve tutanaklar şimdiye kadar yeterince değerlendirilmiş değildir. 

Osmanlıca metinleri okuyabilen insanların giderek azalması, dildeki yenileşme ve 

diğer bazı sebeplerden dolayı tarihin tanıklığını yapan, belge ve kayıtların yeterince 

değerlendirildiğini söylemek mümkün değildir.  

Klasik tarih araştırmalarının dışında toplumsal tarihçiliğin geliştirilmesi, bir 

bakıma tarihin yeniden yorumlanıp, üretilmesine katkıda bulunacaktır. Elbette insan 

denilen varlık, ölür ve ölümüyle de genellikle unutulur. Ancak bilim, sanat ve kültür 

adamları, ölümün hafızalardan silemediği kişilerdir.  

Milletlerin ilim ve düşünce tarihindeki yerleri, bu sahalarda yetiştirdikleri 

şahıslarla tayin edilir. Türk Milleti’nin tarih boyunca birçok ilim ve fikir adamı 

yetiştirdiği kaynaklarda zikrediliyorsa da ilgisizlik sebebiyle bu şahıslar unutulmaya 

yüz tutmuştur. 

 Bizlere düşen görev ise bu büyük şahsiyetleri yeni nesillere anlatmak ve 

tanıtmak olmalıdır.  
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Bu çalışmada, köklü bir tarihe sahip eserleri gün ışığına çıkararak, tanıtımına katkıda 

bulunmuş şahsiyetlerin yapmış oldukları onurlu hizmetlerini, tarihte layık oldukları yere 

koymak ve yeni yetişen nesillerin, kendi tarih ve kültür zenginliklerini hazmetmiş 

şahsiyetlerin örnek alınmasını sağlamak amaçlanmıştır. 

Bu sebeple M. Zeki ORAL’ın hayatı ve eserleri hakkında yapılacak bir çalışma, 

onun ilgili çevrelerce tanınmasını sağlayacağı gibi, daha sonra yapılacak çalışmalara da ışık 

tutacak mahiyette olacaktır. 

1.2 Metod 

Bu çalışmanın kaynaklarından belgeler, süreli yayınlar ve tetkiklerin yanı sıra diğer 

kaynaklar arasında, yayınlanmış belgeler, M. Zeki ORAL’ın yayınlarının mehaz olarak 

alındığı Đslam Ansiklopedisi, Đbn-i Bibi Muhtasarı Tercümesi, Anıt ve Akpınar Dergisi,  

Türk Tarih Kurumu Belleten Dergisi, Türk Yurdu Dergisi ve Đlahiyat Fakültesi Dergisi,  

Ankara Üniversitesi, Đlahiyat Fakültesi, Türk Đslam Sanatları Tarihi Enstitüsü, Yıllık 

Araştırmaları, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Đstanbul Enstitüsü Dergisi, Konya 

Dergisi, Konya Halkevi Dergisi, Konya Halkevi Kültür Dergisi, S.Ü. Türkiyat 

Araştırmaları Dergisi, S.Ü. Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi, Ata Dergisi, Tarih Dergisi,  Tasavvuf Đlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Türk 

Dil Kurumu Dergisi, Türk Etnografya Dergisi gibi kaynakların incelenmesinin yanında, 

sözlü kaynaklara da müracaat edilmiştir. Yazılı belgeler, belgelerin yerinde incelenmesi, 

fotokopi veya mikrofilm yoluyla temin edilmiştir. Sözlü hatıralar derlenirken not tutulmuştur 

ve arşivimizde muhafaza edilmektedir.  

Yukarıdaki özellikleri itibarıyla yapılan bu araştırmanın bir “monografik biyografi” 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 

1.3 Kaynaklar 

Mehmet Zeki ORAL’ın hayatı ve eserlerini tanıtmak gayesiyle yapılan bu araştırma, 

kaynak itibarıyla, Mehmet Zeki ORAL’ın özel evrakı, eşi ve çocuklarıyla yapılan 

görüşmeler, basılmamış eserleri, Telif eserleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivi, Ankara 

Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Milli Kütüphane, T.C. Başbakanlık Cumhuriyet 

Arşivi, Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

Kütüphanesi, Turizm Bakanlığı Boratav Kütüphanesinde bulunan kaynaklar ve dergilerde 
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neşredilen yazıları, Türk Tarih Kurumu Zabıtlarında çıkan yazıları ve diğerleri olarak tasnif 

edilebilir. 

ORAL ile ilgili arşiv belgeleri ise aşağıda sıralanmıştır. 

1.4 ORAL’ın Özel Evrakı 

 Bahse konu özel evrak, Mehmet Zeki ORAL’ın eşi Nuriye Hanım (Ö:1901-2003 ) 

ve daha sonra kızı Ülkü ARINCI’dan temin edilmiştir.  

2000 yılında araştırma esnasında M. Zeki ORAL’ın, Tunus Caddesi No:49-1 

Kavaklıdere-Ankara adresinde ikamet eden eşi, Hatice Nuriye Hanım ile görüşülmüş, 

ilerleyen yaşı ve rahatsızlığından dolayı geçmişe dair bilgileri anlatmasında zorlanması 

üzerine kızı ile görüşmemizi tavsiye etmiştir. Ülkü ARINCI’nın araştırmamız esnasında 

büyük yardımları olmuş, babasının öğretmenlik yıllarına ait resmi belgeler, günlükler, 

kartpostal, yayınlanmamış özel notlar, memuriyet özlük bilgileri, bağışlanan kitap listesi ve 

fotoğrafları, özel belgeler içerisinde değerlendirilmiştir.15 

1.5 F. Nafiz UZLUK’a Gönderdiği Mektuplar 

Mektuplar, Cumhuriyetin siyasi ve iktisadi sıkıntılarının yaşandığı ilk yıllarında 

hayata Đlkokul öğretmenliği ile başlamış, daha sonra eğitimciliğin ve idareciliğin ileri 

kademelerine kadar yükselmiş, Konya Müzesi Müdürlüğü yapmış ve aynı zamanda derin bir 

araştırma azim ve isteği bulunan Mehmet Zeki ORAL'a aittir.  

Mektuplar, M. Zeki ORAL'ın Feridun Nafiz UZLUK'a gönderdiği mektuplardır. 

Mektuplar on iki adettir. Bunların tamamı M. Zeki ORAL’ın kendi el yazısıyla ve 

Osmanlıca olarak yazılmıştır. Buna karşılık, Feridun Nafiz UZLUK'un M. Zeki ORAL'a 

cevaben yazdığı mektuplar ise maalesef elde edilememiştir. Eğer UZLUK'un yazdığı 

mektuplara da ulaşılabilseydi, şüphesiz bu muhteva çok daha farklı bir anlam kazanabilirdi. 

Ama yine de, ORAL tarafından UZLUK'a yazılan mektuplar, UZLUK'un ne yazdığı ve 

hangi konuları ele aldığı konusunda bize ipuçları vermektedir.  

 1.6 Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde 108 sayfa numaralı sicil fihrist defteri, 11/ 

2055 numaralı sicil dosyası tetkik edilmiş, suretlerinden ve bu dosyada bulunan süreli 

                                                 
15OÖE, Oral Özel Evrakı. 
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yayınlarından faydalanılmıştır. Burada bulunan memuriyetle ilgili belgeler, aldığı 

takdirnameler, maaş durumu, mal varlığı ile ilgili özlük belgelerinden faydalanılmıştır.  

1.7 Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Kütüphanesi 

M. Zeki Beyin oğlu Baha ORAL tarafından babasına ait kütüphane, 1962 yılında 

babasının vefatından sonra Đlahiyat Fakültesine bağışlanmıştır. Burada bulunan ve 

bağışlanan eserlerde ele alınmıştır. 

1.8 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 

Başbakanlık Cumhuriyet arşivinden, atama kararnamesi ve yayınları, Türk Tarih 

kurumu kütüphanesinden ise telif eserleri ve Türk Tarih Kurumu Kongre Zabıtları içinde ve 

Belleten Dergisinde yayınlanan makalelerinden faydalanılmıştır. 

1.9 Süreli Yayınlar 

1.9.1 Dergiler ve Gazeteler 

M. Zeki ORAL’ın faaliyetlerinin tespitinde dergilerin önemli rolü olmuştur. 1949 

yılında Eski Eserler Sevenler Derneği adına, M. Zeki ORAL’ın dernek başkanı sıfatıyla ve 

Mehmet YUSUFOĞLU mahlasıyla yayın hayatına başladığı, Anıt Dergisi, Niğde Akpınar 

Dergisi, Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Türk Dil Kurumu Dergisi, Türk 

Etnografya Dergisi, Đstanbul Enstitüsü Dergisi, Türk Yurdu Dergisi, Konya Halkevi Dergisi 

ve Zafer Gazetesinde bir hayli makalesi mevcut olup bunlar tek tek tespit edilerek 

incelenmiştir. 

1.9.2 Tetkikler 

M. Zeki ORAL hakkında yapılmış tek müstakil çalışma, 1965 yılında Ankara 

Etnografya Müzesi Asistanı Osman AKSOY16tarafından hazırlanan “Mehmet Zeki ORAL 

(1901-1962)” adlı üç sayfadan ibaret kısa bir hayat hikâyesi ve devamında eserlerinin bir 

kısmının listesi verilmek suretiyle yapılan çalışma ve Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsünde, Tarih Anabilim Dalında, 2010 tarihinde, Savaş YILMAZ tarafından 

                                                 
16Osman Aksoy, “Mehmet Zeki Oral” Türk Etnografya Dergisi, S. VI, 1963 den ayrı basım, Ankara 
Üniversitesi Basımevi,  Ankara 1965,  s.114-119. 



26 
 

 
 

hazırlanan, M. Zeki ORAL, Hayatı ve Eserleri hakkında yüksek lisans çalışması 

mevcuttur.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BĐRĐNCĐ BÖLÜM 

 M. Zeki ORAL’ın Hayatı ve Eserleri 

M. Zeki ORAL 1901 (1317H.) tarihinde Sinop’un Boyabat kazasına bağlı 

Nefsicuma köyünde dünyaya gelmiştir.18Babası Hafız Yusuf Efendi Nefsicuma köyü 

eşrafındandır. Lakaplarına Đmamoğulları denmektedir. Dedesi Ali Efendi Fakıh19(Kuran ve 

hadis öğreten kişi) namıyla bilinmektedir. 

M. Zeki ORAL’ın çocukluğu köyde geçmiş anne ve babasının isteği üzerine yedi 

yaşında iken Kur’an-ı Kerim okumaya başlamıştır. 

Asarcık iptidai mektebinde eğitime başlamış 1914 (1330 H.) senesinde Boyabat 

rüştiyesine girmiştir. Rüştiye ikinci sınıfından tasdikname alarak 1916 (1332 H.) yılında 

                                                 
17Savaş Yılmaz, “Mehmet Zeki Oral, Hayatı ve Eserleri” Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih 
Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2010. 
18Bkz. Nüfus Cüzdanı Örneği, Ek-1. 
19 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi I-II, Đstanbul 1977, s.200. 
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Kastamonu erkek muallim mektebine girmiş, 1920 (1336 H.) senesinde mezun olmuştur. 20

   Nefsicuma köyünde ilkokul muallimliği, Boyabat Merkez Mektebi Başmuallimliği, 

Ayancık Merkez Mektebi Başmuallimliği ve Yatılı Mektep Müdürlüğü, Boyabat Merkez 

Başmuallimliği ve aynı zamanda maarif memurluğu, Tokat Vilayeti Đlk Tedrisat 

Müfettişliği, Niğde Vilayeti Đlk Tedrisat Müfettişliği, Niğde Müzesi Müdürlüğü, Konya 

Müzesi Müdürlüğü, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arşiv Şefliği ve Vakıflar 

Genel Müdürlüğü, Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.  

1957 yılında Demokrat Partiden Sinop Milletvekilliği aday adaylığı başvurusu 

yapmış, ancak aday olamamıştır. 3 Ekim 1962 tarihinde Ankara’da vefat etmiştir.21 

Öğretmenliğe başladığı yıllardan itibaren Edebiyat ve Şiir, Halkbilgisi, Halk 

Edebiyatı ile Selçuklu dönemi eserlerini, Kitabeler ve Türk kültürü ile bilgileri derlemiştir. 

Konya Müzesi Müdürlüğü ile Eski Eserler ve Müzeler Arşiv Şefliği ve Vakıflar 

Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü yaptığı zamanlarda, Anadolu’nun birçok yerini gezmiş, gezip 

gördüğü yerlerdeki, tarihimize mal olmuş eserleri araştırmak ve neşretmek gibi büyük 

hizmetlerde bulunmuştur. 

 

 

2.1 Şeceresi ve Aile Fertleri 

Çalışmamız esnasında aile şeceresinin daha geriye doğru, tespiti için Đçişleri 

Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık Đşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmiş, ancak Şecere ile 

ilgili bilgilerin verilmesi işlemlerinin durdurulduğu ve şecere kayıtlarının bir nesilden fazla 

geriye doğru kayıtlarının tespitinin yapılamadığı bildirilmiştir. 

M. Zeki ORAL’ın aile şeceresi eşi Nuriye Hanım ve kızı Ülkü ARINCI’dan alınan 

bilgilere göre düzenlenmiştir.  

M. Zeki ORAL, babası Đmamoğlu Yusuf Efendi ve annesi Hava Hanımın, altı kız 

evladından sonra yedinci çocuk olarak dünyaya gelmiş, kendinden sonra Yusuf adında bir 

erkek kardeşi daha doğmuştur. Küçük kardeşi Yusufta M. Zeki gibi öğretmen olmuş, kız 

kardeşleri ise köyde ailesi ile birlikte ziraatla meşgul olmuşlardır.22 

                                                 
20Bkz. Diploma, Ek-2. 
21Bkz. Memuriyet Durum Belgesi, Ek-6. 
22Ülkü Arıncı ile kişisel görüşmemizde ifade edilmiştir. 3 Mart 2006. 
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M. Zeki ORAL’ın eşi Hatice Nuriye Hanım, Sinop’un Boyabat kazasının Göletli 

köyünden Hacı Hüseyin Efendinin kızı olup, Bekir, Ahmet, Melek adında üç kardeşten 

sonra 1901 (1317) yılında dünyaya gelmiş ailenin dört çocuğunun en küçüğüdür. Babası 

Göletli Hacı Hüseyin lakabıyla anılmakta olup Boyabat’ın varlıklı ailelerinden biridir. 

2.2 Çocukluğu ve Tahsil Hayatı 

 Osmanlı toplumunda, eğitim-öğretim ailede başlamaktaydı. Çocuklara konuşmaya 

başladığı zamandan itibaren, mektebe gidinceye kadar Kur’an’dan kısa sureler ezberletilir ve 

basit ölçüde bazı ilmihal bilgileri öğretilirdi. Đslamiyetin temel kaynağı olan Kur’an’ın 

öğretilmesi ve ezberletilmesi Müslümanlarca kutsal sayılmıştır.23Đslamiyetin 

başlangıcında ilim, Kur’an’dan, hadisten ve bunlardan çıkarılan hükümleri içeren fıkıhtan 

ibaret telakki edildiği için dini bir mahiyet göstermekteydi. Bu nedenle eğitim başlangıçta 

camilerde veriliyordu. Camiler şimdiki anlayıştan farklı olarak aynı zamanda birer okul 

konumundaydı. Osmanlı Devletinde de bu durum, Cumhuriyete kadar hep böyle devam 

etmiştir.24Hafızlık Đslâm toplumlarında önemli bir payedir. Bu nedenle bir çocuk hafız 

olduğu zaman, gösterişli bir tören düzenlenir ve törene katılanlara yemek verilirmiş.  

Bu sıcak ve yakın ilgi, çocukları hafızlığa özendiren önemli bir teşvik olarak 

değerlendirilebilir.25 

Her Müslüman çocuğunu sıbyan (Çocuk) mektebine gönderirdi. 

Sıbyan mektepleri, hemen hemen bütün Müslüman toplumlarda 

görülmektedir. Bütün müesseselerin belli bir yapılış amacı olduğu gibi sıbyan 

mekteplerinin de Kur’an’ın okunuşunu öğretmek amacıyla açıldığı bilinmektedir. Đbn 

Haldun’a göre çocuklara mektepte Kur’an dersi vermenin amacı, çocukların boyun 

eğebilir ve etkilenebilir olduğu bir çağda kalplerine Kur’an sevgisi yerleştirmek 

olduğunu ifade etmiştir.26  

Sıbyan mekteplerinin kuruluşuna biraz daha geniş açıdan bakılırsa, çocuklara 

Kur’an okuma, namaz kılma usullerini, namazda okunacak ayet ve duaları öğretmek 

ve biraz da yazı yazdırmak gibi üç amaçla kurulmuşlardır.27 

                                                 
23Cahit Baltacı,  XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, Teşkilatı, Tarihi, Đstanbul,1970, s.14. 
24Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi I-II, Eser Matbaası,  Đstanbul 1977, s.200. 
25Caner Arabacı,  Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri 1900–1924, Konya1998,  s.128. 
26Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Đstanbul 2001,  s.78. 
27Ergin, “Türk Maarif Tarihi I-II” a.g.e, s.86. 
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Hemen her mahallede bulunduğu için bu mekteplere halk dilinde “mahalle mektebi” 

ve çoğunun binası taştan yapılmış olduğundan da “taş mektep” adı verilmiştir.28 

Buralardaki öğretmenler ise medrese öğrenimi görmüş, imam, müezzin ve kayyum 

gibi okuma-yazma bilen kişilerden seçilirdi. 

Osmanlı kültür ve eğitim hayatında köklü yenileşme hareketinin başlangıç dönemi 

olarak kabul edilen Tanzimat’tan önceki dönemde belli başlı iki tür eğitim müessesesi 

bulunmaktaydı. Bunlardan birincisi, yegâne yaygın eğitim imkânı sağlayan, Müslümanlara 

ait ve kurucularının miras olarak bıraktıkları vakıflardan beslenen, sıbyan mektepleri, 

medreseler, çeşitli askeri mektepler, enderundur. Diğeri ise Đstanbul’da gayri müslümlere ait 

sınırlı zümrelere devlet gelirlerinden desteklenen, askeri ve teknik eğitim imkânını tanıyan 

mektepler, Bulgar, Rum, Ermeni, Yahudi, Sırp gibi çeşitli cemaatlerin mektepleri 

mühendislik, tıp ve askerlik müesseseleridir.  

Tanzimat döneminde devlet tercihini mektep lehine yaptığı için, yeni bir Osmanlı 

toplumu yaratma görevi de mekteplere verilmiştir. Türk çocuklarına bu eğitim uygulanırken 

gayri müslim cemaatler de kendi milli mekteplerini kurarak ve çoğaltarak yine kendi 

çocuklarına milli bir eğitim ve öğretim veriyorlardı. Ayrıca bu devirde yabancılarda, 

Devlet’te çeşitli maksatlarla dini ve laik mektepler kurma hakkı elde edince, pek çok yabancı 

mektep açılmaya başlamıştır. Bunlara birde özel mektepler eklenince, Osmanlı eğitim 

sistemi tamamen parçalanmış bir manzara arz eder hale gelmiştir. 

Kısaca 1839-1876 döneminde yapılmak istenen eğitim reformu çelişkilerle doludur. 

Bu dönemde mektep medreseden ayrılmış, fakat medrese mektepten ayrılmamıştır. Laik 

olması istenilen mektep, laik olmayan medreseden ayrılmış ve devletin eline verilmiştir. 

Devlet ise laik devlet değildir.2919. y.y. ikinci yarısına kadar Osmanlı eğitim hayatında 

kurulan batı tarzı eğitim müesseseleri tamamen askeri ihtiyaçları karşılamaya yönelik 

sahalarda gerçekleştiği görülmektedir. Tanzimat’tan sonra ise batı tarzında ilk, orta, yüksek 

veya mesleki sivil okullarının kurulmasıyla tamamen yeni bir eğitim sistemi oluşturulmuş, 

asırlardan beri eğitimin en önemli müessesesi olarak kabul edilen medreselere ilgi azalmıştır. 

19. y.y.’ın ikinci yarısının eğitim politikasına uygun biçimde idadi okullarından da 

bahsetmek gerekmektedir. "hazırlamak" "geliştirmek" anlamındaki Arapça 'idad kökünden 

                                                 
28Vedat Günyol, “Mektep” Đslâm Ansiklopedisi, VII. Đstanbul 1988, s.655. 
 
29Bayram Kodaman,  Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara 1998, s.12,13. 
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türeyen idadi kelimesi, "hazırlama yeri" anlamıyla mekân ismini ifade etmektedir. Terim 

olarak ise, "kendisinden üstün bulunan herhangi bir mektebe talebe hazırlayan ve yetiştiren 

okul" manasında kullanılmıştır. Bu anlamda idadî kelimesi 1838 yılından itibaren eğitim 

literaturüne girmiş ve birçok okulun hazırlık sınıfına idadi denmiştir.30 Đdadi programıyla 

hem yüksek okullara öğrenci, hem de devletin üst kademelerine memur yetiştirme 

hedeflenmişti. Bu yöntem; Tanzimat devri eğitim sisteminin temel unsuru olan, Osmanlıcılık 

ilkesinin hayata geçirilmesi için gerekli görülmüştü. Bu sayede farklı din ve milliyete sahip 

gençler birbirleriyle kaynaşacak, aynı duyguları paylaşan vatandaşlar olarak “Osmanlı 

milletinin” temelini oluşturacaklardı.31 

Osmanlılarda batılı anlamda yapılan ıslahatla birlikte devletin ciddi olarak eğitime el 

atması tanzimat devrinde başlamıştır. Askeri okullar yanında ilk mektepler, rüştiyeler, idadiler adı 

altında okulların açılması ile eğitim alanındaki gelişmeler müesseseleşme ve yaygınlaşma yoluna 

girmiştir. Eğitim ve öğretimin önemini anlayan, devlet, artık ders kitaplarını kendisi 

belirlemiştir.32 

Tanzimat’tan sonra maarif sahasında yapılan yeniliklerle ilk tahsil için açılan sıbyan 

mektepleri zamanla mekatib-i iptidaiye, usul-i cedid mektepleri olarak adlandırılırlar.  

1913 “Tedrisat-ı Đptidaiye Kanun-ı Muvakkati”  ile iptidai ve rüşdi adlarıyla mevcut 

okullar “Mekatib-i Đptidai-i Umumi” adını alırlar. Üç yıl süreli eğitim, bu geçici kanundan 

sonra, Fransız sistemine uyularak altı yıla çıkarılmıştır. Bu sisteme göre ilk tahsil Devre-i 

Đptidai, Devre-i Vasatiye ve Devre-i Aliye adlarıyla iki yıl süreli üç devreye ayrılmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren, Tanzimat dönemine kadar eğitim 

öğretim kurumlarının temelini teşkil eden yüksek öğretim kurumları olan medreseler, bu 

eğitim kurumları, kuruluşlarından itibaren uzun bir süre mülki ve askeri sahada toplumun 

ihtiyacına cevap verebilecek düzeyde idarecileri, uzmanları ve pek çok devlet adamı 

yetiştirmek suretiyle önemli hizmette bulunmuşlardır. Osmanlı’larda kurulan ilk medrese, 

Đznik’teki Orhan Gazi Medrese’sidir.33Bu medrese ile mütevazı bir başlangıç yapılmış, vakıf 

sistemi bir devlet politikası olarak teşvik edilmiş ve kısa sürede, bütün Osmanlı ülkesinde bir 

medrese ağı kurulmuştur. XV. y.y. ortalarında Fatih’in kurdurduğu Sahn-ı Seman 

                                                 
30Ergin, “Türk Maarif Tarihi I-II” a.g.e s. 497. 
31Kodaman, “Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi” a.g.e,  s. 114-115. 
32 Mete Tuncay, Đlk ve Orta Öğretimde Tarih, Felsefe Kurumu Seminerleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 1977, s.276.   
33Đ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Đlmiye Teşkilatı, Ankara 1998, s.1-3. 
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medreseleri (inşası 1463-71), bundan bir asır sonra Kanuni’nin kurdurduğu Süleymaniye 

Medreseleri, (inşası 1550-57) Türk ilim hayatında önemli iki dönüm noktasıdır. Bunlar, 

fiziki görünümleri, sahip oldukları maddi imkânlar ve nihayet eğitim programlarının 

zenginliği ile en üst seviyeyi temsil etmişlerdir. Medreseler ile sıbyan mektepleri hemen 

hepsi vakıflara bağlı olarak çalışmaktaydı. 

Osmanlı medreselerinde çeşitli ölçülere göre belirlenen dereceler, okutulan derslerin 

türleri ve seviyeleri, bu derslerin ele alınış metotları Türk eğitim tarihinin en önemli 

konularını teşkil etmektedir. Fatih’in düzenlemesine kadar, ilk Osmanlı medreselerindeki 

derslerde naklî bilimlerin yanında matematik gibi temel aklî bilimler de okutuluyordu. 

Kitaplar Arapça idi, fakat sözlü anlatımda Türkçe de kullanılıyordu. Medrese de temel 

akademik kişi, müderristi. Müderris kelimesi, ders veren anlamına gelmektedir. 

Müderrislerin, Osmanlılarda büyük ölçüde öğretmene verdiği değerden kaynaklanan çok 

itibarlı yeri vardır.34 

19. y.y. a gelindiğinde Osmanlı Devleti, adeta bir çöküşün eşiğindeydi; askeri, siyasi, 

ilmi ve hatta ekonomik yönden batıya kıyasla çok gerilerde kalmış ve temel kurumları 

bozulmuştu. Avrupa kamuoyunu ve hükümetlerini kazanmak, ihtiyaç duyulan yenilikleri 

yaparak devleti zayıflamaktan ve gerilemekten kurtarmak amacıyla, bu zamana kadar 

yapılan düzenleme hareketlerinden çok daha farklı anlayışla, Sultan Abdülmecid’in tahta 

çıkmasının hemen ardından ve Mustafa Reşid Paşa’nın çabalarıyla, Tanzimat Fermanı ilan 

edilmiş ve yeni bir reform hareketine girişilmiştir. Tanzimat, batının ilim, eğitim, teknik ve 

sosyal meselelerdeki gelişmişliği karşısında, Osmanlı Devleti’nin kendisini yenilemesi ve 

kendisine bir çeki-düzen vermesi yolundaki gayretlerinin tamamı olarak da ifade edilebilir.35 

Tanzimat’ın ilanından sonra, ülkenin maarif meseleleriyle ilgilenecek Meclis-i 

Maarif-i Umumiye teşkilatı kuruldu (1846) ve böylece modern anlamda merkezi eğitim 

teşkilatının temeli atılmış oldu. Bu meclisin gayesi ve görevi, maarif ile ilgili meselelerde 

gerekli reformları yapmaktı. Meclis bir karar organı mahiyetinde olduğundan, aldığı kararları 

uygulamak üzere, daha önce kurulmuş bulunan ve Evkaf Nezaretine bağlı olan Mekatib-i 

                                                 
34Medreseler hakkında bilgi için bkz. Şerafettin Yaltkaya, Tanzimattan Evvel ve Sonra Medreseler 
Tanzimat I, Đstanbul 1940, s.463-467; Cahit Baltacı, XV-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, 
Đstanbul 1976;  Mustafa Bilge, Đlk Osmanlı Medreseleri, Đstanbul 1984; Cevat Đzgi, Osmanlı 
Medreselerinde Đlim I, Đstanbul 1977. 
35Tanzimat Fermanı hakkında geniş bilgi için bkz. Halil Đnalcık, Tanzimat Ve Bulgar Meselesi, Ankara 1943, 
s.2;  Halil Đnalcık, “Sened- i Đttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”  Belleten, S.XXXVIII, S.112, s.603; Enver 
Ziya Karal, “Gülhane Hatt-ı Hümayunu”nda Batının Etkisi” Belleten, XXVIII/112, s. 597-611-614. 
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Rüşdiye Nezaretinden bağımsız olarak genel müdürlük hüviyetinde Mekatib-i Umumiye 

Nezareti teşkil edildi. Kurulan Maarif Meclisi, Đstanbul’da bir darülfünun açılması 

hazırlıklarına başladı. Kurulacak olan bu okulda, bütün fen ve ilimler okutulacak, öğrenciler 

gece ve gündüz barınabilecek, bütün masraflar devlet tarafından karşılanacaktı.36 

Böylece, okullar devletin resmi kuruluşları oluyor ve eğitim işleri artık devletin 

kontrol ve sorumluluğu altına girmiş oluyordu. Okullar derecelenmeye tabi tutuluyor ve 

Sıbyan, Rüşdiye, Meslek ve Teknik Okulları olmak üzere üç dereceye ayrılıyordu. Ayrıca 

muallim mektepleri de meslek içerisinde değerlendiriliyordu, Sıbyan okullarında müslim ve 

gayri müslimlerin çocukları ayrı ayrı eğitim görecekler, diğerleri ise karma olacaktı. Sınıf 

geçmede imtihan usulü getirilecekti. Ayrıca, devletin resmi dili ve ekseriyetin konuştuğu 

Türkçe öğretim dili olacaktı, sonuç olarak, Osmanlı Devleti’nde 18. y.y. dan itibaren 

başlatılan reform çalışmaları eğitim kurumlarını da içine aldı. Eğitim kurumları ile ilgili 

çağın ihtiyaçlarına uygun yeni planlamalar hazırlandı ve modern eğitim sistemi tatbik 

edilmeye çalışıldı. 

1920’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılırken eğitim millet olmanın en 

önemli şartı olarak kabul edilmiş ve 3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat 

Kanunu” (Eğitim Birliği Kanunu) ile eğitim sistemi birleştirilerek devletin gözetim ve 

denetimi altına alınmıştır. Tevhid-i Tedrisat Kanunu farklı kaynaklar tarafından beslenen ve 

yönetilen dağınık eğitim sisteminin (bir yanda dini eğitim veren kurumlar, bir yanda yabancı 

dilde eğitim veren misyoner okulları, diğer yanda ise Osmanlı Maarif Vekâleti’nin açtığı 

okullar) tadil ve tecdidi, devletin kültür ve eğitim politikasında birlik sağlanması amacıyla 

çıkarılmıştır37 

M. Zeki ORAL, Osmanlı Devleti’nin son döneminde 1909 (1326 H.) tarihinde 

Boyabat’ın Asarcık Köyü Mekteb-i Đptidasında ilk tahsiline başlamıştır.38Mektebe başlama 

yaşının sekiz olduğu görülmektedir. Bu durum; Tedrisat-ı Đptidaiye Kanun-ı 

Muvakkatesi’nin 23. Maddesinde yer alan  “Her çocuk yedi yaşına vasıl olduğu senenin 

                                                 
36Ekmeleddin Đhsanoğlu, Tanzimat Döneminde Darülfünun Kurma Teşebbüsleri, 150. Yılında Tanzimat, 
Ankara 1992, s.400. 
37Đbrahim Ethem Başaran, Tevhid-i Tedrisat Kanunun Eğitim Yönetimi Açısından Önemi, Öğretim 
Birliğinin 75. Yılı Eğitim Bilimlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, 3-4 Mart, Ankara 1999,  s.64-72. 
38 VGMA, SD, Ek-2. 
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eylülünden itibaren 16 yaşına vasıl olduğu senenin haziran iptidasına kadar mektebe devama 

mecburdur.”39Hükmüne uymaktadır.  

 Asarcık Köyü Mektebi Đptidaisine girişinden üç sene sonra şahadetname almıştır. 

1914 (1330 H.) Senesinde Boyabat’ta Rüştiye’ye başlamıştır. Rüşdiye ikinci 

sınıfından, mektebi ikmal etmeksizin tasdikname almıştır. 

  1916 (1332 H.) Senesinde imtihanla Kastamonu Muallim Mektebine 385 numaralı 

öğrenci olarak başlamıştır. M. Zeki ORAL, Divan adını verdiği özel notlarının yer aldığı 83 

sayfalık günlüğünün ilk sayfasına 1917 (1333H.) tarihinde “Öğretmen olmak istiyorum” 

yazısını yazarak başlamıştır.40 

 

 Boyabat Rüştiyesi ikinci sınıfından tasdikname almasındaki gayenin de öğretmen 

olmak arzusundan kaynaklandığı açıktır. Muallim mektebinde çalışkanlığı ile hemen kendini 

göstermiştir.  

Kastamonu Daru’l-Muallimin 1335-1336 (1919-1920) tarihli üçüncü sınıftan, 

dördüncü sınıfa geçtiği karnesi aşağıdaki gibidir.41 

                                                 
39 Reşad Özalp,  Milli Eğitimle ilgili Mevzuat. (1857-1923), Đstanbul, 1982, s. 97. 
40OÖE, M.Zeki Oral’ın el yazısı, Ek-7. 
41VGMA, S.D, M.Zeki Oral’ın Kastamonu Erkek Mektebi Diploması, Ek-8. 
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Şurayı devletin gayri-i devairden masalih-i şahsiye-ye dair verilen mazbatalara 

mahsus varakadır. Kıymeti 5 kuruş. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye Tezkeresidir.  

Terfi-i sınıf varakasıdır. 

Kastamonu Darü’l-Muallimin 1335 -1336 seneyi devriyesi terfi-i sınıf varakasıdır.  

Đmtihanı umumisinde dersleri hizasında gösterilen numraları ahz etmekle terfii sınıfına 

muvaffak olmuştur. Numarası: 385 

Musiki 10 Kozmolorafya 7       Usul Defteri 
10 

TertibiBedeniye10  Hesap ve 
Cebir 8 

Hüsnü Hat 10 Hendese 9 Coğrafya 10  Fizik 10 Teşrih ve 
Kabzu 8 

Tatbikat 10 Tarih 9 Kuvayıd-ı 
Edebiya 10 

Fransızca 10  Hıfzı Sıhha 
Mekatib 8 

Fenni Terbiye10 Ziraat 8    
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 Karnenin alt kısmında, Balada ismi ve numrosu ve sıfatı muharrer olan Mehmet 

Efendi bin Yusuf Hafız Devlet-i Aliye’nin tabiiyeti olup, ol suretle ceride-i nüfusta 

mukayyet olduğu. Müşir işbu tezkere ita kılındı 19 Kânunusani 1336. 

Yekün 190                                    Kastamonu Darü’l Muallimi Müdürü 

                                                                           Mehmet Remzi 

M. Zeki ORAL’ın Kastamonu Darü’l Muallimiye’den 1920 yılında 4 yıllık bir 

eğitimden sonra mezun olmuştur. 

Devlet-i Aliye-i Osmaniye-i Maarif Nezareti              

 Darü’l Muallimin Đptidai Şahadetnamesi 

Đşbu Şahadetname tarafımızdan dahi tasdik olunmuştur. 

                                                               Kastamonu Valisi 

 Umum sıra no : 66 

 Husus sıra no : 4 

 Şahadetname alan efendinin ketebesi, 

 Şakirdin  : Mehmet Zeki Efendi  

 Mahalli Veladeti : Boyabat 

 Tarihi Veladeti  : 1317 

 Mezhebi  : Đslam 

 Tabiiyeti  :  Devlet-i Aliye 

 Şahadetname Derecesi : Aliyyül-âlâ 10 

 M. Zeki ORAL, Kastamonu Erkek öğretmen okulundan mezun olduktan sonra 

yüksek tahsiline devam edememiş, öğretmenlik mesleğini icra etmeye başlamıştır.42 

 

                                                 
42OÖE, M.Zeki Oral’a ait Karne. 
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2.3 Aile Hayatı 

M. Zeki ORAL, Kastamonu erkek muallim mektebinden mezun olduktan sonra, 

10.10.1336 H. tarihinde, Boyabat Cuma Köyü ilkokulunda öğretmen olarak ilk vazifesine 

başladığı yıl, Sinop’un Boyabat kazasının Göletli köyünden, Hacı Hüseyin efendinin kızı 

Hatice Nuriye hanımla evlenmiştir, Hatice Nuriye Hanım, Hacı Hüseyin Efendinin, Bekir, 

Ahmet, Melek adında üç çocuğundan sonra 1901 (1317) yılında dünyaya gelmiş dört 

kardeşli ailenin en küçüğüdür. Babası Göletli Hacı Hüseyin lakabıyla anılmakta olup 

Boyabat’ın varlıklı ailelerinden biridir.43 

                                

                     Hatice Nuriye ORAL44 

M. Zeki ORAL’ın eşi Hatice Nuriye Hanım, ev kadınıdır, çocuklarını yetiştirmede 

başarılı olmuştur, evliliklerinin üçüncü yılında oğulları Sezai 1923 (1339 H.) Boyabat’ta 

dünyaya gelmiş, Sezai ORAL, ilk ve orta tahsilinden sonra Kara Harp Okulundan mezun 

olmuş, 2003 yılında, Emekli Albay iken vefat etmiştir. M. Zeki ORAL’ın 1924 (1340 H.) 

yılında Bedia isimli kızı Boyabat’ta dünyaya gelmiştir. Bedia Hanım da babasının mesleği 

olan öğretmenliği seçmiş, evlendikten sonra Denizli soyadını almıştır, Ankara Mimar Kemal 

Lisesi’nden emekli olduktan sonra 1995 yılında vefat etmiştir. 1930 yılında, Baha isminde 

üçüncü çocukları da Boyabat’ta dünyaya gelmiştir, Baha, Đstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesini bitirmiş, bir müddet Avukatlık yaptıktan sonra Türkiye Radyo Televizyon 

kurumunda çalışmaya başlamış ve bu kurumdan emekli olmuş halen Đstanbul’da 

yaşamaktadır.  

                                                 
43VGMA, SD, Memurlara mahsus durum belgesi, Ek-10. 
44OÖE, M.Zeki Oral’ın eşi, Hatice Nuriye Oral. 
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M. Zeki ORAL’ın 1939 yılında Ülkü adında dördüncü çocuğu Niğde’de dünyaya 

gelmiş ancak, akrabaları olan nüfus memuru, diğer kardeşlerinin Boyabat doğumlu 

olmasından dolayı, dördüncüde Boyabat’lı olsun diyerek, nüfusta Ülkü hanımı da Boyabat 

doğumlu olarak kaydetmiştir.45Ülkü Hanımda baba mesleği öğretmenliği tercih etmiştir. 

Ülkü hanım Ankara Teknik Öğretmen Okulunu bitirmiş, evlendikten sonra ARINCI 

soyadını almış, Gazi Üniversitesi Kız Teknik Yüksek Öğretmen okulu ve Hacettepe 

Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik bölümünü bitirmiş, G.Ü Kız Teknik Yüksek Öğretmen 

Okulu öğretmenliğinden emekli olmuş Ankara’da yaşamaktadır.46 

 

                 Sezai, Baha, Ülkü, Hatice Nuriye ve M. Zeki ORAL47 

M. Zeki ORAL, aile bağları güçlü ve ailesine son derece bağlı bir aile reisidir. 

Çocuklarını ve ailesini çok sevdiği anlaşılmaktadır. Konya Müzesi Müdürlüğü yaptığı 

yıllarda, eşi ve çocuklarının kısa bir süreliğine Boyabat’a akrabalarını ziyarete gittiklerinde, 

                                                 
45Ülkü Arıncı ile Kişisel Đletişim, 3 Mart 2006. 
46Ülkü Arıncı ile Kişisel Đletişim, 3 Mart 2006. 
47OÖE, Aile resmi. 
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kısa bir ayrılık zamanı da olsa, küçük kızına duyduğu özlemi aşağıdaki dizeleri ile ifade 

etmiştir.48 

 

  

Sabah yeli koştu gitti 

Ülküm gelsin gelsin diye  

Gönül gözü coştu gitti  

Ülküm gelsin gelsin diye 

 

Salıncağın sallanıyor 

Meyvelerin ballanıyor, 

Garip baban söyleniyor, 

Ülküm gelsin gelsin diye. 

                                                 
48OÖE, M.Zeki Oral’ın Kızına el yazısıyla yazdığı şiir, Ek-9. 
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Hazin hazin ağlıyorum 

Yüreğimi dağlıyorum 

Sular gibi çağlıyorum 

Ülküm gelsin gelsin diye 

 

Hasretle yaktı gitti 

Ta kalbime aktı gitti 

Zeki ORAL, tekrar etti 

Ülküm gelsin gelsin diye 

 

 

M. Zeki ORAL ve kızı Ülkü49 

 

                                                 
49OÖE, Oral ve kızı, Ülkü hanım. 
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M. Zeki ORAL’ın Eşine yazdığı Aşkım isimli şiir, Divanım diye ifade ettiği not 
defterinde dir.50  

 

   AŞKIM 

Sevdim yine bir sarı sevdalı gönül 

 Gözleri ela hem saçları sümbül 

Yeni şihab, düşleri bu ruha güzana 

Seyir ile geçer mesut günlerim 

Aşkın kitabını okur dinlerim 

Gonca çiçek geldi bu lakezara 

Hasretiyle yanar ağlar inler 

 

 

                                                 
50OÖE, Aşkım isimli şiir, Ek-9.1. 
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Canım cananımsın sevgili dilber 

Kurban olsun sana bütün güzeller 

Kavuşmak bir kere o külfetdara 

Memleket olsa zeki dünyayı neyler 

                              Ayancık 7 Mart 1928 

 
  Đyi bir aile reisi olmayı ilke edinmiş olan Mehmet Zeki ORAL, çocuklarına ve 

ailesine bağlı hassas ve duygusaldır, çocuklarının eğitim ve öğretimine çok önem 

vermiş, eğitimci olmasının da verdiği etkiyle, eşi Nuriye hanımla onların iyi bir 

şekilde eğitim almalarını sağlamıştır.  

2.4 Öğretim ve Memuriyet Hayatı 

M. Zeki ORAL, memuriyet hayatına öğretmen olarak 10.10.1336 H. (1920) 

tarihinde Boyabat Cuma Köyü Đlk Mektebi Muallimi olarak başlamıştır.51 26.2.1339 H. 

(1923) yılında Boyabat Merkez Erkek Mektebi Başmuallimliği’ne atanmıştır.52  

 

                                                 
51VGMA. SD, Cuma Köyü Muallimliği’ne Atanma Yazısı ve Tercüme-i Hal Varakası, Ek-4. 
52VGMA. SD, Memuriyet Başlama Yazısı Ek-4.I. 
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Başlama Yazısı 

Ayancık Başmuallim’i Zeki Bey’e Boyabat Merkez Erkek Mektebi Başmuallim 

Maarif Memurluğa nakliniz, emaneti ilminin 5 Eylül 1928 tarihli 3228- 1206 numrulu 

tahriratı aliyyesi ibradan alakanızın katiyet yeni vazifenize hareketiniz lüzumu beyan ve 

intikalinizin tarihiyle yeni vazifeye mübaşeretinizin işarı ve bilhassa muvaffakiyetiniz 

temenni olunur efendim.53 

17.9.1341 H.( 1925) tarihinde, Ayancık Merkez Erkek Mektebi Başmuallimliği’ne 

atanan54ORAL’a 8.1.1928 tarihinde takdirname verilimştir. 

 

Ayancık Başmuallimi Zeki Bey’e 

Emanet-i Aliyyenin 8.1.1928 tarihli 2760/1316 numrulu takdirnamesi melfuftur, 

teslim ilmi varakasının itası … muvakiyetiniz dolayısıyla sizi temenni ederim.  

 

                                                 
53VGMA. S.D, Başmuallimlik nakil yazısı, Ek-4. 
54 VGMA. S.D, Oral’a ait Mazbata, Ek-4.4. 
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15 Ağustos 1928 Maarif Müdürü Şevket55 

 16.9.1928 tarihinde, naklen Boyabat Merkez Mektebi Başmuallimliği’ne tekrar 

atanmıştır,56 bu atanma ile ilgili, Ayancık Merkez Mektebi Başmuallimi M. Zeki Bey’in 

Boyabat’lı olmasından dolayı memleketine tayininde bir mahsur yoksa Boyabat Merkez 

Mektebi Başmuallim ve maarif memurluğuna nakli izin yazısı yazılmış.57Sinop Maarif 

Müdürlüğü’ne, Boyabat’a atanmasına izin verildiğine dair cevabı yazı ile vazifeye 

başlamıştır.58 

Kendi el yazısıyla Sinop Maarif Müdürlüğü’ne yazdığı yeni görevine başladığına 

dair yazı 

şöyledir.

 

Boyabat Erkek Đlk Mektebi Başmuallimliği 750/341 

Sinop Maarif Müdürlüğü Canib-i Aliyyesine  

                                                 
55VGMA. S.D, Takdirname yazısı. 
56VGMA. SD, M.Zeki Oral’ın Memuriyetleri, Ek-4.5. 
57VGMA. S.D, M.Zeki Oral’ın Boyabatta çalışmasına ait izin yazısı, Ek-4.2. 
58VGMA. S.D, M.Zeki Oral’ın Boyabatta çalışması için izin yazısı, Ek-4.3. 
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15 Eylül 1928 tarih ve 2068/357 numaralı emri âlileri cevabıdır. 

Boyabat erkek mektebi başmuallim ve maarif memurluğuna tayinim üzerine 14 

Eylül 1928 tarihinden itibaren, Ayancık erkek mektebi başmuallim ve maarif memurluğu 

vazifemden intikal ederek 16 Eylül 1928 tarihinde yeni vazifeme başladığımı arz eylerim 

Mehmet Zeki 16 Eylül 192859 

16.03.1931 tarihinde Tokat Vilayetine Đlk tedrisat müfettişi olarak tayin olmuş.60 

16.10.1932 tarihinde Tokat Vilayeti Đkinci Tedrisat Müfettişliği’ne,61 06.06.1933 tarihinde 

Niğde Vilayeti Đlk Tedrisat Müfettişliği’nde yaklaşık sekiz yıl çalıştıktan sonra,62  

17.10.1941 tarihinde Konya Müzesi Müdürlüğü 2.sınıf müfettişliğe,6331.08.1948 tarihinde 

Konya Müzesi Müdürlüğü’ne tayin olmuş64 ve bu görevinde altı yıl çalışmıştır.65  

Konya Müzesi Müdürlüğü yaptığı sırada Turgutoğulları, Kubâtâbât, Nisantası ve 

Anıt Dergisi ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Konya Valiliği tarafında takdirname ile 

ödüllendirilmiştir.66 21.06.1954 tarihinde Ankara Anıtları Koruma Kurulu Arkeologluğunda 

I. Sınıf uzman olarak çalışmış,67 23.9.1957 tarihli ve 30039 karar nolu kararname ile 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Arşiv Neşriyat Müdürlüğü’ne tayin olmuştur.68Memuriyete 

devam ederken 3 Ekim 1962 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde Ankara’da 

vefat etmiştir. Aynı tarih itibarıyla Emeklilik işlemleri tesis edilmiş ve emekliye ayrılmıştır.69 

2.5 Şahsiyeti, Kişiliği 

Biyografik bir çalışmanın belki de en zor yanlarından birisi, hakkında 

araştırma yapılan kişinin şahsiyet ve karakterine ilişkin kısmın yazılmasıdır. 

 Çalışmamızda, M. Zeki ORAL’ın sevgisini şiirlerle dile getirdiği, kızı Ülkü 

ARINCI’dan bilgi alınmıştır, Ülkü hanım babası için “babam; öğretmen, araştırmacı 

ve yazardı” ifadesini kullanmıştır, bizde bu üç önemli vasfı şahsında toplamış bir 

kişinin, gerek mektuplarında kullandığı üslupdan, gerek çalışmalarında gördüğümüz, 

                                                 
59VGMA. S.D, M.Zeki Oral’ın Boyabat’ta işe başlama yazısı. 
60VGMA. S.D, M.Zeki Oral’ın Tokat’a tayin durumunu gösterir, memuriyet durum belgesi, Ek-5.1.  
61VGMA. SD, M.Zeki Oral’ın Memuriyetleri, Ek-4.6. 
62VGMA. SD, M.Zeki Oral’ın Memuriyetleri, Ek-5.3. 
63VGMA. SD, M.Zeki Oral’ın Memuriyetleri, Ek-5.2. 
64VGMA. SD, M.Zeki Oral’ın Memuriyetleri, Ek-5. 
65VGMA. S.D, M.Zeki Oral’ın Memuriyet Durum Belgesi, Ek-5. 
66VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın Takdirnamesi Ek-11. 
67VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın Vakıflar Umum Müdürlüğü’ne Nakil Đçin Muvafakat yazısı, Ek-13. 
68T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, M.Zeki Oral’ın Atama Kararnamesi, Ek-12. 
69VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın Emeklilikle ilgili evraklar, Ek-14.1. 
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derin bir araştırma azim ve isteğinden, yaşadığı dönemin neşriyat azlığı, bu kaynaklara 

ulaşmadaki zorluklar teknik imkânların yetersizliğine rağmen çalışma gayretini elden 

bırakmayan, öncelikle dini ve milli hissiyatı son derece güçlü, çalışkan birisi olduğunu ifade 

etmemiz gerekir.  

Oldukça titiz, inançlarından taviz vermeyen, doğruluk ve dürüstlükten şaşmayan bir 

insan olarak yaşamıştır. 

F.Nafiz UZLUK’a mektuplarında kullandığı üslup onun kişiliğini ve 

zerafetini ortaya koymaktadır. “Sonsuz saygılarımın kabulünü rica eder” “buraya ait 

emirlerinizi bekler,” “mübarek ellerinizden öperim” “Büyük üstadımız” “Ezeli ve ebedi 

ihtiramla ellerinizden öperim.” “Her mektubunuz bendenize yeni bir şeyler öğretiyor.” 

“Onun için daima minnettarınızım”. Đfadelerini tüm mektuplarında ve yazılarında görmek 

mümkündür. 

 M. Zeki ORAL, aile bütünlüğü mefhumuna çok önem vermiştir memuriyeti 

dolayısıyla tayin olduğu yerlere ailesi ve çocukları ile birlikte gitmiştir, insanlarla iyi 

ilişkiler kurabilen, sosyal, arkadaşlıklara önem veren bir yapıdadır, yakın arkadaşları, 

M.Sakıp KINOĞLU (Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Üyesi), Nuri OCAKCIOĞLU 

(Hâkim), Hamit Zübeyir KOŞAY (Müzeler Umum Müdürü) ve Tahsin 

ÖZGÜÇ’tür,70  tüm zamanını işine ve çalışmalarına ve ailesine adamış ve onları 

elinden geldiğince iyi yetiştirmeye gayret etmiş kişilik olarak görmekteyiz.71 

 
2.6 Siyasi Hayatı  
 
Türk tarihini ve kültürünü oluşturan unsurları incelerken bir bütünlük içinde 

değerlendirmeye çalışan ORAL, çalışmalarında siyasi konulara değinmemiştir. Siyasi 

konularda çekimser kaldığını söyleyebiliriz. 

M. Zeki ORAL, 18.9.1957 yılında Ankara Anıtlar Koruma Kurulu arkeologluğu I. 

sınıf uzmanı kadrosunda iken, Demokrat Parti’den Sinop Milletvekilliği’ne aday adayı 

olmuş, 20.9.1957 tarih ve 12925 sayılı muciple istifası kabul edilmiş,72adaylığı 

gerçekleşmeyince, 23.9.1957 tarih ve 30039 karar numaralı kararname ile Vakıflar Genel 

                                                 
70Ülkü Arıncı ile kişisel iletişim, 3 Mart 2006.   
71Ülkü Arıncı ile kişisel iletişim, 3 Mart 2006.   
72VGMA, M.Zeki Oral’ın Sicil dosyası, bkz. Ek-6. 
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Müdürlüğü Arşiv ve Neşriyat Müdürlüğü’ne atanmış ve 31.9.1957 yılında bu görevine 

başlamıştır.73 

2.7 Mal Varlığı  

   M. Zeki ORAL, 23.5.1958 tarihli memurlara mahsus durum cetvelinde beyan 

ettiği,74Memleketindeki bağ satımı, Demokrat Parti döneminde aldığı terfilerle ve Emlak 

Kredi Bankası yardımı ile aldığı Yenimahalle de, Aydan Sokakta 8/3 adresinde bir evi 

bulunmaktadır.  

 Ev kirasından ayda 300 lira gelir beyan etmiştir. M. Zeki ORAL, Feridun Nafiz 

UZLUK’la yaptığı mektuplaşmalarda, Tıp alanında bulduğu kitapları satmaya niyeti olduğu, 

bu para ile Üsteğmen olan oğlunu evlendirmek niyetini anlatmış, bu kitapları UZLUK’a 

satarsa fazla para isteyemeyeceğini belirtmiş, bu para ile oğluna ve gelinine babalık 

vazifesini bir nebze yerine getirme isteğini belirtmiştir. Buradan da anlaşılmaktadır ki 

maaşıyla geçinen,  her şeyi kendi alın teri, emeği ile yapmayı, kazancının helal olması için 

mücadele eden bir devlet memurudur.  

 ORAL, Ankara’nın Cebeci semtinde bir ev almak ve yakın arkadaşı M. Sakıp 

KINOĞLU ile komşu olabilmek ve için biriktirdiği 60.000 Türk Lirası, vefatından sonra 

dört çocuğu arasında taksim edilmiştir.75 

2.8 Ölümü 

3 Ekim 1962 günü kızı Ülkü ile beraber sabah işe giden ORAL,  akşam Ankara, 

Yenimahalle, Aydan Sokak 8/3 numaralı evinde geçirdiği kalp krizi neticesinde 61 yaşında 

vefat etmiştir.76Mezarı Ankara’da Cebeci, Asri Mezarlığı’nda, Ada 190 Parsel 337 de 

bulunmaktadır. 1 Ocak 2002 yılında kalp yetmezliğinden Ankara’da vefat eden eşi Hatice 

Nuriye Hanım’da M. Zeki ORAL’ın mezarına defnedilmiştir. Eşiyle beraber aynı mezarı 

paylaşmaktadırlar.  

M. Zeki ORAL’ın vefatı dolayısıyla, Ankara Etnografya Müzesi Asistanı Osman 

AKSOY, tarafından Etnografya Dergisinde; 3 Ekim 1962 tarihinde “Milli Eğitim ailesi 

kıymetli bir uzvunu kaybetmiş bulunmaktadır, daha çok faydalı olabileceği bir yaşta 

                                                 
73VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın Maarif Vekilliğinde, Vakıflar Umum Müdürlüğü’nün ayrılış yazısı, Ek-13. 
74VGMA, SD, M.Zeki Oral’ın Memurlara mahsus durum cetveli mal beyanı, Ek-14. 
75Ülkü Arıncı ile Kişisel görüşmemizde ifade edilmiştir. 3 Mart 2006. 
76Ölüm Kâğıdı, Ek-1.1. 
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aramızdan ebediyen ayrılmıştır.” Şeklinde samimi duygularını dile getirmiş ve ekinde 

ORAL’ın biyografisini yayınlamıştır.77 

               

 

 

                    

                                                 
77Osman Aksoy, “M.Zeki Oral” Etnografya, VI, 1965: 115-118. 
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78M.Zeki Oral’a ait Ölüm beyan kâğıdı ve defin izin belgesi. Ek-1.1. 
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2.9 M. Zeki ORAL, Akpınar ve Anıt Dergileri 

Dergilerle ilgili yaygın eğitim ve kültür kurumu olarak bir döneme damgasını vuran 

Niğde Akpınar Halkevi Mecmuası79 ve Konya Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneği 

tarafından, ayda bir çıkarılan Anıt Mecmuasında80 tarih, arkeoloji, folklor, edebiyat üzerine 

yapılan çalışmalar, akademik bir dergi hüviyetinde incelenmiştir. 

Yurdumuzun her köşesinin tarihini, coğrafyasını, etnografya ve folklorunu tanıtmaya 

yönelik olarak kurulan mecmualar, Cumhuriyet döneminin önemli kültürel hareketlerinden 

biri olmuştur.  Halka çağdaş uygarlık anlayışı kazandırmak ve Atatürk iĐkeleri etrafında bir 

bütünleşme sağlamak başta gelen amaçları arasında yer almıştır81.  

Kuruluş yıllarında bu amaçlar etkisini göstermiş, sayıları ve işlevleri arttıkça 

bulundukları yörenin sorunlarını çözmeyi de amaç edinmişlerdir. Halkevleri bünyesinde ve 

desteği ile yayınlanan bu mecmualarda yapılan tarih çalışmalarıyla, tarihimizin ne kadar eski 

medeniyetler kuran, kültür yaratan, rehber olan özelliklere sahip olduğu verilmiştir. Yapılan 

yerel tarih çalışmalarıyla yaşadıkları çevrenin maddî manevî değerlerini ortaya çıkararak 

bilinçlenmeleri de amaçlanmıştır. 

M. Zeki ORAL 06.06.1933 tarihinde tayin edildiği Niğde Vilayeti Đlk Tedrisat 

Müfettişliği’nde ve yaklaşık sekiz yıl çalıştığı Niğde’de, 1934 yılında Eczacı Naim EREN’in 

imtiyaz sahibi olduğu, muallim Cevat’ın idaresindeki Niğde Halkevi Mecmuası Akpınar’da 

tarih ve edebiyat üzerine yaptığı çalışmaları neşredilmiştir. Akpınar Dergisi’nin yayına 

başladığı Temmuz 1934 yılında 1. sayısından Mayıs 1941 yılındaki 61. sayısına kadar daimi 

yazar kadrosunda bulunmuştur.  

Akpınar Dergisi’nin 1. sayısında “Tokatlı Âşık Nuri” isimli çalışması ve 

Gözler isimli şiir derlemesinden oluşmaktadır. M. Zeki ORAL, Gözler konusunda 

şiir’ler yazmış değişik şairlere ait şiirleri yayınlamış, “M. Zeki ORAL Divanı” olarak 

adlandırdığı özel not defterinde yazdığı şiirlerini toplamıştır.82
   

Akpınar Dergisinde toplam 63 makale yayınlanmıştır. Bu makalelerin 26 

tanesi Niğde tarihi tetkikleri üzerinedir. 10 makale halk edebiyatında gözler üzerine 

değişik şairlerin yazdığı şiirlerdir. 2 makale Tokatlı Âşık Nuri’nin hayatı, edebi 

şahsiyeti ve eserleri ile ilgilidir. 4 makale Niğdeli Zati, 4 makale Kemali Ümmi’ye 

                                                 
79Akpınar Dergisinin Kapağı, Ek-15. 
80Anıt Dergisi’nin I. Sayısının Kapağı, Ek-16. 
81Anıt Dergisi’nin I.sayısının Dergiyi Çıkarırken başlıklı yazısı ve derginin yayın kurulu, Ek-17. 
82OÖE, M.Zeki Oral’ın Divan olarak nitelediği not defteri, E-.9.2. 
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aittir. Diğer yazıları; Hacının Payı ve Üç Kapulu’dan Erciyes’e isimli şiir, Zehirli 

Gazlar ve Korunma Yolları, Yurt Araştırmaları, Cönkler Arasında, Niğde Şeriye 

Mahkeme Sicilleri, Folklar Araştırmaları: Niğde Köylerinde Kalkınma Hareketleri, 

Folklor Araştırmaları: Kara Koyunun Suya Đnmesi, Karahisar’lı Âşık Gülşâni ve 

Maniler gibi çok çeşitli konular içermektedir. Akpınar Dergisi 39. sayısını 1939 yılında 

derginin yayın hayatına başladığı günden beri, M. Zeki ORAL’ın tarih ve edebiyat üzerine 

yaptığı katkılardan dolayı sadece, Hüdavend Hatun Türbesinin tetkiklerine ayırmıştır.8361. 

sayısından sonra Akpınar Dergisi yayınlanmamıştır. 

M. Zeki ORAL 17.10.1941 tarihinde Konya Müzesi Müdürlüğü’ne 2. sınıf 

müfettişliğe, 31.08.1948 tarihinde Konya Müzesi Müdürlüğü’ne tayin olmuş, memuriyetiyle 

birlikte tarih, sanat tarihi ve edebiyatla ilgili çalışmalarına devam etmiştir. 1.12.1944 yılında 

kurulmuş olan Konya Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneğinin kurucuları arasında olup, 

dernek başkanlığı yapmıştır, dernek, 10.06.1946 tarihinde Yüksek Bakanlar Kurulu 

Kararıyla,84genel menfaatlere yararlı derneklerden sayılması kararlaştırılmıştır. M. Zeki 

ORAL, dernek tüzüğünde gayeleri anlatılan derneğin 15.4.1947 tarih ve 45 numaralı 

toplantısında, dernek adına bir dergi çıkarmaya ve kitaplar yayınlamaya karar verdiklerini ve 

dernek adına Şubat 1949 yılında Anıt Dergisi ilk sayısını çıkararak yayın hayatına 

başlamıştır. Derneğin gayelerini, fikir ve faaliyetlerini yaymaya çalışmakla beraber, 

Konya’nın arkeoloji, folklor, edebiyat ve tarihi eserlerinden bahseden bu çalışmaların sadece 

Konya ile sınırlı kalmayacağından da sözedilecektir.  

M. Zeki ORAL dernek başkanı sıfatıyla, başyazı, Mehmet YUSUFOĞLU 

mahlasıyla, Anıt’tan ve ismiyle yazılar ve araştırma ve incelemelerini yayınlamıştır. Yayın 

kurulunda Mesut TASLALIOĞLU, Muzaffer ERDOĞAN, Mehmet ÖNDER, Necati 

ELGĐN, Tahsin ÜNAL, Melek HĐÇ, Aziz SAYHAN, Feyzi HALICI, Nezihe ARAZ ve 

dönemin önemli şahsiyetleri ve araştırmacıları yazılar yazmıştır. 

 M. Zeki ORAL 21.06.1954 tarihinde Konya Müze Müdürlüğü görevinden alınarak 

Ankara’ya tayin edilmiştir. Ankara’da, Müzeler Genel Müdürlüğü; Anıtları Koruma Kurulu 

ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalıştığı dönemlerde de Anıt Dergisini çıkarmaya devam 

etmiş 3 Ekim 1962 yılında vefat edince derginin 62. sayısı yayınlanmamış ve derginin yayın 

hayatı bu tarihte son bulmuştur. 

                                                 
83Akpınar Dergisinin Özel Nüshası, Ek-15. 
84Dernekle ilgili Bakanlar Kurulu Karar Örneği, Ek-18. 
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Konya ve Mülhakatında Eski Eserleri Sevenler Derneği’nce eski eserlerin aranması, 

korunması, onarımı, vatandaşların bu değerli eserler üzerine ilgilerinin çekilmesi gibi önemli 

bir amaç güderek kurulan bu dernek, hayırsever Konyalıların candan ilgilerine dayanan 

cemiyetin bir sene gibi kısa bir zamanda taahhüdat ve teberrüat olarak 10 bin küsur lira kadar 

biriken parası ile Konya’daki eski eserlerin onarımlarına başlamıştır 

Başta Bayındırlık Müdürlüğü, Konya’daki fen adamları, serbest mühendisler, Millî 

Eğitim Bakanlığı mimarları, cemiyetin yaptıracağı onarımların, keşiflerini, fenni ve hususi 

şartnamelerini hazırlamışlar, Milli Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Umum Müdürlüğü fen 

heyetlerine de onaylattırılan bu keşiflere göre dernekçe yapılan işler şunlardır: 

 

Lira   Kuruş  Onarılan Eserler 

229   50  Selimiye ve kapı camileri kurşunlarının elden  

     Geçirilmesi 

1443  00  Kapı Camii merdivenlerinin onarımı. 

8420  00  Şems Türbesi onarımı. 

233   20  Üçkızlar Türbesi  

10305  70   Yekün 

 

Dernek ve mahalle halkının el birliği yaparak onardıkları eserler de şunlardır. 

Lira   Kuruş   Onarılan Eserler 

980   00               Zevle Sultan Mescidi 

698                             51 Abdülaziz Mescidi 

854   59  Zenburi Mescidi 

2533  10  Yekün 

10305  70  Evvelki Yekün 

12838                         80  Yekün 
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Derneğin; Ilgın, Seydişehir, Kadınhanı, Cihanbeyli, Bozkır, Ermenek Đlçeleri ile 

Sarayönü, Arkıthanı bucaklarında şubeleri açılmıştır. Akşehir, Beyşehir, Karaman, Ilgın ve 

diğer ilçe ve bucaklardaki onarımlara da başlanacağını, Cemiyet, Şems Türbesinin tehlike 

gösteren doğu ve güney duvarlarıyla çatıyı tutan büyük kemerini, üstünün kurşunlarını 

yaptırmıştır.  

Cumhuriyet döneminde devam eden mahallî tarih yayınları desteklenmiştir. M. Zeki 

ORAL Anıt Dergisiyle bu çalışmalara katılmıştır. Halkın bilgi ve kültür seviyesini 

yükseltmek, dergide Konya ve yöresiyle ilgili bilgilerin verilmesine büyük önem verilmiş ve 

bu konu ağırlıklı olarak işlenmiştir. 

Anıt Dergisinde, Konya Đli’nin ve ilçelerinin tarihi, sosyal, ekonomik, kültürel 

durumlarıyla ilgili araştırmalar yanında ülke genelini ilgilendiren konularda da incelemeler 

yapılmıştır.  

               M. Zeki ORAL’ın, dergide de özellikle Selçuklu ve Selçuklulardan önceki Konya 

ile Hitit dönemi ayrıntılarıyla incelemesi, tarihe, özellikle Selçuklu dönemine ait olan sanat 

eserlerini inceleme, ortaya çıkarma ve korunmasında, özelikle her tür yapıya ait kitabelerin 

okunup değerlendirilmesi ve sonuçlarını ilim adamı vasfıyla tartışması,  milli tarihimize olan 

hassasiyetini ortaya koymaktadır. 

 Đçerdiği bilgilerden ötürü Konya yöresi ve tarihiyle ilgili olarak araştırma yapmak 

isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak niteliği taşıyan Anıt Dergisi, sürekli olarak 

yayınlanma imkânı bulmuş ve dergi olup 1962 yılında yayın hayatını tamamlamıştır. 

 

2.10 Mektuplar 

2.11 Feridun Nafiz UZLUK’a Gönderdiği Mektuplar 

Đlim ve irfan yönüyle insanlar üzerinde olumlu izler bırakmış, içinde bulunduğu 

cemiyete yol göstermiş mümtaz insanların birbiriyle yaptıkları mektuplaşmalar her zaman 

dikkat çekmiştir. Zira bu mektuplaşmalar çoğu zaman öğretici ve eğitici olmuştur. Üstelik bu 

karşılıklı yazışmalarda sadece muhatabını aydınlatan bilgiler değil, diğer birçok insana da 

mesaj nitelikli satırlar görülebilmektedir. 

Ayrıca mektuplarda, yazılan dönemin iktisadi, siyasi ve kültür yapısını gösteren çok 

dikkat çekici ipuçlarına rastlanmaktadır. Dolayısıyla önemli şahsiyetlerin yazdığı bu 

mektupların çizgi aralarında, sonraki yıllar için örnek alınabilecek birçok faydayı bir arada 

bulmak mümkün olmaktadır. Bu faydalar, mektuplarda görülebilmektedir.  
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 ORAL görev yaptığı yerlerde sadece eğiticilik ve idarecilik değil, aynı zamanda 

yaşadığı şehrin tarihi, kültürel ve sanat eserleriyle büyük bir araştırmacı titizliğiyle yakından 

ilgilenmiştir. Daha çok Selçuklu dönemi Türk-Đslam eserlerine ait incelemelerde 

bulunmuştur  

Mektupların Muhtevası: 

Mektuplar, M. Zeki ORAL'm F.Nafiz UZLUK'a gönderdiği mektuplardır. 

Mektuplar on iki adettir. Bunların tamamı M. Zeki ORAL’ın kendi el yazısıyla ve 

Osmanlıca olarak yazılmıştır. Buna karşılık, Feridun Nafiz UZLUK'un M. Zeki ORAL'a 

cevaben yazdığı mektuplar ise maalesef elde edilememiştir. Eğer UZLUK'un yazdığı 

mektuplara da ulaşılabilseydi, o zaman şüphesiz bu muhteva çok daha farklı bir anlam 

kazanabilirdi. Ama yine de, ORAL tarafından UZLUK'a yazılan mektuplar, UZLUK'un ne 

yazdığı ve hangi konuları ele aldığı konusunda bize ipuçları vermektedir.  

Mektuplarda ilk dikkati çeken husus, M. Zeki ORAL'ın F.Nafiz UZLUK'a karşı 

büyük bir saygı ye sevgi duymasıdır. UZLUK'un Tıp ilmine ilaveten, tarihi konularda da 

engin bilgilere sahip olması ve tarihi eserlere hayat verip insanların istifadesine sunması 

ORAL'ı hayran bırakmakta ve ona derin bir hürmet beslemektedir. Bunu ilk mektubundan 

son mektubuna kadar görmek mümkündür. Bu bakımdan UZLUK'un her isteğini büyük bir 

emir olarak telakki etmekte ve derhal yerine getirmeye çalışmaktadır. Bunu, ORAL'ın şu 

ifadeleri daha iyi açıklar: "Niğde'ye döndükten sonra emirlerinizi yerine getirmeye çalıştım", 

"Sonsuz saygılarımın kabulünü rica eder, buraya ait emirlerinizi bekler, mübarek 

ellerinizden öperim. Büyük üstadımız.” 85Ezeli ve ebedi ihtiramla ellerinizden öperim86. Her 

mektubunuz bendenize yeni bir şeyler öğretiyor. Onun için daima minnettarınızım.87  

 UZLUK'un; Đbn-i Bibi ve Aksarayi eserlerinin yeniden basılmasındaki desteği 

üzerine ise ORAL şunları yazmıştır. "Milli tarihimiz ve tarih sever gençlerimiz için hakiki bir 

ihtiyaca cevap verecek olan bu himmetinizi bendeniz gibi, daha nice dostunuz ve hatta 

muarızlarınız minnettar kalacaklardır.88 

UZLUK’un Mevleviliğe ait eserleri yeniden yayınlaması ORAL’ı heyecanlandırmış 

”Yüce himmetlerinizle asar-ı mevleviye birer birer saha-i intişaravaz’ı olunmuştur. Tebşir 

                                                 
85 5-11-1939 tarihli mektup, Ek-20. 
86 5-9-1940 tarihli mektup, Ek-21. 
87 31-1-1941 tarihli mektup, Ek-22. 
88 28-4-1941 tarihli mektup, Ek-23. 
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buyurulan (Haraka-i Şems) bunlardan birisidir. Muvaffakiyetler ihsan buyurmaları için 

asıman-ı mesnevide el kaldırıp dualar ettim” demiştir.89 

   Mektupların tamamına hâkim olan ve yazışmaların temelini teşkil eden konu ise, 

her iki zatın tarihe, özellikle Selçuklu dönemine ait olan sanat eserlerini inceleme, ortaya 

çıkarma ve korunmasında gösterdikleri eşsiz heyecan ve kuvvetli istektir. Özelikle her tür 

yapıya ait kitabelerin okunup değerlendirilmesi ve sonuçlarının ilim adamı vasfıyla 

tartışılması, onların milli tarihimize olan hassasiyetlerini ortaya koymaktadır. 

Nitekim bunu ilk mektuplarında "Sungur veya Sıngır" adlarının tartışılmasında 

görmekteyiz. Konuya UZLUK'un yazdığı mektupla girildiği ve "Sıngır veya Sungur" adı ile 

ilgili Niğde'deki kitabelere bakmasını istediği anlaşılmaktadır. ORAL da bu isteği bir emir 

gibi kabul edip, bu adla anılan camiye gitmiştir. ORAL yaptığı araştırmada, kitabelerde 

"sıngır" adının "sungur" olarak geçtiğini şu şekilde açıklamıştır. Niğdeli Yakup Bin Đshak 

adındaki bir Kadının (Sıngır) Bey camii cüzhanlık ciheti için tanzim ettirdiği H. 912/M.1506 

tarihli vakfiyede 'eş'şehir bi cami-i Sungur Bey el merhum olarak yazılmıştır", diye ifade 

eder.90 

UZLUK'un, ORAL'dan bulunduğu yerlerdeki eserlere ait kitabeleri inceleyip bilgi 

elde etmesini istemesi bununla sınırlı değildir. Aksaray Ulu Camii mihrabını inceleyip II. 

Mes"ud ile ilgili bilgi vermesi91Sarayönü Lâdik civarında bulunan (Havza?) Kasabası'nda 

bulunan "Dârul- Mesâkin" adlı fakirhaneden bahsetmesi buna birkaç örnektir. Özellikle bu 

kasabada, soyu Selçuklu sultanlarına kadar gidip, bu fakirhanede görevli olan Çönoğlu 

Mustafa'nın evinde gördüğü üç bin kadar kitabı UZLUK'a hayretle aktarmıştır. Hele bu 

kitapların 850 ile 1200 kadarının yazma olduğunu tahmin edip, içlerinde yazma bir 

mesneviye rastlayınca daha da heyecanlanmış ve bunu UZLUK'a götürmek istemiştir. Fakat 

bunu başaramamıştır. 

Mektuplar, ORAL ve UZLUK için adeta Selçuklu tarihinin tartışıldığı akademik bir 

dergi hüviyetindedir. Birbirlerinin tarihi malumatını, ortaya çıkardıkları bir bilgi veya 

yaptıkları araştırmaların sonuçlarıyla haberdar etmek suretiyle artırmaktadırlar. Öyle ki bu 

araştırmalar ve tartışmalar, bazen tarihin ince bir ayrıntısını ele almaktadır. Dolayısıyla bu 

araştırmaların sonuçları her zaman kabul edilmediği gibi, bazen kendi aralarında ihtilafa 

                                                 
89 2-121948 tarihli mektup, Ek-24. 
90 22-11-1939 tarihli mektup, Ek-25. 
91 10-1-1940 tarihli mektup, Ek-26. 
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sebep olmuştur. Nitekim M. Zeki ORAL'ın, Selçuklu tarihine ait bilgi verirken, Selçukî 

Hatunun H. 665/M. 1266 tarihinde gelin gittiğini ifade etmesi, F. UZLUK'tan sert bir 

tepkinin gelmesine sebep olmuştur. Hatta ORAL'ın istifade ettiği kaynağın sahibini 

eleştirirken ORAL'ı" dehşetli zuhüllere olan, zeki ve fatin olmayan berbat bir ifade ve üsluba 

malik kudümsüz bir adamın tesiri altında kalmakla suçlamıştır. ORAL bu sert tenkidi, 

gerçeklerin ortaya çıkmasına sebep olacak mutlu bir hadise olarak görmekte ve üzülmediğini 

beyan etse de, verdiği cevapta UZLUK'un eleştirisine katılmadığını göstermiştir. ORAL, 

sadece eleştirdiği kimsenin eserine baksa belki haklı olabileceğini belirtmiş, oysa onun 

dışında daha birçok temel kaynağa bakarak bu bilgiye ulaştığını ifade ederek suçlamayı 

reddetmiştir.  

 UZLUK'un, ilmi çalışmalarının yanı sıra, Ankara'da bir matbaa kurarak Mevlâna, 

Mevlevilik, Konya ve Anadolu Selçukluları tarihine ait önemli eserlerin basılmasını 

sağladığı da görülmektedir. Bu bakımdan, ORAL UZLUK'a bir yandan önemli eserlerin 

matbaada yeniden basılıp hayat bulmasına sevinip teşekkür ederken, UZLUK’da basılan bu 

eserlerin satılması konusunda ORAL'dan destek istemiştir. ORAL bu isteği büyük bir zevkle 

yapacağına söz verirken, adeta coşmuş ve şunları yazmıştır. “Kitapların ister forma halinde 

satış işlerinde, ister kitap haline geldikten sonra satılmasına elden geldiği kadar gayret 

edeceğim. Hatta gönül öyle hüküm ediyor ki, bunları koltuğa alarak ”Đbn-i Bibi, Aksarayi! 

Diye bağırarak sokak sokak, Darende’li seyyar kitapçılar gibi gezeyim demiştir.”92 ORAL'ın 

bu sözü UZLUK'u sevindirmiş ve hemen 20 adet Đbn-i Bibi, birer tane de Mecâlis-i Seb'a, 

Divân-ı Sultan Veled ve Mektûbât-ı Mevlâna eseri göndermiştir. ORAL bu kitapları 

dağıttığını, paralarını peyderpey göndereceğini belirtmiştir.93  

ORAL, UZLUK'un matbaasında basılan eserlerin satılması görevini sadece diğer 

görevlerde iken değil, Konya Müzesi Müdürlüğü’ne tayin edilmesinden sonra da ki tayininin 

Konya’ya yapılmasında UZLUK'un yardım ettiği anlaşılmaktadır.94Nitekim Mesnevi Şerifin 

Müzeye satışı için UZLUK'un istediği 6500 lira Konya Müze Müdürlüğü’nce kabul 

edilmiş,95ancak Genel Müdürlük bu eserin alınmasına 1949 yılı bütçe yılında imkân 

aranacağı cevabını vermiştir.96  

                                                 
9228-4-1941 tarihli mektup, Ek-27. 
9310-9-1941 tarihli mektup, Ek-28. 
94 5-9-1940 tarihli mektup, Ek-29. 
95 2-12-1948 tarihli mektup, Ek-30. 
9616-1-1949 tarihli mektup, Ek-24. 
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Bu arada ORAL, kendi yazdığı "Pazarören Tarihi" adlı bir kitabı UZLUK'un 

matbaasında bastırmak istemiş ve 500-750-1000 adet basılırsa kaç liraya basılabileceğini 

sormuştur. Mektupların birinde dikkat çeken bir nokta ise, ORAL'ın otuz sene zarfında 

Tokat, Sinop, Niğde, Kayseri ve Konya'da yaptığı araştırmalar sonucu tıp ile ilgili bulabildiği 

üç adet kitaptan bahsetmesidir. ORAL, tıp ile ilgili bu kitapları UZLUK'a bildirince, 

UZLUK hemen talip olmuş ve satın almak Đstemiştir. ORAL bu kitapları satmaya niyetli 

olduğunu, ancak bunları UZLUK'un şahsına değil, üniversite veya bir başka kuruma satmak 

istedigini belirtmiştir. Çünkü ORAL, bu kitapları UZLUK'a satarsa fazla para 

isteyemeyeceğini, hâlbuki bunu bir kuruma satarsa, 800-1000 lira gibi bir fiyata 

verebileceğini düşünmektedir. ORAL'ın niyeti, bu para ile oğlunu evlendirmektir. ORAL 

bunu şöyle ifade etmektedir: "Üsteğmen olacak olan oğlumu evlendirmek için beş on 

kuruşluk hazırlık yapmak mecburiyetindeyim. Bu itibarla kitapların tarafınızdan satın 

alınmasını istemiyorum. Zira zat-ı âliniz şahsen alırsa fazla bir şey isteyemem. Eğer lütufkâr 

tavassutlarınızla kitapların üçünü de satarsam, oğlumuza-gelinimize babalık vazifesini biraz 

genişçe yapmak imkânını bulmuş olurum. M. Zeki ORAL'ın mektubunda çok çarpıcı bir 

husus daha var ki, o da 1949 yılında Konya'daki kış mevsimini tarif ederken gösterdiği 

abartıdır. ORAL çok şiddetli geçen kışı aynen şöyle tasvir eder: "Konya'da tarihi kışlardan 

biri hüküm sürmektedir. Uçan kuşlar havada donup, bir taş gibi yere 

düşmektedir.97Demektedir. 

 

Mektupların Metinleri 

Aziz Muhterem Üstadım                                 Niğde 5-11-1939 

Niğde'ye döndükten sonra emrinizi yerine getirmeye çalıştım. "Göğertaş" ile (Sınğır) 

Ağa hakkındaki kitabeleri takdim ediyorum. "Sıngır" Ağa caminin dışarı camiye nakil 

olunmuş bulunan mihrabındaki yazılar sizde vardı. Onun Đçin yazmadım. 

Viyana'daki profesöre, Kırşehir matbaa müdürüne de kitabe göndermek suretiyle 

direktiflerinizi yerine getireceğim. 

Gömeç Hatun ve Selçukî Hatun hakkındaki manzum parçaların ve (Gömeç) Hatun 

hakkında olup, talik yazı ile yazılmış olan kitabede gördüğünüz kısmın aynen irsaline yüksek 

himmetinizi istirham ederim. 

                                                 
9716-1-1949 tarihli mektup, Ek-24. 
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Bu manzume ve iktibaslar ile "Hüdavend’imiz biraz daha aydınlatılmış olacaktır. 

Sonsuz saygı ve minnetlerimin kabulünü rica eder, buraya ait emirlerinizi bekler, mübarek 

ellerinizi öperim. Büyük üstadım. Hürmetkârınız, Zeki ORAL, Niğde,     

 

Kıymetli Üstadımız                            Niğde 22-11-1939 

(Sungur) adı zamanında yazılmış kitabelerde - şimal kapusunda ve minberde Sınğır 

olarak yazıldığı şüphesizdir. 

Niğdeli (Yakup bin Đshak) adındaki bir Kadının (Sınğır) Bey Camii cüzhanlık ciheti 

için tanzim ettirdiği vakfiyede ki: 912 hicri tarihlidir. Bu, (Eş'şehir Bi Camii Sungur Bey 

el'merhûm) olarak yazılmıştır. Akpınar Mecmualarını toplamağa çalışıyorum. Aksaray Ulu 

Camii minberindeki yazılar eklidir. Diğer emirlerinizi peyderpey ifaya gayret edeceğim. 

Sonsuz şükran ve minnetlerimle ellerinizi öperim efendim. Hürmetkârınız, Zeki ORAL 

Mektûbât-ı Mevlâna hakkındaki yazıyı gazete koleksiyonunda arattırıyorum. Z. O.  

 

Büyük Üstadımız                                             Niğde, 10-1-1940 

Köy okullarının teftişinden dönünce iki gün evvel mektubunuzu aldım. Teşekkür 

ederim. 

Aksaray Ulu Cami'nin mihrabını imkân ve fırsat bulunca yeniden görmek ve 

mümkün olduğu kadar net olarak fotoğrafını da çekerek arz-ı malumat etmek vazifemdir. Bu 

kitabeler hala (Niğde) tarihi için de önemli ve lazımdır. 

Mesud-ı sani bin Keykâvus hakkında muhtelif tarihlerde uzun kısa malumata rast 

geldim. Fakat en etraflısı şu eserlerdedir: Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, cüz 35, Halil 

Edhem Bey'in Anadolu’da Đslâmî Kitabeler(Tokat). Amasya Tarihi c. 1, sayfa 370-371, c. 2, 

s. 457. 

Simre? Hakkında da Amasya tarihlerinin muhtelif yerlerinde uzun uzadıya tetkik 

edilerek yazılmış mütalaaları mevcuttur. Bu eserleri orada bulmak mümkün olduğunu 

düşünerek sahife numrolarını işaret etmekle iktifa ettim. Emir olunursa kopya ederek 

göndereyim. Bendeniz Tokat ve kazalarını, köylerini gezdim. Mesud-ı sâni hakkında 

Tokad'ın Zile kazasına bağlı Silis köyünde bir cami kitabesi vardır. Fakat bunu aceleye 

gelmiş olduğu için kopye edemediğime şimdi ne kadar müteessirim. Sultan-ı Veled 

Hazretlerinin Divân-ı Türki’sin’den bir adet lütuf buyrulacağına çok sevindim, peşinen 

teşekkür eder, kıymetli teveccühlerinizin bekasını rica eder mübarek ellerinizden öperim. 
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Hürmetkârınız. Zeki ORAL,  

 

Aziz Üstad,                                        Lâdik, 5-9-1940 

Eğitmenler kursunda pek çok meşguliyet var. Yanımda taşıdığım Mecâlis-i Seb'ayı 

bile okumağa vakit bulamadım. 30 Ağustos tatilinden istifade ederek buraya yakın olan 

Havza? Kasabasına gittim, iki banyo aldım ve hamam çeşmesi diye anılan ve sıcak suyun 

soğutulmuş suretle meydana gelen içme suyundan doya doya içtim. Bunlar sıhhatim 

üzerinde çok iyi tesir yaptı. (Baltacının gözü ormanda olur) fehvasınca ikinci işim, kasabanın 

tarihi yerlerini gezmek oldu. Burada kayda şayan bir tek tarihi eser vardır. Eski (L) harfi 

şeklinde bir plânla yapılmış olan bir fukarâhe: dârul-mesâkin Havza'nın? En mümtaz bir 

mevkiindedir. Kapı ve pencerelerinde Selçuk tarzı çok güzel yaşatılmıştır. Kitabesi şudur: 

1-Emera bi inşâi hâzihi'l-imareh el-mensûbeti ila'l-fukara vel-me sakin 

2-fî eyyâmi devleti's-sultani'l-a'zami ve’l-hâkânil-muazzam ebul-feth Murad bin 

Sultan Mehmed Han el müştehir bi ibn-i Osman 

3-halledellahü sultanehû ve evzaha ale'l-âlemin 

4-bürhanü el-emiril-kebir Mustafa Bey bin el veziril-hatir celahYl-millet ve'd-dîn 

Yörgüç? Paşa ve Ata Beg ahsenüllahü alâ evâkıbehü 

5-(------) sene selâse ve selasine ve seman mie 

6-min hicreti hayril-beriyye aleyhi efzalü't-tahiyye 

Bu bina (asri bir tarzda) bir ton sıva ile tamir olunarak kütüphane ittihaz olunmuştur. 

Bir odasında üç bin kadar kitap vardır. Đki oda henüz boştur. Kütüphaneyi Havza'nın 

eşrafından ve Selçuk Sultanlarının bakiyyesinden olan Taceddin Altunbaş neslinden 

Çönoğlu Mustafa tesis etmiştir. Bugün kendisi kütüphane memurudur. Bir de hademe 

tahsisatı almıştır. 

Çönoğlu 55-60 yaşlarında olmasına rağmen hafızasından başka bir şey 

kaybetmemiştir. Kendisi mükrim ve mütebessim bir zat Kütüphanesini yakın bir alaka ile 

tetkik ederken, yazma kitaplarının evde olduğunu ve kendisinde bazı vakfiyeler de 

bulunduğunu söyledi. Evine gittik. Đki büyük camekânlı dolap ve beş altı bavul yazma 

kitapla dolu. Diğer odalara gidip oralardan da yazma kitaplar getirdiğine göre tahminen 850-

1200 kadar yazma kitabı olduğu zannolunabilir. Bu kitaplardan birisini gönül üstadıma 

takdim etmek istedi ise de, muvaffakiyet hasıl olmadı. Kitap yazma mesnevidir. Tezhip ve 
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teclid bakımından orta bir kıymet ifade eden bu kitap, mesnevilerin en eskilerinden olduğuna 

şüphe bırakmıyor. Künyesi şöyledir: 

Temmetül-mesneviyât el-mübeyyinât bi avnillahi ve hüsnü tevfikıhi fî yevmi'l-cum'a 

sâbiun min şehri Ramazanil-mübarek sene sitte ve işrin ve seb'a mieh velhamdülülahi 

vahdeh âlâ yedey ekallü ibadîllahi ve ahkarahüm Osman bin Abdullah bi hakkı Mevlâna el- 

ma'ruf bi'1-veledi nevveranallahü binûrihi el müebbed fi medine-i Konya humyet anil beliye. 

Mumaileyhin bir müşemma bir torbada sakladığı üç vakfiye vardır, 

1-Sultan Mesud'un annesi Hondi Hatun vakfiyesidir ki, (evâhiri Şabanı el-mübarek 

sene sitte ve hamsine ve sittemieh tarihinde tanzim olunmuştur. Ay doğdu, Tatar, Taki, 

Kocaoğlu, Semre Köyleri vakfiye edilmiştir. Vakfiyede Mesudun adı şöyle geçer. 

"Es'sultanil-Muazzamı El-Mükerrem Mesud Bin Keykavus El-Mağfûr El-Merhûm 

Nevverallahü Kabrehû ve Teâlâ Gufrânehü Sübbite Mazmun Hâzâ'1-Vakfiye...ilh.'' 

2- Seyyidil-Mülûk Ve's-selâtîn Sadrul-âlâ Ladvetül-maâlt Tacu'd-devlet Ve'd-dîn 

Altunbaş Bin Sultan Mesud Edamallahü Maâliyehü....." bu vakfiye ile Küsref?,  Kabaklar, 

Konaç köyleri vakfolunmuştur. Tarihi: (Fi Evâhiri'ş-şevvâl Sene Erbaine ve Seb'amiyeh) dir. 

3- Altunbaş Bin Mesud"un (Evahiri Şevval Sene Sitte ve Hamsine ve Seb'amieh) 

tarihli ikinci ve üçüncüsü daha vardır ki, bunun tamamını okumak müyesser olmadı. Tren 

vakti geldi. Oradan ayrıldım. 

Havza'dan dönünce ilk fırsatta bunları arz etmek niyetinde idim. Aradan birkaç gün 

geçti, hastalandım, işe gidemedim, arada bu mektupları yazıyorum, yataktayım. Hastalığım 

nezle veyahut grip gibi bir şey. Fakat üç gündür ayağa kalkamadım. 

Divan-ı Sultan Veled'in tab'ı bitti mi, ne âlemdesiniz, Eylül içinde imkân bulup 

Lâdik’e, oradan Havza'ya gitmek üzere bir seyahat yapmanız mümkün olur mu? Hem 

Havza'yı, hem bendenizi şereflendirmiş olursunuz. 

Konya müze müdürü 44 senelik memur imiş, Artık ihtiyarlamış demektir. Kurb-i 

Mevlâna'da memur olmayı canıma minnet sayacağım. Konya'ya müze memuru olmak 

istiyorum. Himmet-i maneviyelerinden istimdâd ederim. Kızım Ortaokulu ikmal etti. 

Muallim mektebinde okutmak istiyorum. Ücretli olarak lisede okuttuğum oğlumun tahsil 

masrafından kurtulabilmek için de Konya'da kalmak gerek. 

Ezeli ve ebedi ihtiramlarımla ellerinizden öperim. Aziz Üstadımız. Hürmetkârınız 

Zeki ORAL,  

Muhterem Üstadımız Efendimiz,                   Niğde, 31- 1-1941 
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5 Şevval 1359 tarihli mektubunuzu aldım, cevabı gecikti. Birçok meşguliyetler içinde 

kaldığım şu aylarda vâki kusurlarımın affını istirham ederim. Mektuba bugün, yarın cevap 

yazayım derken, tebrikin karşılığı da gecikmiş oldu. 

Her mektubunuz bendenize yeni bir şey öğretiyor. Onun için daima minnettarınızım. 

Selçuki Hatun'un 665'de gelin gittiğini bir hata-yı fahiş telâkki ettiğinizi dehşetli zühulleri 

olan, zeki ve fatin olmayan berbat bir ifade ve üsluba malik kudümsüz bir adamın tesiri 

altında kaldığımı yazıyorsunuz. Bunun için müteessir olduğumu zannetmeyiniz. Bu 

münasebetle hakikat meydana çıkarsa ne mutlu. 

Üstad, Hakkı Bey'in kitaplarını okudum. Diğer mehazlar gibi, onlardan da istifade 

ettim. Sizi temin ederim ki, onun tesiratında kalmadım, kalmak da istemiyorum. Nitekim 

onu tenkit ettiğim yerler de vardır. 665 tarihi yalınız Hakkı Bey'in eserinde görülse idi, ondan 

da ben almış bulunsa idim, yerden göğe kadar hakkınız vardı. Bu tarihi buyurduğunuz gibi, 

675 olarak gösteren (Müneccim Başı)"yı da -Hasan Fehmi tercümesi, s. 77 - kabul etmedim. 

Çünkü Kılıçarslan 4 Cemaziyelevvel 663'te şehit edilmiştir. Kayseriye Şehri, s. 99. Gerek 

kütüphanemde, gerek kütüphanelerde gördüğüm diğer birçok kitapların müverrihi de aynı 

tarihi kabul etmişlerdir. Takvîm-i Meskûkât-ı Selçukiyye, Galip Bey, s.81, Ahmet Tevhid 

kısm-ı râbi', s. 298, Düvel-i Đslâmiye müttefikan Keyhüsrev 3'ün cülusu, 663; Müneccim 

Başı, 664; Ravzatül ebrar 666 olarak kabul ederler ki bendeniz meskûkâtı esas tuttum. 

Kılıçarslan'ın şehadet yılı ile oğlunun hükümdarlığı 663 olarak, Meskûkâta istinaden kabulde 

hata var mıdır? 

Keyhüsrev 3 tahta çıktığı vakit 3 yahut 6 yaşındadır. Yani çocuktur. Pervane 

Süleyman bin Ali alellahü şânehü nâib-i hükümet olmuş, zimâm-ı devleti eline almış, 

rakiplerini mahvetmiş, 665'de yani naipliğinin ikinci yılında Moğollarla irtibatını takviye 

sadedinde bizim nazenin hüdavendimizi Abakaan'ın oğlu Arguna götürmüştür. 665- 666 

yıllarında Hatıroğlu isyan etmiş, Keyhüsrev'i esir ederek Niğde'yi memâlik-i mahrûse-i 

Selçukiye pay-ı tahtı eylemiş. Hatıroğlu Türk olup, Moğolların tahakkümüne isyan ettiğini 

bazı tarihlerde okudum. Hatıroğlu'na ne kadar değer verilse yeridir. 

Moğollarla Mısırlıların harbi, Moğolların telefatı malum Pervane'nin fitneliği ortaya 

çıkıyor. Abakaan'ın Ravzatü'l-ebrar 675- 676 (Müneccimbaşı aynı eser) senelerinde 

Pervane'yi katletmiştir. Eldeki diğer kitaplar da böyle. (Tarih-i Osmanî Encümeni 

Mecmuaları) ve şâire. Bu mütâlaat üzerine şöyle düşündüm ve şu muhakemeyi yürüttüm: 
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Pervane 663-664 yıllarında Moğolların yegâne adamıdır. Selçukluların naibidir. 

Binaenaleyh, bu senelerde Hüdavendi takdim idecekler. 

675-676 da Pervane'nin Moğollara karşı hıyanetinin tezahür ettiği heybetli 

seneleridir. Binaenaleyh, Meskûkât esaslarıyla bizim Hatıroğlu çeşmesi kitabesi esas tutulur. 

Pervane'nin naipliği ve katli tarihleri üzerinde bir hayli düşündükten sonra Müneccimbaşı"yı 

tevil 665 tarihi kabul edişim haklı değil midir? 

A-ibn-i Bibi gerçi zamanında yazılmış bir tarih ise de, asırlardan beri bin bir geçmiş 

tarihlerinde bazıları olsun tahrife uğramış telâkki olunamazmı? Bunu aynı hakikat diye kabul 

etmek, bir müverrihi sevmediği, hatta imkân buldukça iğnelediği (Hudavend, s.26) bir 

adamın mukallitliği ile itham etmek doğru olur mu? 665 tarihi üzerinde diğer âsar-ı vakâyii 

tarihiyeyi de gözden geçirdikten sonra kanaatinizin iş’arını rica ederim. 

Đbn-i Bibi'nin aşıkıyım. Satın almak üzere merhum Ahmed Tevfik Bey'den rica 

etmiştim, bulamadı. Bendenizi alakadar eden 4-5 sahifesini kopya ederek lütfetmişlerdi. 

Bunlardan istifade ediyorum. Üstadımız gibi (Aksarayi) yi birkaç yüz liraya kopya ettirecek 

kesemde derman bulamıyorum. Çobanın dediği vechile: Bir saatlik hükümdar olsa idim, 

Đbn-i Bibiyi, Aksarayiyi, Bezm-ü Rezm ilaâhir, gibi kitapların derhal tercüme ve 

tabedilmesine ferman isdar eder idim. 

B-Arap oğlu garip Yahudi dönmesi Yasefin-tekerrürü hiddetinden esirgesin-

mektubuna gelince: Hüdavendin Akpınarda çıkan yazılarını okuyan Yusuf Bey çok yakın 

bir alaka gösterdi. Bu münasebetle Konya'ya gidip gelenlerden selâm gönderirdi ve o 

mektubu yazdı. Đster ihtiyarlığına hürmet, isterseniz alakasına minnet sayınız. O 

mektubundan bahsettim. Fakat emin olunuz ki: Mektubu neşrederken (eşek eşeği ödünç 

kaşır) darb-ı meseli de aklıma gelmiş, bu yüzden bir Đtaba maruz kalmak ihtimali zihnime 

doğmuştu. 

C- (Peder) veya (Beder) meselesini Niğde tarihinde tashih edilmiş göreceksiniz 

inşallah. 

Ç- Sadreddin Konevi'nin Hatıroğluna mektubunu ve Divanın Hatıroğlunu alakadar 

kısımlarını bir an evvel görebilmek için Divanın tab'ının ikmalini dört gözle bekliyorum. 

Haşiyesi Niğde Bey'i olması itibarıyla ibn-i Hatır ile alakam vardır. 

D-Âb-ı kulkul'e gelince: Hakikaten Aksaray taraflarında eskiden (ğ-g),(Ke), (g k)ye 

yakın bir şekilde telaffuz olunurmuş. Bu sefer hakiki divanda (mestanelikler) ve buna benzer 

(Mestaneüklar) şeklinde yazılmıştır. Baba Yusuf-ı hakikinin ahfadından Tahsin Efendi 
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yedinde gördüğüm iki vakfiye ve bir ferman vardı. 886 tarihli fermanda (Aksaray 

tevâbiinden mezraa-i danişmendlü'nün hisse-i malikânesi ve karye-i Kürdler malikânesi ve 

Gele Güle nam karye malikânesi ilaahir. Yazılmış. Gele Güle'yi bir köy olarak gördükten 

sonra şaşırdım. Aksaray'da meraklı ve ehl-i vukuftan bir adam bulamadım, öğretmenlerden 

rica ettim. "Kulkul* suyunu sordum. "Bugün 'Kulkul' adında bir mevki ve su yoktur. Velâkin 

Aksaray Çayı'na (Kırkıl) hudutlarında (Kırkıl) çayı derler. Olsa olsa budur", dediler. Acizleri 

de, (kulkul) yazdım. Yedi seneden beri Niğde'deyim, Aksaray taraflarını teftişe gitmek 

müyesser olmadı. Yoksa köyünü, suyunu incelerdim. Bu hususta daha kâfi bir kanaatim 

yoksa da (Gele Güle)'ye temayül başladı ve kuvvetlenmektedir. 

E- Cevad Hakkı Bey'e yazdığınız doğrudur. Fakat (yeni bir kelime veya bir kitabe) 

ile kitap dolmaz. Bendenize kalırsa halka tarihi doğru olarak belletebilmek için bir eser, bir 

kitap, bir memleket için yazı yazılırken taalluku dolayısıyla bazı tekrarlara zaruret vardır. 

Mesalâ, (Pazarören Tarihi) adıyla bir kitapcağız hazırlamaktayım. Orada 

Dülkadirliler'den Emir Halil, Nasreddin Mehmed ve oğluna ait türbeler var. Bu türbeler için 

aynı sülaleden Süleyman Bey'in 862 tarihli mükemmel bir vakfiyesini buldum. Vakfiyede, 

(Melik Gazi) adı geçiyor. Ve burada bir yerde (Melik Gazi) türbesi vardır. (Evliyauilah) 

diyerek türbelerin eşiklerinde kurban kanını eksik etmeyen Pazarören ve civar halkmı yalınız 

bu türbelerin kitabelerinden, vakfiyeden bahsetmek doyurmuyor. Onlara esir Halil Mehmed 

ve Süleyman Beyleri Zülkadirli tarihçesiyle birlikte tanıtmak için düğün keşkeği gibi ısıtıp 

ısıtıp yedirmek kabilinden tekrar basılırken, bu arada tekrar üstadlara zarif bir fincan kahve 

gibi türbelerin kitabelerini vakfiyeye göre, Dulkadirli şeceresini takdim etmiş oluyoruz. 

Dulkadirliler hakkında Düvel-i Đslâmiye Encümeni Mecmualarında Arifi Paşa makalelerini 

bulamayan halk, nahiye müdürü, talebe, ilaahir. Bizim Pazarören'in tarihi diyerek 

alakalanıyor. Pazaröreni bırakalım. (Niğde Tarihi) makaleleri ile Horasan erlerinden olan 

(Hovanda) Kılıçarslan'm kerimesi oldu. Bilmem hangi Baba'da Karamanoğlu suyuna karıştı. 

F-   Eyyi yevm il-kıyâm-ı rüsvây ve bednam eylemek istediğin  

Kitap 20/X. 13 ebadında 13 varakadır. Güzel bir talik ile yazılmıştır, Türkçedir. Kâğıdı 

samani aharlıdır. Muhteviyatı cetvel halinde; her emrazın adı, tabiatı, nabzı, ilacı gibi 

sütunlar vardır. Seyyid Mehmed tabip hakkında Osmanlı müellifleri cilt 3, sahife 204, de 

malumat vardır. Bu kitabı Seyyid Mehmed tabip Tilmizi Seyyid Mehmed Ali için yazdığı 

mukaddimesinde zikreden Mehmed Ali'nin tercümesi de aynı eser sahife 99'da yazılıdır. 

Bu kitabın sonunda şu istinsah kitabesi vardır: 
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1-Tamam şûd enmûzec (böyledir) el tıp fi evâhiri şehri 

2-zil kade eş'şerif e sene isneyn ve semânın ve elf 

3-alâ yedi abdü'z-zaif derviş Süleyman 

4-el-Mevlevî ğufira zünûbehû ve setera 

5-uyûbehû 

6-Her ki hâned düa tam' dârem 

7-Zan ki men bende-i günahkârem 

C-lhtiyârât-ı Bedii Lügati'l- Uhrâ fî Đlmi’t-Tıp: Müellifi: Ali ibni Hüseyin el-Ensârî 

el-meşhur bihacı zeyn-i Attar zeyn-i attar 

Kitap,(uzedü'd-devle ve'd-dîn bedii'l-cemal) adına yazılmış olduğu için Ihtiyârât-ı Bedii 

denilmiştir. Farsçadır. 

18X.25 cm, ebadında samanı aharlı kâğıd üzerine talik ile yazılmıştır. Söz başları kırmızı ile 

biraz da kalın kalem ile yazılmıştır. Sahife numroları yazılmamış ise de, 450- 500 sahife 

olduğu zannolunur. Çünkü sümni dört santimdir. 

Her sahifesinde 23 satır vardır. Kitabın sonunda 

1-Temmel-kitab bi avni'l-meliki'l-vehhâb vel-maâb fî tarihi âşîri şehr-i şevval, sene 

hamsün ve selâsine ve tis'amieh, ketebesi vardır. 

Kitabın içinde haşiye olarak yazılmış (fîl-müferrihâtı, müferrih ya kavi) adlı bir risale 

daha vardır. Bu risalenin sonunda 

l-Temmet’ü-rrisâle selhi şeb-i 

2-Düşembe 23 Cemazi's-sâni sene 1000, yazılı yazılmıştır 

Cevherin kıymetini sarraf bilir düşüncesiyle 

Bu kitaplardan üstadımı haberdar etmek istedim. Saygılarımı tekrarlarım. Acele 

yazdım. Kusura bakmamanızı rica ederim. Efendim. Zeki ORAL, Konya, 19.3.1950 

 

Muhterem Profesör 

15 Mart 1950 tarihli ve ilim irfan derlü mektubunuzu aldım. Teşekkür ederim. O 

kitapların üçünü de satmak istiyorum. Çünkü 30 Ağustos 1950 de inşallahü Taâla Üsteğmen 

olacak olan oğlumu evlendirmek için beş on kuruş hazırlık yapmak mecburiyetindeyim. Bu 

itibarla kitapların tarafınızdan satın alınmasını istemiyorum. Zira zât-ı âlileri şahsen alırsanız 

fazla bir şey isteyemem. Bizim maksad da hâsıl olmaz. Eğer lütufkâr tavassutlarınızla 

kitapların üçünü 800- 1000 lira gibi nispeten tatlı bir fiyatla üniversiteye veya başka zengin 
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bir kuruma satmak mümkün olursa oğlumuza - Đnşallah hayırlı olur - gelinimize babalık 

vazifesini biraz genişçe yapmak imkânını bulmuş olurum. Yahut evvelallah sonra hazreti pîr 

destgîrden başka imkânları rica ve niyaz ederek intizar ederim. Đhtiyârât-ı Bedii'nin cildi 

güzelcedir, fakat yıpranmıştır. Neticetü't Tıp cildsiz, fakat baş ve son tamamdır. Diğerinin 

cildi tamamdır, güzelcedir. 1206 tarihli tıp müessesesi hakkındaki broşürü aldım. 

Konferansınızı okudum. Sağolunuz. Kitapların bugün bulunmayan sağlam aharlı kâğıtları, o 

güzel yazılarıyla istinsahının artık mümkün olamayacağı, hele bazı dostlarınıza karşı 

gösterdiğiniz şefkat göz önüne getirilirse, istediğini bedeli çok görmeyiniz. Yahut çok 

göstermeyeceksiniz, Üstün saygılarımı sunarım. Konya'ya ait emirlerinizi beklerim 

muhterem efendim. Hürmetkârınız,  M. Zeki ORAL 

Not: (Anıt) için iki sahifelik olsun bir yazınızı bekliyorum. Lütfedip sahifeleri 

şereflendiriniz. 

Mehmet Zeki ORAL'ın mektuplaştığı kişi, Prof. Dr. Feridun Nafiz UZLUK'tur. 

UZLUK 1902 yılında Konya'da doğmuştur. 1924 yılında ise Đstanbul Tıp Fakültesini 

bitirmiştir. Gülhane Tıp Akademisindeki askerlik görevinden sonra Ordu'nun Mesudiye 

kazası hükümet tabipliğine atanmıştır. 1928 yılında, Konya Memleket Hastanesine tayin 

olan UZLUK, Konya ve Aksaray'da sıtma mücadelesi ile ilgili kurulan teşkilatta çalışmıştır. 

Yurt içinde çeşitli bölgelerde salgın hastalıklarla mücadelede etkin görevler üstlenen 

UZLUK, yurt dışında da önemli araştırma ve incelemelerde bulunmuştur.  

Asıl mesleği tabiplik olmakla beraber; o, tıp tarihi, Türk tarihi, Türk sanatı ve 

edebiyatı ile yakından ilgilenmiştir. Tasavvuf, Mevlâna ve Mevlevilik konularına da eğilmiş 

ve bu konuda eserler vermiştir. Türkiye'nin en değerli tıp tarihçileri arasında yer alan, 

UZLUK, Mevlevilik, Selçuklu tarihi, Türk dili, Türk Kültür tarihi konularında 

önemli çalışmalar yapmış bir bilim adamıdır.98Kendisinin ayrıntılı hayat hikâyesi, 

yayınlarının listesi, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezince 

yayınlanmıştır. 

Fakat F. Nafiz UZLUK'un diğer sahalardaki çalışmaları bir tarafa, onun Türk 

tarihine ait eserlerin korunmasındaki destek ve çabaları ayrı bir önem arzeder. UZLUK'un bu 

konudaki hassasiyetini ve fedakârlığını bilen M. Zeki ORAL, görev yaptığı yerlerdeki tarihi 

eserleri büyük bir dikkatle incelemiş ve bulduğu bilgi, kitabe ve yazma eserleri kendisine 

                                                 
98Aykut Kazancıgil, “F. Nafiz Uzluk (1902-1974) Hayatı Çalışmaları”, X. Milli Mevlana Kongresi Tebliğleri, 
C.II, Selçuk Üriversitesi, Konya 2002, s.65. 
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devamlı bildirmiştir. Ayrıca eserlerin yeniden basılıp halkın istifadesine sunma konusunda 

desteğini aramıştır. 

Bu iki ilim adamı arasında özellikle Selçuklu dönemine ait eserlerin ortaya çıkarılıp 

korunmasında ve yazılı eserlerin yeniden basılmasında büyük bir "ideal ortaklığına" sahip 

oldukları görülmektedir. M. Zeki ORAL yeni gittiği bir yerde, kendi tabiriyle; “oduncunun 

gözü ormanda olur" sözünü tasdik edercesine ilk iş olarak eski eserleri, gezip not almış ve 

UZLUK'a bildirmiştir. UZLUK da ortaya çıkan bu yeni bilginin veya bir eserin hemen 

kendisine gönderilmesini talep etmiştir. Gerektiğinde para ile satın alınması yoluna 

gidilmiştir.99 

2.13 Mehmet Zeki ORAL’ın Çalışmaları ve Yayınları  

2.13.1 Telif Eserleri 

1. Niğde’de Hüdavend Hatun Türbesi 

2. Tokatlı Âşık Nuri Hayatı ve Eserleri 

3. Đlkokullarda Sosyal Đşçimenlikler  

4. Nisantası 

5. Anadolu’da Türk Đslam Kitabeleri 

6. Orta Köylü Âşık Tahiri Hayatı ve Eserleri100 

7.Dergilerde neşredilmiş çalışmaları ve makaleleri, çalışmamızda yer almıştır. 

2.13.2 Basılmamış Eserleri 

1. Pazarören Tarihi; Müzeler Genel Müdürlüğü’nce satın alınan eserle ilgili,  

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nde yaptığımız araştırmada bu esere 

ait herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır, eser bu kurum tarafından satın alındığında 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren, Müzeler Genel Müdürlüğü, 1962 

yılında Kültür Bakanlığı’na bağlanmıştır. Önceki döneme ait bilgi ve belgeler Milli 

Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunabileceği ifade edilmiş, bunun üzerine Milli 

Eğitim Bakanlığı’nda yaptığımız araştırmada eserin burada bulunmadığı tespit 

edilmiştir. Her iki Bakanlıkta da M. Zeki ORAL’ın gerek özlük ve gerekse yaptığı 

çalışmalarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

                                                 
99Bayram Ürekli-Feridun Ata, “Mehmet Zeki Oral’ın Feridun Nafiz Uzluk’a gönderdiği bazı mektuplar,” Ata 
Dergisi, S.10, S.Ü Atatürk Đlkeleri ve Đnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Konya 2002, s.121-154. 
100M.Zeki Oral’ın Basılmış eserlerinin Kapakları, Ek-19.  
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2. Mubatabat (Basılmış tüm eserler) bu eserle de ilgili herhangi bir bilgi ve 

belge elde edilememiştir. 

3. ORAL, Anadolu Minberleri isimli eseri, Haluk KARAMAĞARALI ile 

birlikte hazırlamış ve Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler Kitabeleri ve 

Tarihçeleri adıyla basıma hazır hale getirmiş, ancak M. Zeki ORAL’ın aynı yıl vefat etmesi 

nedeniyle bastırılamamıştır. Bu eser çalışmamızda mukayeseli olarak incelenmiştir. 
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Đ K Đ N C Đ   B Ö L Ü M 

3.1 Đl Tarihleri Üzerine Yapılan Çalışmalar  

 Tarih yazılmasında, şehir tarihi araştırmalarının ayrı ve önemli bir yeri vardır. Bu 

çalışmalar, şehirlerin sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik yapısı ile ilgili, son derece 

önemli bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağlarlar. M. Zeki ORAL, Anadolu’da tarih 

kitaplarının eksikliklerini ortaya çıkarabilecek kadar değerli belgeler ve bilgilerin olduğunu 

ve bu yerlerin altı kadar üstünün de zengin olduğuna inanmıştır.  

Tarihi eser kalıntıları ve arşiv belgelerine dayanarak yaptığı il tarihi araştırmaları 

esnasında, yerleşme adlarının ve köy merkezlerinin zaman içerisinde değişmesi neticesi, 

yaşanan köyler belde, ilçeler vilayete dönüşmüştür, çalışmamızda eski isimler aynen 

muhafaza edilmiştir. Kaynak teşkil etmesi için çalışmamızda orijinal isimler yazılmıştır, 

Tarihi kaynaklar ve belgelerle ilgili araştırmalarda bu problemle karşılaşılmaktadır. 

Niğde’nin köylerinde, Jeoloji, Arkeoloji, Tarih, Coğrafya, Folklor, Sanat, Ziraat gibi 

birçok bakımdan araştırılması gereken değerler üzerinde durmuştur.101 

Yurt araştırmalarını neşrettiği, Akpınar Dergisinin, Niğde’nin kıymetlerini 

gösterecek bir aynası olacak, Akpınar’ı okuyan, Niğde’yi görecektir demektedir. 

 Đşte bu amaç ile Niğde köyleri için, araştırma anketleri düzenlemiş. Köylerimiz 

hakkında olumlu, olumsuz görüşleri belirleyip buna göre tedbir almayı amaçlamıştır.  

Bu anketleri en iyi köy öğretmenlerinin değerlendireceğini en büyük desteği onlardan 

beklediğini açıklamıştır 

Halkevinin aldığı sonuçları birleştirerek Niğde köylerindeki değerleri, Akpınar’la 

yayacak, eksik gördüğü yönleri gidermeye çalışılacaktır. Köyün tarihi, coğrafya, köyde 

temizlik, köyde nakil vasıtaları, ziraat, köyün hayvanları, kümes hayvanları, köyde sanat, 

hakikat, dilek v.b konularda, gördüklerini, bildiklerini, öğrendiklerini açık, kısa ve olduğu 

gibi yazmalarını istemektedir.  

 

 

 

 

 

                                                 
101M. Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar Halkevi Mecmuası, S.2,  Niğde1934, s.6. 
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3.1.1 Niğde Tarihi  

M. Zeki ORAL, Niğde’de ilk tedrisat müfettişi olarak bulunduğu sürece 

Niğde’nin tarihini, tarihi eserlerini araştırmış ve incelemiştir. Bu çalışmaları yaparken 

faydalandığı kaynakları belirtmiştir.102 

Niğde Đlinin eski adının Nahita ya da Nakida olduğu öne sürülmektedir.103 

Selçuklular devrinde ülke vilayet adı verilen ana idari birimlere taksim edilmişti, 

Niğde’de bu vilayetlerden biriydi, Niğde’nin vilayet olduğu ile ilgili Niğde Subaşısı 

Hatîroğlu Şerafeddin104 ile ilgili bir hadise de idarî birimin vilâyet olarak adlandırıldığını 

teyid etmektedir.105Đbni Bibi, Hatıroğlu Şerefeddin’i görevden almak isteyen Sultan 

Rükneddin’in “Niğde vilâyetini Şeref’ten alıp şefkatli olmaya, adalet yaymaya, vefakârlık 

gösterip halka iyi davranmaya yatkın olan bir başkasına vermek gerekir”106dediğini 

belirtmektedir.107 

Osmanlı idari yapısında Niğde Sancağı, bugünkü Niğde ilinin tamamını 

kapsamaktadır. Bunun yanında Nevşehir ilinin Acıgöl ve Ürgüp Đlçelerinin tamamı ile 

Gülşehir, Avanos ilçelerinin güney kesimleri, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinin tamamı ve 

Develi ile Đncesu ilçelerinin batı kısımları da,  Niğde Sancağı içerisinde bulunmaktadır.108 

Dönemin kaynakları yanında, beylikler devrinde yazılan eserlerde de idarî birim 

yapısının vilâyet olarak adlandırıldığı görülmektedir. Taşradaki idari, askeri, mali ve adli 

yapının temelini, bu vilayet birimleri meydana getirmekteydi, Selçuklular devrinde bir 

şehrin etrafındaki köy ve kasabalarla birlikte bir vilâyet teşkil ettiği bilinmekte ise de 

bunlar hakkında ayrıntılı bilgi vermek oldukça güç ve bu dönemle ilgili kaynaklar 

                                                 
 102Ravzatü’l Ebrar; Cihannuma; Büyük Selçukname; Lugati Tarihiye ve Coğrafya Cilt: V; Saha Đf-ül Ahbar Cilt: III; 
Düveli Đslamiye; Hammer Tarihi Cilt:I-II; Amasya Tarihi; Kayseri-Niğde Gabriyel; Türk Tarihi Encümen 
Mecmuası; Tacüt’tevarih Cilt:I; Solakzade Tarihi; Meskûkâtı Đslamiye Kataloğu Cilt:IV; Mesalikü’l Ebsar; Tarih Ata 
Cilt:II; Tevkii Mehmet Paşa Tarihi Tercümesi, Mükrimin Halil Yinanç (Tarihi Osmanî Encümeni Mecmuası, Türk 
Hukuk ve Đktisat Dergisi Cilt:I; Anadolu Beylikleri; Đsmail Hakkı; Belleten Sayı:1; Đbn-i Bibi; Şikari Tarihi; Osmanlı 
Tarihi;-Necip Asım-Mehmet Arif ve diğer Osmanlı Tarihi Kitapları. 
103 Yurt Ansiklopedisi, C.VIII, Anadolu Yayıncılık, Đstanbul 1982, s.6159.  
104 Đbn Bibi, El-Evamiru’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye, Mürsel Öztürk(çeviri), C.II,  Ankara 1996, 
s.152. 
105Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985, s.73. 
106Đbn Bibi, II,1996: 166. 
107Yurt Ans. VIII, 1982: 6162. 
108Ayşegül Hüseyniklioğlu, Handan Arslan, “16.Yüzyılın Đlk Çeyreğinde Niğde Kazası Yerleşme Merkezlerinin 
Tespiti”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimlere Dergisi, C.XIX, S.2, , Elazığ 2009, s.299. 
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oldukça sınırlıdır,109M. Zeki ORAL’ın kaynakların sınırlı olduğu dönemle ilgili yaptığı 

araştırma bu açıdan önemlidir. 

Akpınar Dergisi’nin 2. sayısından başlayarak, Niğde’de Karamanoğulları Eserleri-

Kitabeleri, Evkaf Kayıtları ve Mahalli tetkiklerle Niğde Tarihi üzerine çalışmalar yapmıştır. 

  Etiler, Frigyalılar, Kapadokyalılar. 

  Mihirdatlar, Roma, Bizans, Araplar, Emeviler, Abbsiler110 

    Selçuklular, Đlhaniler, Ertena 

     Karamanoğulları bu arada Kadı Burhanettin Ahmet 

     Osmanlılar döneminde, Niğde’nin Milli Harekâttaki mevkii, Cumhuriyet devrinde 

Niğde konularını incelemiştir.111 

  Bu çerçeve içinde araştırmalarını, Akpınar Dergisinde yayınlamıştır. M. Zeki 

ORAL, Selçukluların Niğde’de bulunan ve önemli eserlerinden olan Alâeddin 

Camiisinide112 ele almış ve incelemiştir.  

                            

 Zeyneddin BAŞARA’nın113inşa ettirdiği Alâeddin Camii (1223) bugün de 

Niğde’nin en önemli eserlerinden birisidir, banisinin adı ile anılan tepede ve kale 

civarında, karakterini saklamış ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan bir yapı 

olmuştur.114 

Müstakil planlı gibi görünürse de batı duvarında ve mihrap önünde bir çıkıntı 

olduğunu, iç kısmının genişliği 20,90 uzunluğu 25,90 metredir. Tavan kısmı dört istinat 

                                                 
109Mustafa Akdağ, Türkiye’nin Đktisadi ve Đçtimai Tarihi, I, Đstanbul 1995, s.92. 
110Yurt Ans. VIII, 1982: 6160. 
111Yurt Ans. VIII, 1982: 6173. 
112Mehmet Ekiz, Niğde Alâeddin Cami, Niğde Tarihi Üzerine, Đstanbul 2005, s.33-50. 
113Đbni Bibi, I, 1996: 287-288. 
114Cumhuriyetin 50. Yılında Niğde 1973 Yıllığı, Niğde Valiliği, Niğde 1973, s.7.  
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noktası üzerinde iki sıra sütunlarla tutturulduğu, tavanın batı tarafında birisi kavisli 

kemerlerle yapılmış, sekiz vecihli bir menşur gövde üzerine kondurulmuş büyücek bir kubbe 

ile mücessem kat’ı nakıs şeklinde iki kubbesinin olduğu, kubbelerde birbirinden farklı 

pencereler açılmıştır.  

Tavanın diğer kısmı düz,  ortası caminin içini aydınlatmak için açık bırakılmıştır. 

Đçinde mihrap ve kubbelerde minare kapısı ve pencere yanlarındaki kornişlerinden başka 

süslü kısımları yoktur. Minber de sadedir. Kemerler, istinat noktaları, kirişler ve bütün duvarı 

çok iyi yontulmuş sarı kireç taşından yapılmış, araya esmer taşlar da konmuştur.  

Minarenin gövdesi dört köşeli bir mesnet üzerine üstüvani bir şekilde çıkarılmış ve 

petek tezyinatlı bir kornişle taçlanmıştır. Mesnedin yukarı kısımları damalı olarak süslüdür.  

Caminin kapısı en güzel tiplerindendir. 

                          

 Bu kapının üzerinde şu kitabe bulunmaktadır.  

“Arap ve Acem sultanlarının efendisi olduğunu ilan eden bu Türk hükümdarı 

(Keykûbat) Anadolu Selçukilerinin onuncusu, Gıyasüddin (Keyhüsrev)in oğludur. Miladi 

1219 senesi sonlarında kardeşi Keykavus vefat etmiş yerine Konya’da tahta çıkmıştır”. 

Keykûbat’ın ilk işi memleketin içişlerine düzen vermek olmuştur. Anadoluyu bir 

idare altında toplamak istiyordu. Erzincan ve Karahisar-ı Şarkide hükümet kurmuş olan Beni 

Mengüc hükümdarı II. Davutşah ile savaşmış,115onu ortadan kaldırarak. Kûbadiye şehrini 

yaptırmıştır.  

                                                 
115Ebû’l-Ferec, Ebû’l-Ferec Tarihi II,  (Çev. Ö. R. Doğrul) TTK, Ankara 1950, s.528. 
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Harzemşah ile birleşerek Harzemşah’ın Anadolu’ya hücumunu kolaylaştıran amcası 

oğlu Rükneddin Cihanşah’a karşı, 1228-1229 yılında sefere hazırlanmış, Sivas üzerinden 

Erzincan’a hareket ederek, Kemah’ı, Erzurum’u almıştır. Erzurum Selçuklularını da tarihten 

silmiştir. Đki sene sonra Erzurum’u almak isteyen Gürcistan’ı yarısına kadar zaptetmiştir.116 

1231 senesinde, Ermenilerin Mısır hükümdarı ile yaptıkları ittifak bozulmuştu. 

Nöbet Akdeniz kıyılarına geliyordu. Bu tarihte Keykûbat Ermenilerin elindeki önemli 

merkezleri almıştır. Eski Kalonoros şehrini yenilemiş, Alaiye’ye, çevirmiştir Đbn-i Bibi, Đbn-i 

Batuta, Alaiye’nin banisini Keykûbat olarak belirtmektedir.117 

Alaiye kalesindeki kitabe bu hükümdar namına kazılmış diğer iki kitabe; Alaiye’nin 

628 H. de inşa edildiğini, hatta Alâeddin’in kendisine orayı kışlık merkez yaptığını teyit 

etmektedir. 

Artık Anadolu’ya baştanbaşa rakipsiz sahip olmuştur. Abbasi halifesi Nasıreddin, 

asrının en büyük âlimi Şahabeddin ile Keykûbat’a, Azim-üs Selâtin unvanını havi beratı 

göndermiştir.118  

Sultan Alâeddin Keykûbad zamanı, Türkiye Selçuklularının en kudretli, en müreffeh 

ve en parlak devri olarak geçmiştir.119Anadolu'nun emniyeti için başta Konya, Kayseri ve 

Sivas olmak üzere, şehirleri surlarla tahkim ettirmiş.120Moğol tehlikesine karşı hudutlarda 

tedbir aldmıştır. Bu işleri sırasında fetihlere de devam etti. Askerî ve ticarî önemi büyük olan 

Kolonoras kalesini muhasara altına alıp, 1221 senesinde kaleyi fethetmiştir. Buraya, sultanın 

ismine nispetle, Alâiye denilmiştir. Moğol tehlikesine karşı tahkim ve askerî tedbirler 

yanında diplomatik yola da başvuruldu. Moğol Ögeday Kağan'a elçi gönderip barış yaptı. 

Alâeddin Keykûbad, saltanatı zamanında Türkiye Selçuklu Devletini, Moğol istilâ ve 

zulmünden korumuştur.121Alâeddin Keykûbad, 1 Haziran 1237 tarihinde Kayseri'de vefat 

etmiş.  

 

 

                                                 
116 Đbni Bibi, “Selçuknâme” (Muhtasar Đbn Bîbî), Çev. M. Halil Yinanç, Ankara, 2007, s.139. 
117 Đbni Bibi, 2007: 151; Đbni Bibi, I,1996: 258-269. 
118 Đbni Bibi, 2007: 149. 
119 Đbni Bibi, 2007: 153; Đbni Bibi, I, 1996: 16. 
120 Đbni Bibi, 2007: 152. 
121 Đbni Bibi, 2007: 150. 
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Yerine Đzzeddin Kılıçarslan'ı veliaht tayin etmesine rağmen, büyük oğlu Gıyaseddin 

Keyhüsrev tahta geçmiştir.122 

Akpınar Dergisinin 3. sayısında, Niğde vilayetinin merkez ve köylerinde 

Karamanoğulları eserlerini incelemiştir.123  

Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflaması ve yıkılması ile kurulan Karamanoğulları, 

Türk beyliklerinin en uzun ömürlülerinden birisidir; Đran hudutlarına yerleşmiş olan 

Karamanoğulları  (Kınık)  soyundan ve (Oğuz) boyundan Afşar124 Türkmenlerindendir.125 

Afşar Türkmenleri, XIII. y.y’ın ilk yarısında Türk-Moğol savaşında, Azerbaycan ve Şirvan 

taraflarına gelmiş ve buradan Anadolu’ya geçerek Türkiye Selçuklu Sultanı Alâeddin 

Keykûbad (1220-1237) tarafından Ermenek vilayetine yerleştirilmişlerdir.126 

Silifke ve Ermenek bölgelerindeki Karaman aşiretinin reisi Nûri Sofi o zamanlar 

yayılmakta olan Babâî tarikatına girerek, Türkmenler arasında kendisini tanıtmış ve etkili bir 

kişi olmuştur.127Oğullarından Karaman, babasının nüfuzundan yararlanarak durumunu 

güçlendirmiş ve bu arada Moğollar karşısında 1243'te Kösedağ savaşını yitiren Anadolu 

Selçukluları zayıflayınca, Karamanlılar’ın gücü ve önemi daha da artmıştır. Selçuklu 

hükümdarı II. Kılıçarslan (1155-1192), Kilikya ucunda tehlikeli bir sınıra yerleşmiş olan 

Karamanlılar’ın karşı bir olay çıkarmamaları için 1256 yılında Karaman Beye Kilikya ile 

Konya sınırları arasında Ermenek Beyliği’ni tımar olarak vermiştir. Bunun sonucunda da 

Karamanoğulları Devleti’nin temeli atılmıştır.128  

Anadolu’da Selçuklu dönemi Türk kültür ve medeniyetinin tarihi değerlendirildiğin 

de, Türklerin, göçebe ve yerleşik hayata ait kültürleri ile IX y.y. süren Orta Asya’dan 

Anadolu’ya göç hareketi boyunca karşılaştıkları farklı millet ve kültürlerle temasları 

neticesinde,  Orta Asya kent hayatına ait kültürlerinin, yaşadıkları bölge kültürü ile 

sentezleyerek Anadolu’da karşılaştıkları, Yunan-Roma kültür ve medeniyetlerinin 

                                                 
 
122 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Siyası Tarih Alparslan'dan Osman Gaziye 
(1071-1318),  Đstanbul 1971, s,359. 
123Oral, “Niğde Tarihi”Akpınar, S.3, 1934,  s.5-8. 
124Đ.Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri,  Ankara 1988, s.1. 
125Ali Sevim-Yaşar Yücel, Karamanoğulları Beyliği, Türkiye Tarihi, I, Ankara 1990, s.240. 
126Şehabettin Tekindağ, “Son Osmanlı -Karaman Münasebetleri Hakkında Araştırmalar” Tarih Dergisi, XVII-
XVIII, 43, Đstanbul 1963. s.184. 
127Tekindağ, “Son Osmanlı -Karaman Münasebetleri Hakkında Araştırmalar” a.g.m, s.10-11. 
128 Đ.Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri Đle Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri, Baha 
Matbaası, Đstanbul 1967, s.36. 
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karşılıklı etkileşiminin ortak ürünü olarak Đslâm dünyasında görülmeyen bir anlayışa 

sahip yeni ve özgün bir idare sistemi kurmuşlardır. 

Anadolu-Rum-Konya Selçukluları olarak bilinen Türkiye Selçuklu Devletini 

araştırmacılar; Kuruluş Dönemi (1075-1157), Yükselme Dönemi (1157-1243), 

Çöküş ve Yıkılış Dönemi (1243-1318, Moğol ve Đlhanlı Hâkimiyeti olarak 

incelemişlerdir.129 

 M. Zeki ORAL, daha sonra Niğde’nin Đlhanilere geçtiği dönemi de incelemiş, bu 

dönem Orta Asya geleneksel yaşam biçimini koruyan Türkmenlerin muhalefetine 

rağmen Đran-Đslâm kültürü etkisindeki II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahta çıkmasıyla 

başlayan ve Selçuklu idaresi Türkmen aşiretleri Ahi-Mevlevi çekişmeleri gibi sosyal-

ekonomik-dini farklılıklara dayanan çekişmelerin yarattığı toplumsal-siyasal 

karışıklıklar devlet yönetimindeki etkili emirler arasındaki saltanat ve mevki 

mücadeleleri ve Moğollara karşı kaybedilen Kösedağ savaşı ile Selçukluların, Đlhanlı 

egemenliğine girmesi ile sonuçlanan süreci kapsamaktadır. 

Anadolu Selçuklularının Moğollara yenilmesiyle neticelenen ve 1 Temmuz 1243 

tarihinde meydana gelen savaş. Đslam-Türk tarihinde önemli bir dönüm noktası teşkil eden 

ve Kösedağ Savaşı diye meşhur olan bu savaş Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılmasına 

sebep olmuştur.130 

 Niğde Valisi Hatıroğlu Şerefeddin, Mesut ve kardeşi Ziyaeddin’in isyanı 

Anadolu’da kargaşaya sebep olmuş bu münasebetle araya giren Mısır meliki ile Moğolların 

yaptıkları savaşta Moğolların zayiatı Niğde ve civarının önemini artırmıştır. 131 

1277 de Pervane Süleyman bin Ali’nin Abakahan tarafından katli üzerine 

Anadolu’da dolayısıyla Niğde’de asayiş büsbütün bozulmuştu. Bu sırada Anadolu’ya 

gönderilen yedi Moğol aşiretinden birisi de Niğde’nin idaresine memur edildi. Diğer 

Selçuklu şehirleri gibi Niğde de Moğolların hâkimiyetine girmiştir. 

Anadolu’nun bazı taraflarında Moğol mezaliminden kurtulmak için, Selçuklu 

idaresinden umudunu kesip, kendi beyleri etrafında toplanarak küçük küçük beylikler 

                                                 
129Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi C.VII-XI, Nakışlar Yayınevi, Đstanbul 1984; 
Mehmet Altay Köymen,  Tarihte Türk Devletleri II, TTK Yayınları, Ankara 1987,  s.377;   
Kemal Göde,  “Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemine Genel Bir 
Bakış (1075-1243)” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler 
Dergisi 2, 1996, s 99. 
130Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi”  a.g.e,  s.77. 
131Hatıroğlu Đsyanı hakkında, bkz. Nejat Kaymaz,  Pervane Mu’înü’d-din Süleyman, Ankara 1970, s.143-156. 
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teşkiline çalışan Türklerin yanında Baltu gibi Đlhani beyleri de Selçuk hükümdarlığına göz 

dikerek, Đlhani hükümdarı Ahmet Han’ın yerine geçen, Gazan Mahmud Han’a isyan etmiş, 

ancak bu isyan bastırılmıştır.132  

Bu süreç sonunda Selçuklu egemenliğindeki Anadolu toprakları 1259 yılında 

Đlhanlılar tarafından idarî-malî bakımdan, Selçuklu sultanları II. Đzzeddin Keykavus 

ve IV. Rükneddin Kılıçarslan yönetiminde olmak üzere Đlhanlı tabiyeti altında iki alt 

ana bölgeye ayrılmıştır.133Buna göre, Kayseri sınırından, Antalya’ya dek uzanan 

bölge, başkent Konya olmak üzere II. Đzzeddin Keykavus, Sivas’tan Sinop-Samsun 

kıyılarına dek uzanan bölge ise başkent Tokat olmak üzere Rükneddin Kılıçarslan 

yönetimine bırakılmıştır.134 

M. Zeki ORAL, Niğde’de Đlhaniler dönemine ait, Sungur Bey Camisi ile ilgili 

çalışmalar yapmıştır. Bu camiyle Đlgili çalışması Akpınar’ın 3. sayısında neşredilmiştir. F. 

Nafiz UZLUK’a yazdığı mektuplarda bu caminin adı ile ilgili oluşan tereddütte, bir 

akademisyen gibi tartışmıştır. 

 

Nitekim bunu ilk mektuplarında "Sungur veya Sıngır" adlarının tartışılmasında 

görmekteyiz. Konuya UZLUK'un yazdığı mektupla girildiği ve "Sıngır veya Sungur" adı ile 

                                                 
132Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara 1988, s. 4-5. 
133Muammer Gül, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Moğol Hâkimiyeti, Yeditepe Yayınları, Đstanbul 2005, 
s.85.   
134Aksarayi, Müsâmeretü’l Ahbar, Mürsel Öztürk (Çev.), TTK Yayınları, Ankara 2000, s.46; 
Kaymaz, “Pervane Mu’înü’d-din Süleyman” a.g.e, s.97; Tekindağ, “Son Osmanlı -Karaman Münasebetleri 
Hakkında Araştırmalar” a.g.m, s.84. 
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ilgili Niğde'deki kitabelere bakmasını istediği anlaşılmaktadır. ORAL da bu isteği bir emir 

gibi kabul edip, bu adla anılan camiye gitmiştir. ORAL yaptığı araştırmada, kitabelerde 

"sıngır" adının "sungur" olarak geçtiğini şu şekilde açıklamıştır. Niğdeli Yakup bin Đshak 

adındaki bir Kadı'nın (Sıngır) Bey Camii cüzhanlık ciheti için tanzim ettirdiği H. 

912/M.1506 tarihli vakfiyede “eş'şehir bi cami-i Sungur Bey el merhum” olarak yazılmıştır",  

Bu konu ile ilgili kendi çalışma ve bilgilerinin bulunduğu, Akpınar Mecmualarını 

toplamağa çalışıyorum, diye ifade etmektedir.135  

1936 tarihli Akpınar Dergisi’nin,136 3-4137 ve 5.138 sayılarında, Sungur Bey 

Camisinin, yapı, tezyinat şekil, planlarını, pencerelerini, mihrabını, kapıları ve minberini, 

kitabelerini resimleriyle incelemiş faydalandığı kaynaklarlıda belirterek neşretmiştir, 

M. Zeki ORAL, Niğde Tarihini birçok yönden araştırmıştır. Niğde yöresinde 

yetişen; bilginler, idareciler vezirlerden şimdiye kadar dirimlerini yaptıkları işleri derlediğini 

ve bunun sayısının yirmi beşi geçtiğini, bu kişilerin yaşamış oldukları devirlere göre Niğde 

tarihinde yer tutacaklarını ifade etmiştir.  

Bu kapsamda döneminin önemli bilginlerinden olan Niğde’li Đdris Oğlu Kara 

Yakub’u ve eserlerini incelemiştir. 

Kara Yakub’un hicri yedinci asır ortalarında Niğde’de doğduğunu Đlk tahsilini 

burada yapmış. Niğde’de durmamış. Acem illerine gitmiş, edebiyatla ilgilenmiş, 

Arabistan’da tefsir, hadis, fıkıh, felsefe eğitimi aldığını ve o zamanın ilim merkezlerinden 

birisi olan Larende’ye yerleştiğini ifade etmiştir.  

Yazdığı kitaplar şunlardır. 

 Haşiye-i alelbayzevi şerhi 

 Hidaye şerhi 

 Mesabih şerhi. 

 Đşrakut-Tevarih dir. 

Eserlerinin en büyüğü dördüncüsü olan Đşrakut-Tevarih’tir.  Girişten sonra üç 

bölümden ibarettir.  

                                                 
135Daha fazla bilgi için bkz. Hüdavendigar Akmaydalı, “Niğde Sungur Bey Cami”, Vakıflar Dergisi, 
S.20, 1985, s. 147-153; Semra Ögel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, Matbaa 
Teknisyenleri Basımevi, Đstanbul 1986. 
136 M Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar, S.3, s.5. 
137 M Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar, S.4, s.7. 
138 M Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar, S.5, s.13. 
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Girişte “Peygamber”in hayatını yazmıştır. Birinci ve ikinci bölümlerde 

Peygamber’in baba ve dedelerinin doğum ve ölümünü, çocuklarını, eşlerini. Üçüncü 

bölümde sahabeyi, fukahayı, hafızları kitabın sonunda ise mezhep, hadis imamlarını 

yazmıştır. Hicri 833 Miladi 1429 senesinde Larende’de ölmüştür. Kabri oradadır. 

 Niğde’nin Selçuklulara geçmesi, Oğuz Türklerinin onuncu asırda Kıpçaklar’ın 

sıkıştırması üzerine Orta Asya’dan büyük kabileler halinde Horasan ve Maveraünnehire göç 

etmişlerdir. Önce küçük beylikler halinde Saman oğulları, Karahanlılar ve Gazneliler’le 

münasebette bulundular. Sonra aralarından çıkan hükümdarların idaresi altında Büyük 

Selçuklu Devleti’ni kurmuşlardır. 

Akpınar Dergisi’nin, 8139-9140-10141-11.142 sayısında Ulukışla tarihini incelemiştir. 

Ulukışla’yı yaptıran ve kışlanın yapısını, Ulukışla merkezinin kuruluşunu, kitabe ve 

vakfiyelerini incelemiştir.  

 

  Anduğı Kalesi’nin Niğde’nin 34 km. güneydoğusundaki Altunhisar ilçesine 

tekabül ettiğini Lü’lü’e Kalesi’nin143ise yerinin tartışmalı olduğu. Araştırmacıların 

ileri sürdükleri görüşlerden kalenin Niğde’nin 55 km güneyindeki Ulukışla civarında 

olduğu anlaşılmakta ise de tam olarak nereye tekabül ettiği husus tarihçiler arasında 

tartışılmıştır. Osman Turan Ulukışla’ya144 tekabül ettiğini daha önce, bu konuya 

temas eden W. M. RAMSAY ve Ernest HONIGMAN, Ulukışla civarında olduğunu, 

                                                 
139M Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar, S.8, s.3. 
140M Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar,  S.9, s.4. 
141M Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar, S.10, s.3. 
142M Zeki Oral, “Niğde Tarihi” Akpınar, S.11, s.4. 
143Aksarayî, “Müsâmeretü’l Ahbar”, a.g.e, s. 83. 
144Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.295. 
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M. Zeki ORAL, Đ. ARTUK ve Şehabeddin TEKĐNDAĞ145 ise Ulukışla’nın 19 km 

doğusundaki Hasan Gazi Köyü’ne tekabül ettiğini belirtmişlerdir.146 

 Akpınar Dergisi’nin 12.147sayısında Karamanoğulları dönemine ait Ak Medrese’yi 

incelemiştir. Ak Medrese’nin iç ve dış yapısını, kitabelerini, planlarını ve bu dönemde 

basılan paralar ve bunların tarihlerini incelemiş ve neşretmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Akpınar Dergisi’nin 39. sayısı M. Zeki ORAL’ın, Hüdavend Hatun Türbesine148 

tahsis edilmiştir, diğer sayılarında Niğde tarihinde, Niğde vilayetinin bugünkü çevresi içinde 

geçmiş olan vakalardan, bu sahalardaki tarihi yapılarla yaptıranlardan ve buralarda yetişmiş 

tarihi simalardan bahsetmiştir.149 

Niğde’nin tarihi, coğrafyası, idari yapısı, eğitimi, kültür alanındaki gelişmeleri, 

ekonomik ve sosyal, siyasi ve turizm açısından ele alınan konular çeşitli açılardan M. Zeki 

                                                 
145Đbrahim Artuk-C. Artuk, Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki Đslami Sikkeler Kataloğu, I, 
Đstanbul 1971, s.371; M. C. ŞehabeddinTekindağ, “Lü’lü’e” Đslam Ansiklopedisi, C. VII, s.109-111 
146Ahmet Akşit, “Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilayetinin Alt Birimleri”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat 
Araştırma Enstitütüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.21, Konya 2007, s.128. 
147 M Zeki Oral, “Niğde Tarihi”Akpınar, S.12, s.4. 
148 M Zeki Oral, “Hüdavend Hatun Türbesi” Akpınar, S.39. 
149 Niğde Tarihi ile ilgili, Bkz. Đbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri Kitabeleri Niğde Aksaray Tarihi, C.I-II  
Fatih Yayınevi. 1974; Halil Edhem, Niğde Klavuzu, Đstanbul 1936;   M.Nuri Gençosman (Çeviri), Đbn-i Bibi, 
Anadolu Selçuklu Tarihi Devleti, (Farsça muhtasar Selçukname) Uzluk Basımevi. Ankara1941;  Houtsma ,  
Đbn-i Bibi, Tarih-i Al-i Selçuk, Leiden 1902; Halit Çal, Niğde Şehrindeki Ahşap Tavanlı Camiler ve 
Mescitler, T.C Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 2000; Mükrimin Halil Yinanç, Đbn-i Bibi Selçukname, 
Kitabevi, Đstanbu 2000;  Ahmet Akşit, “Niğde’nin Selçuklular Devrindeki Nüfusuna Dair”, C.XXIII, Tarih 
Araştırmalar Dergisi, 2004; Ahmet Akşit, Selçuklular Devrinde Niğdenin Fiziki Yapısı, Niğde Tarihi 
Üzerine, Đstanbul 2005;  Ahmet Akşit, “Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilayetinin Alt Birimleri ve 
Sınırları”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi 2007; Yusuf Akyurt,  Resimli Türk Abideleri Niğde Şehri, C.XV, 
TTK;  Anonim Tarih-i Ali Selçuk, Çev F. Nafiz Uzluk, Ankara 1952; Đ. Hakkı, Uzunçarşılı “Niğde’de 
Karamanoğlu Ali Bey Vakfiyesi’ Vakıflar Dergisi, 1942. 
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ORAL tarafından, Akpınar Dergisi’nin 15. sayısından itibaren incelenmiş ve 

neşredilmiştir.150Çalışmamız esnasında Niğde il yıllıkları da taranmıştır, bu yıllıklar da M. 

Zeki ORAL’ın, Niğde tarihi ile ilgili çalışmasına yer verilmemiştir. 

 

3.1.2 Konya Đli Tarih ve Tarihi Eserleri 

M. Zeki ORAL’ın Konya ili ile ilgili, kitabeler, çeşmeler, türbeler, 

senetler, camiler gibi tarihi eserleri ile ilgili kısmı, çalışmamızın, sanat tarihi ile 

ilgili bölümünde incelenmiştir. 

Konya isminin “Kutsal Tasvir anlamındaki “Đkon”151sözcüğünden geldiği 

belirtilir. Selçuklu döneminden beri şehirdir ve Konya adıyla anılmaktadır.152Konya ve 

çevresi M.Ö. 7 bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, çeşitli medeniyetlere beşiklik 

etmiştir.153Orta Anadolu’nun kültür merkezlerinin önemlilerinden biri olan Konya, M.Ö. 

5500 yıllarına uzanan tarihi yerleşim yerlerinden, Hıristiyanlığın ilk mabetlerine kadar çok 

değerli tarihi yapı ve eserlere ev sahipliği yapmıştır. Konya ve çevresine yerleşen her millet 

ve topluluk kendi kültür ve sanat varlıklarını yaşatmışlar ve kendilerinden sonra gelen 

toplumlara bırakmışlardır.154 

Konya, 1076’da Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkent olduktan sonra çok hızlı bir 

şekilde büyümüştür.155Şehir kısa süre içinde Türk- Đslâm yapılarıyla donatılmış, güvenliği 

sağlamak amacıyla etrafına dış surlar inşa edilmiştir. Anadolu’nun ortasında ve yolların 

kavşağında bulunduğu için kervansaray ağı ile önemli ticarî merkezlere 

bağlanmıştır.156Böylece Konya, Anadolu Selçukluları devrinde parlak bir dönem 

                                                 

150Bkz. Oral,”Niğde Tarihi”, Akpınar, S.15, 1936, s.15-13; S.16, 1936, s.2-7; S.18, 1936, s.5-8; S.19, 
1937, s.2-7;  S.17, 1936, s.2-6; S.18, 1936,  s.2-7;  S.27, 1937, s.19-22; S.31, 1937, s.10-12;  S.33, 
1937, s.3-7; S.34, 1937, s.8-9; S.41, 1940, s.1-3;  S.43, 1940, s.1-3; S.48, 1941, s.11-14;  S, S.50, 
1941, s.11-14; 51, 1941, s.11-14; , S.53, 1941, s.10-13; S.52, 1941, s.10-13;  S.54, 1941, s.15-16;  
S.54, 1941, s.15-16;  S.55, 1941, s.15-16;  S.56, 1941, s.15-16.  
151 Yücel Özkaya,  XVIII. Yuzyılda Anadolu’daki Bazı Kaza ve Mahalle Adlarındaki 
Değisiklikler, Turk Yer Adları Bildirileri Sempozyumu, 11-13 Eylul, Basbakanlık Basımevi, 
Ankara1984, s.234; Yurt Ansiklopedisi, C.VII, Anadolu Yayıncılık, Đstanbul 1982, s.5116. 
152Yurt Ans, C.VII, s.5116. 
153Besim Darkot, “Konya”  ĐA, C.VI, Đstanbul 1965, s.841-853. 
154Hasan Özönder, Dünden Bugüne Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No: 67,  
Konya 2005, s.5.  
155M.Halil Yinanç, “Akkoyunlular”, ĐA, I, Đstanbul 1944, s.67. 
156Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi”  a.g.e,  s.358-363; Oktay Aslanapa, Anadolu’da Đlk 
Devir Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Yayınları Ankara 1991, s. 204.  
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geçirmiştir.157Ancak 1243 tarihinde meydana gelen Kösedağ savaşı sonrasında zayıflayıp 

yıkılan Anadolu Selçuklu Devleti’nin yerine Konya’ya, Karamanoğulları hâkim olmuştur. 

 Bu beyliğin merkezi durumunda olan Konya, eski tarihî değer ve önemini yitirmeye 

başlamıştır. Karamanoğulları egemenliğinden 1567’de Osmanlı egemenliğine geçen Konya 

şehri, eyalet merkezi haline getirilmiştir.158  

Konya’da hüküm süren Anadolu Selçukluları, bunlardan sonrada 

Karamanoğulları ve Osmanlılar şehri anıt eserlerle donatarak gelişmesine katkıda 

bulunmuşlardır.159  

Karamanoğulları, yaptıkları eserleriyle mimarîye ve süsleme sanatına yeni 

unsurlar kazandırarak Anadolu Selçukluları ile Osmanlılar arasında bir köprü görevi 

görmüşlerdir.160 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Konya’ya hâkim olan 

Karamanoğulları, kültürel anlamda kendilerine zengin bir miras bırakan Anadolu 

Selçukluları’nın takipçisi olmuşlardır.161  

Konya, Anadolu’da çağlar boyunca topraklarının verimliliği, coğrafi konumu, tarihi 

yolların kavşak noktasında bulunmasıyla da siyasi, ekonomik ve kültürel bakımdan sürekli 

önemini koruyan bir yerleşme yeri olmuştur.162  

Konya ve çevresinde ön Eti, Eti, Frik, Hitit, Roma, Bizans163 dönemlerinde çeşitli 

şehirler kurulmuş ve bu medeniyetlere ait eserler bulunmaktadır.164 

Konya-Hadriyana-Aelya - Colonia-Đkonium - Konieh. Akşehir=Philomelium - 

Philomeoa; Ermenek-Germanicopolis. Ilgın=Tyaragium - Tyaragiun; Ereğli=Kibistra - 

Heraklîya; Beyşehir-Belzibuth; Karaman=Larenda adlarıyla anılan eski şehirlerin üzerinde 

kurulmuştur. 165 

Bunlardan başka Ermenek'in lahlas denilen mevkinde Lassis, Bozkır’ın Arvana 

köyünde Oroanda; Karaman’ın Tambuk Kalesinde, Hiyerapolis. Dülgerler köyünde 

                                                 
157Tuncer Baykara, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985, s.26-27. 
158Yusuf Oğuzoğlu, 17. Yüzyılda Konya Şehrindeki Đdarî ve Sosyal Yapılar, Ankara 1984, s.97.  
159Baykara,  “Türkiye Selçukluları Devrinde Konya” a.g.e, s.87. 
160Mehmet Önder, Mevlâna Şehri Konya, Konya1962,  s.166. 
161Yusuf Küçükdağ,  Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Etkin Rol Oynayan Đlim, Fikir ve Devlet 
Adamları, Konya Şehri’nin Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, (Makaleler I), Konya 2004,  s.127. 
162Turan, “ Selçuk Devri Vakfiyeleri III. Celaleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri”, Belleten, XI/45, 1948: 
81. 
163Yurt Ans. VII, 1982: 5121.  
164Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, Konya Valiliği, Konya 1991, s.4. 
165Konya Đl Turizm Envanteri 1997, Konya Valiliği Đl Turizm Müdürlüğü, Konya 1997, s.12. 



80 
 

 
 

Artanada; Konya’nın Hatunsaray köyü bölgesinde, Đlitra; Ilgın’ın Çigil köyünde Kabala; 

Hadimin temaşalık mevkiinde Astra; Akşehir’in Azarı köyünde Azara; Akşehir’in, Bise kö-

yünde Antioehe de Pisidia; Karapınar’ın Arisama köyünde Ardistana adlarında eski şehirler 

bulunmaktadır.166 

Konya’nın Karahüyük, Sızma köylerinde, Kızılviran nahiyesi etrafında, Yatağan 

köyünde; Klisrada, Aladağ’da, Ermenek’in Gargara köyünde, Beyşehir'in Fasıllar köyünde, 

Eflâtun Pınarında, Bozkırda Zengibar, Belviran, Ahırlı köylerinde; Hadimin Yılbeyi, 

Gederet, Polat köylerinde; Seydişehir'in Yenice köyü civarında; Karaman'ın Madenşehri kö-

yünde ve Karadağ köylerinde; Akşehir’in Küçükhasan köyünde, Doğanhisar nahiyesinde ve 

çeşitli mevkilerde eski çağlara ait höyükler, yazılı ve resimli taşlar, kaleler ve bina kalıntıları, 

heykeller, mezar, mezar taşları, lahitler bulunmaktadır.167 

Anadolu Selçukluları Devrinde Konya; Konya'nın 1071 Malazgirt savaşından 

sonra, Selçukluların eline geçmesiyle (1076-1080) kurulan Anadolu Selçukluları168 

Devleti’nin başkentliği (1096-1277) döneminde, Kültür ve Sanatta altın çağını yaşamıştır.169 

Küçük bir şehirken bu devirde hızla büyümüş, imar edilmiş surlarla çevrilmiştir.170Anadolu 

Selçuklularının buraya yerleşirken ilk yaptıkları iş, Alâeddin Tepesi’ne yüksek derecede 

eğitim veren bir kurum yaptırmak olmuştur. II. Kılıçarslan (1155-1192) tarafından yaptırılan 

ve “Medrese-i Sultanî”171adını taşıyan bu ilk medreseyi diğerleri takip etmiştir.  

Eğitim ve ilme ilgi gösteren Selçuklu devlet adamları da hâlen birçoğu ayakta 

bulunan medreseleri inşa ettirmişlerdir. Bu eğitim kurumlarında genelde Anadolu Selçuklu 

üslûp ve geleneğini devam ettirmişlerdir172Bunlar Đplikçi, Lala Ruzbe, Gühertaş, Tacülvezir, 

Şeref Mesud, Büyük Karatay, Küçük Karatay, Seyfiye, Nizamiye, Atabekiyye, Pamukçular, 

Sırçalı, Ali Gâv, Sahib Ata Dârü’l-Hadisi/ Đnce Minareli Medrese ve Kadı Hürremşah 

Dârü’l-Hadisi173medreseleridir. 

                                                 
166Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir, Numune Matbaası,  Đstanbul 1945, s.9. 
167Konya Đl Turizm Envanteri 1997, 1997: 14. 
168Yurt Ans. VII, 1982: 5123.  
169Yusuf Oğuzoğlu, 17. Yüzyılda Konya Şehrindeki Đdarî ve Sosyal Yapılar Konya, Ankara 1984, s.96. 
170 Nejat Kaymaz,  Anadolu Selçuklu Devleti Đnhitatında Đdari Mekanizmanın Rolü I, C.II, S.2-3,  
Ankara 1964, s.91-155.  
171Baykara, “Türkiye Selçukluları Devrinde Konya”  a.g.e, 1985: s.87. 
172Aslanapa, “Anadoluda Đlk Devir Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi” a.g.e,  s.20. 
173Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Ankara 
1998, s.192. 
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 Türkiye Selçuklu Devleti’nin kuruluşunu 1075 yılında Đznikte Kutalmış Oğlu 

Süleyman Şah sağlamıştır.174 1092 yılında devletin başına I. Kılıçarslan geçmiştir. O yalnız 

Bizans ordularına değil, ilk Haçlı saldırılarına karşı koyan kişidir. 1096 yılında Đznik 

Haçlıların eline geçince başkent Konya’ya nakledilmiştir.  

Haçlılar bu dönemde Anadolu’da büyük katliam ve yıkımlar yapmışlardır. 

Kılıçarslan’ın 1107 de ölümünden sonra I. Melikşah tahta geçmiş (1107-1116). Bunu I. 

Mesud (1116-1156) ve II. Kılıçarslan (1156-1192) dönemleri izlemiştir. II. Kılıçarslan 

dönemi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yükselme dönemidir.175Sultan ülkesini oğulları 

arasında bölünce taht kavgaları başlamış. Sırası ile I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1192-1210), II. 

Rükneddin Süleyman Şah (1196-1203), III, Kılıçarslan (1203-1204) ve I. Đzzeddin 

Keykavus (1210-1219) yönetiminde bulunmuşlardır.176Đzzeddin Keykavus Anadolu’nun 

ekonomik güçlenmesine önem vermiştir.177Bundan sonra tahta geçen I. Alâeddin Keykûbat 

(1220-1237) Anadolu Selçuklu sultanlarının en önemlilerinden birisidir. Alâeddin 

Keykûbat’ın 1237 yılında ölümünden sonra tahta, I. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) 

geçmiş yönetimde yetersiz kalmıştır, daha sonra tahta II. Đzzeddin Keykavus, IV. Rükneddin 

Kılıçarslan, II. Alâeddin Keykûbat, III. Gıyaseddin Keyhüsrev, II. Gıyaseddin Mesud, III. 

Alâeddin Keykûbat ve ikinci defa tahta geçen II. Gıyaseddin Mesud 1308 yılında Đlhanlı 

Abaga Han, Selçuklu yönetimine son vermiş ve Beylikler devri başlamıştır.178   

Konya, ünlü Bilginleri, Filozofları, Şairleri, Mutasavvıfları, Hoca, Musikişinas ve 

diğer sanatkârları bağrında toplamıştır. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin Rumi başta 

olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi 

gibi bilginleri, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar Konya'da yerleşmişler, verdikleri 

eserlerle şehri bir kültür merkezi haline getirmişlerdir.179 

 Bilhassa Hz. Mevlâna fikir ve felsefesi ile insanlığı aydınlatmış Mesnevi, Divanı 

Kebir gibi eserleri ile de bu etki halen devam etmektedir. Yine Nasreddin Hoca’da güldüren 

ve düşündüren fıkraları ile Konya'nın kültür ve sosyal hayatının gelişmesine katkı sağlayan 

önemli bir bilge kişidir.  

                                                 
174Turan, “ Selçuk Devri Vakfiyeleri III. Celaleddin Karatay, Vakıfları ve Vakfiyeleri” a.g.e, s.77. 
175Köymen, “Tarihte Türk Devletleri II”  a.g.e, s.377. 
176Yurt Ans. VII, 1982: 5125.  
177Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, 1984: s.467.   
178Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri,  Ankara 1984,  s.533.   
179Yurt Ans. VII, 1982: 5126. 
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Selçuklular dönemi Konya’sında180kütüphaneler açılmış, bu dönemde tarih, 

edebiyat, felsefe, sanat, tıp, kozmografya, hukuk ve din alanında büyük tarihi ve kültürel 

atılımlar yapılmış, buna bağlı olarak medreseler, camiler, kütüphaneler, türbeler, çeşmeler, 

kaleler, hanlar, hamamlar, çarşı ve bedestenler, köprüler, saraylar yapılmıştır.181  

Türkler Anadolu’yu fethettikten sonra yoğun bir kültürel faaliyet içerisinde 

bulunmuşlar, sosyal, kültürel, ticari, sınaî ve askeri teşkilatlar ve bu teşkilatlara ait 

müesseseler vücuda getirmişlerdir. Bugün Selçuklular zamanında yerleşim yeri olmuş yöre 

ve beldelerde o devirden kalma pek çok tarihi eser bulunmaktadır. Cami, medrese, tekke, 

zaviye, kervansaray, hastane, hamam, suyolu, liman ve askeri gaye ile yapılan tesisler 

çeşitlilik arz etmektedir.182 Đşte bu altyapı tesisleri sayesinde, Türkler Anadolu’da erimeyip, 

burayı yurt edinebilmişlerdir.183Böylece Anadolu’nun Türkleşmesi ve Đslamlaşması 

gerçekleşmiş. Anadolu’da Türk-Đslam medeniyetinin temeli atılmıştır.184 

Karamanoğulları Devrinde Konya; Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

yıkılmasının ardından Konya’ya hâkim olan Karamanoğulları, kültürel anlamda kendilerine 

zengin bir miras bırakan Anadolu Selçukluları’nın takipçisi olmuşlardır. Fazla medrese inşa 

edilmemesine karşın Karamanoğulları, daha çok Dârü’l Huffâz ve Dârü’l Kurrâ gibi eğitim 

kurumlarıyla Konya’daki ilmî canlılığı korumaya çalışmışlardır.185  

Karamanoğulları, Konya’da yaptırdıkları bu eğitim kurumlarında genelde 

Anadolu Selçuklu üslûp ve geleneğini devam ettirmişlerdir.186  

Beylikler döneminde Konya’da Karamanoğulları (1277) hâkimiyetine girmiştir. 

 Karamanoğlu Mehmet Bey öncülüğündeki, Karaman Beyliği kuvvetleri 1277 

yılında Konya’ya girerek, II. Đzeddin Keykavus’un oğlu olduğunu iddia ettiği, Cimri lakaplı 

Gıyaseddin Siyavuşu Selçuklu sultanı ilan etmiştir. 1386 yılında Osmanlı Sultanı I. Murada, 

                                                 
180Aslanapa, “Anadolu’da Đlk Devir Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi” a.g.e, s.58-59. 
181Konyalı,  Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi. Konya 1964, s.11. 
182Semra Ögel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 
Đstanbul 1986, s.111-112. 
183Yurt Ans. VII, 1982: 5127. 
184Mikail Bayram, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, S.Ü Basımevi, 
Konya, 1999, s.2-3. 
185Uzunçarşılı, XII ve XIII. Asırlarda Anadolu’daki, Fikir Hareketleri ile Đçtimai Müesseselere Bir bakış, 
III. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1948, s.288. 
186Aslanapa, “Anadolu’da Đlk Devir Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi” a.g.e, s.204. 
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Konya üzerine yürümüş ve Karamanoğlu Ali Beyi yenilgiye uğratmış ve Karamanoğlu 

Beyliğine 1397 yılında Osmanlı Sultanı Yıldırım Beyazid tarafından son verilmiştir.187   

Yıldırım Beyazid’in, Timur’a yenilmesiyle Karamanoğlu Beyliği yeniden 

canlandıysa da, 1473 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından tamamen Osmanlı Devleti’ne 

bağlanmıştır. 188 

Karamanoğulları, Konya’da yaptırdıkları eğitim kurumlarında genelde Anadolu 

Selçuklu üslûp ve geleneğini devam ettirmişlerdir. Anadolu Selçuklu mimarîsinin kapalı 

avlu medreseleri ile açık avlulu ve eyvanlı medrese planları sistemi sürdürülmüştür.189 

 Bununla birlikte Karamanoğulları, medreselerde ve diğer eğitim kurumlarında 

mimarîye ve süsleme sanatına yeni unsurlar kazandırarak, Anadolu Selçukluları ile 

Osmanlılar arasında bir köprü görevi görmüşlerdir. 

Karamanoğlu devrinde de bilim ve kültür alanındaki gelişmeler devam etmiş, 

Konya, Ulu Arif Çelebi ve oğulları Adil ve Âlim Çelebiler ile Ahmet Eflaki ve Sarı Yakup 

gibi bilgin ve tarihçi ve filozofların toplandığı bir merkez haline dönüşmüştür. Bu dönemde 

de mimari yönden; camiler, çeşmeler, medreseler v.s eserler meydana getirilmiştir 

 Osmanlılar Devrinde Konya; Konya, 1467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu 

seferlerine çıkan Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II. Murat’ın uğrak 

yeridir.190 Đlim, kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder. Ünlü şairler, bilginler, 

tarihçi ve filozofların toplandığı merkez halindedir.191Osmanlılar da bu şehirde kendinden 

öncekiler gibi eğitime önem vermiş; eski medreselere yenilerini eklemişlerdir. Bu dönemde 

de mimarî yönden; camiler, çeşmeler, medreseler v.s eserler meydana getirilmiştir. Selçuklu 

Konya’sının eski mimarî özelliğini kaybetmeye başlaması XVI. y.y. dan itibaren olmuştur. 

Bu durum birçok konuda olduğu gibi mimarîye de yansımış ve Osmanlı döneminde yapılar 

kerpiçten veya molozdan inşa edilmiştir.192Bu nedenle o devir yapıları günümüze kadar 

ulaşmamış, ya tabiatın tahribatına dayanamayarak yıkılmış ya da tarihî değeri olmadığı 

düşüncesiyle istimlâk edilerek yerlerine değişik amaçlara yönelik binalar yapılmıştır.193 

                                                 
187 Yurt Ans. VII, 1982: 51216. 
188 Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, , s.76-87. 
189 Baha Tanman,  “Karamanoğulları” Đ.A, XXIV, Đstanbul 2001,  s.461. 
190 Yurt Ans. VII, 1982: 5127. 
191 Yurt Ans. VII, 1982: 5128. 
192 Yurt Ans. VII, 1982: 5129.  
193 Önder, Konya Maarifi Tarihi, Konya 1952, s.184. 
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Osmanlı Devri Tarihi ve Kültürel Eserleri; Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, 

Piri Mehmet Paşa Camii, Şeraffeddin Camii, Kapı Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve 

Aziziye Camileri, Şeyh Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimari eserlerinden 

bazılarıdır. 194 Osmanlıların son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da yenileşmeler 

başlamış Medreselerin yanında Đlkokullar (Đptidai), Öğretmen Okulu (Dar-ül Mualimin) ve 

Ortaokul (Rüştiye) açılmıştır. Đlk Lise (idadi) 1889 yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat 

Okulu da Vali Ferit Paşa tarafından hizmete açılmıştır. 1900 yılında Konya'daki medrese 

sayısı ilçeler dâhil 530'a ulaşmıştır. Yine bu dönemde Mescidler; Meydanî Mescidi, 

Cevizaltı Mescidi, Şeyh Şucaüddin Türbesi, Yusufağa Kütüphanesi, Mevlâna Müzesi Đhtisas 

Kütüphanesi, Dergâh Şadırvanı, Kapı Camii Şadırvanı, Şerafeddin Camii Şadırvanı, 

Nakipoğlu Çeşmesi, Ferid Paşa Çeşmesi, Yavuz Selim Çeşmesi, Süt Tekkesi Çeşmesi, 

Meram Bahçeleri, Dede Bahçesi (Konya Fuarı), Tavus Baba Koruluğu, Alâeddin Bahçesi 

gibi Osmanlı eserleri inşa edilmiştir.195 

Cumhuriyet Devrinde Konya; 29 Ekim 1923 yılında, Cumhuriyetin ilanı ile 

eskilere ilave yeni okullar açılarak, yeni gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanmıştır. Yurt 

genelinde olduğu gibi Konya'da da eğitim devlet yönetimine geçmiş, okul yapma ve okuma 

seferberliğine başlanılarak, öğretmen yetiştiren okullar ile teknik ve sanat okulları, yüksek 

okullar memleketin ihtiyacına göre yenilenerek çoğaltılmıştır.196 

 

3.1.2.1 Konya’nın Tarihi Eserleri ve Bugünkü Durumları 

M. Zeki ORAL, Konya’daki eski eserlerin önemleri ve bugünkü durumları, bunların 

bakım ve onarım şekilleri gibi konularla ilgili ve tarihi eserler bakımından zenginliği, bu gü-

ne kadar yapılan işler, Cumhuriyet devrinde tarihi eserlere verilen önem ve yapılan işler, bu 

konuda yazılan yazılar, söylenen sözler ve yapılan tartışmaları incelemiştir. 

Konya 12. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alâeddin Keykûbat (1219-1236) devri ve 

sonrasında, dünyanın ilim ve sanat merkezi özelliğini kazanmıştır. Türk-Đslam dünyasının 

her tarafından gelen bilim adamları ve sanatçılar Konya'da toplanmışlardır.197 

Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî ve Mevlâna Celaleddin Rumi, Sadreddin 

Konevi, Şemsi Tebrizi, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi gibi bilgin, mutasavvıf 

                                                 
194Karpuz, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Konya 42,  C.I, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2009, s.3. 
195Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, Konya Valiliği Kültür Hizmeti, s.26, Konya 1991. 
196Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi” a.g.e, s.220. 
197Yurt Ans. VII, 1982: 5125.  



85 
 

 
 

ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya'da hazırlayarak, dünyaya ışık tutmuşlardır. 

"Konya'nın Altın Çağı" denilebilecek bu özelliği, 12. yüzyıl ortalarına kadar devam 

etmiştir.198Bu şahsiyetlerin ve Anadolu’nun yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri, bilim, sanat 

ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal yapıları, Anadolu’nun "Ana 

Yurdumuz" olmasında büyük etken olmuştur.199 

Konya’da ve ilçelerinde, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait, külliye, camiler ve 

mescitler, kiliseler, medreseler ve darü’l huffazlar, tekkeler ve zaviyeler, türbeler ve 

mezarlıklar, hamamlar, çeşmeler ve sebiller, buzhaneler, sarnıçlar, hanlar, köprüler, kaleler, 

saraylar bulunmaktadır.200 

Ayrıca M. Zeki ORAL eski eserleri korumanın önemi hakkında da fikirlerini ortaya 

koymuştur. Geçmiş kültürlerden kalma saraylar, atmeydanları, anfitiyatrolar, pazar yerleri, 

mahkeme salonları, stadyumlar, tiyatrolar, şatolar, kuleler, kaleler, surlar, dikilitaşlar, ki-

liseler, manastırlar, mezarlar, höyükler gibi eski çağlara ait olan eserlerin incelenmesini, 

camiler, evler, hastaneler, hamamlar, kışlalar, hanlar, kervansaraylar, imaretler, kaleler, 

köprüler, kümbetler, mescitler, türbeler, tekkeler, saraylar, çeşmeler, suyolları, kitabeler, 

mezarlar, mezarlıklar gibi konularda araştırmalar ve incelemeler yapmış ve bunları 

yayınlamıştır. 201 

 

3.1.2.2 Konya Tarihinde Türk Eserleri 

Tarihi eserleri bakımından sayılı şehirleri arasında yer alan Konya, Selçuklulara iki 

asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle, Türk mimarisinin gözde eserlerine sahiptir.202 

Bu yönden Selçuklu devrinde Konya, Bursa, Edirne ve Đstanbul'dan önce "En Muhteşem 

Türk Şehri" mertebesine yükselmiştir. Konya'da Türk-Đslam döneminden önce yapılan 

eserlerin günümüze ulaşamamıştır. Yapılan kazılar neticesinde Hitit, Roma ve Bizans 

kalıntıları bulunmakla beraber, Konya'da ayakta kalan abidelerin hepsi "Türk Çağında” 

yapılmıştır. Bu eserlerin başında Konya'nın sembolü sayılan Mevlâna Müzesi gelmektedir.  

                                                 
198 Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi”, a.g.e, s.10;  Önder, “Konya Maarifi Tarihi” a.g.e,  s.13. 
199 Bkz. Mehmet Önder,  Konya Rehberi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 1956, s.12-35. 
200 Daha fazla bilgi için bkz, Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri Konya 42”  a.g.e, C.I,II,III, Ankara 2009. 
201 Oral, “Konya Tarihi” Konya Halkevi Kültür Dergisi, S. 84 -85, Konya, 1945, s.32-40. 
202 Yurt Ans. VII, 1982: 5239.  
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Mimar Bedrettin Tebrizi tarafından yapılan ve Kubbe-i Hadra (En Yeşil Kubbe) 

denilen 16 dilimli bu muhteşem abide firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne 

Cumhuriyet döneminde kavuşturulmuştur.203 

  Alâeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, Đnce Minareli Medrese, 

Sırçalı Medrese, Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve Beylikler dönemine ait pek 

çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, suyolu ve diğer altyapı 

kuruluşlarına sahip bulunan Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan 

Selim ve Aziziye Camileridir.204. 

Selçuklular Konya’da Alâeddin, Yeşil Kubbe, Karatay, Đnce Minare, Sırçalı 

Medrese, Sahibi Ata, Akşehir’de Ulu Cami, Taş Medrese gibi ölmez eserler yapmışlardır.205 

Selçuklular’dan sonra Konya Đlinde Eşrefoğulları, Karamanoğulları devletleri 

kurulmuştur. Eşrefoğulları Beyşehir, Seydişehir taraflarında; Karamanoğulları Ermenak, 

Karaman, Konya’da ve idarelerine geçen diğer yerlerde Anadolu Selçuklarının başladığı 

imar ve inşa faaliyetlerine devam etmişlerdir. Selçukluların, Eşrefoğulları ve 

Karamanoğullarının Konya’da yaptıkları mimarî eserler, Anadolu’nun diğer taraflarında bazı 

değişikliklerle örnek olarak alınmıştır.206Osmanlı Mimarisinin207 gelişiminde, Selçukluların 

ve dolayısıyla Konya’nın önemi büyüktür, daha sonra, Bursa, Edirne ve Đstanbul’da 

mimarlıkta gelişmeler olmuş bu alanda okullar açılmıştır.208 

Yine Konya’da, Selimiye, Şerefeddin. Akşehir’de Đmaret. Karapınar’da Selimiye. 

Karaman’da Nuh Paşa. Ilgın’da Lalâ Mustafa Paşa. Camileriyle, Ereğli’de Rüstem Paşa, 

Ilgın’da Lalâ Mustafa Paşa Külliyesi inşa edilmiştir.209 

 

 

 

 

 

                                                 
203 Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, Konya Valiliği Kültür Hizmeti, Konya 1991, s.13. 
204 Yurt Ans. VII, 1982: 5242.  
205 Konya Đl Turizm Envanteri 1997, Konya Valiliği Đl Turizm Müdürlüğü, Konya 1997, s.2. 
206 Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, a.g.e, s.20. 
207 Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, a.g.e, s.23. 
208 Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, a.g.e, s.6. 
209 Bkz.Haşim Karpuz, Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42,  C. I.II.III, Türk Tarih Kurumu Yayını,  Ankara 
2009. 
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HANGĐ DEVRE AĐT OLDUĞU Eserin 

bulunduğu 

yer 
Selçuk Eşrefoğlu Karamanoğlu Osmanlı Yekün 

Konya 58 - 12 27 97 

Akşehir 15 - 2 12 29 

Karaman 1 - 13 8 22 

Beyşehir 2 6 1 2 11 

Ereğli 1 - 3 6 10 

Ilgın 3 - 3 3 9 

Karapınar - - - 6 6 

Ermenâk - - 3 - 3 

Seydişehir - 2 1 - 3 

Kadınhanı 1 - 1 - 2 

Yekün 81 8 39 64 192 

 

Konya’da 12 ve 19. y.y. da yapılmış eserler arasında Akıncı Mescidi, Nalıncı Baba 

Kümbeti, Anber Reis Türbesi yıkılmıştır. Bu arada Kadı Mürsel Camii,  Alâeddin Camii, 

Sadreddin Konevi Camii ile Ali Gav Medresesi onarılmıştır.210  

Mustafa Kemal Atatürk 33 Mart 1931 tarihinde Konya’yı ziyaretinde, Konya’dan 

Başbakanlığa şu telgrafı çekmiştir, M. Kemal’in eski eserlere ve Konya’ya verdiği önem 

açısından telgrafın muhteviyatı önemlidir. 

“Son tetkik seyahatimde muhtelif yerlerdeki müzeleri, sanat ve medeniyet eserlerini 

de gözden geçirdim:  

1- Đstanbul’dan başka Bursa, Đzmir, Antalya, Adana ve Konya’da mevcut müzeleri 

gördüm.  Bunlarda şimdiye kadar bulunabilen bazı eserler muhafaza olunmakta ve kısmen 

ecnebi mütehassıslar yardımlarıyla tasnif edilmektedir. Ancak memleketimizin hemen her 

tarafında emsalsiz defineler halinde yatmakta olan kadim medeniyet eserlerinin ileride 

tarafımızdan meydana çıkarılarak ilmi surette muhafaza ve tasnifleri ve geçmiş devirlerin 

sürekli ihmali yüzünden pek harap bir hale gelmiş olan abidelerin, muhafazaları için müze 

müdürlüklerinde ve hafriyat işlerinde kullanılmak üzere, Arkeoloji mütehassıslarına kati 
                                                 
210Yurt Ans. VII, 1982: 5248.  
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lüzum vardır. Bunun için Maarifçe, harice tahsile gönderilecek talebeden bir kısmının bu 

şubeye tahsisi muvafık olacağı fikrindeyim. 

2- Konya’da asırlarca devam etmiş ihmaller sebebi ile büyük bir harabiyet içinde 

bulunmalarına rağmen sekiz asır evvel Türk medeniyetinin hakikî mimarî şaheserleri 

sayılacak kıymette bazı mebani vardır. Bunlardan bilhassa Karatay Medresesi, Alâeddin 

camii, Sahip Ata Medrese, cami ve türbesi, Sırçalı mescit, Đnce minare camii derhal ve 

müstacelen tamire muhtaç bir haldedirler. Bu tamirin gecikmesi, bu eserlerin kâmilen 

indirasını mucip olacağından, kâffesinin mütehassıs zevat nezaretiyle tamirinin temin 

buyrulmasını rica ederim.” 

  Bu telgraf dikkatle okununca Mustafa Kemal’in Konya’daki tarihi eserlerin acele 

tamirlerini emretmiş oldukları anlaşılmaktadır. 211 

Daha sonra Đsmet Đnönü’de bu konudaki hassasiyetini önemle vurgulamıştır.       

1934 tarihinde yayınladıkları bir genelgede “Milli varlığımızı, medeniyetimizi, bugün 

ve gelecek asırlarda tanıtan ve tanıtacak olan kıymetli abidelerin manalı ve manasız 

bahanelerle yıkılması değil,   bilakis beşer ve tabiatın tahribatına karşı titiz bir itina ile 

korunması mültezimdir. Bu yalnız kanuni bir vazife değil, milli bir borçtur.” 

1935 tarihinde verdikleri diğer bir emirde, eski eserlere gösterilmesi lazım gelen 

sevginin en canlı ifadesi ile “Türk’ün Yüksek abidatına ve yadigârlarına karşı saygı 

beslemesini isterim.” demiştir. 

1939 tarihinde bir genelge ile eski eserlerin hepimiz tarafından benimsenmesi 

lüzumunu işaret etmiştir. 

“Hangi daireye ait olursa olsun Türk sanat ve medeniyetinin kıymetli belgeleri 

olmak itibarı ile memleketin malı ve muhafazaları herkesçe milli vazife telakki edilmesi lazım 

olan bu gibi eserlere karşı gösterilecek ihmal ve lakaydiyi hiç bir sebep mazur gösteremez.” 

Anıtları koruma komisyonları kurulmuş, yurdumuzdaki eski eserlerin tescil ve 

onarmaları için programlar hazırlanmış. Nihayet eski eserler ve müzeler birinci danışma 

komisyonu toplanarak yapılacak işleri tespit etmiş, bir başlangıç olarak onarım ekipleri de 

kurulmuştur. Konya eski eserleri sevenler cemiyeti gibi hususi teşekküller de bu arada 

saymaya değerdir. 

 

                                                 
211Önder, “Konya Rehberi” a.g.e, s.40.  
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3.1.2.3 Konya'da Yeni Açılan Müzeler 

 Konya’da 1960 yılı Müze çalışmalarına paralel olarak mevcut seksiyonlara yeni 

ilaveler yapıldığını ve 30 Ağustos l960 günü, aşağıdaki seksiyonların ziyarete açıldığını, yeni 

açılan müze bölümlerini incelemiştir.212 

Konya Müzesi Mezar Anıtlar Seksiyonu:  

Konya şehrindeki Selçuklu devri eserlerinden Sırçalı adı ile tanınan Muslihiye 

Medresesi’nin213onarımı tamamlanmış,214esere, tarihi atmosferine uygun bir fonksiyon 

verebilmek ve böylece eserin devamlı bakımını kolayca ziyaret edebilmesini sağlamak 

üzere, müze şubesi olarak tanzimi düşünülmüştür.215 Konya'da, yıllar öncesi istimlâk edilmiş 

olan mezarlıklardan, tarih, şekil, yazı ve motif yönünden, değerli görülerek müzeye 

kaldırılmış olan mezar taşları,216tarihi şahsiyetlere (Vezirler, beyler, komutanlar, bilginler 

v.s.) özelliklerine (Selçuklular, Beylikler, Klasik Osmanlı, gibi) göre Sırçalı Medrese'de 

teşhir edilmek suretiyle değerlendirilmiştir.217 

Konya Mevlâna Müzesi218 müştemilatı arasındaki ve içerisindeki fırın, ocak bulunan 

eski mutfak binası, aslına uygun bir şekilde onarımı yapılarak, bir (Etnografya Seksiyonu) 

haline getirilmiş ve ziyarete açılmıştır.219 

Teşhir edilen etnografik eserler arasında,220 bilhassa mutfak eşyaları (Kazan, sini, 

lenger, sahan ve çeşitli çorba tasları, ibrikler, kandiller, fenerler v.s), şifa tasları, tekke 

eşyaları, kadın ve erkek giyimleri, yüzük mühür, anahtar kolleksiyonları, el işleri (Uçkur, 

peşkir, yağlık, kese örme çorap, bohça v.s) kaşık kolleksiyonları ve diğer etnografik eserler 

teşhir edilmektedir.221 

ORAL, Batı kıyısında Hoyran köyü hudutları içerisinde, Selçuklu devri mimarisinin 

önemli örneklerinden saraylar bulunduğunu, sarayların ve diğer binaların iç kısımlarında, 

kazılar esnasında elde edilen çinilerin renk, desen ve bilhassa resimleri bakımından önemli 

olduğunu belirtmiştir. 

                                                 
212 Feyzi Halıcı, Konya, Ankara 1984, s.5. 
213 Daha geniş bilgi için, bkz. Yaşar Erdemir, Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi, Konya 2002, s.31. 
214 Oral, “Sırçalı Medrese”, Belleten, C.XXV, S.99, Ankara 1961, s.370. 
215 Önder, Mevlana Şehri Konya, Konya 1962, s.159. 
216 Erdemir, “Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi” a.g.e, s.91. 
217 Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi” a.g.e, s.891. 
218 Konya Đl Turizm Envanteri 1997, a.g.e, s.19. 
219 Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, a.g.e, s.13. 
220 Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, a.g.e, s.14. 
221 Konya Đl Turizm Envanteri 1997, s.20. 
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3.1.3 Akşehir Tarihine Bir Bakış 

     Tarih boyunca hep önemli bir yerleşim, ticaret, kültür merkezi olan Akşehir'e ait ilk 

arkeolojik bulgular Neolitik Dönem'e kadar uzanmaktadır.222Etiler zamanında Akşehir'in adı 

Thymbrion'dur.223Zamanla Frigya egemenliğine daha sonra Anadolu’da egemenlik kuran 

Lidyalıların yönetiminde kalan Akşehir'in önemi daha da artmıştır. "Krallar Yolu" 

Akşehir'den geçmekteydi.224Akşehir Helenistik dönemde Phrygia Tiranı Philomelos 

tarafından kurulmuştur. 

Akşehir’in Đlk yerleşim alanı bugünkü kentin kuzey-batısında, sultan dağının kuzey 

yamaçlarındaydı. Kent Roma döneminde Philomelium (Bal Sevenler) adını almıştır.225 

Akşehir ilçesi başlıbaşına bir cihan olan Nasreddin Hoca’nın türbesinden başka Akşehir 

ilçesi Selçuk, Eşref, Hamit, Karaman ve Osman oğulları devirlerine ait mezar taşları 

itibariyle zengin bir köşedir. Konyalı Akşehir’i, Đslam devletleri zamanından alarak, 

Selçuklular devri, beylikler dönemi Eşrefoğlu, Hamitoğulları, Karamanoğulları,226Osmanlı 

dönemlerini şehirde bulunan kale, cami, türbe han,  hamam, abideleri, mesire yerleri kısaca 

tarihi, idari, coğrafi ve turistik yönlerinden incelemiştir. 

M. Zeki ORAL, Konya Đline bağlı bir ilçe merkezi olan Akşehir’i incelerken, Đbn-i 

Bibi, Anadolu Selçuklu Tarihi Devleti, Tarih-i Al-i Selçuk, Mükrimin Halil Yinanç Đbn-i 

Bibi Selçukname, Cihannuma, Büyük Selçukname, Lugat-i Tarihiye ve Coğrafya, Düvel-i 

Đslamiye, Türk Tarihi Encümen Mecmuası, Solakzade Tarihi, Meskûkât-ı Đslamiye 

Kataloğu, Tevkii Mehmet Paşa Tarihi Tercümesi Mükrimin Halil Yinanç, Tarihi Osmanî 

Encümeni Mecmuası, Anadolu Beylikleri; Đsmail Hakkı Uzunçarşılı, Belleten-Türk Tarih 

Kurumu Dergisi, Şikari Tarihi, Osmanlı Tarihi-Necip Asım-Mehmet Arif ve diğer Osmanlı 

tarihleri, Osman Turan’ın Selçuklular zamanında Türkiye, Osmanlı Tarihi ve Akşehir 

Kılavuzu eserlerinden faydalanmıştır. 

Akşehir Konya ile beraber 1077 yılında Kutalmışoğlu Süleyman ve kardeşleri 

tarafından zapt edilmiş, adları değişen emsali şehirler gibi buranında adı, değiştirilmiştir.227

  

                                                 
222 Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik Klavuz, Đstanbul, 1945, s.5. 
223 Yurt Ans. VII, 1982: 5146.  

    224 Konya Đl Yıllığı, Konya Valiliği, Konya 1973.  s.194. 
225 Konyalı, “Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik Klavuz” a.g.e, s.43. 
226

 Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara 1986, s.6. 
227 Konyalı, “Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik Klavuz” a.g.e, s.30. 
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Akşehir’e gelen hükümdarlardan birisi beyaz çiçekleri görünce, buraya (Akşehir) 

dediği ve adının öylece kaldığı rivayet edilir. Mahalli şiveye göre, Aksar, Ahşar, Akşehir, 

Ahşebir denildiği gibi bir aralık (Şehr-i Beyza), (Belde-i Beyza) diye de anılmıştır.228 

Anadolu Selçukluları devrinde Akşehir’in adı çok geçer. I.Kılıçarslan’ın oğulları 

Şehinşah ile I. Mesut arasında 1116 yılında Akşehir civarında çarpışmalar olmuş neticede 

Şehinşah yenilmiştir.2291145 yılında Bizans Đmparatoru Mihael ile Mesut arasında 

Akşehir’de harp edileceği kararlaştırılmış ise de imparatorun üstün bir kuvvetle geldiğini 

haber alan Mesut Konya'ya çekilmiş Đmparator da Akşehir’i yakmış ve yıkmıştır. 1146 

yılında ise Akşehir’e gelen Bizans orduları Türklerin baskınına uğrayarak çekilmişlerdir230. 

 1190 senesinde Alman Đmparatoru Frederic kumandasındaki haçlılarla, II. 

Kılıçarslan ve oğlu Melikşah arasında Akşehir’de savaşlar olmuştur.231 I. Keyhüsrev ile 

Bizans imparatoru Aleks Lanj Komnen arasındaki savaşlar esnasında Keyhüsrev, civardan 

esirler naklederek Akşehir’e iskân etmiş ve arazi temlik etmiştir. Alâeddin I. Kêykûbat 

Kolanoro’su, Alaiye kalesini 1220232 (617 H.) de aldığı zaman kale kumandanının kızı ile 

evlenmiş ve kaim pederi olan Kir Fard'e Akşehir’i vermiştir.2331227 (625 H.) senesinde 

Mengücek Oğullarından Davutşah elinden Erzincan’ı alınca Ilgın’la birlikte Akşehir 

Davutşaha ıktâ234 olunmuştur.235 

Selçukluların son zamanlarında236 Akşehir’le diğer bir kaç vilâyetin gelirleri Sahib 

Ata Oğulları, Tacüddin Hüseyin ve Nasrüddin Hasan’a tahsis edilmiş, Akşehir ovasında 

Kozağaç mevkiinde, Sahip Oğulları ile Cimri arasında yapılan savaşı Cimri kazanmış, 

Akşehir Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahrettin Ali’nin denetimine girmiştir.237 

                                                 
228 Konyalı, Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik Klavuz” a.g.e, s.43. 
229 Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.177. 
230 Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.208-210. 
231 Turan,   “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e. s.217. 
232 Đbn Bibi I, 1996:258-269; Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.331-339. 
233 Đbn Bibi, I, 1996: 266- 367. 
234 Turan, “Đktâ”, (Selçuklu döneminde ülke topraklarının belirli sürelerle ve sadece toprak gelirlerini kapsayacak 
nitelikte fethedilen ülke meliklerine ya da yapılan askeri hizmetler karşılığı, Selçuklu devlet yöneticilerine 
bırakılması.) ĐA/5, 1988: 951-959. 
235 Đbn Bibi, I, 1996: 354. 
236 Mehmet Altay Köymen, Tarihte Türk Devletleri II, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara1987, 
s.377. 
237 Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri,  Ankara 1988, s.62; Ali Sevim-
Yaşar Yücel, Karamanoğulları Beyliği, Türkiye Tarihi, I, Ankara 1990, s.294; Aksarayi, 2000: 56. 
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Akşehir merkezinde ve kitabelerine göre Selçuklular zamanında yapılmış eserler 

tarih sırasıyla, şunlardır:238Ulu Camii 1213 (610 H.), Altunkalem Mescidi 1223 (6201H.) 

Mahmut Hayranî Mescidi 1224 (621H.), Güdük Minare Camii 1226 (624H) Küçük 

Ayasofya 1235 (633 H), Sahibata Medrese ve Hankâhı 1250 (648 H), 1260 (659 H.) Seyit 

Mahmut Hayrani Türbesi (Hayrani’nin ölüm tarihi 1268 (667 H.) dir. Anadolu Beylikleri 

zamanında yapıldıkları kitabelerinden anlaşılan Subaşı Hamamı 1329 (780 H.) Đplikçi Camii 

1346 (747 H.) vardır. 1409  (812 H.) tarihinde Mahmut Hayran Türbesi onarılmıştır.239                             

Osmanlılardan kalma 1472 (877 H)  tarihli Bedreddin Bey Çeşmesi 1473 (878 H) 

tarihli Argıthanlı Mescidi 1500 (906 H.)  yılında yapılmış, Tacüddin Ahmet Türbesi ile II. 

Bayezıt’ın vezirlerinden olan Hasan Paşa’nın 1510 (916 H) da yaptırdığı muhteşem Đmaret 

Camii vardır. Bunlardan başka kitabesiz fakat mimari ve tarihi kıymeti olan cami, mescit ve 

türbeler de vardır, bunlar arasında Lüleci, Kızılca, Tahtakale, Damlaoğlu mescitleri, 

Nasreddin Hoca ve Yağlı Dede Türbeleri sayılabilir. Akşehir’de tarihi mezarlıklarda yazı ve 

taş oymacılığı bakımından değerli mezar taşları bulunmaktadır.240  

Akşehir Selçuklulardan sonra Eşrefoğulları’na geçmiştir. Timurtaş Eşrefoğulları’nı 

ortadan kaldırınca Akşehir 1327 (728 H.) Hamitoğulları’nın eline geçmiştir.241 

Hamitoğulları’ndan Hüseyin Bey zamanında ve 1381 (783 H.) de I. Murat’ın ısrarı ile 

Osmanlılara satılan Akşehir bir aralık Karamanoğulları eline geçmiş ise de 1391 de Yıldırım 

Beyazid Akşehir’i tekrar almıştır.242 1401 (804 H.) yılı Ankara savaşında esir düşen Yıldırım 

Beyazid, Akşehir’e getirilmiş ve burada vefat etmiştir.243  

Timurlenk Karamanoğlu II. Mehmet’e babasının memleketini iade edince bu 

fırsattan istifade ederek, Akşehir’i de ele geçirmiş, 1467 (872 H.)  Fatih Sultan Mehmet 

Karamanoğulları elinde bulunan Akşehir’i zapt etmiş Akşehir bu tarihten sonra, 

Osmanlıların elinde Konya’ya bağlı bir sancak,244 bazen bir ilçe olarak yönetilmiştir.245  

                                                 
238Semra Ögel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, 
Đstanbul 1986, s.71-72.   
239 Konyalı, “Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik Klavuz” a.g.e, s.53. 
240 Konyalı, “Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik Klavuz” a.g.e, s.486. 
241Uzunçarşılı, “Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri” a.g.e, s.62; Sevim-Yücel, 
“Karamanoğulları Beyliği” a.g.e, 294. 
242 Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.454-493; Uzunçarşılı, “Anadolu Beylikleri ve 
Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri” a.g.e, s.65. 
243 Sevim-Yücel, “Karamanoğulları Beyliği” a.g.e, 294. 
244 Uzunçarşılı, “Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri” a.g.e, s.65. 
245 Yaşar Yücel, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, C.II, Ankara, 1989, s.7. 
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Hacı Kalfa Cihannüma’da bu sancağa Isaklı, Ilgın, Doğanhisar ilçelerinin bağlı 

olduğunu yazmaktadır. 

Sevr anlaşmasına göre Đtalyan bölgesinde kalan Akşehir’in, istiklal savaşımızdaki 

hizmeti, önemi ve payı büyüktür. Garp cephesi komutanı olan Đsmet Đnönü’nün karargâh 

merkezi Akşehir’dir. Sakarya savaşına hazırlanan ikinci kolordunun beşinci ve dokuzuncu 

fırkaları, 20 Temmuz 1921 de Akşehir’de toplanmış, büyük taarruz hareketinin esasları da 

Akşehir’de hazırlanmıştır, daha sonra 24 Ağustos 1922 de garp cephesi karargâhı Şuhut ka-

sabasına nakledilmiştir.  

Akşehir’de Nasreddin Hoca, Buhari Dede, Ahi Evran, Tacüddin, Cemalüddin, 

Gevher, Emre, Nevreste ve Bahar Sultanla, Şeyh Eyyup, Ahi Celal, Ahi Yakup, Şeyh 

Abdullah, Hoca Nimetullah, Şeyh Nasuhi, Turabi Zade Mehmet ve Mustafa Bayram Gazi, 

Osmanoğlu Ali, Mustafa Keşfi, Esevi Nurüd-din gibi önemli şahsiyetler yetişmiştir. 

Akşehir’in Küçük Hasan Bisseş (Pisidya Arttakyası) Koçaş köyleri, Doğanhisar 

Bucağı klasik eserler bakımından zengin olduğu gibi, Selçuklu vezirlerinden Sahibi Atanın 

vefat ettiği Nadir köyü ile Yahsıyan, Maruf, Eğriğöz, Yılan, Yusuf köylerinde, Reis, 

Doğanhisar bucaklarında Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait eserler 

vardır.246 

3.1.4 Karaman Tarihçesi 

  M. Zeki ORAL, Karaman şehrinin tarihçesi ve Karaman tarihinde Selçuklular, 

Karamanoğulları ve Osmanlıların şehri idaresini ve şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik 

yapısını, Karaman adının anlamını, Karamanoğulları’nın nerede ve kim tarafından 

kurulduğunu, şehirdeki, mimari yapısı ve eserlerini incelemiştir.247  

 Konya Vilayetinin Selçuklular zamanında Larende olarak adlandırıldığını, 

Osmanlılar döneminde Larende248adıyla birlikte, Karamanoğulları’na izafeten Karaman 

eyaleti denilmiştir. Bir beylerbeyi ile idare olunan Larende ise, bu dönemde Konya’ya bağlı 

                                                 
246 Oral, “Akşehir Tarihine Bir Bakış” (Mehmet Yusufoğlu imzalı yazı) Anıt Dergisi, S.4, Konya,1949, s.16-18; 
Oral, “Akşehir Tarihine Bir Bakış” a.g.m, Anıt, S.5, s.21-22.  
247 Oral, “Karaman Tarihçesi”  Anıt,  S.4, Konya 1949,  s.16-18; Oral,  “Karaman Tarihçesi”  a.g.m, 
Anıt, S.5, s.21-22. 
248 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri, Baha Matbaası, Đstanbul 
1967, s.11-66. 
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bir kaza haline gelmiştir.249Karaman'daki camilerin bir kısmı tamir edilmiş, çeşmeler 

yapılmıştır.250  

Kısa bir müddet Anadolu Beylerbeyliğinde bulunan Nuh Paşa ve bu dönemde 

Anadolu’da eşkıyalık hareketlerinin toplum ve devlet düzenini sarsması üzerine, eşkıyaların 

tenkiline memur edilmiş olan Nuh Paşa tarafından kendi adı ile anılan, Nuh Paşa Camii ve 

Hamamı yaptırılmıştır. Bu görevin de başarılı olamayan Nuh Paşa görevinden 

azledilmiştir.251  

 Karaman'ın, Osmanlılar devrindeki durumuna ait en geniş bilgi 1081 H. yılında Hi-

caza giderken buraya uğramış olan Evliya Çelebi Seyahatnamesinde vardır. Anadolu 

Selçukluları’nın Larendesi, Karamanoğulları’nın başkenti, Osmanoğullarının Karaman 

eyaleti merkezi, Konya’nın evvela bir nahiyesi sonra kazası, Cumhuriyet Türkiye’sinin 

Konya iline bağlı bir ilçesi252 günümüzün Vilayeti olan Karaman’ın çok eski bir tarihi vardır. 

Evliya Çelebi,253Karaman ve tarihi eserlerini incelemiş, Yunus Emre’nin 

Karaman’da bulunduğunu ifade etmiştir. Karaman Kalesinden, Aktekke (Mevlâna'nın 

Annesinin mezarının bulunduğu cami) Nuh Paşa Camii, Dikbasan Camii, Karabaş Veli 

Camii, Kirişçi Baba Camii ve bunlardan başka çok sayıda cami, medrese, çeşme, han, 

hamam ve imaretlerden bahseder. Evliya Çelebi bu tarihi eserlerden başka, büyük bir cadde 

üzerinde 470 dükkândan bahisle, Karamanlıların o tarihlerde yaşantılarını ve binlerce 

evliyanın mevcudiyetini ve Yunus Emre'nin mezarının Karaman'da olduğunu belirtir.254  

Karaman’la ilgili, F. Nafiz UZLUK, Fatih Devrinde Karaman Eyaleti Vakıflar 

Fihristi konulu bir çalışma yapmış, XVI. Yüzyılda Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme 

ve Nüfus, konulu Doktora Tezi ile Osman Gümüşçü,255Mufassal Tahrir Defterlerine göre 

Karaman üzerine çalışmıştır. Mufassal Tahrir Defterleri, Osmanlı Devleti dönemine ait idari, 

askeri, ekonomik, dini, sanat ve teşkilat tarihi ile tarihi coğrafya hakkında en ayrıntılı bilgileri 

veren çok önemli kaynaklardır.256 

                                                 
249  Yurt Ans. VII, 1982: 5148. 
250 Cengiz Topal,  Karaman Kültür Envanteri, Karaman Valiliği, Đl Kültür ve Turizm Yayını, Karaman 2005, 
s. 13. 
251 Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri” a.g.e, s.339. 
252 Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri” a.g.e s.7. 
253 Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri” a.g.e, s.26-30. 
254 Cengiz Topal, “Karaman Kültür Envanteri” a.g.e, s.28. 
255 Osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl Larende( Karamann ) Kazasında Yerleşme ve Nüfus, TTK, Ankara 2001. 
256 Refet Yinanç–Mesut Elibüyük, Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri (1560) C. VII.  Ankara 1983.  



95 
 

 
 

M. Zeki ORAL Karamanoğulları konulu çalışmasında, devleti yönetenlerin 

yetersizliğini, iktidar mücadelesini  incelemiştir. 

 

 3.1.4.1 Kanunname-i Vilayet-i Karaman Adlı Çalışması 

M. Zeki ORAL, bu Kanunnamenin, Ankara’da Tapu ve Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nde bulunan, Konya Mufassal defterinin baş tarafında yazılı bulunduğunu 

öğrendiğini. Ankara’ya gittiğinde adı geçen daireye, uğrayarak defteri gördüğünü, 

Kanunnameyi kopya ettiğini, yazılı bulunduğu defterin adının  (Defter-i Mufassal-ı Liva-i 

Konya, El Cilt El-evvel) olduğu. Bu defter eski 257, yeni 104 numarada kayıtlı olup 0,135 X 

0,405 metre ebadında olduğunu ve muhteviyatının şöyle olduğunu belirtmektedir. 

Mufassal tahrir defterleri, Osmanlı Devleti dönemine ait idari, askeri, ekonomik, 

dini, sanat ve teşkilat tarihi ile tarihi coğrafya hakkında en ayrıntılı bilgileri veren çok önemli 

kaynaklardır. Mufassal defterleri, kapsadığı sahanın tüm yerleşim yerleri ile buralarda 

yaşayan vergi nüfusu, bu vergi nüfusunun işlettiği tarım alanları, tarım alanlarının 

büyüklükleri, ürün ile ürün miktarları, ticareti ve ulaşımı hakkında detaylı bilgiler 

içermektedir. 

(Bacat ve Rsm-i Kantar, Kanun-u Resm-i Kabban ve Dakik, Kanun-u Şemihane-i 

Nefsi Konya, Kanun-u Đhtisabı Şehir ve Kaza-i Konya, Kanunu Asesan-i Şehri Konya, 

Kanun-u Boyahane-i Şehri Konya,  Kanun-u Resmi Deştbani Der Vilayet-i Karaman, 

Kanun-u Resm-i Gerdek ve Alrusane Der Vilayeti Karaman, Kanun-u Resm-i Tapu Der 

Kura-i Vilayet-i Karaman Kanun-u Rusum-i Baç Vesair Rusum-u Şehri Larende, Ahvali 

Mirabiye-i Konya, Kanun-u Resm-i Çift ve Bennak ve Cebe Der, Vilayeti Karaman 

Uzziraat-ı Çiftlik Riaya, Kanun-u Miktar-ı Arzı Çiftlik, Der Vilayet-i Karaman, Kanun-u 

Đntikal-i Çiftlik, Bağde Ez Vefat-ı Raiyet ve Veresel Müteveffa, Resmi Çif-i Raiyet, Kanun-

u Bazı Ahval-i Müteferrika, Müteallik-Unbihi Riaya, Kanun-u Ortakçıyan, Kanun-u Resm-i 

Ağnam ve Resmi Asiyap, Kanun-u Resmi Otlak ve Kışlak, Kanun-u Resm-i Ağnam, 

Kanun-u Cürüm ve Cinayet; Kanun-u Resm-i Küvvare, (Arıkovanı)  Der Vilayeti Karaman 

keten ve kendirden öşür alınıp salariye alınmadığı kıssadır. 

Mukataa-i Ortakçıyan der Kaza-i Seydişehiri ki merf’şüden. Tayini Narh-ı Gallat, 

Der Vilayeti Karaman, Kanunu Avarız, Der Memalik-i Karaman, Kanun-u Tankı Sâlûriye 

An Arazili Vakfı Medine-i Münevvere, Der Kaza-i Ereğli, Tabi Konya Suğlaha-i Vilâyet-i 

Karaman, Suğla-i Akçaşehir, Tabi-i Kaza-i Eskiil, Suğla-i Dinlek, Tabii Kaza-i Larende, 
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Suğia-i Beydil-i derkaza-i Larende ve Suğla-i Çoğlu Tabii, Mezbür, Ahvali Bazı Ortakçıyan-

ı Mensuh, Der Liva-i Konya ve Liva-i Beyşehir, Kanun-u Mukaseme-i Mahsulât-ı Malikâne 

ve Divane Der Bizi Vilayet-i Karaman Ber Vechi Münasafa. 

Bu defter 992 H. 1584 M. yılında Selim oğlu Murat Han'ın emri, Dergâh-ı Ali 

ketebesinden Mehmet oğlu Kadri ve Karaman Defterdarı hazinesi canibinden, Ahmet Oğlu 

Mustafa’nın eminliği ile yazılmıştır.  

Bu kanunname bazı farklarla, Konya Dergisi’nin 6,7,8. sayılarında merhum,  Ferit 

UĞUR tarafından, Konya’da bulunmuş bir kitaptan alınarak neşredilmiştir. Ömer Lütfü 

BARKAN'ın yazmış olduğu, (Osmanlı Đmparatorluğunda ziraati, ekonomi, hukuki ve mali 

esaslar) adlı kitabın 39 ve 45. sayfalarında Karaman kanunnameleri bulunmaktadır.257 

 

3.1.5 Malatya Kitabeleri ve Tarihi  

M. Zeki ORAL, 1932 yılında Tokat'ta bulunduğu sırada, Tokat’ın eski eserleri 

hakkında Ahmet Tevhit’le müzakereler etmiştir. Ahmet Tevhit Bey, Anadolu 

Selçuklularından sonra kurulan Anadolu Beyliklerinden birisinin de Malatya'da, 

Danışmendliler bakiyesinden Melik Sunullah ailesi olduğunu, bunlardan bir kolun 

"Kabilizadeler” ünvanı ile Tokat'ta bulunduklarını belirtmiştir. 

IX. asırdan beri Türk-Đslam devletleri idareleri altında kalmış bulunan Malatya'daki 

eserleri bakımsız ve harap gördüğünü. Malatya’daki tarihi eserlerin bu durumlarını ve Melik 

Sunullah şeceresini, III. Türk Tarih Kongresinde bir tebliğle, kongreye arz etmekle merhum 

Üstadın aziz ruhuna olan saygı borcumu yerine getirmek istedim demektedir.258  

Malatya, tarihin her çağında kıymetini muhafaza etmiş, Anadolu ve Suriye'de 

kurulan büyük, küçük devletlerin, ilgisini üzerine çekmiş bölgelerden birisidir.              

Malatya ve çevresinin, eski çağlarda kurulmuş medeniyetlere geniş ölçüde sahne 

olduğu mahallinde yapılan tetkiklerden ve kalıntılarından anlaşılmaktadır. 

 Eski Malatya şimdikinden farklı bir yerde kurulmuştur. Đlk olarak Arslantepe’de 

şehir özelliği gösteren bir yerleşim yeri ortaya çıkmıştır.259Milattan önce 3500 yılından 

itibaren Malatya bölgesi Arslantepe’nin kontrolünde idi, Arslantepe deki yerleşim yerini 

                                                 
257 Oral, “Kanunname-i Vilayeti Karaman” Türk Etnografya Dergisi, S.2 Ankara 1957, s.12.  
258 Oral, Malatya Kitabeleri ve Tarihi, III. Türk Tarih Kongresi Zabıtları (15-20 Kasım Ankara 1943) 
Kongreye Sunulan Tebliğler, TTK. Yayınları Ankara 1948, s.434,440. 
259 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, Malatya Valiliği Yayını, Malatya 2004, s.2-22; 
Malatya 1973 Đl Yıllığı, Malatya Valiliği Yayınları, Malatya 1973, s.8. 
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belirten, Malatya adı eski çivi yazılı metinlerde, “Melita, Malazia, Malita, Maldia, Maldiya, 

Maldija,” şeklinde geçer ve bu kelimenin Hititçe de bal anlamına geldiği belirtilir. Asur 

belgelerinde, “Milidia, Melidia, Meli-te-a, Milid, Meliddu, Melide” ve Urartu belgelerinde 

“Melita” adıyla ifade edilmiştir.260  

Şimdiki eski Malatya’nın bulunduğu yerde kurulan Roma’ya bağlı şehre de Melita, 

Melitene ismi verilmiştir. Đslami dönemde bu ad eski imlasına yakın bir şekilde Malatiyye ve 

Malatya şekline dönmüştür.261 

Malatya’yı 464 H. 1071 M. yılında Bizanslılardan Melik Ahmet Danişment Gazi 

almıştır. Müşarünileyh’in ölümünden sonra Malatya, tekrar Bizanslıların eline geçmiştir. 

Danişmentliler 493 H.1100 M. tarihinde, Haçlı ordularını yenerek şehri geri almışlardır.  500 

H. 1107 M. yılında, Anadolu Selçuklularından I. Kılıçarslan, burasını ele geçirmiş, 18 sene 

sonra, Danişmendliler Malatya’ya tekrar sahip olmuşlardır; 507 H. 1142 M. de 

Danişmendiye’nin Malatya şubesini kurmuşlardır. Malatya, Bizans-Arap mücadelesinde 

müstahkem surları ve askeri gücüyle önemli bir şehir özelliği taşımıştır. Malatya, Emeviler 

devrinde, Sugürülcezeriyye’nin Abbasiler döneminde ve özellikle Harun Reşid zamanından 

Avasım adıyla oluşturulan bölgenin önemli merkezlerinden birisidir, ayrıca Abbasiler 

tarafından Horasan’dan nakledilen, Türklerin yerleştirildiği şehirler arasında yer almıştır.262 

573 H. 1177 M. senesinde II. Kılıçarslan zamanında, Malatya, Selçuklulara geçmiş 

ve 588 H. 1192 M. de II. Kılıçarslan memleketi oğulları arasında taksim ederken burayı 

Muizzüd-din Kayserşah’a vermiştir. 

Selçuklular zamanında Malatya huduttur. Şam hükümdarları ile Selçuklular 

arasında, Malatya etrafında çarpışmalar olmuştur. Bu dönemde Malatya’da, birçok mescitler, 

medreseler, camiler, türbeler inşa edilmiştir. II. Đzz Üd-din Keykavus, zamanın da yapılan 

Ulu Camii ile yanındaki Şahabiye-i Kübra Medreseleri o devrin eserlerindendir.263 

Anadolu’da kurulan büyük, küçük beylikler arasında Melik Sunullah ailesi, Malatya 

merkez olmak üzere, müstakil bir devlet kurmuştur. Bu beyliğin hangi tarihlerde başlayıp, ne 

zaman ortadan kaldırıldığı kesin olarak bilinemiyorsa da, kitabelerine ve evkaf kayıtlarına 

                                                 
260 Yurt Ans. VII, 1982: 5411. 
261 Göknur Göğebakan, “Malatya”  Đ.A,  C.XXVII. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Đstanbul 2003,  s.469-592. 
262 Yurt Ans. VII, 1982: 5414-5417; Orhan Tuğluca, Malatya Siyasi Tarihi, Malatya 2006, s.208. 
263 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, a.g.e, s.8; Tuğluca, “Malatya Siyasi Tarihi” a.g.e, s.212. 



98 
 

 
 

nazaran, 700 H.  1301 M. tarihinden 779 H. 1380 M. tarihleri arasında hüküm sürdüğü 

anlaşılmaktadır.264 

800 H. 1381 M. tarihinde Yıldırım Bayezid’in Timurtaş kumandasındaki orduları 

Malatya'yı zapt ettiler.265 Ankara harbinden (1402. den) sonra Malatya, Mısırlılar eline 

geçmiş ise de Yavuz'un meşhur Mısır seferi esnasında tekrar Osmanlılara geçmiştir.266 

M. Zeki ORAL 1949 yılında yaptığı bu çalışmada, Malatya'da tarihi öneme haiz 

korunması ve onarılması gerekli eserleri tespit etmiştir, bu eserler şöyledir. 

Musalla: Yeni Malatya'dan tarihi Malatya'ya inen yolun sağında, Meydanbaşı 

mevkiinde genişçe bir alanın ortasındadır. Üzerinde dört kitabe vardır. Kitabeden birisi 

mihrap kemerinin üstündedir. II. Keyhusrev zamanında yazılmıştır. Kitabede Kemalettin 

Kamyar'ın babasının adının da yazılı olması bu kitabenin önemini artırmaktadır. 

Đkinci kitabe mihrabın içindedir. Mısır Memluklerinden Seyfettin Kayitbay 

zamanına aittir. Diğer iki kitabe ise, mihrap sövelerinin yukarısında yapılmış olan göbek 

tezyinatı içinde Kayitbay'ın elkabını ihtiva eden kelimeler olup, bu hükümdarın mühürleri 

gibi, eserin üzerine basılmış bulunmaktadır. 

Ulucami: Caminin salonu iki bölümden meydana geldiği. Müteaddit sütunlara 

dayanan tol kemerlerle yapılmış olan birinci kısım, yapılış itibariyle Harput’taki Ulu 

Caminin hemen hemen aynı gibi olduğunun, 12. asır başlarında, Danişmendliler tarafından 

inşa edilmiş olması muhtemeldir. Đkinci kısım ise tamamıyla Selçuklu tarzındadır.267 

II. Đzzeddin Keykavus devrinde emir Şahabeddin Đlyas tarafından bu caminin batı kapısı 

yaptırılmıştır, cami 672 H. yılında “Tanrının kullarından biri tarafından tamir edilmiş doğu 

kapısı üzerine kitabesi konmuştur. Ustası Hüsrev, mimarı Ebubekir Oğlu Yakup tur. Cami 

içinde kemerler üzerine ve münasip yerlerine birçok ayetler yazılmıştır. Hattatı “Yakup oğlu 

Ahmet”tir.268 

Melik Sunullah Türbesi ve Camii: Bugün Şeyh Sunullah Camii ve Türbesi 

denilen bu eser Ulucami'den belediyeye giden yol üstündedir. Cami ile Türbe bitişik 

                                                 
264 Yurt Ans. VII, 1982: 5418. 
265 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, a.g.e, s.15; Turan, “Selçuk Kervansarayları” Belleten, 
X/39, 1946: 475. 
266 Oral, Malatya Kitabeleri ve Tarihi, III. Türk Tarih Kongresi Zabıtları (15-20 Kasım Ankara 1943) 
Kongreye Sunulan Tebliğler, TTK. Yayınları Ankara 1948, s.434,440; Tuğluca, “Malatya Siyasi Tarihi” a.g.e, 
s.409. 
267 Oluş Arık, “Malatya Ulu Camiinin Asli Planı ve Tarihi Hakkında”  Vakıflar Dergisi, VIII, Ankara 1969, 
s.141. 
268 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, a.g.e, s.135. 
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binalardır. Üzerinde üç kitabe vardır, 796 H. tarihinde Memlûklardan “el Melik - al - Zahir 

Berkuk” zamanında yapılmış olan minare kitabesidir. 767H. Yılında Malatya'da hâkim olan 

Devlethan'a ait bir çeşme kitabesi olup türbenin duvarına konmuştur.269 775 H. senesinde 

Hüseyin Bin Abdullah al-Anteki (Antaki olmalı) adına konmuş Sadaka-i Cariye,  vakfa ait 

kitabedir. 

 Emir Ömer Mescidi: Bu mescit belediyeye yakın ve aynı isimle anılan 

mahallededir. Mescit, yontma taşlarla yapılmış üzeri ağaçla kapatılmıştır. Kapısından 

girildiği vakit sağ tarafta bir mezar vardır. Bu mescitte medfun olan zat Emir Ömer, Melik 

Sunullah ahfadındandır. Mescidin penceresi üzerindeki kitabede adı, Emir-ül Azam 

lakabıyla yazılmıştır 

  Akminare Camii:  Bu cami belediyeden Değirmenönü Mahallesine giderken yol 

üzerinde ve çayın tam kenarındadır. Cami Osmanlı eseridir. Yavuz Sultan Selim zamanında 

yapılmıştır. Banisi Himmet Bey’dir.270                                                              

 Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı:  

Evliya Çelebi tarafından 170 hücreli, demir kapılı olduğu yazılan bu kervansaray 

harap durumdadır. 

Kitabe ve vakfiyelerde Melik, Şah, Şeyh, Emir’ül Azam, Emir, sultan gibi hükümdar 

sülalelerinin kullandıkları elkabı adına, camiler, medreseler, mescitler yaptırmış, köyler 

vakfetmiş olduklarına bakılırsa, bir zaman istiklal sahibi olmuş, asil bir soydan oldukları ve 

Malatya'yı fetheden Osmanlılar, Mısırlılarla anlaşarak onların idarelerine geçmek suretiyle 

de yüksek mevkilere sahip bulundukları kanaati hasıl olmaktadır.271 

 Eldeki mevcut vesikalar bu ailenin müstakil bir beylik kurmuş olduğunu ispata kâfi 

sayılamaz ise de kıymetli eserleriyle tarihe nam bırakmış olan büyük bir sülaleyi meydana 

çıkarmış olması bakımından önemlidir.  

Malatya 1399 yılında Yıldırım Beyazid tarafından Osmanlı hâkimiyetine geçmişse 

de bu uzun sürmemiş 1400 yılında Timur tarafından şehir yağmalanmıştır. Timur’un 

kuvvetlerinin Malatya’dan ayrılmasından sonra şehir tekrar Dulkadiroğulları’nın yönetimine 

                                                 
269 Nejat Göyünç, Memlük Devrinde (Eski) Malatya’da Bir Aile, Tebliğler, I, Đstanbul 1986, s.245. 
270 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, a.g.e, s.139 
271 Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, a.g.e, s.138 
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girmiş, 1484 yılında Memluk, Safevi tehdidiyle karşı karşıya kalmış, Malatya Yavuz Sultan 

Selim döneminde Osmanlı idaresine girmiştir272  

M. Zeki ORAL, Malatya’nın yerleşim yerinin ticari yollar üzerinde olması sebebiyle 

eski çağlardan beri, önemli bir coğrafi ve askeri üs özelliği taşıyan Malatya şehrinin tarihini, 

coğrafi konumunu, siyasi, ekonomik ve askeri yapısını incelediği bu çalışmasında tarih 

içerisinde, Anadolu’ya gelen topluluk ve milletlerin kültürel zenginliklerini karşılıklı 

etkiledikleri ve etkilendikleri zengin bir kültürel mirası olan Malatya’nın il tarihleri 

araştırmaları açısından önemini belirtmiştir. Malatya ile ile ilgili, Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi 

gibi çok sayıda seyyah ve bilginin çalışması bulunmaktadır. 

 

3.1.6 Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları 

M. Zeki ORAL, 1932 -1941 senelerinde Niğde tarihi, 1942-1954 yıllarında Konya 

tarihi tetkikleri ve yayınlanması konularında çalışırken, Niğde'nin Nahita, Nakita, Nikide, 

Niğde, Konya'nın Đkonyom, Kuniye diye anıldığı, Hititler, Kapodakyalılar, Roma ve 

Bizanslılar zamanında adı Kurşaura, Garsaura, Archelais olan bir belde ile ilgili önemli 

bilgilere ulaştığını, Niğde ve Konya tarihleri nereye kadar uzanıyorsa, Kurşaura ve Archelais 

inde oraya kadar uzandığını ve Selçuklular devrinde Anadolu şehirlerinden bazılarının, eski 

adlarının biraz değişmesi ile devam ettiğini, Niğde ve Konya'nın buna örnek olduğunu, bazı 

şehirler ise, eski adlarını, yeni adlara bıraktıklarını, Philemilyum=Akşehir, Kapadokya 

Krallarının sonuncusu adı ile anılan Archelais = Aksaray isimlerini, Aksarayın Tarihini, 

önemini ve vakfiyelerini kitap haline getirmiş ancak bastırmamıştır.273 

Aksaray, Selçuklular, Karamanoğulları ve Osmanlılar döneminde hep Konya’ya 

bağlı kalmıştır.274Konya Aksaray‘ı klişesi ile tarihe geçmiştir. Liva olmuş, kaza olmuş fakat 

Konya’dan hiç ayrılmamıştır.275 

Anadolu Selçuklularından II. Kılıçarslan'ın276 (1156-1192) Aksaray'da beyaz yapı 

taşından yaptırdığı, muazzam sarayı şehre adını vermiş, Selçuklular devrinde ve daha sonra 

Aksaray adı devam etmiştir.277  

Tarihin her çağında mevcut olan Aksaray, Kapadokya bölgesi şehirleri arasındadır. 
                                                 
272 Göğebakan, “Malatya” a.g.e, s.470; Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, a.g.e, s.15. 
273 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, V, 1962: 223-241. 
274 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, C.1, Đstanbul 1974, s.6-102. 
275 Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi”  a.g.e, C.II, s.2088. 
276 Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.217. 
277 Onbin Yıllık Kültür Şehri Aksaray, Aksaray Valiliği Yayını, Aksaray T.Y, s.13. 
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Aksaray, Konya ile birlikte 1077 (H.470) yılında Anadolu Selçukluları tarafından zapt 

edilmiştir. 1080 (H.477) vukuatı sırasında Kutalmış oğlu Süleyman'ın Konya ve Aksaray 

hükümdarı olarak ismi geçmektedir.2781106 (H.500) tarihlerinde hükümdar olan Süleyman 

oğlu I. Kılıçarslan da yine Konya ve Aksaray Hükümdarı olarak tarihe geçmiştir.279 

II. Kılıçarslan Aksaray'a çok önem vermiştir.280Camiler, Kervansaraylar, 

Bedestenler yaptırmış, kalesini tahkim etmiş, Seyyitler, gaziler, âlimler, tüccarlar getirterek 

Aksaray'a yerleştirmiştir. Bu suretle Selçuklu ordularının umumi karargâhı şekline gelmiş 

olan Aksaray’a başka hüviyet ve asaleti belirsiz kimselerin girmesine müsaade etmemiştir. 

Bu itibarla Aksaray Darü'z-zafer, Dar-ü'l Cihad adlarıyla da anılmıştır.281 

II. Kılıçarslan son günlerinde memleketini oğullları arasında taksim etmiş Aksaray'la 

Sivas'ı oğlu Kutbeddin Melik Şah'a vermiştir.282  

235 yıl devam eden Anadolu Selçukluları’nın idaresi zayıfladığında Aksaray’da 

diğer Anadolu şehirleri gibi Đlhanilerin idareleri altında kalmıştır.283 Đlhanilerin Anadolu’dan 

çekilmesi, Selçuklular’ın çökmesi üzerine kurulan beyliklerden, Karamanoğulları Aksaray'ı 

ele geçirmişlerdir. Bir aralık Sivas Sultanı Kadı Burhaneddin Ahmed tarafından da zapt 

edilmiş ise de Fatih Sultan Mehmet tarafından zapt edilinceye kadar, Karamanoğulları elinde 

kalmıştır. Bu tarihe kadar Anadolu’nun ilmi, iktisadi, içtimai merkezlerinden birisi olarak 

önemini muhafaza etmiştir.284 

Fatih Sultan Mehmet, Aksaray ve çevresinde Karamanoğulları taraftarlığını 

azaltmak, yeni fethettiği Đstanbul'da Türk ekseriyetini sağlamak içir çalışmıştır. Aksaray'dan 

birçok müfessir muhaddis âlim ve mutasavvıf ile halktan yüzlerce aile alarak Đstanbul'a 

yerleştirmiştir. Đstanbul'un bu günkü Aksaray Mahallesi o zaman kurulmuştur. Aksaray 

Osmanlı idaresinde yakın zamana kadar Konya vilayetine bağlı bir sancak merkezi 

olmuştur.285  

 

                                                 
278 Konyalı, “Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi” a.g.e, s. 277. 
279 Đbni Bibi, I, 1996: 41. 
280Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar V, 1962: 223. 
281Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.233. 
282 Đbni Bibi, I, 1996: 14-85.  
283Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 224. 
284Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I Anadolu’nun Đdari Taksimatı, Türk 
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988, s.53-55; Tuncer, Anadolu’nun Selçuklular 
Devrindeki Sosyal ve Đktisadi Tarihi Üzerine Araştırmalar, Ege Üniversitesi Yayınları Đzmir1990, 
s.44-45. 
285Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi” a.g.e, s.216-217. 
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 Aksaray'ın tarihi safahatı şu bölümleri ihtiva etmektedir. 

 Aksaray'ın Kurşaura Archelais olduğu devirlere ait tetkikler: Selçuklular 

devrinde Aksaray,  Karamanoğulları zamanında Aksaray, Aksaray'ın Sivas Hükümdarı Kadı 

Burhanüddin tarafından zaptı, Aksaray'ın Osmanlılara geçmesi, Aksaray meşahiri; 

Aksaray'da yetişmiş meşayih, ulema, şuara, ahiler, devlet adamları, hayır sahipleri. 

 Aksaray'da tarihi mezarlıklar ve mezar taşları: Bu güne kadar tespit edilmiş olan 

dört yüz küsur mezar taşının tarihi simalar içtimai meslekler ve sanatlar bakımından tasnifi, 

dil, yazı, tezyinat bakımından tahlili. Aksaray'da basılmış paralar, bu paraların tarifi, 

üzerindeki yazıların okunuş şekilleri bulunmaktadır.286 

  Aksaray'da eski binalar: Đsimleri kitaplara geçmiş fakat kendileri yıkılmış tarihi 

eserler. Eski coğrafya ve seyahatnamelerde Aksaray. Bu eserlere göre Aksaray'ın tarihi, 

coğrafi, iktisadi, içtimai durumu ele alınmıştır. 

M. Zeki ORAL, Aksaray'da bulunan kitabelerden bir kaçı ile Aksaray tarihi için 

olduğu kadar Türk tarih ve kültürü içinde birer hazine oldukları şüphesiz olan mezar 

taşlarından 22 tanesini incelemiştir.  

Ayrıca, Konya Aksaray yolundaki Sultan Hanın cümle kapısında bulunan tamir 

kitabesini yayınlamıştır Bu kitabe, Bir satırdır. Beyaz mermer üzerine güzel bir Selçuk 

sülüsü ile yazılmıştır.  

"Yangın sebebiyle bozulmuş, gevşemiş olan bu mübarek büyük kapı sultanlarının en 

büyüğü fetih babası din ve dünyanın yardımcısı Kılıçaslan oğlu Keyhusrev'in devletli 

günlerinde kulların zayıfı Allah'ın rahmetine muhtaç, mütevelli ve devlet mimarlığı görevini 

yapan (yahut memleket umurunu idare eden) Hüseyin oğlu Siracü'i-ddin Ahmed'in eliyle 677 

yılında yenilendi, onarıldı." demektir.287  

Kitabeden anlaşıldığına göre Sultan Hanı’nın cümle kapısı bir yangın sebebiyle 

harap olmuş, III. Keyhüsrev zamanında yeniden onarılmıştır. Yangının bir kaza neticesinde 

değil, bir isyan, bir baskın zamanında kasten çıkarılmış olduğu düşünülebilir. Çünkü Konya 

Aksaray yolu üzerindeki bu kervansaray Sivas-Đzmir, Ankara-Adana ve başka anayolların 

                                                 
286 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 223. 
287 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 225. 
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üzerindedir. Bu istikametten geçen kervanların konakladıkları yerdir. Orta zamanlarda 

iktisadi önemi büyük olan ve metaneti büyük olan birçok asillerin sığındıkları bir yerdir.288 

Kitabede adı geçen III. Keyhüsrev (1264-1283) hakkında Đbn-i Bibi nüshalarında 

geniş malumat bulunmaktadır.289 

 

3.1.6.1 Aksaray’daki Mezar Kitabeleri 

 Belediye mahzeninde muhafaza edilen mezar taşı üzerinde. "Seyyit Kasım oğlu 

Seyyitler (Hazret-i Muhammed S.A. evladı) efendisi Şehit Mehmed 1449-50 (H.853) yılı 

cemaziyülevvel ayında öldü" yazılıdır. 

 Somuncu Baba türbesi civarındaki mezar taşı mermerdir.  

"Rahmet olunmuş Seyyit Mahmud 1350-51 (H.751) yılı Rebiulahir ayında öldü " 

demektir. 

Bu iki kabir sadattan yani Hazret-i Muhammed (S.A.) soyundan iki zata aittir. Ervah 

kabristanında sadattan daha başka mezar taşları da vardır. Bunlar 14 ve 15. y.y da 

Aksaray'da sadattan birçok kimseler bulunduğunu gösterir. II. Kılıçarslan (1156 - 1192) 

zamanında sadattan Seyit Hasan ve taalukakatı Anadolu'ya gelmiş,  Anadolu’nun bazı 

şehirlerinde ve bu arada Aksaray'da iskân edilmişlerdir.  

 14, 15. y.y. da Anadolu’da yayılmış olan tasavvuf ceryanı Aksaray'a gelmiştir. 

Mevlevi, Halveti, Buraki ve Alevi tarikatları mensuplarına ait mezar taşları vardır. M. Zeki 

ORAL tarafından incelenen iki kitabe bunlardandır.  

Somuncu Baba Türbesi civarındaki mezar taşı, mermerdir, üzerinde;  

"Bu kabir rahmet olunmuş Mevlevi Ömer Oğlu Osman'ındır. 1349-50 (H.750) yılı 

Cemaziyülahir ayında öldü" yazılıdır. 

Bu mezar Baba Yusuf Hakiki türbesi yanındaki üçler kabristanındadır.290 

" Şeyh Evhadüd-din oğlu Baba Ekmelüd-din Allah onları af buyursun 1482-83 

(H.887) yılı Şaban ayında öldü" demektir. 

 Evrah mezarlığında 13. ve müteakip yüzyıllarda vefat etmiş ilim adamlarının 

kabirleri bulunmaktadır.291  

                                                 
288 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 226, 227, 228, 229. 
289 Đbni Bibi, II,1996: 244. 
290 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 229. 
291 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 230. 
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 ORAL, Mezar taşlarının kültür tarihimiz için bir hazine olduğunu. Bu mezar 

taşlarında yazılı olar ecdadımızın taşıdıkları isimlerden bazılarını yayınlamıştır.  

 Fidi Aga, Doğdu, Kovdu, Oğulbey, Dura Hatun, Ümmi Paşa, Bahtişah Hatun, 

Mahdum Paşa, Satılmış, Oruç, Kılavuz, Mah Paşa, Efendi Çelebi, Tuti Melek, Efendire 

Hatun, Kaymak, Devlet Hatun, Humay Hatun, Selçuk Hatun, Ferişte, Sultan Kutlu hatun, 

Esen Hatun, Yolbeyi, Simgül Hatun, Giçi Hatun, Has Hatun, Melike hatun, Mal Hatun, Gira 

Efendire, Döndü Hatun, Idus Hatun, Ulu hatun, Emre, Sevinç, Đnci, Gümüş, Bayram Hatun, 

Güngeldi, Paşa Bey, Polat Bey, Yadigâr.292 

 

3.1.6.2 Aksaray Vakıfları Adlı Çalışma 

Vakıf yapmak Đslam dininin icaplarındandır. Hayrat ve vakıflar hakkında muhtelif 

ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler bulunmaktadır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e ait 

vakıflar vardır. Abbasiler’den sonra islamiyeti himaye ve müdafaada alemdarlık vazifesini 

üzerine almış milletimizin hükümdarları, vüzerası ümerası ve başka yüz binlerce hayır 

sahipleri yaptırdıkları cami, mescit, medrese, mektep, zaviye, çeşme, köprü ve başka hayır 

eserlerinin devlet ve millete muhtaç olmadan faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve 

masraflarını karşılaması için arazi, emlak ve nukuddan vakıflar yaparak temin ettikleri gelir 

kaynakları ile vakıfların hizmetlerinde çalışacak mütevelli, nazır, imam, hatip, müderris, 

vaiz, kayyım, hademe, meremmetci, (mütemadi onarımlar bakan kimse) aşçı, ekmekçi, hatta 

pirinç ayıklayıcı, buğday dövücü gibi kimseler için, yıllık, aylık ve günlük vazife (maaş ve 

ücretler) tayin etmişlerdir.293 

Vakfın idare memurları demek olan mütevelli, kâtip, cabi, (tahsildar) vakfın 

gelirlerini tahsil edip, masraflarını yaparlar, böylece vakıf, vakfiyesindeki şartlara göre kendi 

kendini idare eder. Asırlarca faaliyetlerini devam ettirmiş vakıflar vardır. Mesela Konya 

Sırçalı Medrese’nin, tam 700 yıl başka kimsenin yardımına muhtaç olmadan, vakıf malı ile 

idare edilmiş olduğu tespit edilmiştir. 

  

 

 

 

                                                 
292 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 237. 
293 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 238. 
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Vakıflar tesis edildikleri esaslara göre iki kısımdır. 

 Zürri (Evlada Mevkuf ) Vakıflar:  

Bu cins vakıflarda vakıf arazi emlak ve nukud gibi malını nesilleri süresince evladına 

vakfeder. Nesli kesilince mevkufat, vakfiye şartlarına göre bir cami, medrese ve başka 

hayratın hizmetlerine kalmaktadır. 

Hayri Vakıflar :  

Hayri vakıflarda vakıf, emvalini mevcut veya kendisinin yeniden yaptırdığı bir hayır 

eserinin yaşatılmasına bağlamıştır. Hangi cins vakıf olursa olsun vakıflar bir vakfiye ile tespit 

olunmaktadırlar. 294 

Vakfiyeler : Vakfiyeler vakfın esas ve şartlarını ihtiva eden bir senet bir 

vasiyetname gibidir. Bazen bir sahife bazen de bir kaç yüz sahife tutarında bir kitap şeklinde 

olurlar ve şu esasları ihtiva eder;  

Başlangıç :  Yüce tanrıya hamd ve senalar sevgili Peygamberine evlad ve eshabına 

selam ve dualar bu kısımda ifade olunur. 

Vakfın Hüviyeti : Đcabında şahitlerle tevsik olunarak vakfın kim olduğu mufassalan 

yazılır. Vakfedilen emlak arazi veya nukudun (mevkufatın) miktar ve cinsi hudutları, 

vasıfları. Hayır eserlerinin cinsleri mevki ve hudutları belirtilir. 

Vakıf Şartları : Vakıf binalarının idare ve onarımları burada çalışacak hizmetlilerin 

maaşları vakıf gelir ve giderlerinin suret-i idaresi vakfın dini esaslara uygunluğu hiçbir kimse 

tarafından bozulamayacağı ve başka şartları vakıf şartlarında belirtilmiştir. 

Vakfın tescili : Vakıf, vakfedeceği şeyleri bir tescil mütevellisine devir ve teslim 

eder. Beraberce mahkemeye giderler. Hakim ve şahitler huzurunda muhakeme edilirler. 

Nihayet hakim,  müçtehidin kavline göre vakfın lüzumuna hükmeder ve vakfı tescil eder. 

Vakfiye Tarihi : Vakfiyenin sonuna vakfın hükme bağlandığı günün tarihi yazılır. 

Vakfiye'nin Şahitleri : Vakfın tescili anında mahkemede bulunan sözüne inanılır 

müslümanlardan kimler varsa, vakfiyenin sonuna bunların isim ve imzaları yazılır. Böylece 

vakfiye tekemmül etmiş olur. 

 

                                                 
294 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 239. 
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Đşte bu esaslar dairesinde tespit ve tescil edilmiş vakıf defterlerine vakfiyeleri veya 

şahsiyetleri yazılmış olarak Aksaray merkez ve köylerinde 211 vakıf vardır. Bu vakıflar 

konularına göre şöyledir.295 

Adet   Cinsi                                                                                

     1                Han  

 101                Cami  

   55               Mescit  

     4               Tekke  

   15               Zaviye  

     1               Türbe  

     5               Medrese  

     3               Muallimhane  

     1               Buk'a (Mübarek yer) 

     4               Hankah ve Mektep  

    14   Mirablık (suların idare ve taksim memurluğu) 

      3  Keyyallık (Kilecilik) 

     1   Musluk  

      1   Şinikci    

      1                           Mahkeme Katipliği 

      1   Çeşme  

---------- 

  211 

3.2 Turgutoğulları Konulu Çalışmaları 

M. Zeki ORAL, Konya’daki Turgutoğulları’nın eski eserlerini, kitabelerini, evkaf ve 

şeriye sicil kayıtlarını, Osmanlı tarihleriyle, Karamanoğulları’na ait olanları incelediğinde 

Turgutoğulları üzerinde önemle durmuş ve bu konuda araştırma yapmaya yönelmiştir. 

Çünkü bu sülalenin, sanat eserleri bıraktığını ve bu eserleri için, vakıflar yaptığı, vakfiyeler 

yazdırdığı ve yıllar boyunca ortaya çıkan olaylar dolayısıyla mahkeme kayıtlarına geçtiği 

bilinmektedir. 

                                                 
295 Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 240. 
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Turgutoğulları, Karamanoğlu Devleti hükümdarlarıyla kız alıp vermek sureti ile 

akraba olmuşlar, Turgutoğulları, Karamanoğulları Beyliğine bağlı Türkmen 

topluluklarındandır.  

Turgutoğulları, Turgut aşiretinin beyleridir. 6–7 bin atlı çıkaran aşiret halkı da 

Karaman devletinin en sadık askerleridir. Karamanoğlu Mehmet Bey hükümdar olunca 

Turgut ve Bayburt’un desteğini alarak, onların askerleriyle oldukça güçlü bir ordu 

oluşturmuştur. Mehmet Bey Konya’yı ele geçirdiği zaman,296Konya ile Ankara arasındaki 

toprakları ikiye bölerek yarısını Turgut’a yarısını Bayburt’a taksim etmiştir. 297 

 Turgutoğulları’na dair yapılan incelemeler henüz gereği kadar bilinemeyen, 

Karamanoğulları tarihini aydınlatacak birçok bilgi ve belgeleri ihtiva ettiği gibi, Kara-

manlılarla siyasi, askeri, içtimai münasebetlerde bulunmuş olan, Osmanlı Devleti tarihi için 

de ayrı bir öneme sahiptir. 298 

ORAL, Konya Müzesi Müdürlüğü yaptığı yıllarda, bu çalışması dolayısıyla 

Valilikçe takdirname ile ödüllendirilmiştir.299ORAL bu çalışmasını, Tarih-i Osmani 

Encümeni Mecmuası, Konya Eski eserler Kılavuzu, Kitabe Konya Rehberi, Konya Vakıflar 

Müdürlüğü Vakfiye Kayıt Defteri, Konya Şer’iye Sicil Defteri, Türkiyat Mecmuası, Lugat-ı 

Tarihiye ve Coğrafya, Hammer Tarihi Tercümesi, Moğollar’ın Gizli Tarihi, Yazıcı Ali 

Selçuknamesi, Hayrullah Efendi Tarihi, Düvel-i Đslamiye, Şikari Tarihi, Âşık Paşazade 

Tarihi,  Hasan Bey Zade Tarihi, Tac Üt-Tevarih gibi kaynaklardan faydalanarak 

yapmıştır.300 

 

3.2.1 Turgutoğulları’nın Asılları, Turgut Adının Yazılışları, Anadolu’ya Ne 

Zaman Geldikleri 

M. Zeki ORAL, Kitabeleri, vakfiyeleriyle, kitaplardan, Turgutoğulları’nın, Turgut 

adından doğduğunu, bunun evladına da Turgutoğulları denildiğini belirtmektedir. Nitekim 

Turgutoğulları’nın birçok eser bırakarak, Karamanoğulları hükümdarının din ve dünya 

                                                 
296Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, “Karamanoğulları" Ankara 1988, 
s.4-5. 
297Şikari, Karamanoğulları Tarihi, Konya 1946, s.44. 
298Oral, “Turgutoğulları” IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, Anrkara 1948, s.140-157; Oral, “Turgutoğulları, 
Eserleri-Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, S.3, Ankara 1956,  s.31- 65.  
299VGMA, SD, Ek-11. 
300Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.140-157; Oral, “Turgutoğulları, Eserleri-
Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar, S.3, s.31-65.  
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işlerinde vekili olduğu ve elkabı arasına yazılmış olan Pir Hüseyin Bey’in, Turgut Bey 

adında birinin torunu olduğu ve Turgutoğulları’nı işte bu Turgut Bey’den başlatılması 

gerekmektedir.301 

Araştırmalar neticesinde Orta Asya’daki Türk boyları arasında bir de Turgut aşireti 

bulunduğu belirlenmiştir. Orta Asya’daki Turgut aşireti 581 H. 1185 M. tarihlerinde 

Çinlilerin hücumlarına karşı duramayarak batıya doğru göç edip Rusya’ya sığınmışlar, 37 yıl 

sonra tekrar yurtlarına dönerek, Çinlilerle anlaşmışlardır. Bu aşiretten bir kısmının 

Anadolu’ya göç ettiklerini, yukarıda yazılan eserlerin de işte bu aşiret beylerine ait olduğunu 

kabul edebiliriz.302 

Osmanlılara muhalefetleri yüzünden, Osmanlı tarihçileri Turgutoğulları’na, Tatar, 

Moğol demişlerdir.303Osmanlı tarihlerine istinad eden Hammer304 de Turgutoğulları’nı 

Timur’un dönüşünden sonra, Karaman taraflarında kalmış “Tatar Ocağı” olarak belirtmiştir.  

Lehçe-i Osmanî, Turgutluların bir Tatar aşireti olduklarını ve çoğu Konya'nın 

Akşehir nahiyelerinde bulunduğunu yazmaktadır. Âşık Paşazade tarihi basılırken Lehçe-i 

Osmanî’deki bu kayıt bir not olarak ilave edilmiştir.305 

Şikari tarihi, Karaman devleti emrinde bulunan Türkmen ve Tatar aşiretlerini ayrı 

ayrı sayar ve Turgutluların Türkmen olduklarını gösterir.306 

 Yazıcı Ali Selçuknamesinde Turgut kabilesinin aslında Moğol olmadığı sonradan 

Moğol denilen soylar arasında yazıldığı ifade edilmiştir.307 

Cengiz’in annesi Hoelun, Olhunout soyundandır. Olhunout ve Unggrat Turgut 

aşireti boyundadır. Hoelun Merkitler den Yekeciledu adında birine gelin gitmiştir. Cengiz 

Han'ın babası Yesugai bunu görmüş ve kardeşlerini yardımına çağırarak ellerinden almıştı. 

Bunlarla beraber Turgutoğulları’nın Karamanoğullarıyla akrabalık kurmaları gibi birçok 

                                                 
301Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman, (Neşr. Nihal Atsız) Türkiye Yayınevi, Đstanbul 1949, s.214. 
302Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ, (Neşr. F. Reşit Unat-M. Altay Köymen), C.II, TTK Yayınları, Ankara 
1995, s.775-777. 
303 Şikari, “Karamanoğulları Tarihi” a.g.e, s.44 
304 Hammer Purgstall, Osmanlı Devlet Tarihi, Haz. Mehmet Ata’nın Tercümesi Esas Alınarak Mümin Çevik 
Ve Erol Kılıç, C.III, Đstanbul 1990, s.92  
305 Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmaniye, Osmanlıca Sözlük ve RehberlerTürk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 
2000, s.218. 
306 Şikari, “Karamanoğulları Tarihi” a.g.e, s.40. 
307Kaymaz, Pervane Mu’înü’d-din Süleyman, Ankara 1970, s.98; Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve 
Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, “Karaman Oğulları" Ankara 1988, s.99. 
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deliller ve bu incelemelerin genel seyri Turgutoğulları’nın Türk boylarından olduklarını 

göstermektedir.308  

Kitabe, vakfiye ve diğer eski kayıtlarda Turgut adının Turgud, Turgut, Türgut, 

Drugut, Turgut, Turğıd, Turgud, Durgud, Turğud, Durgud şekillerinde yazılmıştır.309 

Dediği Sultan menakibnamesinde, Turgut’la Baybur’un kardeş olduğu bunların 

Dediği Sultanla birlikte, Horasan’dan yola çıktıkları sonra Anadolu’da buluştukları yazılıdır. 

Bu menakibe göre Dediği Sultan, Seydişehir'de medfun, Seyit Harun Veli ile muasırdır. 

Seyyit Harun Veli Türbesindeki kitabeye göre 23 Rebi ül-evvel 720 H. 1320 M. yılında 

vefat etmiştir. Bu menakibe göre, Turgut aşiretinin belki bir kısmının 14. y.y başlarında 

Anadolu'ya geldikleri kabul edilebilir, ancak daha önceki tarihlerde Anadoluda Turgutlular 

bulunmaktadır. 

677-702 H. 1278-1302 M. yıllarında hükümdar olan Karamanoğlu Mahmud Bey 

Konya ve civarını zapt edince buralarda bulunan Turgut, Varsak, Samagarlu aşiretleri de 

Mahmud Bey’in emrine girmişlerdir.310 

 Anadolu Selçukluları’nın hükümdarı I. Keykûbad 625 H. 1228 M. yılında Ermenek 

taraflarını zapt edince oraya Türkmen kabilelerini yerleştirmiş,311 başlarına da Nuri Sofu’nun 

oğlu, Kerimüddin Karamanı Bey tayin etmiştir.312  

 II. Kılıçarslan’ın oğlu, II. Süleyman zamanında yazılmış olan 598 tarihli Şemseddin 

Altunbey vakfiyesinde, Gedagele köyünün hudutları arasında bugün mevcut olmayan 

Turgut köyü vardır. Kayıtlardan Turgut aşiretinin Anadolu'ya gelişlerinin çok eski olduğu, 

belki Selçuklularla birlikte veya Selçuk devleti kurulduktan sonra en kuvvetli ihtimale göre 

muhtelif zamanlarda peyderpey Anadolu’ya gelmiş olduklarını kabul edilebilir.313 

 

 

 

 

 

                                                 
308 Faruk Sümer, “Turgutlular” ĐA, XII/II,1998: 122. 
309 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.154. 
310 Kaymaz, “Pervane Mu’înü’d-din Süleyman” a.g.e, s.98; Oral, “Turgutoğulları”, IV. Türk Tarih Kongresi 
Zabıtları, s.101-102. 
311 Uzunçarşılı, “Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri” a.g.e, s.1. 
312 Seyfi Başkan, Karamanoğulları Dönemi Konya Mezar Taşları, Ankara 1996, s.5. 
313 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.155. 
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3.2.2 Turgutoğulları’nın Konya’daki Eserleri 

3.2.3 Turgutoğlu Türbesi 

 

                      

 

Konya'daki tarih eserler arasındaki Turgutoğlu türbesi (Kuşlu Kümbet). Türbe 

Konya'nın Sadreddin Konevi mahallesinde ve Sadreddin Konevi Camii ve Türbesi yanı-

ndadır. Bugün Askeri Hava hastanesi ile Karayolları lojmanı bahçesi arasındadır.314Türbenin 

mevkii eski kayıtlarda “Konya'nın dışında Şeyh Sadreddin Konevi Türbesi yanında üç tarafı 

mezarlık, güneyi de yol ile çevrilmiş olarak tarif edilmiştir. Bina dört köşe bir kaide üzerine 

kurulmuştur. Münhani satıhlardan meydana gelen köşebentlerde kubbe kasnağına varılmış 

ve üzerinde kubbe vardır. Kubbesi geniş ve yüksektir. Türbenin doğuya açılan bir kapısı, 

diğer üç tarafa açılmış dört köşeli, üç penceresi vardır. Kapı ve pencerelerinde mimari 

tezyinat ve süsleme yoktur.315 

Türbe kitabesi, türbe kapısı üzerindeyken daha sonra yerinden alınarak, Konya 

Mevlâna Müzesi’nin bahçesine kaldırılmıştır Beyaz mermer üzerine güzel bir sülüs ile 

yazılmış olan üç satırlık kitabesi vardır, kitabe M. Zeki ORAL tarafından tercüme 

edilmiştir.316 

 

                                                 
314 Karpuz, Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42, Cilt.I. TTK, Ankara 2009, s.470. 
315 Oral, “Turgutoğulları”  a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.140. 
316 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.141. 
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                                                                                                                                     M. Zeki ORAL 

Kitabede; 

“Bu pak ve kutlu türbenin yapılmasını; ünlü, şanlı, büyük bey olan Turgutoğlu Emir 

Şah Beyoğlu Pir Hüseyin Bey; Sultanların yücesi, uluslar yöneten, Arap ve Acem 

sultanlarının efendisi Karamanoğlu Mehmed oğlu Sultan Đbrahim'in ki Tanrı onun 

memleketlerini ve buyruklarını sürekli kılsın devletli günlerinde ve 835 yılı aylarından Şevval 

ayında emretti” yazılıdır. 

Kitabeden türbenin, Karamanoğulların’dan, Đbrahim Bey zamanında, Turgutoğlu Pir 

Hüseyin Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. 

Türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir. Halen türbe olarak 

kullanılmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 02.12.1988 gün 

349 numaralı kararıyla tescil edilmiş yapıdır.317 

Turgutoğlu sülalesinden birçok kişiler bu türbeye vakıflar yapmışlardır. 

Türbe içinde kalan mezar taşlarından dört tanesi de Müzeye kaldırılmıştır. 

3.2.4 Türbede Bulunan Mezar Taşları 

 Pir Hüseyin Beyoğlu Hasan Bey'in Mezar Taşı 

 

                                                                                         M. Zeki ORAL 

                                                 
317Karpuz,  “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e s.470. 
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Turgutoğulları’nın ulularındandır. Karamanoğlu Ali Bey'in damadıdır. Mezar taşı 

beyaz mermer sanduka şeklindedir. Üst, baş ve ayak taraflarında güzel bir sülüsle Kuran’dan 

ayetler yazılmıştır.318  

 Erdoğdu Bey'in Kızı Fatma Hatun Kabri: Bu mezar taşı sanduka şeklindedir.  

Üzerinde Ayet El-Kûrsi yazılıdır.319 

  Süleyman Şah Kızı Cihanşah Hatun’un Mezar Taşı: Bu mezar taşı sanduka 

şeklindedir. Esmer renkte mermer taşından yapılmıştır. Üzerine bir hadis ile Arapça sözler 

ve Gülistan'dan bir kıta yazılmış ve merhumenin adı yazılıdır. 

Mehmet Şah’ın Mezarı: Turgutoğlu Türbesindeki mezar taşlarının en önemlile-

rinden birisi de Mehmed Şah'ın kabir taşıdır. Bu taş da beyaz mermerden yapılmıştır. 

Üzerinde ayetler, hadislerle Farsça beyitler yazılmıştır. Diğerlerinden farklı olarak Türkçe 

yazılarda vardır.320 

 

3.2.5 Turgutoğulları’nın Konya’daki Diğer Eserleri 

Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde Anadolu’da dini amaçlı inşa edilen tarikat 

yapılarından olan Zaviyeler, Hankâh, Đmaret, Buk’a, Dâr’üssülehâ (Salihkulların evi), Ribat, 

Me’vâ’zâkkirîn (Allah’ı zikredenlerin sığınağı) gibi isimlerle de anılmaktadır.321 

 

 3.2.5.1 Kalenderiye Zaviyesi 

Turgutoğulları’ndan Emir Şah Beyoğlu Pir Hüseyin Bey Konya'nın bugünkü 

musalla mezarlığı yanında Halkabegüş Türbesi322 civarında bir Kalenderiye zaviyesi 

yaptırmış ve Süleyman oğlu Bedreddin Mehmed’i oraya şeyh tayin etmiştir. Bu zaviyenin 

vakfiyesinde, Pir Hüseyin Bey hayır hasenat sahibi, beylerin ulusu, dünya ve din işlerinde 

hükümdarın vekili, ordular komutanı iyi huylar sahibi gibi, birçok yüksek elkabla yazıldıktan 

sonra yaptırdığı zaviyeye, sınırları belli, ziraata elverişli arazisini vakfettiği, vakfın tevliyetini 

sağlığında kendisi üzerine aldığını, öldükten sonra oğlu Turgutoğullan soyunun iftihar ettiği 

yiğitlerden genç Turgut’a verdiği, vakfedilen arazinin gelirleri ile önce zaviyenin onarımı 

                                                 
318 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları s.143. 
319 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları s.144. 
320 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları s.145. 
321 Daha fazla bilgi için, bkz. A.hmet Işık Doğan, Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, 
Zaviyeler ve Benzer Nitelikteki Fütuvvet Yapıları, Đstanbul 1977. 
322 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e C.I s,162. 
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yapılacağı, sonra zaviyenin diğer mesalihine sarf edileceği yazılmıştır. Vakfiye 10 Recep 

832 H. 1428 M. tarihlidir. Bu zaviye günümüze ulaşamamış tarihi eserlerdendir.323 

 

3.2.5.2 Turgutoğlu Ahmet Bey’in Đplikçi Camii  

 

                                           M. Zeki ORAL 

1884’te Đplikçi Camisi’nin eski minareli hali.  Caminin yeni Minareli ve 
bugünkü hali. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan cami halen kullanılmaktadır. Cami il 

merkezinde, Mevlâna caddesi üzerindedir. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 

12.02.1977 gün ve 342 kararıyla tescilli yapıdır. Konya’da ilk yapılan Selçuklu 

eserlerindendir. Cam enine dikdörtgen planlıdır. Đplikçi Camisi ile ilgili Haluk 

KARAMAĞARALI’nın bir incelemesi vardır ve yapının aslının bozulduğundan 

bahsetmektedir.  

Đlk camiyi Tebriz’li Eb’ül Fazl Abdülcebbar yaptırmıştır.324Kabri caminin kuzey 

giriş kapısının hemen solunda duvar dibindedir.325 

M. Zeki ORAL’ın Turgutoğulları ile ilgili yaptığı araştırma ve Vakıflar Genel 

Müdürlüğü’ndeki vakfiyesine göre, cami Şemseddin Altunbâ tarafından yaptırılmıştır.326 

733 H. 1332 M. yılında Mesud Oğlu Hacı Ebubekir tarafından onarılmış, yenilenmiş, 

genişletilmiş olduğunu gösteren bir de kitabesi vardır.327 

                                                 
323 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.146. 
324 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e, s.182. 
325Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Ankara 1998, 
s.29; Konyalı,  Abide ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.407. 
326 Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri (1900-1924), Konya Ticaret Odası, Konya 1998, 
s.431.  
327 Konyalı, “Abide ve Kitabeleri ile Konya Tarihi” a.g.e, s.364-405. 
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 Kitabesinde; Bu mübarek mescid, Allah’ın rahmetine muhtaç, zayıf kul, hacıların 

ziyneti ola, Đplikçi adıyla bilinen Mesud oğlu Hacı Ebubekir, 733 yılı recep ayının ortasında 

yaptı ve yeniledi, Allah hayırlarını kabul etsin ve iyiliklerini artırsın. Demektedir 

Cami, çevresinde bulunan, Đplikçi Çarşısı dolayısıyla yaptıranın adından 

ziyade, halk arasında Đplikçi Camii olarak anılmıştır.328 

Vakıflar Müdürlüğü’ndeki vakfiyesine göre, Ahmed Bey’in ümeradan olduğu, kılıç 

ve kalem eri, hikmet erbabı olduğu, Fenlerin bab, fasıl ve kelimelerine kadar ezbere bilen bir 

bilgindir. Đman ve itikadı tamdır. Kendisine Turgutoğlu Ahmed Bey denildiği gibi "Ebu'l-

fazl Mehmed bin Abd-ür Rezzak da denildiği.  

Turgutoğulları’nın, Konya merkezindeki eserlerine ait Vakıflar Müdürlüğü’nde 

mevcut vakfiyelerinde adı yazılmayan, Ahi Murad Hamam’ı vardır. Şer’iye sicil 

defterlerinde bu hamamın Turgutoğlu evkafından olduğu kayıtlıdır. 

 

3.2.5.3 Sarayönü’nde Pir Hüseyin Bey Camii 

 

                                                                                                                

Bu caminin, Pir Hüseyin tarafından 1200 yıllarında yaptırılmış olduğu 

düşünülmektedir. 1899 M. yılındaki tamirden sonra, camiye bugünkü görünüşü veren 1944 

yılında yapılan tamirdir.329Mihrabı çinilerle süslüdür. Caminin önünde ve eskiden caminin 

yazlık kısmı mihrabı olarak kullanılmış olan, gayri Đslami lahit kapağında bu eserin 811 H. 

1408 M. yılında yapıldığı, Bizanslılardan kalma bir mezar kapağı vardır, bu kapağın 

üzerinde şu yazı vardır. “Ay buraya nur saçmıştır, dostlar burada sevinçle ibadet 

edeceklerdir, düşmanlar görsün.”330 

                                                 
328 Konyalı, “Abide ve Kitabeleri ile Konya Tarihi” a.g.e, s.41. 
329 Remzi Duran, “Konya Sarayönü’nde Üç Ahşap Camii” Vakıflar Dergisi, C.XIX, Ankara, 1985, s.48. 
330 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42”  a.g.e, C.III, s. 2069. 
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M. Zeki ORAL, caminin iç ölçülerinin 11.76 X 1740 metre ebadında ve dikdörtgen 

şeklinde bir kaide üzerinde kurulduğunu. Ahşap malzeme, özelikle Anadolu Türk 

mimarisinde üst yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Anadolu Selçuklu döneminde ahşap 

işçiliği, XIII. yüzyılda belirli bir üslup özelliği kazanmıştır. Selçuklular döneminde inşa 

edilen camilerde bu ahşap tekniği, bir gelenek halini almıştır.331 Pir Hüseyin Bey Camisi bu 

geleneği sürdüren ahşap direkli cami örneklerinden biridir.332 

Müezzin mahfili ve minberinin ahşap olduğu, yapılışlarında bir özellik yoktur. 

Caminin batıya açılan bir kapısı vardır. Cami 1315 H. 1899 M. yılında tamir edilmiş ve ilk 

şekli bozulmuştur. Daha sonra kapısının yanına yüksekçe bir minare de ilave edilmiştir. 

Caminin ilk banisi Pir Hüseyin Bey zamanına ait olan mihrap çok güzeldir. Mihrap hücresi 

ve yanları 4 ve 6 köşeli, baklava ve yıldız biçimli çinilerle süslüdür. Yan silmelerinde alçı 

kalıpla dökülmüş yazılar ve bezemeler vardır.333 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki yapı halen cami olarak kullanılmakta 

olup, tescil kararı yoktur.334 

 

3.2.5.4 Ilgında Pir Hüseyin Bey Camii 

                          

Cami çarşı içindedir. Zamanla etrafı bir metre kadar yükselmiş ve çukurda kalmış 

olduğu için “Çukur Cami”de denilmektedir. Cami Selçuklular ve Karamanoğulları 

zamanlarında yapılmış, Ulu camilerin küçük ve basit bir örneğidir. Mihrap üzerinde küçük 

bir kubbesi, mihrap yanlarına doğru uzayan 16.5 X 33.10 ebadında bir namaz salonu vardır. 

  

                                                 
331 Aslanapa, Anadolu’da Đlk Türk Mimarisi, Ankara, 1991, s.6, 64, 68. 
332 Duran, “Konya Sarayönü’nde Üç Ahşap Cami” a.g.m, s.48. 
333 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.147-148. 
334 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e, C.III, s. 2069. 
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Mihrap, minber, kapı ve pencerelerinde mimari tezyinat yoktur. Caminin Kuzey-batı 

köşesinde bir minaresi vardır.335Kitabesi yoktur. M. Zeki ORAL Vakıflar Müdürlüğü 

Vakfiye Kayıt defterinde bu camiye ait (23 Şevval 826H.) 29 Eylül 1423 tarihli vakfiyenin 

iki suretinin bulunduğunu belirtmektedir. ORAL tarafından iki vakfiye mukayese edilerek 

tespit edilen metne göre vakfiye şöyledir.336 

“Beylerin ve uluların efendisi, hatırı sayılır, iyi huylar ve hayır hasenat sahibi, 

sadaka ve hayır işlerini seven, büyük kumandan Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey Tanrı 

yardımlarını eksik etmesin, helal, temiz ve öz malından, Ilgın şehrinde Tanrı rızasına uyup 

sevabını isteyerek ve cezasından korkarak bir camii şerif yaptırdı. Bu camiye Yendiğin 

köyünün üçte birini, Keşürlü köyünün tamamını, Bayat köyünün üçte ikisini, Rüus köyünün 

on ikide iki hissesini; Ilgın içindeki Dolap kapı harimi, Kerim koçu, Sulubağı ve başka 

arazilerini bütün hakleriyle vakfetmiştir. Hâsılatı nın dörtte biri caminin tamir ve termimine 

sarf edilecek, artan mahsul beş parçaya bölünerek beşte üçü hatibi ile güzel Kuran okuyan 

dört hafıza, beşte bir hissesi de müezzin ile kayyuma verilecek, geri kalan beşte bir hisseyi 

tevliyet hakkı olarak sağlığında Pir Hüseyin Bey, öldüğü vakit oğlu Turgut Bey alacaktır.!  

Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey337 tarafından 1423 yılında yaptırılan cami, 1960 yılında 

yapılan onarımla, özgün biçimini yitirmiştir. Yapının ilk yapıldığı döneme ait hiçbir süs izi 

kalmamıştır. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki cami, halen cami olarak 

kullanılmaktadır. Tescilsiz yapıdır.338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

335Caminin Mimari ve Tezyin özellikleri için, bkz. Tahsin Samur, Ilgın’da Türk Devri Yapıları, 
Konya Valiliği Đl Kültür Müdürlüğü Yayınları, Konya1992, s.15-17. 
336Caminin Vakıfları için, bkz. Gazi Özdemir, “Hurufat Defterleri Işığında Ilgın” S.Ü, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2005, s.35-39. 
337 Faruk Sümer, “Turgutlular” ĐA, XII/II,1998: 120–122. 
338 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e, C.3, s.1927. 
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3.2.5.5 Dediği Sultan Tekkesi ve Pir Hüseyin Bey Vakıfları 

 

                                   M. Zeki ORAL 

Tekkenin Tamirden önceki ve sonraki durumu 

 Dediği339Sultan Tekkesi Beykonak’ta bulunmaktadır. Vakıflar Müdürlüğü vakfiye 

kayıt defterinde tekkeye ait vakıflar yazılıdır.340 

Dediği Sultan Tekkesi ve zaviye, Ilgın’ın Mahmuthisar köyünde ve köyünün 

yakınında yerleşim yerlerinin dışında yüksekçe bir mevkide 1180 M. yılında inşa edilmiş 

kapalı avlu-eyvan formunda, yanında büyük bir hazire ve üç kapalı dört mekândan meydana 

gelmiştir. Yakınında Dediği Sultan’a atfedilen kutsal bir orman bulunmaktadır, günümüze 

ulaşmış en erken tarihli tarikat yapısıdır.34112. y.y. da kurulan mescid, zaviyenin ilk 

yapısıdır. Zaviye ise 13. y.y. sonlarında, Ahmet Yesevi soyundan gelen ve Hacı Bektaşi 

Veli’nin öğrencilerinden olan, Dediği Sultan tarafından yaptırılmıştır. 

Etrafında sanat ve tarihi kıymeti haiz mezarlar da bulunan bu türbenin yüksekçe bir 

duvarla çevrilmiş haziresi ve genişçe bir methali vardır. Methalde de bir kaç tane mezar taşı 

vardır. Methalden sonra Şeyh Dediği'nin medfun olduğu türbeye girilmektedir. Türbe 

kısmının ortasında mescide giden bir yol, sağında Sultan Dediği’ye ait olduğu söylenen bir 

kabir vardır. Solunda iki kabir olup bunlardan birisi, yöre halkının ifadesine göre, Sultan 

                                                 
339 “Dediği”kelimesi “Didiği” olarakda ifade edilmektedir. Bkz. A.Sefa Odabaşı, Didiği Sultan 
Menakıbnamesi’nin Konya’lı Seyyid Mustafa Rüşdi Tarafından Yapılan Manzum Tercümesi, Yeni Đpek 
Yolu, S.I, Konya 1998, s.365-403. 
340 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e C.3, s.1967. 
341 Daha fazla bilgi için, bkz. M.Zeki Oral, “Turgutoğulları Eserleri-Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, III, Ankara 
1956, s.32, 64; Ömür Bakırer-S.Faroqhi, “Dediği Dede ve Tekkeleri” Belleten, C.XXXIX, S.155, Ankara 1975, 
s.447-471; O.  Cezmi Tuncer, Konya-Ilgın-Beykonak Köyü, Dediği Mahmut Sultan Mescidi, Milli Kültür, 
C.I, S.9, Ankara 1977, s.52-55; Zeki Sönmez, Anadolu Türk-Đslam Mimarisinde Sanatçılar, Ankara 1989, 
s.187; Hasan Özönder, Konya Velileri, Konya 1990, s.123; Abdülhamit Tüfekçioğlu, Ilgın Kitabeleri ve 
Mezartaşları, Bütün Yönleriyle Ilgın, Ilgın 2001, s.59-60. 
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Dediği'nin ailesidir. Diğerinin kim olduğu bilinmemektedir.342 Bu üç kabrin mezar taşlan ve 

yazıları yoktur. Buradan mescide gidilir. Mescid eski bir Selçuklu eseridir. Kapısının 

üzerinde 576 H. 1180 M. tarihli ve Kılıçarslan'ın azatlı cariyelerinden Şahnevber Hatun’a ait 

sülüs yazı ile yazılmış çok önemli bir kitabesi bulunmaktadır. 

                      

                                                                                     M. Zeki ORAL 

ORAL tarafından Türkçeye çevrilen Kitabe Şöyledir. 

“Sultanların büyüğü, II. Kılıçarslan’ın oğlu Büyük sultan I. Gıyaseddin 

Keyhüsrev’in devletli günlerinde Kılıçarslan’ın azatlı cariyelerinden bilgin, sofu, dinine 

düşkün, Allah’tan korkan, din ve dünyanın sevgisini kazanmış ve kadınlığın şerefi olan 

Sahnevber Hatun Allah’ın rızasına uyup affını rica ve sevabını isteyerek, azabından 

çekinerek bu mescidin yapılmasını emretti, mescid 576H/1180 yıl Recep ayında tamamlandı, 

Adı geçen hatunun kölesi Mimar Eminüddin (Mirgün?) yaptı” demektedir.343 

Mescit dört yönden 5.30 m, ölçüleriyle kare bir plan şeklindedir. Doğu batı 

duvarlarında birer pencere bulunmaktadır. Değişik yerlerden taşınmış malzeme mihrapta 

yoğunlaşmıştır, Üstü kubbe ile kapatılmıştır.344 

 

 

 

 

                                                 
342Ahmet Çaycı-Bayram Ürekli, “Dediği Sultan Haziresi Mezar Taşları” SÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, S.10, Konya 2003, s.359-402. 
343Oral, “Turgutoğulları Eserleri-Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar Dergisi, s.44; Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. 
Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.148-150. 
344A.Çaycı-B.Ürekli, “Dediği Sultan Haziresi Mezar Taşları” a.g.m, s.361. 
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                                               M. Zeki ORAL 

Köyde Dediği Sultan evlatlarının elindeki 484 beyitlik menakibnamesine345göre 

Sultan Dediği aslen Horasanlı, Ahmet Yesevi soyundan ve Hacı Bektaş ile amca, Turgut ve 

Bayburt’la beraber Horasan’dan geldiklerini, Turgut’la kardeşi Anadolu’ya gelmişler, 

savaşlar yapmışlar, Anadolu’da Dediği Sultan’la tekrar buluşmuşlar. 

Dediği Sultan Ilgın’ın bir köyünü mekân olarak seçmiştir. Anadolu’ya intikal eden 

Bektaşi gruplarının taşrayı kendilerine mekân seçtikleri bilinen bir durumdur. Dediği Sultan, 

Hacı Bektaşi Veli ile birlikte, Anadolu’ya döndükten sonra bir müddet onunla birlikte 

kalmıştır, Dediği menakıbnamesinde de belirtildiği üzere, Beyşehir bölgesine gelmiş, Ilgın’a 

yerleşmiştir.346 

  Bu tekkeye Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey, vakıflar yapmıştır. Vakfiyesinin üç sureti 

bulunmaktadır. M. Zeki ORAL, vakfiyeleri birbirleri ile karşılaştırarak tespit ettiği Arapça 

metnin Türkçe özetini şöyle belirtmektedir. Vakfiyenin başından üç satırı dua ve vakfın 

lüzumu hakkında hadislerdir. Sonra vakfın elkabı gelmektedir. 

                                                 
345 Oral, “Turgutoğulları Eserleri ve Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar Dergisi, s.45; Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, 
IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları s.149. 
346 S.Odabaşı, “Didiği Sultan Menakıbnamesi’nin Konya’lı Seyyid Mustafa Rüşdi Tarafından Yapılan Manzum 
Tercümesi” a.g.m, s.376-7. 
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“Turgut Oğlu Pir Hüseyin Bey adiyle anılan hayır ve hasenat sahibi; hayır ve 

ihsanların kapısı gibi olan zat, Ilgına bağlı Mahmuthisar köyünün yarısını, Kadınhanına 

bağlı Karasevinç köyünün de yarısını bütün hudut ve hakları ile miskinlerin ve budalaların 

sultanı Şeyh Dediği zaviyesine vakfetmiştir. Şeyh Dediği evladından Şeyh Tuğrul sağlığında 

bu vakfa mütevelli, zaviyeye şeyh olacak sonra nesilden nesile evlatlarına kalacaktır. Vakfın 

gelirleri önce zaviyenin onarımına artanı mütevelli ve şeyhleriyle Müslümanların fuka-

rasından yakınlarıyla gelip giden misafirlere sarf edilecektir. Vakfiye 7 Recep 824 H.   142O 

M. yılında yazılmıştır.” 

Şahnevber Hatun tarafından,347 Muineddin Mürgün’e yaptırılan mescit, halen 

kullanılmaktadır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca 12.09.1991 tarih 

ve 1113 numaralı kararıyla tescil edilmiştir.348 

Ayrıca, Karamanoğulları emirlerinden, Turgutoğulları’ndan Pir Hüseyin Bey 

tarafından yaptırılmış, Turgutoğlu Pir Hüseyin Bey Dârü’l-Huffâzı, Karamanoğlu Mehmed 

Bey ve Đbrahim Bey devirlerinde yaşayan Şeyh Sadreddin Konevî Türbesi’nin doğusundaki 

Karamanoğulları dönemi tek kubbeli yapılarından olup Turgutoğlu Türbesi ile birliktedir ve 

835/1431 de yaptırılmıştır.349 

Köyün adının ‘Tekke’ diye geçmesi, yapının şehir dışında bulunması, tekke 

mensupları ve vakıflarından bahsedilmesi, bölgedeki mezar taşlarında şeyh ünvanına 

rastlanılması yapının bir tarikata hizmet ettiğini göstermektedir. Önceleri hangi tarikata 

hizmet ettiği bilinmeyen tekkenin 18. y.y. ortalarından itibaren Bektaşiliğe bağlı olduğu 

tespit edilmiştir. Çevredeki mezar taşlarında ve mescidin mihrabında görülen şamdanlı mum 

ve kandil şekillerinin Bektaşiliğe ait semboller olması muhtemeldir. 350 

 

 

 

 

 

                                                 
347 Oral, “Karamanoğulları Tarihine ait Vesikalar, Yatağan Mürsel Vakfiyesi” Belleten, XVIII/71, 1954: 337-
345. 
348 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42”, a.g.e, C.III, s1969. 
349 Emin Kılınç, “Klâsik Osmanlı Eğitim Kurumlarından Konya Dârü’l-Huffâzları ( XVII. Yüzyıl)” Gaziantep 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, S.7, 2008, s.39. 
350 Beyhan Karamağaralı, “Anadolu’da XII-XVI. Asırlardaki Tarikat ve Tekke Sanatı Hakkında” AÜ, Đlahiyat 
Fakültesi Dergisi, S.21, Ankara, s.251. 
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3.2.5.6 Kadınhanı Turgutoğlu Ömer Bey Zaviyesi 

Zaviyeler çok geniş ve önemli misyonu üstlenmiş müesseselerdir. Anadolu ve 

Rumeli’de bölgenin imarı, iskanı, zanaatı, ticareti, askeri ve dini eğitimi gibi bir çok önemli 

içtimai meseleler hep zaviyeler eliyle yapılmıştır. Köy, kasaba ve şehirlerdeki zaviyelerde 

görev alan, Türk dervişleri kısa zamanda Anadolu’nun Đslamlaşmasını ve Türkleşmesini 

sağlamışlardır. 

 Karamanoğulları ve Osmanlılar döneminde tekke, zaviye ve vakıflara büyük önem 

verilmiş, devlet tarafından kurulmuş, kollanmış, desteklenmiştir. 

 

 

                                                                                                           M. Zeki ORAL 

Kadınhanı Karamanoğulları zamanında vilayet olarak idare edilmiştir. Karaman 

oğlu Mehmet Bey Konya ovasını zaptettikten sonar, ikiye bölerek yarısını beylerinden 

Turgut Bey’e diğer yarısını da Bayburt Bey’e taksim etmiştir. (1277) Turgutoğulları Orta 

Asya’dan gelerek Anadolu’ya yerleşmiş bir Türkmen aşiretidir.351 Daha sonra 

Osmanlılardan kaçıp Karamanoğulları’na iltica ederek bu bölgeye yerleşmişlerdir. 

Karamanoğulları’na hep sadık kalmışlardır. Nitekim Karamanoğlu Mehmet Bey 1423-1462 

tarihlerinde Turgutoğulları’ndan Pir Hasan oğlu Ömer Bey’i Saideli vilayetine emir (vali) 

olarak tayin etmiştir.352 

  Turgutoğulları daha sonraları, Halep yoluyla Mısır’a gitmiş 250 sene sonra 

Osmanlılar döneminde çıkan afla, ege bölgesine geri dönmüşler. Manisa’nın Turgutlu 

                                                 
351Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, “Karamanoğulları" Ankara 1988, 
s.4-5. 
352 Uzunçarşılı, “Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri” a.g.e, s.21-22.  
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ilçesini kurmuşlardır. Turgutoğulları Karamanoğulları’nın sadık bir emiri olarak Anadolu’da 

dini, askeri, kültürel ve içtimai açıdan büyük hizmetler vermişlerdir. Turgutoğlu Hasan Bey 

oğlu Ömer Bey, Saideli vilayetine bağlı Hatun Köyü (Bugünkü Kadınhanı ilçe merkezi) nde 

bir tekke yaptırmıştır. 

Bu tekkeye Konya’da Mevlâna’nın muassır ve müridlerinden olan Cemel Ali 

(Çocukluğunda Mevlâna’yı sırtında taşıdığı için böyle anılır) tarafından yaptırılan mescidin 

imamı ve muallimi olan Şeyh Turud’u şeyh olarak tayin etmiştir. Daha sonra Şeyh Turud’un 

oğulları Şeyh Durmuş ve Şeyh Turhan bu zaviyede şeyh ve vakıf mütevillisi olarak 

bulunmuştur. 

     Kadınhanı’nın Turgutlu mahallesinde Turgutoğlu Türbesi, tekke mescidi ve kıble 

duvarına bitişiktir. Bu eserlerin mimari değerinin olmadığını. Türbenin içinde dört kabir 

varsa da mezar taşları ve kitabeleri olmadığı için kimlere ait olduğu bilinmemektedir. 

 Vakfiyesine göre Turgutoğlu Hasan Bey oğlu Ömer Bey Saideli vilayetine bağlı 

Hatun köyünde, bugünkü Kadınhanı ilçesi merkezine bir zaviye yaptırmış ve Şeyh Turgut 

evlatlarından Şeyh Durmuş ile Turfan'ı bu zaviyeye şeyh ve mütevelli tayin etmiştir. 

Vakfiyede cami ve türbeden bahsedilmediğine gore, ya Turgut veya Şeyh Turgutoğullarının 

buraya sonradan bir mescid ve bir de türbe ekledikleri anlaşılıyorsa da kitabesi olmadığı için 

inşa tarihi ve banisinin kimler olduğu anlaşılamamıştır. 353   

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Arşivinde bulunan, Vakfiye 

metni aşağıdaki şekilde tercüme edilmiştir. Vakfiyede Ömer Bey, Turgutoğlu Hasan Bey 

Oğlu Ömer Bey adıyla çağrılan, hayır ve hasenat sahibi ulu, aziz ve büyük beylerden olan 

Ömer Bey, gibi yüksek vasıflarla anılmaktadır. Hatun köyünde bir zaviye yaptırdığı, bu 

zaviyeyi gelip gidenlerin durağı kıldığı, masrafları için de Hatun köyünün tamamını, Zengi 

köyünde bir kıta araziyi, Ortaviran mezrasının Bey arazisiyle birlikte hepsini Akşehir’in 

Silind köyündeki değirmeni, Silind ve Đlyaslar köylerinin on iki sehimde  sekiz   sehimini, 

bütün hakları ve hudutlarıyla vakfetmiş ve yukarıda adı geçen şeyh oğullarını mütevelli, 

şeyh, nazır tayin etmiştir.  Hasılatın üçte biri tevliyet hakkı olarak ayrılmış geri kalanı da 

zaviyeye gelip giden misafirlerle yakınlarının iaşe ve ibadelerine sarf edilmesi şart kon-

muştur, Vakfiye 827 H. 1423 M. yılı Rebi'ül-evvel ayının ortasında yazılmıştır.354 

                                                 
353 Oral, “Turgutoğulları” a.g.m, IV. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.150; Oral, “Turgutoğulları Eserleri-
Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar Dergisi, S.3, s.63. 
354 Oral, “Turgutoğulları Eserleri-Vakfiyeleri” a.g.m, Vakıflar Dergisi, S.3, s.63. 
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Turgutoğlu Ömer Bey, Pir Hasan Bey’in oğlu, Hüseyin Bey’in de torunudur. 

Konya’da kendi adı ile anılan bir Dârü’l-Huffâz yaptırmıştır. Turgutoğlu Ömer Bey Dârü’l 

Huffâzı’nda, XVII. y.y. eğitim-öğretime devam ediliyor, 1103/1692 yılında yıllık bir hisse 

gale ile cüzhân olan Ali vefat edince, yerine Bayram adlı şahıs atanmıştır. 

Turgutoğlu Ömer Bey’in Dârü’l Huffâzı’nın vakıf gayrimenkulleri de Đldeş ve 

Bulçak isimli köyler vakıfları arasındaydı. Saideli kazasına bağlı, Hatun Hanı adlı köyde bir 

de zaviyesi bulunduğu kayıtlarda mevcuttur.355 

 

3.2.5.7 Seydişehir’de Rüstem Bey Türbesi 

                                

                                                                                         M. Zeki ORAL 

Konya Seydişehir ilçesi, pazar yerinde bulunan, Seyit Harun Camisi önünde yer alan 

üç kümbetten birisi olan türbe, Seyit Harun’un ölümünden önce, 1320’de yaptırılmıştır.  

Seyyid Harun Camisinin kuzey cephesine bitişik olan üç kümbetten sağdaki ilk kümbet, 

Seyyid Harun-u Veli’ye aittir. Türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

Türbe iki katlı ve 6.10x6.10 m. ölçüsünde kare planlıdır. Kaide ve gövdesi taştan, sekiz 

köşeli kasnak üzerine oturan kubbesi, tuğladan yapılmıştır. Gövde üzerine Đçeriden kemerler 

üzerine oturan kubbe,  sekizgen tambur ve piramidal külaha sahiptir.  

Türbenin giriş kapısı sağda olup, basık kemerli kapı ile üzerindeki niş arasındaki 

bölüme mermer kabartma sülüs yazı ile bir kitabe yerleştirilmiştir. Bu kitabenin anlamı 

şöyledir: ”Bu kutlu türbe, yoksulların efendisi, Allah’ın rahmetine kavuşmuş ve günahları 

bağışlanmış olan Seydi Harun'un yirmi üç rebi'ül-evvel yediyüz yirmi de ölmesi üzerine inşa 

edildi” yazılıdır.  

                                                 
355Kılınç, “Klâsik Osmanlı Eğitim Kurumlarından Konya Dârü’l-Huffâzları ( XVII. Yüzyıl)” a.g.m, s.38. 
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Türbenin içerisinde bulunan sandukanın üzeri sıvanmıştır. Tuğla örgülü olan bu 

sandukanın başucundaki kemeri firuze renkte, altıgen, dörtgen ve üçgen çini levhalarla 

doldurulmuştur. Bunların ortasındaki çini pano üzerinde Allah yazılıdır. Türbe onarımlarla 

özgünlüğünü kısmen yitirmiştir.356 

M. Zeki ORAL Seydişehir’de Seyyid Harun Veli Camii avlusunda Rüstem Bey 

türbesinin 3X3 metre ebadında bir temel üzerine kurulmuş küçük bir yapı olduğunu, köşeleri 

birbirine bitişik olarak kurulmuş olan dört kemerin arası üçgen şeklinde tramplarla sekize 

bölünerek kubbe ile çevrildiğini belirtmiştir.  

 Kemerlerin araları duvarlarla kapatılarak, türbenin dört duvarının meydana 

geldiğini. Doğu tarafında küçük bir kapısı, Batı ve Kuzeye açılmış birer penceresi olduğunu. 

Türbede (8 Şaban 825 H) 38 Temmuz 1422 de Turgut Oğlu Emir Şah Beyin kızı, Sultan 

Hatun ile (Safer 843 H.) Temmuz-Ağustos 1439 da vefat eden, Halil Beyoğlu Rüstem Bey, 

(Rebiulevvel 843 H.) Ağustos-Eylül 1439 da vefat eden, Rüstem Bey’in oğlu Ali Bey ve 

Rüstem Beyin kızı Dürrühand Hatun ve bunlara akrabalığı şüpheli olan 999 H. 1590-1591 

M. tarihinde vefat etmiş Mustafa oğlu Yusuf'a ait olmak üzere beş kabir bulunduğunu ifade 

etmiştir. 

Kümbetin yapanı ve banisi bilinmemektedir. Türbe Vakıflar Genel Müdürlüğü 

mülkiyetinde olup halen türbe olarak kullanılmaktadır. Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulunca 12.03. 1983 tarih ve 4193 numarayla tescil edilmiştir.357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
356 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e, C.III, s. 2119. 
357 Karpuz, “Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42”  a.g.e, C.III, s. 2118. 
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3.3 Kuvvadaroğulları Hakkındaki Çalışma 

  Selçuklu Devletinin çökmesi üzerine Anadolu’da kurulan beyliklerle, onlardan 

başka ve onlar kadar önemli olmayan beylikler de vardır. 

Bunlar kaynaklarda "Tavaif-i mülukten müteferrikin" başlığı altında yazılmıştır. 

Kuvvadaroğulları beyliği işte bu müteferrik beylerden sayılabilir.358Bu beylik hakkında 

Bezm-ü Rezmin kaydı ile Taşköprü’de bulunmuş iki mezar taşında açıklayıcı bilgiler 

bulunmaktadır.359  

Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesi merkezindeki Hüsameddin mescidi haziresinde 

bulunan bu iki mezardan birisi 825 H. 1423 yılında ölmüş bulunan Kuvvadaroğlu Đlyas 

Bey'e, diğeri 826 H. 1423 yılında vefat eden kardeşi, Kuvvadaroğlu Đlyas Beyoğlu Sevindik 

Bey'e aittir. Đlyas Bey’e ait mezarın üzerinde şu yazılar vardır. Sanduka üzerindeki yazıların 

birincisi ayettir. (Surei Al-i Đmran, ayet 17-18) ikincisi ise XV. asır türkçesi ile yazılmış iki 

beyittir.  

"Talihime helal gelmesin, bahtım bozulmasın derken yavaş yavaş ecel çengeli erişti, 

Ecel çengeli esir olduktan sonra elimden tutacak kimse bulunmadı"   

Mezarın baş ve ayak taşlarında şu yazılar vardır.  

"Allah esirgeyici ve affedicidir. Allah Kabirlerini nurlandırsın, Kuvvadaroğlu Đlyas 

bey oğlu ve hakkın affına, rahmetine muhtaç, mübarek şehit, insanlığın hülasası gençlerin 

iftihar ettiği merhum Ali Bey'e bu nurlu mezar yapıldı" yazılıdır. Dördüncü bendin Türkçesi 

de "825 yılı Cemazziyyelahırının 18. Pazartesi (9 Haziran 1422) salı gecesinin yarısında 

yazıldı" yazılıdır.  

 Sevindik Bey'in mezarı baş ve ayak tarafına dikilmiş yalnız iki mermer taştan 

ibarettir. Taşların başları klasik mezar taşları tipindedir. Üzerinde şu yazılar vardır.  

 "Allah bakidir. Bu mezar Kuvvadaroğlu Đlyas Bey Oğlu tanrının rahmetine muhtaç 

mübarek şehit, merhum, vaktın nevcivanı, yiğidi, uluların sonu, neticesi ve beyler 

sülalesinden olan Sevindik Beyin'dir. Allah onların kabirlerini nurlandırsın. 826 senesi Safer 

ayında cumartesi gecesinin üçte ikisi vaktinde yazıldı" 360 

 Bezm-ü Rezm’in kayıtlarında Yıldırım Beyazıd, Amasya'ya giderken 

Kuvvadaroğulları’nın elinde bulunan, Kırkdilim kalesine uğramış, kaleyi muhasara ile zapt 

                                                 
358 Oral, “Anadolu Beylikleri Tarihine Ait Notlar, Kuvvadaroğulları” Belleten, XIX,/73, 1995: 99-102. 
359 Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri, s.57. 
360 Oral, “Anadolu Beylikleri Tarihine Ait Notlar, Kuvvadaroğulları” a.g.m, Belleten, s.101. 
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ederek, Kuvvadaroğlu Seydi Mahmud’u oraya hapsetmiştir. Amasya emiri Ahmet Bey 

tenezzüh yerlerinin güzeli ve hoş bir yer olan, Kaynar pınarına çadırlarına kurmuş asker 

toplamış, Kuvvadaroğlu ile birlikte Sivası, Kadı Burhaneddin'den almak için hareket 

etmişlerdir.  

Kuvvadaroğulları’nın ne suretle Taşköprü’ye gelmiş yerleşmiş ve orada ölmüş 

oldukları hakkında mehazlarda bir kayıt yoktur. Fakat yurtları ellerinden alınan ümeranın 

başka taraflarda ikamete memur edildiği ve geçimlerine medar olmak üzere tımarlar 

verildiği malumdur. Kuvvadaroğulları’nın da Taşköprü'ye bu şekilde gelmiş olmaları ihtimal 

dahilindedir.361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
361Oral, “Anadolu Beylikleri Tarihine Ait Notlar, Kuvvadaroğulları” a.g.m, Belleten, s.102. 
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Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M 

 4 Sosyal Tarih Çalışmaları (Şer’iye Siciline Dayalı Çalışması, 

Senetler, Senetlerde Ele Aldığı Konular.) 

      4.1 Niğde’de Şer’i Mahkeme Sicilleri 

 Đsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın, Ülkü Mecmuası’nda bu adla yazdığı bir makalede, 

Halkevlerinde çalışan ve memleket tarihlerini yazmak zahmetini üzerine almış olan gençlere 

hitap ederek, tarihi tetkiklerde, şer’i mahkeme sicillerinin de tetkikata esas tutulması faydalı 

olacağını kaydetmiş ve adlarını saydığı arkadaşların başına M. Zeki ORAL’ı yazmıştır. M. 

Zeki ORAL Uzunçarşılı’nın bu lütuf, tavsiye ve irşatları üzerine Niğde tarihini ilgilendiren 

tarihi eserleri kitabeleri, vakfiyeleri, ferman ve beratları, eski kitapları evkaf kayıtlarını 

mahkeme siciliyatını incelemiştir.  

Şer’iye mahkeme sicilleri, Milli Türk tarihinin ana kaynaklarından birisidir. 

Bununla beraber yurdun eski içtimaiyatını iktisadî ve siyasi hayatını görmek mümkündür. 

Bilhassa kasaba ve köylerimizin eski hayatını bütün tafsilatı ile ancak bu sicillerde 

görebiliyoruz. Milli tarihimizi şümullü bir şekilde yazabilmek için bu sicilleri gözden 

geçirmek zaruridir.  

 Đfade ve beyan itibariyle o tarihlerdeki yazı şeklini eski Türkçe kelimeleri, Türk 

adlarını ihtiva etmesi bakımından, Türk dili için de birer hazinedirler. 

M. Zeki ORAL, Niğde’yi ilgilendiren bu sicillerin en eskisinden başlayarak, akpınar 

dergisinde neşretmek üzere incelemiştir.  

Yayınlanan sicil defterin uzunluğu 38, genişliği 11 santimetre, 219 sahifeden 

ibarettir.  Deri ciltlidir. Kalınca ve mat bir kâğıt üzerine ekseriyetle talik kırması ve pek azda 

talik ile yazılmıştır. Bor Kadısı Mevlâna Alâeddin zamanında ve 936 senesinden başlar; 942 

senesine kadar devam eden kayıtları ihtiva eder. 362 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362 Oral, “Niğde’de Şer’i Mahkeme Sicilleri” Akpınar Dergisi, S.37, Niğde 1939, s.6-8. 
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4.2 Konya Darüşşifaları  

Tıp gerek Osmanlı medreselerinde, gerekse daha önceki Selçuklu ve Anadolu 

Selçuklu dönemlerinde, üzerinde en çok durulan bilimlerden biridir. Süleymaniye ve Fatih 

gibi büyük medreselerde, temel eğitimini tamamlayanların bir kısmı buraları, tıbbi ihtisas 

alanı olarak seçmişlerdir. Ancak bu eğitimin asıl merkezi müstakil olarak kurulan tıp 

medreseleri ve darüşşifalardır. Darüşşifalar tıp eğitimi ve hizmetinin aynı anda yürütüldüğü 

kurumlar olarak, hem sağlık hizmetlerinin verilmesinde, hem de tıp öğrencilerinin 

yetiştirilmesinde kullanılmıştır. Günümüzün “Eğitim ve Araştırma” hastanelerinin daha 

fonksiyonel ve eğitime daha fazla önem veren bir biçimi olarak, ortaya çıkan bu kurumlar ya 

bir külliyenin bir parçası olarak kurulup, külliyenin vakfiyesinden kendisine ayrılan gelirle 

ayakta kalmışlardır.363 

Sağlık kurumları Đslam dünyasında çeşitli adlar almışlardır. Bunlar arasında en 

yaygın olanı “Darüşşifa”dır. “Sağlık yurdu” demek olan Darüşşifadan başka aynı manada 

kullanılan diğer adları şöyle sıralayabiliriz: Darü’s-Sıhha; Daru’l-Afiye, Darü’r-Reha, 

Darü’t-Tıp, Maristan, Bimarhane, Taphane, Nekahathâne, Şifaiyye gibi hastaların tedavi 

edildikleri yerlerdir. Günümüzün Hastahaneleridir. Şifahaneler tıp medreselerinde okutulan 

derslerin tatbik yerleridir. Buralarda ruh hastalıkları müzikle ve telkinle tedavi edilirlerdi.364 

Anadolu Selçuklu dönemi Darüşşifalarından, Kayseri Gevher Nesibe Hatun 

Darüşşifası, Anadolu’nun en ünlü ve eski darüşşifasıdır. Konya’da I. Đzzeddin Keykavus 

Darüşşifası, Aksaray Alâeddin Keykûbat, Divriği Turan Melik, Amasya Torumtay, Tokat 

Müineddin Pervane Darüşşifaları dönemin önemli darüşşifalarıdır. 

M. Zeki ORAL, Anıt Dergisinde, Konya Darüşşifaları başlığı365 altında bir çalışma 

yapmış, burada Anadolu’daki darüşşifalara dair kısaca bilgiler vermiştir. Bu darüşşifalar, 

Đzeddin Keykavus Darüşşifası, Alâeddin Keykûbat Darüşşifası, Kemalettin Darüşşifası, 

Şadibey Darüşşifası, Gödenli Darüşşifasıdır, bunlar hakkında bilgi vermiş ve Konya’daki  

 

                                                 
363Ali Haydar Bayat,  Anadolu'da Selçuklu Dönemi Darüşşifaları Üzerine Toplu Değerlendirme, Tıp Tarihi 
Araştırmaları, S. 11, Đstanbul 2003, s. 25-44; Feridun Nafiz Uzluk, “Selçukiler Devrinde Konya Darüşşifası” 
Millî Mecmua, S. 14, 15, Mayıs 1940, s. 222-223. 
364 Aslanapa, Türk Sanatı, 7.Basım, Remzi Kitabevi, Đstanbul 2005, s.147. 
365 Oral, “Konya Darüşşifaları” (Mehmet Yusufoğlu imzalı), Anıt, 9, 1949: 16. 
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Darüşşifa hakkında şer’iye sicil defterlerine geçmiş kayıtlardan yedi tanesini 

neşretmiştir.366 

Bunlarda birtanesi Alâeddin Keykûbat Darüşşifası hakkındadır. Konya Şer’iye Sicil 

Defterinin 16. cilt ve 176. sayfasındaki, beratı üzerine bir çalışma daha yapmıştır.367 Beratı 

şöyledir. 

“Suret-i nişan-ı şerif-i alişan hükmü oldur ki: çun avatıf-ı aliyye-i şahane ve avârif-i 

seniyye-i padişaha men müstehakk-ı inayet ve mustevcip-i himâyet olanlar babında mebzul 

ve masruf ve biridir. Binaenala zalik iş bu rafi-i tevkı-i refi-i saadet hişan-ı hakani ve nakıl-i 

yarlığ-i beliğ-i mekremet unvan-ı tacidari kıtvet ül-emasil ve el-akran elhac Ahmet ziyde 

kadru-hu hakkında mezid-i inâyet-i padişahanem zuhura getirüp Konyada vaki merhum ve 

mağfurün lehu sultan Ala üd-din cami-i şerifi ve dar üş-şifası evkafına, iftihar ül-havas ve el-

mukarribîn muhtar ül-izzivet, temkin mu'temet ül-mülûk ves-salâtîn bil-fiil dar üs-saadetim 

ağası olan evkaf-ı mezbure mazın Yusuf ağa dame uluvvüliu arzı mucibince 1083 senesi 

martı iptidasından zab eylemek üzere yevmî on akça vazife ile mütevelli nasb edüp sene-i 

mezbûre Şa'ban'ının dördüncü gününden bu beratı saadet âyât ve behcet gayâti verdim ve 

buyurdum ki mezbûr elhaç Ahmet varıp evkaf-ı merkumeye tarih-i mezburda mütevelli olup 

hizmet-i lâzımasın Mer'i ve müeddi kıldıktan sonra tayin olunan yevmî on akça vazifenin beş 

akçasın cami-i şerif evkafı ve beş akçasın dar üş-şifa evkafı tevliyetleri için evkafı 

mahsulünden alup mutasarrıf olup olmakta bir fert mâni ve mezahim olmaya, şöyle bileler 

alâmet-i şerife itimat kılalar tahriren fi el-yevm ül-rabi min şehr-i Şaban-ül-muazzam sene 

selase ve semanin ve elf.  

Beratın özeti şöyledir. 

Đyi hal sahibi kimselerden Hacı Ahmet, hükümdarın şefkatine mazhar olmuş ve 

Konya’da merhum Sultan Alâeddin Camii ve Darüşşifası evkafına Darü’s-saade ağası ve adı 

geçen evkafın nazırı Yusuf Ağanın yazması (Arzı) üzerine 1083 H. 11672 M. Martı 

                                                 
 
366 Darüşşifalar hakkında daha fazla bilgi için, bkz, Konya Şeriye Sicil Defter Kayıtları; Gönül Çantay, “Tokat’ta 
Tıp Medresesi ve Şifahanesi” Bilim ve Teknik, S.152, 1980, s.7-11; Çantay, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı 
Darüşşifaları, Ankara 1992; Çantay, Kaynaklardan Tanıdığımız Anadolu Selçuklu Darüşşifaları I, IV. Milli 
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1995, s. 13-18; Çantay, Bursa’da Osmanlıların Đlk 
Tıp Kuruluşu, Erdem, Ankara 1996, s.499-504; Çantay, Kadın Baniler ve Darüşşifalar, Cumhuriyet’in ve Tıp 
Fakültesine Kız Öğrenci Kabulunün 75 yılında Sağlık Alanında Türk Kadını Sempozyum Bildirileri, Ankara 
1996, s.353-358; Semavi Eyice, Sivas’da I. Keykavus Darüşşifası, Bilgi, C.XI, S.130, Đstanbul 1958; A.Süheyl 
Ünver, Selçuk Tababeti, Ankara 1940.  
367 Oral, “Konya Darüşşifaları” a.g.m, Anıt, 9, 1949: 15. 
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ihtidasından itibaren tayin olunmuştur. Bu vazifenin yevmî beş akçası cami evkafı, diğer beş 

akçası da darüşşifa evkafı mahsulünden alınacak, kimse Hacı Ahmedi bu hakdan men 

edemeyecektir. Ferman 4 Şubat 1083 tarihinde Đstanbul’da yazılmış 21 Zil-kadde 1083 

tarihinde, yani 47 gün sonra Konya’ya gelmiştir demektedir, Şer’iye sicil defterlerindeki 6 

kayıdı da yayınlamış, bugün yeri bile bilinmeyen darüşşifalar hakkında eline geçen her türlü 

vesikaları yayınlayarak bu hayır kurumlarının ortaya çıkarılmasına çalışmıştır.368 

 

4.3 Kitap Kitabeleri 

Konya'nın kütüphanecilik tarihimizde eski ve oldukça zengin bir geçmişi vardır. 

Günümüze kadar gelen yazma kitap koleksiyonlarının çoğu Konya’da bulunmuştur. Türk-

Đslâm çağı kütüphanelerinin kurulmasına, Selçuklular tarafından başlanılmış, bu kültür 

geleneği Osmanlılar döneminde de devam etmiştir.369 

M. Zeki ORAL, Konya’da Anadolu Selçukluları zamanında, Đplikçi Medresesi’nde 

Şemseddin Altun-Aba370tarafından bir kütüphane kurulduğunu 598 H. 1201 M. tarihli 

vakfiyeden tespit etmiştir. Vakfiye her sene vakıf hasılatından kitaplar satın alınması ve 

bedelince para bırakılmak suretiyle kitapların dışarı çıkarılabileceği şartı konmuştur. Bu 

kütüphane şimdilik Selçuklu devrinin ilk kitaplığı olarak kabul edilmektedir. 

 Daha sonra Selçuklu vezirlerinden Müstevfi (Maliye Bakanı) Emirü’l-Haç oğlu Eb 

üs-sena Mahmud’un tesis ettiği nizamiye bankalı kütüphanesi gelir. Konya dışında ve Konya 

Kalesi’nin Ahmedik kapısı cihetinde bulunduğu buraya vakfedilmiş olan 670 H 1271 M. 

tarihli kitap vakfiyelerinde yazılıdır. 

Bu devirde Şeyh Sadreddin Konevi Camii bitişiğinde, bir kitaplık bulunduğu 673 H. 

1274 M. tarihli kitabesinden ve mevcut kitaplarının vakfiye kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Selçuk devri kitaplıklarının dördüncüsü Seraceddin Ürmevi evladından Bedreddin 

Malumuddin ailesi kutlu Melek Dârü’l Huffazında açılmış olduğu zamanımıza kadar ulaşa-

bilen kitaplarından ve kitaplar üzerindeki kayıtlardan anlaşılmakta ve bu kayıtlarda Dârü’l 

Huffazın Konya’da bulunduğu yazılmaktadır. 

                                                 
368 Oral, “Konya Darüşşifaları” a.g.m, Anıt, 19, 1950: 15-21. 
369 Konya’da Kütüphanecilik ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. Müjgân Cunbur, Vakfiyelere Göre Eski Türk 
Kütüphanelerinin Yönetimi, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Cilt:XI, Sayı:l-2, Ankara 1962; Mehmet 
Önder, “Selçuklular ve Osmanlılar Devrinde Konya Kütüphaneleri” Konya Halkevi Kültür Dergisi, Yıl.14, 
S.131-132, Konya 1949, s.5; Önder, Konya Maarif Tarihi, Konya 1952, s.80. 
370 Bkz. Turan, “Şemseddin Altun-Aba, Vakfiyesi ve Hayatı”  Belleten, XI/42, 1947: 204. 
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Osmanlı devrinde ise mevcut kitapları tespit, tescil ve ilâve suretiyle Hazret-i 

Mevlâna Dergâhında, Yusuf Ağa, Zaferiye ve Zencirli Medreselerinde birer kitaplık 

açılmıştır. 371 

1838, 1889, 1890 tarihli Konya Salnamelerine göre Mevlâna dergâhı kitaplığında 

1300, Yusuf Ağa’da 572, Sadr Üd-din Konevin’de 61, Đplikçi Camisinde 34, Zencirli 

Medresesinde 23 kitap vardır.  

M. Zeki ORAL, Kitap kitabeleri çalışmasında Karamanoğulları dönemine ait bir 

Kur’an-ı Kerimi ele alarak incelemiştir.372 

Bu Kur’an-ı Kerim Müze Đhtisas kitaplığında 12 numarada da kayıtlıdır. Đki cilt 

olarak yazılmıştır. Birinci cilt 0.48 X 0.31 boyundadır. Cildin dışı deridir. Üstü ve kenarları 

nebatî süslerle bezenmiştir. Birinci sahifesi tamamen tezhiplidir.  

Đkinci ve üçüncü sahifelerin etrafı tezhiplenerek ortalarına altın hâl ile Fatiha suresi 

yazılmıştır. Dördüncü sayfa başı da tezhipli olup kelime kelime Farsça’ya tercüme 

edilmiştir.  

  Tercümeler altın ile yazılmıştır. 5. sayfada böyle tercümelidir. Secde ve hizip yerleri 

tezhiptir ve ekseriya kuturları 5 cm. olan madalyon şeklinde, bazıları da âlem biçimindedir, 

Ayet sonlarında 1,5 cm. kutrunda müzeyyen durak işaretleri vardır.  

Đkinci Cilt; 

Bu cildin boyu, yazısı birincisinin aynı olup 801 sayfadır. Her sayfada diğerinde 

oldugu gibi 7 satır vardır. Birinci sayfa tamamen, ikinci sayfanın baş tarafı tezhiplidir. Kitabe 

şöyledir. 

“Bu Kur’an-ı Kerimi Tanrı onun bereket ve burhanını yüceltsin, Karamanoğlu Mahmut 

oğlu; cihanın asıl soylarından, hükümdar ve sultanların kardeşi, Đslâm ve Müslümanların 

yardımcısı, din ve devletin şecaatlısı, saliklerin, bilginlerin” gazi ve mücahitlerin 

koruyucusu, dostu ve sığınağı,  azgın ve inatçıları kahir ve helak eden, hak yolunda çalışan, 

hudutlar bekçisi, muzaffer, mansur, müeyyet, adaletli, bilgin ve ümeranın büyüklerinden 

olan Halilin-Tanrı onun sancaklarını yükseltsin, devletini kuvvetlendirsin - okuması için 714 

yılı aylarında, kulların fakiri Yusuf oğlu ismail Konya şehrinde yazdı” yazılıdır.373 

                                                 
371 Oral, “Konya Darüşşifaları” a.g.m, Anıt, I,1949: 5. 
372 Oral, “Konya Darüşşifaları” a.g.m, Anıt, I,1949: 6. 
373 Oral, “Konya Darüşşifaları” a.g.m, Anıt, I,1949: 8. 
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Müze ihtisas kitapları arasında bulunan 11 No. lu Kur’an-ı Kerim yazılış tarihi itibari 

ile mevcut kitapların en eskilerinden birisi ve 338. inci sayfasındaki kayda göre (Tefsir-i 

Kebîr) in son cildidir. 

Kitabın dışı siyah, içi tahin renginde, deri ciltlidir, bu cilt sonradan yapılmıştır. 

Selçuklu devrine ait değildir. 0.38 X 0.29 ebadında olan Tefsir-i Şerif 339 sahifedir. Her 

sahifesinde 7. satır vardır. Birinci ve sonuncu sahifeleri tezhipli ise de birinci sahifesi pek 

harap olmuş, muhafazası için kâğıt yapıştırılmıştır. Sure başları da tezhiplenerek sure isimleri 

kûfi ile yazılmıştır. Hizip ve cüzler 4 cm. kutrunda daire ve çifte âlem şeklinde tezhiplidir. 

Ayet başları ve satır araları 1,5 cm. kutrunda ortaları tezhipli, dairevi süslerle bezenmiştir. 

Kelime kelime Farsça’ya tercümelidir. Her surenin sonunda yine icmalen o sürenin Farsça 

tercümeleri yazılmıştır. 

Bu Kur’an-ı Kerim’in yazılmasını ve tezhiplenmesini bir ve samed olan Tanrı’nın 

rahmetini isteyen Kayid Oğlu Melikşah emretti. Cenab-ı Hak lütuf ve inayetiyle rahmetini 

genişletsin, iyi kabulle kabul buyursun, demektir. 

Bahse konu ulan Kur’an-ı Kerimin Kayid Oğlu Melikşah'ın emriyle Tebrizli Hattat 

Ömer tarafından 603 H. 1206 M. yılında yazılmış olduğu anlaşılmaktadır.  

 

4.3.1 Kitap Kitabeleri II 

ORAL, Müze ihtisas kitapları arasında 11.numaralı Kur’an-ı Kerim yazılış tarihi 

itibarı ile mevcut kitaplarının eskilerinden birisi ve 338. sayfasındaki kayda göre, Tefsir-i 

Kebirin son cildidir. Kitabın dışı siyah, içi krem renginde deri ciltlidir. Selçuklu dönemine ait 

değildir 339 sayfadır, her sayfasında 7 satır vardır. Sure başları tezhiplenerek sûre isimleri 

kufi ile yazılmıştır. Bu Kur’an-ı keriminde Tebrizli hattat Ömer’e Kalid Oğlu Melikşah 

tarafından yaptırıldığını belirtmiştir.374 

 

4.3.2 Kitap Kitabeleri III 

M. Zeki ORAL, Karaman Eyaleti Beylerbeyi iken, Konya’da vefat eden 

Hasan Paşa tarafında vakfedilmiş Kur’an-ı Kerimle, Eddürer-ül Cevahir adlı 4 ciltlik 

tefsir kitabın bulunduğunu bu kitapları incelediğini belirtmiştir.375 

                                                 
374 Oral, “Kitap Kitabeleri II” Anıt, 2,1949: 17. 
375 Oral, “Kitap Kitabeleri III” Anıt, 9, 1949: 7. 
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Kur’an-ı Kerimin, Müze kitaplığında 19 numaraya kayıtlı olduğunu, 

kahverengi deri ciltli, cildi miklaplı, ortası kabartmalı, kâğıdı samani aharlı, ayetler 

ve tercümelerinin harekeli bir nesihle yazıldığını, Kur’an-ı Kerimin 660 sayfa 

olduğunu, her sayfasında 15 satır bulunduğunu, hattat kitabesinin 660. sayfada 

bulunduğunu belirtmiştir.376 

 

4.3.3 Kitap Kitabeleri IV 

M. Zeki ORAL, bu makalesinde tarih ve sanat tarihi açısından kitapların en 

önemlilerinden olduğunu belirttiği, 7 numaralı Kur’an-ı Kerimi incelemiştir, Cildinin dışının 

tahini renkte, deri olduğunu, ortasının beyzi şekilde baskılı yaldızlı olduğunu, kâğıdının ince, 

samani ve aharlı olduğunu, 480 sayfadan ibaret olan Kur’an-ı Kerimin, her sayfasında 15 

satır bulunduğunu, birinci sayfasında, vakfiye bulunduğunu belirtmiştir.377Kur’an-ı Kerimin 

son sayfasında altın hal ile hazırlanmış bir zemin üzerine siyah mürekkeple yazılmış hattat 

kitabesi bulunmaktadır.378Vakfiyesinden 872 H. 1467 M. yılında, kitabesinden 856 H. 1451 

M. yılında yazıldığı anlaşılmaktadır. 

 

4.3.4 Kitap Kitabeleri V 

ORAL, Müze kitaplığının 8 numarasında kayıtlı bulunan, Kur’an-ı Kerim yazı ve 

tezhip bakımından olağanüstü bir değer taşıdığını ifade etmiştir. Cildinin dışı koyu 

kahverengi ve deri, ortası kabartmalıdır. Cildi eskimiş tekrar yapılmıştır. Cildin içi vişne 

renginde deridir. Kur’an-ı Kerimin kâğıdı ince, yumuşak ve aharlıdır. 916. sayfada Kur’an-ı 

Kerim tamamlanmıştır, 918-919. sayfalara vakfiyesi yazılmıştır. 9 numaralı Kur’an-ı 

Kerimle ilgili incelemede açıklanan II. Selim’in mührü bu Kur’an-ı Kerimin muhtelif 

sayfalarına da basılmıştır. Vakfiyesinde bu Kur’an-ı Kerimin Mevlâna merkadinden 

duracağı, başka yere çıkarılamayacağı, satılamayacağını, hibe ve rehin edilemeyeceğini, eğer 

edenler olursa muhsin zümresinden uzak olsunlar, bir kimse bu şartları işittikten sonra 

değiştirirse günahı değiştirenin üzerine olsun hükümlerini içermektedir.379 

 

 

                                                 
376 Oral, “Kitap Kitabeleri III” Anıt, 9, 1949: 12. 
377 Oral, “Kitap Kitabeleri IV” Anıt, 13, 1950: 3. 
378 Oral, “Kitap Kitabeleri IV” Anıt, 13, 1950: 4. 
379Oral, “Kitap Kitabeleri V” Anıt, 13, 1950: 11. 
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4.3.5 Kitap Kitabeleri VI 

Kur’an-ı Kerimin 1926 yılında Hz. Mevlâna Dergâhından, Konya Müzesi’nin 

envanterine 9 numara ile kayıt edildiğini. Kur’an-ı Kerimin cildi deri, ortası, köşeleri 

ve kenarları tezhipli ve kabartmalı ve maklebli olduğunu, maklebininde dışı gibi 

tezhipli ve kabartmalı olduğunu, her sahifesinde 14 satır bulunduğunu, 8. Numaralı 

Kur’an-ı Kerimde olduğu gibi II. Selim’in çifte kavisli tura şeklinde kazınmış 

mührünün bulunduğunu, Kur’an’ın 614 sayfa olduğu ve 615. sayfasında vakfiyesinin 

bulunduğunu belirtmiştir.380 

 

4.4 Selçuk Devrinden Kalma Đki Senet 

M. Zeki ORAL, Selçuklu dönemine ait senetlerin, fotoğraflarını incelenmesi için 

Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce, Konya Müzesi’ne gönderildiğini, bunların, 

Anadolu Selçukluları zamanındaki şer’iye mahkemelerince düzenlenmiş ve inde'l-hace 

temessük edilmek üzere ilgililere verilmiş ve bu güne kadar emsaline hiç rastlanmamış iki 

senet oldukları anlaşılınca, önemle ele alındıklarını ifade etmektedir. 

Senetlerden birisi, bir sene vade ile verilen 1500 akça borca ve mukabilinde üç 

dönüm arazinin rehin alındığına; diğeri de Amasya’ya bağlı Orta köyün satışına dairdir. 

                                                 
380 Oral, “Kitap Kitabeleri VI” Anıt, 14,1950: 12-16. 
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                                      M. Zeki ORAL 

  Yukarıdaki senet 697 senesi Rebi-ül evvel ayının 23. günü (7 Şubat 1298 Cuma) 

Amasya Mahkemesi’nde; ikinci senet de bundan üç yıl sonra ve 700 senesinin Zil-kadde ayı 

ortasında (22 Temmuz 1301 Cuma) ve yine Amasya Mahkemesi’nde yazılmıştır. 

Bu tarihlerde III. Keykûbat hükümdardır ve Anadolu Selçuklu Devleti son günlerini 

yaşıyordu, Devletin siyasi durumu çok sarsılmıştır. Hükümdar, Đlhanilere tabi bir memur 

durumunda idi. Türk-Đslam devletlerinde, bu arada Selçuklular’da kurulmuş ve devam ede 

gelmiş olan idari, şeri kurumlar değişmemişti. Bahse konu olan senet bu devre ait 

vesikalardandır. 

Anadolu Selçukluları’nda, memleketin adliye ve mülkiye işleri şer’iye 

mahkemelerinde görülmekteydi.  



136 
 

 
 

Şer’iye mahkemelerini merkezden gönderilen kadılar ve naipleri idare ederler, 

hüküm ve kararlarını Osmanlı ve diğer Anadolu Beyliklerinde olduğu gibi bir deftere 

yazarlardı. 

Yine Osmanlılarda olduğu gibi vatandaşları ilgilendiren kayıt ve kararların suretleri 

icabında faydalanmak üzere vatandaşlara verilebiliyordu. Fakat Anadolu Selçuklu Devleti 

şer’iye mahkemelerinden kalma sicil defterlerinden elimize geçmiş ve bu mahkemelerden 

efrada verilmiş senet, hüccet, ilam gibi hiç bir vesika ele geçmemiştir.  

ORAL, Anadolu Selçukluları zamanında yazılmış bu senetle, Osmanlılar 

döneminde yazılan senetler arasındaki farkın Arapça ve Osmanlıca yazılmış olması 

ve şahitlerin Osmanlı senetlerinde fazla olmasının, bunun yanı sıra Osmanlı 

senetlerinin baş tarafında kadaytü (hükmettim) yazısının bulunduğunu Anadolu 

Selçuklular’da ise senedin kuvvetini artıran tevk’i, tesir yazılarının yer aldığını 

açıklayarak senetler arasında mukayese yaparak bilgi vermiştir.381 

Selçuklu Devleti mahkemelerinde düzenlenmiş ve asılları sicillere yazılarak birer 

sureti vatandaşlara verilmiş olan bu iki senet zamanımıza kadar gelebilmiş ilk ve tek parça 

senetlerdir. 

 Selçuklu Devleti’nin resmi dili Farsça idi. Hükümdarları ve yakınları ekseriya 

Farsça konuşur ve yazarlardı. 

Memleket emvalini yazan vezaret divanında; askeri işleri ve umarları yazan arz 

divanındaki kâtiplerin, bunlardan başka harç, ambar, camedarhane, şikarhane, taşhane, 

kârhane, cebehane ve mutbah yazıcılarının tuttukları defterler ve kayıtlarla resmi yazıların da 

Farsça olduğu, edebi eserlerin, tarihlerin Farsça yazıldığı bilinmektedir. Selçuk devrinde 

yazılmış Tefsir, Hadis, Fıkıh gibi dini eserlerin, vakfiyelerin Arapça olanların günümüze 

kadar gelmiş örnekleri mevcuttur. Mahkeme kayıtlarıyla mahkemelerden vatandaşlara veri-

len hüküm ve karar suretlerinin, Arapça olduğunu da kesin olarak bu senetlerden 

öğrenmekteyiz. 

 Birinci senedin başında, içinde ve sonunda Kadı, alımı satımı yapanlarla, vekil ve 

şahit olarak 24, ikinci senette 28 kişi adı geçmektedir. Bunlardan bir kısmı tarihi simalardır 

ki vesikaların bu yönden de tarihi değerleri vardır. 382 

 

                                                 
381Oral, “Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet” Anıt, 16, 1950: 3-5. 
382Oral, “Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet” a.g.m, Anıt, 16, 1950: 5. 
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Selçuklu devrinde toprak; Has, ikt'a, vakıf, milk olarak idare edilirdi.  

Hükümdarın bir hizmet karşılığı olarak, hükümdar ailesinden veya devlet 

adamlarından birine veya Sipahilere verdiği araziye has veya ikta denilirdi. Vazifesinden 

çıkarılanların hasları alınır, sipahilerin tımarları erkek evlatlarına intikal ederdi. Başkalarına 

satılamazdı. Hükümdar veya hayır sahipleri tarafından hayır işlerine vakfedilmiş olan toprak 

ise satılamaz ve rehin edilemezdi. 

Beylik araziden bir kısmı yüksek hizmeti görülenlere milk olarak verilirdi, bunlar 

babadan evlada intikal eder başkalarına satılır, hibe olunurdu. Đşte birinci senette rehin edilen 

Amasya’nın Efkeri köyündeki üç dönüm arazi ile kâfi olarak satılan Amasya’nın, Orta köyü 

bu sınıftandır. Eskiden bu türlü alım satımın Bey-i Sahih, Bey-i Caiz, Bey-i Fasit, Bey-i 

Mevkuf, Bey-i Nafiz, Bey-i Bat, Bey-i Bi'l-Vefa gibi 13-14 şekli vardı. 

Arap harfleri ile yazılan eski Türk yazılarının sülüs, nesih, reyhanî, tevki, divani, 

talik, rik'a ve gibi cinsleri vardı. Bunlar yazılacak şeyin kitap, levha, vakfiye, berat, ferman, 

senet, mektup olduğuna göre veya yazanların zevk ve itiyatlarına göre değişirdi. Bu 

vesikalardaki yazı, harf ve kelimeleri pek de seçkin olmayan tevki yahut icaza denilen yazı 

cinsindendir. 

Bu yazının birçok çeşitleri, okunması oldukça kolay olanları ve bu senetlerde olduğu 

gibi gelişi güzel yazılmış bulunanlarda vardır. 

Senetlerin yazılışında kelimelerin doğru okunuşunu sağlayan harekelerin, ekseriyetle 

noktaların bulunmayışı metnin okunmasını bir hayli güçleştirmektedir.  

 Birinci senedin mealen tercümesi, 

Bu vesikanın içindekiler hikâye edildiği şekilde doğru olarak yanımda cereyan etti. 

Emniyetli kişilerin şahadetleri üzerine cümle hükümleri yazdım. Ben bu tarihte Amasya 

kadısı olan Tebrizli Abdurrahman oğlu Abdullah’ım. 

Beylerin sevgilisi, tali'li ve çok şerefli efendisi olan alaylı   (Genç oğlu Civan oğlu?) 

Mehmet oğlu Şucat id-din Süleymanbey beylerin ve büyüklerin ulusu ve efendisi olan Seyf 

üd-din Durunday oğlu yücelikleri devamlı olsun, Nasır ud-din Mehmet beye hükümdarın 

memleket içinde geçen gümüş dirhemlerinden bin beşyüz dirheminki üçte biri beşyüz 

dirhemdir, verilmesi gerekli borcu olduğunu doğru ve dini esaslara uygun olarak söyledi. 

O bin beş yüz dirhem borç, aşağıda boyutları ve durumları tamamen yazılı akarlar 

rehin edilerek senet tarihinden tam bir sene sonraya bırakıldığı anlaşılmaktadır. 
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Adı geçen Nasır ud-din Mehmedin; Hacı Đzz üd-din Ali oğlu Necm üd-din Kutlu 

Bey kızı iffetli, şerefli, itibarı yüksek, efendi olan Saliha adlı kadının vekili olduğu, Musa 

oğlu Đbrahim ve Rüstem oğlu Mehmet oğlu Şeyh Ali Bey’in şahitlikleri ile anlaşılmaktadır. 

Dörtte birinin yarısı rehin ve helal edilen akarın hepsi Amasya’ya bağlı Efkerî 

köyündeki üç dönümdür. Bu dönümlerden birisi eskiden Ali Ahi dönümü diye bilinen ve bu 

gün Osman ve Đdris’in ortaklık ziraat yaptığı yerdir. Đkincisi Devletşah dönümü diye anılan 

yerdir. Bu gün çoban ve babası çiçeğin ortaklığındadır; üçüncüsü kilise yer denilen dönüm 

olup küçük lakabıyla söylenen Hoca Ali ve Saraç Danişmend’in ortakçı olarak ektiği yerdir. 

Birinci senette hasılatın dan da istifade edilmek şartıyla rehin verilen üç dönüm 

arazinin bu muvakkat satışına (Bey-i bi'l-vefa), kayıtsız şartsız satılmış olan ikinci senetteki 

Orta köyün satışına da (Bey-i bat) denilmektedir. 

 

4.4.1 Se1çuklu Devrine Ait Đkinci Senet  

ORAL, Đkinci Senedin Arapça yazılışını ve Türkçe tercümesi ile ilgili 

tafsilatlı bilgi vermiştir. Senedin Turhal Đli Kadısı, Mehmet Oğlu Mahmut tarafından 

kaleme alındığını açıklamış, Amasya Đline bağlı Orta Köyü’nün dörtte üç hissesinin 

Mehmet Oğlu Alpaslan tarafından şahitler huzurunda, Kutlu Bey’in Kızı Saliha 

Hatun’un vekili, Amasyalı Arap Şah Oğlu Ali Oğlu Bedrüddin Ebubekir, tarafından 

satıldığı yönünde senette bilginin bulunduğunu açılamıştır. Satışa konu olan köyün 

alanı hakkında Şer’î sicillerine dayanarak açıklamada bulunmuştur.383 

 

 

 

                                                 
383Oral, “Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet” a.g.m, Anıt, 17, 1950: 5. 
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                                                               M. Zeki ORAL 

ORAL tarafından Türkçe’ye çevrilen senet şöyledir; 

“Şeyhlerin, Tanrı ilimlerini bilenlerin sultanı; doğrulukları bulmuş olanların 

kuvvetlisi, din ve milletin ışığı, Müslümanların uğurlusu olan ve padişahlara öğüt veren 

Mehmet oğlu Alpaslan şu anılanları satın aldı. 

Saygı değer büyüklerden olan, Amasyalı Arab şah oğlu Ali oğlu Bedr üd-din 

Ebubekirde kendisine verilen vekillik belgesi hükmüne göre; Đz üd-din Ali oğlu Kutlu beyin 

kızı şerefli, yetkili efendi olan Saliha hatunun vekili olduğu; Abdullah oğlu Hüsam üd-din 

Altunbaş ve büyük beylerden bulunan Ömer beyin azatlı kölesi Abdullah oğlu Kutluca, 

Kasab Ziyare’li Hüseyin oğlu Đvaz oğlu Nur üd-din Murad ve Sınıreli Ekmekçi Mehmet oğlu 

Receb oğlu Hüsam üd-din Hüseyin tanıklıklarıyla anlaşıldıktan sonra bu alış verişin 

yapıldığı zaman eli ve buyruğu altında hakkı ve vekilliği dolayısıyle mali olan; Amasya’ya 

bağlı Orta köy adiyle söylenen ve tamamı dört hisse olan köyün üç hissesinin hepsini 

sattı.”384 

                                                 
384 Oral, “Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet” a.g.m, Anıt, 18, 1950: 3. 
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Amasya’nın Orta Köyünün bütün sınırları, hakları, gelenekleri, ekleri ve bölükleri ile 

ekilen ve ekilmeyen tarlaları düz dağları, tepeleri, kuyuları, ırmakları, meyveli ve meyvesiz 

ağaçlarıyla, evleri, odaları ve yöreleri ile içinde ve dışındaki haklarının hepsiyle satıldığının 

belirtildiği senette, satış bedeli Anadolu memleketlerinden, Havza’da geçen itibari para-

lardan üç bin gümüş dirhemdir. Paranın yarısı beyan edilmiş olmak ve yukarıda yazılan 

durumda bulunmak üzere bin beş yüz dirhemdir.385 

Satış doğrudur. Din esaslarına uygundur. Senetli, kuvvetli, şamil ve kesindir. Đstek ve 

kabul ile olmuştur. Bir defa teslim alınmış, verilmiş iki taraf da razı olmuştur. Satılan şeyi 

alanda kararlaştırmıştır. Đstediği gibi benimseyebilir. Bu hüküm ve şahitlikler 700 senesi 

Zil’kad-de ayının ortasında bir Allah’a, dua elçisine yaraşır, konularını ihtiva etmektedir. 

Senetlerin içinde, iki tarafın anlaşma şekli anlatılmış sonuna tarihi konmuş ve bu 

sözleşmede bulunan şahitlerin adları ve şöhretleri altına yazılmıştır.386  

 

4.4.2 Sultan Hatun Senedi (3.Selçuklu Senedi)  

 M. Zeki ORAL, Selçuklu devri mahkemelerine ait, iki senedi, çeşitli bakımlardan 

inceleyerek, Belleten’de neşretmiştir. Senetlerin hukuki yönden tahlillerini de yapmıştır.387  

Sultan Hatun senedi yukarıda açıklanan iki senetten sonra üçüncü senettir. Selçuklu 

tarihinde, bir hükümdar kızının adını tespit edilmesi bakımından diğerlerinden ayrı bir önemi 

vardır. Bu senet Selçuklu mahkemelerinden alınmıştır. Şahıslarda bulunmasına rağmen 

günümüze kadar yaşayabilmiştir. Senedin orijinali aşağıda görüldüğü şekildedir. 

                                                 
385 Oral, “Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet” a.g.m, Anıt, 18, 1950: 22. 
386 Oral, “Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet” a.g.m, Anıt, 19, 1950: 5-12. 
387 Oral, “Sultan Hatun Senedi” (Temmuz 1955 ten ayrı basım) Belleten, C.XIX/75, 1955: 385-394; Oral, 
“Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet”  a.g.m, Anıt, S.16, S.19, S.62; Oral, “Selçuk Devrinde Kalma Đki 
Senet” a.g.m, A.Ü, Đlahiyat Fakültesi Dergisi, S.I, 1951, s.41.  
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                                                                                          M. Zeki ORAL 

M. Zeki ORAL, senedin, samani aharlı bir kâğıt üzerine Selçuklu neshi ile 

yazıldığını, baş tarafında kalınca harflerle "Sultan Hatun" adı ve sol yukarısında dört satırlık 

tevk’i yazısı bulunmaktadır. Metni 14 satırdan meydana gelmiştir. Sonunda 9 tane şahit adı 

vardır. 2 cm. genişlikte katlanarak küçük bir tomar şekline sokulmuş olan vesikada kırıklar 

meydana gelmiştir, kenarları ıslanmış, kâğıdın, yazılarını rengi solmuştur. Vesikanın sol 

tarafı baştanbaşa aşınmış isede, kelimelerde fazla eksilme olmamıştır. Metin emsali ile de 

karşılaştırılarak incelenmiştir ve aşağıdaki gibidir388.  

  "Maksat anlaşıldı (Vesikanın mazmunu yanında sabit oldu) Doğruluğuna 

hükmettim. Bu tarihte Darün-Nasr Tokat-ulu Tanrı esirgesin-hâkimi olan(bir kelime siliktir) 

oğlu ismail onu yazdı.  

Keyhüsrev oğlu esirgenmiş, mağrifet olunmuş, Rükn üd-din Kılıç Arslan'ın kızı, 

yüksek talihli, hayırların başı(fatihası)büyük kıraliçe(melike)sultan Hatun'un vekili Abdullah 

oğlu Şuca üd-din Uğurlunun satış hakkındaki ifadesi ve Ahmet Foni oğlu Tacüd-din 

Ebubekir ile Sa'd üd-din mübarek'in azatlı kölesi Abdullah oğlu Sarim üd-din, Yahya'nın 

şahitlikleri ile Abdullah oğlu ve beylerin iftihar ettiği büyük bey Hüsameddin Gündoğdu-

                                                 
388 Oral, “Sultan Hatun Senedi” Belleten, C.XIX/75, 1955: 386-387. 
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yüceliği devamlı olsun da adı geçen Şüca üd-din Uğurlu Vekaleti hesabiyle aşağıda yazılı 

mezrayı satın aldı.  

Bu suretle Sultan Hatun’un eline ve tasarrufu altına geçmiş olan, Tokat'ın Đsa Meşhet 

Köyü arazisi, diğer tarafı, Kızlukkayası Köyü arazisi, üçüncü tarafı Seğirdicek mezrası,  

dördüncü tarafı, Kasın Köyü arazisi ile hudutlanmıştır. Đşte bu mezra bütün hudutları, 

hakları, evleri, arazisi, gezinti yerleri ve başka içten, dıştan hakları ile ve rayice göre 300 

dirhem gümüş mukabilindeki bunun üçte biri 100 dirhemdir. Cümle muteber şartlara din 

esaslarına uygun ve doğru olarak alındı, verildi. Bedeli ödendi. Satış muamelesi 702 Hicret 

yılı Zilhicce ayının 28. (13 Ağustos 1303) günü cereyan etti ve yazıldı şeklindedir.389  

Senedin yazıldığı 13 Ağustos 1303 tarihinde, Anadolu Selçuklu Devleti hüküm 

sürmektedir.  

 Senet, Sultan Mesud'un bu ikinci cülusundan, iki ay kadar sonra yazılmıştır. Mesud 

II. vesikada adı geçen Kılıçarslan IV. ün kardeşi, Keykavus II. nin oğlu, Sultan Hatun’un da 

amcazadesidir. Mezrayı satın alan Sultan Hatun’un babası IV. Kılıçarslan ile dedesi II. 

Keyhüsrev Anadolu Selçukluları Devleti’nin hükümdarlarındandır. Vesikada adı geçen 

kişiler incelendiğinde, Sultan Hatun'un IV. Kılıçarslan’ın iki kızından biri olduğu 

anlaşılmaktadır. Diğer kızı ise Selçuk Hatun'dur.390 

 

4.5 Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan Zamanında Yapılmış 

Eserler ve Kitabeleri 

Anadolu Selçukluları, Đlhanilerin siyasi ve askeri nüfuzları altına girmişti. Đlhanilerin 

Anadolu'ya gönderdikleri asker kumandanlar ve nazırların müdahaleleri yüzünden 

Selçuklular günden güne egemenliklerini kaybetmekteydiler. Nihayet ilhanlı 

hükümdarlarından Olcaytu Mehmet Hüdabende (1304-1316) zamanında, Selçuklular 

bertaraf edilmiş, Anadolu bir vilayet halinde umumi valilerle idare edilmeye başlanmıştır. 

 Đlhani askerleri ve idarecileri Anadolu’da zulüm ve baskıya dayanan bir yönetim 

biçimindeydiler. Bu yüzden Anadolu halkı kendi beylerinin başlarına toplanıp müstakil birer 

beylik kurmaya, dolayısıyla bir adaletli ve huzurlu bir yönetime can atıyorlardı.  

                                                 
389 Oral, “Sultan Hatun Senedi” a.g.m, Belleten, C.XIX/75,1955: 388. 
390 Oral, “Sultan Hatun Senedi” a.g.m, Belleten, C.XIX/75,1955: 385-394. 
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Đlhaniler ise Anadolu halkının kendi idarelerine bağlı kalmalarıını temin maksadıyla 

teşekkül etmekte olan beylikleri ve Selçuklu soyuna mensup kimseleri yok etmeye 

çalışıyorlardı. 

1314 yılında Olcaytu Mehmet Hüdabende'nin veziri Emir Çoban Noyan büyük bir 

ordu ile Anadolu’ya gelmiş ve Anadolu Beyleri, Đlhani idaresine bağlı kalacaklarını 

bildirmişlerdir. Emir Çoban kendisine itaat etmeyen Karamanoğlunu tedip ve Konya'yı zapt 

etti. Dönüşte oğlu Timurtaş Noyan'ı Anadolu’da kaymakam bırakmıştır. Timurtaş babasının 

başladığı icraata devam ederek, Karamanoğulları’nın da dahil olduğu Anadolu Beylerini 

ister istemez itaat altına almıştır.  

Đlhani hükümdarlarından Olcaytu Sultan Mehmet ve Ebusayit Bahadır Han (1316-

1335) yıllarında, Anadolu nisbi bir sükûn ve asayişe kavuşmuş olduğu, bazı hayır eserleri 

yapılmış bulunduğu da bugüne kadar yaşamış olan örneklerinden anlaşılmaktadır. M. Zeki 

ORAL,  Timurtaş zamanına ait birkaç eseri incelemiş ve neşretmiştir.391  

Bu eserler Sivasta Şeyh Rai Çeşmesi,392Samsunda Bezistan Mescidi ve 

Kitabeleri,393Samsun’da Şeyh Kutbeddin Mezar Taşı,394 bu eserler çalışmamızın ilgili 

bölümlerinde ayrıca incelenmiştir. 

 

4.6 Mevcut Vesikalara Göre Burdur Kütüphaneleri ve Kitap Vakfiyeleri 

Vesikaları  

M. Zeki ORAL,  Burdur’da dört tane kütüphane bulunduğunu, bunların 

Sadrazam Halil Hamit Paşa Kütüphanesi, Sadrazam Derviş Mehmet Paşa 

Kütüphanesi, Küçük Şeyh Kütüphanesi, Sadan Zade Hacı Đsmail Kütüphaneleri 

olduklarını, Sadrazam Halil Hamit Paşa Kütüphanesi’nin ahşaptan inşa edildiğinden 

dolayı yıkılmış olduğunu ve içindeki kitapların başka kütüphanelere nakledildiğini 

belirtmiştir.395 

                                                 
391Oral, “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, Ankara 1955, s.208-215. 
392 Oral. “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
a.g.m, V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s209. 
393 Oral. “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
a.g.m, V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s211-212. 
394 Oral. “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
a.g.m, V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s212-215. 
395 Oral, “Mevcut Vesikalara Göre Burdur Kütüphaneleri ve Kitap Vakfiyeleri Vesikaları” Belleten, 
XXIV/94, 1960: 233. 
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Sadrazam Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi’nin, Burdur’un neresinde olduğu 

ve burayı inşa ettiren zatın isminin bilinmediği, mimarî yapısının değiştirilmiş 

olduğunu, Kütüphanedeki kitapların başka kütüphanelere nakledilmiş olduğundan ve 

buranın kitabesinin bulunamadığını. 

Küçük Şeyh yahut Bulgur Zade Necip Efendi Kütüphanesinin mimari yapısı,  

kitabesinin olmadığını ancak buraya vakfedilen kitaplarda binanın tarihi ile vakfiyesi 

hakkında bilgiye ulaşılmış olduğunu, 

Sadan Zade Kütüphanesi’nin,  kitabesi olduğunu, banisinin bilindiğini bu 

kütüphanelerde bulunan matbu ve yazma eserlerin ayrı ayrı tasnif edilerek, koruma 

altına alındığını, bu kütüphanelerde 3208 adet kitabın, yeni kurulan Etüt 

Kütüphanesi’ne nakledilmiş olduğunu ifade etmiştir. 

Ayrıca bu kütüphanelerde kaçar adet kitap bulunduğunu, kitapların kimler 

tarafından buralara bağışlandığını, kitaplarda basılmış olan mühürlerin Osmanlıcaları 

ile Türkçe açıklamalarını yayınlamıştır.396 

   4.7 Vakfiyeler 

Va   Vakıf Arapça bir kelime olup, durdurmak, alıkoymak manasındadır.397Terim olarak 

bir kimsenin Allah’a yakın olması gayesi ile menkul ve gayrimenkul mal veya mülkünü dini 

veya sosyal bir gaye için tahsis etmesidir.398Vakıf yapan kişiye vakıf, vakfedilen mala 

mevkuf, geliri tahsis edilen cihete mevkufun aleyh denir. Vakfedilen şeyin vasıflarını ve 

vakfedilme şartlarını ihtiva eden ve kadı tarafından tasdik edilen belgedir.399 

Vakıf karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan medeni bir müessesedir. Toplum 

hayatının devamı karşılıklı yardımlaşmadan doğar. Karşılıklı yardımlaşmanın önemli bir 

unsuru, karşılık beklemeden yapılanıdır. Bununda en güzeli vakıf ve zekâttır. Hayatın 

gayesinin sadece menfaat değil,  fazilet ve gerçek manada insanlık olduğuna inananlar, 

yardımlaşmanın fedakârlık esasına dayanan karşılıksız yardımlaşma olduğunu, vakıf 

hukukunun da bu anlayışın mahsulü olduğunu ve farklı tabakalar arasında ki münasebetleri 

düzenlediğini, insanlar arasında yaratılıştan bir hayırseverlik duygusunun bulunduğunu, 

vakfın ifa ettiği fonksiyonun sadece ferdi hayırseverlik duygusundan doğan yardımlaşma 

                                                 
396 Oral, “Mevcut Vesikalara Göre Burdur Kütüphaneleri ve Kitap Vakfiyeleri Vesikaları” a.g.m, 
Belleten,  XXIV/94, 1960: 233-261. 
397Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat,  Đstanbul 1992, s. 1036. 
398 Osman Cilacı, “Vakfın Yaşatılmasında Mali Kaynak ve Önemi” Vakıflar Dergisi, S.11, Ankara 1994, s.241. 
399 Đ.Erol Kozak, Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf,  Akabe Yayınları, Đstanbul 1985, s.17. 
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olmadığını, ayrıca devletin ifa etmekle yükümlü olduğu birçok kamu hizmetini de ifa etmesi 

bakımından önemlidir.400  

Selçuklu ve Beylikler dönemleri değerlendirildiğinde, kitabelerden sonra vakfiyeler 

önemli yazılı kaynaklardır. Vakfiyeler, yazılı belgeler arasında doğrudan doğruya veya 

onların yakın ve uzak çevreleri ile ilgili olan belgelerdir. Vakıf kurumu Türkler’in 

Anadolu”da kurdukları ilk kurumlardandır, bu kurumların işlerlik kazanmasıyla, vakıf 

eserlerde sayıca artmıştır. Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi vakfiyelerinden az sayıda 

örnek zamanımıza kadar gelmiştir.401Dönemin sultanlarına, devlet adamların ait Arapça 

vakfiyelerin bir bölümü Osman TURAN, Đ. H. UZUNÇARŞILI, M. CEVDET, M. Ferit 

UĞUR- M. Mesut KOMAN, A.Y.OCAK ve M. Zeki ORAL’ın (Turgutoğulları Vakfiyeleri, 

Aksaray Vakıfları ve Karaman’da Hoca Mahmud Mescidi Dâr-ul Huffazı Vakfiyeleri) 

kişisel ilgi ve çabaları ile çevrilmiş yayınlanmış az sayıda örneklerdendir.402   

Tesis edilen her vakfın, senedi tüzüğü olarak nitelenebilecek vakfiyesinde o vakfın 

kurucusunun hangi gaye, hangi düşünce ile malını mülkünü vakfettiği yazılır, vakfiyenin 

girişinde vakfın dünya görüşü, hayat felsefesi olarak yer alan düşünceler, döneminin 

benimsenen fikirleridir.403 

 

4.7.1 Yatağan Mürsel Vakfiyesi 

 Konya ile Beyşehir arasında Fasıllar, Kubâdâbâd, Antalya yoluna inilen kavşakta 

Đnlice köyü bulunmaktadır. Kestel’den Đnlice’ye uzanan yol üzerinde, Kızılören 

Kervansarayı, Đlalmış Tekkesi, Ağrus köyünde Doğanyürük, Yatağanda Ahmet Mürsel 

Zaviyeleri, Şeyh Hasan köyünde, Şeyh Hasan Tekke ve Zaviyesi vardır.  

Yatağan Mürsel, Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve bu topraklara yerleşmiştir. 

Horasan geniş bir bölgenin adı olup, Afganistan’da bu bölgenin içindedir. Burada H.810 ( 

1407 M.) tarihli vakfiyeyi kurmuştur. Bu vakfiye ile köy civarında Söbüçimen ve Kavak 

mezralarını Yatağan Mürsel tarafından kurulan zaviyeye (Tekke) vakfetmiştir.404 

                                                 
400Ahmet Akgündüz, Đslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Atatürk Kültür ve Tarih 
Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi, S.97, T.T.K Basımevi, Ankara 1988, s.2. 
401 Đsmet Kayaoğlu, Selçuklu Vakıflarına Genel Bir Bakış, II. Vakıf Haftası, Ankara 1985, s.22-25. 
402 Kayaoğlu, “Selçuklu Vakıflarına Genel Bir Bakış” a.g.m, s.22-27. 
403Hasan Yüksel, Türk Toplumunda Vakıf Aile Đlişkisi, Türkler, C.X, Yeni Türkiye Yayınları, 
Ankara 2002, s.461-469. 
404 Oral, “Yatağan Mürsel Vakfiyesi” Belleten, (Temmuz1954 Ten ayrı basım) XVIII/71, 1954: 337. 
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Yatağan Mürsel Vakfiyesi’nin aslı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinin 581 nolu 

defterinin 471. sayfasında 353. sırasında kayıtlıdır. Türkçe’ye çevirisi M. Zeki ORAL 

tarafından yapılmıştır. 

Vakfiyede görülen isimler, Yatağan Mürsel’in kendisine ve iki damadına aittir. 

Vakfiyede geçen Söbüçimen mezrası, köyün güney batısında, Kavak mezrası ise köyün 

doğusunda ve her iki mezra köye 2-3 kilometre mesafededir. Beyşehir’in (Vakıfta 

Süleymanşehri) Göçü kazasına (Fasıllar köyü) bağlı Yatağan köyündeki Zaviyenin arazisi ve  

 

 

                                                                                                          M. Zeki ORAL 

      

Vakfiyenin tercümesi şöyledir, 

“Övmek ve övülmek tövbeleri kabul edici, esirgeyici, bağışlayıcı, padişahlar 

padişahı ulu tanrıya yaraşır. O kapıları açıcı sebepler yaratıcıdır.  

  Kudreti ile mahlûkatı topraktan yaratmıştır.                                                                   

O peygamberler göndererek sevap ile müjdelemiş, ikap ile korkutmuştur. Bilhassa 

peygamberimiz Muhammet Mustafa’ya hata ile sevap ve hayır-şer beynini ayıran kitap 

göndermiştir. Allah (dilediğini kitab-ı mübininden siler. Mahveder ve dilediğini ispat eder, 

bırakır. Kitaplar anası, Üm-mül kitap onun yanındadır.) 

Hazreti Muhammet hakkın kulu ve resulü olduğuna inanırım, dualar kıyamete kadar 

onun, evlatlarının ve ashabının üzerinde olsun. Bundan sonra bilinmelidir ki şüphesiz dünya 
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bela ve zeval, günah ve sıkıntı, zorluk ve kötülükler evidir, ahret ise sürur, karar sevinç 

yeridir. (Malların istiğfar etmezler. Halbuki melekler ve ruhlar, ona miktarı ellibin sene olan 

bir günde uruç ederler. Güzel sabr ile sabret. Kâfirler kıyameti uzak görürler. Biz yakın 

görürüz.) o gün Beyden fakir, fakirden Bey olur. Hakta ala “sizin yanınızdakiler biter 

tükenir. Allah yanında olanlar ise bakidir” buyurmuştur. Hazreti Muhammed’in “insan 

kıyamet gününde sadakasının gölgesi altındadır” şeklinde emir ve işareti vardır. Đşte bu esas 

üzerine Sultanlar Sultanı Nuri Sofu oğlu Halil Beyoğlu, Alâeddin Beyoğlu”405 

Bunlar Süleyman şehri mezralarındandırlar. Melengirt (Beyşehir ile Konya 

arasındaki en yüksek dağdır.) dağında Yatağan Mürsel Zaviyesi’nin mesalihine kendisi 

öldükten sonra bu vakfedilmişlerdir.  

Yatağan Mürsel, Sultan Dediği’nin yetişkin şeyhlerinden bir şeyhtir, arazi batından 

batına ve nesilden nesile evlatlarına vakfolunmuştur. Evlatlarından kimse kalmazsa fukara 

ve miskinlere kalacaktır. Vakfın hâsılatı evvela zaviyenin tamirine sarf edilecek, ihtiyaçları 

olursa yakınları ile fukara iştirak etmek üzere hisse alacaklardır.  

“Dünya malı cem etmezler zengin olmazlar. Belki onları kendi nefislerine tercih 

ederler. Nefislerini haset ve cimrilikten vikaye edenler felah bulurlar. Akıbetlerinin 

salihinden geçmişlerine kavuşmak suretiyle tahakkuk etmesini, rica ederek Allah’ın 

Resulünün ve hidayete ermiş bulunan eshabının sünnetine göre vakıf yapılmıştır. Kuran-ı 

Kerimde “kendileri iman etmiş evlatlarıda imanda kendilerine uymuş olan kimseleri, 

cennette evlatlarına kavuşturur” buyurmuştur. Bu vakıf şartları doğrudur. Din esaslarına 

uygundur. Ebedidir. Satılamaz. Rehin edilemez. Varislerin hayırlısı olan Allahü taâla, arza 

varis oluncaya kadar kimseye miras kalamaz. Vasiyeti işittikten sonra tebdil eden günahkâr 

olur. Bunun günahı tebdil edenedir. Allah işitici ve bilicidir.”406 

  Her kim bu vakfiyenin bozulmasına değişmesine kastederse insanların, meleklerin 

ve Allah’ın laneti üzerlerine olsun. Allah farz ve nafile ibadetlerini kabul etmesin. 

Zenginlikleri fukaralığa dönüşsün, gözleri kör, kulakları sağır olsun. Hak Ta-âlâ Mücrimler, 

ikrah olsalar da hak, doğru, doğrulanmak, batıl, yalanlanmak, iptal olunmak içindir. 

Buyurmuştur. Vakfın ecri Allah’ın üzerinedir. Zira Tanrı’mızın mal ve evladın faydası 

olmadığı günde ancak kalbi selim ile gelenler istifade edebilir, mealinde emirleri vardır.   

                                                 
405 Oral, “Yatağan Mürsel Vakfiyesi” a.g.m, Belleten, XVIII/71, 1954: 339. 
406 Oral, “Yatağan Mürsel Vakfiyesi” a.g.m, Belleten, XVIII/71, 1954: 341. 



148 
 

 
 

Allah ihsan edenlerin mükâfatını zayi etmez, yukarıdaki esaslar Hicret yılının 810 

senesi Recep ayının gurrasında yazıldı. Đkrar verildi. Şahitler dinlendi. Hükme bağlanıp tescil 

olundu, demektedir.407  

Vakfiyede adı geçen kişiler, Karamanoğlu Alâeddin Oğlu Mehmet Bey, Şeyh Sultan 

Dediği, Şeyh Ahmet Mürsel Yatağan’dır.408  

 

4.7.2 Yatağan Mürsel Türbesi  

 

 

                                              M. Zeki ORAL 

  Türbenin eski hali ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce yenilenen hali 

            

 Karamanoğulları devrine ait türbe, Yatağan'ın içinde ve caminin yanındadır, 

dikdörtgen bir temel üzerine oturtulmuştur.409 

Doğu tarafına açılmış küçük bir penceresi vardır. Üstü toprak örtülüdür.  Mimari bir 

özelliği yoktur.  Đçinde iki sırada 9 kabir vardır.  Birinci sıranın başındaki Yatağan Mürsel'in 

kabridir. Türbenin binasında ve mezar taşlarında ele alınmaya değer bir kitabe yoktur.  

Türbede muhafaza edilen demir lobut dikkate değerdir.410  

 

 

 

 

 

                                                 
407 Bkz. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleriyle Konya Tarihi, Đstanbul 1964, s.946.  
408 Oral, “Yatağan Mürsel Vakfiyesi” a.g.m, Belleten, XVIII/71, 1954: 345. 
409 Oral, “Yatağan Mürsel Vakfiyesi” a.g.m, Belleten, XVIII/71, 1954: 337. 
410 Oral, “Yatağan Mürsel Vakfiyesi” a.g.m, Belleten, XVIII/71, 1954: 338. 
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4.7.3 Hondi Hatun Vakfiyesi (Karamanoğulları Zamanına Ait Bir Vesika) 

Hondi Hatun, Karamanoğulları’ndan Đbrahim Bey zamanındaki, Ümeradan ve 

hükümdarlık sülalesinin akrabası olan Turgutoğlu Ahmet beyin kızıdır.  

Bu husus Hondi Hatun’un aşağıda göreceğimiz, 863 H. 1458 M. tarihli vakfiyesinde 

de belirtilmektedir. Ahmet Bey ise meşhur Turgut Beyoğlu Emir Şah Beyoğlu Pir Hüseyin 

Bey’in oğludur.  

Bu hayırsever sülalenin kızı olan, Hondi Hatun ecdadının medfun bulunduğu 

Konya’da Hondi Hatun Dâr’ül Huffâz’ını yaptırmıştır. XV. y.y. ın başlarında inşa edilmiştir. 

Diğer Dâr’ül Huffâzlardan farklıdır. Hondi Hatun babasının vefatından sonra onun adına 

hayırlarda bulunmuştur. O zaman Konya’nın dışında bulunan, üç taraftan kabristan ve kıble 

tarafından da yol ile komşu olan babasının türbesine gayrimenkuller vakfetmiştir. Vakfın 

gelirlerinin bir kısmını bu türbede gece gündüz sürekli Kur’an cüzlerinden okuyan hafızlara 

tahsis etmiştir. Hafızların sürekli Kur’an okuduğu bu türbe zamanla çeşitli eklentilerle Dâr’ül 

Huffâza dönüştürülmüştür.  

Hondi Hatun, Saideli Nahiyesi’ne bağlı Suluzengi köyü mahsulünü, köyün bütün 

değirmenlerini, arazilerini ve evlerini bu Dâr’ül Huffâza vakfetmiştir. Ayrıca Akşehir’e bağlı 

Deli, Orta ve Yenice köyleri ile Konya’daki Müstevfi Hamamındaki Hondi Hatun’un hissesi 

Dâr’ül Huffâzın vakıfları arasında gösterilmiştir.411 

Vakfiye sarımtırak renkte dayanıklı bir kâğıt üzerine yazılmıştır. Baş tarafında 

Konya Kadılarından, Yakup Oğlu Ahmet ve Piri Oğlu Budak ile Konya evkafının teftişine 

memur Mehmet ve Ilgın kadısı Hafız Ömer tarafından görülmüş, dini esaslara uygun oldu-

ğuna dair tespit, tevki şerhleri yazılmıştır. Vakfiyenin aslı Arapça’dır.  Vakfiyenin 

tercümesini, M. Zeki ORAL yapmıştır ve şöyledir: 

                                                 
411 Emin Kılınç, “Klâsik Osmanlı Eğitim Kurumlarından Konya Dâr’ül Huffâzları ( XVII. Yüzyıl)” Gaziantep 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.7, Gaziantep 2008, s.33. 
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                                                                              M. Zeki ORAL 

“Öğünmek kamunun tanrısına yakışır. Dua onun elçisi ile cümle evlatlarının üzerine 

olsun. Dünya şüphesiz gurur yeridir. Surur yeri değildir. Dünya nimetleri geçici gölge, 

dünyadakiler de giden konuklar gibidir. Mallarını ahiret azığı yapanlar ve fukarayı 

doyuranlar muratlarına erenlerdir. Vakıf güzel şeydir. Faydaları dünya ve ahirette yenilenir. 

Doğruların imamı, Tanrı elçilerinin efendisi plan Hazreti Muhammed bunun üzerine: 

Đnsan ölünce işleri biter, ancak üç tanesi devam eder. Bunlardan birisi faydalı ilim, 

diğeri hayırlı evlât, üçüncüsü de sürekli sadakalar yani vakıflardır. Buyurmuşlardır. 

Merhum Ahmet Bey kızı ve kadınların ulusu Hondi hatun Sinan oğlu Mehmet Çelebi 

ve Yakup oğlu Hacı ivaz'ın şahitlikleri ile vekilliği sabit olan Đsmail oğlu Hacı Üveysi vekil 
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ederek bu vakfiyenin yazıldığı zaman eli altında mülkü olan ye Zengi adıyla anılan köyün 

yarısını vakfetti. Zengi Sait vilâyetinin köylerindendir. Kuzeyinde ekmekçi büyüğü vardır. 

Batı sınırı halıcı değirmeninin altından geçer, Kızılca köyünde sona erer. Güney tarafı ise 

Hatun köyü taşlıcası ve Kara tepeden, Büyük yoldan, Doğan sahrasından, Lâdik taşlıcasın 

dan geçerek adı geçen yolda nihayet bulur. Doğusunda kâfir değirmeni köyü vardır. Đşte bu 

sınırlarla çevrilmiş plan Zengi köyü; hudutları, hakları, yolları, parçaları, üzüm bağları, 

arazisi, evleri, odaları ve bütün hakları ile şeyhlerin büyüğü olan Şeyh Sadr Ud-din'in Konya 

dışındaki türbesi yanında ve üç tarafı kabirlerle çevrili, güneyi yol olan ve merhum Ahmet 

beye mensup, türbeye vakfedilmiştir. 

Hondi hatunun oğlu olan Mahmut Beyoğlu Kasım Bey ve onun Salih evlâtları 

nesilleri süresince bu vakfa mütevelli tayin edilmişlerdir. Köyün hâsılatından altıda birini 

tevliyet hakkı olarak alacaklardır. Geride kalan altıda beş hisse her gün gece ve gündüz 

türbeye gelip Hondi Hatunun vakfettiği otuz cüzden Kuranı Kerim okuyacak Uç hafıza ve-

rilecektir. Okunan Kuranı Kerimin sevabı Hondi Hatunun -Tanrı hayırlarını kabul buyursun 

ve cümle Müslümanların ruhlarına bağışlanacaktır. Tanrı göstermesin türbe yıkılır ve 

yapılması mümkün olmazsa vakıfları Müslümanların fakirlerine kalır.                                              

Bu vakıf doğru, açık, dini esaslara uygun olarak yapılmıştır. Satılamaz, 

bağışlanamaz. Bu topraklara Tanrıdan başka varis kalmayıncaya kadar kimseye miras 

kalamaz. (Tanrı mirasçıların hayırlısıdır.) Vâkıfın arzu ve rica ile yaptığı hayırlarını Allah 

kat kat eylesin. Malını hayra sarf edenlerin karşılığı hak yanında zayi olmaz. Vakıf olduğunu 

işittigi halde bozanların üzerine günah vardır. Allah bilir ve işitir. Bu vakfiye 863 yılı 

Rebi'ül-ahir ayının yedinci günü yazıldı.” 

Vakfiyede şahit olarak gösterilen şahıslar: 

“Mevlâna Halil oğlu, Hayrettin, Şatkam oğlu Kemal, Seyit Ali oğlu Mevlâna, Seyit 

Ahmet Đbrahim oğlu. Đsimleri geçmektedir. 412 

 

 

 

 

 

                                                 
412Oral, “Hondi Hatun Vakfiyesi” (Mehmet Yusufoğlu imzalı) Anıt, 3, 1949: 20-21. 
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4.7.4 Meydanî Ahmet Bey Mescidi ve Vakfiyesi  

 

                                     

                                                            M. Zeki Oral 

Ahmet Bey Mescidi Konya’nın Çiftemerdiven Mahallesinde Hendek Çeşme 

Sokakta ve bu günkü 19 Mayıs Đlkokulu karşısındadır. 

Mescit dört köşe bir temel üzerine kurulmuştur. Duvarlarının zeminden itibaren bir 

metresi moloz taşla, yukarısı tuğla ile yapılmış, tavanı ağaç kirişlerle tutturulmuş, üstü kamış 

ve toprakla örtülerek kapatılmıştır. 6.25 X 4.90 ebadında bir namaz salonu, doğu tarafına bir 

kapısı, mihrap yanlarında iki penceresi vardır. Mescidin içinde ve kuzey divan dibinde 

küçük bir bölümle ayrılmış bir mezar vardı. Bu gün o mezar bozulmuştur. 

Mescidin mimari ve tezyini bir hususiyet ve kitabesi yoksa da vakfiyesi ve sicil 

kayıtları önemlidir. 
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Vakfiye 0,26 X 0.645 ebadında samanı aharlı kâğıt üzerine yazılmıştır. Baş tarafında 

Konya Kadısı, Seyit Mehmed'in hüküm ve tevk’i yazısı ile mührünü ihtiva eden bir kayıt 

vardır. Vakfiye 22 satırdır. Sonundaki iki satırda şahitlerin adı yazılıdır.  

Vakfiye şöyledir, 

“Ulu Tanrıya hamd ederim. Dua Hazreti Muhammed’in evlat ve ayalinin ve 

eshabının üzerine olsun. Şu aşağıdaki vakfiye elde esas tutulacak açık, doğru bir hüccettir. 

Ondan gizliler aşikâr olur. Đfadesi Arapçadır övünmeğe ve şereflenmeğe değer iyi huylar, 

Hayır ve hasenat sahibi büyüklerin, uluların efendisi, hayır işler yapan, askerler komutanı, 

hakkın yardımına ziyadesi ile mazhar olmuş ve Meydanı namıyle ünlenmiş bulunan merhum 

Ali oğlu Ahmet bey, dünyanın fani,  ahiretin gerçek olduğunu anlayınca, hakkın nimetlerini 

ve rızalarını isteyerek ikrar ve itiraf edip, vakıflar yapmaya başladı. 

Bu vakfın yapıldığı zaman eli altında malı, mülkü olan aşağıda yazılı şeyleri vakfetti. 

Şöyle ki: Konya vilayetine bağlı su dirhemi Meram nahiyesinde Yassıviran kariyesinde 

herkesçe bilinen mezra hâsılatı on iki sehim itibar edilmiştir. Mezranın sınırları; güneyi 

çukur yurt, günlü çal, kızıl iniş doğusu ağılğan ve tavşancıl taşları; kuzeyinde tamamı 

çukuru, akpınar, helvacı koyuğı, göbek kaya, harman gediği, batısında harman gediği, 

armutlu kilise ve gökbel gediği ile sınırlanmış ve bütün hakları, ekleri, bölükleri ve sınırları 

ile vakfedilmiştir. 

Vakıf yukarıda yazılan 12 sehimden üç sehiminin Konya’nın Çifte merdiven 

mahallesindeki mescitte kuranı kerimden üç cüz okuyacak adamlara verilmesini şart koydu. 

O adamların da mezkûr mescidin imamı ve müezzini ile Salih kimselerden biri olmasını 

işaret etti. 

Konya’nın saraçlar sokağındaki, Molla mescidinde öğle namazından sonra 

Tebareke, ikindi namazından sonra, Amme suresini okuyana bir sehim verilmesini şart 

koydu.             

Vakıf’ın meydan mevkiinde yaptırdığı mescitte imam olanların sabah ve yatsı 

namazlarından sonra Tebareke suresini okuması şartıyla bir sehim almasını ve bir sehim de 

vakfın mütevellisine ait olacağını tayin etti. 

Vakıf, Konya’nın saraçlar sokağındaki dükkânların hepsini bu sokaktaki mescide 

imam olanlara vakfetti. Yalnız bu dükkânlardan karamemi dükkânı diye anılan dükkânının 

gelirini, Saraçlar sokağındaki musluğun suyunu dolduran ve diğer hizmetlerini gören 

kimselere verilmesini istedi. 
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Hazreti Molla Cela üd-din medresesi civarındaki evini bütün eklentileri ile bilgin 

veya iyi halli muhtaç ve miskinlerden birinin bu kimse okuma biliyorsa Kuran’dan günde bir 

cüz okuması, okuma bilmiyorsa sabah namazından sonra vâkıfın ruhuna yüz ihlâsı şerif 

okuması şartıyla oturması için vakfetti. 

On iki sehimin yarısını tevliyet hizmetlerine karşılık olarak hayatta bulunduğu 

müddetçe kendisi alacak öldükten sonra mütevellilik nesilden nesile ve evladdan evlada 

soyuna intikal edecektir. Vakfın neslinden kimse kalmazsa tevliyet işleri ve sehimlerin idaresi 

zamanın hâkiminin reyine bırakılmıştır Vakıf vakfettiği şeylerin hepsini tescil için merhum 

hekim Abdülkerim oğlu Mustafa Çelebiye teslim etti. O da teslim oldu Bundan sonra vakıf 

vakfından rucu etmek isledi. Vaktin hâkimi huzurunda murafaa oldular. Hâkim Hazreti 

imam-i ebu Yusuf ve imam-ı Muhammed Hak rahmet eylesin içtihatlarına dayanarak bu 

vakfın sıhhat ve lüzumuna hükmetti. Bu hüküm doğru, dini esaslara uygun ve süreklidir. 

Mahkeme defterlerine yazılmıştır. Bozulamaz, değiştirilemez (vasiyeti işittikten sonra tebdil 

eden günahkâr olur onun günahı tebdil edenedir. Allah işitici ve bilicidir). Bu vakfiye 993 

yılı Muharrem ayının 14 ncü günü görüşüldü ve yazıldı. Şahitler: 

Kıdvet ül-emacit ve el-ekftrim Bostan Çelebi Đbn-i hoca Abdullah, Şeyh Mehmet 

Çelebi ibn-i el-merhum Mehmet Hoca, Mevlâna Mehmet Çelebi efendi ibn-i el-merhum 

Abdulkerim el-müderris, Derviş Çelebi ibn-i Emrullah el-katip, Mehmet bin Hüseyin, 

Hüseyin bin Behreni, Hasan bin Hızır, Hüsam bin Ali, Đbrahim bin Hasan, Musa bin Vali, 

Ali bin Mahmut, Mustafa bin Mahmut, Ali bin Hızır.” 

M. Zeki ORAL, Konya Müzesi’nde 1 numaralı şer’iye sicil defterinde, vakıf 

Meydanî Oğlu Ahmet Bey’in gaip olmuş, Keyvan adında bir uşağının aranması, vakıf 

işlerinde, alacak davasında şahitliği dolayısıyla adı geçmektedir. Ahmet Bey’in, Ali Bey 

adında bir oğlu bulunduğunu göstermesi bakımından önemli gördüğüm şu kaydı aynen 

alıyorum, demiştir. 

Bu vesikaya göre "Padişah haslarından olan Hatunsaray nahiyesinin emini Mehmet 

oğlu Ali Baba ile Meydanî Oğlu ve zaimlerin büyüklerinden, Ahmet Çelebi mahkemeye 

gelmişlerdir. Ahmet Çelebi isteği ile söze başlayıp 967 senesi, Cemaziülevvelinin ilk 

günlerinden başlamak üzere Hatunsaray haslarının üç seneliğini iltizam eden Ali babanın 

eski satırı, Yahya Efendi, Ahmet Çelebi’nin oğlu Ali Bey’in tımarına ilâve edilen 

Hatunsaray nahiyesine bağlı, Ahi şeref mezrasının mahsulünden 3795 akçe almıştır. Hâlbuki 

bu mezranın 969 yılı mahsulünün Ahmet Bey Oğlu Ali beye ait olması lâzımdır. O halde 
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Ahmet Çelebi, oğlunun alacağı olan 3795 akçayı Ali babanın henüz yatırmadığı devlet 

parasından almış ve Ali babaya muhasebe vaktinde göstermek üzere bir tezkere vermiştir. 

Durum Ali baba tarafından da tasdik edilmesi üzerine bu hüküm 971 yılı Cemazi ül-

evvelinin evayilinde deftere yazılmıştır. 

Meydanî Ali Bey’in kim olduğu bilinmemektedir. Fakat oğlu Ahmet, bazı kayıtlarda 

Çelebi Konyalı ve Osmanlı hükümdarlarından I. Süleyman, II. Selim. III. Murat, 

zamanlarında yaşamış askeri kumandanlardan ve hayır sahiplerindendir. Oğlu Ali Bey’in de 

baba mesleği timarlı sipahilerden olduğu anlaşılmaktadır.413 

 

4.7.5 Karaman’da Hoca Mahmud Mescidi Dar’ül Huffâzzı Vakfiyesi ve 

Kitabeleri 

Dâr’ül Huffâz “Dâr” ve “Huffâz” kelimelerinden meydana gelen ve Kur’an’ın 

öğretildiği ve ezberletildiği eğitim kurumlarına verilen isimdir. Dâr’ül Huffâzlar klasik 

Osmanlı Eğitim Kurumları’ndan bir tanesidir.414  

Bu eğitim kurumlarında öğrencilere Kur’an-ı Kerim ile birlikte tecvitte öğretilirdi.415 

Bununla birlikte Kur’an-ı Kerim’in tümü ezberletilirdi. Dâr’ül Huffâzların işleyişi diğer 

eğitim kurumlarında olduğu gibi belli kurallara göreydi. Selçuklular döneminde inşa 

edilmiş olan medreselerde olduğu gibi Dâr’ül Huffâzlarda da eğitim ve öğretime dair 

kurallar bu kurumları yaptıranlar tarafından belirlenmiş ve kurallar hazırlanan 

vakfiyelere kaydedilmiştir. Vakfiye esaslarına göre eğitim-öğretimin yapılması 

yönünde dikkatli davranılmıştır. Selçuklular’daki bu geleneği Karamanoğulları da 

devam ettirmiştir.416Aynı kuralları Osmanlılar geliştirerek sürdürmüşlerdir.417 Mektebi 

bitirmiş 9 ile 11 yaş arasındaki öğrenciler buraya alınır, bu eğitim kurumundan mezun 

olanlar daha üst seviyede olan “Dâr’ül Kurrâ’lara devam edebilirlerdi.418 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasının ardından Konya’ya hâkim olan 

                                                 
413 Oral, “Meydanî Ahmet Bey Mescidi ve Vakfiyesi” (Mehmet Yusufoğlu imzalı), Anıt Dergisi, 3, 1949: 7-11. 
414 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I, Đstanbul 1993, s.399. 
415 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi I-II,  Đstanbul 1977, s.200. 
416 Yusuf Küçükdağ. Konya’da Hacı Ali Efendi Dâr’ul Kurrâsı ve Vakfiyesi, Konya Şehri’nin 
Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, (Makaleler I), Konya 2004, s.397. 
417 Fahri Unan, Osmanlılarda Medrese Eğitimi, Osmanlı, V, Ankara1999, s.151. 
418Kılınç, “Klâsik Osmanlı Eğitim Kurumlarından Konya Dâr’ül Huffâzları ( XVII. Yüzyıl)” a.g.m, Sosyal 
Bilimler Dergisi, s.18.  
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Karamanoğulları, kültürel anlamda kendilerine zengin bir miras bırakan Anadolu 

Selçukluları’nın takipçisi olmuşlardır.  

Fazla medrese inşa edilmemesine rağmen Karamanoğulları, daha çok Dâr’ül 

Huffâz ve Dâr’ül Kurrâ gibi eğitim kurumlarıyla Konya’daki ilmi canlılığı korumaya 

çalışmışlardır. Karamanoğulları, Konya’da yaptırdıkları eğitim kurumlarında genelde 

Anadolu Selçuklu üslûp ve geleneğini devam ettirmişlerdir.419 

 Bununla birlikte Karamanoğulları, medreselerde ve diğer eğitim yapılarında 

mimariye ve süsleme sanatına yeni unsurlar kazandırarak, Anadolu Selçukluları ile 

Osmanlılar arasında bir köprü görevi görmüşlerdir.420 

 Bu eğitim kurumlarının yapılması ve işleyişi için devlet para harcamazdı. Bu 

kurumları hayırsever vatandaşlar yaptırırlardı. Öğrencilerin ve kurumun ihtiyaçları da bu 

hayırsever vatandaşların buraya bağışladıkları gayrimenkullerden elde edilen gelirlerle 

karşılanırdı. Öğrencilerin yeme, içme, barınma, harçlık gibi ihtiyaçları böylelikle karşılanmış 

olurdu. Ayrıca bina tamiri ile çalışanların ücretleri de bu şekilde karşılanırdı.421 Dâr’ül 

Huffâzlarda Şeyh’ül Huffâz (Hafızların başı),422Muid (müderrislerin derslerini 

tekrarlatan, onun derslerini açıklayan ve derste disiplini sağlayan, bir nevi 

asistan)423öğrenci, mütevelli(birinin yerine geçen, bir vakfın idaresi kendisine verilen 

kimse)424nazır (Nezaret eden, bakan gözeten),425cabi (kiraları toplamakla görevli kimse, 

vergi tahsildarı)426ferraş (Hizmetçi, hasırları seren kişi),427 kâtip, noktacı (Mevki, mahal)428 

ve cüzhanlar bulunmaktaydı. Bu görevliler Dâr’ül Huffâzın işleyişini sağlıyordu. Bu Dâr’ül 

Huffâzlar bünyesinde mektep, cami, hamam gibi unsurları da bulunduruyordu. 

M. Zeki ORAL, Hoca Mahmud mescidi ve Dar’ül-Huffâzı nın Karaman'da Abbas 

diğer adı ile Hoca Mahmud Mahallesinde bulunduğunu. Binaları birbirlerine bitişik bir 

zaviye şeklinde, sofa ile mescit ve mektepten meydana geldiğini. Mescidin güneybatı 

duvarının üstüne sundurma çatı şeklinde yapılmış olan yazlık kısmının bulunduğunu, iki 

                                                 
419 Aslanapa, Türk Sanatı, s.204. 
420 M. Önder. Mevlâna Şehri Konya,  Konya 1962, s.166. 
421 Tahsin Özcan, Osmanlı Devleti’nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı. Türkler, X, Ankara 
2002,  s.875. 
422 Küçükdağ, “Konya’da Hacı Ali Efendi Dâr’ul Kurrâsı ve Vakfiyesi” a.g.m, s. 406. 
423 Pakalın, “Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü I” a.g.e, s.573. 
424 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara 2004, s.165. 
425 Devellioğlu, “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat” a.g.e, s. 812. 
426 Devellioğlu, “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat” a.g.e, s. 121. 
427 Devellioğlu, “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat” a.g.e, s. 261. 
428 Devellioğlu, “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat” a.g.e, s. 843. 
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katlı ve ahşap olduğunu. Sofanın tavanları ve kirişlerine yağlı boya ile Allah’ın güzel isimleri 

(Esma-ül Hüsna) yazılmış ve kalemkârı tezyinat ile süslendiğini belirtmiştir.429  

Mektep kısmının, küçük bir namaz salonundan ibaret, mescitten daha küçük bir oda 

halinde olduğu. Mihrabının yapılışı sade,  Đnce tarakla yontulmuş taştır. Sofanın duvarı ile 

birlikte cami ve mektep duvarları kireç harç ve moloz taşla yapılmış, tavanları ağaç kirişler 

ve hezenlerle (üstü toprakla örtülecek binalardaki tavanı tutturmak için atılan kesitli ağaçlar) 

tutturulmuş üstleri toprakla örtülmüştür. Binaların mimari değeri kalmamıştır.  

Vakfiyede yazıldığına göre hazret-i vakıf buraya bir türbe yaptırmış onu Dar’ül 

Huffaz kılmıştır. Mektep olarak gösterilen yerde burasıdır. Vakfiyede, vakıf binaları arasında 

birde mescit bulunduğuna göre, bugün mescit olarak namaz kılınan yerin o zamanki mescit 

olduğu kabul olunabilir. Vakıf ile oğlunun mezarları kaybolmamıştır. Sofanın önünde ve 

camiye geçen yolun solundaki küçük kısımda bulunmaktadır.430  

 

4.7.5.1 Dâr’ül Huffaz Kitabesi 

Çeşmenin aynalığına konmuş olan Dâr’ül-Huffaz kitabesi, çeşmenin tamir kitabesi, 

mescidin tamir kitabesi, Vakıf Hoca Mahmud'un mezar kitabesi, Hoca Mahmud'un oğlu 

Hoca Bahşayiş’in mezar kitabesi, Bedr üd-din Mahmut vakfiyesi kitabeleri bulunmaktadır, 

bunların tercüme ve asılları M. Zeki ORAL tarafından Belleten’de yayınlanmıştır.431 

          

                                                                                                                               M. Zeki ORAL 

                                                 
429

 Oral, “Karaman’da Hoca Mahmut Mescidi Dâr’ül Huffazı Vakfiyesi ve Kitabeleri” Belleten, 
XXIII/90,1959:213. 
430

Oral, “Karaman’da Hoca Mahmut Mescidi Dâr’ül Huffazı Vakfiyesi ve Kitabeleri” a.g.m, Belleten, 
XXIII/90,1959:214. 
431 Oral, “Karaman’da Hoca Mahmut Mescidi Dâr’ül Huffazı Vakfiyesi ve Kitabeleri” a.g.m, Belleten, 
XXIII/90,1959:215-224. 
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Vakfiye ve kitabelerde Karamanoğulları Devleti hükümdarlarından Mehmet 

Beyoğlu Đbrahim Bey ile Vakıf Karamanlı, Bahşayiş oğlu Bedr üd-din Mahmud'un adı 

geçmektedir.432  

Karamanoğlu Đbrahim Bey 827-868 H. (1424-1463 M. ) babası Mehmet Bey’in 

Antalya'da şahadeti üzerine hükümdar olmuştur. Osmanlılarla iyi geçinmek suretiyle 41 sene 

gibi uzun bir müddet hükümdarlık yapmış ise de, Osmanlılar’ın kuvvet kudreti karşısında 

büyük işler yapmaya, devlet hudutlarını genişletmeye muvaffak olamamış ancak 

Karamanoğulları devletinin mevcudiyetini idame ettirebilmiştir. O Đbrahim Bey'in 

vefatından 4 sene sonra Fatih Sultan Mehmet, tarafından bu devlete son verilmiştir. Eserlerin 

vakıf ve banisi Hoca Mahmud, kayıtlarda hacı, hoca gibi yüksek ünvanla anılan Bedr üd-din 

Mahmut’un babası, Larende’li Bahşayış’dır. Hoca Mahmud’un Bahşayış adında bir oğlu 

olduğu mezar taşından öğrenilmiştir. Vakıf Hoca Mahmud 855 H. Yılın da eserlerini 

yaptırmış on sene sonra vakfiyesini yazdırmıştır. Vakfiye tarihinden beş sene sonra 870 H. 

yılında Karaman’ın Osmanlıların eline geçmesinden iki sene önce vefat etmiştir.433 

 

4.7.6 Ahi Ahmet Nahcivanî Vakfiyesi  

M. Zeki ORAL, bu vakfiyeyi 1932 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesi Fidi köyü 

mütevellileri elinde gördüğünü ve kopya ettiğini belirtmiştir. Vakfiye daha sonra 

Tokat Müzesi’ne getirilmiş ve 245 numaraya kayıt altına alınmıştır. Müzeler Umum 

Müdürlüğü’nün 30.5.1940 tarih ve 4017-979 sayılı yazıları ile Tokat'tan istenmiş 

olan bu vakfiye 8.7.1940 yılında, Ankara Etnografya Müzesi’ne getirilmiştir. 

Müzede 11842-245 numarayla kayıtlı ve orada muhafaza edilmektedir.     

Vakfiyenin kâğıdı zamanla sarımtırak esmer bir renk almıştır. 0,94x0,I9 cm. 

ebadındadır. Selçuklu neshi ve siyah mürekkeple yazılmış 46 satırdır. Baş tarafındaki 

tevk’ı yazısı tamamen, birinci satır kısmen siliktir. Vakfiyenin sol kenarı boydan 

boya yıpranmış ise de, yazıları silik değildir. 

                                                 
432

Oral, “Karaman’da Hoca Mahmut Mescidi Dâr’ül Huffazı Vakfiyesi ve Kitabeleri” Belleten, 
XXIII/90,1959:225-226. 
433

Oral, “Karaman’da Hoca Mahmut Mescidi Dâr’ül Huffazı Vakfiyesi ve Kitabeleri” a.g.m, Belleten, 
XXIII/90,1959: 227. 
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Vakfiye Selçuk devrindeki görüş ve kanaatleri ifade etmesi, vakıf ve şahit 

olarak muhtelif adamların isimlerini bildirmesi, mevzii de olsa kaza ve köy adlarını 

ihtiva etmesi bakımından önemlidir.434 

 

4.7.7 Konya’ da Ebu Đshak Kâzerunî Zaviyesi 

M. Zeki ORAL, zaviyenin yeri ile ilgili bilgiler vermiş, binanın sanat tarihi 

bakımından bir öneme sahip olmadığını, asıl zaviyenin ikinci bölümde bulunduğunu 

belirtmiştir. Zaviyenin iki satırlık kitabesi olduğunu aktararak kitabede geçen yazının 

tercümesini vermiştir. Bu zaviyeye Saracın köyünün bütün varidatıyla bağışlandığını 

açıklamıştır. Vakfiyede yer alacak olan mütevelli heyetinin kimler olduğunu, 

zaviyeye gelir olarak yazılan köy hâsılatının nasıl paylaştırılmış olduğunu 

belirtmiştir.435  

Vakfiyesini açıklamış, ayrıca Konya şeriye sicil defterindeki zaviyeyle ilgili 

bilgi vermiştir. Şeriye sicil defterlerindeki birinci vesikada, Ebu Đshak Kazerunî 

zaviyesinin, mütevelli evlatları arasında çıkan bir anlaşmazlığın halli ile ilgili olup 

ikinci vesika ise bu anlaşmazlığın devamıyla ilgili olduğunu açıklamıştır.436 

Zaviyedeki mezarı hakkında bilgi vermiş, Ebu Đshak’ın hayatı boyunca 

Mecusilerin, Müslüman olması için çalıştığını, Mecusilerin oturduğu yere mescitler 

yaptırdığını,  Konya müzesinde bulunan menakibin incelenmesi sonucu bu zatın soy 

ağacını çıkarmıştır. Ebu Đshak Kâzeruni’nin kabrinin nerede olduğunu en açıklayıcı 

şekilde, Đbn-i Batuta olduğunu belirtmiştir. 

  M. Zeki ORAL,  Konya’ya bu zatın neslinde birinin, zaviyeyi tesis ettiği ve 

büyük bir ihtimalle, Karamanoğlu Mehmet Bey’in bu zaviyenin inşasını desteklemiş 

olabileceğini belirtmiştir.437  

 

 

 

 

                                                 
434Oral, “Ahî Ahmet Nahcivanı Vakfiyesi” A.Ü.Đlahiyat Fakültesi Dergisi, S.3-4, Ankara 1954,  s.57-65. 
435 Oral, “Konya’da Ebu Đshak Kazerunî Zaviyesi” Anıt, 7, 1949: 3. 
436 Oral, “Konya’da Ebu Đshak Kazerunî Zaviyesi” a.g.m, Anıt, 7,1949: 4,5,6,7,8. 
437 Oral, “Konya’da Ebu Đshak Kazerunî Zaviyesi” a.g.m, Anıt, 8,1949: 12. 
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4.8 Halk Edebiyatı Çalışmaları 

Edebi ve kültürel bütün faaliyetlerin temelinde insan vardır. Bu itibarla, milletlerin 

edebiyatlarını teşkil eden hususlar araştırılarak, bir milletin çağlar boyunca kazandığı edebi 

kimlik ortaya konulabilir, Çünkü kültürel planda hayat bulan edebi faaliyetler başlangıçta 

münferit olsalar da zamanla milli özellikler kazanırlar. 

Bu kapsamda, halk ve divan edebiyatı aynı kültür ve inanç dünyasını paylaşırlar. 

Özellikle halk inanışları, divan edebiyatının önemli kaynaklarından biridir. Klâsik Türk 

edebiyatı, doğduğu ve geliştiği coğrafyanın çok dinli, çok dilli, çok kültürlü hayat 

anlayışından millî bir sentez oluşturmayı başarmış zengin bir edebî geleneğe sahiptir. 

Kaynağını Türk-Đslâm medeniyetinin beslediği dini, tasavvufî, kültürel, estetik ve felsefî 

değerlerden alan bu edebi gelenek, yüzyıllar boyunca canlılığını korumuştur. Bugün bile 

hala kendisinden bahsettiren bu edebiyatın kimliğini oluşturan, felsefesini ve dünya 

görüşünü şekillendiren en önemli kaynaklardan biri de hiç şüphesiz halk kültürüdür. Halkın 

günlük yaşamının birer tezahürü olan gelenekler, inanışlar, atasözleri, deyimler, merasimler, 

doğal olarak şiirimizin de en önemli kaynaklarından biri olmuştur.438 

Eski Türk edebiyatının tam olarak oluşturulabilmesi için mahalli durumda olan, 

fakat şu veya bu şekilde, edebiyat tarihi kitaplarına girememiş eser ve şairlerin gün ışığına 

çıkarılması gerekmektedir. Mahalli kaynaklarda yer almış olmasına rağmen, genel kapsamlı 

eserlere dahil olamamış, birçok şair ve yazar mevcuttur. Osmanlı şiirinin tam teşekküllü 

olarak masaya yatırılabilmesi için mahalli kalmış yazar ve şairlerin de araştırma alanlarına 

sokulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı toplumunda yazılı kültürün 

gelişmesinde şehir hayatı önemli bir işleve sahiptir. Özellikle yazılı edebi metinler, şehir 

kültürüne ve şehri kültürel yönden besleyen alt unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Divan 

edebiyatı alanında eser ortaya koyabilecek şahsiyetler, şehrin bu eğitim ve kültür 

imkânlarından faydalanırlar. Klasik edebiyatın tasavvufi boyutu da belli bir gelenekten 

beslenir. Bu iki özellik, yerleşik hayatın sosyal ve kültürel aktivitelerinden olan medrese ve 

tekke kültürüne yönelmeyi gerektirmiştir. 439 

Yine pek az istisna hariç tutulursa, bir şehrin konumu ve stratejik durumu, kültürel 

faaliyetleriyle paralellik arz etmektedir. Siyasi anlamda şehir ne kadar etkili ise bir süre sonra 

                                                 
438 Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, Enderun 
Kitabevi, Đstanbul 1984, s.259. 
439 Halil Đbrahim Yakar, Hamdi Baba ve Divanı, Uğur Matbaası, Gaziantep 2007, s.10. 
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aynı ağırlığın kendini kültürel alanda da hissettirdiği görülmektedir. Bir şehrin türlü 

özelliklerini ortaya koyan ve şehir monografileri olarak adlandırılan çalışmalar, edebiyat 

tarihimizde fazla bir yer işgal etmemişlerdir. Tam teşekküllü, Türk edebiyat tarihinin ortaya 

konulabilmesi için şehir, monografilerinin tamamlanması, mahalli durumda kalmış, fakat 

edebiyat tarihi kitaplarına girememiş eser ve şairlerin, gün ışığına çıkarılması 

gerekmektedir.440  

 

4.8.1 Şiir ve Nazım 

M. Zeki ORAL’ın edebiyata olan ilgisi tarih araştırmalarına olan ilgisinden az 

değildir. Şiire olan ilgisi ayrı bir önem ifade eder. Şiir ve nazımın önemi konusundaki bu 

makalesinde şiirle ilgili açıklamalarda bulunmuş, şiirin lirik bir ifade tarzı olduğunu, man-

zum yazı ile iç içe bulunduğunu, his ve hayal unsurları ile örülmüş bir ifade olduğunu, bu 

itibarla bir başka tarifi yapılacak olursa, his ve hayalin ritimle örülmesi manasını taşıdığını, 

ayrıca, bir yazı his ve hayal unsurlar ile beslenmiş ise şiir özelliği taşıyacağını, aksi halde şiir 

olamayacağını belirtmiştir. 441  

          Âşık edebiyatının kaynağı, Đslamiyet’in kabulünden önceki sözlü edebiyattır. 15. 

yy’dan sonra gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır. Şiirini, aşk, doğa, kahramanlık gibi 

konularda, sazıyla birlikte söyleyen şairlere Đslâm’dan önce “ozan”, “baksı”, “kam” “oyun” 

denilirken, Đslâm’ın kabulünden sonra “âşık” ya da “saz şairi” denmiştir.  

              Bu âşıkların oluşturduğu edebiyata da “âşık tarzı Türk edebiyatı” denilmektedir. 

Âşık edebiyatı şiirden ibarettir.  Âşık da denilen şairlerin kopuz, bağlama, cura, tambura 

eşliğinde söyledikleri sözlü-besteli edebiyat türüdür.  

     Usta-çırak ilişkisiyle yetiştirilen âşıkların çoğu okuma yazma bilmeyen ancak saz 

çalma ve şiir söyleme yeteneği olan kişilerdir. Âşıklar, saz şairliğini, usta âşıkların yanında 

öğrenir, sonra onlardan mahlâs alarak, diyar diyar gezmeye başlarlar, ellerindeki sazla şiirler 

söylemişlerdir.  

  Gelişme alanları arasında kahvehaneler, asker ocakları, kervansaraylar, bozahaneler, 

tekkeler, konaklar vardır.  

   

                                                 
440 Mustafa Đsen, Osmanlıda Şehir ve Kültür, Akçağ Yayınları Ankara 1997, s.77. 
441 Oral, “Şiir ve Nazım” Akpınar Dergisi, 47, 1941: 15-16. 
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Âşık, bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda gösterir. Âşık şiiri diğer halk 

edebiyatı ürünleri gibi sözlü edebiyat ürünüdür. 15. y.y. dan itibaren yazıya geçirilmeye 

başlanmıştır. Đlk olarak okuma yazma bilen kişilerce derlenerek ‘cönk’ adı verilen defterlere 

yazılmıştır, böylece şiirlerin zamanla unutulup kaybolması engellenmiştir. Âşıklık geleneği 

Anadolu coğrafyasında bugün de canlı olarak yaşatılmaktadır. 

Eski Türk toplumlarında âşıklar, hamasi olayları, zaferleri, evlilik ve ölüm olaylarını, 

halkın ortak duygularını, müzikli şiirleriyle dile getirirlerdi. Âşıklar o tarihte en bilge 

kişilerdi. Divan edebiyatıyla gelişen, halk edebiyatıyla yalın bir kişilik bulan şiirimiz, 

Cumhuriyetin ilk yıllarında daha da gelişerek dilde ve edebiyatta milli benliğe dönüşerek 

yepyeni bir görünüm ve canlılık kazanmıştır.442 

 M. Zeki ORAL, mahalli kalmış yazar ve şairleri, gerek görevli olarak çalıştığı, 

gerekse araştırma yapmak için gezdiği yörelerde unutulmaktan kurtarmış, halk edebiyatına 

da önemli hizmetlerde bulunmuştur. 1931-1933 yıllarında Tokat’ta, 1933-1941 yılları 

arasında Niğde’de ilköğretim müfettişliği yaptığı yıllarda bu yörelerdeki tarihi ve eski 

eserlerin yanında, mahalli âşıkları ve edebiyatını da incelemiş, bunları Akpınar ve Anıt 

dergisinde neşretmiştir. 

Niğde merkez ve köylerindeki Cönkleri incelemiş, bunların içlerinde Emrah, Dertli, 

Gevheri, Kâtibi, Türabı, Âşık Ömer gibi, Ünlü halk şairlerinin yazdığı koşmaları dergilerde 

neşretmiştir.   

Yine aynı Cönklerde Đrfani, Figanı, Menuni, Kıranı, Şifai, Hüdaverdi, Zatı, Vehbi, 

Kul Halil, Mazlumi, Kâmili, Karan, Haşimi, Âşık Musa gibi adları daha duyulmamış olduğu 

halde çok başarılı koşmalar, nefesler, semailer kalendariler, selisler, divanlar yazmış şair ve 

âşıkların bulunduğunu tespit etmiştir.443 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
442 Feyzi Halıcı, Seçme Şiirler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.12. 
443 Oral, “Cönkler Arasında” Akpınar, 37, 1939: 12; Oral, “Cönkler Arasında” Akpınar, 40, 1939: 12-14.  
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4.8.2 Niğde’li Zati Hayati ve Divanı 

M. Zeki ORAL, Niğde’de bulunduğu yıllarda, Zati’nin torunlarından hayatı ve 

eserlerini derlediği bu çalışmasında. Niğde’li Zati’nin tasavvuf ve edebiyat itibariyle 

tanınmaya değer bir şair olduğunu. Divanı kadar parça parça şiirleri de bulunduğunu, fakat 

zaman içerisinde pek çoğunun okunamayacak şekle geldiğini, bir kısmının da unutulup 

gittiğinden bahsetmektedir.444  

Zati’nin adı Mustafa’dır. Koyunlu köyünden hoca Ahmet Efendi’nin oğludur. 

Babası köyde imamlık yapan mütevazı bir aile reisidir. Mustafa 1191 senesinde doğmuş ve 

köyde ve Niğde’de (Çukur) Medrese’de eğitim görmüştür. Đki buçuk yıl devam ettiği 

medrese günlerinde kendisini tatmin eden bir ilerleyiş olmadığını görünce köyüne 

dönmüştür.  

Dili virane yine eyledi bir kare heves  

Saçı sümbül, ruhu gül, bir peri peykare heves. 

Diye anlattığı gül yazmalı koyu kumral saçlı, ele gözlü, gül yanaklı bir kıza aşık 

olmuş, köyünden tekrar medrese eğitimine dönmüş, Tasavvuf dersleri aldıktan sonra bir 

müddet daha Konya ve Đstanbul’da bulunmuştur. Zati 49 yaşlarında köyüne geri dönmüştür. 

Köyde sade bir hayat geçirmiştir. 1243 de divanını tamamlamış 1281 de vefat etmiştir. 

Niğde’li Zati’yi, Divan edebiyatı şairlerinden Zati (1471-1546) ile karıştırmamak 

gerekmektedir. Zati, Ziya Paşa tarafından, Türk şiirinin temelini oluşturan şairlerin üçüncüsü 

olarak anılmıştır. Çok sayıda şiir yazmış ve divanı bulunan bir şairdir. Zati'nin Balıkesir’li 

olduğu bilinmektedir. Zati'nin iyi bir medrese eğitiminden geçmediği de bilinmektedir. 

Ancak şiir yazma tekniklerini, eserlerinde çok iyi uygulamış ve Farsça’yı çok iyi kullanmış 

bir şairdir. Bu yüzden olağanüstü bir kabiliyete sahip olduğu ve kendi kendini çok iyi 

yetiştirdiği anlaşılmaktadır.445  

 

 

 

 

                                                 
444Oral, “Niğde Zatî Hayatı ve Divanı” Akpınar, 4,1934: 11. 
445 Oral, “Niğde Zatî Hayatı ve Divanı” a.g.m, Akpınar, s.12. 
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Bayezid Camii civarındaki bir dükkânda falcılık yaparak ve devrin büyüklerine 

kasideler yazarak geçimini sağlamıştır.446  

Doğum ve ölüm tarihleri de karşılaştırılınca, Niğde’li Zati ile aynı dönemlerde 

yaşamadıkları görülmektedir. Zati ile ilgili çokça bilimsel araştırma bulunmasına rağmen, 

Niğde’li Zati ile ilgili, M. Zeki ORAL’ın araştırması dışında çalışma yoktur.447 

  Niğde il yıllıkları, çalışmamız sırasında taranmış burada yayınlanan, halk şairleri 

arasında, Niğde’li Zati ile ilgili bilgilere rastlanılmamıştır. Şiirleri ve hayatı M. Zeki ORAL 

tarafından Akpınar dergisinde neşredilmiştir.448 

Baştanbaşa Vahdeti vücut esaslarını benimseyen bu Niğde’li filozofun kısmen 

Niyazi Mısr’i nin tesiri altında kaldığı söylenebilir.  Divanı 23 X 18 ebadında ve sülüs 

kırması ile yazılmış ve 100 sayfaya yakındır.449 

Divanın son kısmı şöyledir. 

Đtmamına bu nazmın hak kıldı inayatı, 

Bir saati meymunede hatmoldu ibaratı, 

              Bu sali hümayumı ebcetle kıl istihraç  

         Yüzelli birle tarih de ana zati,450 

 

 

 

 

 

 

                                                 
446 Hakan Yekbaş, Zati Divanında Halk Đnanışları, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 2009, s.3; Zati ve Divan 
edebiyatı hakkında geniş bilgi için, bkz. Agah Sırrı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt I, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi,  Ankara 1988; Agah Sırrı Levend, Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve 
Mefhumlar,  Enderun Kitabevi, Đstanbul 1984; Halil Erdoğan Cengiz, Divan Şiiri Antolojisi, Bilgi Yayınevi, 
Ankara 1972, s.308;  Âmil Çelebioğlu, Karacaoğlan’da Divan Şiiri Hususiyetleri, Eski Türk Edebiyatı 
Arastırmaları, MEB Yayınları, Đstanbul 1998;  Âmil Çelebioğlu, Manilerle Divan Siirinde Ortak Hususiyetler, 
Eski Türk Edebiyatı Arastırmaları, MEB Yayınları, Đstanbul 1998; Cemal Kurnaz, Türküden Gazele Halk ve 
Divan Siirinin Müsterekleri Üzerine Bir Deneme, Akçağ Yayınları, Ankara 1997; Muhammed Nur Doğan, 
Klasik Türk Edebiyatında Osmanlı Hayatının Đzleri, Eski Siirin Bahçesinde, Alternatif Yayınları, Đstanbul 
2005; Cem Dilçin, “Türk Kültürü Kaynağı Olarak Divan Siiri” Türk Dili Dergisi, Sayı 571, 1999. 
447 Oral, “Niğdeli Zati Hayatı ve Divanı” a.g.m Akpınar, 4,1934: 13. 
448 Oral, “Niğdeli Zati’den Derlemeler” Akpınar, 12,1936: 16. 
449 Oral, “Niğdeli Zati’den Derlemeler” a.g.m, Akpınar, 13,1936:  9. 
450 Oral, “Niğdeli Zati’den Derlemeler” a.g.m, Akpınar, 14,1936:  12. 
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4.8.3 Orta Köylü Âşık Tahiri 

Âşık Tahiri, vefatından sonra M. Zeki ORAL tarafından araştırılan halk 

şairlerimizdendir.  

Tahiri'nin yetiştiği Niğde’nin Ortaköy nahiyesi, şimdiki adı ile Altunhisar’dır. Bu 

ilçemizde halen halk şairleri geleneği sürdürülmektedir.  

ORAL, eserinde, Tahiri’yi, birinci bölümde hayatı ve doğduğu ve yaşadığı yer 

açısından değerlendirmiştir.451 

 Tahiri, bazı halk şairlerine de öncülük etmiştir. Nidai’nin üstadıdır.452 

 Mahlasım Nidai, üstadım Tahir,  

 Felek bizi etti her der mahir 

 Hasretlik çekenler böyle olur zahir  

 Feleğin hükmüne dayan a bülbül 

M. Zeki ORAL, Âşık Tahiri’nin doğum tarihi üzerinde iki görüş bulunduğunu 

belirtmektedir, bir kısım kayıtlar 1812 doğumlu olduğunu, bir kısım kayıtlarda 1814 

doğumlu olduğunu yazmaktadır. M. Zeki ORAL doğum tarihini (Bor Halil Nuribey 

kitaplığında 11325 numarada kayıtlı) 1812 -1814 yılları olarak yazmaktadır. Yakın tarihte 

yaşamasına rağmen doğum tarihinin bile kesin olarak tespit edilmemiş olması, bu 

araştırmanın amacını ortaya koymaktadır.  

 Asıl adı Mehmet, Mahlası Tahiri'dir. Babasının adının da bilinmediği 

anlaşılmaktadır. Tahiri, ilk tahsilini köydeki mahalle mektebinde yaptıktan sonra Bor ve 

Kayseri medreselerinde eğitim görmüş, daha sonra köyüne dönmüştür. Köyünde ziraat işleri 

ile meşgul olmuş ancak arazisi az olduğundan imamlık ve vaizlikde yapmıştır.453  

M. Zeki ORAL, Niğde’de görevli kaldığı günlerde Tahiri'yi araştırmış, Ortaköy’de 

Hidayet usta isminde bir kişi ile yaptığı görüşmede 1883 yılında askere gittiğini, o sene 

Tahiri'nin 68-70 yaşlarında olduğunu ve aynı yıl içinde Ulukışla ilçesinin Ali Hoca köyüne 

emanet aşarı ile görevli olarak gittiğini hatırladığını belirtmiştir.454  

 

                                                 
451 Oral, Orta Köylü Âşık Tahiri Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, Yeni Matbaa, Ankara, 1955, s.5. 
452 Đsmail Özmel, Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar, Niğde Valiliği Yayınları, Niğde 2009, s.54. 
453 Oral, “Orta Köylü Âşık Tahiri Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri” a.g.e, s.8. 
454 Oral, “Orta Köylü Âşık Tahiri Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri” a.g.e, s.55. 
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Tahiri’nin ele aldığı konular hayatın içindendir.455Samimi bir üslûbu vardır, 

teşbihleri kuvvetlidir ve bu ifadeye bir kuvvet kazandırmaktadır, kullandığı kelimeler ve 

ifade tarzına, işlediği konulara ve tarih bilgisine bakınca iyi bir öğrenim gördüğü 

anlaşılmaktadır.  

ORAL, Tahiri’yi Đkinci bölümde, yazdığı şiir türleri ile Halk Edebiyatındaki yeri 

bakımından ele almıştır. Hece vezni ile koşmalar, nefesler yanında Aruz ölçüsüyle divanlar, 

semailer, kalenderi şiirleri ve daha başka türleri de işlediği, elde bulunan eserlerden 

anlaşılmaktadır. Şairin işlediği konular yoksulluk, ölüm, kıtlık, hastalık, ayrılık, zulüm gibi 

toplumsal konulardır.456 

Tahiri'nin başka halk şairlerinden esinlenerek yazdığı şiirler vardır. Dertli, Emrah, 

Gevheri, Kâtibi gibi kendisinden evvel yaşamış meşhur âşıkların denemelerinden istifade 

ettiği gibi, bazılarına nazireler yaptığı eserlerinden anlaşılmakta ise de üstadının kim olduğu 

ve kimden mahlas aldığı bilinmemektedir.457  

 Tahiri’nin, şiirlerini milli vezin ile aruz vezniyle yazmış, hece ve aruz 

vezinleriyle koşmalar, semailer, divanlar, yazmıştır. Tahiri milli vezinle 182 bentte 

728, 400 beyitte 800 mısrayı bir araya getirmiştir. 

M. Zeki ORAL, şairin eserlerini Koşmalar, Nefesler, Destanlar olarak belli 

bir sıraya göre Đncelemiştir. Divanlar, Semailer, Kalendariler ise eserin başka 

bölümünde toplanmıştır.458 

  Tahiri’ye 1984 yılında Altunhisar’lı, Gazeteci Yazar Vahap OKAY (1911-2006)459 

ın girişimleri ile Kültür Bakanlığı tarafından Altunhisar’da bir anıt mezar yapılmıştır. 

Eserleri günümüzde de yaşan halk şairlerindendir. M. Zeki ORAL’ın Âşık Tahiri ile ilgili 

eserini Müzeler Umum Müdürlüğü arşiv şefi olduğu dönemde yazmıştır.460 

 

 

 

 

                                                 
455 Özmel, “Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar” a.g.e, s.56. 
456 Oral, “Orta Köylü Âşık Tahiri Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri” a.g.e s.15. 
457 Oral, “Orta Köylü Âşık Tahiri Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri” a.g.e s.16. 
458 Oral, “Orta Köylü Âşık Tahiri Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri” a.g.e s.103. 
459Vahap Okay, Anadolu Konuşuyor-2, Okay Yayınevi, Đstanbul 1986, s.290. 
460 Âşık Tahiri ile ilgili daha fazla bilgi için, Bkz. Nail Tan, Âşık Tahiri Bibliyografyası, Ankara, 1983; Hacı 
Angı-Durdu Angı, Altunhisarlı Âşık Tahiri, Angı Yayıncılık, Ankara, 2007. 
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4.8.4 Tokat’lı Âşık Nuri 

Tokat’ın kültür tarihinde önemli bir yeri vardır. Osmanlı döneminde yetiştirdiği 

şairlerle, Osmanlı kültür coğrafyası içinde önemli bir yer tutar. Tokat, yetişen bu şairlerin bir 

kısmı 16. y.y. dan daha önce yetişmiştir.461  

Tokat Edebiyat tarihi açısından sonraki yıllarda da bu gelişimini sürdürmüştür. 

 Âşık Nuri’nin doğumu 1820 ila 1825 arasındadır, net bir bilgi olmamakla 

birlikte, asıl adı Mahmud’tur, Tokat’lı Nuri olarak da bilinmektedir. (D 1820, Tokat-Ö.1882 

Samsun), âşık geleneğinin bütün özelliklerini taşıyan başarılı şiirleriyle ünlü halk ozanıdır. 

Okuma yazmayı, din ve tasavvufu, babası Molla Veliyyüddin Efendi’den öğrenmiştir. 

1837′de Tokat’a giden Erzurum’lu Emrah’la tanışmış, onun çırakları arasına 

katılmıştır. “Nuri” mahlasını da onu yanından hiç ayırmayan Emrah’tan almıştır. Kısa sürede 

ünlü olmuş ve Anadolu’nun çeşitli yerlerini dolaşmıştır. Emrah’ın ölümünden (1860) sonra, 

katıldığı bütün fasıllarda önce onun şiirlerini okumayı adet haline getirmiştir.462  

Âşık Nuri, araştırmacıların ortak görüşüne göre, ustası Emrah kadar güçlü bir 

âşıktır. Şiirleri gerek ölçü, gerek dil bakımından kusursuz, söyleyişi içtendir. Aruz ölçüsüyle 

de şiirler söylemiş ama daha çok koşma ve destanları ile ün kazanmıştır.463 

 M. Zeki ORAL Đşte bunun içindir ki klasik edebiyata kulaklarını kapayan halk, 

sözü Türk, özü Türk, ölçüsü Türk olan, şiirleri seviyor. Günün acı, tatlı izlerini, kendi 

duygularını ezip bozmadan, sazının titrek sesleri ile "mısra" şekline koyan âşıklarının 

çevresinde toplanıyor. Onlara "saz şairi" yahut sadece "âşık" diyor. Haklarında birçok 

efsaneler uydurarak onları yükseltiyor, ebedileştiriyor, demektedir. Halk edebiyatı ile 

uğraşanlar iyi bilirler ki, Anadolu’nun hemen her tarafında yaşamış ve yaşamakta olan pek 

çok saz şairi vardır. M. Zeki ORAL Âşık Nuri'nin edebi şahsiyetini esas tutarak, halk 

edebiyatının özelliklerini işlemiştir.464  

Âşık Nuri, üstadı Emrah’tan çok istifade etmiş ve çıraklık döneminden beri emektarı 

Emrah’ın deyu Nuri ismimi kaydedin divanıma Allah için demiştir. Bu iki kıymetli aşığın 

deyişlerini birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. Zira birbirinin hem ustası, hem çırağı hem 

de saz ve söz arkadaşıdır. Esasen Nuri, edebi şahsiyetini, Emrah’a yoldaş olduktan sonra 
                                                 
461Đsen,  Türk Tarihinde ve Kültüründa Tokat Sempozyumu 2-6 Temmuz 1986, Gelişim Matbaacılık, 
Ankara 1987, s.507, 508. 
462Oral, “Tokatlı Âşık Nuri, Akpınar” 1,1934:13-15; Oral, Tokatlı Aşık Nuri Hayatı ve Şiirleri, 
Niğde Halkevi Yayınlar. Köy Öğretmeni Basımevi. Ankara 1936,  s.9. 
463 Oral, “Tokatlı Âşık Nuri Hayatı ve Şiirleri” a.g.e, s.25. 
464Oral, “Tokatlı Âşık Nuri Hayatı ve Şiirleri”  a.g.e, s.35. 
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bulmuştur. "Nuri, derdim söylerim dildara ben Emrah gibi diyor". Zira Nuri'nin görüş ve 

duyuşları Emrah’tan aşağı değildir. Temiz ve yalın bir lisanı vardır. Mevzularında ekseriya 

gurbet, hicran, elem teması vardır. Âşık Nuri saz şairleri içinde klasik edebiyatı da en iyi 

bilenlerdendir. Aruzla yazdığı parçalarda aksaklık vardır, fakat ilave edelim mahalle 

mekteplerinde okuyabilmiştir. Yarım asır içinde elden ele dolaşmış olan şiirleri birçok acemi 

kalemlerden geçmiştir. Şiirlerinin çoğu irticalen söylenmiştir. Böyle olmasına rağmen 

kullandığı vezinleri konuşma diline çevirmesinde,  emsallerine göre oldukça başarılıdır. Bu 

alanda bilhassa Fuzuli’nin tesiri altında kalmıştır.465 

        Geh gözde, geh gönülde hadengin mekân tutmuş,  

 Her kande olsa kunluyu elbette kan tutmuş.  

                                                                   Fuzuli 

 Hadengi okların, ey şuh yeter bağrımda kan tutmuş 

 Susamış kanıma kâfir ki kandan bir mekân tutmuş 

                                                                  Âşık Nuri 

Eserlerinden bazıları şunlardır; Dil iflah olmam ben bu yaradan, Ey felek bir derde 

düşürdün beni, Ara yeri karlı dağlar alıp da inkisar eylemem yazık serine, Hazan ile geçti 

gülşen-i bostan, Kıymet mi biçilir cevher taşına, Bize gam yutturdu sahba-yı hicran, Sun sâki 

lâlinden teşne dillere, Acep ben ne dedim o şivekâra, Beni bülbül gibi nalân eyleyen, 

Zamâne hûbuna meylini verme. 

Âşık Nuri günün sevilen ve sayılan bir saz şairidir, halk hayatının her şeklinde 

güzel misaller vermiştir. Tokat’ta Nuri'nin şiirleri halen canlılığını korumakta 

yaşatılmaktadır. 466Yaşamı üstüne bilgilerle şiirlerinin topluca yer aldığı diğer bir 

araştırmada, Ahmet Talat ONAY (1885-1956) tarafından kitap haline getirilmiştir.467   

Âşık Nuri Samsun’da 1883 yılında vefat etmiştir.468 

 

 

 

 

 

                                                 
465 Oral, “Tokatlı Aşık Nuri Hayatı ve Şiirleri” a.g.e, s.193. 
466Oral, “Tokatlı Aşık Nuri Hayatı ve Şiirleri” a.g.e, s.254. 
467 Ahmet Talat Onay, Tokatlı Âşık Nuri, Çankırı Matbaası, Çankırı, 1933. 
468 Tokat Đl Yıllığı, Tokat Valiliği yayınları, Tokat 1967, s.77. 
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4.8.5 Âşık Mevlüt 

Niğde’li olan âşık, Bor’un Asmaz köyünde 1312 yılında doğmuştur. Asmaz’lı âşık 

Mevlüt Yıldırım olarak bilinmektedir.469Evli ve altı çocuk babasıdır. Askerlik görevini 1. 

Dünya savaşında Çanakkale, Kafkas cephelerinde ve Đstiklal savaşında Adana, Afyon ve 

Haymana’da yapmıştır. 470 

M. Zeki ORAL, unutulmaya başlamış şairin, kendisi ve eserleri hakkında fazlaca bir 

bilgi ve çalışma mevcut olmadığını belirtmiştir, yaptığımız araştırma sonucunda Niğde Đl 

yıllıklarında ve Niğde ile ilgili yayınlarında, Âşık Mevlüt’ten bahsedilmediği tespit 

edilmiştir, sadece hakkında yüksek lisans semineri çalışması yapılmıştır.471Âşık Mevlüt’ün 

şiirlerinden örnekler şöyledir.472  

Ey Niğde Đlinin ulu Đlbayı,  

Geldim ziyarete bu hakipayi,                    

Eğer sertaçta olmazsa dayi,  

Şairler şirini boşuna söyler, 

Şanına layık mı şiiri kırmak,  

Türke yakışır mı böyle boş durmak,  

Lütfen bu dileğim şiir bastırmak,  

Olmazsa (Yıldırım) dünyayı neyler 

     

 4.8.6 Kemali Ümmî 

Kemali Ümmî 15. y.y. başlarında doğduğu sanılan şairin asıl adı Đsmail’dir. 

Memleketi konusunda ihtilaf vardır. Latifi, Ali ve Bursalı Mehmed Tahiri, Larende’li 

olduğunu belirtmektedirler. Yaygın bir şöhrete sahip Kemali Ümmî’nin, Karaman dışında, 

Manisa, Mudurnu ve Niğde Mevlevihanelerinde birer makamı olduğu belirtilmektedir. 

Karaman’da vefat etmiştir, türbesi Niğde’nin Yenice Mahallesindedir.473 (? - öl. 880/1475) 

Anadolu’da yaşayan ilk mutasavvıf Türk şairlerinden biridir. 

                                                 
469 Yurt Ans, C.IX, s.6227. 
470 Oral, “Âşık Mevlüt” Akpınar, 12,1936: 25-26.  

    471Bkz.Bülent Altınpınar, Âşık Mevlüt Yıldırım, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe 
Eğitimi Bölümü, Erzurum 2000; Özmel Đsmail, Dünden Bugüne Niğdeli Şair ve Yazarlar. 

472 Oral, “Âşık Mevlüt” a.g.m Akpınar, 12,1936: 27.  
473 Karpuz, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi 
Basımevi, Konya 1999, s.217. 



170 
 

 
 

 Şiirde Yunus Emre’nin takipçilerinden olmuş, az sayıda hece vezni 

kullanmakla birlikte, genellikle aruz vezniyle kaside, gazel, mesnevi gibi klâsik 

nazım şekilleri ile şiirler söylemiş; tekke şiirinde kendinden sonraki bazı şairlere 

örnek teşkil etmiş önemli bir şairdir. Hayatı, tıpkı Yunus Emre’de olduğu gibi 

menkıbelerle süslüdür. Şiirlerinde sade bir Türkçe kullanmış, aruz vezniyle yazmış, 

olmasına rağmen halkın dilinden uzaklaşmamış, usta bir şairdir.474  

Đlahî tarzındaki şiirleri ile ünlenmiştir, şöhreti Anadolu sınırlarını aşmış 

Kırım, Kazan, Taşkent ve Özbek Türkleri arasında da tanınmıştır.475 

 Kemal Ümmî’nin altı eseri vardır, bunlardan biriside Divanıdır.476 Yapılmış 

çeşitli, araştırmalardan anlaşıldığına göre Kemal Ümmî’nin Divan’ına ait elli bir 

değişik yazma belirlenmiştir. (40 adet Divan yazmasından söz etmektedir. Toplam 

51 değişik Divan yazmasının bulunduğu anlaşılmaktadır.)477 

 Manzum eserlerinin yanı sıra iki adet de küçük, mensur eseri bulunmaktadır. 

Risâle-i Îmân ile Ahlâk Risalesi adındaki iki eserin, birer yazması bulunmaktadır. 

Bunlar;  

Topkapı Sarayı Kütüphanesi, 178 numaralı mecmuasında bulunmaktadır. 

(Risâle-i Đmân, Ahlâk Risalesi) Bunlardan ilki namaza ilişkin küçük bir risale, diğeri 

Đran Hükümdarlarından Nusurevan’ın musahiplerinden olan Büzürcümihr’in 

hükümdara yönelik söylediği nasihatnamesinin Türkçe tercümesidir. Dinî-tasavvufî 

nitelikli 200 beyitlik, Kırk Armağan, Cennetteki bir makamın, bir hadiste bildirilen 

tasvirinin nazıma çekilmiş hâlinden ibaret olan, 139 beyitlik, Hikâye-i Hazîre-i Kuds 

ve 90 beyitlik, vefat manzumesi ile 3034’ten fazla beyti kapsayan Divanı, Kemal 

Ümmî’nin manzum eserleridir.478 

 880 H. yılında ölmüştür. Türbesi Niğde’dedir.  

                                                 
474 Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, 2. Basım. Ankara 2004,  s.434-435. 
475 Oral, “Kemali Ümmî’nin Bir Ağıtı” Akpınar, 12,1936:12. 
476 Oral, “Kemali Ümmî Divanı”  Akpınar 14, 1936: 15-16. 
477 Hayati Yavuzer, Kemal Ümmî Hayatı, Sanatı ve Dîvânı,  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Basılmamış Doktora tezi, Ankara, 1997, s. 50-63; Ramazan Sarıçiçek,  Kemal Ümmî 
Hayatı Sanatı, Eserleri ve Divanı -Đnönü Üniversitesi Soyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 
Basılmamış Doktora tezi, 1997, s. 319-336. 
478 Bilal Aktan, “Kemal Ümmî’nin Vefât Risâlesi ve Dil Özellikleri” Selçuk Üniversitesi, Türkiyat 
Araştırmaları Dergisi, S. 19, Konya 2006, s.95-107. 
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Kemali Ümmî ağıtı, günün büyüklerinden birisi olup Aksaray’da ‘Hamit Veli’ diye 

anılan, Hamidettin Aksarayi’ye yazmıştır. Hamidettin Aksarayi, Hacı Bayram Veli’yi 

yetiştiren kişidir. Bu mersiyeden Hamit Veli’nin asıl adı (Ubeydullah) olduğu öğrenilmiştir.  

 M. Zeki ORAL’ın tekkeşinler elinde bulduğu yazma divanındaki ağıtın bazı 

bölümleri şöyledir.479  

Görün bu çerhi gaddarki âlemde neler kıldı 

Yine bu gerdeşi gerdun nice müşkül hatar kıldı 

Zehi gurbet zehi hicret, zehi firkat, zehi hırkat, 

Bu ahu dert bu hasret bize yavlak eser kıldı 

     Kani ol ışık eri heyhat, kani ol merdi pür tâat  

Hayif ki hadimüllezat bize her nef’i zarar kıldı.  

M. Zeki ORAL. Önce Kemali Ümmî’nin yaşadığı çağı ve divanını araştırmıştır.480 

Selçuklular zamanında, Anadolu Türkleri mimarlıkta olduğu gibi bilgi, edebiyatta da 

yükselmişlerdir. Bu ilerleyiş Karamanoğulları döneminde devam etmiş. Osmanlıların ilk 

günlerinde, 13-14. y.y. da kuvvetlenmeye başlayan edebî varlık, 15. y.y da daha 

genişlemiştir.  

Bu dönemde şairlerin hükümdarlara, Beylere yazdıkları, Kaside ve Methiyeler 

saraydan ilgi görmüştür. Diğerleri ise Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu, Niğde’de Kemal Ümmî, 

Aksaray’da Yusuf Hakiki gibi şairlerdir, bunlar etrafına yüzlerce mürit toplayarak yaşayan 

tasavvuf şairleridir. Bu şairler öz Türkçe şiirler yazar, halka hitap ederler, anlatmak ve 

yapmak istedikleri felsefe cereyanlarını, şiirlerinde okuturlardı. Đşte Kemali Ümmî bunların 

en kuvvetlilerinden birisi olarak gösterilebilir. 

Çu başladık söze evvel deyem Bismillah  

Ki her işimizi ebter komaya ol Allah 

Diye başlayan Kemali Ümmi divanında her kilasik divanda olduğu gibi önce münacatlar 

vardır. 

Sathezaran şükrüne anın kamunun hallakıdır  

Rayegân canlar verilir âlemin razzakıdır.  

Aferin ol sanına ki işbu sun-u bağının  

Külli şeyi eşcarının, esmarının evrakıdır. 

                                                 
479 Oral, “Kemali Ümmî Divanı”  a.g.m, Akpınar, 15, 1936: 8. 
480 Oral, “Kemali Ümmî Divanı”  a.g.m, Akpınar, 15, 1936: 9. 
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Eğer methini dertle kılam takrir alanı dile,  

Firakı aşkın oduyla kalem ziya, kâğıt yana 

Senin meddahların çoktur, hesabı hadden artıktır  

Arada bir dahi yoktur Kemali ümmi gibi edna  

Ey evveli ve ahiri mamur Muhammet  

Ey zahiri ve batını pürnur Muhammet  

Ey cismi aru, kalbi sefa, ruhu mutahhar  

Ey ismi Hüdavend ile mastur Muhammet 

Gitmiş, görmüş de; bir gün önce oradan dönmüş gibi cenneti anlatır, Yunus Emre kadar açık 

ve içten anlatır. 

Dahi anın gibi bir bağı taze gülsen yok  

Ki Bülbülünde melal gülünde diken yok.  

Havası mutedil andan latif yaylağ yok  

Ne gayet ıssı var anda zemheri bir soğuk 

Divanda en çok yer bulmuş olan şiirler Panteist şiirlerdir. 

Kemali Ümmî Panteizmin en coşkun şairlerinden birisidir. En engin ve lirik şiirleri 

bu konuda yazdıklarıdır.  

Panteist olduğu kadar da Natüralist bir şair olan Kemali Ümmî ilkbahar aylarında 

Niğde’nin baharını anlattığı Bahariyesinin bazı bölümleri şöyledir. 

      Bahariye 

       Bahariye, 14. y.y da bahar aylarında yazılmıştır,481  

Kudret nefesinden yine câna haber oldu 

Andan bu kamu mülki cihana eser 

Başladı eser badi saba hoş nefes ile 

Đder ne yatarsın ki baharı seher oldu 

 

 

 

 

 

                                                 
481 Oral, “Kemali Ümmî’nin Bir Bahariyesi” Akpınar, 15, 1936: 11-12. 
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4.8.7 Şifaî 

Bor ilçesi Altunhisar (Anduğı-Ortaköy) kasabası çevresinde birçok halk şairi 

yetişmiştir. Yine bu yörede yetişen ve fakat ismi çok duyulmamış şairlerden birisi de 

Şifai'dir. M. Zeki ORAL, Şifaî’nin Bor’un Ortaköy nahiyesinde doğmuş ve yaşamış bir halk 

şairi olduğunu öğrenerek hayatını ve eserlerini derlemeye başlamıştır.  

 ORAL, Akpınar Dergisi’nin Temmuz 1939 tarihli 37. sayısında bu halk şairini 

işlemiştir ve aradan geçen zaman içinde Şifai’den bahseden bir kaynağa rastlamadığını 

belirtmektedir. Âşık edebiyatı temel kaynakları ve antolojilerde Şifaî’nin hayatı ile ilgili 

hemen hemen hiçbir bilgi mevcut değildir. Onun hayatı, ailesi, mesleği, memleketi vs. gibi 

konulara ilk kez M. Zeki ORAL’ın çalışması daha sonrada, Faruk ÇOLAK tarafından 

yapılan çalışma mevcuttur.482  

ORAL, Şifaî’nin şiirlerini oluşturmuş. “Şifaî ile Selvihan Hikâyesi” yazmalarındaki 

şiirlerden faydalanmıştır.483SĐTE:www.kit 

 

4.8.8 Karahisar’lı Âşık Gülşâni 

M. Zeki ORAL, Âşık Gülşâni için unutulmuş bir kıymettir demektedir. Âşık 

Gülşâni’nin 19. asır halk şairleri arasında önemli bir yeri vardır.  

Âşık Gülşâni Karahisar’lı bir tacirin oğludur, adı Ömer’dir. H. 1217 ve M. 1801 

yılında Karahisar’da doğmuştur. 

 Gençken babası ile birlikte, hayvan alım ve satımı ile uğraşan, babasına yardım 

eden, babası öldükten sonra çok fakir düşmüş, çobanlık yapmıştır. Ömrünün bütün yaz 

günlerini çobanlık yaparak geçirmiştir. Kış günlerinde, çoban kürkü yapar, yaptıkları 

kürkleri satarak geçimini sağlamıştır. 

Gülşâni, dileklerini, tabiatın güzelliklerini içli, içli anlatmıştır. Âşıkların en kuvvetli 

sermayesi olan saz çalmayı bilmemektedir. Gülşâni saz yerine sesini kullanmış koşmalarını, 

yanık deyişlerini, kendisi bestelemiş ve söylemiştir. 72 yaşında 1289 H. 1873 M. ve yılında 

ölmüştür.484  

Şu parça ise Gülşâni’nin tam bir vecdle söylediği çok muvafık bir şiiridir.  

Tecallayi cemal ister-gönül eğlenmez, eğlenmez 

                                                 
482 Faruk Çolak,  AltunhisarlıAşık Şifai, Maya Akademi Yayınları, Đstanbul, 2009. 
483Oral, “Şifaî” Akpınar, 37, 1939: 12. 
484 Oral, “Karahisar’lı Âşık Gülşanî” Akpınar, 12, 1936: 8. 
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Tesellayi visal ister-gönül eğlenmez, eğlenmez 

Ne halvette, ne celvette; ne vahdette, ne kesrette 

Ne tubada, ne cennette-gönül eğlenmez, eğlenmez 

Cemalin abdini gözler; ana ki eylemez sözler 

Meger mevlasını özler-gönül eğlenmez, eğlenmez 

Neylesin bağ ve bostanı; neylesin hurü gılmanı 

Yaz firkatle bu destanı- gönül eğlenmez, eğlenmez 

Eğer dünya eğer ukba; visalimiz kuru sevda 

Gülşâni neylesin Mevla-gönül eğlenmez, eğlenmez 

Gülşâni edebi yönden incelendiğinde, hiç düşünmeden söylenebilir ki, o doğrudan 

doğruya halk edebiyatının malıdır. Halk edebiyatının divan, selis, semai, v.s. gibi nev’ilerini 

kullanmamış olan natürel ve sade bir halk şairidir. Koşmalarında vezin eksiklikleri hemen 

yok gibidir, fakat kafiye aksaklıkları vardır. 

Bununla beraber, deyişlerinde içten gelen bir eda hâkimdir. Sanki gönlünün 

ilhamlarını açık kalpli bir çoban saflığı ile söylemiştir.  

Gülşâni kimseden ders almamıştır, tabiatın güzellikleri, yaradılışındaki istidat onu 

şair yapmıştır. Şiirde benliğini bulmuş bir âşıktır, Gevheri, Kâtibi, Dertli, Ayık Nuri gibi 

koşmalar yazmış ve söylemiştir.485 

Gülşâni, Bektaşi olmadığı halde, Bektaşi nefeslerini andıran şiirleri, Yunus Emre 

gibi, ilahileri bulunmaktadır.486  

 

4.8.9 Âşık Beyti 

 Âşık Beyti'nin babası, Veli Hoca, Karaman’lıdır. Veli Hoca, Karaman ve Konya 

medreselerinde eğitim görmüş, daha sonra Nevşehir’e yerleşmiştir. Veli Hoca, Nevşehir'de 

Karamanlı Hoca, namı ile tanınmıştır.  

  Âşık Beyti, 1262. H. yılında dünyaya gelmiştir. Adı Şükrü’dür. Şükrü 7-8 yaşında 

hafızlığa başlamıştır.487 

 Hafız Şükrü medrese tahsiline de başlamış. Arapça metinlerden istifade edebildiğini 

görünce, medreseden ayrılmıştır. Tasavvufa bilhassa Tasavvuf edebiyatına ait kitapları tetkik 

                                                 
485 Oral, “Karahisar’lı Âşık Gülşanî” a.g.m, Akpınar, 12, 1936: 9. 
486 Oral, “Karahisar’lı Âşık Gülşanî” a.g.m, Akpınar, 12, 1936: 10-11. 
487 Oral, “Âşık Beyti” Konya Halkevi Kültür Dergisi, S.48,  Konya 1942. s. 41. 
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etmeye, yazı dersleri de almaya başlamıştır. Hafız Şükrü 25-27 yaşlarında iken Đstanbul’a 

gitmiş, Eyüp Camisi’nde, mutasavvıf bir zatla görüşmüş. Bütün vakitlerini onunla 

geçirmiştir. Sofiyane şiirler yazmış, bu şiirlerin şah beyitlerinde, Şükrü-i zar veya Şükrü 

mahlasını kullanmıştır.488  

Âşık Beytî, Hac farizasını yerine getirdikten sonra Đstanbul’a dönmemiş, Nevşehir’e 

yerleşmiş, 18 yıl oturduğu evden dışarı çıkmadan yaşamıştır. Avni adlı Hac arkadaşından 

başkasıyla görüşmemiştir. 18 yıl tasavvuf edebiyatı ile ilgili şiirler yazmıştır. 18 yıl sonra 

küçük kardeşinin vefatı dolayısıyla inzivadan çıkmıştır. ORAL, Beyti’nin mezarını 

aramasına rağmen bulamadığını belirtmiştir.489   

M. Zeki ORAL’ın Âşık Beyti ile ilgili yaptığı bu çalışması dışında, herhangi bir 

çalışmaya rastlanılmamış olup, zaman içerisinde unutulmuş âşıklarımızdandır.  

 

4.8.10 Đstanbul Destanları 

M. Zeki ORAL, edebiyatla ilgili çalışmalarından olan Đstanbul Destanları, 3 Aralık 

1888 tarihli bir Cönke yazılmış, Destan-ı Medhiyye-i Đstanbul isimli, 3 parça 54 kıta 

destanın, 24 kıta olan birinci kısmında, Đstanbul’u, Fatih Sultan Mehmet’i ve yüceliklerine 

methiyeler yazdıktan sonra, Đstanbul’un camileri, semtlerini anlatmış, güzelliklerini işlemiş, 

Đstanbul’un en kusurlu tarafının da kızlarının vefasızlığı diye dile getirmiştir.490 

 Đkinci bölümde, Đstanbul’un resmi daireleri, çarşı ve pazarları, esnafı ve insan yapısı 

üzerinde durmuştur.491 

 Destanın 14 kıta olan üçüncü bölümünde, Đstanbul’un ramazanları türbeleri, tekkeleri 

anlatılmış, daha sonra Ahıska Sancağının, Ardanuç kazasından olan, Destanın yazarı Âşık 

Ahmet Şeyda’nın, Destanı, Sultan Aziz zamanında yazıldığını ebced hesabıyla, noktalı 

harfler tutarı 1276 yılında yazıldığını belirtmektedir.492  

 
 
 

 

                                                 
488  Oral, “Âşık Beyti” a.g.m, Konya Halkevi Kültür Dergisi, S.48,  Konya 1942. s. 48. 
489  Oral, “Âşık Beyti” a.g.m, Konya Halkevi Kültür Dergisi, S.48,  Konya 1942. s. 50. 
490  Oral, “Đstanbul Destanları” Đstanbul Enstitüsü Mecmuası, (Sayı 4 ten Ayrı Basım), Đstanbul 1958. s.191. 
491  Oral, “Đstanbul Destanları” a.g.m, Đstanbul Enstitüsü Mecmuası, s. 192. 
492  Oral, “Đstanbul Destanları” a.g.m, Đstanbul Enstitüsü Mecmuası, s. 197. 
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4.8.11 Şair Behçet 
 
M. Zeki ORAL Konya’nın, Ilgın kazasına ve sahip olduğu tarihî değerlere 

yeterince ilgi gösterilmediğini, burada bir sohbet esnasında Türk edebiyatının 

unutulmaması gereken değerlerinden olduğunu belirlediği, şair Behçet ile tanıştığını 

ve bunun bir şans olduğunu, kısa bir sohbetten sonra kendisinde var olan mücevher 

değerindeki, edebi alt yapıyı keşfetmiş, Türk edebiyatının ölmez değerlerinin, adeta 

bu şahsın ruhunda bulunduğundan bahisle, bilinmeyen kıymetlerimiz konulu bir 

makale yazmıştır. 

Şair Behçet’in iyi bir eğitim aldığını, bir süre memur olarak çalışmış 

bulunduğunu ve dönemin Kaymakamıyla anlaşamayıp memuriyeti bıraktığını 

belirtmiştir. 

 Şairliğe hece ve aruz vezinleriyle başladığını ve bu ölçüyle yazmış olduğu 

Sarı saçlı kıza adlı şiiri kendisine okuduğunu, şairin, bir divanı, hakka doğru adında 

tasavvufi şiirler mecmuası, Đstiklâl savaşı piyesi, Timurlenk-Yıldırım harbi gibi 

basılmamış eserleri olduğunu, bu şairin niteliklerinden bahsetmektedir. Behçet’in 

şiirleri arasında gönlünü kaptırdığı bir alevi kızına yazdığı, bir aşk şiirine de yer 

vermiştir. Behçet’in Ilgın’da bir evlilik yaptığını, eşinin ölümüyle, evlilik hayatının 

uzun sürmediğinden bahsetmiştir. 

 Şair Behçet’in, eserlerinde, Keşf mahlası kullandığını, Behçet’in halk 

edebiyatı ile divan edebiyatına yönelik muhtelif eserleri de kaleme aldığını 

belirtmiştir.  

 

4.8.12 “Gözler” Üzerine Şiirler 

M. Zeki ORAL’ın şiire olan ilgisi tarih araştırmalarına olan ilgisinden az değildir. 

Şiire olan ilgisi ayrı bir önem ifade eder. Şiirin, his ve hayalin ritimle örülmesi manasını 

taşıdığını ifade etmiştir, yazdığı şiirleri tuttuğu not defterini, ORAL Divanı diye 

isimlendirmiştir. M. Zeki ORAL’ın 66 sayfalık divanında kendi el yazısıyla 100 e 

yakın şiiri bulunmaktadır, şiirlerinden, kızına ve eşine yazdıkları çalışmamızın, aile 

hayatı bölümünde bulunmaktadır,  yazdığı şiirlerden örnekler şöyledir. 
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 M. Zeki ORAL’ın Divanından Deli Gönül Đsimli Şiiri. 

 

                                                                                                       OÖE 

Çiçekler yanımda dolandık gönül 

Bir taze goncaya sulandık gönül 

Taşkın seller gibi bulandık gönül 

Ey gönül, ey gönül, deli gönül 

Güzellerde sevda buldun ey gönül 

Sevdalara esir oldun ey gönül 

Ağladın inledin soldun ey gönül 

Ey gönül ey gönül deli gönül 

Aşkın yelleriyle savrulduk gönül 

Hicranın ateşiyle kavrulduk gönül 

Şarabı deryada boğulduk gönü 

Ey gönül ey gönül deli gönül 

Artık hakikati sezdin ey gönül 

Saadet yolunda gezdin ey gönül 

Nihayet hayattan bezdin ey gönül 



�ϕ
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Ey gönül ey gönül deli gönül   23.9.930 Boyabat493 

            

Müdür Bey’e Đthaf                   OÖE 

Şirin Gülşen güzel yurdum 

Hicranını yudum yudum içiyorum 

Gurbet elde hasretini kalbe koydum 

Hayalin yerdedir, gözde  

Öz arkadaşlarım… sözüm sözde 

Burada âşıklar buldum  

Cana yakın şen bir yüzde 

                 20.3.931 Tokat494 

ORAL, “Üç Kapuludan Erciyes’e” adlı şiirini, Akpınar dergisinde 

yayınlamıştır.495   

M. Zeki ORAL, Anadolu’da yetişen şairlerin “Gözler”e dair yazdıkları şiirleri 

toplamış, Akpınar Dergisi’nin 2. sayısından itibaren, her sayısında, Gözler üzerine 

şiirler yayınlamıştır. 

  Sivas’lı Meyli’den derlediği, Gözler şiiri şöyledir. 

                                                 
493 OÖE, Deli Gönül isimli kendi el yazısıyla yazdığı orijinal şiiri. 
494 OÖE, M.Zeki Oral’ın, “Müdür Beye Đthaf”  isimli kendi el yazısıyla orijinal  şiiri. 
495 Oral, “Üç Kapuludan Erciyese” Akpınar, 8,1935: 5. 



179 
 

 
 

Bilmemki ne oldu sitemkâr sana; 

Herzaman kasdeder cana gözlerim, 

Çeşmin hasretiyle Giryan olmuşum, 

Beni mecnun etti lelâ gözlerin.496 

Konya’lı Hüsnü’den,497Erzurum’lu Emrah’tan,498 Bolu’lu Dertli’den499 

Yozgat’lı Hizbi’den Gözler şiiri,500 Yozgat’lı Hizbi Gözler şiiri,501Yozgat‘lı Hizbi 

Gözler,502Yozgat‘lı Hizbi Gözler,503 Tokat’lı Âşık Nuri’den,504 Kütahya’lı 

Pesendi’den505 Konya’lı Hüsnü’den506Sivaslı meyli’den gözler üzerine şiirlerini 

neşretmiştir.507 

 

4.8.13 Maniler 

M. Zeki ORAL, Halk edebiyatının bir ürünü olan manilerin, halkın ortak 

duygularının, acıları ile sevinçlerinin eseri olduğunu, yazılı olmaktan çok halkın 

dilinde olan ve bir sonraki nesile bu yolla geçen,  manileri derleyerek zaman içinde 

yok olmaması ve gelecek nesillere miras kalması için bunları Akpınar dergisinde 

neşretmiştir.508  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
496 Oral, “Gözler” Akpınar, 2,1934: 12. 
497 Oral, “Gözler” Akpınar, 3,1934: 3. 
498 Oral, “Gözler” Akpınar, 4,1934: 5. 
499 Oral, “Gözler” Akpınar, 6,1934: 9. 
500 Oral, “Gözler” Akpınar, 7,1934: 11. 
501 Oral, “Gözler” Akpınar, 8,1935: 5. 
502 Oral, “Gözler” Akpınar, 9,1935: 10. 
503 Oral, “Gözler” Akpınar, 10,1935: 12. 
504 Oral, “Gözler” Akpınar, 11,1935: 15. 
505Oral, “Gözler” Akpınar, 12,1936: 9. 
506 Oral, “Gözler” Akpınar, 13,1936: 3. 
507 Oral, “Gözler” Akpınar, 14,1936: 12. 
508 Oral, “Maniler” Akpınar, 10,1935: 10-12. 
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4.9 Sanat Tarihi Çalışmaları 

4.9.1 Müzelerde Bulunan Eserlerle Đlgili Çalışmalar 

4.9.2 Nisantası 

M. Zeki ORAL, 1954 yılında yazdığı ve Türk Tarih Kurumunca bastırılan 

"Nisantası" adlı kitabında "Nisantası’nın kullanımı ve yeri" konusunda ayrıntılı bir çalışma 

yapmıştır. Konya Mevlâna müzesinde bulunan eşsiz ve emsalsiz eserlerden birisi olan 

Nisantası, tekke ve zaviyelerin kaldırılması üzerine, 1926 yılında Mevlevi Dergâhından 

müze envanterinin 384 (eski kayıt numarası 270) numarasına kaydedilmiştir. Bakırdan 

yapılmış, üstü, altın- gümüş kakmalarla ve ince bir işçilikle süslenmiştir.509 

Türk kültüründe ve geleneğinde “Nisan Yağmuru” ile ilgili çeşitli folklorik 

araştırmalar yapılmıştır, halk dilinde yağmurun adı rahmettir. Yani sadece gökten gelen su 

değil, Allah’ın rahmetidir. Normal yağmurların yanında, Nisan ayı yağmurlarına özel bir 

önem verilmiştir. Bu yağmurlar ab’ı hayat ve zemzem derecesinde değerli görülmüştür.510 

Nisan Yağmurlarında olağanüstü güçler olduğu kabul edilmektedir. Bu inanışın 

kaynağında, Hz. Muhammed’in Nisan ayında doğmasının ve Nisan yağmurlarının tarım ve 

hayvancılıkta, üstün verim almanın kaynağı olarak gösterilmesinin önemi vardır. Nisan 

suyunun şifalı olduğuna inanılması dolayısıyla, Osmanlı saraylarındaki kiler görevlileri, bu 

suyu toplayıp padişaha sunmuşlardır. Bektaşilikte Nisan yağmuru, Allah’ın gökten 

gönderdiği su olarak kabul edilmektedir. 511 Mevlevilikte Nisan suyu mübarek sayılmıştır, 

Dergâhtaki ”Nisantası” nisan suyuyla doldurulur, dualar okunur, içine Hz. Mevlâna’nın 

sarığının ucu batırılır, bu sebeple bu suya “Destar Suyu” olarak adlandırılırdı. Bu dergâhın 

(Kabet-ül Uşşak) zemzemi olarak ifade edilir, su iç sıkıntılarını gidermek için şifa niyetine 

içilir, tarlalara bereket için saçılırmış, işte bu güzel eserin içine nisan yağmuru konduğu için 

adına Nisantası denilmiştir.512 

                                                 
509 Oral, Nisantası, Türk Tarih Kurumu. Ankara 1954, s.1. 
510 Nail Tan, Türk Folklöründe Nisan yağmuru Motifi, II. Milletlerarası Türk Folklör Bildirileri, C.IV den ayrı 
basım, G.Ü, Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara 1982, s.469. 
511 Tan, “Nisantası” a.g.e, s.471. 
512 Oral, “Nisantası” a.g.e, s.1; Abdülkadir Erdoğan, “Mahalli Tetkikler” Konya Dergisi, S.13 Konya 1947, 
s.822. 
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                                                                               M. Zeki ORAL 

Nisantasının görünüşü                  Nisantasının üstündeki kuş 

 4.9.2.1 Nisantası'nın Adı ve Konya'ya Gelişi 

 Nisantası'nın Dergâha geldiği tarih hakkında iki kayıt vardır. Bunlardan birisi 

Çaldıran seferinde elde edilerek, Mevlâna türbesine hediye edilmiş olmasıdır. Ancak 

Topkapı Sarayı kayıtlarında, Nisantası'nın çaldıran seferi ganimetleri arasında bulunduğunu 

gösterir bir kayıt olmadığı, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünün 28.12.1954 tarih 

20291/2287 sayılı Konya Müzesi Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda belirtilmektedir. 

Diğeri ise M. Zeki ORAL’ın, yaptığı araştırmada, Konya Mevlâna müze kitaplığının 

2906 numaralı kayıtlı kitabın 486. sayfasında bulunan kayıttır. 513 

"Kulların üzerine saadet yollarını açan, beldelere adalet direkleri diken, milletler 

idare eden Arap ve Acem sultanlarının efendisi ulu hükümdar. Ebusait Bahadır Han'ın 

hediyesidir. Onun Musul'da yapılmasını 728 yılında emretti. Hicretin 734 yılında Emir 

Sungur Ağa'nın beraberinde ve şefaat niyaz ederek mukaddes ve mutahhar türbeye 

gönderdi" demektedir.  

Ancak bu kitabın 16. y.y. da yazılmış diğer kitaplara benzediği, Nisantası hakkındaki 

yazının ve mürekkebinin kitabın diğer kısmındaki yazılara benzemediği yani yazının oraya 

sonradan ilave edildiliği belirtilmektedir. 

                                                 
513 Oral, “Nisantası” a.g.e, s.2. 
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M. Zeki ORAL bu kayda göre, Nisantası 734 H. 1333 M. yılında Konya'ya 

gelmiş ve türbeye konmuş demektedir. Müze envanterinde bu bilgi esas alınmıştır.  

Bu duruma göre Nisantası'nın ne zaman Konya'ya geldiğine dair geçerli başka bir belge 

ortaya çıkıncaya kadar bu hususta kat’i bir şey söylemek mümkün olmayacaktır demektedir. 

 

4.9.2.2 Nisantası'nın Parçaları 

M. Zeki ORAL, Nisantası’nı dört parçada ele alarak incelemiştir.514  

 Kapak, Gövde, Bilezik, Kaide 

   

                                                                                    M. Zeki ORAL 

                                                          

 Kapak; Kenarları yayvan, ortası mahruti bir kubbe şeklinde ve sivricedir, kubbenin 

tam tepesine yerleştirilmiş bir kaide üstünde kuş heykeli vardır. Kuşa dikkatli bakılınca, 

kuyruğu kopmuş bir horoz olduğu görülür. Horozun vücudu, kanatları, başı bakır üzerine 

gümüş kakma ile süslenmiştir. Horozun bastığı sütunun başlığı, birbirini takip eder vaziyette 

bir sıra, kaz (yahut ördek) şekilleri ile çevrilmiştir. Nisantası'nın diğer taraflarında gümüş 

kakma olarak, uçar ve yürür vaziyette muhtelif kuş resimleri vardır. Nisantası kapağının 

üçüncü dairesine yazılmış olan Arapça şiir, 1945 yılında M. Zeki ORAL,  tarafından 

neşredilmiştir. 

                                                 
514 Oral, “Nisantası”a.g.e, s.3-14. 
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Altın kakma harflerle nebati süsler arasına sülüs yazı ile yazılan şiir şöyledir. 

Ey saki şarap kadehlerini döndür herkese sunduktan sonra bana da ver. Çünkü 

sabahleyin görünen, doğan yıldız belirdi, zuhur etti.  

Çırağımız bitti, söndü ise işte ey saki ona bedel şarap kadehi.  

Tan yeri attı ve doğuyu aydınlattı, sabah belirdi, karanlıklar yarıldı, ya, sende ey 

saki kadehleri öyle parlat. Benim kederimi yar neşemi, sevincimi izhar et.  

Onların ruhlarını mesrur etmek için şarap vermeye çalış, onların kokuları ruhların 

rahatıdır ey saki.515  

Kapağı tepesi ile eteğinin birleştiği satıhlarda, gayet ince işlenmiş nebati motifler 

vardır. Kapağın en geniş kısmını teşkil eden eteğinde, gümüş kakma ile işlenmiş motif 

arasında şu yazı vardır;"Yüce padişah, ulu hükümdar, milletler yöneten Arap ve acem 

sultanlarının sultanı, adaletli,  bilgin, Allah için savaşanların babası-memleketleri sürekli 

olsun-şah sultan yani Ebusait Bahadır Han'a (bu kap )aziz ve makbul olsun.  demektedir.  

 Gövde; Bu eserin dikkate değer olan en önemli kısmı gövdesidir. Gövdenin en 

üstünde, kazanın ağzının kenarlarında hayvani esasa göre yapılmış motiflerle doludur. 

Yanyana oturmuş güvercinler, kanatlı hayvanlar, kurt, yaban keçisi, tavşan, at, deve gibi 

hayvanları kovalayan tazılar, insan başlı hayvanlar bu bordürdeki başlıca süsleri 

oluşturmaktadır.  

Gövdenin en geniş sahasını kaplayan bu kısım, iki çizgi içine ilhani hattı ile yazılmış 

en uzun kitabeyi ihtiva eder. O kitabe şöyledir; 

"Milletler idare eden en büyük hükümdar, Arap ve Acem sultanı, bilgin, ve 

hükmünde adaletli, Müslümanların koruyucusu alemlerde adaleti ihya eden, eşkıya, azgın ve 

inatçıları kahreden Đslamiyet’in temeli, halkın baş tacı, din ve dünyanın yücesi halk 

tarafından desteklenmiş padişah, zalimlerden mazlumları esirgeyen, dinin, doğruluğun 

milletin yardımcısı, Allah için savaşan gazileri koruyan, (memleketleri ebedi olsun) sultan 

Alaüddin Ebu sait Bahadır Han'a (bu kap) aziz ve mübarek olsun, yani güle güle kullansın 

demektir. " 

Kitabede çiçeklerle ayrılan yerlerde geçmeli güller arasında, 6 tane tablo 

resmolunmuştur. Bu tablolardaki insanların elbiselerinde görülen motifler ve etrafındaki 

tezyinat ayrıca araştırmaya değer kıymettedir.          

                                                 
515Oral, “Nisantası” a.g.e, s.5-6. 
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 Bilezik; Nisan tasının gövdesi ile kaidesi arasında, aynı madenden ortası geniş, alt ve 

üst kısımları dar bir bilezik vardır. Bilezik, özel bir yiv ile kaidenin üzerine oturmuştur. 

Bileziğin üzerine de gövdenin alt kısmı oturmuş. Bileziğin en geniş yerinde birbirine paralel 

olarak çekilmiş, iki gümüş çizgi arasına şu yazılar yazılmıştır. "Yüce sultan, milletler yöneten 

Arap ve Acem ellerinin Padişahı, bilgin, hükmünde adaletli, islamlığın temel, halkın baştacı, 

din ve dünyanın yükseği, büyük hükümdar Ebu Sait Bahdır Han-memleketleri ebedi olsun-

efendimize (bu kap) mübarek olsun"  

Yazılar gayet güzel istifli Đlhani yazısıdır.  

 Kaide; Kaide konik bir silindir şeklindedir. Silindirin dış satıh ortasında gümüş 

çizgilerle, kısa dalları birer kavis şeklinde olmak üzere üç dikdörtgen çizilerek bunların içine 

şu yazılar yazılmıştır. 

“Büyük sultan, din ve dünyanın yücesi, hükmünde adaletli ve alim, Arap ve acem 

padişahı, milletler yöneten, Ulu Sultan Ebu Sait Bahadır Han efendimize (bu kap) aziz ve 

mübarek olsun.” 

Bu dikdörtgenlerin arasında ve yazıda işaret olunan yerlere gümüş hatlarla 

çevrilmiş ve içine uçar vaziyette, kuş, çiçek ve gamalı haç motifleri işlenmiş üç daire vardır. 

Bu dairelerin alt ve üstleri ile yazıların bulunduğu dörtgenlerin ortalarına daire içindeki 

süslerin devamı şeklinde âlemler resmedilmiştir. Nisantası’nın bütün parçaları ile ağırlığı 

33,375 kilogramdır. Nisantası 1939 yılında, Milletlerarası New York sergisine götürülmüş 

ve sergilenmiştir.516   

Nisantası’nın Ebu Sait Bahadır Han için yapıldığını kitabelerine dayanarak 

açıklayan M. Zeki ORAL, bu zatla ilgili teferruatlı bir açıklamada bulunmuş, 17 yıl 

Hükümdarlık yapan ve varis bırakmadan vefat eden, Ebu Sait Bahadır Han dönemine ait 

1316-1335 yıllarında yapılmış eserler ve basılmış paraları incelemiş ve yayınlamıştır 517 

ORAL bu eserinde, Nisantası’nın kapağındaki Arapça şiir, yazılar, gövdesindeki 

yazılar, bilezik kısmındaki, kaidesindeki yazıları vesikalarla incelemiştir.518 

 

 

 

                                                 
516 Oral, “Nisantası” a.g.e, s.13. 
517 Oral, “Nisantası” a.g.e, s.14-22. 
518 Oral, “Nisantası” a.g.e, s.1-34. 
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4.9.3 Beyşehir’de Eşrefoğlu Cami’sine Ait Bir Kandil 

Eşrefoğulları, XIII. y.y. ın sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir havalisinde 

kurulmuş bir Türkmen Beyliği’dir. Kurucusu Eşref Bey’le ilgili bilgiler sınırlıdır. 

Ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Seyfeddin Süleyman Halil, beyliğin asıl kurucusu olup 

babası gibi, Anadolu Selçukluları’nın beylerindendir. 519 

Anadolu Selçuklu mimarisinin en önemli özelliklerini taşıyan Beyşehir Eşrefoğlu 

Camisi, (1296) ahşap camilerin en güzel örneklerindendir. Ağaç direkler üzerine kurulan bu 

tip caminin içi, çini mozaik ve ağaç oyma işleriyle süslüdür. 

Bu güzel ve emsalsiz kandil, Konya'nın Beyşehir kazası merkezindeki Eşrefoğlu 

Cami’sinden, 1942 yılında Ankara Asarıatika Müzesi’ne, sonra Ankara Etnografya 

Müzesi’ne naklolunmuş ve müze envanterinin 7591 numarasına kayıt edilmiştir. Kandil 

bronzdan yapılmış olup, ağırlığı 670 gramdır. 520                         

Kandil içlerine zeytin, susam yağları gibi sıvı yağlardan birisi konularak, bir fitille 

yakılan, Anadolu’nun bazı yerlerinde (ışıklık) da denilen bir alettir. Kandil kelimesi 

Arapça’dır. Đlk çağlarda pişmiş topraktan, kurşundan, bronzdan, camdan altından yapılmış 

kandiller görülmüştür.  

Hazreti Muhammed (S.A.) bir hadisi şeriflerinde, "Her kim mescide bir kandil 

asarsa yetmişbin melek ona dua eder (Salâvat getirir) hatta kandil kırılsa bile"  (Bu hadis-i 

şerifin tamamı güzel bir sülüsle mermer üzerine yazılı olarak, Eşrefoğlu Cami’sinin batı 

kapısı yukarısında bulunmaktadır.) 

Selçuklular, Anadolu Beylikleri zamanında, Anadolu’da madenden yapılmış asma 

kandillerden Hazreti Mevlâna Dergâhında ve müzelerimizde bazı örnekler bulunduğu gibi 

mezar taşlarına, mihraplara kabartma olarak yapılmış kandil resimleri örnekleri 

bulunmaktadır.521  

                                                 
519 Uzunçarşılı,  Anadolu Beylikleri,  Ankara 1984, s.58. 
520 Oral, “Eşrefoğlu Cami’sine Ait Bir Kandil” Belleten, XXIII/89, 1959: 113. 
521 Oral, “Eşrefoğlu Cami’sine Ait Bir Kandil” a.g.m, Belleten, XXIII/89, 1959: 114. 
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                                                                                              M. Zeki ORAL 

Kandiller, ağız, gövde, kaide kısımlarından meydana gelir. Bahis konusu kandilde 

bu bölümleri ihtiva etmektedir.  

 Ağız; Kandilin ağzı yukarıya doğru genişleyen kesik koni şeklindedir.  

 Gövde; Yanlara biraz çıkık görünen bir küredir. Gövde sathının en geniş yerine, 

aralıklı bir şekilde, üç tane öküzbaşı şeklinde, küçük kulp takılmıştır.  

 Kaide; Kandilin kaidesi aşağıya doğru açılan kesik koni biçimindedir. Bu kesik 

koninin ağzı düz olanları varsa da Eşrefoğlu kandilinin kaidesine haşhaş kozası ağzı gibi 

ayaklar açılmıştır.522  

                             

                                                                                     M. Zeki ORAL 

 

 
                                                 
522 Oral, “Eşrefoğlu Camine Ait Bir Kandil” a.g.m, Belleten, XXIII/89, 1959: 114. 



187 
 

 
 

4.9.3.1 Eşrefoğlu Camii Kandil Tezyinat ve Kitabeleri 

Kandilin ağız kısmı, alt ve üst kenarları ikişer tahrir çizgisi arasına, yine çizgilerden 

iki sıra, zencirek süsü ile sınırlandırılmış, bu süslerin arasında kalan 0.27 metre 

genişliğindeki satha sülüs ile Nur suresinin 35. ayeti yazılmıştır.  

"Allah göklerin ve yerin nurudur. Nurunun misli şark ve garba mahsus olmayan 

mübarek zeytin ağacının ateşe dokunmadan, kendi kendine nur saçacak kadar parlak 

yağından yakılan ve en parlak yıldızlar kadar parlak olan şişeden kandil içinde bulunan 

çırağ gibidir. Bunlar nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna hidayet eyler. Đnsanlara 

anlamaları için meseller darbeder. Allah her şeyi bilicidir. "523 

 Anadolu Beylikleri zamanında ve 699 H. 1299 M. yılında yapılmış olup yazı, çini ve 

ağaç oymacılığı sanatları, mimari tezyinat bakımından devrinin şaheserlerinden ve hele 

ahşap tavanı sütunları, sütun başlıklarıyla emsalsiz olan, Eşrefoğlu Camisi’ne asılmak için 

yapılmış kandile yazılması en uygun ayet budur. Ayetin kandil üzerindeki yazılarından bir 

kısımı kırılmış bulunmaktadır.  

Müzelerimizdeki kandillerin en eski tarihli ve en güzellerinden birisidir. Kandilin 

gövdesi dallardan, laleler, rumi motiflerle süslenmiştir. Ağzındaki yazının har araları gibi, 

süslerinin zeminide, delikler açılarak dışarıya ışıklar sızması için kafeslendirilmiştir. 

Kandilin kaidesi, düz bir koni gibi bırakılmamış, gövdedeki gibi şekillendirilmiş ve kaidenin 

dış kısmına, noktalı süsler arasına kandili yapan, Nusaybin’li Ali Usta adı ve 699 H. 1299 M. 

tarihi yazılmıştır. 524  

     

4.9.4 Selçuklu Devrine Ait Bir Kur’an Rahlesi  

Sanat tarihi kapsamı içinde yer alan ahşap sanatı, çok geniş bir alana 

yayılmıştır. Bu geniş alan içerisinde önemli bir grubu oluşturan ahşap eserlerin 

meydana gelmesinde rol oynayan bir takım faktörler bulunmaktadır.525 Bu faktörlerin 

başlarında coğrafi konum, dini inançlar iktisadi şartlar, adet ve gelenekler, sanat 

zevkleri kısaca kültür ve medeniyetler bulunmaktadır. 

Bu çerçeve içerisinde ahşap işçiliğinde sütunlar, mukarnaslı başlıklar, kapı ve 

pencereler, dolap kapakları ve kanatlar tavanlar ve korkuluklar, minber, mihrap ve 

                                                 
523 Oral, “Eşrefoğlu Cami’sine Ait Bir Kandil” a.g.m, Belleten, XXIII/89, 1959: 115. 
524 Oral, “Eşrefoğlu Cami’sine Ait Bir Kandil” a.g.m, Belleten, XXIII/89, 1959: 116. 
525 Zeki Sönmez, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu Türk-Đslam Mimarisinde 
Sanatçılar, Ankara1989, s.11. 
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vaiz kürsüleri, sanduka, kur’an ve cüz muhafazaları ve rahleler gibi çok zengin sanat 

eserleri meydana getirilmiştir.526Türk el sanatları içerisinde incelenen rahleler tarih, 

sanat tarihi ve kültür tarihine önemli katkılarda bulunan eserlerdir. 

Ahşap el sanatları içinde yer alan rahlenin ortaya çıkması Kur’an-ı Kerim’i 

oluşturan ayetlerin kitap şekline getirilip, çoğaltıldığı döneme dayanmaktadır.527 

M. Zeki ORAL, Konya müzelerinde, çok değerli eski eşya bulunduğunu bunların 

araştırılıp incelenmesi gerektiğini tüm çalışmalarında belirtmektedir. 

 Mehmet YUSUFOĞLU mahlası ile bu incelemesinde eski okuma araçlarından 

Selçuklu dönemine ait bir rahleyi ele almıştır. 

Rahleler ceviz, abanoz gibi sert ve dayanıklı ağaçlardan elde edilen ve ekseriye 0,03-

0,05 metre veya 0,60-0,05 metre kalınlığında, 0,60-1,00 metre uzunluğunda, 0,30-0,45 metre 

genişliğinde, bir tahtayı, uzunluğuna ortadan ikiye biçmek suretiyle meydana getirilir, 

biçerken ortasından açılan bir geçme mafsal ile açılır, kapanır şekle sokulur, bir ucu da 

oyularak dört ayak yapılarak hazırlanan rahlelerin iç ve dış yüzleri ya türlü motifler, resimler, 

yazılarla yahut sedef ve fildişi kakmalarla süslenirdi. Rahlenin üzerine konup okunacak 

kitap, bağdaş kurup oturmuş bir adamın göğsü hizasına gelecek kadar yüksekte kalır. 

Rahlenin açık durumu, kitabın ufki bir şekilde açılmasına imkân verilmediği için ciltlerin 

çabuk bozulmasını da önlemiş olduğunu belirtmiştir.528 

ORAL, bu rahlenin, Konya’da ve üzerinde tarihi bulunan en eski rahle olduğunu 

belirtmiştir, müze envanterinde Ahşap Ceviz, Envanter No.332. esas numarasında 

yüksekliği 94.5 cm. Selçuklu. 1279 ibaresiyle kayıtlıdır. 

  

                                                 
526 Erdem Yücel, Selçuklu Ağaç Đşçiliği, Sanat Dünyamız, S,4, Đstanbul 1975,  s.3-6. 
527Mustafa Bektaşoğlu,  Anadolu’da Türk Đslam Sanatı, Ankara 2009, s.130. 
528 Oral, “Selçuk Devrine Ait Bir Rahle” Anıt, I, 1949: 11. 
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                                M. Zeki ORAL 

Đç yüzlerinde kırmızı zemin üzerine altın hâl ile yapılmış nebati süslerden bir bordur, 

çekilmek sureti ile meydana gelmiş olan karenin içine bir daire çizilmiştir. Dairenin çemberi 

yakınından kuyruğu başlamış, başı daire merkezine doğru uzatılmış olan Selçukluların çifte 

başlı kartal arması, iki başlı, açık iki kanatlı bir gövde ve bir kuyruklu olarak gayet zarif bir 

şekilde resmedilmiştir. Bu armanın etrafı da türlü vaziyetlerde oturmuş, yatmış arslan 

resimleri yapılmış, tablonun boş yerleri de yine altın hâl ile çizilmiş nebati süslerle 

doldurularak arslanlarla kartal, otlar ve ağaçlar arasındaymış gibi gösterilmiştir. Karenin 

daire dışında kalan köşeleri de açık yeşil zemin üzerine nebati süslerle tamamlanmıştır.529 

 

                                                 
529 Oral, “Selçuk Devrine Ait Bir Rahle” a.g.m, Anıt, I, 1949: 12. 
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                                                                                                       M. Zeki ORAL 

Rahlenin üzerinde bulunan Arapça yazıların çevirisi şöyledir. 

“Bu rahleyi ariflerin sultanı, dinin ve hakkın celali yani Hazreti Mevlâna Celal üd-

din Ruminin Tanrı sırlarını kutsal eylesin pak türbesine, onun hürmetkarların dan Cemal 

üd-din 678 yılında vakfetti” demektir. 

Yazıda, rahlenin kısacık vakfiyesinde, Hazreti Mevlâna’nın kulu, Sahibi Ata’nın 

kölesi olduğunu yazdırmış olan Cemalettin’in, aynı yıl içinde Mevlâna Türbesi’ne, 

vakfetmiş olduğu meşhur 60 numaraları Mesnevi vakfiyesinde, hüviyeti daha açık ve uzun 

olarak yazılmıştır, Buna göre: Abdullah oğlu Cemal üd-din, Sahibi Ata’nın azatlı kölesidir. 

Hükümdarın yakınlarından ve elçilerindendir. Sarayın baş perdecisi ve hademelerinin 

efendisidir. Kendisi Salih, itikadı tam, ûbit, zahit, salik yani dindardır. Aynı zamanda büyük 

ümeradandır. 530 

 Selçuklu devri ahşap işçiliğinde görülen oyma tekniğinin, rahlelerdeki 

uygulamasında, süsleme, gölge de kalan zemin üzerinde, kabartma olarak 

yapılmıştır. Bazen zemin iki katlı oyularak gizlenmiştir. Rahlelerde, Rumi ve yazı 

                                                 
530 Oral, “Selçuk Devrine Ait Bir Rahle” a.g.m, Anıt, I, 1949: 13. 
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kompozisyonları, süslemenin ana temasını meydana getirmektedir. Kökeni Türkistan 

içlerine kadar uzanan Rumi ve yazı kompozisyonları, ahşap yanında taş, keramik, 

maden ve tezhipte de görülmektedir. Selçuklu döneminde ahşap üzerine figürlü 

bezeme örneklerinin sayısı oldukça fazladır. Özellikle kapı ve pencere kanatlarında 

görülen figürlü süsleme, bu dönemde yapılan rahlelerden sadece birinde yer 

almaktadır, bu rahle Mevlâna Müzesi’ndeki Selçuklu lakeli rahledir. Bu araştırmada 

incelenen ikinci rahle, açılır kapanır tarzda, ahşap üzerine kadife kaplı olup, birinci örnekte 

kumaş, ikinci örnekte ise gümüş plaka aplikasyon tekniği uygulanmıştır. Bu incelenen 

rahlelerden birinci örnekte görülen kumaş üzerine kumaş aplikasyonu, Türk sanatında 

kıyafetlerde yoğun kullanılmıştır. Kumaş üzerine metal aplikasyon uygulaması yapılmış 

ikinci örnek ise Türk sanatında ender olarak yapılmıştır.531 

Ahşap üzerine kalemişi tekniği uygulanarak yapılmış olan Selçuklu 

rahlesinde kartal ve aslan figürleri yer almaktadır. Bu figürler Selçuklu ahşap işçiliğinde 

ve özellikle bir rahlede görülen ilk örnek olması bakımından çok önemlidir. Ceviz 

ağacından yapılmış olan rahle, Selçuklu dönemi ahşap işçiliğinin en güzel 

örneklerinden birisidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
531 Demet Karaçağ, “Đstanbul Divan Edebiyatı Müzesindeki Đki Rahle” Erdem Dergisi, C.14, S.42, 
Ankara, 2005 s.157-167;  Karaçağ, “ Mevlâna Müzesi nde ki Lakeli Selçuklu Rahlesi” Ekev 
Akademi Dergisi, S.35, Yıl.12, Erzurum, 2008,  s.171-187. 
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4.9.5 Kitabeler 

4.9.5.1 Yeni Bulunan Kitabeler 

 Vakıflar Genel Müdürlüğü idare meclisi üyelerinden Halim Baki KUNTER’in 

Tokat'ı ziyaretlerinde yeni bulunmuş bir kitabe ile ilgili bilgi vermesi üzerine, M. Zeki 

ORAL bu kitabe ile ilgili çalışma yapmıştır.532  

                  

                                                                                           M. Zeki ORAL 

Kitabe üç satırdır. Girift güzel bir sülüs ile beyaz mermer üzerine yazılmıştı, 

yıkıntılar arasından çıkarılırken yarısına yakın bir şekilde kırılmış ve alçı ile yapıştırılmıştır. 

 Türkçesi şöyledir.  

 "Gelip giden fukara ve miskinlere mensup olan (yoksul yolcular için) bu mübarek 

zaviyeyi (misafirhaneyi) sultanların büyüğü, sultan Ertana'nın mülkü ebedi olsun 

hükümdarlık günlerinde, Mennan olan Allah'ın affına muhtaç, kulların zayıfı Süleymanoğlu 

Ahmet-Rahman ve melik olan Allah kabul buyursun- 748 H. yılında inşa ve imar etti, (yaptı). 

Sivaslı Hasan yaptı.  

Kitabede üç isim geçer; 

Kitabenin yazıldığı zaman hükümdar bulunan Sultan Ertana,  

Zaviyeyi yaptıran Süleymanoğlu Ahmet  

Zaviyenin ustası Sivaslı Hasan533  

 

Anadolu’da Đlhanilerin genel valisi olan Emir Çobanoğlu Timurtaş'ın vekili ve 

akrabası olarak ilk defa tarih sahnesinde görülen Ertana534Bey Merkezi Sivas olan büyük bir 

                                                 
532 Oral, “Yeni Bulunan Kitabeler” Belleten, XXVI/101,1962: 147. 
533 Oral, “Yeni Bulunan Kitabeler” a.g.m, Belleten, XXVI/101,1962: 148. 
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devlet kurmuştu, Ertana Devleti yarım asır kadar (736-782 H. 1335-1381 M. ) devam etmiş 

olduğu için zamanında yapılan inşaat ve kitabeler nispeten azdır. Kitabelerden merkezi Sivas 

olan, Ertana devleti açısından önemlidir.535 Ertana ve oğullarına ait kitabeler Halil ETHEM 

ve Đsmail Hakkı UZUNÇARŞILI tarafından yayınlanmıştır. 

 

4.9.5.2 Samsun'da Bezistan Mescidi ve Kitabesi 

 M. Zeki ORAL, Anadolu’da Đlhani devri vesikaları adlı çalışmasının Timurtaş 

Noyan zamanında yapılmış eserlerin kitabelerinden Bezistan Mescidi, Samsun merkezinde, 

çarşı içinde ve kuyumcuların karşısındadır. Doğuya açılan bir kapıdan dikdörtgen şeklinde 

yapılmış namaz salonuna girilmektedir. Salonun üstü, yanlarda ve mihrap üstünde duvarlara, 

kuzey tarafında bir kemere dayanan tonozla kapatılmıştır. Salonun kuzey tarafı kubbelidir. 

Üçgen biçimli tromplarla dört köşeden sekize, sonra kubbe kasnağına geçilmek suretiyle 

küçük bir kubbe çevrilmiştir.  

Mescidin maksureleri, müezzin mahfili bu kubbe altındadır. Mescit doğuya açılmış 

pencerelerden ışık alır. Son yıllarda cami ittihaz edilerek minber konulmuştur.  Bina çeşitli 

zamanlarda tamirler geçirmiş ve aslı bozulmuştur. Bugünkü durumu ile çarşı içinde diğer 

binalar arasında sıkışmış olduğu için dıştan görünüşünde de bir özellik kalmamıştır. Kapısı 

üzerinde mermer üstüne nesih ile yazılmış 0.45x0.56 metre ebadında dört satırlık bir kitabe 

vardır.536  

                                                                                                                                          
534 Eratna adı, kaynak eserlerde çeşitli imlalarla yazılmış ve okunmuştur: Ertini, Erteni, Ardeni, Erdini, Eretna, 
Ertena, Eratne, Ertene, Eredna, Erdena, Eratna, Artana, Ardana şekylinde yazılmıştır. Yazılış ve okunuşunda 
kesin bir birlik sağlanamamıştır. M.Zeki Oral, Ertana okunuşunu kullanmıştır. Daha fazla bilgi Đçin, bkz. Kemal 
Göde, Eretnalılar (1327-1381), TTK Yayını, Ankara 2000, s.1-203; Uzunçarşılı, “Sivas ve Kayseri 
Dolaylarında Eratna Devleti” Belleten, XXXII/126, 1968: 13; Faruk Sümer, “Anadoluda Moğollar” Selçuklu 
Araştırmaları Dergisi, I, 1969, s.147. 
535 Oral, “Yeni Bulunan Kitabeler” a.g.m, Belleten, XXVI/101,1962: 150. 
536Oral, “Anadolu’da Đlhani devri vesikaları, Timurtaş Noyan Zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, Ankara 1955, s.211. 
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                                                                                                                    M. Zeki ORAL 

Bu kitabede “Yüce Sultan Ebusayit Bahadır hanın devletli günlerinde ve Timurtaş 

Noyan Allah aziz ve Mansur eylesin zamanında kulların çok zayıfı ve Mevlevi Mahmud oğlu, 

Evhat tarafından bu mescit 723 senesinde inşa edildi" demektir. Mehazlarda ve Mevlevi 

menakıplarında, Evhat adında birkaç kimse varsa da, baba adı ile birlikte yazılmış ve bu 

mescidin banisi olduğuna ihtimal verilebilecek birisine rastlanılmamıştır.537 

 

4.9.6 Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika 

M. Zeki ORAL, Aydın oğlu Umur Bey’in kızı Gürcü Melek’e ait suyolları kitabesi 

okunduktan ve daha sonra, bu Türk kızının başka hayır eserleri de olması, Evkaf kayıtlarında 

Şer’iye sicillerde konuyla ilgili belgelere göre, Tire’de Gürcü Melek Camii ve buna ait tarihi 

vesikaları incelemiştir.538 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
537Oral, “Anadolu’da Đlhani devri vesikaları, Timurtaş Noyan Zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” a.g.m, 
V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, Ankara 1955, s.212. 
538 Oral, “Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika” Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi,  S.122, Konya 
1949, s.41. 
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4.9.6.1 Gürcü Melek Camii 

                                                                                       

 

 

 

 

 

       

                                             

 

Cami Tire’nin, Sofuköy Mahallesinde Kara Gazi Caddesi ile Gürcü Melek 

sokağının birleştiği yerdedir. Adını Aydınoğlu Gazi Umur Bey'in kızı Gürcü Melek 

Hatun’dan almaktadır Önce kubbeli ve minareli olan bu caminin bilinmeyen bir tarihte 

minare ve kubbesi yıkılmış, 1328 H. tarihinde tamir edilirken üstü çatı ve kiremitle 

kapatılmıştır. 

Sol tarafına bir oda ilave edilmiş olan son cemaat mahallinden, 9. 20 X 10.00 metre 

ebadında olan namaz salonuna girilmektedir. Bu salon kapı ve mihrap yanlarına açılmış dört 

pencereden ışık almaktadır. Cami yapılırken veya onarım esnasında eski mimariye ait, 

müzeyyen sütun başlıkları kullanılmıştır. Caminin etrafı eski bir mezarlıktır. Hayır 

sahiplerinin, bina ettikleri cami, mescit haziresine defnedilmeleri adettir. Gürcü Melek Hatun 

kabrinin bu mezarlıkta bulunması, mezar taşlarının kırılmış yahut toprak altında kalmış 

olması çok muhtemeldir.539 

 

4.9.6.2 Gürcü Melek Cami’sine Ait Vesikalar 

M. Zeki ORAL, Tire’de Gürcü Melek Cami’sini ilgilendiren 5 vesika bulunduğunu 

bildirmiş ve bunları tarih sırası ile incelemiştir. Vesika; 1187 H 1773 M. tarihli I. 

Abdülhamit tarafından verilmiş berat olup o tarihlerde caminin imamı olan Hafız 

Mehmed’in elindedir.  Muhteviyatı şöyledir.    

                                                 
539 Oral, “Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika” a.g.m, Konya Halkevi aylık Kültür Dergisi,  S.123, 
Konya 1949, s.41,42. 
 
 



196 
 

 
 

"Tire’nin Sofuköy mahallesinde Evkafı mülhakadan ve merhume Gürcü Melek'in 

bina eylemiş olduğu camii şerifte, yevmi iki akça vazife ile kayyım olan Mehmed’in ölümü 

üzerine açık kalan bu hizmete Tire Naibi Mevlâna Mehmet Emin'in inhası ile istihkak sa-

hiplerinden Đbrahim tayin edildiği ve mezkûr iki akçaya sahip olması vakfın ruhu ve 

hükümdarın devamı devleti için dua eylemesi ve kimsenin müdahele etmemesi” ne dairdir. 

Vesika; 1253 H. 1837 M. Tarihli ve II. Mahmut zamanında verilmiş olan bir 

muhasebe koçanıdır. Siyakat yazısıyla yazılmış bir sureti ve derkenarını ihtiva eden bu 

koçana göre, vakfın imamı ve mütevellisi olan, Seyit Sadullah oğlu Ahmet ile Abdullah oğlu 

Mustafa elindeki vakfın, Tire Naibi Ahmet Ragıp Efendi marifetiyle hesabı yapılmış camiye 

mevkuf bulunan bir kahvehane, berber, bakkal dükkânları ve üzüm mağazası ve ekmekçi 

fırını icarından ve Karalunuslu, Karkın köyleri aşarından, 1250 senesinden 1251 senesi 

gayesine kadar 94 kuruş 12 akça hâsılat olup caminin hasır, yağ, süpürge bedeli, muhasebe 

ücreti olmak üzere 133 kuruş masrafı zuhur etmek suretiyle vakfın 38 kuruş 48 akça borçlu 

kaldığı anlaşılmış ve keyfiyet Evkaf Nezaretine bildirilmiştir. Evkaf Müfettişi Ahmet Şükrü 

tarafından yazılan derkenarda “Mezkûr borcun vakıf hâsılatından alınması ve bundan sonra 

yapılacak masrafların evkaf Nezaretinden sorularak yapılması” emredilmiştir.  

Vesika Gürcü Melek Cami’sinin imam ve Mütevellisi olan Seydi Sait oğlu Mehmet 

ile Abdullah oğlu Mustafa’nın birbiri ardınca ve evlatsız olarak ölümleri dolayısıyla açık 

kalan imamlık ve mütevelli hizmetine, Tire Naibi Mevlâna Ahmet Ragıb’ın inhası üzerine 

bu hizmetlere ehil olan H.Ahmet Halifenin tayini hakkında II Safer 1253 H. 1837 M. tarihli 

berattır. 

 “Mülhak evkafdan Tirede vaki Gürcü Melek Cam’isinin nısıf hisse tevliyet cihetini 

kendi rızasıyla terk eden Mehmet oğlu H. Ahmedin yerine Hattat oğullarından Mehmet Oğlu 

Al’inin tayinine dair Gurra-i Cemazil ulâ 1286 A, 1836 M. Tarihli berattır.  

“Gürcü Melek Camii şerifinin imamet cihetine mahsus şehri 20 kuruş vazife üzerine 

vakıf hasılatı müsait olduğu için 100 kuruş daha zam ile bu aylık ücretin 120 kuruşa 

çıkarılarak imam H. Mehmed’e yeniden ve 15 Safer 1332 H. 1904 M. tarihinde” verilmiş 

berattır. 
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Yukarıya özetlerini yazdığımız vesikalara göre Gürcü Melek vakfının mütevellisi 

caminin imamı ve kayyimi vardır. Camiye iki köyün öşrü ile kasabada dükkânlar 

vakfedilmiş yahut bunlardan bazıları vakıf hasılatı ile ilave olunmuştur.540  

    

  4.9.6.3 Umur Paşa Kızı Đzar Melek'e Ait Kabir Kitabesi 

M. Zeki ORAL, Mezar taşının bir tarafında yazılar olup ve ölüm tarihi olup 

olmadığı bilinemediğinden 3/8/1944 tarihli yazı ile Ödemiş Kaymakamlığı’ndan istemiş. 

Kaymakamlık 12/12/1944 tarih ve 540 sayılı tahrirata ek olarak taşın diğer tarafındaki 

yazıların ıstampajını da göndermiştir.  

Mezar taşının yazılı kısmının boyutu 0.37x0.38’dir. Üzerinde şu yazılar vardır. 

“Umur paşa kızı Tanrının rahmetine ve gufranına ulaşmış olan Đzar Melek hicretin 

792 yılında vefat etti” demektir. 541 

 

 4.9.7 Harput Ulu Camii Duvarındaki Vergi Kitabesi 

                                       

 

 

 

 

                                                                                                               

                                           

Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu coğrafyası Türklere açılmış olmakla birlikte, 

Türkler Anadolu’daki yapı faaliyetlerine 12. y.y. ın ikinci çeyreğinden itibaren 

başlayabilmişlerdir. Bu nedenle 12. y.y. Anadolu’da Türk cami mimarisinin de bir başlangıcı 

olarak kabul edilebilir. Türklerin Anadolu’ya geldikleri tarihlerde, Anadolu boş bir toprak 

bahçesi olmadığından, daha evvelki sayısız medeniyetin izlerini bu topraklarda bulmak 

mümkündür. Türkler geldikleri bu yeni coğrafyada getirdikleri kendi birikimleri ile 

Anadolu’daki birikimlerini harmanlayarak, yeni bir oluşumun ilk çekirdeğini meydana 

getirmeye başlamışlardır. 

                                                 
540 Oral, “Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika” a.g.m, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi,  S.123, 
Konya 1949, s.42. 
541 Oral, “Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika” a.g.m, Konya Halkevi Aylık Kültür Dergisi,  S.124, 
Konya 1949, s.42,43. 
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Anadolu’daki ilk devir camilerini oluşturan 12. y.y. camilerinin genel olarak üç ana 

şema üzerinde inşa edildiği söylenebilir. Şemalardan ilki, örnekleri Karahanlı ve Gazneli 

camilerinde görülen, harimi enine sahanlardan meydana gelen ve ortasında mihrap önü 

birimi yer alan tiptir. Đkincisi, Büyük Selçuklu Camilerinde görülen harimi mihrap önü 

birimi ile önünde eyvandan meydana gelen ve harimin kuzeyinde avlusu bulunan tiptir. 

 Üçüncüsü ise Kufe tipi camilerdir. Harput Ulu Camii ikinci tip olan harimi enine 

sahanlardan meydana gelen ve ortasında mihrap önü birimi yer alan tip camilerdendir.542
 

Kitabe, Harput Ulu Camii duvarına yerleştirilmiş, beyaz bir mermer levha üzerine 

yazılmıştır. Yazıları diğer Đslami kitabelerde olduğu gibi kabartma değildir. Roma Bizans 

kitabelerinde ve mühürlerindeki gibi harfler kazılarak yazılmıştır.  

Yazı kûfinin sadeleşmiş bir şekli, diğer bir deyim ile kûfiden nesih yazıya geçişin bir 

örneğidir. Kitabenin tercümesi şöyledir.543 

“Esirgeyen ve bağışlayan Tanrı adıyla. Şerefli bey, büyük ve yenilmez kumandan,  

adaletli, efendi, Hak tarafından teyit olunmuş, savaşçı,  bilgin, dinin iftihar ettiği Đslamın 

imamın zahiri (destekleyeni), halkın yardımcısı, devletin bazusu (kolu) milletin celâli, 

ümmetin tacı, padişahların güneşi, sultanların azizi, Müslüman askerlerinin şerefi, 

yükseklikler seması, hilafetin kılıncı, beylerin efendisi, ziraatçıların babası, Emir ül-

mü’minin  (Abbasî Halifesi) yardımcısı Artıkoğlu, Davutoğlu, Karaarslan -Allah sultanlığını 

devamlı kılsın Yüce Tanrı’ya yakın olmak ve rızasını elde etmek, aynı zamanda şehrin 

emniyeti için aciz kimselerden baç, öşür, tartılan ve başka ölçü ile satılan şeylerden alınan 

vergilerin kaldırılmasını emretti; Bunu iade edenlere Allah eylesin.  (Bu ferman)  541 yılında 

yazıldı”. 

Böyle bir ferman kitabesinin yazılmasında başlıca üç sebep düşünülebilir. Memleket 

hayatında sevinçli büyük bir olay, O memleketin fethi. Hükümdarın cülusu. 

Kara Arslan zamanında bilhassa Haçlılara karşı zaferler kazanılmıştır. Harput Kara 

Arslan’ın zamanında zapt edilmiştir. En kuvvetli ihtimal kitabenin, Kara Arslan'ın cülusu 

münasebetiyle yazılmış olmasıdır. Bu itibarla kat’i olarak bilinemeyen Kara Arslan'ın cülusu 

tarihinin 541 olarak kabul etmek mümkündür. 544 

                                                 
542Aslanapa, Anadolu’da Đlk Devir Türk Mimarisi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları,  Ankara1991, 
s.8. 
543 Oral, “Harput Ulu Camii Duvarındaki Vergi Kitabesi” VI. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, T.T.K, Ankara 
1949, s.140. 
544Oral, “Harput Ulu Camii Duvarındaki Vergi Kitabesi” a.g.m, VI. Türk Tarih Kongresi Zabıtları,  s.143. 
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 Fakat bu zaferlerin tarihiyle kitabe tarihi arasında zaman olarak fark vardır. Harput 

Kara Arslan'ın babası zamanında zapt edilmiştir.545 

 

4.10 Türbelerle Đlgili Çalışmalar 

 Türkçe’de üzeri örtülü mezar anıtı anlamında kullanılan türbe kelimesi, Arapça’da 

yerin üst sathı, kabir, mezarlık anlamında kullanılan “El Turbetu” kelimesinden gelmektedir. 

Đslamiyete göre topraktan yaratılmış insan, ölünce gömülerek tekrar toprağa dönecektir. Anıt 

mezar düşüncesi Đslami inançla bağdaşmamasına rağmen IX. y.y. dan itibaren mezar 

anıtlarına rastlanmaktadır. Đlk Đslam türbesi Samarra’daki Kubbetü’s Süleybiye’dir, bunun 

dışında ilk türbe örnekleri X. y.y. da Türk hâkimiyetindeki Horasan ve Türkistan 

bölgelerinde görülmeye başlamış, XI-XII. y.y. larda Gazneliler ve Büyük Selçuklular 

döneminde Azerbaycan ve Đran’da yaygınlaşmıştır.546 

Büyük Selçuklular zamanında camilerde olduğu gibi türbelerde de gelişme, 

Karahanlılar ve Gazneliler dönemiyle ilişkilidir. Anadolu’daki kümbet ve türbeler çok 

mütevazı ölçüde yapılmakla beraber, mimari bakımdan inanılmaz bir zenginlikle çeşitli 

kümbet ve türbe şekillerinin yaratıcı bir araştırma ve deneme çabası içerisinde gelişmesini 

gösterir. Đlk zamanda tuğladan ve taştan yapılan türbe ve kümbetler, sonradan yalnız taştan 

yapılmıştır. Türbeler başlangıçta bağımsız eserler halinde iken, zamanla medrese ve cami 

yapıları içinde onların planına bağlı olarak görülmeye başlamıştır.547 

 Büyük Selçuklularla birlikte anıt mezar geleneği Đran’a, oradan da Anadolu’ya 

taşınmıştır. Đlk örnekleri XII. y.y. ın ikinci yarısında görülen Anadolu türbeleri, Türk 

mimarisinin genel gelişimine paralel bir çizgi izlemiştir. Anadolu’da ilk türbe, Niksar’daki 

1182 tarihli Hacı Çıkrık Türbesi’dir. Anadolu Beylikleri döneminde, Selçuklu dönemi 

mimari anlayışının yavaş yavaş değişmeye başladığı görülmektedir.548 XIII. y.y. da Batı 

Anadolu’da kurulan beyliklerden biri olan Osmanlı Devleti, iki yüz yıl boyunca bu mimari 

değişime öncülük etmiştir.549 

                                                 
545 Oral, “Harput Ulu Camii Duvarındaki Vergi Kitabesi” a.g.m, VI. Türk Tarih Kongresi Zabıtları,  s.145. 
546 Ertan Daş,  Erken Dönem Osmanlı Türbeleri, Bilimevi Basım Yayın, Đstanbul, 2007, s.11-12. 
547 Aslanapa, Türk Sanatı, 7.Basım, Remzi Kitabevi, Đstanbul 2005, s.153. 
548 Bkz. H.Karamağaralı, Anadolu’da Moğol Đstilasından Sonra Yapılan Dini Mimarlık Eserlerinin Plan ve 
Form Özellikleri, A.Ü.Đlahiyat Fakültesi (Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara 1964.  
549 Daş, “Erken Dönem Osmanlı Türbeleri”  a.g.e, s.10. 
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 Türbeler, Anadolu Selçuklu dönemlerinde çokgen ve silindirik gövdeli, kare planlı 

prizmatik gövdeliler,550Eyvanlı Türbeler,551Çok Kenarlılar,552diye sınıflandırılırlar. 

 

4.10.1 Niğde Hüdavend Hatun Türbesi 

1939 yılında Akpınar Dergisi 39. sayısını, derginin yayın hayatına başladığı günden 

beri, tarih ve edebiyat üzerine yaptığı katkılardan dolayı,  M. Zeki ORAL’ın Hüdavend 

Hatun Türbesi konulu çalışmasına ayırmıştır.553 ORAL, Akpınar Dergisi’nin 1940 yılında 

yayınlanan yıl 4, 41. sayısında, bu özel nüshasının Türk ve ecnebi tarihçiler arasında umumi 

ilgi uyandırdığının ve bu nüsha için pek çok mektup aldığını ifade etmiş ve bunlardan o 

tarihte Konya Müzesi Müdürü olan Yusuf AKYURD’tan aldığı mektubu yayınlamıştır. 

26.11. 1939 tarihli mektupta “ …Bu nüsha kâmilen mühim bir tetkik zemini ihtiva eden 

Niğde’deki Hüdavend türbesine tahsis edilmiş âlimane ve fâzılane tarihi malumatı muhtevi 

olduğunu teslim ederim. Hele verdiğiniz tarihi tafsilattan çok memnun ve mütehassıs oldum. 

Diğer maarif müntesipleri zati âlileri gibi mefahirimizden madut abidelerimizi ince 

noktasına kadar tespit ve hali Piride olan bizleri irşat etseler memleketimiz irfanına büyük 

hizmet etmiş olurlardı. Maalesef 43 senelik memuriyetimde ilk defa olarak şümullü, ihatalı, 

tahlilli tarihi bir makale yazan, maarif müfettişleri arasında yalnız sizi gördüm” demektedir. 

Bu hususta kayda değer diğer bir mektupta yine F.Nafiz UZLUK’tandır. Hüdavend 

Hatun hakkında araştırmalarında, Hüdavend Hatun’un annesinin adına eldeki mevcut 

kaynaklarda rastlamayınca, F.Nafiz UZLUK, Ez Menakıbı Hudavendigar Lisipehsalar 

Celaleddin Feridun adlı kitaptan Şu bölümü göndermiştir. “Sultan Rüknüaddin’in tahtı 

nikâhında bulunan Melike-i Saide Gömaç Hatun nakletti ki, bir gün eskiden beri sultanlara 

ait bulunan sarayda birçok kadınlarla oturmuştuk” Hikâye Mevlâna’nın kerametlerinden 

bahseden bir bend ise de Rüknüddin Kılıçarslan’ın eşi Gömeç Hatun olması bakımından 

önemlidir. M. Zeki ORAL, F.Nafiz UZLUK’un bu mektubuna cevaben yazdığı mektupta, 

Gömeç Hatun ve Selçukî Hatun hakkındaki manzum parçaların ve (Gömeç) Hatun hakkında 

olup, talik yazı ile yazılmış olan kitabede gördüğünüz kısmın aynen irsaline yüksek 

himmetinizi istirham ederim. 

                                                 
550 M.Oluş Arık, Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri, Anadolu (Anatolia), C.XI 
Ankara 1967, s.74. 
551 Metin Sözen, Anadolu’da Eyvan Tipi Türbeler, Anadolu Sanat Araştırmaları, I, Đstanbul 1969, 167-169. 
552 O. Cezmi Tuncer, Anadolu Kümbetleri-1-Selçuklu Dönemi, Ankara 1986, s.122-128. 
553

 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi”  Akpınar, 39, 1939: 1-24. 
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Bu manzume ve iktibaslar ile "Hüdavend’imiz biraz daha aydınlatılmış olacaktır. 

Sonsuz saygı ve minnetlerimin kabulünü rica eder, buraya ait emirlerinizi bekler, mübarek 

ellerinizi öperim. Büyük üstadım. Hürmetkârınız, Zeki ORAL, Niğde, 22- 11-1939 

demektedir. 554 

 

4.10.1.1 Türbenin Mevkii ve Mimari Durumu 

                                                                         

                                    M. Zeki ORAL 

 13. y.y. ortalarından itibaren Selçukluların sanat ortamına katılan Đlhanlılar bu 

geleneği 14. y.y. da da sürdürmüşlerdir. Niğde’deki Hüdavend Hatun Türbesi bölgenin ve 

dönemin en ilginç mezar yapılarından biridir.555 

Hüdavend Hatun Türbesi, şehrin kuzey batısında ve ortaokul bahçesi içindedir. 

Türbe sarımtırak kalker taşından yapılmıştır. Yalnız kapı, pencere köşelikleri ile kitabelerde 

ve mihrabında beyaz mermer kullanılmış, ihram korniş de türbeyle aynı mermerden 25- 30 

cm. yüksekliğinde bir kuşakla çevrilmiştir. Türbenin kapı etrafı ve kornişlerle, pencere 

üstlerindeki heykellerde daha sert soluk pembe renginde kalker taşı kullanılarak binanın 

sağlamlığı arttırılmıştır. 

Đhramın yüzleri tepesine doğru gittikçe kamburlaşmış ve düzgün olmayan bir şekil 

almıştır. Đhram Selçuk ustasının elinden bu şekilde çıkmamıştır. Son asırlarda yapılan 

tamirde bu uyumsuzluk meydana gelmiştir.556 

                                                 
554 Oral’ın Uzluk’a yazdığı mektup, Ek-25. 
555 Tuncer, Anadolu Kümbetleri, Beylikler ve Osmanlılar Dönemi, 3, Ankara 1992, s.146-150. 
556 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi” a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 1. 
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                                                                                                  M. Zeki ORAL 

 Türbenin en büyük değeri tezyinatındadır. Tezyinat ise bilhassa kapı etrafında 

toplanmıştır. Kapı önündeki küçük metalin yanları ve kapının üstü hendesi çiçekten 

arabeskler, gömeçlerle süslenmiştir. Metalin iki yanında işlemeli ve gayet zarif iki sütun 

yükselmektedir. Birçok değişiklik gösteren sütun başlıklarına dayanan ve incecik süslerle 

ayrıca bir güzellik arzeden sepet kulplu, bir kemerle kapıya ilk manzarası verilmiştir. Sonra 

yedi yiv üzerine genişleyen cephe tezyinatında; ince sap ve dallardan, yaprak ve çiçeklerden 

örülmüş motiflerin ve arabesklerin mükemmel bir üslupla kaynaştığı görülmektedir. 

 Türbenin bu yüzünü iki taraftan çevreleyen büyük sütunlar ve başlıkları türbeye 

lazım olan ihtişâmı vermiştir. Selçuklu mimari sanatı burada zevk ve titizliğin en üst 

seviyesine ulaşmıştır.557 

Sekizgen planlı ve üzeri piramit şeklinde örtülmüş eşine rastlanamayan bir yapıdadır. 

 

                                                                                                                       M. Zeki ORAL 

Türbenin güneydoğu, güneybatı ve kuzeye açılan üç penceresi vardır. Pencerelerin 

yan ve üst kısımları mermerdir. Üst sövelerin yüklerini hafifletmek için yapılmış kemerler ve 

                                                 
557 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi”  a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 2. 
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içleri yaprak, dallarla ve arabesklerle süslenmiştir. Fakat pencerelerin asıl dikkati çeken tarafı 

bu kemerlerin üstlerindeki kabartma heykellerdir.  

                                     

                                                            M. Zeki ORAL 

Güneydoğu penceresinin üstünde gövdesi yandan; kuzey penceresinde cepheden 

görünen iki çift, insan başlı kuş timsali vardır. Kuzey penceresindeki kuşların başları 

zamanla kırılmış, ancak kalıntılarından bir insan başı olduğu anlaşılmaktadır. Güneydoğu 

penceresindeki kuşlar çok iyi saklanmıştır. Bu kuşların kanat, gövde, kuyruk tüyleri bile iyi 

fark edilmekte ve bu tüylerin özel bir itina ile işlendiği görülmektedir. Başları ise dikkatle 

bakıldığında güzelce işlemeli tacı ile birer kadın başı oldukları anlaşılmaktadır. Dar kenarları 

bazı Niğde’li ailelerde saklanmış olan etrafı altınlarla süslü taçlara benzemektedir. Đnsan 

başının sağında yükselen ve ejder başını andıran çıkıntının ne olduğu anlaşılamamıştır. Bu 

pencerenin sağ tarafındaki kuş timsalinin göğsünde bir kurs görülmektedir.558  

Her üç pencerede heykeller arasında görülen ve mimaride göbek tezyinatı denilen 

kurslarda vardır. Bu kurslar, Oğuzların bir boyu olan Afşar Türkleri’nin mezar taşlarına 

işledikleri (uğur işaretleri, güneş kursları) süslemeleri hatırlatmaktadır. Kayseri’nin 

Pazarören nahiyesi ve yakınlarındaki Afşar köyleri mezarlıklarında bu kurslara çokça 

rastlanmaktadır. Güneydoğu penceresinde, birbirine paralel ve yukarıya tırmanır vaziyette 

bir kurt ile bir arslan heykeli vardır. Pencerelerin genel durumu bundan ibarettir.559 

                                                 
558

 Gönül Öney, “Niğde Hüdavend Hatun Türbesi, Figürlü Kabartmalar”  Belleten,  XXX/122,1967: 
143-153. 
559 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi”  a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 3. 
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Türbenin mimarı, ustası Türk ve Đslam, türbeyi yaptıran da Türk ve Đslam olan bir 

kadın hükümdar olduğuna göre bu şekilleri, ifade ettikleri manaları bu bakımdan da 

değerlendirmek gerekmektedir. Đslami anane ve efsanelere göre melekler muhtelif insan ve 

hayvan şekillerinde kuş, bilhassa güvercin suretinde görünürler, bunlar bir melek tasviri 

olabilirler.  

Milli ananelere göre eski Türklerde ongunlar, totemler vardır. Mesela Oğuzlarda 

Günhan'ın totemi şahin, Ayhan'ın kartal, Yıldızhan'ın tavşancıl, Gökhan'ın sungur, 

Denizhan'ın çakır, Dağhan'ın üç kuş totemleridir. Oğuzlarda her öz kendi ongununu kutsal 

tanır, ona ok atamaz öldüremezmiş.560 

Hüdavend Hatun’un mezar taşı yazıları ve türbe kitabesine göre huşulu bir 

Müslümandır ve Đslami ananelere göre düşünerek melek tasvirleri yaptırmış olması 

düşünülebilir.  

Hüdavend Hatun Oğuz boylarından olup, lV. Kılıçarslan'ın kızıdır, Oğuz millî 

ananesine göre bir totemi olması lazımdır.  

Nitekim bu asırda yapılmış eserlerinde bunlara benzer çifte kartal armaları vardır. Bu 

armalardan yalnız, Niğde'deki eserlerden Songur Camisi’nin kuzey kapısında, kale 

duvarında ve türbenin kubbe kornişinde olmak üzere üç dört yerde görmek mümkündür.561  

Konya kale kapısından, Konya Müzesi’ne alınmış olan kadın başlı kuşlar ve çift 

başlı kartal arması da dikkate değer ise de, Hüdavend Hatun Türbesindekiler daha süslüdür.  

Bunların hepsinde gövde, kanat, kuyruk aynı sistemdedir. Aradaki fark bunların 

yalnız insan başlı olmasıdır. Bu kuşlar milli birer totem olarak değerlendirilebilirler.  

Güneybatı penceresinden yukarı doğru tırmanan kurt ve arslan kabartmalarında, 

milli ananelerimizi bulabiliyoruz. Bu figürlerden insan başlarının, kötü ruhlardan koruyucu 

bir anlam taşıdıkları, arslan ve sirenlerin, ölünün ruhunu koruyuculuğunun yanında, gökyüzü 

yolculuğunda yardımcı ve refakatçi olarak düşünüldükleri, hayat ağacı ve ejderle birlikte 

verilen kartalın ise ağaç yoluyla öbür dünyaya geçmeye yardımcı olacağına 

inanılmaktadır.562  

 Sekiz köşeli olarak yükselen türbe duvarlarının 16 ya bölündüğü yere korniş 

denmektedir. Türbenin dıştan güzellik kıymetini artıran orijinal tarafı ve tezyinatın en çok 

                                                 
560Ziya Gökalp, Türk Medeniyet Tarihi, Toker Yayınları, Đstanbul 1926, s.140. 
561 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi”  a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 5. 
562 Öney, “Niğde Hüdavend Hatun Türbesi, Figürlü Kabartmalar”  a.g.m,  Belleten,  XXX/122,1967: 
145. 
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incelik ve sanat değeri gösterdiği saha burasıdır. Bu bölgenin birbirine hiç benzemeyen 

stilize edilmiş çiçek ve yapraklarla mükemmel bir itina ile süslendiği görülmektedir. Bu 

korniş üzerinde diğer Selçuk eserlerinde bulunmayan resimler ve kabartma heykeller vardır. 

Mesela çıplak insan başı, miğferli ve bıyıklı insan başı, çocuk başları gibi bunların ne 

maksatla yapıldığı hakkında kesin bir söz söylemek mümkün değildir.563 

 

4.10.1.2 Türbenin Đçi ve Mihrap 

                                 

                                                                                              M. Zeki ORAL 

 Türbenin içi sade ve güzeldir. Sekiz köşeli bir oda şeklindedir. Türbenin içinde bütün 

değer mihrapta toplanmıştır. Mihrabın etrafı silmeler, arabeskler, Selçuklu yazısı ile yazılmış 

ayetler ve narin sütuncuklarla süslenmiş ve inanılmaz bir dikkat ve itina ile işlenmiştir. 

Türbeyi sağlığında yaptırmış olan Hüdavend Hatun, kutsal bir heyecanla mihrabı her gün 

seyretmiş olacak ki, Selçuklu ustası burada sanki mermere dil vermiş, mermeri, ipekten bir 

halı kadar yumuşak gösterebilmiştir.564  

 

4.10.1.3 Hüdavend Hatun Türbesi Kitabeleri 

 Türbenin kapısının üstünde Hüdavend Hatun’un kim olduğunu gösteren mermer 

üstüne yazılmış bir kitabe bulunmaktadır. Kitabenin Türkçeye çevirisi şöyledir:565  

"Tanrı esirgeyici ve bağışlayıcıdır. Bu kutlu türbenin yapılmasını şehit sultan 

Keyhüsrev oğlu Rüknüddünya Veddinin- ki tanrı onları afettsin-kızı tanrının merhamet ve 

                                                 
563 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi” a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 4. 
564 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi” a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 5. 
565 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi” a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 6. 
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affını rica eden Hüdavend Hatun 712 yılında emretti. Hamd sahibine, salâvat peygamberin 

ve ashabının üzerine olsun" 

Türbenin kapısının yukarısında Selçuk hattı ile yazılmış bir satır halinde Yunus 

suresinin 25. ayeti vardır.  

 "Tanrı insanları darusselame (cennete) çağırır ve dilediğini doğru yola sevk eder.” 

denmektedir. Mihrabın üzerinde “Kelime-i Tevhit” mihrabın etrafında, Besmele ile Ayetel 

Kürsi yazılıdır.566 

 Hüdavend Hatun’un mezar taşı türbenin içindedir. Diğer Selçuklu mezarlarının aynı 

ve beşik şeklindedir. Mezar taşının üstünde ve yanlarında çeşitli ayetler bulunmaktadır. 

Mezar taşının baş tarafında; "Bu hükümdar Hüdavend Hatunun kabridir" yazısı 

bulunmaktadır. Mezar taşının ayak kısmında ise 732 yılı Recep ayının üçüncü pazartesi 

gecesi yazılıdır. Türbenin yapıldığı tarih ile ölüm tarihi araştırılınca, Hüdavend Hatun'un 

ölmeden 20 yıl evvel türbesini yaptırmış olduğu anlaşılır.  

 

4.10.1.4 Hüdavend Hatun’un Hükümdarlığı  

 M. Zeki ORAL, Hüdavend Hatun hakkında, Niğdeli Kadı Ahmet Bin Hoteni’nin, 

Farsça yazma tarihinin 303. sayfasından aşağıdaki bilgileri aldığını ifade etmektedir.   

 "Selçuklu sultanlarının erkeklerine ait malumatı tamamladıktan sonra, Selçuklu 

kadınlarının medar-ı iftiharı ve Selçuk sultanlarının bakiyesi, büyük hükümdar Seyide, 

Mutahhare, merhume ve mağfure hayr-ü hasanet sahibi, Selçuk oğullarının baş tacı, Kevher 

Neseb Hüdavent Hatun ki Alâeddin Keykuba’tın oğlu Gıyaseddin Keyhüsrevin oğlu Sultan 

Sait Şehit Rüknettin Kılıçaslan'ın kızıdır. Tanrı kabrini nurlandırsın. Vefat tarihi, 732 senesi 

recep ayının ilk günlerinden pazartesidir. Kabri bu kitabın yazıldığı Niğde şehrindedir. " 

yazıldığını belirtiyor. 

“Mezar taşındaki (Melike) tabirde Hüdavend'in hükümdar olduğunu gösteriyor. 

Bununla beraber, Hüdavend Hatun’un hükümdar olduğuna dair en kuvvetli vesikalardan 

birisi de, Beylerbeyi Türbesi’nin kitabesidir. Bu türbe Hüdavend Türbesi’nin yanında ikinci 

türbedir ve 1931 yılında yıkılmıştır. Bu türbenin kitabesinde; 

"Melikenin abdi tanrının rahmetine muhtaç olan Abdullah el-melekioğlu beylerbeyi, 

meleki muazzama’nın devletli günlerindeki, tanrı onun devletini ebedi kılsın. 725 senesi 

                                                 
566 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi” a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 6. 
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Şaban ayının nısfında ahiret evini hazırladı" demektedir. Bu kitabeye nazaran Hüdavend 

725 H. 1325 M. yılında hükümdar olduğu anlaşılmaktadır.567 

 Kayda değer bir husus da Tokat'da Mesud Bin Keykavus yani, Hüdavend'in 

hükümdarlık zamanına ait kitabelerde, hükümdar ile birlikte, yüksek sıfatlarla ve (Melike-i 

Muazzama) kaydıyla  (Selçuki Hüdavend) de yazılmıştır.568 

Bu vesika ve kitabelere göre Hüdavend'in hükümdarlığını yahut hükümdar 

kuvvetinde bir kadın olduğu kabul edebiliriz. 

 Bu tarihlerde II. Mesud’un oğlu, Gazi Çelebi Sinop’ta 722 H. yılına kadar hüküm 

sürmüştür. Hüdavend Hatun da bu tarihlerde Niğde ve civarında ya müstakilen veya 

Đlhanilerin emri altında hükümdarlık yapmış olduğu düşünülmektedir veya ecdadının ve 

kardeşlerinin hatırasına hürmeten Tokat ve Niğde ile civarı Hüdavend'e dirlik olarak verilmiş 

olabilir.  

Türbenin etrafında bugünkü sıralı mahallesinden sarıhana ve sarıhandan kayabaşı ve 

tepeviran mahalleleri aralarında kalan, düz geniş sahanın imaret tarlası ve türbenin huturesi 

büyük mezarlık olduğu ve imarette her gün fukaraların doyurulduğu türbenin bir vakfiyesi 

olduğu bilinmektedir569 

Yapının kapısının üstündeki kitabede, türbeyi IV. Kılıçarslan’ın kızı, Hüdavend 

Hatun’un 1312-1313 yıllarında yaptırdığı, sandukasındaki kitabeden ise, Melike Huand 

Hatun alarak anılan, Hüdavend Hatun’un, türbesini yaptırdığı tarihten yirmi yıl sonra 31 

Mart 1332 de vefat ettiği belirtilmektedir. Hüdavend Hatun, Đlhanlı hükümdarlarından Argun 

Han’ın eşidir.570 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
567 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi” a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 7. 
568 Uzunçarşılı, Kitabeler, C.I, Đstanbul 1927, s.13.  
569 Oral, “Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi”  a.g.m, Akpınar, 39, 1939: 15. 
570 Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, 2, Ankara 1969, s.36. 
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4.10.2 Durağan ve Bafra’da Đki Türbe 

4.10.2.1 Durağan Türbesi 

  Sinop, Boyabat Vezirköprü yolu üzerinde, Yağıbasan köyünün, Alan mahallesi 

Türbe mevkiinde bahse konu olan, Durağan Türbesi bulunmaktadır. Türbe dört köşe bir 

temel üzerine kurulmuştur. Duvarlar yükselirken, üçgen trampalarla dört köşeden sekize 

bölünerek kubbe kasnağı ve kubbe çevrilmiştir. Türbe kabaca yontulmuş, süngerimsi bir 

taştan kireç harçla yapılmıştır.  

 Doğuya dar bir kapısı vardır. Bugün kubbenin üst kısmı yıkılmış duvarların sıvaları 

dökülmüş harabe bir haldedir. Đçinde bir bir mezar vardır, mezar taşında yazı yoktur.  

Türbede iki kitabe vardır. Mermer taş üzerine sülüs ile yazılmıştır.  Üç satırdan 

ibarettir.  

"Süleyman Beyoğlu büyük emir Hasan Bey bu kubbeyi (türbeyi) yaptırdı.  Kardeşi 

Polat Bey’in ölümü 792 yılındadır. Ondan sonra Kutluşah Bey de 797 yılında vefat etti " 

yazılıdır. Türbenin duvarına konmuş ve Çakmak taşı cinsinden bir taş üzerine üslupsuz bir 

yazı ile yazılmış üç satırlık bir kitabe daha vardır.571  

"Süleyman Beyoğlu rahmet olunmuş,  esirgenmiş olan Fahrüddin Polat bey 792 

yılında vefat etti" yazılıdır. 

 Türbedeki kitabelerde dört kişinin ismi geçmektedir. Süleyman Bey, ikincisi 

beylerin büyüğü manasına gelen ve bu devirde, ekseriye müstakil ümera tarafından 

kullanılan ve Emir’ül Kebir elkabını alan Hasan Bey’dir. Diğer ikisi ise Hasan Bey’in 

kardeşleri Polat ve Kutluşah Beylerdir.  

Durağan Türbesi ile ilgili sayılabilecek iki hükümdarlık ailesi arasında, üç Süleyman 

Bey vardır. Bunlardan ikisi Đsfendiyaroğulları sülalesinden, birisi de Pervaneoğulları’ndan 

Süleyman Bey’dir. Đsfendiyar soyundan olan Süleyman Bey 740 H. tarihlerinde 

hükümdardır. Sinop’u zapt ederek, oğlu Đbrahim Bey’e vermiştir. Đbn-i Batuta 

seyahatnamesinde ve ondan naklen, diğer kitaplarda, Süleyman Bey'in oğullarının adları 

geçmektedir, aralarında kitabede yazılı isimler yoktur. Đsfendiyaroğlu II. Süleyman'ın adı 

Süleyman Paşa’dır, evlatsız ölmüştür.572  

Pervaneoğulları’ndan Süleyman Bey, Emir Alemüd-din Süleyman Bey olarak 

tarihlere geçmiş olan bu kişi önce Sinop Bey’idir. Mühezzip üd-din Mesut Çelebi'nin 

                                                 
571 Oral, “Durağan ve Bafra’da Đki Türbe” Belleten, XX/79, 1956: 385. 
572 Oral, “Durağan ve Bafra’da Đki Türbe” a.g.m, Belleten, XX/79, 1956: 386. 
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mahdumu Ahmet Gazinin oğludur. Đsfendiyaroğlu I. Süleyman Bey Sinop'u bunun elinden 

almış, Alemüd-din Süleyman Bey de, Amasya'ya iltica etmiştir. Amasya ümerasının Sultan 

Tac üd-din Altunbaşı hükümdar ilan etmeleri üzerine akrabalıkları dolayısıyla Altunbaş’ın 

veziri olmuştur.573 Alemüd-din Süleyman Bey ise, Amasya ümerası arasındandır. Türbe 

kitabesinde adı geçen Süleyman Bey Pervaneoğulları’ndan Süleyman Bey’dir.  

 

        4.10.2.2 Bafra Türbesi 

 Bafra merkezinin beş kilometre kuzeyinde, Türbe köyündedir, kısmen yontulmuş 

moloz, taş, kireç ve harçla yapılmış, dört köşe bir kaide üzerindedir. Kubbe kasnağı ve 

kubbesi üçgen şeklinde pantantiflerle çevrilmiştir. Kubbe içten kireç ve harçla sıvanmış ve 

badana edilmiştir. Đçten geniş ve basıkça görülen kubbeye dıştan bazı doldurmalarla sivri bir 

şekil verilerek piramitle kapatılmıştır. Kıble tarafında bir kapısı vardır. Diğer üç cepheye 

açılmış küçük pencerelerden ışık almaktadır.  Đç kısımda ve yanlarında iki niş vardır. Kapının 

üstünde iki parça taştan bir kemerle tutturulmuştur. Yan söveleri de yontulmuş taştandır. Bu 

taşların üzerinde ustaca işlenmemiş olmakla beraber, bazı nebati tezyinat vardır. Üç parça 

mermer taş üzerine yazılarak, türbenin kapısı üzerine konmuş uzun bir kitabesi vardır. 

Üzerine iki satır sülüs yazı ile Kelime-i Tevhit ve tarih yazılmıştır.  Alttaki taşların üzerine 

Reyhanî’ye benzeyene bir tip yazı ile şu kitabe yazılmıştır. 574 

  Başta birinci satır kelime-i tevhittir. Đkinci satır tarihtir.  (783 yılı muharrem ayında 

bu türbe yapıldı) manasındadır. 3-9 satırların mealen tercümesi; eğer dünyanın (elinden) bir 

kimse kurtulsaydı (dünyada baki kalsaydı) Haşimi ve nebi olan Ahmet (Hazreti Muhammet) 

kalırdı  

Bu imaretin mezarı Hüseyin bey oğlu sevilmiş ve sayılmış Emirza bey oğlu 

esirgenmiş ve rahmet olunmuş mübarek şehit ve  hak kelamının hafızı olan Hacı Lütfu-lah ve 

kızkardeşleri rahmet olunmuş ve esirgenmiş mübarek şehit Allah kelamının hafızları Paşa, 

Đlalmış ve Hant Hatun ve Sultan, Allah onların mekanlarını cennetin ortasında kılsın,  çünkü 

Allahın hükmü olan Taun günü geldi.  Hepsi bir anda tanrısına kavuştular. Ana ve babaları 

gözlerinden kanlı yaşlar akıttılar. Uzun müddet yas tuttular. Dünya rahatlıklarından ve 

zevklerinden geçtiler. Fakat şöyle bir düşündüler ki alçak dünya fanidir. Her saltanat tahtını 

tahta tabuta tebdil eder.  

                                                 
573 Uzunçarşılı, Kitabeler, C.I, Đstanbul 1927, s.10-11. 
574 Oral, “Durağan ve Bafra’da Đki Türbe” a.g.m, Belleten, XX/79, 1956: 390. 
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Her aziz şahsa elbisesini giydirir.  Her zevk sahibine şarabını sunar.  Bu gök kubbe 

noksan ziya verdi,  diyerek hakka tevekkül ve teslimiyeti doğru gördüler.  Ve bildiler ki bu,  

aziz ve celal sahibi olan Allahın hükmüdür.  Fazla ağlamak,  sızlamak veya sabretmekle geri 

dönmesi mümkün değildir.  Her kim ki Hayat elbisesini giyer, ölüm kâsesini de içer"575  

Kitabeden anlaşıldığına göre Taun (veba) hastalığı sebebiyle, Hüseyin Bey oğlu 

Emirza Bey’in çocukları Hacı Lütfullah Bey, Paşa, Đlalmış Hatun, Hant Hatun ve Sultan 

ölmüşlerdir.  

Türbenin içinde başkalarına ait kabirler de vardır.   

Türbenin içinde sağdaki kabirler; Emirza Bey kızı Hant Hatun mezarı,  Sultan Hatun 

mezarı, Mirza Bey kızı Đlalmış Hatunun mezarı, Emirza Beyin oğlu Hacı Lütfullah Bey 

mezarı, Emirza Beyin kızı Paşa'ya ait mezar,  Mehmet Kızı Giçi Hatun’un mezarı.  

Türbenin içinde soldaki kabirler, Hüseyin oğlu Ahmet'in mezarı, Emirza Bey’in 

mezarı, Ali Bey kızı şeref Hatun'un mezarı, Hüseyin oğlu Resul’ün mezarı 

            Türbenin içinde ortadaki mezarlar; Gazi Oğlu Seyyid'in mezarı, Baht Hatun'un 

mezarı, Sultan Hand Hatun'un mezarı,  

              Avludaki kabirler; Mehmet oğlu Gazi'nin mezarı, Şadi oğlu Hızır'ın mezarı, Şadi 

oğlu Eylük'ün mezarıdır. ORAL, bu mezarların taşlarının ve sandukalarının üzerindeki 

yazıları ve kitabeleri Türkçeye çevirmiştir. 

XIV. y.y. Anadolu’nun idari keşmekeş içinde çalkalandığı bir devredir. Türkiye 

Selçuklularını yıkan Đlhani Devleti de çökmüş, Anadolu’da büyük küçük ve yer yer 

Beylikler kurulmaya başlamıştır. Bu suretle meydana gelen büyük beyliklerin tarihleri 

zamanlarında yazılmış kitaplar, bıraktıkları mimari eserler ve kitabeleriyle aydınlatılmış ise 

de kısa bir zaman hükümran olmuş bulunan, küçük Beyliklerin tarihleri büsbütün karanlıklar 

içinde kalmıştır. Durağan’daki türbede adı yazılı Emir Ül-kebir Hasan Bey ile Bafra 

türbesinde tespit olunan Mirza Bey bu küçük beyliklerden sayılabilirler.576.  

M. Zeki ORAL, çeşitli kayıtlarda Anadolu Beyleri hakkında malumat veren 

Mesalik Ül-ebsar’dan naklen Sinop ile Samsun arasındaki sahada, Đsfendiyaroğulları 

devletine hudut, merkezi (Kavya) olan bir beylikten bahsedilir ve bu devletin hükümdarı 

olarak Murad üd-din Hamza gösterilmektedir. Bu kitaplara (Kavya) şeklinde geçen bu isim 

                                                 
575 Oral, “Durağan ve Bafra’da Đki Türbe” a.g.m, Belleten, XX/79, 1956: 392. 
576 Oral, “Durağan ve Bafra’da Đki Türbe” a.g.m, Belleten, XX/79, 1956: 406. 
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(Farya) dır. Hükümdar aynıdır. Merkezi (Kavya) veya (Farya) imlasıyla yazılan yerin Bafra 

olduğu kabul edilmektedir.  

Gününde yazılmış ve bu hususta en doğru bilgiler veren Bezm-ü Rezm de (Bavra 

Beyleri) hakkında şahıs ismi verilmemiş olmasına rağmen oldukça geniş bilgiler vardır. 

Türbenin yapıldığı tarihte bu illerde Osmanlılar henüz hâkimiyet kurmamışlardır ve bu 

bölgeler küçük Beyliklerin ellerinde kalmıştır, türbe kitabesinde ve mezarlarda adları yazılı 

Beylerin Bavra Beyleri olmaları kuvvetle muhtemeldir. Bafra beylerinin Pervaneoğulları’nın 

Bafra’da tutunmuş bir kolu olduğunu söyleyebiliriz.577 

 

 4.11.1 Karaman’da Sad üd-din Ali Mescidi Türbesi 

 

                         

                                                  

 Eski adı Larende olan, bugünkü Karaman şehri merkezinde, bilhassa 

Karamanoğulları devrine ait güzel eserlerle süslenmiş olmasına rağmen, Anadolu 

Selçuklularına ait, kitabesiyle tespit edilebilen, yalnız bir eser vardır.578 Karaman, Selçuklu 

döneminin önemli merkezlerden birisidir. Anadolu Selçukluları zamanında yapılmış tek eser 

ise M. Zeki ORAL’ın çalışmasına konu olan Sad üd-din Ali Mescidi ve türbesidir.579  

Mescid ve türbe, Nefise Hatun Medresesi’nin yanındadır. Kutb üd-din Mescidi 

olarak da anıldığına dair müzede kayıt bulunmaktadır.  

Sad üd-din mescidi yan yana iki binadan ibarettir.  

Mescit kısmı ince tarakla yontulmuş gri kum taşından yapılmış, duvarları silmeli bir 

saçakla bitmektedir. Kubbenin üstü de yontulmuş taşlarla kapalıdır. Kuzey duvarına açılmış 

                                                 
577Oral, “Durağan ve Bafra’da Đki Türbe”  a.g.m, Belleten, XX/79, 1956: 407. 
578 Hakkı Önkal, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996, 22,23-409,411. 
579 Oral, “Karaman’da Sad  üd-din Ali Mescidi ve Türbesi” Anıt, 1, 1950:  3. 
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ve yan söveleri sade bir şekilde işlenmiş, yivlerle süslü bir kapıdan mescidin küçük namaz 

salonuna girilmektedir. Mescidin içi, dört köşe kaide üzerine yükselen duvarları, sivri, 

kemerli köşebentlerle sekize bölünerek, kubbe tanburu çevrilmiş ve aynı taşla kubbesi de 

örülmüştür.  

Kapı ile kapının sağ ve soluna açılmış iki küçük pencereden ışık alır. Mihrap 

Selçuklu üslubundadır ve yanlarındaki sütunlar güzeldir. Mihrap yanlarına iki küçük dolap 

açılmıştır.580  

Türbe kısmı dikdörtgen şeklinde bir kaide üzerine kurulmuş, üstü beşikleme tonozla 

kapatılmış bir eyvan şeklindedir. Eyvan kemeri sadedir. Türbenin her tarafı, cinsi yukarıda 

yazılmış yontulmuş taşlardan yapılmıştır.  

Mescidin doğu duvarı ile türbenin batı duvarı müşterektir. Bu duvara açılan bir 

pencere ile iki kısım birleştirilmiştir.  

 Mescidin kapısının üzerinde şu iki satırlık kitabe vardır."Bu mübarek mescit 

sultanların büyüğü, din ve dünyanın azizi, memleketler açan, halife ortakçısı Keyhüsrev oğlu 

Keykavus'un devletli günlerinde kulların zayıfı, hakkın rahmetine muhtaç, Ebubekir oğlu Sad 

üd- din Ali tarafından 645 H. Yılı aylarında yapıldı" demektedir.  

 Türbe kısmında sıra ile altı kabir vardır. Bu kabirlerden kıble tarafında bulunan 

birincisinin üzerine granitten yapılmış bir sanduka konmuştur. Sandukanın iki yanına 

kazılarak kabartma olmayan iki satır yazı vardır.  

Besmeleden sonra “Bu kabir rahmet olunmuş, esirgenmiş mübarek şehit ve Allahtan 

ricacı olan Mecd üd-din Ali oğlu Sad üd-din Mehmet'indir. Tanrı kabrini nurlandırsın 700 

yılı cemaziyel aharında öldü” yazılıdır. Diğer kabirlerde yazı yoktur.581 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
580 Oral, “Karaman’da Sad üd-din Ali Mescidi ve Türbesi” a.g.m,  Anıt, 15, 1950: 4. 
581 Oral, “Karaman’da Sad üd-din Ali Mescidi ve Türbesi” a.g.m, Anıt, 15, 1950: 6. 



213 
 

 
 

4.11.2 Konya’da Karaaslan Türbesi (Đç Karaaslan Türbesi) 

 

                                     

                                                                           M. Zeki ORAL 

 Türbe Konya'nın Karatay ilçesi, Đçkaraaslan Mahallesindedir. Đç Karaaslan Türbesi 

adıyla da bilinmektedir. Sekiz köşeli bir gövdesi vardır. Gövdenin bir kısmı yontulmuş 

taşlarla bir kısmı da tuğla ile örülmüş bir külah ile türbe tamamlanmıştır.582 

Gövde taşlarının bir kısmı yıpranmış ve çürümüştür.  Külahın tepesi yıkılmış yan 

satıhları delinmiştir. 1951 Yılında Konya ve Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneği 

tarafından M.Zeki ORAL’ın çabaları ile onarılmıştır. Türbenin içine, batı tarafında bir 

kemerle tutturulmuş olan kapısından girilir. Türbenin içinde, bir mezar vardır. Mezar 

çinilidir,  bazı yerlerinin bozulmuş olmasına rağmen çiniler görünmektedir.  

Mezarın uzun yan satıhları, koyu mavi zemin üzerine, kabartma beyaz yıldızlarla 

süslü çini plakalardan yapılmış, Selçuklu sultanlarının mezarlarındaki çinilerde olduğu gibi, 

kabartma beyaz yazı ile Ayet el-kürsi yazılmıştır. Türbenin kapısı üzerine konmuş sarımtırak 

renkte bir taş üzerine Selçuki sülüsü ile yazılmış iki satırlık kitabe vardır.  

                                                 
582 Oral, “Konya’da Kara Aslan Türbesi” Anıt, 14, 1950: 3. 
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                                                                                          M. Zeki ORAL 

 

Türbe kitabesinde “Bu Türbe, said, şehid, dinin yıldızı, Đslamın direği Đbrahim oğlu 

Necm üd-din Karaaslan’ındır. Allah onun kabrini nurlu kılsın” yazısı yazılıdır.583  

Kitabede tarih yoktur. Fakat türbenin yapılışı,  kitabede ve mezar çinilerindeki yazı 

tamamıyla Selçuklu tarzıdır, eserin Selçuklulara aidiyetini kesinlikle kabul edebiliriz, Bu 

                                                 
583 Oral, “Konya’da Kara Aslan Türbesi” a.g.m, Anıt, 14, 1950: 4. 
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itibarla türbe de medfun,  Necmeddin ve Đmad Ül-islam, lakablarını almış olan, Đbrahim oğlu 

Karaaslan’ı da Selçuklu devrinde aramak gerekmektedir.584 

Necmeddin,  Şemseddin,  Ziyaüddin gibi (din) e eklenen isimler, orta çağ Türk-

Đslam şahsiyetlerinde çok rastlanan lakaplardır.  Fakat Đslamın direği,  Müslümanların direği,  

Müslümanların istinat ettiği adam,  kumandan manalarına gelen (Đmad ül-islam) lakabı 

herkese verilemez.  Bu,  türbede medfun, olan zatın muhakkak bir Vezir veya 

Sahib=Başvezir olduğun göstermektedir.  

 

                                         M. Zeki ORAL 

Bu türbenin l00 metre kadar yakınında bir de Karaaslan mescidi vardır ki bu mescit 

ile türbenin bulunduğu sahada bir medrese, mescit, türbe gibi eserler manzumesinin 

bulunmuş olması da mümkündür.585Fakat bu fikirlerin tespit ve tevsiki için bu civarda 

kazılar yapmak yahut bu eserlerin vakfiyelerini elde etmek lazımdır. Konya Vakıflar 

müdürlüğü kayıtlarında ve Müze arşivindeki şeriye sicil defterlerinde kayıt yoktur.  Konya 

merkezinde ve bu eserlerin bulunduğu mahallenin adı, Đçkaraaslan olduğu gibi bir de 

Karaaslan köyü vardır. Şeriye sicillerinde bazı içtimai olaylar dolayısıyla bu mahalle ve 

köylerin yalnız adları yazılmıştır.586  

Türbenin yapılışı ve mezar çinileri ile kitabenin yazılış tarzından, eserin Selçuklular 

devrine ait olduğu düşünülmektedir. Elde bulunan Selçuknamelerde bu kanaati 

kuvvetlendirecek bilgiler vardır. Karaaslan Alâeddin Keykûbad'ın Baş Veziridir.  

                                                 
584 Oral, “Konya’da Kara Aslan Türbesi” a.g.m, Anıt, 14, 1950: 5. 
585 O.sman Nuri Dülgerler, Karamanoğulları Dönemi Mimarisi, ĐTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Đstanbul 1995, s.23. 
586 Oral, “Konya’da Kara Aslan Türbesi” a.g.m, Anıt, 14, 1950: 6. 
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Necmeddin Karaaslan ile kaynaklarda adı geçen Ziyaeddin Karaaslan’ın aynı şahıs 

olduğu kabul edilmektedir. Necmeddin Karaaslan, I. Đzzeddin Keykavus zamanında (1211-

1222) ve I. Alâeddin Keykûbat devrinde yaşamış önemli bir devlet adamıdır.587  

Türbenin tarihi 1232, banisi bilinmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Mülkiyetindeki türbe, türbe olarak halen kullanılmaktadır. Eski Eserler ve Anıtlar 

Kurulu’nun 13.11.1982 gün ve 3861 numaralı kararıyla tescil edilmiştir.588  

 

4.11.3 Konya’da Hürrem Paşa Türbesi 

 

                             

 

  Klasik Osmanlı devri eserlerinden olan Hürrem Paşa Türbesi Konya Müzesi’nin 

avlusundadır. Đnce tarakla yontulmuş, sarımtırak renkli kalker taşından yapılmış, sekiz köşeli 

prizma şeklindedir. Gövdenin üstüne sekiz köşeli bir tanbur çevrilmiş, sonra kubbe ile 

kapatılmıştır. Kubbesi kurşun kaplıdır. Türbe gövdesinin yan taraflarında dikdörtgen 

şeklinde satıhlar açılarak bina güzelleştirilmiştir.589  

                                                 
587 Oral, “Konya’da Kara Aslan Türbesi” a.g.m, Anıt, 14, 1950: 6. 
588 Karpuz, “Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi” a.g.e, s.412. 
589Oral, “Hürrem Paşa Türbesi” Anıt, 2, 1949: 7. 
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                                                                              M. Zeki ORAL 

Kuzeye açılan kapısı üzerine küçük kubbeli bir kapı siperi ilave edilmiştir. Bu siper 

önde iki mermer sütuna arkada türbe duvarına dayanan dört kemer üstüne konmuş küçük bir 

kubbeden ibarettir. Baklava biçimli sütun başlıkları, beyaz kırmızı renkli taşlarla 

şekillendirilmiş, Türk tarzı kemerler, binayı zenginleştirmiştir. Yan söveleri üst kısmı güzel 

silmelerle süslü mermer bir kapıdan türbeye girilir. Kapı kemeri basıktır. Açık, koyu renkte 

mermerlerden, çok sanatkârane yapılmış geçmelerle tutturulmuştur.  

                                                                                                               

                                Türbe kapı siperi 

 

Türbenin kapısının üstünde kurşuni mermer üzerine sülüs ile yazılmış iki satırlık 

kitabe vardır. "Bu binayı Sultan Selim Han oğlu Sultan Süleyman Hanın-Allah ömürlerini 



�
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korkusuzluk ve emniyet içinde uzun eylesin-devletli günlerinde büyük vezir ve ululanmış olan 

Đbrahim Paşa, Tanrı nimetlerle ikbalini uzun eylesin hakta alanın rahmetine muhtaç, şehit 

Hürremin ruhu için 934 yılında yaptı" yazılıdır.590  

 

 

                                                                                                                       M. Zeki ORAL 

Türbenin içinde güney tarafında Hürrem Paşa’nın kabri bulunmaktadır.   

Hürrem Paşa, Đskender Paşa’nın oğludur. Đskender Paşa önce Beylerbeyi sonra vezir 

olmuş 912 H. 1506 yılında vefat etmiştir. Mustafa ve Hürrem adlı iki oğlu vardır. Hürrem 

Paşa Kanuni devrinde Karaman Beylerbeyi olmuştur.591 

Đkinci kabir Hacı Bey’in kabridir. Aynı renkte mermer kaide üzerine konmuş bir 

lahittir. Fazla olarak kabrin baş ve ayak taşları yapılmıştır. Kabirlerin üzerinde Kur’an’dan 

çeşitli ayetler bulunmaktadır.592  

 Kitabelerde adı geçen Đbrahim Paşa, Kanuni’nin sadrazamıdır. Đbrahim Paşa 

Đstanbul’un eski surlarının mimarı Madyan Oğlu Yanko’nun oğludur. Aslen Fransızdır.593 

                                                 
590 Oral, “Hürrem Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 2, 1949: 8. 
591 Oral, “Hürrem Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 2, 1949: 13. 
592 Oral, “Hürrem Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 2, 1949:9. 
593 Oral, “Hürrem Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 2, 1949: 12. 
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                                                                                                               M. Zeki ORAL 

Hacı Bey; mezar taşında yalnız hacı olarak yazılmıştır.  Mezar taşlarındaki yazı ve 

işçilik, Hürrem Paşa’nın mezar taşlarındaki yazı ve işçiliklere benzemekle beraber ölüm 

tarihi 961 yazmaktadır. Dolayısıyla Hacı Bey Kanuni devrinde yaşamıştır. Mutasarrıflık 

yapmıştır Hacı Bey’in nerede vefat ettiği ve ne suretle bu türbeye defnedildiği kesin olarak 

bilinmemektedir.594 

Türbenin kitabesinden 934 H. 1527 M. yılında, Sadrazam Frenk Đbrahim Paşa 

tarafından yaptırıldığı yazılıdır ancak mimarı bilinmemektedir. Konya’daki Osmanlı 

dönemi, önü revaklı, sekizgen planlı, kubbeli türbelerden ilkidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü 

mülkiyetinde olan türbe 1982 yılında tescil edilmiştir ve türbe olarak halen 

kullanılmaktadır.595 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
594 Oral, “Hürrem Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 2, 1949: 14. 
595 Karpuz, “Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi” a.g.e, s.33. 
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4.11.4 Murat Paşa Kızı Fatma Hatun Türbesi 

                                       

 

Türbenin üzerindeki kitabe ve Konya şer’iye sicil defteri kayıtlarına göre 

Karaman Eyaleti Beylerbeyi, Murat Paşa’nın 1585 yılında ölen kızı Fatma Hatun için 

yapılmıştır. Konya’daki diğer Osmanlı türbelerinden farkı sekizgen bir planı olmasına 

rağmen, her köşede ¾ daire kesitli köşe sütunlarının bulunmasıdır.596 

Kuyucu Murat Paşa’nın kızı, Fatma Hatun Türbesi, Konya Müzesi’nin avlusunda 

ve cümle kapısının yanındadır. Đnce tarakla yontulmuş sarımtırak renkte kalker taşından itina 

ile yapılmıştır. Sekiz köşeli bir temel üzerine kurulmuştur. Türbenin gövdesi de sekiz köşeli 

bir prizma şeklindedir. Gövdenin üzerine on altı köşeli bir tanbur çevrilmiş, üstü kurşunla 

örtülü bulunan kubbe işte bu tanburun üzerine oturmuştur. 

Türbe gövdesinin yan yüzleri yivlerle şekillendirilmiş, yivlerin ekserisi saçak 

altında, Bursa kemeri şeklinde nihayetlenmiştir. Yüzlerin birleştiği köşeler yarım sütunlarla 

kabartılmış, yukarıda sade bir başlık ile tamamlanmıştır. Bu yan yüzlerin nihayetleri de sütun 

başlıkları ile ahenkli olarak, çevrilen bir kornişle saçaklanmıştır. Bu korniş, kubbe etek-

lerinde de tekrar edilmiştir. Türbenin batı duvarına bir kapı açılmıştır. Kapının, Konya’da 

Gödene Taşı denilen bir nevi sert kalkerden yapılmış ve yivlerle süslenmiş çerçevesi, 

çerçeve içinde kurşuni mermerden yapılmış söveleri, eşik ve kitabe taşı vardır.597  

 Beyaz ve kurşunî renkte mermerlerden istifade edilerek gayet güzel yapılmış bir 

geçme ile kapı kemeri tutturulmuştur. Türbe son zamanlarda kitaplık olarak kullanılmış bu 

                                                 
596 Karpuz, “Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi” a.g.e, s.28. 
597 Oral, “Murat Paşa Kızı Türbesi” Anıt, 4, 1949: 1. 



221 
 

 
 

sırada alttaki dikdörtgen pencerelerin ikisi kapatılmış, kubbe içi sade, güzel bir nakışla 

bezenmiştir. 

Türbenin zemini yontulmuş taşla döşenmiştir. Ortasında bir mezar vardır. Mezar 

kurşuni renkte mermerden yapılmış dikdörtgen prizma şeklinde bir sandukadır. Sandukanın 

alt ve üst kenarlarında, çepçevre istalaktit biçimli süsler, ortalarında yer yer, lale kabartmaları 

vardır. Sandukaya beyaz mermerden baş ve ayak taşları da dikilmiştir. Baş taşının göğsüne 

zarif bir servi resmedilmiş, başına da oyalı, süslü bir taç yapılmıştır. Taç üzerinde etnografik 

bakımdan önemli görülen bazı resimler ve motifler çizilmiştir. Mezarda tarih ve yazı 

yoktur.598 

                

                                                                                    M. Zeki ORAL 

Türbe kapısının üstünde girift bir talik ile yazılmış, 0,22x1,06 ebadında şu kitabe 

vardır. 

1-Mir-i miran Murad Paşa’nın kıldı bir duhteri hayfa rıhlet 

2-Murg-ı ruhı olup uçmağa revan Rahmet-i Hakk’a bulubdır vuslat 

3-Ey Neccami görecek türbesini Tab’ımazgeldi o dem bir halet 

4-Düşdi irüb feyz-i Huda tarihi oldu merhuma makam-ı Cennet 994 (M. 1585/86)  

Bu kitabede, "Beyi Murat paşanın yazık ki bir kızı öldü. Ruh kuşu uçmaya (cennete) 

uçtu. Ve hakkın rahmetine ulaştı.” yazılıdır.599 

Türbede bu manzumeyi yazan şair, “Oldu merhume makamı cennet” kelimelerinin 

ebcet hesabiyle tutarı 994 dür. 

                                                 
598 Oral, “Murat Paşa Kızı Türbesi” a.g.m, Anıt, 4, 1949: 2. 
599 Oral, “Murat Paşa Kızı Türbesi” a.g.m, Anıt, 4, 1949: 3. 
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 ORAL, makalesinde Konya Müzesi şer’iye sicil defterinde bulunan kayda göre 

medfunun Fatma olduğuna dair hiç şüphe olmaması için, 9 satırlık beratı yayınlamıştır.600  

Türbe, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup, tescillidir, halen türbe olarak 

kullanılmaktadır.601 

 

4.11.5 Konya Hasan Paşa Türbesi 

                                  

                                                           M. Zeki ORAL  

Hasan Paşa Türbesi, müzenin (eski Mevlâna Dergâhı) güney duvarına, bu günkü 

durumu ile müdür odasına bitişiktir. Sekiz köşeli bir temel üzerine kurulmuştur. Sekiz yüzlü 

bir menşur şeklinde olan gövdesi yukarıda on altı köşeli bir tanburla çevrilmiş ve bu 

tanburun üstüne kubbe oturmuştur. Kubbenin üstü kurşun kaplı Osmanlı türbelerindendir. 

Gövdenin yan yüzleri birer yivle çerçevelenmiş ve yukarısı güzel bir kornişle 

nihayetlenmiştir. Bu korniş kubbe eteklerinde de tekrarlanmaktadır, türbe baştanbaşa ince 

tarakla yontulmuş sarımtırak renkte kalker taşından yapılmıştır.602  

Türbe içten sekiz köşeli bir oda biçiminde olup yukarıda üçgen şeklinde troplarla on 

altıya bölünerek kubbe kasnağı çevrilmiştir. Gövde duvarına nazaran kubbe duvarı daha ince 

olduğu için kubbe kaidesinde dairevi bir raf meydana gelmiştir. Kapanan pencerelerle kapı 

içten birer dolap vaziyetine sokulmuştur.603 

Türbenin içinde muhakkak ki bir mezar vardı ve muhtemel olarak üzerinde Hasan 

Paşa’nın kimlerden olduğu ve ölüm tarihi yazılı idi. Bu gün türbenin zemini mezar yeri belli 

olmayacak şekilde taşla döşenmiştir. 

                                                 
600 Oral, “Murat Paşa Kızı Türbesi” a.g.m, Anıt, 4,1949: 4. 
601 Oral, “Murat Paşa Kızı Türbesi” a.g.m, Anıt, 4,1949: 7. 
602 Oral, “Hasan Paşa Türbesi” Anıt, 8,1949: 3. 
603 Oral, “Hasan Paşa Türbesi”  a.g.m, Anıt, 8,1949: 3-6. 
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Türbenin kapısının yukarısında sülüs ile yazılmış ve 0,28 X 1,10 metre ebadındaki 

iki satırlık kitabe Türkçedir. 

"Hasan Paşa bu cihandan sonsuzluğa, ölümsüz yere göçtü. Gaipten birisi ölüm 

tarihine (olacanına cennet aşiyane) yani onun canına cennet bir yuva olsun” dedi. Bu son 

mısra ebcet hesabıyla 981 olarak hesaplanmaktadır.  

Bu kitabeden 981 H, 1573 M, yılında Konya’da vefat ettiği anlaşılmaktadır, Konya 

Müzesi’ndeki şer’iye sicil defterlerinde, Hasan Paşa’nın Konya’da Vali bulunduğu 978, 979 

yıllarına ait tezkire ve fermanlar vardır. Tarihî kaynaklarda, bu devirde yaşamış iki tane 

Hasan Paşa’nın var olduğunu, ikisinin de Beylerbeyi ve saraya damat oluşlarından 

bahsedilmektedir. Burada yatan faninin kim olduğunu tespit için tarihi dokümanların 

yardımı ve eşinin adından (Đsmihan) yola çıkarak kimlik taramasında bulunarak bu 

zatın Rus Hasan Paşa olduğu kanaatine varılmıştır.604  

ORAL, Hasan Paşa zamanındaki Konya’nın durumunu ve Osmanlının en 

parlak zamanında Hasan Paşa’nın, Konya Valiliği yaptığını, şeriye sicil 

kayıtlarındaki bilgilere dayanarak tespit etmiş, Konya’nın o zamanlarda, Paşa 

Sancağı olduğunu ifade etmiştir.605  

Hasan Paşa Türbesi ile ilgili çalışmasını yaparken, küçük Karatay 

Medresesi’nin adının tespiti, vakıf eserlerdeki vazifelerini gereği gibi yerine 

getirmeyenlerle ilgili şikâyetleri ve çeşitli beratları günümüz Türkçesine çevirerek 

neşretmiştir.606 

Bu dönemde Konya’da bulunan üç tane önemli iktisadi müesseseyle ilgili, 

güherçile imalathaneleri, boyahane ve şem’i hanelerle ilgili karar örneklerini, şeriye 

sicil kayıtlarından inceleyerek vermiştir.607 

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olup, türbe olarak kullanılmaktadır, tescilli 

yapıdır.608 

 

 

 

                                                 
604Oral, ”Hasan Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 9, 1949: 20-22. 
605 Oral, ”Hasan Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 10, 1949: 8-14. 
606 Oral, ”Hasan Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 11, 1949: 15-18. 
607 Oral, ”Hasan Paşa Türbesi” a.g.m, Anıt, 12, 1949: 14-20. 
608 Karpuz, “Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi” a.g.e. s.31. 
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4.11.6 Ereğli’de Mustafa Bey Türbesi 

M. Zeki ORAL bu çalışmasında, türbenin Ereğli mezarlığının yakınında 

bağlar arasında bulunduğunu, türbenin bölgeye has, yapı taşından yapıldığını mimari 

özelliğini belirtmiştir. 

Türbede iki kabrin bulunduğunu; 

Birinci kabrin, Đbrahim Paşa’nın oğlu Mustafa Bey’e ait olduğunu, mezar 

kitabesinin, şair Dürri tarafından yazılmış olduğunu, kitabenin Arapçası ile Türkçesi 

hakkında bilgiler vermiştir.  

Đkinci mezarın, kime ait olduğunun bilinmediğini, ancak mezar taşı 

üzerindeki yazılar hakkında bilgi vermiştir. Mezar taşında zikredilen Mustafa Bey ile 

Dürri Bey hakkında açıklamalarda bulunmuştur.609 

 

4.11.7 Ankara Ahi Şerafeddin (Aslanhane) Türbesi 

                         

                                                     M. Zeki ORAL 

Ahi Şerafeddin Türbesi kare planlı, sekizgen kasnaklı, piramidal külahlı bir 

türbedir. Düzgün kesme taş, devşirme malzeme ve tuğla ile yapılan türbenin 

cenazeliği yoktur. Türbenin kuzey cephesindeki kapısı yekpare mermerden 

yapılmıştır. Diğer üç cephede, kapı seviyesinde, dikdörtgen birer pencere açılmıştır. 

Pencereler demir parmaklıklıdır. Güney penceresinin üstünde, kitabe bulunmaktadır. 

                                                 
609 Oral, “Ereğli’de Mustafa Bey Türbesi” Anıt, 19,1950: 3-5. 



225 
 

 
 

Üzerinde sekizgen kasnak, ikili tuğla ve yassı taşlarla örülmüştür. Tuğla ile örülmüş 

sekizgen piramidal külah bakırla kaplanmıştır. Türbenin zemini altıgen tuğla 

döşemelidir. 

 

 

Etnografya müzesinde sergilenen sanduka 

 Đçeride girişin hemen solundaki ilk mezar ahşap sandukası (Sanduka 1933 

yılında, Etnograya Müzesine götürülmüştür) Ahi Şerafeddin’e aittir. Bu mezarın 

başında bir mezar taşı bulunmaktadır bu mezar taşı, 1890 yılında vefat eden 

Nakşibendî Şeyhi, Buharalı Pir Zade Hacı Seyyid Ahmed Efendi’ye aittir. Yanındaki 

iki mezar, altıgen mavi çinilerle kaplıdır. Kitabeleri olmadığından kimlere ait olduğu 

bilinmemektedir.  

                               

Türbenin güneydoğu köşesindeki yekpare taş sanduka, Ahi Şerafeddin’in 833 

H. 1429 M. Yılında ölen kızı Ayşe Hatun’a aittir. Girişin sağında alçı süslemeli, başı 

serpuşlu büyük sandukada bir kitabe bulunmamaktadır, bu mezar Ahi Şerafeddin’in 

babası Ahi Hüsameddin’e aittir. Dördüncü lahit mermerdir, Ahi Şerafeddin’in kızı 

Devlet Hatun’a aittir. Lahitte Devlet Hatun’un 763 H. 1361 M. yılında vefat ettiği 

yazılıdır. 
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Arapça yazılı türbe kitabesi şöyledir; 

“Hazreti Hüseyin soyundan Ahi Hüsameddin oğlu latif olan Allah’ın 

rahmetine muhtaç, zayıf kul Mehmed, bu imaretin yapılmasına çalıştı (Hazreti) 

Hüseyin ve kardeşi ve babası ve anaları ve oğlu hürmetine, Allah onun kalbini 

nurlandırsın 731 yılında yapıldı” 

Türbe, kitabesine göre 731 H. 1331 M. Yılında yapılmıştır. Türbe, Türkiye 

Anıtlarının Korunması Derneği’nce 1947 yılında onarılmıştır. 

Ahi Şerafeddin’in ceviz ağacından yapılmış sandukasıda, Ankara’lı Mahmut 

Oğlu Nakkaş Abdullah tarafından yapılmıştır.610 

 

4.11.8 Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri 

Anadolu Selçukluları’ndan günümüze gelen en erken tarihli cami, 12. y.y. ortalarına 

kadar inen, Konya Alâeddin Camisidir. Ahlatlı, Hacı Mengümberti adında biri sanatçının 

eseri olan çok değerli ahşap minberinin yazılarına dayanılarak, yapımına Sultan Mesud ve 

Kılıçarslan döneminde başlanıp, 1220’ de Alâeddin Keykûbad tarafından tamamlattırıldığı 

anlaşılmaktadır. Yapı iki ana bölümden oluşmuştur. Doğuda, çok sayıda ayağın taşıdığı düz 

damlı birinci bölüm, batıda ise Alâeddin Keykûbad zamanında yapılan, zengin çini bezemeli 

mihrap ve mihrap önü, kubbesinin yer aldığı ikinci bölüm bulunmaktadır. Bir duvarla 

çevrilen caminin avlusunda gene Selçuklular dönemine ait iki kümbet vardır.611 

    

 

                                                 
610 Oral, “Ahi Şerafeddin Türbesi” Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 1962, s.308-11. 
611Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” A.Ü.Đlahiyat Fakültesi Dergisi, V/1-4, 1956, s. 
144; Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” Yıllık Araştırmaları Dergisi, I, Ankara 1957, 
s.45-74. 
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Konya Alâeddin Camii ve Türbeleri 

Selçuklular zamanında, şehrin iç kalesinde, bir höyük olan Alâeddin Tepesinde inşa 

edilmiş olan cami, onarımlar ve ilavelerle günümüze gelebilmiştir. Öneminden dolayı 

araştırılmış ve çeşitli yayınlarda yer almıştır.612 

M. Zeki ORAL, türbede medfun sultanlar ile türbeleri yaptıranlar hakkında 

incelemelerde bulunmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu, I. Süleyman’ın 

faaliyetlerini ve mezarının, Alâeddin Türbesi’nde olmadığını ifade etmiştir.613 

Camiyi yaptıran ve türbede medfun bulunan Selçuklu Hükümdarları: 

I. Kılıçarslan’ın Türbede medfun olmadığı, Şehinşah, türbeye defnedilen ilk 

sultan, Đzz üd-din Mesut’un türbede medfun, II. Kılıçarslan’ın türbede medfun 

Rüknüd-din II. Süleyman Şah’ın türbede medfun, III. Kılıçarslan hakkında her hangi 

bir bilgi bulunmamaktadır. 

 I. Keyhüsrev’in türbede medfun, I. Alâeddin Keykûbad’ın türbede medfun 

olduğunu belirtmiştir. Alâeddin Cami’si ve Türbelerinin yapılmasına hizmetleri 

geçen ve bu dönemde meydana gelen siyasi, askeri, sosyal ve kültürel faaliyetleri 

incelemiştir.614 

 

 

 

                                                 
612 Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s.293-317, 576-578; S. Ögel, Anadolu Selçuklularında 
Taş Tezyinatı, Ankara 1966, s.12-14; Önder, Mevlana Şehri Konya, s.91-105; Ş. Yetkin, Anadolu’da Türk 
Çini Sanatının Gelişmesi, s.28-29, 44-47; Oral, “Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakıfları” Vakıflar Dergisi, 
V,1962: 223-240; H.Karamağaralı, “Konya Ulu Camii” Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S.4, Ankara 1982, 
s.121-132; Aslanapa, Türk Sanatı I.II, Başlangıcından Beylikler Devrinin Sonuna Kadar, Ankara 1984, 
s.120-121; S.Eyice, “Alâeddin Camii” ĐA, Đstanbul 1989, s.324-327; Karpuz, Konya’nın Selçuklu Devri 
Yapıları, Konya 1998, s.26-27  
613Oral, , “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 145.  
614 Oral, , “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 146. 
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ORAL, I. Kılıçarslan, Kılıçarslan’ın oğlu Şehinşah,615Đzeddin I. Mesud,616II. 

Kılıçarslan,617Rükneddin II. Süleyman Şah, III. Kılıçarslan,618I. Keyhüsrev, I. 

Keykavus,619I.Alâeddin Keykûbat,620II. Keyhüsrev,621II. Keykâvus,622II. Keykûbad, 

IV. Kılıçarslan, III. Keyhüsrev, II. Mesud, III. Keykûbad,623II. Mesud’un ikinci 

Hükümdarlığı dönemini geniş bir şekilde incelemiştir.624 

Alâeddin Cami’si ve kitabeleri, yapının bütün safhalarını büyük ölçüde ortaya 

koymaktadır. Araştırmaya mevzu bahis olan caminin, banisi olarak kitabelerde 

Alâeddin Keykûbat’ın gösterilmiş olduğunu ve bu sebepten dolayı, caminin ismine 

Alâeddin Camii denildiğini belirtmiştir. 

 Yapının kitabeleri arasında yer alan usta kitabelerinin o devir sanatkârlarını 

açıklaması bakımından ayrıca önemi vardır. M. Zeki ORAL, Selçuklu ve Osmanlı 

döneminde caminin inşasında ve onarılmasında emeği geçen hükümdar, ümera ve 

sanatkârları araştırmış ve incelemiştir.625 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
615Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 147. 
616Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 148. 
617Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 150. 
618Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 151. 
619Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 154. 
620 Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 157. 
621Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 159. 
622Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 160. 
623Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 161. 
624Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri” a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 163. 
625Oral, “Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri”  a.g.m, Đlahiyat, V/1-4, 1956: 169. 
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4.12 Saraylarla Đlgili Çalışmalar 

 Eski Farsça’dan olan saray kelimesi, Türkçe’de büyük konak, hükümdarın 

ikametgâhı, dergâh, bargâh anlamındadır. Hükümdarların hâkimiyet simgesi olan saray, 

sadece bir yapı değil, devlet teşkilatının iç ve dış merkezi halinde kabul edilmektedir.626 

Selçuklu Anadolu Türk mimarlığında, günümüze ulaşan anıt niteliğindeki mimari 

yapıların büyük kısmı dini yapılardır. Camiler bunların en ilgi çekici örnekleridir. 

Kervansaraylar ise en gelişmiş biçimiyle Anadolu Selçukluları’nın en önemli mimarlık 

örnekleridir ve yüzden fazla örneği sağlam olarak günümüze ulaşmıştır. Selçuklu devri 

Saray ve Köşkleri kazılarla aydınlatılmış, geniş alanlara yayılmış yapı toplulukları olarak 

dikkati çekmektedir. Özellikle çini süslemeleri, detay zenginliği göstermesi bakımından 

önemlidir. Bu çinilerdeki figürler ve her tip yapıda rastlanan taş kabartma figür detayları, 

Selçuklu dönemi Anadolu Türk mimarlığının diğer bir ilgi çekici yönünü meydana 

getirmektedir. Selçuklular tamamıyla taş mimarisinden gerçek Saray olarak inşa ettikleri 

Sultan Hanlar yanında, saray ve köşkleri mütevazı yapılardır. Genellikle kaba taş ve tuğladan 

yapıldıkları için çabuk yıpranmışlardır. Bu nispeten basit yapıların kabalığını gidermek için 

zengin çini ve ştuk süslemeler kullanılmıştır.627 

M. Zeki ORAL, tarihi kalıntı ve arşiv belgelerine dayanarak çalışmasını yaparken 

elindeki materyalleri dikkatli kullanılmıştır. Yerleşme adlarının zaman içerisinde değişmiş 

olması ve köy merkezlerinin değişmesi yaşanan sorunların başında gelmektedir. Geçmişten 

günümüze gelen tarihi kaynaklar ve belgeler, çoğu zaman bazı problemleri bünyesinde 

barındırmaktadırlar. Bu durum, yer tespiti açısından zorluklar yaşanmasına neden 

olmaktadır. Osmanlı Devleti'ne ait tapu tahrir defterlerinde her hangi bir bölgedeki nefs, 

mahalle, karye, mezra, çiftlik gibi yerleşim yerleri ve ziraat alanlarının isimleri, zaman 

zaman, nam-ı diğer yani öteki adlarıyla kaydedilmişlerdir. Bu durum, bizlere önemli ipuçları 

verebildiği gibi aynı zamanda bazı problemler de yaratabilmektedir.  

Bu tür tarihi coğrafya çalışmalarında, tarihten de büyük oranda faydalanan 

interdisipliner bir saha olup çok geniş bir konu yelpazesine sahiptir. Coğrafya “mekân ve 

insan etkileşimi” konusuna giren her şeyi araştırıp problemleri çözmeyi hedeflerken tarih, 

insanla ilgili her şeyin geçmişini araştırarak problemleri çözmeyi amaçlamaktadır. Ancak 

                                                 
626Aydın Taneri, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hükümdarlık Kurumunun Gelişmesi ve Saray 
Hayatı–Teşkilatı, Ankara 1978, s.43-44. 
627Aslanapa, “Türk Sanatı” a.g.e,  s.187.  
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hem coğrafya hem de tarih biliminden faydalanan ve bir bakıma bu iki bilimin ara kesitini 

oluşturan tarihi coğrafya, araştırma konusu bakımından, bu iki bilimden daha geniştir. Bu 

kadar geniş bir konu yelpazesine sahip olan tarihi coğrafya araştırmaları aynı zamanda içerik 

ve metodolojik olarak da karmaşık bir durum sergilemektedir. Söz konusu durum tarihi 

coğrafyanın sınırlarının belirlenmesinde veya tanımlanmasında güçlükler yaşanmasına 

neden olmaktadır.628 

Her ne kadar bu alanda son dönemlerde yapılmakta olan çalışmalar varsa da bunlar 

sınırlı sayıdadır. M. Zeki ORAL’ın, tarihi coğrafya alanına giren saraylarla ilgili çalışması bu 

alanda yapılan çalışmalara örnek olacak disiplinli, araştırma yöntemlerine bağlı kalınarak ele 

alınmış bir çalışmadır. 

 

4.12.1 Kubâdâbâd Sarayı 

Ünlü Selçuklu Tarihcisi Đbn-i Bibi'nin, Selçuknamesinde sözünü ettiği, I. Alâeddin 

Keykûbad'ın (1220-1236) emriyle yapılmış Kubâdâbâd Saray Külliyesi, günümüze 

ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısıdır.629Anadolu Selçuklu devrinde, çevresinde aynı 

isimle anılan bir şehir teşekkül eden Kubâdâbâd, sonraları terk edilmiş ve tarihin 

karanlıklarına gömülmüştür.630  

Đbrahim Hakkı KONYALI ve Osman TURAN, sarayın Beyşehir civarında olması 

gerektiğine işaret etmişler, Keykûbâd-Âbâd denilen kent, adını I. Alâeddin Keykûbat’tan 

almıştır, Kubâd-Âbâd olarakda yazılmaktadır. 631 949 yılında Konya Müze Müdürü olan M. 

Zeki ORAL, yaptığı çalışmalarla Kubâdâbâd ve Keykûbadiye’nin yerini keşfetmiştir.632 

1952'de Zeki ORAL'ın, 1965-1966'da Prof. Dr. Katharina OTTODORN'un ve 

1967'de Mehmet ÖNDER'in sondaj ve kazı çalışmalarının ardından uzun süre kendi 

kaderine terk edilen Kubâdâbâd 1980 yılından itibaren, Prof. Dr. Rüçhan ARIK tarafından 

yeniden ele alınarak sistemli kazılara başlanmıştır. Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Kubâdâbâd 

saray külliyesi içinde küçük sarayın çevresinde kazılar yapmış, başka saray külliyesi ile 

bağlantısı bulunan Kız Kalesi’nde ve Kubâdâbâd hinterlandıda dâhil, Malanda'daki Selçuklu 

                                                 
628Hüseyniklioğlu-Arslan, “16.Yüzyılın Đlk Çeyreğinde Niğde Kazası Yerleşme Merkezlerinin Tespiti” Fırat 
Üniversitesi, Sosyal Bilimlere Dergisi, C.19, S.2, Elazığ 2009,  s.299. 
629Đbn Bibi, I, 1996: 362-364. 
630Emine Uyumaz, Sultan I. Alâeddîn Keykûbad Devri Türkiye Selçuklu Devleti 
Siyasi Tarihi (1220- 1237), TTK Basımevi, Ankara 2003, s.99. 
631Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s. 397-413. 
632Aslanapa, “Türk Sanatı” a.g.e, s.188. 
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köşkünde araştırma ve kazılar gerçekleştirmiştir.633Bu kazı çalışmalarında, Kız Kalesindeki 

ana yapı ile çiniler hamam kısmı ve kıyıdaki saray külliyesinin önemli birimlerinden küçük 

sarayın çevresindeki mimari kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Ayrıca, Malanda köşkündeki 

sondaj ile yapının mevcut kısmının planını ortaya koymuştur.  

Kazılarda Selçuklu dönemine ait çok sayıda çini, seramik, alçı, cam ve sikke 

bulunmuştur. Kubâdâbâd Sarayının I. Alâeddin Keykûbat zamanında yapıldığı bilinmekle 

beraber, Kubâdâbâd kazıları sırasında I. Đzeddin Keykâvus‘a ait sikkelerin bulunuşu ile saray 

inşasına I. Đzzeddin Keykâvus zamanında başlanmış olabileceği de ihtimal dahilindedir.634  

Küçük Sarayın çevresindeki Selçuklu tabakasının altında ise, eski çağa ait kalıntı ve 

küçük buluntular tespit edilmiştir. Anadolu Selçuklularıın hükümdarı I. Alâeddin Keykûbat, 

ecdadı Alparslanlar, Kılıçaslanlar gibi askerlikte idare ve siyasette cidden yüksek kabiliyetler 

göstermiş kültürlü bir devlet adamıdır.635 

I. Alâeddin Keykûbat memleket imarında ve hayırlı eserler yapmakta ve yaptırmakta 

çok önemli bir hükümdardır.636Đnşasını emrettiği camiler, kaleler, saraylar, kervansaraylar, 

sağlık yurtlarından başka, zamanındaki ümera ve hayır sahipleri tarafından yaptırılmış 

mescitler, camiler, medreseler, imaretler, türbeler ve hanlar, köprüler, çeşmeler, hamamlar 

gibi başka eserlerde vardır. Denilebilir ki Anadolu Türk-Đslam hüviyetine bu çağda 

bürünmüş, Türk sanat zevki incelik ve asaleti bu günlerde görülmüştür. Bu adaletli ve 

tedbirli hükümdar Alâeddin sıfatıyla anılmak üzere (Alaiye) yi kurmuş ve ekseri kış günleri-

ni orada geçirmiştir. Bu gün Alaiye=Alanya diye bilinen Antalya iline bağlı ilçe 

merkezidir.637  

M. Zeki ORAL I. Alâeddin Keykûbatın (Kubâd) adiyle anılmasında da  

(Kubâdâbâd) adında bir şehir daha kurduğunu. Bu şehrin adına tarih kitaplarında 

rastlandığını fakat yerinin bilinmediği.  Kubâdâbâd'ın adı mı değişmiş yahut üzerine başka 

isimde başka şehir veya köy mü kurulmuştu, bunlar bilinmiyordu. Tarihçilerimiz, kesin 

olarak bir yer göstermiyorlardı.  

                                                 
633Rüçhan Arık, Kubâd Âbâd, Türkiye Đş Bankası Yayınları, Ankara 2000,  s.47-71. 
634Ali Osman Uysal, Kubâd-Âbâd Kazı Buluntularından Sikkeler ve Mühürler, I. Uluslararası Selçuklu 
Kültür ve Medeniyeti Kongresi (11-13 Ekim 2000, Konya), Bildiriler, C.II, Konya.2001, s.389-396. 
635Uyumaz, “Sultan I. Alâeddîn Keykûbad Devri Türkiye Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi (1220- 
1237)” a.g.e, s.18-67. 
636Turan, “Selçuklular Zamanında Türkiye” a.g.e, s.389-402. 
637Baykara, Selçuklu Devrinde Antalya’nın Đdari Durumu, Antalya Selçuklu Semineri, Bildiriler, 
Antalya 1998, s.132- 137. 
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Erzurum, Kayseri, Erzincan ve Amasya taraflarında ve başka yerlerde olduğunu 

söyleyenler ve yazanlar vardı, Đbn-i Bibi ve Aksarayinin muhtelif nüshaları Tarih-i Ali 

Selçuk (Anonim Nüsha)  gibi, Selçuklu tarihinin en eski kaynakları ve bu arada Konya ve 

mülhakatında bulunan Selçuklular, Karamanoğulları zamanından kalma vakfiyeleri nihayet, 

Kâtip Çelebinin Cihannüması ve Ebübekir Feyzi Bin Abdullahın, (Hülâsai-i Ahval-i Buldan 

Fi Memaliki Devlet-i Ali-i Osman) gibi eski coğrafyaları birbirleriyle mukayeseler yaparak 

uzun ve yorucu çalışmalardan sonra Kubâdâbâd’ın, Beyşehir gölünün batı kıyısında göl ile 

Anamas dağının etekleri arasındaki (Eğrinas) denilen deltanın, güzel ve gönül alıcı bir 

mevkiinde bu günkü (Hoyran) ve (Kürtler) köyleri civarında kurulmuş olduğunu tespit 

etmiştir.638  

Konu ile ilgili yayınlanmış eserler ve makalelerde de Kubâdâbâd sarayının yerinin 

1949 yılında M. Zeki ORAL tarafından bulunup tespit edildiği belirtilmektedir.639 

Mahallinde yapılan araştırmalar, bu mevkinin yukarıda sözü geçen kitaplardaki topografik 

izahlara, tamamen uygun olduğunu göstermektedir. Saraylarla diğer bina harabelerinin 4–6 

metre yüksekliğindeki duvarları mevcuttur. Vakfiyelerdeki bilgiler doğrultusunda, yol 

üstündeki kervansaray harabeleri ile o zamanki Konya -Kubâdâbâd yolu da bulunmuştur.640 

M. Zeki ORAL, bulduğu yerin Kubâdâbâd olduğundan hiç şüphe bırakmayan ve 

Kürtler Köyü Camisi’nin kapısı üzerindeki beyaz mermere, Selçuklu neshi ile yazılmış olan 

şu altı satırlık kitabeye göre açıklamıştır.641 0.40 x 0.41 ebadında olan kitabenin birinci satırı 

Cin suresinin 18. ayetidir. Diğer satırlarının Türkçesi: “Bu mescit, sultanların yücesi 

Keyhusrev oğlu Alâeddin Keykûbad’ın - Tanrı sultanlığını sürekli kılsın devletli günlerinde 

kulların zayıfı ve Kubâdâbâd Valisi olan Bedreddin Sutaş tarafından 633 yılı Ramazanında 

yapıldı” demektir. 642 

K.Otto – Dorn’un yönettiği kazılar sonunda, Kubâdâbâd ’da ilk defa, birkaç sarayı 

içine alacak Selçuklu şehrinin planı bütünüyle ortaya çıkmış, sur duvarları, çitlerle çevrili 

                                                 
638Uyumaz, “ Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykûbad Dönemine (1220- 1237) Bir Bakış” 
Cogito –Selçuklular- Üç Aylık Düşünce Dergisi, S.29, Đstanbul 2001, s.121-130. 
639Aslanapa, Anadolu’da ilk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi, A.tatürk K.ültür Dil ve Tarih yüksek 
Kurumu Yayını, S.43, Ankara, 1991, s.137. 
640Bkz. Daha fazla bilgi için, Katherina Otto-Mehmet Önder, “1967 Kubâdâbâd Kazısı ön Raporu” Türk 
Arkeoloji Dergisi, S. XIV s.1,2; Mehmet Önder, “1968 Kubâdâbâd Sarayı Harpi ve Simurgları” Türk 
Etnografya Dergisi, S.X.: Oluş Arık, “1968 Kubâdâbâd Sarayı” Önasya Dergisi, S38,39.   
641Oral, “Kubâdâbâd Bulundu” Anıt, 10, 1949: 2. 
642Oral, “Kubâdâbâd  Nasıl Bulundu”  A.Ü Đlahiyat Fakültesi Dergisi, C.II//2-3, 1953, s.171-179; Oral, 
“Kubâdâbâd Yolunda” Anıt, 26, 1960:  9-15; Oral. “Kubâdâbâd Çinileri” Belleten, XVIII/66, 1953: 
209-212. 
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Firdevs av hayvanları parkı, büyük sarayın altında, göl kıyısında, Alanya Selçuklu 

tersanesinin küçük bir benzeri olan iki gözlü tersane ile 16 kadar yapı kalıntısı ortaya 

çıkarılmıştır. Bunlardan büyük saray ve önündeki göle uzanan geniş teras, etraflıca 

incelenmiştir. Planı tamamen asimetriktir. Kazılarda sarayın inanılmaz zenginlikte çini 

süslemelerini gösteren parçalar ele geçirilmiştir. Büyük sarayın avlusunda daha küçük olan 

ikinci sarayın planı simetriktir.  

Kubâdâbâd tamamlandığı yılda Alâeddin Keykûbad öldüğünden, sarayda oğlu II. 

Gıyaseddin Keyhüsrev oturmuştur.643  

 I. Alâeddin Keykûbat, 625 H-1227 M. yılı sonbahar aylarında Kayseri’den, Antalya 

ve Alaiye'ye giderken Konya'ya uğramış, birkaç gün sonra yoluna devam ederken yol 

üstünde, suyu süt gibi tatlı, çin ipekleri gibi dalgalanan bir deniz sahiline gelmiş burada 

cenettler gibi bir köşe olan Eğrinas mevkii’ni görmüş yanındaki mimarına burada bir şehir 

kurulmasını emretmiştir.644Bu şehir kısa sürede imar edilmiş ve ismine hükümdarın 

Keykûbat adına izafeten Kubâdâbâd denilmiştir.645Kubâdâbâd Beyşehir Gölü’nün batı 

sahilinde bugünkü Hoyran köyünün, Tol mevkiindedir. Beyşehir Gölü’ne hâkim bir noktada 

kurulmuş olan hükümdar sarayının 18 adet bina harabesi mevcuttur. Kubâdâbâd'ın kız kulesi 

önemlidir.  

 

            

                                                                                                                   M. Zeki ORAL 

  Beyşehir Kubâdâbâd Sarayı kalıntısı ve Büyük saray planı.646  

 I. Alâeddin Keykûbat, Kubâdâbâd sarayında daha çok dinlenmek üzere 

bulunmuştur, Đbn-i Bibi’nin tasvirinden Kubâdâbâd sarayının, çevrenin güzelliğini 

                                                 
643Aslanapa, “Anadolu’da ilk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi” a.g.e, s.137-139. 
644Mükrimin Halil Yinanç, Đbn Bibi Selçukname, Kitabevi yayını, Đstanbul 2000, s.110. 
645Oral, “Kubâdâbâd Yolunda” Anıt, 26, 1960:  9-15. 
646Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” Belleten, XVIII/66, 1953: 223. 
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seyretmeye elverişli mekânları bulunan, yüksek kemerlerle kuşatılan renkli kafesli duvarları, 

firuze ve lacivert renklerdeki döşemeleri, ömür uzatacak güzellikteki gezinti yerleri ve 

cennet bahçeleriyle huzur verici bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.647  

 

 4.12.1.2 Kubâdâbâd Çinileri 

 Anadolu’da mimari dekorasyon unsuru olan çininin, Selçuklu döneminde çeşitli 

tekniklerle gelişerek en parlak çağını yaşadığı bilinmektedir. Mimari eserlerin etkilerini 

güçlendiren ve bunlara özel bir önem katan çiniler, Selçuklu sanatının ifadesinde önemli bir 

rol üstlenmişlerdir. Ancak sahip oldukları albeni sebebiyle, tahrip edilmişlerdir. Selçuklu 

mimarisinde yapı iç ve dış süslemelerinde, cami, mescit, minare, medrese, hamam, saray ve 

türbelerin çeşitli bölümlerinde ve lahitlerde kullanılmışlardır.648 

 Selçuklu çinileri Konya merkez olmak üzere belli merkezlerde fırında üretildikleri, 

ihtiyaç duyulan yerlere bu merkezden çini gönderilmekteydi.649Ancak Kubâdâbâd Sarayı 

çinileri yerel fırınlarda üretilmiştir.650 

 Beyşehir Kubâdâbâd Sarayı’nın duvarlarını süsleyen yıldız-haç kompozisyonlu 

çiniler gerek desen özellikleri gerekse taşıdıkları sembolik anlamlarla, Anadolu Selçuklu çini 

sanatının nadir örneklerindendir. Geniş bir figür dünyasının yansıtıldığı çinilerde, genel 

olarak sultan ve saray yaşantısı konu edilmiştir. Ayrıca sarayı koruduğuna inanılan tılsımlı 

fantastik hayvanlar ile çok çeşitli evcil ve av hayvanına yer verilmiştir.651 

                             

                                                 
647 Đbni Bibi, I,1996: 363, 366, 420, 425. 
648Leyla Yılmaz, Alanya Kalesi Kazısı-Selçuklu Sarayı Çini Buluntuları I,  IV. Ortaçağ ve Türk Dönemi 
Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Van 2000, s.155. 
649Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi, Đstanbul 1972, s.189. 
650Ş.Yetkin, “Anadolu’da Türk Çini Sanatının Gelişmesi” a.g.e, s.119-190; R.Arık, Kubâdâbâd Selçuklu 
Saray ve Çinileri, s.209. 
651Yurt Ans. VII, 1982: 5429.  
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Kubâdâbâd Sarayı örneklerinde, yıldız formlu (sekiz köşeli) çiniler, haç formlu 

çinilerle birbirine bağlanarak büyük panolar meydana getirmiştir. Yıldız çinilerde figürlü 

süsleme yoğunluktadır.652Profilden verilmiş çift başlı kartallar, yıldız çininin bütün yüzeyini 

kaplayacak şekilde yerleştirilmişlerdir. Kartalların cepheden verilmiş gövdelerinde bir kartuş 

içerisinde es-sultan ya da el-muazzam gibi sultanı temsil eden yazılar yer almaktadır. Genel 

olarak yanlardan birer bitki ile çevrelenen çift başlı kartallar, çeşitli sembolik anlamlar 

taşımaktadırlar. Çeşitli dönemlerde arma ve totem olarak kullanılan çift başlı kartal figürüne, 

güç, iktidar, koruyucu ruh, soyluluk, bilgelik gibi birçok anlam yüklenmiştir. Kubâdâbâd’da 

gücü temsil eden çiftbaşlı kartallar gövdelerindeki armalarla muhtemelen, Selçuklu sultanını 

temsil etmektedir.653 

Kubâdâbâd Sarayı’nda bulunan çinileri, Türk çiniciliği bakımından önemli olduğu 

kadar Selçuklu devri ressamlığı ve Etnografyası içinde incelemeye değer bir konudur. 654 

 

 

                                                                            M. Zeki ORAL 

Çinilerin yapılmasında iki esas vardır.  Çini Hamuru (Tuğlası yahut keramiği) ve 

Çini Sırları.655 

 Çini Hamuru, tuğlası yahut keramiği; Çakmaktaşı dövülerek elde edilen toprak su 

ile karıştırılmak suretiyle yapılır. Bu hamur istenilen kıvama gelince yapılacak çinilerin şekil 

                                                 
652R.Arık, “Kubâdâbâd Selçuklu Saray ve Çinileri” a.g.e, s.73-165. 
653M.Önder, Selçuklu Devri Kubâdâbâd Sarayı Çini Süslemeleri, Türkiyemiz, S.6, Đstanbul 1972, s.15-18. 
654Önder, Kubâdâbâd Çinilerinde Sultan I. Alâeddin Keykubatın Portresi, Sanat Tarihi Yıllığı, S.3. Đstanbul 
1960, s.23. 
655Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” Belleten, XVII/66, 1953: 211. 



236 
 

 
 

türlerine göre kalıplara dökülerek kurutulur. Bu suretle çinilerin tuğlası, keramiği hazırlanmış 

olur. Kubâdâbâd çinilerindeki bu tuğla kısmı kül rengindedir. Tırnakla çizilebilecek bazen 

parmak arasında kırılabilecek derecede yumuşaktır. Kubâdâbâd'daki çini tuğlaları, 

dikdörtgen şeklinde firuze mavisi çiniler, Haçvari çiniler ve ortalardaki 8 köşeli yıldızlar 

olmak üzere başlıca üç şekilde yapılmıştır.656  

Çinilerde sır, yukarıda yazıldığı gibi çini tuğlaları hazırlandıktan sonra bunların 

üzerine çekilen türlü renklerde sert, parlak tabakaya sır denilmektedir. Çini sırları madenlerin 

oksitlerinden elde edilirdi.657Çini hamurunun üst kısmına istenilen renkte sır çekildikten 

sonra, o sırın üstüne de yine muhtelif renk ve sırlarla tezyinat işlenerek pişirilmek suretiyle 

yapılmaktadır. Sır üstüne yapılan bu tezyinat maddeleri birinci sır üstünde ince tabakalar 

meydana getirmiş olduğundan gözle ve el ile fark edilebilirler buna sır üstü tezyinat 

denilmektedir. Çini tuğlası üzerine istenilen renkte resimler ve motifler çizildikten sonra 

üzerine şeffaf bir sır geçirilmek suretiyle meydana getirilmiş olanlardır, bunlara da sır altı 

tezyinat adı verilmektedir. Kubâdâbâd çinilerinde, firuze mavisi, kahverengi, koyu lacivert, 

beyaz renkler hâkimdir.658Kubâdâbâd çinilerinde insan resimleri, hayvan resimleri (kuşlu 

olanlar, hayvan başlı olanlar, balık resmi olanlar) yazılı çiniler, haçvari çiniler bulunmaktadır. 

Kubâdâbâd çinileri saray inşa edilirken burada kurulan fırınlarda imal edilmiştir.659Bu 

fırınlarda duvar çinilerinden başka çini eşyalarda imal edildiği bulunan eşya kırıklarından 

anlaşılmaktadır.660 

ORAL, çalışmasında yazılı çiniler, haçvari çiniler, çinilerin saray duvarında nasıl 

kullanıldığı, Kubâdâbâd’daki çini eşya, Kubâdâbâd çinilerinin, Konya saraylarında bulunan 

çinilerle mukayesesi, ölçü, renk, desen, teknik ve diğer farklarını resimleriyle beraber 

incelemiştir.661 

 

 

 

 

 
                                                 
656Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 212. 
657Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 213. 
658Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 214. 
659Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 215. 
660Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 220. 
661Oral, “Kubâdâbâd Çinileri” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 222. 
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4.12.2 Kayseri‘de Kubadiye Sarayları 

Anadolu Selçukluları hükümdarlarının bilhassa bu devletin büyük hükümdarı I. 

Alâeddin Keykûbad’ın Osmanlılarda olduğu gibi, bir şehirde oturup oradan saltanat 

sürmediği yahut herhangi bir harp veya seyahati müteakip hemen başkentlerine 

dönmedikleri bilinmektedir.662  

Selçuklu hükümdarları senenin muhtelif mevsimlerinde, Anadolu’nun belli başlı 

şehirlerinden daha doğrusu iklim bölgelerinden birinde otururlardı. Şimdiye kadar Konya, 

Kayseri, Ankara, Antalya, Alaiye, Kubâdâbâd, muhtemelen Erzincan'da Selçuklu 

sultanlarının, birer sarayları bulunduğu ele geçen bakiyelerinden ve Selçuknamelerin 

kayıtlarından anlaşılmaktadır.  

 Selçuklu tarihinde, Đbn-i Bibi Selçukname’de, muhtelif tarihi olaylar dolayısıyla 

Kayseri civarında Keykûbadiye sarayından bahsedilmektedir.  

Keykûbadiye=Kubâdiye ve Kubâdâbâd hakkında en geniş malumat bulunan Đbn-i 

Bibi ve Houtsuma tarafından bastırılmış olan, Tevarih-i Ali Selçuk ve Yazıcı Ali 

Selçuknamesinde bulunmaktadır. Bu iki kitap birbirinin hemen hemen aynı nüshası gibidir. 

Kubâdâbâd in Bu kitaplarda Kubadiye için, Alâeddin Keykûbad, Melik Adil evladından 

Melike-i Adile ile Malatya’da evlendikten sonra Kayseri'ye geldi. Orada bir müddet oturdu 

demektedir.  

Kubadiye, bir dağın eteğinde kurulmuştur. Hükümdar, Meşhed sahrasındaki orduyu 

seyretmek için o dağın tepesine çıkmış sonra saraya inmiştir. Hükümdar Kubadiye'de ikamet 

ettiği günlerde piyade ve süvariden oluşan maiyetiyle o dağa çıkardı orada otururdu, 

Kubadiye Meşhed sahrasına çok yakındır.  

Sarayın önünde gözleri kamaştıran Ab-ı Hayat gibi bir memba suyu olduğundan 

bahsedilmektedir.  Bu memba büyüktür, sarayın kapısından çıkar,  her yer onunla sulanır,  

bir denize benzer,  etrafındaki dağlar ve ağaçların onda akisleri görünürmüş.  

 Kubadiye'nin her tarafı çayır,  çiçek,  cennet gibidir, güzel köşkler,  muhtelif binalar 

selamlık,  haremlik ve diğer daireleriyle bir şehir bir vatan olmuştur. Osmanlı tarihlerinin 

ihtilafından sarfınazar, Đbn-i Bibi nüshalarının yazdıklarına göre,  işte bu vasıflara uygun olan 

Kubadiye Kayseri civarlarındadır.  

                                                 
662Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları” Belleten, XVII/66, 1953: 501. 
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M. Zeki ORAL, Selçuk hükümdarlarının Kayseri'de bulundukları vakit oturdukları 

Kubadiye Sarayı’nın zamanla harap olmuş, nerede olduğunun bilinmediğinden 

bahsetmektedir. Tarihçilerimizden bazıları, Kayseri civarındaki Kubadiye ile Beyşehir Gölü 

kenarında bulunan Kubâdâbâd'ı birbirine karıştırmışlardır. 

Müneccimbaşı, Camii Üd-düvel'inde (Keykûbat yaz aylarını Konya'da ve Kayseri 

yakınında yeniden yaptırdığı Kubâdâbâd’da geçiriyordu “II. Keyhüsrev Baba Đshak 

isyanında Kayseri yanındaki Kubâdâbâd kalesine sığındı” diyerek hataya düşmüştür, bu iki 

yapının aynı yerde olduğunu zanettmiştir. Bazı tarihçiler tarafından da Erzincan, Erzurum, 

Anadolu civarında olduğu yazılmıştır. Osmanlı tarihçilerinde Kubadiye hakkında belirgin bir 

malumat olmadığından bahsetmektedir. 

 M. Zeki ORAL Kubadiye'yi yazılı kaynaklara göre incelemiş, daha sonra kitaplarda 

geçen topografik izahları ele almış,  mahalli incelemeler ve saha incelemeleri yapmıştır.663 

                                        

                                                                                                                M. Zeki ORAL 

M. Zeki ORAL, Kubadiye'yi aramak için 2 Mayıs l953'te Kayseri’ye gitmiş, Đlk 

temas ettiği kişiler ihtiyarlar, tanıdığı öğretmenlerle, Kayseri ovasını çevreleyen dağlar ve 

sırtlarda bu vasıflara uygun yerlerde araştırmalar yapmaya başlamıştır. Erkilet başındaki 

Hızır Đlyas Köşküyle ilgili yaptığı araştırmalarda, bu binanın Selçuklu devrinden kalma sivil 

bir bina olduğu,  fakat yanında büyük membaının bulunmadığını görmüş ve burasının 

Kubadiye Sarayı olamayacağını. Kayseri civarında Selçuklu tarzı binalardan birinin de 

Haydar Bey Köşkü olduğu, yanından su da geçtiğini fakat bir dağ eteğinde 

bulunmadığından, Kubadiye olamayacağı.  Erkilet sırtlarının batı eteklerine doğru ovada 

dipsiz, karpuz atan gibi büyük membalar varsa da etrafında harabe yerleri bulunmadığını. 

Anlatıldığına göre burada bir dağ olduğu ve eteğinde büyük bir memba olduğu, membanın 
                                                 
663Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 502. 
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başında ören yerleri ile bazı bina kalıntıları bulunduğu, Kibad Dağı çiftiğine gidilince 

buradan Kayseri ovasının biraz batıya doğru ortasında yükselen Erciyes’in tali bölgelerinden 

birisi olduğu ve sarp ve sivri olmayan Keykûbat Dağı’nın Kayseri ovasına hâkimiyeti 

dikkate değerdir.664  

 Dağın Meşhed sahrası tarafı biraz sarptır. Batı tarafı dikçe pürüzsüzdür. Đşte bu 

pürüzsüz taraftan 30 kadar gözeden çıkan ve kocaman bir çay olup akan, büyük bir membaa 

vardır. Membaanın başında suya paralel olarak 510 metre uzunluğunda 200 metre 

genişliğinde bir ören sahası dikkati çekmektedir. Membaın etrafı hakikaten çayırlık çimenlik 

cennet gibi bir yerdir. Tarih kitaplarında belirtildiği gibi bütün esaslar emareler bu arazi 

üzerinde tespit olunmuştu ve Kubadiye bulunmuştu.  

Bina kalıntıları; Kubadiye’de tamamen harap olmuş ancak temel duvarlarının 

tümsekliği kalmış olan birden fazla bina vardır. Memba başında henüz ayakta duran küçük 

bir bina vardır. Bina yapı tarzı ve tezyinatı itibarı ile tam bir Selçuklu eseridir. 

Selçuklu saraylarında bol bol çini kullanılmış olduğunun bunun örneklerinin Konya 

ve Kubâdâbâd Saraylarında bulunduğunu. Kubadiye Saraylarının da çinilerle süslü olması 

gerektiği bir gerçektir. Burada çini bulunmazsa hükümdar sarayı olduğundan şüphe 

edilebilirdi. Kısa bir araştırma neticesi, bölgede birçok çini kırıkları Selçuklu tipi, içi dışı 

mavi sırlı çanak, çömlek, kandil kırıkları bulunmuştur.  

Selçuklu inşaatında kullanılan 0.30X0.30 0.5 metre ebadındaki tuğladan pek çok 

örnekler bulunduğu gibi Kubâdâbâd Saraylarında kullanılmış tipten, çatı kiremidi 

parçalarıda ele geçirilmiştir.665  

 

                                                 
664Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 503. 
665Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 515. 
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 Kayseri'deki Selçuklu sarayının adı bazı kitaplarda Kubadiye, bazılarında 

Keykûbadiye yazılmıştır. Bu duruma göre bu saraylar her iki isimle de söylenmiş ve 

yazılmıştır. Yalnız, hükümdarın adı Keykûbad olduğu için Keykûbadiye şekli daha çok 

işlenmiştir.666  

Kayseri'de bu sahaya Kiybad Dağı, çiftliği ve suyu denilmesi halk dilinde Kiybad 

olduğu şüphesizdir. Kubadiye'nin kurulduğu yıl hakkında kat’i bir tarih ve kayıt yoktur. 

Fakat tarihi olaylara göre 623 H. 1226 M. yılında Kâhta ve Çemişkezek tarafları zapt 

olunmuştur. Đşte bu senelerde Alâeddin Keykûbad, Melike-i Adile ile evlenmiş ve 

Kayseri'ye gelmiştir. Bu itibarla, Melike-i Adile burada misafir edilmiştir, dolayısıyla 624 

yılında Kubadiye Sarayları mevcuttur.667  

 Kubadiye ile Kubâdâbâd aynı hükümdar zamanında kurulmuşlardır. Bu itibarla, 

yerlerinde ve yapılarında birçok benzerlikler bulunabileceği şüphesizdir. Zira hâkim olan 

zevk ve mimari aynıdır.  Her iki mevkinin de ufukları geniştir. Kubâdâbâd bütün Beyşehir 

gölüne ve ufuklarına hâkimdir. Kubadiye'nin yukarıda Kiybad dağı dolayısıyla yazıldığı 

gibi, Kayseri ovasının bilhassa batı kısımlarına ve bu sahayı çerçeveleyen dağlara doğru 

geniş bir hâkimiyeti vardır. Kubâdâbâd gayet düz sevimli ve Beyşehir gölü sahiline hâkim 

bir ovaya sahiptir. Kubadiye ise Kayseri ovasındadır. Kubâdâbâd'ın 1-2 kilometre 

yakınlarından başlayarak yükselen çiçek ve anamas dağları ile Kubadiye'nin 2-3 kilometre 

uzağında başlayan yılanlı dağ ve nihayet göklere yükselmiş gibi görünen Erciyes mukayese 

edilebilir.  

                                                 
666Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 515, 516. 
667Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 514. 
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Kubâdâbâd önünde Selçuklu şairinin ifadesiyle "süt gibi tatlı, çin ipekleri gibi 

dalgalanan" Beyşehir gölü vardır. Kubadiye Sarayları’nın önünde ise "bulutsuz gökyüzü gibi 

görünen yeşil bir derya" diye anlatılan büyük bir havuz vardır.  

Kubâdâbâd'ın etrafında bir kale vardır. Bu kalenin duvarları yer yer mevcuttur. 

Kubadiyenin kalesi henüz tespit edilememiştir.668 

Kayseri yakınında, Alâeddin Keykûbad’ın yazlık sarayı olan Keykûbadiye, yazılı 

kaynaklara göre Kubâdâbâd’dan on yıl kadar önce 621-23 (1224-26) da yapıldığı tahmin 

edilmektedir.669   

Kubadiye, kuruluş tarzı itibariyle etrafı ve tahkim edilmiş sınırları ile birlikte 

Selçuklu anlayışına uygun yapıdadır. Doğu ve güneydeki seferler için uygun bir konumda 

olan Kayseri, bu dönemde doğudaki daha zayıf Đslam ülkelerine doğru yayılan Anadolu 

Selçuklu devleti için çok önemli bir merkezdir. Alâeddin Keykûbad 1237 de Suriye’ye 

yapılacak sefere çıkmadan bir gece önce burada ölmüştür.670  

ORAL tarafından keşfedilen sarayda 1964 yılında Prof. Dr. Oktay ASLANAPA 

tarafından, bazı kısımlarında kazılar yapılmış, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. M.Oluş ARIK 

ve Prof. Dr. Rüçhan ARIK tarafından sürekli kazılara başlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
668Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları” a.g.m, Belleten, XVII/66, 1953: 519. 
669Aslanapa, “Anadolu’da ilk Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi” a.g.e. s.139. 
670Aslanapa, “Kayseri’de Keykûbadiye Köşkleri Kazısı (1964)” Türk Arkeoloji Dergisi, XIII/1, 1965: 19-22. 
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4.13 Medreseler ile ilgili Çalışmalar 

Medrese, Müslüman ülkelerde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim 

kurumlarının genel adıdır.671Medreseler devletin kültür, sanat ve bilim konularında ihtiyaç 

duyduğu672elemanların yetiştirildiği kurumlardır.673Medrese kelimesi Arapça “ders” 

kökünden gelmektedir. Medreselerde ders verenlere “müderris”, onların yardımcılarına 

“muid” okuyanlara “danışmend, sohta veya talebe” olarak adlandırılırlar.  

Türk Đslam devletlerinde medrese geleneği Karahanlılar’la başlamıştır. Ayrıca 

Karahan'lılar medrese geleneği ile birlikte burslu öğrencilik sistemini başlatmışlardır.674  

Đslâm’da ilk medrese, Büyük Selçuklular zamanında Alparslan’ın veziri Nizamülmülk  

(1018-1092) tarafından açılan ve yine onun ismiyle anılan "Nizamiye Medreseleridir.”675 

 Diğer bir görüş ise ilk medresenin kurucusu olarak, Nişabur Hâkimi Emir Nasır Bin 

Sebüktekin’i göstermektedir.676Anadolu’da camiler gibi medreseler de Danişmendli ve 

Artuklu ülkelerinde ortaya çıkmıştır.677 XII. y.y. ortasından, XV. y.y. sonuna kadar uzanan 

sayısız medreselerden 67 kadarı ayakta kalabilmiş, 15 ‘i de kısmen ayakta kalabilmiştir.678 

Medreseler Selçuklular döneminde en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Đlk medreseler 

Türklerin yoğun oldukları Horasan ve Maveraünnehir yörelerine kurulmuş ve Selçuklular 

döneminde resmi kurum niteliğini kazanmıştır. Bu nedenle medrese sisteminin Türklerin 

eseri olduğu kabul edilmektedir. Medreseler Selçukluların mimariye kazandırdıkları dini 

yapılardır. 

En kapsamlı ve çok yönlü medreseler, Selçuklu Veziri Nizamülmülk tarafından 

Bağdat'ta kurulmuştur.  Đlk medreselerde ağırlıklı olarak Kur’an, kıyas, icma, fıkıh, kelam 

gibi dini dersler okutulurken, Nizamiye medreselerinde hem pozitif bilimler hem de dini 

                                                 
671M. Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 199, s.102; Semavi Eyice,‘‘Mescid’’ ĐA, VIII, 
MEB. Yayını, 1978, s.50-56. 
672Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, II, M.E.B. Yayını, Đstanbul 1993, 
s.436. 
673Karpuz, Konya’da Selçuklu, Karamanoğlu ve Osmanlı Medreseleri, Dünden Buğüne Konya’nın Kültür 
Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, S.Ü Basımevi, Konya, 1999,  s.62. 
674Cahit Baltacı, XV.-XVI Asırlar Osmanlı Medreseleri, Đrfan Matbaası, Đstanbul 1976, s.5; 
Abdülkerim Özaydın, Selçuklu Tarihi, Sultan Muhammed Tapar Devri, T.T.K. Basımevi, 
Ankara 1990, s.7. 
675F.Reşit Unat, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, MEB. Yayınları. 1964, s.3. 
676Ersoy Taşdemirci, “ Medreselerin Doğuş Kaynakları ve Đlk Zamanları” E.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, S.2, 
Kayseri 1989, s. 269-271. 
677Mübahat Kütükoğlu,  XX. Asra Yetişen Đstanbul Medreseleri, T.T.K. Yayını, Ankara 2000, s. 3. 
678Aslanapa, Türk Sanatı,  s.135. 
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bilimler birlikte okutulmuştur. Bu eğitim sisteminde Bâtıni’lik ve Şii’lik arasında fikri 

mücadele amaçlanmıştır.  

Medreselerin kuruluş esaslarından birisi de fıkıh ilmini öğrenmektir. XI. y.y. 

Nizamiye Medreselerinden fakihler yetişmiştir. Fıkıh derslerinin yanı sıra sarf, nahiv 

gibi, Arapça dil eğitimi dışında, akli ilimler de okutulmuştur. Daha sonra XIII. y.y. 

da Mısır ve Şam’da fıkıh medreselerinin yanında müstakil olarak Medârisü’l-Hadis, 

Medarisü’l-Tefsir ve Medârisü’l-Nahv gibi medreseler de açılmıştır.679 

 Selçuklular Anadolu’ya geldikten sonra çeşitli şehirlerde çok sayıda medreseler inşa 

etmişlerdir. Anadolu’da açılan ilk medrese Danişmentliler döneminde Tokat Niksar'da açılan 

Yağbasan Medresesidir. Osmanlı devrinde, ilk medrese Orhan Bey zamanında 1330 yılında, 

Orhan Gazi Medresesi olarak Đznik'te kurulmuştur. Daha sonra Osmanlı Devleti'nin 

sınırlarının genişlemesiyle birlikte Bursa ve Edirne başta olmak üzere pek çok şehirde 

medreseler açılmıştır.680Đstanbul'un fethinden sonra üst seviyedeki eğitim kurumları burada 

yoğunlaşmıştır. Konya’da Selçuklular devrinde yapılmış medreselerin büyük bir bölümü 

günümüze gelememiştir. 

 Medreseler yapı itibariyle avlu, eyvan, kışlık, dershane, mescit, talebe 

odaları, yemekhane, havuz, çeşme, türbe, tuvalet gibi bölümlerden oluşmuştur. Avlu 

medresenin en önemli kısmı olmuştur. Avlu, mevsim ve iklime göre üstü açık ve 

kapalı olarak iki kısımdan olmuştur. Üstü açık olan avlu, medresenin iç tertibini 

kuran önemli bir mekân vasfını taşır. Kapalı avlular dikdörtgen veya kareye yakın 

şekildedir. 681 

Açık avlular genellikle dikdörtgen şeklindedir. Medresenin diğer önemli 

bölümü istirahat ve çalışma yerleri olan eyvanlardır. Medreselerde sadece dini ve 

aklî ilimlerin yanında, kalp, beden terbiyesi üzerinde de durulmuştur. Yüzme, ok 

atma, cirit oyunu, güreş, koşu, ata binme, hüsn-ü hat, tezyinat, hitabet, kitabet gibi 

estetik faaliyetlere de yer verilmiştir. Gerek yapı ve gerekse teşkilat bakımından 

Büyük Selçuklu medreselerini örnek alan, Anadolu Selçukluları ve daha sonraki 

beylikler, Osmanlı Medreselerine basamak teşkil etmişlerdir. 

                                                 
679Ekmeleddin Đhsanoğlu, ‘‘Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri’’ Osmanlı Medeniyeti Tarihi ve 
Medeniyet Tarihi Ansiklopedisi, C.II, Zaman Gazetesi Yayınları, Đstanbul 1999, s.436. 
680M. Fuat Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, T.T.K Yayını, Ankara 1984, s.65. 
681Zeki Atçeken, Konya’da Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998, s.192. 
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Anadolu’daki Selçuklu medreseleri mimari açıdan, avlulu ve kubbeli olmak 

üzere ikiye ayrılır. Avluya açılan dört büyük eyvanlı, Asya medreseleri örneği 

Selçuklular devrinde ana hatları muhafaza edilerek tatbik edilmiştir. Đklim şartları da 

mimari tarzda etkili olmuştur. Bunlardan birincisi, avlulu medreseler, açık avlulu 

medreseler, ikincisi de kapalı kubbeli medreselerdir.682 

 

4.13.1 Konya’da Sırçalı Medrese (Muslîhiye Medresesi), Mezar Anıtları 

Müzesi 

XII. y.y. ortalarından XIII. y.y. ortalarına kadar kurulan medreseler, 

genellikle bir vakıf kurumu olarak ortaya çıkmıştır. Büyük Selçuklular zamanında 

yapılan ve model olan medreseler, Anadolu Selçuklularında da aynı mimari tarzda ve 

biraz daha gelişmiş şekilde de olmuştur. Medreseler genellikle tek katlı yapılmıştır. 

Đki katlı olanları da mevcuttur. Konya “Sırçalı Medresesi” iki katlı olanlara 

örnektir.683 

Konya (1086) Anadolu Selçuklularına başşehir olduktan sonra, yapılan birçok yapı 

çeşitleri arasında, medrese konusunda da yoğun bir çalışma içinde olmuştur. Đçinde çeşitli 

bilgi yollarını öğretmek için muhtelif ölçülerde medreseler vücuda getirmişlerdir. Genel 

olarak iki tarzda yapılmıştır, birisi avlu üstü açık medreseler diğeri, avlu üstleri kubbeli ya da 

tonozlu medreselerdir.68413. y.y. ortalarında inşa edilen Sırçalı Medrese, günümüze tek 

eyvanı ile ulaşabilmiştir.685Anadolu Selçuklu klasik mimarisinin ilk örneklerindendir.  

 Konya’da eskiden dış kale surları içinde ve Alâeddin tepesinin güney tarafında kalan 

sahada, Araboğlu makasında, Sahib Ata Camisine giden yolun sağındadır, avlu üstü açık 

medreselerdendir.686  

                                                 
682Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, C.I, T.T.K. Yayını Ankara 1969, s.4. 
683Metin Sözen Anadolu Selçuklu Devri Medreseleri, C.I Đstanbul 1970, s10; Daha geniş bilgi için, 
Yaşar Erdemir,  Sırçalı Medrese, Mezar Anıtları Müzesi, T.C Konya Valiliği, Đl Kültür Müdürlüğü. Altunarı 
ofset, Konya 2002. 
684Şehabettin Uzluk, Anadolu Selçuklu Medrese Planının Konya’da Đki Camide Uygulanışı, IX Türk Tarih 
Kongresi Bildirileri 21-25 Eylül 1981,C.II, T.T.K Basımevi,  Ankara, 1988, s.910.   
685Gönül Çantay, Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara 2002, s.20. 
686Yaşar Erdemir,  Sırçalı Medrese, Mezar Anıtları Müzesi, T.C Konya Valiliği, Đl Kültür Müdürlüğü, Altunarı 
Ofset, Konya 2002, s.13 
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 Anadolu’da çiniye, sırça denmektedir. Bu medresenin iç tezyinatında pek çok çini 

kullanılmış olduğu için çinili medrese anlamında "Sırçalı Medrese" denmiştir.687  

Medrese, doğu batı istikametinde dikdörtgen şeklinde bir kaide üzerine kurulmuş- 

tur. Dikdörtgenin uzun kenarını teşkil eden yanlarında altlı üstü medrese odaları vardır. Doğu 

tarafında cümle kapısı ile türbe odası ve medresenin birinci katının teşkil eden odalardan 

ikisi bulunmaktadır. Batı tarafında ise eyvan ile kubbeli odalar vardır. Cümle kapısından 

girilip sağa dönülünce, türbe odasına muvazi olarak giden, dar koridorun sonunda bir 

merdivenle medresenin sağ (kuzey) tarafındaki üst kata çıkılır. Güney tarafında da buna 

benzer bir merdiven bulunmaktadır.688  

                                                 
687Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” Belleten, XXV/99, 1961: 355. 
688Çantay, “Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu” a.g.e, s.21. 
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Selçuk medreseleri esas itibariyle iki tiptir.689  

Kubbeli Medreseler 

Konya'da Karatay, Tokat ve Niksar Yağlıbasan Medreseleri, Boyalıköy Medresesi, 

Atabey Ertokuş Medresesi, Divriği Turan Melik Darüşşifası, Đnceminare Medrese, Çay Taş 

Medrese ve Kırşehir Cacabey Medresesinde690 olduğu gibi bir tarafında kapı ve kapı 

yanlarında sıralanan odalar, mukabilinde eyvan ve kubbeli dersaneler, yanlarında talebe 

odalarıyla sınırlanan orta kısmın üstü yüksek bir kubbe ile örtülmüş olan tipdir ki, bunların 

örneği azdır.  

 Esas kısımları az çok farklarla aynı olduğu halde ortası, avlunun üstü açık bırakılmış 

olan bu ikinci tipin Anadolu’da örnekleri daha fazladır. 

Eyvanlı, Avlulu Medreseler 

Akşehir'de Sahibata, Kayseri'de Hunt Hatun, Sivas'ta ve Kayseri'de Sahibiye 

Medreseleri, Sivas'ta Bürücerdi, Tokat'ta Gökmedrese, Sinop'ta Pervane Bey Medresesi bu 

tipte olanlardandır. Görülüyor ki bu tip medreseler daha çok yapılmış ve Anadolu Beylikleri 

zamanında da devam etmiştir. Karaman'da Hatuniye, Niğde'de Akmedrese bunlardandır. Đşte 

konumuza esas olan sırçalı medrese bu ikinci tiptendir.691Ayrıca Tokat'daki Gökmedrese, 

Niğde'deki Akmedrese gibi iki katlıdır.692  

                                                 
689Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m, Belleten, XXV/99, 1961: 356. 
690Aslanapa, “Türk Sanatı" a.g.e. s.4. 
691Suut Kemal Yetkin, Đslam Mimarisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1965, s.105. 
692Atçeken, “Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu” a.g.e, s.191. 
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Dış duvarları ince tarakla yontulmuş bloklar halinde giçi muhsine taşlarından itina ile 

örülmüştür. Đç kısımların duvarları kireç, harç ve moloz taşlarla yapılarak, yüzleri bir iki 

bölüm hariç ekseriya çini kaplanmıştır. 693 
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693Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m, Belleten, XXV/99, 1961: 356.  
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4.13.1.1 Sırçalı Medrese’nin Kitabeleri 

                                          

                                             M. Zeki ORAL 

Sırçalı Medresenin cümle kapısında şu inşa kitabesi vardır.694  

1. Es-sultani 

2. Rusime bi imarati hazihi’l medraseti 

3. El mübarekati fi devlet’s-sultanu’l-azam zıllılahi fi 

4. El-âlemi Gıyasu’d-dünya ve’d-din ala’l-Đslami ve müslimin ebi’l-feth 

5. Keyhüsrev bin Keykubad kasimü emira’l-mü’minin el-fakir ila rahmeti rabbihi 

Bedrud din Muslih seneti  

6. Đdamellahu tevkifeha ale’l ve’l-müttefikıhın min ashabi 

7. Ebi Hanife razıyallahu anhu fi seneti erbe’in ve sitemie 

                                                 
694Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m, Belleten, XXV/99, 1961: 363.  
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Birinci satırda "Sultana Mensup" yazısı vardır. Genellikle kitabeler Selçuklu 

tuğrası olarak yazılır. Diğer satırlar, Müminler Bey’i (Abbasi Halifesi) nin ortağı, büyük 

sultan, âlimde halkın gölgesi, din ve dünyanın yardımcısı, Đslam ve Müslümanların yücesi, 

fetih babası, Keykûbat oğlu Keyhüsrev'in hükümdarlığında, hakkın rahmetini dileyen fakir 

Bedr üd-din Muslih. Allah ona tevfikini devamlı kılsın bu mübarek medreseyi 640 yılında 

inşa etti. Đmam-ı Azam Ebu Hanife, Allah ondan razı olsun-ashabından olan fukahayı ve ilmi 

fıkıh müntesiplerine vakfetti demektedir.” 695 

Bu kitabe Konya ve Rehberi, adıyla 1339 yılında bir heyet tarafından yazılmış fakat 

5. satırdaki kasım kelimesi hiç yazılmamış. 6. satırdaki El-Mütefakkıh, El-Münkin olarak 

yazılmış. 7. satırın başındaki Ebi kelimesi unutulmuştur.696  

ORAL, Kitabenin, en doğru şeklinin Ahmet Tevhit Bey tarafından yazılan Konya'ya 

bir seyahat adlı eserinin 70. sayfasında mevcut olduğunu ifade etmektedir.697  

                                   

                                                                           M. Zeki ORAL 

4.13.1.2 Arşiv Kayıtları: 

Kitabesinde, medresenin Đmam-ı Azam mezhebinde olan medrese talebesine 

vakfedildiği, buna göre medresenin bir vakfiyesi dolayısıyla gelirleri ve giderleri vardır, 

başka bir yardıma muhtaç olmadan idare ve idame olunabilmektedir. Sırçalı Medresede 

böyledir, ancak vakfiyesi bulunamamıştır. Konya Müzesi şer’iye sicil defterinde ve Vakıflar 

                                                 
695Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m,  Belleten, XXV/99, 1961: 356.  
696Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m, Belleten, XXV/99, 1961: 364. 
697Ahmet Tevhit, Konya’ya Bir Seyahat, Yeni Kitap Basımevi, Konya 1950, s.70. 
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Genel Müdürlü’ğü arşivinde bu medreseyi ilgilendiren kayıtlar varsa da, vakfiyesi hakkında 

bilgileri ihtiva etmemektedir698.  

Bu kayıtlara göre; muhtelif tamirlerle medrese binası ayakta tutulmuş, 1924 senesine 

kadar yani tam yedi yüz sene faaliyetine devam etmiştir.  

Sırçalı Medrese kitabesinde iki isim geçmektedir, bunlardan birisi devrin hükümdarı 

I. Alâeddin Keykûbat’ın oğlu, ll. Gıyas üd-din Keyhüsrev, diğeri medreseyi yaptıran Bedr 

üd-din Muslih'tir.  

 II. Gıyas üd-din Keyhüsrev ve I. Alâeddin Keykûbat zamanında Anadolu Selçuklu 

Devleti en iyi devrini yaşamış, bütün Anadolu bir idare altında toplanmış, Klikya Ermenileri, 

Suriye Eyübbileri, Selçuklulara tabi olmuşlardır.699  

Memleket idaresinde ve hele imarında önemli ilerlemeler kaydedilmiş, Türk-Đslam 

memleketlerindeki ilim ve idare adamları Anadolu’da toplanmışlardır, işte bu ihtişamlı 

günlerde doğmuş ve büyümüş olan II. Gıyas üd-din Keyhüsrev'e Erzincan padişahlığı 

verilmiş, babasının vefatıyla 1 Haziran 1237 M. hükümdar olmuştur.700 

  Bedrüddin Muslih (Medreseyi yaptıran): Sırçalı Medreseden bahseden 

kitaplardan Bedrüddin Muslih'in hal tercümesine dair bir bilgi yoktur, bu muhteşem ve 

tezyinat bakımından fevkalade eseri yaptıran ve onu Đmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebine 

vakfeden Bedr üd-din Muslih'in Selçuk ümerasının seçkinlerinden II. Gıyas üd-din 

Keyhüsrev'in hadimi, II. Alâeddin Keykûbat'ın lalasıdır. 701 

Sırçalı Medrese Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde medrese olarak kullanılmıştır.702  

Medrese 1954 yılında yeniden onarıma ve korumaya alınarak 1960 yılında Konya 

Müzesi'ne bağlı "Mezar Anıtları" seksiyonu olarak ziyarete açılmıştır. 1969 yılında Kültür 

Bakanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilmiştir. 1988-1990 yılları arasında 

yeniden restorasyona alınan ve teşhir tanzimi yapılarak, yenilenen müzenin bahçesinde 

toprak altında kalan, Bizans Devrine ait katakomp da onarılarak ziyarete açılmıştır.  

Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi’nde çoğunluğu zaman içerisinde yok olan 

mezarlıklardan toplanan tarih ve sanat tarihi açısından değerli olan Selçuklu, Karamanoğlu 

ve Osmanlı dönemine ait mezar taşları sergilenmektedir. 

                                                 
698Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m,  Belleten, XXV/99, 1961: 368. 
699Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m,  Belleten, XXV/99, 1961: 371. 
700Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m,  Belleten, XXV/99, 1961: 374. 
701Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m,  Belleten, XXV/99, 1961: 375. 
702Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m,  Belleten, XXV/99, 1961: 378. 
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 Medrese ile Đlgili Yayınlar; Ortaçağın önemli bir kültür ve sanat merkezi olan 

Konya, önemli seyyah ve araştırmacıların her zaman uğrak yeri olmuştur. Özellikle 

Alâeddin Keykûbat dönemi ve sonrasında inşa edilen sanat değeri yüksek anıtsal yapıların 

çokluğu geçmişte olduğu kadar günümüzde de bu ilgiyi devam ettirmektedir. Bundan 

dolayı, Ortaçağdan beri seyahatnamelerin sayfalarında Konya’yı okumak ve tanımak 

mümkündür. Marko Polo’dan itibaren, Đbn-i Batuta, Matrakçı Nasuh, Kâtip Çelebi, v.b 

seyyahlar, seyahatnamelerinde Konya’yı buradaki eserleri işlemişlerdir.703 

 Sanat Tarihi ile ilgili yayınlar ancak 20. y.y. ın başlarından itibaren ve 

Cumhuriyet’ten sonra neşredilmeye başlamıştır. Mehmet Ziya Bey, Mimar Kemalettin, 

Halil Ethem ELDEM bu çalışmalara öncülük etmiştir. Mehmet Muhlis KONER 1923 

yılında yayınlanan Konya rehberi kitabında bu medreseyi işlemiş, Ahmet CEMAL 1932 de, 

Şehabettin UZLUK 1939 da, Abdulkadir ERDOĞAN 1940 da, Faik SOYMAN-Đbrahim 

TONGUR 1944 yılında, Mehmet ÖNDER 1952 yılında, Celal Esat ARSEVEN 1954 

yılında, M. Zeki ORAL 1961 yılında, Đbrahim Hakkı KONYALI 1964 yılında, Oktay 

ASLANAPA 1965, 1971, 1973 ve 1989 da yayınlanan eserlerinde incelemişler, daha 

sonraki yıllarda ise medrese birçok yabancı ve Türk bilim adamları tarafından incelenmiştir.  

Sanat Tarihcisi, Yaşar ERDEMĐR “Sırçalı Medrese” adlı eserinde M. Zeki 

ORAL’ın, Belleten’de yazdığı makalesinin şimdi ye kadar yapılmış en geniş ve teferruatlı 

çalışma olduğunu ifade etmiştir.704M. Zeki ORAL, medresenin planı ve bütün kitabelerini 

tam olarak açıklamıştır.705 

 Sırçalı Medrese restore edilerek, günümüze kadar gelmiş bir Selçuklu Medresesidir. 

Medrese, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olup, müze olarak kullanılmaktadır. Eski 

Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 13.11.1982 gün ve 3861 numaralı kararıyla tescil 

edilmiştir.706 

 

 

 

 
                                                 
703 Erdemir, “Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi” a.g.e, s.13, 22. 
704 Erdemir, “Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi” a.g.e s.13, 18. 
705 Oral, “Konya’da Sırçalı Medrese” a.g.m, Belleten, XXV/99, 1961: 355-396. 
706 Karpuz, Konya’da Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42,  C.I, Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara 2009, 
s.344. 
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4.14 Mezar Taşları Đle Đlgili Çalışmalar 

Mezar ve mezar taşlarının geçmişi, tarihi konusunda kesin bilgilere sahip değiliz, her 

ne kadar son yıllarda hazırlanarak, devam eden arkeolojik çalışmalar neticesinde çok önemli 

bulgular elde ediliyorsa da yeterli değildir. Doğrudan doğruya inançların neticesi olarak 

ortaya çıkan mezar taşları, ölüm gibi kaçınılmaz bir sonun karşısında çaresiz kalan insanoğlu 

adeta kaybettiklerini bunlarda ebedileştirmektedir.707 

Anadolu’da koç, koyun mezar taşları bulunmaktadır,708sade bir şekilde işlenmiş bu 

heykellerin bir kısmının üzerinde çeşitli eşyalara ait kabartma figürler bulunmaktadır. Bunlar 

arasında kılıç, bıçak, çevgan, kalkan, hançer, dokuma tezgâhı, şiş, herek (dayanak, destek 

çubuğu), çatal, çeşitli hayvan ve bitki figürleri bulunmaktadır. 

 Mezar taşları sadece bir milletin yayıldığı ülkelerdeki kültür birliğini ortaya 

çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda o milletin menşeini de ortaya koyarlar. Onlar şehirlerin 

tapu senedi gibidirler. Mezar taşları yapıldıkları çevrenin ve devrin inançlarının, adetlerinin, 

sanat geleneklerinin, tabii, iktisadi ve sosyal şartlarının müşterek mahsulüdür. Bu bakımdan 

sanat tarihimiz kadar kültür tarihimiz açısından da büyük önem arz ederler.709 

Bir şehrin kimliğini ve geçmiş hayatını ortaya koyan çalışmalarında bir takım 

eserlerin verdiği bilgilerinden faydalanılır. Bu anlamda yapılan çalışmalar esnasında göz ardı 

edilen ve üzerinde durulmayan eserlerin önemlilerinden biride mezar taşlarıdır. Mezar taşları 

bir nevi geçmiş hayatın günümüzdeki vekilleri veya bir anlamda temsilcileridir. Özellikle 

şehir tarihi çalışmalarında o şehirde yaşayan din adamını, devlet adamını, ulemasını, şairini 

kısaca, şehre katkı sağlayan veya sade bir hayat yaşayarak ayrılan insanlarını bulmak 

mümkündür. Mezar taşları o şehrin tapusu konumunda olan şahitlerdir. Onun içindir ki 

yabancı istila ve işgallerde ortadan kaldırılan mekânlar ve eserler arasında mezarlıklar ilk 

sıralarda yer almıştır.  

Mezar taşları tarihli olmaları ile etnografik ve sanat eserleri için birer belge hüviyeti 

taşımışlardır. Ayrıca yazılı mezar taşları Türk’ün bu topraklarda yaşadığına, varlığını 

ebedileştirdiğine en canlı birer şahit ve aynı zaman da estetik ve etnografik kıymeti haiz 

vesikalardır. Bu itibarla şehir, kaza ve köy tarihleri hazırlanırken mezar taşları önemlidir. 

                                                 
707 Erdemir, “Sırçalı Medrese Mezar Anıtları Müzesi” a.g.e, s.91. 
708 Bkz. Daha geniş bilgi için, M.Abdulhaluk Çay,  Anadolu’da Türk Damgası Koç Heykel Mezar Taşları ve 
Türkler’de Koç-Koyun Meselesi, Ankara 1983. 
709 Beyhan Karamağaralı, Ahlât Mezar Taşları, Ankara 1972,  s.1, 21, 23. 
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 Kısaca, mezar taşları yapıldıkları çevrenin ve devrin inançlarının, adetlerin, sanat 

geleneklerinin, tabii, iktisadi ve sosyal şartlarının ortak ürünüdür. Bu bakımdan sanat 

tarihimiz kadar, kültür tarihimiz içinde de büyük önem taşımaktadır. En çok kullanılan 

mezar taşı sade ve yapımı kolay ve daha az masraflı olan, mezarın baş ve ayakucuna dikilen 

taşlardır. Bu iki taşa baş taşı ve ayak taşı adı verilir. Ebadı birbirinden farklıdır. Genellikle 

baş taşı, ayak taşından daha uzundur. Ölenin kimliğini, cinsini, mesleğini, yazgısını 

belirtmek amacıyla mezar taşlarına yazıların yazılması ve işaretler yapılması çok yaygındır. 

   

   4.14.1 Konya’da Tarihi Mezar Taşları 

M. Zeki ORAL, Mezar taşlarındaki yazılarda, tarihlerimize adı geçen veya 

geçmeyen birçok devlet adamları ile âlim, şair, mutasavvıf, sanatkâr, hayır sahipleri ve başka 

Türk büyüklerinin kitaplarımızda bulunmayan, ölüm tarihlerini ve hal tercümelerini 

aydınlatacak bilgileri, Konya Müzesi Şeriye sicil defterleri, Đbn-i Batuta Seyahatnamesi, 

Düvel-i Đslamiye, Neşri Tarihi, Tac Üt-Tevarih, Kamus Ûl-Alam, Sicil-i Osmanî, Đbn-i Bibi 

gibi kaynaklardan faydalanarak, Osmanlı ve Selçuklu dönemine ait eserleri ortaya çıkarma 

ve korunmasına, özellikle bu tür eserlere ait yazıların ve kitabelerin okunup 

değerlendirilmesini, sonuçlarını inceleyerek tarihimize olan sevgi ve hassasiyetini 

göstermektedir.710 

Mezar taşlarının tezyini, sanat ve sanat tarihimiz için birer kaynaktır. Anadolu 

Selçukluları ve Anadolu beylikleri zamanında süsleme unsurlarının tür ve şekillerini ve 

geçirdiği safahatı mezar taşları üzerinde takip etmek mümkün olduğunu ve önemini 

anlatmıştır. Taş işlemeciliği (Mezar taşları) Türk mezarlıklarında zamanın tabiatın 

tahribatına karşı, üzerinde bulunduğu toprakların Türklüğün simgesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.711 

Kur’an’da açık ve kesin hüküm olmamakla beraber süslü ve dikkat çekici mezarlar, 

hele heykel mahiyetindeki mezarlar hiçbir zaman hoş karşılanmamıştır. Bu tip mezar 

taşlarını Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenlerin, buralara yerleşmelerinden sonra 

geliştiğini söyleyebiliriz, mezar taşlarının bazıları, defnolunmuş şahsın emniyetteki mevkii 

                                                 
710 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” Anıt, I,1949: 14. 
711 Daha geniş bilgi için, Bkz. M.Abdulhaluk Çay, Anadolu’da Türk damgası, Koç-Heykel Mezartaşları ve 
Türkler’de Koç-Koyun Meselesi, Ankara 1983. 
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ile de alakalıdır. Beylere ait mezar taşları daha bezekli zarif işlenmiştir. Hatta denilebilir ki 

bu tip mezar taşları, aşiret, oymak veya boy beyleri ile yakınlarına dikilmiştir.712 

Mezar taşları; Türk süsleme sanatı, Türk yazıları, milli kıyafet, folklor ve tarih 

bakımlarından birer hazinedir. Bunları korumak en geniş manasıyla Türk tarih ve 

medeniyetine yardım etmektedir. 

Anadolu Selçukluları devrinde mezar taşları ekseriyetle mermerden sanduka-lahit 

şeklinde yapılırdı. Bunların üzerinde baş ve ayak taraflarında açılan yüzeylere türlü ayetler, 

hadisler, Arapça, Farsça, Türkçe şiirle, konuya uygun cümlelerle sahiplerinin adları, sosyal 

durumları, ölüm tarihleri yazılmış ve gayet güzel motiflerle süslenmiştir.  

Bu türlü mezar taşları yapmaya Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devleti zamanında 

devam edilmiş ise de günden güne azalmıştır.  

Baş ve ayak taşları ayrı ayrı yapılmış olan mezar taşları, Selçuklu döneminde başlar. 

Anadolu Beylikleri Osmanlı Devleti zamanında çoğalır. Zamanımıza kadar devam eder. Bu 

mezar taşlarının baş taraflarına lahitlerde olduğu gibi ayetler, hadisler, şiirlerle mezar 

sahiplerinin adı, sanı diğer halleri yazılır. Ayak taşına da ekseriye ölüm tarihi yazılırdı.  

 15. y.y. dan önceki mezar taşlarında nesih ve bundan türeyen, Türk yazılarının en 

güzel örneklerini görmek mümkündür, o tarihten sonraki mezar taşlarında ise talik ve rık’a 

türünde yazılmıştır. Bu bakımdan ele alınınca, mezar taşları, yazı tarihimiz içinde zengin 

örneklerle doludur.  

Milli kıyafetlerimizin geçirdiği değişiklikler ve örneklerini, mezar taşlarında görmek 

mümkündür. Mezar taşlarında devlet adamları ile sanatkâr ve hayır sahibi Türk büyüklerinin 

hal tercümeleri, soyları, ölüm tarihleri hakkında tarih kitaplarındaki bilgileri tamamlayacak 

ve tarihin karanlıklarını aydınlatacak mahiyette yazılar bulunmaktadır. Bu itibarla mimari 

eserlerimizdeki kitabeler kadar, mezar taşlarının da önemli birer vesika olduklarında hiç 

şüphe yoktur.713 

Beylikler döneminde Anadolu Selçuklu mezarlarının bir devamı olarak türbeler ve 

kümbetler yapılmıştır. Tek fark beylikler dönemi mezar anıtlarının Anadolu Selçuklu mezar 

anıtlarına göre daha sade bir süslemeye sahip olmasıdır.714 

                                                 
712 B.Karamağralı, “Ahlât Mezar Taşları” a.g.e, s.21,30. 
713 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” Anıt, I,1949: 15. 
714 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” Anıt, I,1949: 16. 
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XX. y.y. başlarına kadar, Đstanbul başta olmak üzere, Osmanlıda son derece dikkat 

çeken bir mezar taşı geleneği yaygın bulunmaktaydı.715 

Osmanlı mezar taşlarının Selçuklu ve Beylikler devri mezar taşlarına göre en 

belirgin özelliği daha sade, ağır başlı ve formlarının net oluşudur. Selçuklu taç kapılarında 

görülen ve mezar taşlarına yansıyan, karmaşık ışık gölge dansı, Osmanlı mezar taşlarında 

görülmez. Osmanlı mezar taşlarında figüratif elemanlara da rastlanmaz. Buna karşılık ölen 

kişinin kimliğini belirten semboller kullanılmıştır.716 

Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı mezar taşları arasında çok fazla fark 

olmamakla beraber her biri kendi dönem ve bölge özelliklerini taşırlar. 

Bütün bu farklılıklar ve benzer yanlar ele alınarak incelendiğinde, Anadolu’daki 

Türk mezarları genel olarak dört biçimde yapılmıştır. Sandukalar (sandıklı mezarlar), Çatma 

Lahitler, Şahideli Mezarlar ve Baldöken mezarlardır, ancak bu dört mezar şekli dışında bazı 

bölgelerde koç-koyun, at şeklinde mezar taşları da bulunmaktadır.  

Mezar taşlarından, devlet adamları ve saray efradının yanında, çokça bilim adamı 

olduğunu da görmekteyiz, Selçuklu hükümdarları bilginlere çok saygı göstermiştir, bunun 

için Türkistan, Arabistan ve Đran’dan birçok ilim adamı Anadolu’ya gelmiştir. Bu kapsamda 

Konya orta zamanın sayılı ilim merkezlerinden birisi olmuştur. Bu ilim adamlarının 

mezarlarıda Konya’da bulunmaktadır. Konya’nın tarihi mezarlıklarındaki eski mezarların 

çoğunda alelâde kaya parçaları vardır. Bunların dışında, sanat değeri olan mezar taşları, 

Konya Taş Eserleri Müzesi’ne naklolunmuştur, ayrıca Mevlâna Müzesi’nin bahçesinde de 

mezar taşları vardır.717 

  

4.14.1.2 Büyük Emir Şems Üd-din Kazvini’nin Mezar Taşı 

 Tarihi, 9 Zilhicce 679 H. 1 Nisan 1280 M. Mezar taşı sanduka şeklindedir. Kurşunî 

renkte mermerden yapılmıştır. Üzerinde şu yazılar vardır.718 

 1. satır, Besmele-i şerife ile ihlâs suresidir.  

2. satır, Hazreti Muhammed’in bir sözüdür; “Tanrının elçisi olan-selam ve dua 

üzerine olsun-Hazreti Muhammed buyurdu ki, davacıya kuvvetli senet; inkâr eden kimseye 

                                                 
715 Baykara,  “Asya Türk Kültürünün Bir Unsuru Olarak Mezar Taşları” Vakıf Haftası Dergisi, Ankara 1993, 
s.128. 
716 Metin Haseki, Plastik Açıdan Türk Mezar Taşları, Đstanbul 1971, s.45. 
717 B.Karamağaralı, “Ahlât Mezar Taşları” a.g.e, s.2, 35, 39. 
718Oral, “Konya’da Mezar Taşları” Anıt, I,1949: 17. 
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yemin (gerekir)” 4. ve 5. satırlarda, Kazvi’nin ulularından, Mehmet oğlu Ebu Tahir oğlu, iyi 

huylar babası, hacıların ve harameynin direği, Đslam ve Müslümanların doğrusu ve iyisi, 

dinin, devletin ve hakkın güneşi, adaletli, çok dindar beylerden, pak ölü Ömer Bey yazılıdır. 

6 ve 7. satırlarda, “Kazvinli Ömer Beyi, ana ve babasını ve cümle müslümanları çok şefkatli 

ve merhametli olan ulu tanrı esirgesin” anlamında yazılar vardır.719  

 

4.14.1.3 Cengiz Hanın Biraderi Soyundan Togatimur Han Oğlu Babuk 

Beyoğlu Ali Paşa Oğlu Ethem Oğlu Abdulvehhab Beyin Mezar Taşı  

M. Zeki ORAL, Konya Belediye’sinin, Askeri Ortaokul tarafında açtırmakta olduğu 

kanalın, ortaokul hizasında ve 60 cm. derinlikte çıkan mezar taşının, müzeye kaldırıldığını 

bu taşın, 831 H. 1427.M. tarihli, Sanduka şeklinde, mermer olduğu, iyi bir tesadüf olarak 

yukarıda yazılı sülâleye ait olduğunu,  mezar taşındaki yazılarla sabit olan Abdülvahhab 

ismine kaynaklarda rastlanılmadığını, fakat babası, Babuk oğlu Ali paşa oğlu Ethem beyin 

Karamanoğlu Đbrahim Bey vakfiyesindeki şahitler arasında yazılı olduğunu, dedesi, Babak 

Oğlu Ali Paşa ise, Sivas’ta hükümet kurmuş olan, Kadı Burhaneddin Ahmed’in emri ile 

yazılmış olan, Bezm-ü Rezm’in 253, 255 ve müteakip sahifelerinde bilgiler bulunduğunu ve 

zamanının hatırı sayılır ümerasından olduğu.  

Babuk beyin, Togatimur Han’ın oğlu olduğu ve Kayseri’de bir aralık hükümdarlık 

yaptığı, Kayseri’deki, Banu Bey Zaviyesi’nin kitabesinden anlaşılmaktadır.720 Togatimur 

Han ise Cengiz Han’ın kardeşi soyundan olup, Horasan’da hükümdarlık yaptığı, bir aralık 

Đlhanlıların tahtına sultan olduğu, Serbedarîler tarafından öldürülünce, ümerasından Veli 

adında birisinin tahtını zapt ederek Togatimur evlatlarını, memleketten sürdüğü Düveli 

Đslâmiye’de yazılı olduğundan bahsetmiştir.721 

 

 

 

 

 

 

                                                 
719 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” Anıt, I,1949: 18. 
720 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” Anıt, VI,1949: 17. 
721 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” Anıt, VI,1949: 20. 
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4.14.1.4 Selçuklu Vezirlerinden Kaku Beyin Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, kurşunî mermerden dört kademeli bir sanduka şeklinde yapılmış 

olan bu mezar taşının mevcut mezar taşları arasında en muhteşemi olduğunu.722Kaidesinin 

uzunluğunun 1.84 genişliğinin 0.50 yüksekliğinin ise 0.54 metre olduğunu. Ilgın’da yapılan 

incelemeler ve müze kayıtlarına göre bu taşın, eskiden Ilgın’da Şeyh Vefa türbesinde 

bulunduğunu. Türbe yıkılınca Çarşı Camisinin avlusuna, oradan Konya Müzesi’ne 

kaldırıldığı ve 1070 numaraya kayıtlı olduğunu. Üzerinde Osmanlıca bir şiir bulunduğunu 

tespit ettiğini ifada etmiş. 

Bu mezar taşında adı geçen, Mustafa Bey’in, Đbrahim Paşa’nın dört yaşında oğlu 

olduğu ve babasından ayrılıp Sayda’dan gelirken burada 1121 H. 1709 M. tarihinde 

öldüğünün anlaşıldığını, Đbrahim’in Osmanlı Padişahlarından II. Mustafa ve III. Ahmet 

zamanlarında Kaptan-ı Deryalık yaptığını. Mısır, Halep, Sayda, Kudüs, Şam Valiliklerinde 

bulunduğunu 1724 de vefat ettiğini, Vali bulunduğu yerlerde cami, mektep ve hayır eserleri 

yaptırdığını ifade etmiştir. 

Mezar taşındaki şiiri, Dürri adlı bir şairin yazdığını Sicil-i Osmanî ve Kamûs-ul 

Alam’da, Şair Ahmet Dürri Efendi ile ilgili bilgilerde, Dürri ve Vafi mahlasları ile şiirler 

yazdığının. Aslen Van’lı olduğunu, şairliği, vüzeranın dikkatini çekmiş olduğu için Divan-ı 

Hümayûn kâtipleri arasına alındığı ve çeşitli devlet hizmetlerinde bulunduktan sonra 1132 

H. 1719 M yılında elçi olarak Đran’a gönderildiğini. Đran elçisi iken 1722 de vefat ettiği, 

divan halinde toplanmış Türkçe ve Farsça şiirlerinin bulunduğunu belirtmiştir.723  

 

4.14.1.5 Şems Üd-din Kazvini’nin Oğlu Abdul Melik Emir Şah’ın Mezar Taşı 

 M. Zeki ORAL,  681 H. 1283 M. tarihli, bu taşın sanduka şeklinde olduğunu. 

Kurşunî mermerden yapıldığını,724üzerinde, “Bu mezar Kazvin’li serverlerden Ebu Tahir 

oğlu büyük Emir şems üd-din Ömer oğlu, Garip kullardan Abd ül-melik Emirşahındır. Ocak 

ayının 28 inde 1283 yılında vefat etti. O garip olarak yaşadı, şehit olarak öldü. Kendisine 

varis olacak bir dostu, ağlayacak ahbabı, kabrini ziyaret edecek ehli, ihvanı, arayacak 

çocuğu, erim şöyle idi böyle idi diyerek ağlayacak ailesi yoktur. Onun kimsesizliğine Allah 

yoldaş olsun ve garipliğine acısın.. 

                                                 
722 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m Anıt, XV,1950: 15. 
723 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m Anıt, XV,1950: 16. 
724 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, I,1949: 18. 
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Ben çöller, bozkırlar gezdim, diyarlar dolaştım, eserler gördüm, şehirlerde misafir 

kaldım, çok insanlarla görüştüm. Sözüne sadık kimse uygun arkadaş görmedim. Bu yazıları 

okuyan kimselerden birisi asla bozmasın. Yarabbi ben sana geldim. Misafirinim, 

yanındayım, sen konuklarına, komşularına, ikram edenlerin en üstünüsün.  

 Her kim benim türbemi bozar, kabrimi tedbil ederse onların hasmı olasın. Kabrimi 

bozmalarından dolayı sana sığınırım. Ey Allahım, ey ilticagahım sen Allahsın vesselam.”  

yazılı olduğunu belirtmiştir.725 

 

4.14.1.6 Şems Üd-din Ömer Kazvini’nin Kızı Yakut Hatunun Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 5 Şevval 683 Cuma H.  15 Aralık 1284 M. tarihli bu mezar taşında 

yukarıda yazılanlar gibi olduğunu ve üzerinde şu yazılar bulunduğunu.726 1. satırın, 

Besmele-i Şerife ve Đhlâs suresi olduğunu. 2. 3. ve 4. satırda biten yazıların ise merhumun 

adı, babasının adı ve ölüm tarihi olduğunu.”Bu mezar Kazvin’li beylerden, büyük bey olan 

Şems üd-din Ömer’in kızı merhum ve masum Yakut Hatun’undur. Allah onlara rahmet 

eylesin. 683 yılı Şevval ayının beşinci cuma gecesinde öldü” yazılıdır. 10. satırdaki yazılar 

ise dua ve niyaz anlamında olduğunu belirtmiştir.727 

 

4.14.1.7 Beylekanlı Nur üd-din Hasan’ın Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 638 H. 1240 M. tarihli mezar taşının 26.05.1929 tarihinde Musalla 

Mezarlığı’ndan, müzeye nakledildiğini 950 numaraya kaydedilmiş olan bu taşın, kurşunî 

renkte mermerden yapıldığını, diğer sandukalardan farkının, üstünde dikdörtgen şeklinde 

satıh açılmış, içi boş bir taştan sandukaya çevrilmiş olmasıdır, üzerinde anlatmaya değer 

bezemeler bulunmamaktadır. 

Mezar taşında, Selçuklu nesihi ile yazılmış şu yazılar olduğunu. “Bu kabir merhum, 

bilgin, bilgisine göre iş yapan, imam ve Tanrının rahmetini, rica eyleyen Beylekenli, Osman 

oğlu Nur üd-din Hasan’ındır.” yazılarının yazılı olduğunu belirtmiştir. 

 

 

 

                                                 
725 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, I,1949: 19.  
726 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, I,1949: 20.  
727 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, I,1949: 21.  
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4.14.1.8 Đsfehanlı Hacı Ali’nin Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 12 Zilkadde 699 H. 30 Temmuz 1300 M. tarihli mezar taşının, 

musalla mezarlığının Şeyh Şuca üd-din Türbesi yanında, yıkılmış mezarların içinde 

bulunduğunu, beyaz mermerden baş ve ayak taşları ayrı ayrı yapılmış, güzelce süslenmiş, 

üzerleri Selçuklu sülüsü ile yazılmış, taşın bir yüzünde, “Aydın Mahmut oğlu Hacı Emir 

Yusuf oğlu Hacı Abdullah’tır. yazılı olduğunu.728  

Mezar taşının diğer yüzünde, “Bu kabir tanrının rahmetine kavuşmuş, mübarek şehit 

olan Đsfehanlı Abdullah oğlu Emre adıyla anılan Şehristanlı Hacı Ali oğlu Cemalüddin 

Mehmet oğlu Hacı Ali’nindir.” Yazıları yazıldığını, diğer yazıların ayet ve Allah’ın 

isimlerinden olduğunu belirtmiştir.729 

 

4.14.1.9 Dar Ül-Mülk Hatun Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 26 Rebiülevvel 664 H. 5 Şubat 1265 M. tarihli bu mezar taşının 

Musalla Mezarlığı’nda, Gömeçhane yahut Gömeç Hatun Türbesi’nin batı tarafında ve 5-6 

metre yakınında olduğunu, taşının kurşuni mermerden bir prizma şeklinde yapılmış ve baş 

taşı olarak dikilmiş olduğunu. Üzerinde Selçuklu sülüsü ile “Bu kabir, Tanrının rahmetine 

ulaşmış fakirler efendisi, Hacı ve hakkın affına muhtaç (Dar Ül-Mülk) Hatun, Tanrı kabrini 

nurlandırsın 664 Rebi ül-evvel ayının 2. cumartesi günü vefat etmiştir.” Yazılı olduğunu. 

Mezar taşının üzerinde ölenin, isim ve sıfatlarının Hond, Haciye, Dar Ül-Mülk olarak 

geçtiğini tespit etmiştir.730 

Hond, Hondi, Hüvand, Hünkâr, Hüdavend yani efendi, sahip anlamına gelen eski 

Türkçe kelimedir. Ekseriye hükümdar ve bey kızlarına hitaben kullanılır. Osmanlılarda 

padişah kızlarına Sultan denildiği gibi, Haciye sıfatı ise burada medfun kadının hacca gitmiş 

olduğunu göstermektedir. M. Zeki ORAL, Dar Ül-Mülk’ün, Anadolu Selçuklularından IV. 

Kılıçarslan’ın oğlu III. Keyhüsrev zamanında vefat etmiş bir kadın olduğunu belirtmiştir.731 

 

 

 

 

                                                 
728 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, III,1949: 22.  
729 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, III,1949: 23. 
730 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, VI,1949: 16. 
731 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, VI,1949: 17. 



260 
 

 
 

4.14.1.10 Türkistan’lı Kureyşin Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 20 Muharrem 617 H. 27 Mart 1220 M. tarihli, kurşuni renkte 

mermerden sanduka şeklinde yapılmış olan bu mezar taşının, 19 Ağustos 1929 da Musalla 

mezarlığından, Konya Müze’sine nakledilerek, 950 numaraya kayıt olunduğunu. 

Uzunluğunun 1.40 yüksekliğinin 0.30 metre olduğu. Mezar taşındaki “Bu kabir, tanrının 

rahmetine ulaşmış, mübarek ve garip olan Türkistanlı Hacı Hüseyin oğlu Kureyşindir.” 

yazılı olduğunu belirtmiştir.732 

 

4.14.1.11 Cerbezkan’lı Eb-ül Maali Oğlu Şems Üd-din Ahmed’in Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 8 Muharrem 638 H. 22 Ağustos 1238 M. tarihli, bu mezar taşının 

26 Mayıs 1929 tarihinde Musalla Mezarlığı’ndan müzeye nakledildiğini ve 948 numaraya 

kayıtlı olduğunu, uzunluğunun 1.85 yüksekliğinin 0.40 metre olduğunu. 

Mezar taşındaki yazıların ”Bu kabir Cerbezkan’lı (Cerbezkan, Đran’da, Hemedan ile 

Đsfehan arasında bir kasabadır.) Eb Ül-Maali oğlu bilgin ve bilgilerine göre iş yapan, imam 

ve hakkın rahmetine ulaşmış olan mübarek, Şemsü-din Ahmed’indir. Tanrı kabrini nurlu ve 

durağını serin eylesin” olduğunu. Şemsüddin Ahmed, Anadolu Selçuklu Devleti 

hükümdarlarından II. Keyhüsrev zamanında ölmüştür. Mezar taşındaki yazılara göre 

zamanın âlimlerinden bir zat olduğunu. Bu mezar taşındaki yazıların müze rehberinin 91. 

sayfasında neşredildiğini, ancak bazı noksanlıklar olduğunu belirtmiştir.733 

 

4.14.1.12 Mehmet Şah Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 8 Rebiülevvel 653 H. 17 Nisan 1255 M. tarihli, kurşuni mermerden 

sanduka biçiminde yapılmış olan bu mezar taşının, Đhsaniye mahallesinden 26 Mayıs 1929 

yılında müzeye nakledildiğini ve 951 numarada kayıtlı olduğunu, üzerindeki yazıların, 1. 

satır sure 39 ayet 53 ten bir kısım, diğer yazılar, ”Bu türbe Raz’lı Abdurrahman oğlu Mehmet 

oğlu hakkın rahmetine muhtaç, günahkâr, zayıf kul olan Mehmet Şah’ındır, O fena evinden 

beka evine göçtü, Allah onun anasını, babasını, kendisine dua edenleri ve Fatiha okuyan 

kimseleri esirgesin.” Yazılı olduğunu belirtmektedir.734 

 

                                                 
732 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, X,1949: 19. 
733 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, X,1949: 20. 
734 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, X,1949: 21. 



261 
 

 
 

4.14.1.13 Nahcıvan’lı Mahmut Oğlu Abdülkadir’in Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 4 Muharrem 663 H. 16 Ekim 1265 M. tarihli mezar taşının, 16 

Haziran 1928 tarihinde Konya’nın, Sarı Yakup Mezarlığı’ndan, müzeye nakledilmiş 

olduğunu ve 975 numaraya kayıtlı olunduğunu. Beyaz mermerden çeşme taşı şeklinde 

kemerli bir mezar taşı olduğunu. Yüksekliğinin 1.93 genişliği 0.62 kalınlığının 0.24 metre 

olduğu. Belki başka bir iş için gayri Đslami bir mezar taşı olarak yapılmış olduğunu ve sonra 

üzerine Selçuklu neshi ile şu yazılar yazıldığını. “Nahcivan’lı Mahmut oğlu bilgin ve imam 

ve fakir olan Şahab üd-din Abdülkadir, Tanrı onu ve cümlesini esirgesin”. 

Abdülkadir’in, mezar taşındaki yazılara göre Selçuklu devri bilginlerinden olduğu. 

IV. Kılıçarslan zamanında öldüğü, bu taşın, Konya Müzesi rehberinin 91. sayfasında 

neşredildiğini, ancak bir iki kelimesinin eksik olduğunu belirtmiştir.735 

 

4.14.1.14 Cemal üd-din Mehmet’in Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL,  681 H. 1282 M. tarihli, bu mezar taşını 23 Haziran 1947 tarihinde, 

Üçler Mezarlığından, müzeye alarak 1083 numaraya kayıt ettirmiştir. Beyaz mermerden 

yapılmış küçük bir mezar taşı olduğunu ve üzerinde” Bu kabir hakkın rahmetini rica eden 

mübarek, şehit, zahit ve Salih olan Cemal üd-din Mehmed’indir. Allah ona rahmet ve 

mağfiret buyursun, 681 yılı rebi ül-ahir ayında öldü, Ulu tanrı onu ve cümle müslümanları 

esirgesin.”yazılarının bulunduğunu belirtmiştir.736  

 

4.14.1.15 Abdullah Oğlu Hoca Amber’in Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL,  695 H. 1295 M. tarihli bu mezar taşının 26 Mayıs 1929 tarihinde 

musalla mezarlığından, Konya Müze’sine nakledildiğini ve 946 numaraya kayıtlı olduğunu,  

sanduka şeklinde olduğunu. Bazalt cinsinden siyah renkte bir taştan yapıldığını, boyu 1.85 

yüksekliği 0.35 metre olduğunu belirtmiştir.737 

 

 

 

 

                                                 
735 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, X,1949: 21. 
736 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, X,1949: 22. 
737 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, X,1949: 22. 
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4.14.1.16 Kadı Kalemşah Evladından Mahdum Paşa Hatunun Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, 10 Zilkadde 796 H. 6 Eylül 1394 M. tarihli mezar taşının, 

Konya’nın güney tarafında bulunan Fahrunisa Mahallesi mescidinin avlusunda bulunan 

mezara ait olduğunu, mezar taşının beyaz mermerden sanduka şeklinde olduğunu, baş 

tarafının yüksekliği 0.26 genişliği 0.19 taşın uzunluğu 1.73 metre olduğunu. Üzerinde sağlı 

sollu üçer satır olmak üzere, altı satır yazı bulunduğunu, her iki baş tarafında yazılar 

yazıldığını. Bu altı satırın beşi Besmele ile Bakara suresinin 255, 256, 285 ve 286’ncı 

ayetlerinin yazılı olduğunu belirtmiştir.738  

 

4.14.1.17 Samsun'da Şeyh Kutb üd-din Mezar Taşı 

M. Zeki ORAL, Mutasavvıf Abdülkâdir Geylâni’nin torunu Şeyh Kutb üd-din'in 

1322 H. yılında Samsun'da vefat ettiğini, bir türbe ve yanına bir mescit yaptırıldığını, 

zamanla bu türbe etrafında, Samsun'un en büyük mezarlığı oluştuğunu ve “Şeyh Kutb üd-

din Mezarlığı” adını aldığını. Şeyh Kutb üd-din’in beyaz mermerden yapılmış mezar taşı, 

türbesinden alınarak Samsun'da kurulmak istenilen mahalli bir müzeye naklolunmuş ise de, 

müzeye memur gönderilemediğinden, diğer taşlar gibi bu taşında kırılmış olduğunu, kırıkları 

birleştirilerek fotoğrafını çektiğini belirtmiştir.  

                                              

                                                                                 M. Zeki ORAL 

Mezar taşının üzerinde ve bir tarafında şu yazılar bulunduğunu, 

                                                 
738Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, XIV,1950: 21-22. 
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1. satırda "Allaha tevekkül ettim" yazılıdır, 2. satır sûr "Allahın veçhinden başka her 

şey helak olacaktır, Bu mezar şeyhlerin şeyhi, tarikat ehillerinin kutbu, sünnetleri ihya, bid'-

atları mahveden, kerametler membaı ve Abdülkâdir Geylâni oğlu Muhyi üd-din oğlu Kutb 

üd-din'indir. Allah rahmet ve ridvanı ile esirgesin. 722 yılı Safer ayının ortasında, Evasıt 

ayın 15 i hesabiyle,  16 Şubat 1322 cuma-vefat etti" yazılı olduğunu tespit etmiştir.739  

 

4.14.1.18 Roma Devrine Ait Bir Lahit 

 M. Zeki ORAL, Konya’da Đhsaniye mahallesinin 414 numaralı sokağında, 12 

numaralı evin bahçesine kuyu kazılırken bir mermer parçasına rastlanıldığını ve müzeye 

haber verildiğini, Lahtin Konya’daki Klâsik Eserler Müzesi’ne nakledildiğinin. Lahitin 

gövdesinin uzunluğu 2.18 metre, yüksekliği 0.85, genişliği 1.07 metre olduğunu, yine başka 

bir su kanalı çalışmasında,  mermerden bir öküz başı bulunduğunu. Burnu üstünden kırılmış 

olan bu Roma devrine ait parçanın bir korniş tezyinatı olabileceğini belirtmiştir.740 

 

4.15.1 Çeşmeler ile Đlgili Çalışmalar 

 Selçuklular zamanında, Anadolu’da cami ve medreselerin cephesine yapılan, çeşme 

ve sebillerin tarihi ve kitabesi belli olanlar sayılıdır. Türklerin her devrinde, bunlardan 

yüzlerce yapıldığına şüphe yoktur. Đstanbul’da son yıllara kadar bilinen, 800 kadar kitabeli 

çeşmeden, çoğu, çeşitli sebeplerden dolayı ortadan kaldırılmış, bazılarının da yerleri 

değiştirilmiştir. IV. Murat zamanında Tahrir-i Emlak’da, 10390 çeşme bulunduğu tespit 

edildiği belirtilmektedir.741 

 

4.15.1 Konya’da Mehmet Ağa Çeşmesi  

 Mehmet Ağa Çeşmesi, Konya’da Piri Mehmet Paşa Camisinin ön tarafındadır. 

Çeşme ince tarakla yontulmuş, mermer gödene taşından yapılmıştır. Türk tarzıdır. Türk tarzı 

çeşmeler, yanlarında iki sütuna dayanan bir kemer şeklinde yapılmışlardır. Bu kemerin 

yüzünden 20-30 cm içeride yapılan duvarla meydana gelmiş olan satıhta, çeşmenin lülesi, 

kemerin dış yanları ile üst kısmındaki satıhta bazı süslerle kitabesi bulunmaktadır. Bu 

                                                 
739Oral, “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan Zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, Ankara 1955, s.212-213. 
740 Oral, “Konya’da Mezar Taşları” a.g.m, Anıt, XIV,1950: 22. 
741 Aslanapa, Türk Sanatı, s.75. 
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çeşmelerin üstü silmelerle saçaklanmış dört satıhlı bir çatı şeklinde nihayetlenirler. Arka 

tarafından basit bir duvar şeklinde görünürler. 

                                                  

                                                                            M. Zeki ORAL 

 

Bu tip çeşmeler ufak tefek farklarla, Osmanlı devri boyunca inşa edilmiş olarak 

görülmektedir. Đçlerinde güzel üslupla yapılmış göz alıcı şekilde olanları vardır. 

Karamanoğlu Đbrahim Bey’in, Karaman’daki imareti önünde bulunan çeşmesi de bu 

tipdendir. Bu itibarla Türk tarzı dediğimiz ve anlatmaya çalıştığımız bu çeşmelerin 

Osmanlılardan evvel, Anadolu Beylikleri ve Selçuklular zamanında mevcut olduğunu kabul 

edebiliriz. 

               

                                                                                                                   M. Zeki ORAL 

 

Mehmet Ağa Çeşmesinin yüksekliği 2.90 genişliği 2.09 duvar kalınlığı 1.00 

metredir. Çeşmenin yukarısında 0.23X0.59 metre ebadında şu kitabe vardır.742 

1. Şah-ı dehrin kim Mehmet Ağası-Nazır oldu vakfına ol serverin 

2. Çeşme-i Molla-i Rumi ol aziz-Hub yaptırdı saadetle görün 

                                                 
742 Oral, “Konya’da Mehmet Ağa Çeşmesi” Anıt, XVII, 1950: 9. 
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              3. Didi Derviş Kazım-i tarihini “Ki, ab-ı pak-i oldu ayn-ı kevserin” sene 998 

Çeşme kitabesi günümüz Türkçesine çevrildiğinde. “Dünya Padişahın yani Osmanlı 

hükümdarlarından, III. Murat’ın Mehmet Ağası, Sultanın vakıflarına nazır, bakan oldu. 

Bakınız o Mehmet Ağa, Mollay-ı Rumun çeşmesini gönül hoşluğu ile güzel yaptırdı. Derviş 

Kazımi de çeşmenin tarihini söyledi ve o çeşmenin temiz suyu Kevserin aynı oldu, dedi” 

anlamındadır. 

Kitabenin tarihi 998 H. olarak rakamla yazılmış olmakla birlikte ayrıca son mısrada 

da ebcet hesabıyla da 998 yılını göstermektedir. 

Kitabeden, Mehmet Ağa’nın, Mevlâna’ya ait bir çeşmeyi yaptırmış olduğu 

anlaşılmaktadır, bu itibarla kitabenin daha evvel dergâh civarında bir yerde olduğu, bilahare 

oraya kaldırıldığı düşünülmektedir. Esasen çeşme kitabeden daha yenidir. Kitabede adı 

geçen Mollay-ı Rumi, Hazreti Mevlâna Muhammet Celal üd-din Rumidir.743 

Çeşmeyi yapan bilinmemektedir. Banisi Mehmet Ağa’dır. Çeşme, Konya 

Belediyesi’nin mülkiyetindedir ve çeşme olarak halen kullanılmaktadır. Çeşme hakkında 

tescil, koruma kararı yoktur, tescilsizdir.744 

 

4.15.2 Çadır Çeşme Yahut Gevraki Çeşmesi 

                                         

                                                                    M. Zeki ORAL 

 M. Zeki ORAL, Çadır Çeşmenin, Konya’nın Uluırmak caddesinden, tahta tepen 

mahallesine giden yol ile Buğday Pazarına ayrılan sokağın birleştiği yerde, Saman Pazarı 

karşısında ve Gevraki Hanı kapısının sağ tarafında bulunduğunu belirtmiştir.745 

                                                 
743Oral, “Konya’da Mehmet Ağa Çeşmesi” a.g.m, Anıt, XVII, 1950: 10. 
744 Karpuz, “Konya’da Türk Kültür Varlıkları Envanteri 42” a.g.e, s.581. 
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Çeşmeye, Konya’ya ticaret için gelen katarların, hac mevsimlerinde hacı 

kafilelerinin buraya çadırlarını kurarak, çeşmeden sularını almalarından dolayı, Çadır Çeşme 

denilmiştir. Diğer adı Seydişehir’in 15 km. uzağında Gevraki köyünde,  bu köy halkından 

Ali adında bir zatın Konya’ya göç ederek, oğlu Abdulkadir’i büyütüp, yetiştirdiğini. Daha 

sonra Abdülkadir’in, Konya’ya Müftü olduğunu ve Gevraki Hoca diye ünlendiğini, 1902 

yılında vefat ettiğini belirtmiş, Gevraki Hocanın oğlu Mustafa tarafından, çeşme onarılmış, 

yeri değiştirilerek hanının kapısı önüne kaldırılmış olduğu için, ikinci ad ile de anıldığı M. 

Zeki ORAL tarafından belirtilmiştir.746 

Çeşmenin bugünkü şekli yontulmuş, Sille ve Gödene taşlarından yapılmıştır. Diğer 

Türk tarzı çeşmeler gibidir. Üzerinde iki kitabe vardır.  Birincisi, 1341 H. 1923 M. yılında 

adı geçen Mustafa tarafından yapılan onarımda yazılan kitabe olup 0.23 x 0.60 metre 

ebadındadır.  

               

                                                                                                   M. Zeki ORAL 

M. Zeki ORAL, bu kitabenin bugün için tarih ve edebiyat bakımında değeri 

olmadığını, konu ile ilgisi dolayısıyla, Kitabede adı yazılı Gevraki Zade Mustafa’yı şahsen 

tanıdığını. 1947 yılında vefat ettiğini belirtmiştir.747  

 Đkinci kitabe çeşmenin ilk banisi olan Emirza Bey’e aittir. Bahse konu olan da bu 

kitabedir. 0.30 x 0.68 metre ebadında mermer üzerine iki satır olarak yazılmıştır  

1. Maşallah 

2. Besmeleyle iç suyun ayn’i şifa  

3. Gevrakizade Mustafa Efendi tarafından olunmuştur inşa 1341-1339 

                                                                                                                                          
745 Oral, “Çadır Çeşme Yahut Gevraki Çeşmesi” Anıt, III, 1949: 16. 
746 Oral, “Çadır Çeşme Yahut Gevraki Çeşmesi” a.gm, Anıt, III, 1949: 17. 
747 Oral, “Çadır Çeşme Yahut Gevraki Çeşmesi” a.gm, Anıt, III, 1949: 18. 
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Kitabede, “Şu akan çeşmeyi Ulu Tanrının rızasını isteyerek devlet halkından Yatıkçı 

oğlu Emirza Bey Selimhan oğlu Sultan Süleyman için 944 yılında yaptı, demektedir.748 

Konya şer’iye sicil kayıtlarına göre çeşmeye vakıf tayin edildiğini. 

 Osman oğlu Halil Yatıkçı Çeşmesi evkafının mütevellisi olduğunu belirtmiştir.749 

Yatıkçı oğlu Emirza Bey tarafından yaptırılan çeşmenin, yapanı bilinmemektedir. 

Belediyenin mülkiyetindeki çeşme halen kullanılmaktadır. Çeşme tescil edilmemiştir. 

 

4.15.3 Sivas'ta Şeyh Hüseyin Rai Çeşmesi 

M. Zeki ORAL, Çeşmenin Sivas’ta, Şeyh Hüseyin Rai Türbesi’nin yanında, Türk 

tarzı çeşmelerden olduğunu, cephesine sarımtırak sert kalkerden bir kitabe taşı konduğunu 

ve bu taşın üzerine ufki ve şakuli satırlar halinde kitabe yazıldığını. 750 

                          

                                                                                                       M. Zeki ORAL 

Kitabenin sağ dış kenarında, aşağıdan yukarıya doğru olan birinci satırın, baş tarafı 

kırılmıştır. En üstte ufki olarak yazılmış şu üç satır vardır: Bu üç satırda: “Yüce Noyan (Emir 

Çoban) oğlu adaletli padişah Timurtaş Noyan, Allah adaletini ziyade eylesin” demektir.751 

Soldan yukarıdan aşağıya doğru yazıları vardır. Bu yazılarda "Kulların zayıfı, 

Allah’ın rahmetine muhtaç, Muin üd-din bin Đkbal Allah onun ömrünü uzun eylesin 723 yılı 

Cemaziyülevvelinin 10 unda (17 Mayıs 1323 salı) bu eserin mimarlığını yaptı,” yazılıdır. 

                                                 
748 Oral, “Çadır Çeşme Yahut Gevraki Çeşmesi” a.g.m, Anıt, III, 1949: 16. 
749 Oral, “Çadır Çeşme Yahut Gevraki Çeşmesi” a.gm, Anıt, III, 1949: 19. 
750Oral, “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan Zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, Ankara 1955,  s.209. 
751 Oral, “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan Zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
a.g.m, V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.210. 
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Çeşme lülesinin bulunduğu sathın yukarısında sağ ve solunda iki madalyon içine 

yazılmış yazılar varsa da kısmen silinmişlerdir.  

ORAL, Çeşmenin mimarlığını yaptığı anlaşılan M'in üd-din adına çeşme 

kitabesinden başka yerde rastlamadığını belirtmiştir.752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
752 Oral, “Anadolu’da Đlhani Devri Vesikaları, Timurtaş Noyan Zamanında Yapılmış Eserler ve Kitabeleri” 
a.g.m, V.Türk Tarih Kongresi Zabıtları, s.215. 
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                                D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

5 Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve 

Tarihçeleri 

5.1 Minber Kelimesi ve Minberin Tarihi 

Mimari ya da süsleme konulu yazılarda, doğrudan minberi konu alan araştırmaların 

sayıları oldukça azdır. Mihrap hakkında oldukça fazla kitap yazılmasına rağmen, minberler, 

mihraplar kadar, ilgi görmemiştir. Anadoluda sanat değeri olan ahşap minberler, bu konuda 

ilk çalışma özelliği taşımaktadır. Erken Osmanlı dönemi ve XIV. ve XV y.y. larını 

kapsamaktadır. Doğrudan bu dönemi kapsayan, yayınlanmış herhangi bir çalışmada 

bulunmamaktadır.753Yine Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerini kapsayan, Ahşap 

Sanatı başlıklı çalışmada, kündekâri, oyma, kakma, tarsi, kafes, kazıma tekniklerinin 

minberlerdeki uygulamaları ile açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.754 

Minberlerin ahşap süsleme teknikleri olan, kündekâri, oyma, kafes, boyama ve 

kakma tekniklerini örnek ve resimlerle açıklayan çalışma ise bu konudaki ilk araştırmadır.755 

Selçuk Üniversitesi’nde, 2007 yılında Gülay Apa tarafından hazırlanan 

yayınlanmamış Doktora tezinde, Türkiye sınırları içerisinde kalan, Osmanlı Selâtin Cami 

minberleri üzerine çalışılmış, Osmanlı döneminin sanatsal faaliyetlerini yansıtan sultan 

camilerindeki minberlerin, form ve süsleme özellikleri kronolojik olarak incelenmiştir. 

Çalışmamız içerisinde incelenen, Bursa Ulu Camii minberi de, bu dönemi kapsamaktadır. 

Anadolu Selçukluları ile gelişen ve bu dönemde en güzel örneklerini veren ahşap 

sanatı, gerek işçilik gerekse süsleme teknikleriyle, kendine has, estetik bir yapıyla karşımıza 

çıkmıştır. 

M. Zeki ORAL, Anadolu’da Sanat Değeri olan Ahşap Minberler konulu aşağıda 

açıklanan araştırmasında, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait minberleri kitabe ve 

tarihçelerini detaylı bir şekilde inceleyerek ele almıştır. Bu çalışma 1962 yılında Vakıflar 

                                                 
753Sedat Bayrakal, Erken Dönem Osmanlı Minberleri, Bilimevi Basım, Đstanbul 2008, s.12. 
754 Rüstem Bozer,  Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap Sanatında Kündekari Tekniği, Türkler, C.7, Ankara 2002 
s.911-917. 
755 G.Öney, Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri, Sanat Tarihi Yıllığı, III, Đstanbul 
1969-1970 s.135-149. 
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Dergisi V. sayısının 23-77 sayfaları arasında yayınlanmış, kitap halinde yayına hazırlanmış, 

ancak M. Zeki ORAL’ın, aynı yıl vefat etmesi nedeniyle yayınlanamamıştır.756 

Haluk KARAMAĞARALI ve M. Zeki ORAL, minber konusunda beraber 

çalışmışlardır. Haluk KARAMAĞARALI, Anadolu’da Beylikler Devri Minberleri 

konusunda, Doktora tezi hazırlamıştır, tezin önsözünde, derlemiş olduğu neşriyat ile çekmiş 

olduğu kitabe fotoğraflarını, M. Zeki ORAL’a vererek toplu halde ele almasını rica ettiğini, 

hazırlamış bulundukları, Anadolu’daki Minberlerin kitabelerinin okunması, konusunda M. 

Zeki ORAL’ı esas aldım demektedir.757  

Haluk KARAMAĞARALI, hazırlamış olduğu Doktora tezinde, Kayravan minberi, 

Endilüs ve Mağrip minberleri, Irak ve Đran minberleri, Suriye ve Mısır’daki minberlerle ilgili 

genel bilgiler vermiş ve Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemini kapsayan minberlerle ilgili 

araştırma yapmıştır,  

Anadolu minberlerinden Aksaray Ulu Cami, Konya Alâeddin Cami, Siirt Ulu Cami, 

Ankara Ahi Şerafettin Cami, Beyşehir Eşrefoğlu Cami, Çorum Hamit Camiinde bulunan 

eski Beyler Cami, Çorum Ulu Cami, Birgi Ulu Cami, Ürgüp Taşkınpaşa Damse Köyü 

Cami, Kayseri Ulu Cami, Ankara Ahi Elvan Cami, Kürede Hoca Şemseddin Cami, Manisa 

Đvaz Paşa Cami, minberlerini araştırmıştır, Karamağaralı, toplam on üç minberi incelemiştir. 

Bu çalışma yayınlanmamıştır. 

M. Zeki ORAL, çalışmamız konusu, yukarıdaki cami minberleriyle birlikte toplam 

yirmidört adet minberi incelemiştir.758 

Minber kelimesi Arapçadır. Kaldırmak ve yükseltmek manasına olan “nebr” 

kökünden üretilmiş, mekân adı olarak, Minber denilmiştir. Minber, üzerine çıkılacak yüksek 

yer demektir. Çoğulu Menabir’dir. Camilerde, Cuma günleri hatiplerin hutbe okumak için 

üzerine çıktıkları merdivenli yüksek kürsüye, Đslam dünyasında Minber denilmiştir.759  

Hazret-i Muhammed, (S.A.) Mescid-i Saadetlerinde Eshab-ı Kirama Allah’ın 

emirlerini duyururken hep ayakta dururlardı. Eshab da, o Yüce Peygamberlerine hürmeten 

                                                 
756 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” Vakıflar Dergisi, V, 1962: 
23-101. 
757 Haluk Karamağaralı,  Anadolu Beylikleri Minberleri,  A.Ü.Đlahiyat Fakültesi, Doktora Tezi, 745-Kar. A. 
Ankara 1955, s.3. 
758 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
26-77. 
759 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
23. 
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hurma ağacına bir direk dikerek ona yaslanmalarını istemişlerdi. Sonra Ilgın ağacından her 

kademesinde 40 cm. kadar genişliğinde, bir fasılası bulunan üç veya dört basamaklı bir 

minber yapılmıştır. Bu minberin arkasında dayanacak üç tane de sütunu vardı. Hazret-i 

Muhammed’in (S.A.) üçüncü basamağa oturup ayaklarını ikinci basamağa koyduğu rivayet 

olunmaktadır. Hazret-i Muhammed (S.A.) Cuma hutbelerini ve diğer emir ve nasihatlerini 

eshab-ı kirama buradan söylerdi. Hazret-i Muhammed (S.A.) vefat edince, Hazret-i Ebubekir 

(R.A.) bu minbere çıkmış eshab ona biat etmiştir, Hazret-i Ebubekir de hutbelerini oradan 

okumuş, diğer Halifeler de bu geleneğe uymuşlardır.760 

Camilere minber konulması, Emevilerin son dönemlerinde başlamıştır. 132. Hicret 

yılında bütün camilere birer minber konmuştur. Đlk minberler 4-5 basamakla çıkılan bir 

sahanlıktan ibarettir. Bu minberler ahşaptan yapılırsa yanlarında birer korkuluk ile sahanlığın 

üstüne bir sayvan ilave olunurdu. Kuzey Afrika’da hükümet kurmuş olan Ağlep 

Oğullarından II. Đbrahim 875-902 (261-298 H.) zamanında on yedi basamaklı ve sanatkârane 

yapılan minber süsleri basit olmasına, kapı üzerinde tacı bulunmasına rağmen bugünkü 

anlayışına göre kati şeklini almıştır. 

Abbasiler zamanında aynı şekilde yapılmış ve üzüm hevenkleriyle süslenmiş minber 

tipleri Mısır ve Suriye’ye yayılmıştır. Fatımiler 910-1171 (297-567 H.) devrinde yapılan 

minberlerin kapıları, taçları, şerefleri ile tekemmül etmiş bulunuyordu. 

 Đlk Selçuklu ahşap minberlerinin iskeleti 12 y.y. da genellikle dikdörtgen prizma 

şeklinde, abanoz, ceviz, elma, armut gibi sıcağa ve rutubete dayanıklı sert ağaçlar 

kullanılarak yapılmıştır. Bu iskelet arasında kalan yüzlerin çatlayıp bozulmamaları için, 

küçük parçalarla doldurularak yapılmış, bu parçalar çok kollu yıldızlar ve çeşitli geometrik 

şekillerde kesilerek, kenarları yuvalı, dişli olarak hazırlanmış, birbirine geçme tekniği ile 

birleştirilmiş bu suretle yan aynalarda hazırlanır ve minberin bozulması önlenmiştir. Bu 

tekniğe Kündekâri denilmektedir. Bundan ayrı olarak, Anadolu Selçuklularının son 

zamanlarında ve Beyliklerin ilk devirlerinde yapılan minberlerin yıldız ve geometrik şekilli 

parçaları, kalın tahtaların üzerine kaplama olarak çakıldıkları görülür, buna taklidi veya sahte 

kündekâri denilmektedir.761 

 

                                                 
760 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”  a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
23. 
761 Öney, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1992, s.137. 
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 5.1.2 Minberlerin Esas Kısımları ve Yapılışları 

Minberlerde üç esas kısım vardır.   

Kapı: Yan söveleri, aynalığı, tacı ve kanatları ihtiva eder.762   

Gövde: Merdiven, korkuluk ve yanlarla, şerefe altı, süpürgelik, kısımlarını ihtiva 

eder.   

Şerefe: Yahut taht dediğimiz bu kısımda sahanlık, kubbe, külah âlem vardır.  

Bir minberi konu alan araştırmalarda, minberler bu üç ana bölüme ayrılarak 

incelenmektedir.763 

Namaz salonlarının kıble tarafına ve mihrapların sağına konulan, minberler 

camilerin en önemli unsurlarından birini teşkil ederler. Minberlerin, yapı taşından, 

mermerden, tuğladan yapılmış, her bir parçası dikkat ve itina ile süslenmiş olanları vardır. 

Konumuz ahşap minberlerdir. 

Selçuklu ustaları, ahşap minberlerin kapı söveleri, merdiven korkulukları, şerefe 

altları ile yan satıhların alt kısımlarında, boydan boya uzatılmış, ekseriya, dikdörtgen prizma 

şeklinde hazırlanmış, abanoz, ceviz, elma, armut, sedir ve gül gibi sıcağa rutubete 

dayanabilen, sert ağaçlar kullanarak, minberin iskeletini, çatısını kurarlardı. Bu çatı arasında 

kalan yüzeylerini, dayanıklı sert ağaçlardan yapmakla beraber, zamanla çatlayıp 

çarpılmamaları için, küçük parçalarla doldurmuşlardır. Bu parçalar çok köşeli yıldızlar ve 

hendesi şekillerde kesilir, kenarları yuvalı, dişli olarak hazırlanır, birbirlerine geçme olarak 

yerleştirilir, bu suretle çatıların arasındaki yüzler de tamamlanırdı.764   

Đlk Selçuklu Minberleri 12. y.y. da bu teknikte yapılmıştır.765 Bu minberlerin en iyi 

örnekleri, 1178 tarihli Ankara Alâeddin Camii minberidir, minberin aynalıkları ve kapı 

kanatları çakma ve kündekâri tekniğiyle, kitabesi çift katlı rölyef tekniğiyle, alt kattaki dekor 

düz satıhlı derin oyma, üstteki yazı dekoruysa yuvarlak satıhlı derin oyma teknikleriyle 

yapılmıştır. 1155 tarihli Konya Alâeddin Camii, Aksaray Ulu Camii Minberleri, bu devrin 

en önemli örneklerindendir.766Anadolu Selçuklularının son zamanlarıyla beyliklerin ilk 

                                                 
762 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
24. 
763 Bayrakal, “Erken Dönem Osmanlı Minberleri” a.g.e. s.18. 
764 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
24. 
765 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
24. 
766 Öney, Ankara’da Türk Devri Yapıları, A.Ü.Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Ankara 1971,  
s.209. 
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devirlerinde 13 ve 14. y.y da ahşap sanatı, nitelik ve nicelik açısından en olgun dönemine 

ulaşmıştır. Bu dönem ahşap teknikleri kendi içinde, alt gruplara ayrılmıştır. Bu devre ait, ilk 

örnek, Tiflis’li Đbrahimoğlu Ahmed tarafından, ceviz ağacından çakma ve kabartmalı 

kündekâri tekniğiyle yapılmış, 1228 tarihli Sivas Divriği Ulu Camii Minberidir.  

1370 tarihli Çorum Birgi Ulu Camii Minberi, kündekâri tekniğine iyi bir örnektir, bu 

dönemde yapılan minberlerde yıldız ve hendesi parçaların kalın tahta bloklar üzerine 

kaplama olarak çakıldıkları görülür. 

Selçuklu dönemi, diğer ahşap eserlerde birlikte değerlendirilince, bu dönemde 

süsleme sanatı erken dönem süslemeciliği olarak kabul edilebilir.  

XIV. y.y. Selçuklu sanatıyla, Osmanlı sanatının doğuşu arasında bir geçiş dönemidir. 

Selçuklu ve Beylikler dönemi ahşap eserler, daha çok mihrap üzerinedir, cami kapısı, dolap 

kapakları, çeşitli ahşap ev araç ve gereçleri ve minberde de kullanılmıştır.767  

 

                                                 
767 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
24. 
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                   Minberlerde Esas kısımlar.                       M. Zeki ORAL 

Minberlerle ilgili yapılan ve yayınlanmış bütün çalışmalarda yukarıdaki M. Zeki ORAL 

tarafından çizilmiş yukarıda örneği görülen kroki esas alınmıştır. 

 

5.1.3 Minberlerde Bezeme  

 Minberlerin çatısı dediğimiz, ağaçların yüzleri uzun, dar bir halde oldukları için 

buralarda en çok nebati süsler arasına yazılmış ayetler, hadisler, kitabeler veya bordür 

tezyinatı görülür. Korkuluk aralarına, yine ekseriyetle muhtelif ve mütenevvi hendesi 

şekillerden meydana gelmiş, şebekeler meydana konmuştur. 

Şerefe altları ile gövdenin yan satıhlarında ise yukarıda yazılan yıldızlar ve hendesi 

şekillerde kesilmiş parçaların, yüzleri rumiler, asma dallarından ince kabartmalar, çiçekler 

bazen de hendesi veya hayvani asıldan motiflerle bezenmiştir. Kapı aynalığı yazılar, 

Rumiler, hendesi şekiller, çiçekli oymalarla süslenmiş. Bir taçla tamamlanmıştır. Osmanlı 
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devri minberlerinde ise, kalın tahta bloklar kullanılarak, şerefe altı ve yan satıhlar meydana 

getirilmiş, tezyinat ve yazılar bunların üzerine, oyma olarak işlenmiştir. Minberlerin 

süslemelerinde en çok kûfî ve çiçekli kûfî kullanılmıştır.768 

 Minberlerin bu şekildeki işçiliklerine kündekâri denir. Bu sanat, marangozluğun 

ayrı bir dalıdır. Dekoratif amaçlı bir doğramacılık tekniğidir. Kelimenin aslı Farsça 

kendekâri olup heykeltıraşlık, hakkâklık, kalemkârlık gibi plastik sanatları, olarakda 

adlandılırlar. Osmanlıcada kündekâriye daha çok "kalemkâri" anlamı verilirken yine 

Farsça künde (tomruk, masif ağaç kütlesi) kelimesinden etkilenilerek, bir kündekâri 

terimi ortaya çıkarılmış ve genelde, ince marangozluk kapsamına giren, ahşap 

sanatları,  aşağıda anlatılacak olan dekoratif doğramacılık sanatı için kullanılmıştır. 

Selçuklu yapılarında geometrik, bitkisel, yazı, figürlü, nesneler, mukarnas ve 

mimari formlar, kozmik ve sembolik motifler olmak üzere, yedi tür bezeme 

görülmektedir. 

Bu şekiller minberlerde de görülmektedir. Bezemelerden ilk altı türün 

kullanımı yaygındır. Kozmik motifler ise güneş ve ayın görüntülerini yansıtır. 13. 

y.y. ın ilk yarısında inşa edilmiş yapılarda, geometrik süslemeler, özellikle iç içe 

geçmiş dörtgen, çokgen ve kırık çizgilerle biçimlenen “yıldız sistemleri” oldukça 

yaygındır.769 II. Kılıçarslan (1155-1192) döneminden başlayarak, başta I. Alâeddin 

Keykûbad (1220-1237) ve oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) zamanlarında 

Selçuklu Devletinin siyasi, iktisadi ve kültürel açıdan en güçlü olduğu, bir başka 

deyişle en parlak döneminin yükselme devrinin yaşandığı bilinmektedir. 

Şehirlerarası yollar üzerinde çoğunluğu Selçuklu Sultanları tarafından 

yaptırılan hanların, bezeme programlarına bakıldığında gerek dış, gerekse içteki taç 

kapıların süslemesinde, merkezdeki büyük yıldızdan, çevresindeki küçük yıldızlara 

doğru dağılan, yayılan kompozisyonların varlığı dikkati çeker.770Diğer yapı 

türlerinde sınırlı olarak karşımıza çıkan bu şemada, yıldız sistemlerinin kurgusuyla, 

merkezdeki yıldız merkezi idareyi, sultanı ve sultanın gücünü, çevresindeki yıldızlar 

ise taşra yönetiminde görevli melikleri (çoğunlukla sultan kardeşi olan) simgeliyor 

                                                 
768 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
25. 
769 Semra Ögel, Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, TTK. Yayını. Ankara 1966, s.77. 
770 Orhan Cezmi Tuncer, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara 1986,s.42-45. 
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olmalıdır. Ayrıca bu dönemin ihtişamının yansıması olan gökyüzünün karanlığında 

ışık saçan yıldızların yorumlanmasıdır.771 

M. Zeki ORAL, burada ele alınmış olan 24 minberin, 17 sini gördüğünü. Dördü 

Manisa, Đkisi Çorum, Birisi Küre’de bulunan, yedi minberin de kitabelerini fotoğraflarından 

okumak suretiyle incelediğini ifade etmektedir.  

 Her minberin yapılış tarzı ve bezemelerini, ayrı ayrı incelemeyi sanat tarihcilerimize 

bırakmış, minberleri, kitabe ve tarihleri yönünden ele almıştır. 

Minberler üzerindeki yazılar, dört kısımda incelemiştir. 

 Ayet-i Kerimeler: Minberlere yazılmış olan Ayet-i Kerimeler, Kur’an-ı Kerimde 

bulunmuş. Hangi surenin, hangi ayeti oldukları belirlenmiştir. Günümüz Türkçesi ile 

anlamlarını da yazmıştır, Tekerrür eden ayetleri bulundukları minberin hangi kısımlarından 

başlayıp nasıl devam ettiklerini göstermek için tekrar yazmıştır.772  

 Hadis-i Şerifler: Minberlerin ekseriyetinde hadis bulunmadığını. Birçoklarında ise 

ancak 1-2 tane hadis olduğunu. Divriği minberi ile Birgi minberine emsalinden çok fazla 

Hadis-i Şerif yazıldığını. Bu Hadis-i Şerifleri (Şehr-i Meşarık Li-Đbn-i Melek) (Şahin-ı 

Buhari Tercümesi Tecrit-i Sârin), (Sahih-i Buhari 1315 Matbaa-ı Amire Tabı), (Sıhah yazma 

nüsha) ile karşılaştırmaya çalışmıştır.  

 Đnşa Kitabeleri: M. Zeki ORAL, hükümdar, vüzera ve hayır sahiplerinin isimlerini 

ihtiva eden, inşa kitabelerinin mümkün olduğu kadar hatasız olduklarını ve bunların mealen 

tercümelerini yapmıştır. Hükümdar kitabelerinde, hükümetlerin kuruluşundan başlayarak 

genel malumat vermiş, sonra kitabelerde adı geçen hükümdarların zamanına ait, vukuatı en 

kısa bir şekilde yazmıştır.773  

Yalnız Konya ve Aksaray minberleri dolayısıyla, Anadolu Selçukluları’nın ilk 

hükümdarı hakkında bildiklerimi ve bulduklarımı biraz uzunca yazmayı faydalı buldum 

demektedir. Selçuklu tarihinin o kısmı henüz yeteri derecede aydınlatılamadığı ile ilgili 

tespitlerini belirtmiştir.  

Anadolu Selçukluları, Beylikleri hatta ilk Osmanlı devri eserlerini yapmış, üzerlerine 

imzalarını koymuş olan mimarlarımızın, benna (mühendislerimizin), çinileri işleyen 
                                                 
771 Ögel, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, Matbaa Teknisyenleri Basımevi, Đstanbul 
1986, s.111-112 
772 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
24. 
773 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
25. 
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çinicilerimizin, yazılarını yazmış hattatlarımızın, süslerini yapmış nakkaşlarımızın, 

marangozlarımızın ve taş ustalarının hal tercümelerini bulmaya imkânı olmadığını, gördüğü 

kitabelerde adı geçen ve sayısı yüzü bulan sanatkâr adı tespit ettiğini, bunları hiç olmazsa 

imzaları bulunan eserlerine bakarak değerlendirmek suretiyle bu sanatkârlarımıza ait bir 

bibliyografya hazırlamaya çalışmıştır. 

 

 5.2 Aksaray Ulu Camii Minberi 

 

                                       
                                                                       M. Zeki ORAL 
 

M. Zeki ORAL, bu minberin büyük boy, eski ve muhteşem bir minber olduğunu, 

kündekâri tarzında yapıldığını, bilhassa kapı aynalığı ve taç kısımları, tamirlerde bazı 

değişikliklere uğradığını, minberin aynalık kısmında, üç satırlık bir kitabe olduğunu, 1. satır 

sağda aşağıdan yukarıya, 2. satır üstte kûfî olarak, 3. satır solda yukarıdan aşağıya doğru 

yazıldığını,774 

“Bu minber emir’ül-müminin, (Abbasi Halifesi) nin, yardımcısı, Kılıçaslan oğlu, 

memleketler zapteden, Rum ve Ermen memleketlerinin padişahı, Đslam ve müslümlerin 

temeli ve istinatgâhı, din ve dünyanın azizi, Sultan Mesud’un günlerinde yapılmıştır.” 

                                                 
774 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
26. 
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  Minber kapısının sol sövesinde, yukarıdan aşağıya, sağ sövesinde, aşağıdan 

yukarıya ve aynalık kısmının alt tarafında ufki bir satır olarak devam eden üç satırlık şu 

ikinci inşa kitabesi vardır: 

“Bu imaret (cami, minber) ordular kumandanı, yüce, adaletli, dinin cemali, Đslamın 

kutbu imamın, yani Abbasi halifesinin yardımcısı, halkın iftihar ettiği, devletin azizi, milletin 

kıymeti, hilafetin direği, sultan ve padişahların şerefi, müslüman askerlerinin yardımcısı, 

müşrik ve kâfirleri kahreden, vatan sınırlarının direği, Rum ve Ermen diyarının pehlivanı, 

alp, inanç kutluğ, bilge sayıt babası, gazi ve Emirü’l-mü’minin tarafından desteklenmiş olan 

Kılıçaslan-Allah aziz ve muzaffer eylesin, (zamanında yapıldı)”Yazılı olduğunu.  

Minberin sağ yanındaki küçük kapılardan birinin etrafında üç satırlık bir kitabe daha 

bulunduğunu. 1. satırı sağda, aşağıdan yukarı, 2. satırı üstte ufki olarak yazılmıştır, 3. satır ise 

yukarıdan aşağıya doğru devam etmektedir. 

“Minber ve mescidin mimarı, devletin salahı (devlet işlerini düzenleyen, islah eden), 

hacıları ziyneti, Cemali ailesinden Hoca Nüştekin’dir, Onun muvaffakiyeti, izzeti, bakası ve 

devleti devamlı olsun.”775 

Minberin kapısı iki kanatlıdır. Her iki kanat ikişer parça tahtadan yapılmıştır. Sol 

kanat üzerinde, yukarıdan aşağıya doğru, aşağıdaki Fatiha ve Đhlâs sürelerinin altı tek çizgi 

ile yazılan kısımları gayet güzel işlenmiş nebati süsler arasına, Selçuklu sülüsü ile kabartma 

olarak yazılmıştır. Sağ kanat üzerine ise, altı çift çizgi ile çizilmiş olan kelimeler, yukarıdan 

aşağıya ve aşağıdan yukarıya olarak, aynı tip yazı ile yazılmıştır. 

Minberin giriş istikametine göre sağ korkuluğu üzerinde ve nebati süsler arasında 

küfi yazı ile üç satır olarak, Fetih süresinin 1-5. ayetleri yazılmıştır. 

Kitabelerde üç isim geçmektedir. Bunlar Anadolu Selçuklu Devleti’nin dördüncü 

hükümdarı olan I. Gıyas üd-din Mesut ve oğlu beşinci hükümdar II. Kılıçarslan ve oğlu ile 

mescit ve minberin mimarı olan Nüştekin’ül Cemali’dir.776 

 

 

 

 

                                                 
775 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
26. 
776 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
27, 28, 29. 
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5.3 Konya‘da Alâeddin Camii Minberi 

                                   

                                                                                                                 M. Zeki ORAL 

Anadolu’da en eski minber, Konya Alâeddin Camii ahşap minberidir. Kendisinden 

sonrakilere örnek teşkil etmiştir.777 

Bu minber orta boy minberlerdendir. Kapı kanatları yoktur. Şerefe altının sağ yan 

tarafında, bir kısım ile, külah kısmı tamir görmüştür. Minber üzerinde ve altı yerde yazı 

vardır. Minberin Kapının taç kısmında tezyinat arasında kufî ile yazılmış şu ayet vardır. 

 “Bugün mülk kimindir denilir. Yine bir ve kahhar olan Allah’ındır, diye nida 

olunur.”  

Kapının aynalık kısmında, caminin ilk banisi olan, Sultan Mesud’a ait, seçkin ve 

güzel bir kûfî ile yazılmış şu kitabe vardır.  

“Din ve dünyanın azizi, sevgilisi, fetih babası, memleketler zapteden, mü’minler 

beyinin (Abbasi halifelerinin) yardımcısı” Kılıçaslan oğlu Mesud demektir. 

 Bu kitabe minber kapısının etrafında ve çukur bir silme içinde Selçuklu neshi ile 

yazılmış olup 1. satır kapının sağından yukarıya, 2. satır kapı üstünde küfî, 3. satır kapının 

solundan aşağıya doğru devam etmektedir. 

“Sultanların ulusu, şahlar şahının yücesi, Arap ve Acem hükümdarlarının efendisi, 

milletler yöneten, din ve dünyanın sevgilisi, islam ve müslümanların desteği, padişahlar ve 

                                                 
777 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”  a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
29. 
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sultanların sevdiği ve övdüğü, doğruluğa çok yardım ettiği, delilleriyle anlaşılan, kâfir ve 

müşriklerin katili, Tanrı yolunda savaşanların, Tanrı kullarının yardımcısı, Tanrı illerinin 

(Türk-Đslam diyarının) koruyucusu, Şam, Efrenç, Ermen, Rum ülkelerinin sultanı Fetih 

babası (memleketler açan) Kılıçaslan oğlu Mesud oğlu Kılıçaslan Allah onun kuvvetini kat 

kat, memleketi sonsuz, sultanlığını sürekli eylesin” yazılıdır.778 

Minber korkuluğunun sağ tarafına ve yukarıdan aşağıya doğru iki satır halinde 

nebati tezyinatı arasına şu ayetler kûfi ile yazılmıştır.  

“Onlar, sabredenler, sadıklar, kanitler (çok ibadet edenler), sadaka verenler ve 

seher vaktinde istiğfar edenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri şahadet ederler ki, ondan 

başka adil ile kaim ilah yoktur ve aziz, hâkimdir. Allah indinde din, Din-i islamdır. Ehl-i 

kitap kendilerine ilim geldikten sonra aralarında haset ile ihtilaf eylediler. Allah seri’ül-

hesaptır.” 

Minber korkuluğunun sol tarafından başlayarak devam eden ve nebati süslerle tezyin 

edilmiş bulunan iki satır, kûfî yazı ile “Ayet el-Kursi” den bir kısım yazılmıştır. 

Minberin taht kısmının sol taraf cephesinde, kabartma nesih ile yazılmış şu sekiz 

satırlık usta kitabesi vardır. 

“Üstat Ahlâtlı Hacı Mengümberti yaptı, H. 550 yılı Recep ayında tamamlandı” 

demektir. 

Bu kitabe, minberi yapan usta ile yapıldığı tarihi göstermesi bakımından çok 

önemlidir. Konya’daki eserler üzerindeki en eski tarih budur. Ancak kitabenin ikinci satırı 

olan Mengümberti kelimesinin okunuşu şüphelidir.779  

 

 

 

 

 

 

                                                 
778 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
33. 
779 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
34. 
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5.4 Ankara Alâeddin Camii Minberi 

                             

                                                                                                                       M. Zeki ORAL 

M. Zeki ORAL, bu minberinde orta boy minberlerden olduğunu, camideki ceviz 

minber, çakma kündekâri tekniği ile yapılmış, bazı yerleri oyma tekniği iledir. Minberin yan 

aynalığına, çeşitli çokgen ve yıldız biçimli, üstleri kabartma olarak, rumi motifleriyle 

süslenmiş parçalar, çıtalarla çakılmıştır. Köşk kısmının altında, araları dört kollu yıldızlarla 

dolu, çokgen parçalar vardır. Korkuluk şebekeleri, yıldız ve çokgenlerle doldurulmuştur. 

Şebekelerin çerçeveleri geçmelerle süslüdür. Minberin dilimli kemerli kapısının aynalığında 

yapım kitabesi, sol korkulukta usta kitabesi işlenmiştir.780  

              

                                                                             M. Zeki ORAL 

Kitabesinin 594 H. 1197 M. tarihli olduğunu, minberin yan aynalığındaki işçiliğin, 

Ahi Şerefüddin camii minberine benzemediğini, minberin 13. y.y. da bir tamir gördüğü, eski 

minberin kitabesinin de, daha sonra yerine konulduğu kanaatinde olduğunu belirtmiştir.  

                                                 
780 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
34. 
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   Minber kapısı aynalığında şu kitabe vardır. 

“(Bu minber) Yunan ve Rum beldelerinin padişahı (Ehl-i iman ve islama) yardım 

edenlerin babası, din ve dünya’yı ihya eden, canladıran, kahredici padişah Kılıçaslan oğlu 

Mesud (zamanında) 594 yılı safer ayında yapıldı” demektedir.781  

Minber Anadolu Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan’ın oğlu, Ankara Emiri Muhyiddin 

Mesud zamanında, 594 H. 1197 M. de yapılmıştır.  

Minberin sol korkuluğu üzerinde şu usta kitabesi vardır.  

  “Marangoz Rumlu( yani Anadolulu) Ebubekir oğlu Đbrahim yaptı” demektir.  

Minberin sağ korkuluğunda; 

 

“Şerife Sünbül Hatun, Mehmed Han’ın oğlu Murad Han zamanında 837 tarihinde, 

Allahın mağfiretini dileyerek bu mübarek mescidi tamir ettirdi” 

Minberin solundaki ikinci kitabede; 

 

“Bu mübarek camiyi Yüce Mevla, büyük sultan Orhan’ın, Allah mülkünü ebedi kılsın 

valilerinden, (topluluğundan) Lülü Paşa-Allah mülkünü ebedi kılsın-763 yılında tamir 

ettirdi.” 

Minberin inşa tarihini H. 574 okumak mümkün olduğu gibi, H. 594 okumak da 

mümkün ve yazı üslûbuna göre daha doğrudur. O halde minberi Mesud’un babası öldükten 

sonra ve son yıllarında yaptırmıştır. Bu minber bilahare tamir edilmiş olması ve minberde 

adı yazılı olan, Ebubekir oğlu Đbrahim‘in, Ankara’da Kızılbey Mescidi, Ahi Şerefüddin ve 

                                                 
781 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
34 
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Çorum Ulu Camii Minberlerini yapan ve 699-750 H. tarihlerinde sağ olan, Ebubekir oğlu 

Mehmed’in kardeşi olabileceği düşünülmektedir.782  

  Daha sonra harap olan cami, 763 H. 1361 M. yılında, Osmanlı Sultanı Orhan’ın 

valisi Lülü Paşa tarafından onarılmıştır. II. Murad zamanında 837 H. (1433) yılında Şerife 

Sünbül Hatun tarafından onarıldığını diğer kitabesinden öğreniyoruz.783 

M. Zeki ORAL, Ankara’da Selçuklu hükümdarlarına mahsus, bir saray olduğunu, 

bu sarayın hükümdarın emniyeti bakımından, kale içinde yapılmış olabileceğini, Konya'daki 

Alâeddin Camii de böyle ve içkale içindedir. Bahse konu olan caminin, hükümdarların 

namaz kıldıkları, Saray Cami olduğunu düşündüğünü, Ankara’daki Selçuklu Sarayının bu 

cami civarında olabileceğini ifade etmiştir.784 

5.6 Harput (Elazığ) Sara Hatun Camii Minberi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                               M. Zeki ORAL                                                                                

                                                 
782 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”  a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
35. 
783 Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Murad Devri, C.II, Đstanbul 1972, s.231 
784 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
35. 
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 M. Zeki ORAL, bu minberi 1942 yılında, Harput Sara Hatun Camisinde 

gördüğünü, küçük boy minberlerden olduğunu ve bütün aksamlarının mevcut olduğunu 

belirtmektedir. Kapının sağ kanadı yukarısında ve nebati süsler arasında,785 

 

“Onda okuyanlar, seyredenler için huzur ve ferahlık vardır.”  

Bu kanadın alt tarafında girift bir sülüs ile   

“Onlara selametle ve emin olduğunuz halde oraya girin” yazılıdır. 

  Kapının sol kanadı yukarısında  

 “Bu cami’in yanında bir medrese yapıldı.” demektir. Bu kanadın altında  

 “Minber kapıları üzerindeki yazıları Sad yazdı.” yazılıdır. 

Kapının sol ve sağ sövelerindeki ayetler (Sure: 3, Ayet:18 , 19) dan parçadır.  

  Bu yazılar, Konya minberinde de yazılmıştır. Ayetlerin sonunda “Rebiulevvel ayının 

ilk günlerinde” (yapıldı) cümlesi yazılmış ise de, tarihin sene kısmı maalesef eksiktir. Ya 

tamirlerde o kısım kırılmış, kesilmiş yahut tarih başka tarafa yazılmıştır.  

  Minberin yanı ile şerefe altının birleştiği bordürde, yukarıdan aşağıya doğru şu 

yazılar vardır. 

“Bu camin Kazvinli, alevi (Hz. Ali mensuplarından) Emir ziya oğlu büyük Emir, 

Başkan, dinin şerefi ve tacı, sadatın yücesi, büyüklerin iftihar ettiği, mücahitlerin istinatgâhı, 

vefa babası (çok vefalı) azizi – Allah tevfikını devamlı, eylesin, izzet ve ikbalinde yüksek 

mevkide baki kılsın tecdid etti.” demektir. 

Minberin süpürgelik kısmında şu usta adı vardır. 

“Kazvinli Đsmail oğlu Ebu Said – Allah onu anası ve babasına esirgesin-yaptı” 

demektir. 

Minberin sağ tarafındaki yazılar: 

M. Zeki ORAL, minber kitabelerinde adı geçenlerden Sad üd-din oğlu Kutluğ ile 

minberi yapan, Kazvin’li Đsmail oğlu Ebu Said ve kapıdaki yazıları yazan hattata ait, bir 

bilgiye rastlayamadığını ifade etmiştir.786 

                                                 
785 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
35. 
786 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
36, 37, 38. 
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5.7 Siirt Ulu Camii Minberi  

 

                                                                       M. Zeki ORAL 

 Orta boy minberlerindendir. Kapı aynalığı kısmında ve diğer bazı yerlerinde tamirler 

gördüğü, ayetlerin baş ve sonlarındaki noksanlardan anlaşılmaktadır. Bu minber 1933 

yılında Ankara Etnografya Müzesi’ne götürülmüştür, orada teşhir edilmektedir.787 

Minber kapısındaki kitabeler: Minber kapısının taç kısmında talik ile yazılmış şu 

tamir kitabesi vardır. Tarihi 611 H, 1219 M. dir. 

  “Hacı Đsmail oğlu Abdülfettah tarafından tamir ettirilmiştir.” 

Minber kapısının aynalığında kufi ile yazılmış 1. satır kapı sövesinden gelen ayetin 

devamıdır. 

2. satır ise kûfî celisiyle yazılmıştır. 

Kapı sövesinin sağ yan tarafından, yukarıya doğru Ayet-el Kürsi den, bir parça 

yazılmıştır. 

Kapı sövesinin cephesinde (Sure:9, Ayet: 18) yazılıdır. 

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman edip, namazlarını kılan 

ve zekât veren ve Allah’tan başkasından korkmayanlar imar ederler. Memuldür ki onlar 

hidayete nail olanlarla beraber olalar.” 

 

                                                 
787 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”  a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
39. 
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Baştan üç kelime Ayet-el Kürsi’nin devamıdır. Diğer kısmı 

“Bu minberi Ebubekir oğlu Hacı Ali ve üstat oğlu Hacı Ali istekleriyle teberrüken 

yaptılar. Allah onları esirgesin. Şeyh Osman oğulları Hacı Mehmed ve Hacı Ömer de çok 

çalıştılar. Tanrı onları da yarlığlasın” yazılıdır. Bu satırların sonunda, yani tarihte sözü 

varsa da yıl rakamı kesilmiştir.788 

Tamirde yazılanlar; 

 Usta adlarını gösteren kitabe olup minberin külah dilimindedir. 

“Musullu Đlyas, Erzurum’lu Ziya onu yaptı.” demektir. Son kelimenin Mûsulî 

okunmasında tereddüt yoktur. Diğer kitabedeki (Yusuf) adının yazılışı da bu üsluptadır.  

Tamirdeki yazıları yazının imzası. 

“Onu müderris Yusuf Hayali yazdı” demektir. 

 ORAL, bu minberdeki yazılardan, minber korkuluklarında, külah eteklerinde ayetler 

kûfî celîsi, kapı yanlarındaki ayetler, kûfî neshî, yukarıda işaret edildiği gibi usta kitabesi 

Selçuklu neshidir. Tamir esnasında yazılmış yazıların, XIX. asra ait olduğunu tahmin 

ediyorum, demektedir. Kapı cephesindeki talik, külahtakiler girift sülüs ile yazılmıştır. 

Caminin minberi Selçuklu sanatının meydana getirdiği, ahşap minberlerin en güzel 

örneklerinden biri olup, kakma tekniğinde, geometrik şeritler, yazı frizlerle süslenmiştir, 

ceviz ağacındandır.789  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
788 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
40. 
789 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
41. 
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5.8 Kayseri Hand Yahut Huvant Hatun Camii Minberi   

                                  

                                                           M. Zeki ORAL 

Bu eser büyük tip minberlerden ve minberlerin şahaserlerindendir. Yazı ve 

motiflerdeki üslup, binasındaki ihtişam ile mütenasip ve hepsi bir kemal devrinin 

ifadesidir.790 

Minber kapısının yan sövelerinde Selçuklu sülüsü ile yukarıdan aşağıya doğru. 

Minber korkuluğunun üst kısmında şu yazılar vardır. Bunların hepsi (Sure:2, ayet 255) dir. 

Ayet-el Kürsi Aksaray Ulu Camii minberinde yazılmıştır. 

 Burada ayetin sonunda  

“Yüce Tanrı ve onun Kerim olan Peygamberi doğru söyledi. Dua ve niyaz onun 

evlat ve eshabın ve cümle temizlerinin üzerine olsun.” Bir ululama (Ta’zim) cümlesi vardır. 

       Şerefe altında  (Sure:48, Ayet:1,2) den bir kısım yazılmıştır. 

        Bu yazıya paralel ve bu ayetin devamı olan yukarıda, şu bir satır vardır. 

“Biz sana aşikâr bir fetih ile fütuhat verdik. Allah senin geçmiş ve gecikmiş 

günahlarını mağfiret etmek için bu fütuhatı verdi.” yazılıdır.  

Şerefe altında ve minberin yan tarafında alttan yukarıya şu bir satır halinde yazılar 

vardır.  

 

 
                                                 
790 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
41. 
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Altıncı satıra paralel olarak yukarıdan aşağıya doğru şu yazılar yazılmıştır:791 

  Minberin bu yüzünde ve nihayetinde ise aşağıdan yukarıya doğru şu yazılar vardır. 

6-8 numarada yazılanlar (Sure:3, Ayet:19,20) dir.  

Minberin sağ tarafındaki yazılar:      

Minberin sol tarafında gördüğümüz yazılar bazı farklarla sağ tarafında yazılmıştır. 

farklar şunlardır.  

       4-5. satırlarda yazılan ve (Sure 48, Ayet 1,2) bu tarafta yoktur. 

      “Ayet-el Kürsi” sonundaki dua cümlesi burada şu şekildedir. 

“Yüce Tanrı ve onun Kerim Peygamberi ve nebilerin sonu doğru söyledi. Selam ve 

dua onun ve evladı ile cümle ashabının ve başka Müslümanların üzerine olsun, âmin. Ey 

Âlemlerin Rabbi olan, muhtaçların ihtiyaçlarını yerine getiren, merhametlilerin en 

merhametlisi ve yardımcıların en hayırlısı olan Allahım âmin.” 

      8. satırın sonundaki besmele ile Đhlâs suresi buraya yazılmamıştır. 

 Camiyi yaptıran Huvant Hatun, Selçuk hükümdarlarından I. Alâeddin Keykûbad’ın 

ailesi, Keykûbad’ın oğlu II. Keyhüsrev’in annesidir. Böyle bir hükümdarın ailesi, diğerinin 

annesi olmak herkese nasip olmayan bir devlettir. Huvant Hatun bilhassa hayır ve hasenat 

bakımından o devletin hakkını vermiş, bir Türk kadınıdır. Mezar taşında ve hayır eserlerinin 

kitabelerinde şahane elkab ile anılmıştır.  

Huvant Hatun, minberin bulunduğu camiyi 635 H. yılında yaptırmıştır. Minberde 

tarih kitabesi olmadığı için caminin inşa tarihini, minberin de tarihi olarak kabul ediyoruz. 

Cami 1130 H. da esaslıca tamir edilmiştir. Bu caminin yanında bir medresesi ve bu iki eser 

arasında türbesi vardır. Bunlardan başka, Tokat’ın, Pazar nahiyesinde büyük tipte, 

Kervansaray yaptırmıştır. Bu binaların hepsi Türk sanatının birer şahikasıdır. 

Mehazlarımızda Huvant Hatun’un baba tarafı yazılı değildir. Fakat kitabelerinden adının, 

Mahperi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

 

 

   5.9 Divriği Ulu Camii Minberi 

                                                 
791 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”  a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
42. 
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                                                                                  M. Zeki ORAL 

Ulu Camii, Anadolu’daki dini mimarimizin şaheserlerindendir, minberde camiye 

uygun bir azamet ve ihtişam ifadesi vardır.792 

 Minberin kapısı üstündeki kitabeler şöyledir. 

    Minberin aynalık kısmında, Selçuk sülüsü ile ve nebati süsler arasında yüksek 

kabartma ile şu iki satır yazılmıştır. 

“Yüksek ve noksansız olan Allah söyledi, onun sözü doğrudur, Mescitler Allah’ındır. 

Allah ile beraber diğer birine dua etmeyin.” 

  Minber kapısının sağ ve sol kanatları yukarısında şu iki satır yazı vardır. 

“Mülk ve kahhar olan Allah içindir, azamet, yücelik, ululuk, mahlûkatın, kusurlarını 

örtücü affedici ve bir olan Allaha mahsustur.” anlamındadır. 

       Minber kapısının sağ aynalığında, yukarıdan aşağıya doğru şu iki Hadis-i Şerif 

yazılmıştır. 

  “Hazreti Peygamber söyledi: Namaz bütün muttakileri Allaha yaklaştırır yahut 

muttakileri Allah’a yaklaştıran namazdır. Diğeri Hazret-i Muhammed söyledi: Đmam, 

Mesul, ödeyici, müezzin de bilhassa ezan vaktinde okuması bakımından-emniyetli, mutemet 

adamdır.” 

   Minber kapısının sol aynalığında  

                                                 
792 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
43. 
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“Hazret-i Muhammed söyledi: Cuma miskinlerin ferahlığı, şadlığı, haccıdır.” 

demektedir.  

Minberin sağ tarafındaki yazılar: 

Taht altında duvar tarafında, aynalıktan yukarıya doğru başlayıp Kur’an tahtı 

yanında, kûfî olarak ve yukarıdan aşağıya doğru devam eden yazılar ayettir. 

 Taht altındaki ikinci kuşakta şu hadis-i şerif yazılıdır.793 

“Dua ve niyaz üzerine olsun, Allah’ın Resulü Hazreti Muhammed söyledi. Emin 

olan yahut iman eden emniyette olur.” 

Üçüncü kuşakta: “Salât ve selam üzerine olsun Hazreti Muhammed söyledi.” 

“Herkim Kur’an’ı öğrenir ve insanlara öğretirse ben ve onun cennete delili ve şefii 

olurum” 

Minberin alt sathında   

“Malikoğlu Enes Peygamberimiz Efendimizden rivayet ediyor: Hazreti Peygamber 

buyurmuştur ki insan öldükten sonra kabrinde iken onun işlemiş gibi sevabı yazılacak işler 

şunlardır: Đlim öğreten, su getiren, kuyu kazan, meyve ağacı diken, mescit bina imar eden, 

Mushaf bırakan ve birde anası, babası için mağfiret dileyen evlat yetiştiren kimsenin sevabı 

kesilmez. Öldükten sonra da devam eder.” 

Minber korkuluğunun alt kısmını teşkil eden bordürde ise şu hadis vardır. 

“Dua ve niyaz üzerine olsun. Hazreti Muhammed söyledi. Cennet bahçesine 

girdiğiniz zaman orada yiyip içiniz, ashabı kiram cennet bahçesi neresidir ya resul Allah 

dediler: Allah tesbih ederim. Övmek ve övünmek ona mahsustur. Tapılacak yoktur, ancak 

bir Allah vardır ve o Allah büyüktür. Başka kuvvet ve kudret sahibi de yoktur. Ancak o yüce 

Tanrı vardır.”794 

Korkuluğun üst kenarında yukarıdan aşağıya doğru şu iki hadisi şerif yazılmıştır.  

“Hazreti Muhammed söyledi: Her kim Allah için kartal yuvası kadar da olsa bir 

mescit yaparsa Allah da onun için, cennette bir ev yapar.”795 

                                                 
793 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
44. 
794 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
45. 
795 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
46. 
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“Hazreti Peygamber (S.A.) söyledi. Bir kimse mahallesindeki mescidi kandille ışıtır, 

hasır döşer ve başka suretle donatırsa onun mükâfatı kıyamet gününde cennet ve emsali 

olmayan nimetlerdir.” 

Yine sağ taraf korkuluğunun iki kenarını birbirine bağlayan kuşakların üzerinde şu 

hadisi şerif vardır.  

“Hazreti Peygamber söyledi: Đmanın alameti namazdır.” 

Minberin sağ yan kısmının alt tarafında iki satır halinde şu hadisler yazılıdır. 

“Hazreti Peygamber söyledi: Her kim ilim talep ederse, Allah onun rızkını kefaleti 

altına alır, tekeffül eder. Allah bir kimseye hayır, iyilik irade ederse onu dinde fakih yapar. 

Yani din bilgilerinin âlimi olur. Basiret sahibi olur, az sözden çok mana çıkarır. Azim ve 

gayreti onu doğru yola getirir.” 

“Selam üzerine olsun. Hazreti Muhammed söyledi: Her şey için bir direk vardır. 

Dinin direğide fıkıh ilmidir. Ve yine Hazreti Muhammed söyledi: Ulema halkın üzerinde 

Allahın eminleridir. Diğer bir ifade ile bilginler. Allahın halk üzerinde emniyet ettiği 

insanlardır. Selam üzerine olsun Hazreti Muhammed söyledi: Faydasız ilim, kendisinden 

faydalanılmayan hazinedir.”796 

Bu iki satır ortasında bir kuşak üzerine yukarıdan aşağıya doğru yazılmış şu yazılar 

vardır. 

“Ey Allahım, katiki yani bu minaredeki yazıları yazan hattat Mehmet’i esirge.” 

Minberin sol tarafında ayet ve hadislerle iki kitabe yazılıdır.  

Minberin şerefe altından aşağıya hadisler vardır.  

Minberin yan tarafında ve süpürgelik kısmında şu hadisler yazılıdır. 

“Selam ve dua üzerine olsun. Hazreti Muhammed söyledi: Namaz dinin direğidir. 

Her kim namaz kılarsa dinini ihya etmiş, her kim namazı terkederse dinini yıkmış olur ve 

Peygamber (S.A.) söyledi: Namaz müminlerin nurudur.”797 

Şerefe altının süpürgelik kısmında ise şu hadisi şerif vardır. 

Minberin korkuluk gergilerinde  hadisi şerif yazılıdır. 

                                                 
796 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
47. 
797 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
48. 
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Minberin şerefe altında ve yandan başlayarak yukarıya doğru kûfî olarak, sonra 

yukarıdan aşağıya doğru (Sure:9, Ayet:18-22) yazılmıştır. 

Kitabede Süleyman oğlu Şahinşah en yüksek elkab ile anılmaktadır. 

Minberi yapan Tiflisli Đbrahim oğlu Ahmed ile yazıları yazan Hattat Mehmed’in kim 

olduğunu bilemiyoruz.798 

5.10 Malatya Ulu Camii Minberi   

                        

                                                  M. Zeki ORAL 

 Bu minber de Ankara Etnografya Müzesi’ne nakledilmiş, bazı onarımalar yapılarak 

teşhire konmuştur. Orta boy minberlerindendir.799 

Minberin sağ tarafında, Kur’an tahtının altında kûfî celîsiyle 

“Đzzet Allah içindir.”Yazılıdır. 

Minberin sağ yanındaki müsellesi teşkil eden bordürün, korkuluk altındaki kısmında, 

yukarıdan aşağıya doğru “Ayet-el Kürsi” den birinci satır. Alt kısmında aynı ayetin devamı 

olan ikinci satır yazılmıştır. Taht altında yukarıya doğru bu ayetin sonu devam eder. 

Minber korkuluğunun üst kısmında (Sure 9, Ayet 19) yazılmıştır. 

 

                                                 
798 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
47, 48, 49. 
799 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
49. 
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Minberin sol tarafında, 

Bu minberin Külah kısmı yoktur. Külah bakiyesinde Kelime-i Tevhid yazılmıştır. 

Kur’an tahtı altında ise seceri kûfî ile besmele vardır. 

Minber korkuluğunda aşağıdan yukarıya doğru (Sure:9, Ayet:18) yazılmıştır. 

Bu iki ayet Siirt Camii minberinde geçmiştir. Burada ayetin ilk iki kelimesi kırıktır. 

3 -4 -5’ inci bentlerde yazılan inşa kitabesinin tercümesi: 

“Bu mübarek caminin yapılmasını Gazilerin iftihar ettiği, Tanrı için savaşan 

askerlerin yardımcısı, şark âleminin baş tacı, dinin ziyneti, Peygamber neslinin güzeli, 

Büyük Emir Kazvinli Emir Kiya oğlu Ebü’l Vefa Azizi emretti, Allah onu ve cümle erkek ve 

kadın mümin ve Müslimleri, onlardan hayatta olanları ölmüş bulunanları esirgesin. 

Aralarını hayır işleriyle birleştirsin muhakkak duaları kabul eden sensin Allahım” 

demektir.800 

 Bu minber 1932 yılında Ankara Etnografya Müzesi’ne naklolunmuştur. Yukarıda 

yazılan inşa kitabesi, yüksek vasıflarla anılan, Ebü’l-Vefa Azizi Bey’in camiyi yaptırdığına 

dairdir.  Minberdeki kitabeye göre minberin banisi de, Azizi Bey’dir. Ulu Cami’nin batı 

kapısı üzerinde Anadolu Selçuklularından Keyhüsrev Oğlu Keykavus zamanında Ebubekir 

Oğlu Şahab Üd-din Đlyas tarafından yapıldığına dair 645 H. tarihli bir kitabe vardır.  

“Bu işin mühendis, üstad Hüsrev eliyle yapıldığı da” yazılmıştır. 

Caminin şark kapısı üzerinde ise: “Allah’ın kullarından bir kul tarafından 672 

yılında bu caminin tecdid edildiği kayıtlı’dır.”  Bu eserde de yukarıda adı geçen Mühendis 

Hüsrev tarafından yapılmıştır.  

 Kitabe mermer üzerine sülüs ile yazılmıştır. 0.34X0.61 ebadındadır. ORAL 

tarafından, fotağrafından yapılan incelemede, 

“Esirgeyen ve bağışlayan Yüce Tanrı adı ile. Muhafaza olunmuş Malatya şehrinde 

yüksek saltanatın naibi (Valisi Mümessili) bulunan Allah onu Aziz eylesin. Eşref üs-Seyfi 

makamı için (Bu makamın, Hükümdarın adına) bu mübarek kısariye’yi yaptı” demektir. 

Kısariye dükkânları, depoları, odaları bulunan revaklı bir cami avlusu gibi binaların hepsi 

için kullanılmış olan bir kelimedir. Orta zamanlardan son asırlara kadar Orta Şarkta, kuzey 

Afrika’da Đspanya ve Portekiz’de bedesten, bezistan, han, kervansaray, kışla gibi anlamlarda 

kullanılmıştır. 

                                                 
800 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
50. 
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Kitabede tarih yoktur, fakat Eşref-üs Seyfi zamanında yapılmıştır. Bu hükümdarın 

Mısır Memlüklerinden El-Eşref-Seyfü’d-din Kayıt bay 1467-1495 olması mümkündür. 

Kısariye’yi yaptıran ve Malatya’nın naibi olan zatın adı ve unvanlarını gösteren kelimelerin 

okunuşu şüphelidir.801 

 

5.11 Ankara Ahi Şerafeddin Yahut Aslanhane Camii Minberi 

 

                                   
 
                                                   M. Zeki ORAL 
 Caminin ahşap minberi, ceviz ağacından taklit kündekâri tekniği ile yapılmış ve çok 

iyi korunmuştur. Sadece köşk ve külah kısmı yenilenmiştir. Minberin yan aynalıkları ve 

köşk kısmının altındaki çokgen ve yıldızdan oluşan geometrik şekillerin içine rumi motifler 

oyulmuştur. Geometrik şekiller aralarına çakılan çıtalarla birbirinden ayrılmıştır. Köşk 

kısmının altındaki kemerler, rumilerle süslenmiştir. Kaide kısmında küçük dilimli kemerler 

dizilmiştir. Yan aynalık ve köşk kısmını çeviren pervazlarla, korkuluk kısmının iskeletine 

kabartma rumiler işlenmiştir. Korkuluk şebekeleri geometrik kafesler şeklindedir. Minber 

kapısının üstünde yer alan iki sıra halindeki sülüs hatla yazılmış camiye ait inşa kitabesi son 

senelerde çalınmıştır.802 

                                                 
801Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
51. 
802Öney, Ankara Aslanhane Camii, Ankara 1980, s.6. 
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Orta boy minberlerdendir, bütün aksamı mevcut ve iyi muhafaza edilmiş bir 

haldedir. Minber kapısının aynalık kısmında iki satırlık ve 0.80x0.34 metre ebadında bir 

kitabe vardır. Kitabe girift Selçuklu sülüsü ile yazılmıştır.803  

 

                                                                                                         M. Zeki ORAL 

2000 yılında minberin aynalık kısmından çalınan kitabe 

Bu iki satırın altında ayrıca bir çerçeve içinde ve aynı tipte şu bir satır yazıda ilave 

edilmiştir. Bu son satırda önceki kitabe ile alakalıdır.  

“Bu mübarek Cami Ulu Sultan din ve dünyanın Gıyası, yardımcısı, memleketler 

fetheden Keykavus oğlu Mesud, Allah sultanlığını ebedi kılsın zamanında mahlûkatın Allahı 

yüce Tanrı’nın yardımı ile fütüvvet ve mürüvvet sahibi kardeşler (Đlvan) tarafından, Allah 

ömürlerini uzun eylesin H.689 yılı aylarında Allah için hulus-i niyetle ve onun rızasını 

isteyerek yapıldı. Allah onların hayırlı işlerini kabul buyursun günahlarından geçsin.” 

Yazılıdır.804 

 Minber korkuluğunun ortasındaki gergi üzerinde ve sağ tarafında.  

“Ümmet günahkârdır ve Allah affedici esirgeyicidir.” yazılıdır.  

Minber korkuluğunun sol tarafında şu usta kitabesi vardır. “Dülger Ebubekir Oğlu 

Mehmed yaptı” demektir. 

Birinci kitabede Selçuklu Sultanlarından, Gıyas Üd-din Mesud ile babası 

Keykavus’un adı geçmektedir. Ayrıca mürüvvet ve fütüvvet sahiplerinden (Ahilerden), 

isimleri yazılmamış birkaç kişi caminin banileri olarak görünmektedir. Bunlardan sonra 

minberin ustası gelmektedir. Gıyas Üd’din II. Mesud, Anadolu Selçuklu Devleti’nin son 

hükümdarlarındandır, babası ile Kırıma gitmiş, oradan 1280 de Sinop’a ve Abaka Han’a 

                                                 
803 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
51 
804 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
52. 
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iltica etmek üzere, Erzincan’a gitmiştir. 1281 tarihinde Abaka Han ölünce yerine, Đlhanlı 

olan Ahmet Han, Mesud’u iyi karşılamış ve Selçuk memleketinin yarısını vermiştir.  

Minberi yapan dülger Mehmet ustadır, Kızılbey Mescidi Minberinin de ustasıdır.805 

5.12 Ankara Kızılbey Camii Minberi  

Bu minber mevcut değildir, parçaları Etnografya Müzesindedir.806 

Kızılbey Camii Ankara’daki ilk Selçuklu eserlerindendir. Bina harap olmuş yerine, 

bugünkü Ziraat Bankası Genel Müdürlük binası yapılmıştır. Cami yıkılmadan önce çekilen 

resimlere göre, cami-medrese, minaresiz sade görünüşlü, boyuna dikdörtgen planlı, moloz 

taş örgülü duvarlı, sivri bir çatı ile örtülmüş bir yapıymış, yapının kuzeyinde, yapıya göre 

biraz dar, yanları kapalı, iri sütunların taşıdığı, üç adet kemerle kuzeye açılan, bir son cemaat 

yeri bulunan kâgir yapı olduğu, eski fotoğraflarından tespit edilmiştir.807 

 

 

              1920’li yıllarda Kızılbey Camisi ve Türbesi             Ozan Sağdıç 

Caminin minberi de Đstanbul Müzesi’ne naklolunmuş, daha sonra Ankara 

Etnografya Müzesi’nin kurulması üzerine minberin parçaları, Ankara’ya getirilmiştir. 

Müze’nin salon duvarlarına asılmak suretiyle teşhir edilmekte olan bu parçalar üzerinde iki 

kitabe vardır. 

Minberin tamir edildiğine dair olan, 0.86x0.26 ebadında ki birinci kitabe şöyledir. 

                                                 
805 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
53. 
806 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
53. 
807 Ozan Sağdıç, Bir zamanlar Ankara, Ankara 1991, s.49. 
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                                                                                                            M. Zeki ORAL 

Yazı girift kabartma Selçuklu sülûsüdür. 

“Bu mübarek minberin onarılması, yenilenmesi büyük sultan din ve dünyanın 

yükseği, fetih babası, memleketler zapteden, Feramüz oğlu Keykûbat, Allah sultanlığını 

sürekli kılsın zamanında, büyük ve ulu bey, Alişir oğlu Yakup Allah onun varlıklığını ve 

kudretini, tecdit eylesin tarafından, 699 yılı aylarında yaptırıldı.” yazılıdır.808  

Đkinci kitabe minberin onarımını yapan ustanın adını taşımaktadır. 

“Bu minberi, Ebubekir oğlu Neccar (Marangoz, dülger) Mehmed yaptı, (bu esere) 

bakanlara hak rahmet eylesin, dua onu yapan içindir. Yani minberi görenler ustasına dua 

etsinler, ruhuna fatiha okusunlar.” demektir. Kitabelerde, Selçuk hükümdarı, Feramuz oğlu 

III. Keykûbat, Selçuk ümerasından ve Germiyanoğulları’ndan, Ali Şir oğlu Yakup Bey ile 

minberin ustası, Neccar Mehmed’in adı geçmektedir.  

Sadece bazı parçaları kalmış olan Kızılbey Camisi’nin, ahşap minberi, Ahi 

Şerafeddin Camii minberi ile benzerlikler göstermektedir. Köşk kısmının yan panoları 

farklıdır. 

 Minberde inşa ve tarih kitabesi olmadığı gibi, kayıtlarda bu cami ve banisi hakkında 

bir malumata rastlanılmamıştır. Yazı tipi ve bilhassa yan satıhlarındaki geçmelerin, tıpkı 

Huvant Hatun Camisi minberindekiler gibi sekizgen (Müsemmen) şeklindeki, mudallanın 

içine (Malta Haçı) biçimindeki gergilerle yapılmış olması kanaatini doğurmaktadır. Son 

senelerde minber boyanmış, yazılar yaldızlanmıştır. 

 Kayseri Ulu Camisi’nin eski minberinin de, ağaç oyma sanatının en eski ve 

güzellerinden olduğu, bugüne kadar dayanabilmiş olan bakiyelerden, anlaşılmaktadır. Kalan 

                                                 
808 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
54. 
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bu parçalar caminin duvarına bir levha gibi asılmış muhafaza edilmektedir. Rumi ve nebati 

motifler arasına ayetler yazılmıştır.809 

5.13 Beyşehir Eşrefoğlu Camii Minberi  

 

              
                                                                                                                     M. Zeki ORAL 
 

Tamamen ceviz ağacından, üstün bir işçilik ve zengin bir süslemeyle, kündekâri 

teknikle oymalı, çatmalı ve tutkalsız olarak yapılmış olan Eşrefoğlu Camii minberi,  caminin 

adeta bir sarayı andıran, inanılmaz gösteriş ve zenginliğine yaraşır üstünlüktedir. Minber 

kündekâri tekniğinin beylikler dönemindeki en zengin örneklerindendir.810 

 Orta boy minberlerindendir. Zamanla tamirler görmüş ve yan yüzlerinde bulunan 

yıldız ve çokgen şekillerindeki parçalardan bazıları düşmüştür. 

Minber kapısında kapısının aynalık kısmında, geçmeli kufi yazı ile isimleri 

yazılmıştır. 

Minberin kitabesinde “Bu yüksek ve şerefli minberin yapılmasını, Eşrefoğlu adaletli, 

bahadır, hükümdar Süleyman Bey emretti.”demektir. 

                                                 
809 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
55. 
810 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
57. 
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Kapıyı süsleyen dişli kemer yanlarında, sağda ve solda “Đsa yaptı” yazıları vardır. 

Kapının sövelerinde sağda, aşağıdan yukarıya, üstünde ufki olarak, solda, yukarıdan aşağıya 

doğru besmele ile “Ayet-el Kürsi” yazılıdır. 

Bu ayet de Aksaray Ulu Camii minberine de  yazılmıştır. 

Minberin Kur‘an tahtı denilen kısmının sağ tarafında yazıları vardır.“Bir kimse 

minbere çıkarsa ona ancak doğru söylemek yakışır.”  

Sol tarafta ise “Hatib minbere çıktığı zaman dinleyicilere (Cemaata) doğruluktan 

başka birşey tebliğ etmesin, anlatmasın” demektir. 

Bugünkü Beyşehir, Seydişehir kazalarının bulunduğu sahanın, ilk çağlardaki 

merkezi şimdiki Fasıllar Köyü’nün bulunduğu, Mistia şehridir. Roma, Bizans devirlerinde, 

bugünkü Ararım Köyü’nün işgal ettiği yerde kurulmuş bulunan, Gurgurum Şehri merkez 

olmuştur. 

Bizans sonlariyle ilk Selçuk devrinde buralara, Gurgurum vilayeti denilmekte idi. 

1227-8 yıllarında, Kubâdâbât kurulumuş, vilayet merkezi oraya nakledilmiş olduğu, son 

keşfolunan saray bakiyeleriyle elde edilen kitabesinden anlaşılmaktadır.811 

Selçukluların  son zamanlarında bu vilayetin valisi olan, Eşrefoğlu Süleyman Bey 

1281-1286 yıllarında bugünkü Beyşehir’i imar etmiştir. Kale, cami, kervansaray, hamam 

yaptırmıştır 

Minber kitabelerinde tarih yoktur. Fakat bulunduğu camide, iki tane tarih kitabesi 

vardır. Bunlardan birisi, 696 H. tarihli olup caminin cümle kapısının yukarısındadır. Bu 

kitabe Süleyman Bey’in eserlerine ait vakfiye mahiyetindedir. Đkinci kitabe caminin iç kapısı 

üzerinde ve 699 H. tarihlidir. Minberin de bu tarihler de yapılmış olduğu 

düşünülmektedir.812 

 

 

 

 

 

                                                 
811 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
58. 
812 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
59. 
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5.14 Çorum Ulu Camii Minberi   

 

               
                                                                                      M. Zeki ORAL 
 

M. Zeki ORAL bu minberi yerinde görmediğini. Kitabelerini fotoğrafından 

okuyarak yazdığını ifade etmiştir. Minberin maun ağacı tahtalarından yapılmış çok güzel bir 

sanat eseridir.813 

  Minber kapısındaki kitabeler. 

Minber kapı aralığında şu bir satır yazı vardır. 

“Esirgeyici Allah’ın rahmetini rica eden, Davud oğlu Ahmed, bu mubarek minberin 

esaslarını resmetti, çizdi” 

Minber kapısının kemer kısmı, sağında, solunda yazıları vardır.  

“Abdullah oğlu Ankaralı marangoz Davud yaptı.” yazılıdır.  

Kapı kanadının üst kısmında: Birinci satır “Kelime-i Tevhid’tir.” Đkinci satır “Hadis-i 

Şerif”tir. “Cuma miskinlerin haccı, müminlerin bayramıdır.“ yazılıdır. 

Minber kısmının alt kısmında sağda yazıları vardır.  

“H. 706 yılı Safer ayının onuncu günü yapıldı“ demektir. 

Minberin korkuluğunda şu usta kitabesi vardır. 

“Ankara‘lı Ebubekir Oğlu Mehmed yaptı.” demektedir. Bu minberdeki yazılar 

hüsnü hat bakımından değerli sayılamazlar.  

                                                 
813 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
59. 
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Minberin esaslarını çizen mimar Davud oğlu Ahmed’in hüviyeti hakkında bir 

malumat yoktur. Yalnız baba adının Davud olması, bunların bir aile efradı olduğu kanaatini 

vermektedir.814 

5.15 Birgi Ulu Camii Minberi 

 

                          

                                                                                                                    M. Zeki ORAL 

Ödemiş Birgi Ulu Camii Minberi ve Kündekâri tekniği ile yapılmış yan aynalık 

 

Birgi Minberi büyük boy ve şaheser minberlerdendir. Đyi muhafaza edilmiştir.815 

  Minber kapısınının aynalık kısmında geçmelerin üstüne  ve altına iki satır halinde şu 

hadisi şerif yazılmıştır 

“Ey Allahım, amel olunmayan faydalanılmayan ilimden; huşusuz, Allah korkusu 

olmayan kalpten, kabul olunmayan duadan, aç nefisten işte şu dört şeyin şerrinden sana 

iltica ederim .Zat-ı Ulumiyetine sığınırım.” anlamındadır. 

Mimber kapısının sağ kanadı yukarısında şu hadis-i şerif vardır. “Allah indinde 

sevgili makam, mescitlerdir.” 

Sol kanadı yukarısında ise, şu yazılar vardır. “Açların karınlarını doyurmak, 

amellerin efdalı işlerin en iyisidir.” 

Minberin sağ tarafındaki yazılar: 

                                                 
814 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
59,60. 
815 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
60. 
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Kur’an tahtını teşkil eden geçmelerin üstünde şu bir satır yazı vardır. “Ateşin odunu 

yediği, yaktığı gibi, haset de muhakkak hasenatı iyilikleri yer tutar.” 

 Yine aynı taraftaki geçmelerin altında üç satır yazı daha vardır.  

“Đnsanların ekserisi cennete giremezler, Ancak Allah’a sığınan, günahlardan 

çekinen kimselerle iyi huylu insanlar girebilirler.” 

Đkinci satırda :“Her kim, kırk sabah Allah’a ihlâs ile gönülden bağlılık ile dua ve 

niyaz, ibadet ederse, Allah-ü Teâlâ da onun kalbinden lisanı üzerine hikmet menbaları akıtır, 

izah eder. Yani o kimsenin kalbine ilahi hikmetler doğar ve lisanı ile de ifade eder.”yazılıdır. 

Üçüncü satırda:  

“Arnili Süleyman oğlu Abdülvahid oğlu Muzaffer üd-din yaptı.”yazılıdır. 

Minberin sağ tarafındaki korkulukta ve nebati süsler arasında sülüs ile yazılmış şu 

tarih kitabesi vardır. 

 “Bu minber 722 yılında yapıldı demektir.”816 

Minberin sol tarafında, Kur’an tahtını teşkil eden geçmelerin üzerinde şu bir satır 

yazı vardır.  

“Hak Teâlâ dilimin zikri, sukutumun fikri, gözümün nazarı ile meşgul olmasını 

emreder.” 

Aynı geçmelerin altında şu üç satır yazı vardır. 

“Her kim ahiret kerametiyle nurlanırsa dünya ziynetini de davet etmiş olur.” 

“Aydınoğlu bilgin ve adaletli hükümdar Mehmed Bey bu güzel, bedi minberin 

meydana gelmesini emretti. Aziz ve Mansur olsun.” 

“Her kim, ahiret ameliyle dünyasını talep ederse onun için ahirette nasip vardır.”    

Bu minberdeki yazıların hepsi, nebati süsler arasına kabartma girift sülüs olarak, aynı 

üslupta yazılmıştır. Yukarıda yazılan kitabelerden ayet ve hadislerden sarfı nazar, minberin 

H. 722 yılında, Aydınoğlu Mehmed Bey emriyle, Muzaffer üd-din usta tarafından yapıldığı 

anlaşılmaktadır.  Minber üzerindeki tarih kitabesi, minberin H. 722 de yani camiden tam on 

sene sonra yapıldığını göstermektedir.817 

                                                 
816 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
61. 
817 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
62. 
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5.16 Niğde Sungur Bey Camii Minberi   

               
                                                                        M. Zeki ORAL 
 

Bu minber, abanoz ağacından olup, kündekâri tekniğinde, sedef kakmalıdır. 

Küçük tip minberlerdendir, bilhassa sedef kakma suretiyle bezenmiş eski 

minberlerden olması itibariyle önemlidir.818 

Minber üzerinde iki kitabe vardır. Birisi sağ yanında ve köşkün altındadır. Đki satır 

halindedir. Birinci satır yukarıda, ikinci satır aşağıdadır. Sülüs yazı ile kabartma olarak 

yazılmıştır. 

“(Bu minber) Yüce Sultan Ebusaid’in memleketleri ebedi olsun günlerinde, Emir 

Seyfü’d-din Sungur Ağanın ömrü uzun olsun- emri (ile yapıldı)” anlamındadır. 

Diğer kitabe ise minberin sol tarafındadır. Yukarıda yazılanlara simetrik olarak aynı 

şekilde yazılmıştır. 

“Onun (yani Sungur Ağanın) katibi ve kulların zaifi, hakkın rahmet ve gufranına 

muhtaç Mualim oğlu Hoca Ebubekir yaptı.” demektir. 

Bu kitabelerde üç isim geçmektedir. 

  Ebusaid Bahadır Han, Sungur Ağa, Sanatkâr Hoca Ebubekir. 

Ebusait Bahadır Han: Đlhanilerden Olcaytu Sultan Mehmed’in oğludur. 2 Haziran 

1305 yılında doğmuştur.  1317 yılında Đlhanilerin dokuzuncu hükümdarı olarak tahta 

çıkmıştır.819  

                                                 
818 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
62. 
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Sungur Ağa: Đlhani hükümdarlarından Abaka Han, bozulan asayişi düzenlemesi 

için, Anadolu’da Đlhani kuvvetlerini arttırmak amacıyla, Anadolu’ya yedi tane Moğol fırkası 

göndermiştir. Sungur Ağa Niğde’ye gönderilen kuvvetlerin komutanıdır. 

Minberin ustası olan Hoca Ebubekir’in; kitabedeki işarete göre Sungur Ağa’nın 

kâtibi olması ihtimali vardır. Hakkında başka malumat yoktur. 

Sedef kakmalı Sungur Bey Camii minberi, Niğde Dışarı Camisi’ne nakledilmiş 

halen burada bulunmaktadır..820 

5.17 Ürgüp Damsa Köyünde Taşkınpaşa Camii Minberi 

 

                          
 
                                                                                                                      M. Zeki ORAL 

  Orta boy minberlerdendir. Sanat değeri yüksektir. Ankara Etnografya Müzesi’ne 

nakledilmiştir. Bu minber de tarih ve başka yazılar yoktur. Yalnız minber korkuluklarına 

Selçuki neshi ile “Ayet-el Kürsi” yazılmıştır. Bu ayetin, baştan kelimelerine kadar olan kısmı 

minberin sol korkuluğunun üst kısmına, geri kalan kısmı sağ tarafa yazılmıştır.821  

                                                                                                                                          
819 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
63. 
820 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
64. 
821Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
64. 
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                                                                               M. Zeki ORAL 

Mihrapta görülmeye bir sanat eseridir. Ürgüp’ün Damsa köyündeki tarihi eserler, 

bilhassa caminin mihrap ve minberinde görülen ağaç oyma işleri mükemmellik 

derecesindedir.  

Bunlar mimari üslup ve tezyinat bakımından Bursa, Manisa, Çorum, Beyşehir, 

Felekabat, Ermenek, gibi Anadolu Beylikleri merkezlerinde yapılmış eserlerden aşağı 

değildir. Böyle olduğu halde, Damsa köyündeki tarihi eserleri ifadelendirecek, ananeleri, 

vakfiye ve kitabeleri yoktur. Yalnız bir gelenek halinde, Taşkınpaşa’ya ait oldukları 

söylenmekte, binalardaki mimari tarza göre XIV. y.y.’a ait olabileceği düşünülmektedir. 

Taşkınpaşa’ya ait bilgi yoktur. O zamanlarda bu cami, türbe ve medreseyi, caminin gönül 

alıcı minber ve mihrabını yaptırabilmek için banisinin büyük servet sahibi olması, yalnız 

servet sahibi değil, aynı zamanda kuvvetli bir nüfuza malik bulunması gerekirdi. Banileri 

gibi meçhul kalmış olan bu eser, caminin minberi dolayısı ile M. Zeki ORAL tarafından ilk 

defa ele alınmıştır.822  

M. Zeki ORAL, Zevvak Şeref Üd-din Osman’ın oğullarından Sad üd-din Said 

Bey’in, Melik Sencer ahfadından, Taşkınpaşa’ya elli kırmızı altın dinara satmış olduğu, 

Konya’ya bağlı, Kumartaş köyünün H. 751 yılı Zilhicce ayında yazılmış, satış senedi ile 

Taşkınpaşa’nın hüviyetini tesbit etmiştir. 

Bu senette köyü satın alan Taşkınpaşa’nın elkabı ve ecdadı şöyle yazılıdır. “Merhum 

Melik Sencer oğlu tacidar sıfatiyle anılan, adaletli Emir Şems üd-din Ahmet oğlu muhterem 

                                                 
822 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
65. 
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büyük Emir Zahir Üd-din Mahmud oğlu yüceler yücesi bütün yükseklikler ve güzel huylar 

sahibi büyük adam devletin direği, hükümdarın desteği, dostu, sultan ve padişahların 

güzidesi, halk babası Taşkınpaşa, Allah ömrünü ve yüceliklerini devamlı kılsın demektir.” 

Taşkınpaşa’nın dedesi Melik Sencer’i de aksi sabit oluncaya kadar, Selçuk 

hükümdarlarından II. Kılıçarslan’ın oğlu olduğunu kabul ediyoruz. Malum olduğu üzere II. 

Kılıçarslan (1156-1192) memleketi on bir oğlu arasında taksim etmiş, Konya Ereğlisi ve 

civarı, Melik Sencer’e verilmişti. Vesikanın tarihi H. 751 olduğuna göre, Paşa’nın bu 

tarihlerde sağ olduğu ve Damsa’daki eserlerinin bir kaç yıl farkla, bu senelerde yapılmış 

olması muhtemeldir. M. Zeki ORAL, Damsa köyündeki eserleri görmediğini. Taşkınpaşa 

Türbesi üzerinde yani H. 742 tarihi olduğunu söyleyenler olduğunu, eğer bu tarih doğru ise 

türbe, paşanın sağlığında yapılmış olduğunu ifade etmektedir.  

  Türbenin yapıldığı H. 742, vesikanın yazıldığı H. 751 yıllarında Sivas, Kayseri, 

Niğde vilayetleri Ertena Oğulları devletinin birinci hükümdarı Alâeddin Ertena (H.736-753) 

ya ait bulunuyordu. Ürgüp ve Damsa Köyü dolayısı ile bu köyde tesisler yapan 

Taşkınpaşa’nın Ertena Oğullarına tabi olduğu düşünülebilir.823  

 

5.18 Manisa Ulu Camii Minberi    

 

 

                                                                                                                          M. Zeki ORAL 

                                                 
823 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
65. 
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M. Zeki ORAL, bu minberi yerinde görmediğini, kitabelerini fotoğrafından 

okuduğunu belirtmektedir.824 

 Minberin muhtelif kısımlarında yazılar yazılmıştır.  

 Minber kapısının taç kısmında nebati süsler arasına sülüs ile “Kelime-i Tevhid” 

yazılmıştır. Bu yazı Kayseri Lala Paşa Camii minberinde yazılmıştır. 

Minber aynalığında girift bir sülüs ile sağdan sola ve soldan sağa, iki satır halinde şu 

ayet yazılmıştır. (Sure 33, Ayet 56) aynı ayet, Siirt Ulu Camii minberinde yazılmıştır. Ayetin 

sonundaki kelimeleri bu minbere yazılmamıştır.  

Minberin aynalığında bir satır halinde girift ve güzel bir sülüs ile minberin yapıldığı 

tarihi ve yaptıran hükümdarı gösteren bir kitabe vardır.  

Kitabede, “Bu mübarek minberin yapılmasını, Sultanların yücesi, milletler yöneten 

Đlyas oğlu Đshak emretti” Yazılıdır. 

Minberin taht altında ve sol tarafında, 

Gayet girift ve süslü bir kûfî ile kelimeleri iki defa tekrarlanmıştır. Bunların okunuşu 

şüphelidir. Girift bir sülüs ile bir satır halinde yazılmış şu güzel sözler vardır.  

“Yetimlere merhamet, gariplere ikram ediniz. Yetimler küçük, garipler büyük 

iseler.” 

Nesih olarak yazılmış bir satırlık usta kitabesi de bu satıh üzerindedir.  

“(Bu minberi) Antepli Daki oğlu Abdülaziz oğlu Hacı Mehmet yaptı.” Yazılıdır. 

Minber kapısındaki kitabeler arasında, Hacı Mehmed, Bursa’daki Ulu Camii 

Minberini de yapmış olan Antepli ustadır. Bursa Ulu Camii H. 802 tarihlidir. Bu minber ise 

H.778 tarihli olup aralarında 24 sene fark vardır. Bundan, Bursa minberini ustanın daha 

olgunluk çağlarında yapmış olduğu anlaşılmaktadır.825 

Minberin kapısında, 

“Hatib minbere çıkınca hiç biriniz konuşmayınız. Bir kimse konuşursa lağv yapmış 

olur. Bir kimse lağv (boş laf) söylerse onun cuması yoktur.” yazılıdır.  

Kapının sağ kanadının en alt kısmında, “Yusuf oğlu Fakih onun nakışlarını resmetti, 

yazılarını yazdı. Yazılıdır. 
                                                 
824 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
63. 
825 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
67. 
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Sol kanadının en alt kısmında ise şu yazılar vardır. “Daki oğlu Hacı Mehmed 

yaptı.”manasındadır. 

Bu cami minberinde adı geçen şahıslar; Saruhan oğlu Đlyas oğlu Đshak Bey, Minberi 

yapan Antepli Daki oğlu Abdülaziz oğlu Hacı Mehmed, minberin yazılarını yazan ve 

nakışlarını yapan Yusuf oğlu Fakih’dir. 

Saruhanoğulları Devleti’nin banisi olan, Saruhan Bey, Selçukluların uç 

beylerindendir. Manisa merkez olmak üzere bir devlet kurmaya çalışmış önce 

Hamitoğulları’nın himayesini kabul, sonra istiklalini ilan etmiştir. Anadolu’da kurulan diğer 

beylikler gibi inkişaf edememiştir. Saruhan Bey’in oğlu ve kitabemizde adı geçen Đlyas Bey 

1345 (H. 746) yılında babası ölünce yerine hükümdar olmuştur.826  

Yirmi seneden fazla devam eden beyliği esnasında, önemli hadiseler olmamıştır. 

Đlyas Bey 1374 yılında ölmüştür. Yerine oğlu Đshak Çelebi geçmiştir. Đshak Çelebi 

zamanında da önemli hadiseler olmamıştır. Đshak Çelebi hakikaten çelebi, ilim ve marifet 

sahibi hükümdardır. Birçok hayır eserleri yaptırmıştır. Bu arada birde Mevlevi Tekkesi inşaa 

ettirmiştir. Bunların masrafları için vakıflar kurmuştur. Đshak Çelebi 1388 yılında vefat etmiş 

medrese avlusundaki türbesine gömülmüştür. 

 

5.19 Çorum Hamit Yahut Muzaffer Paşa Camii Minberi 

                  
                                                                     M. Zeki ORAL 

                                                 
826 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
68. 
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M. Zeki ORAL, bu minberi yerinde görmediğini, kitabelerini fotoğrafından 

okuduğunu. Çorum’da Beyler Camii yıkılmış. Bunun minberi, bugünkü Hamit Camisi’ne 

naklolunmuştur. Bahse konu olan minber; Beyler Camii minberidir. 

Minber kapısının aynalık kısmında iki kitabe vardır. 

Kapı üstünde şu hadis-i şerif yazılıdır. “Mescit yapmayı taahhüt ettiğini gördüğünüz 

kimsenin imanına muhakkak şahadet ediniz. Onu söyleyen doğrudur.” 

Kapının alt kısmında minberin banisini gösteren şu kitabe vardır. “Bu minberin 

yapılmasını hayır ve hasenat kapısı, Arap ve Acem diyarında bulunan vezirlerin ve 

padişahların ulusu, Muzaffer Üd-din Beyler Çelebi Allah onun kadrini celaliyle yüceltsin- 

emretti” demektir.  

Minber korkuluklarındaki yazılar: 

Sol tarafında üst sırada şu : (Sure: 62, Ayet 9,10,11) yazılıdır. 

“Ey müminler Cuma günü namaza nida olunduğu zaman, Allah’ın zikrine koşun ve 

alış verişi terkedin. Eğer bilseniz bu sizin için hayırlıdır ve namaz eda olunup nihayet 

bulduktan sonra arzda dağılın ve Allah’ın fazlından kazanç talep edin. Allah’ı çok 

zikreyleyin ki felaha erersiniz. Onlar eğer bir ticaret veya eğlence görseler ona meylederler 

ve seni namazda ayakta terkeylerler. De ki Allah’ın indinde olan, eğlence ve ticaretten 

hayırlıdır. Allah rızık verenlerin hayırlısıdır. Âlemlerin Rabbi olan Allah doğrudur.” 

ORAL, korkuluğun alt kısmındaki yazının tamamı fotoğrafta görünmediği için 

yazamadığını ifade etmektedir. 

Minberin sol tarafında ve Kur’an tahtını teşkil eden geçmelerin altında şu hadis 

yazılıdır. “Dua ve selam üzerine olsun Hazret-i Muhammed söyledi. “Her kim Allah için bir 

mescit yaparsa Allah da onun için cennette bir ev yapar, Allah’ın Resulü doğru 

söyledi.”demektir. 

Korkuluğun taht altına birleştiği yerde şu yazılar vardır. “Allah’ın rahmetine muhtaç 

kulların çok zayıfı yaptı.” 

Sağ taraf korkuluğundaki yazılar: 

Korkuluğun üst bordüründe şu ayet yazılıdır. (Sure 4, Ayet 103) 

“Namazı ikmal eylediğinizde Allahı, ayakta, otururken, yatarken zikrediniz. 

Düşmandan korku kalmayıp itminan hâsıl olunca namazı adap ve erkân ile kılın zira namaz 

müminler üzerine muayyen vakitli farzdır.” 
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Bu korkuluğun alt sırasında yazılar varmış. Fotoğrafta silik ve eksik olduğu için 

yazılamamıştır. 

Korkuluğun nihayetinde natamam bir tarih kitabesi vardır. “Bu mübarek minber 

(H.702 yahut H. 701) Muharreminde yapıldı.” demektir.827 

Minberi yaptıran Muzaffer Üd-din Hacı Beyler ve bu sülaleden Mahmud Çelebi 

hakkında, Amasya tarihinde bir hayli yazılar varsa da esaslı bilgiler yoktur.  

Minber kitabesine göre Muzaffer üd-din Beyler Çelebi, Selçukluların çökmesi 

üzerine, Anadolu’daki ümeradan birisidir. Karaman merkezindeki Hacı Beyler Camisi’nin 

1356 (H. 757) tarihli kitabesinde de yani Ulu Bey Hacı Beyler adı geçmektedir. 

Bu zatın, Karamanoğulları ümerasından Subaşı olduğu anlaşılmakta ise de burada 

baba adı yoktur. Aksaray’da Muhyidüin Perek bahçesinde, Karamanoğulları mezarı denilen 

yerde mermer üzerine 0.28X0.23 metre ebadında güzel bir nesihle yazılmış, şu kabir taşı 

vardır.  

“Tacüd-din Đbrahim Beyoğlu büyüklerin efendisi rahmet olunmuş, Beyler Çelebi 

hicretin 757. Yılı Zilkadde ayında dünyadan ahrete göçtü.” demektir.     

Bundan başka bir de Sarimüd-din Ahmed oğlu Tac Üd-din Mahmud oğlu Beyler 

Çelebi vardır. Bu zat H. 725 tarihli bir vakfiye ile Tokat merkezinde Sünbül Baba 

Zaviyesine Yıldızeli ve Üçtaş taraflarında bir kaç köy vakfetmiştir. Karaman, Aksaray, 

Tokat, Çorum ile alakalı olan bu beyler Çelebilerin baba adları başka olduğuna göre aynı 

adam olmadıkları muhakkaktır. ORAL’a göre Karaman’daki cami kitabesinde adı geçen 

Hacı Beyler ile H.757 de vefat ederek Aksaray’da defnedilmiş olan Beyler Çelebi ile 

Tokat’ta vakıfları bulunan Beyler Çelebi ile Tokat’ta vakıfları bulunan Beyler Çelebi’nin de 

aynı kimse olması mümkündür. Kitabelerindeki elkaba göre her ikisi de zamanın 

ümerasındandır.828 

 

 

 

 
                                                 
827Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
70. 
828 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
71. 
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5.20 Bursa Ulu Camii Minberi  

                   

                                                                                                                              M. Zeki ORAL 

Kündekâri sanat açısından, eşsiz bir değere sahip olan minberin, ilginç bir özelliği de 

6666 adet abanoz ağacı parçasından meydana gelmesidir. Bu rakam halk arasında yaygın 

inançla Kur’an-ı Kerim’deki ayet sayısına tekabül etmektedir.829 

Tarihi minber üzerinde güneş ve galaksi sistemleri olduğu varsayılır. 

Minberin Doğu yakasında (mihraba bakan yüz) Güneş sistemi, batı yakasında ise 

galaksi sistemi yer alırken, evrenin kül olarak tasvir edildiği ileri sürülür. Minberin 

her iki yüzünde de şaşırtıcı şekilde birer evren krokisi vardır 

Büyük boy minberlerdendir. Đşçilik ve ihtişam bakımından fevkaladedir. Minber 

kapısı yukarısında nebati süsler arasında girift sülüs ile yazılmış şu kitabe vardır.  

Kitabenin ebadı 0.40x1.00 cm.dir. “Murad Hanoğlu Yüce Sultan Bayezid’in emriyle 

(Bu minber) 802 yılında yapıldı” yazılıdır. 

Minber kapısının sağ tarafında ve dışta aşağıdan yukarıya doğru nesih ile kabartma 

olarak yazılmış şu usta kitabesi vardır. “Antepli Daki oğlu Abdülaziz oğlu Hacı Mehmed 

yaptı.” 

Kur’an tahtı doğu kemerinin üstünde ve bir satır sülüs ile yazılmış şu hadis vardır. 

Bu hadisin devamı Kur’an tahtının kuzey kemeri üstündedir. “Selam üzerine olsun, 

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed söyledi. Mescitte mümin, suda balık gibi, mescitte 

münafık kafes de kuş gibidir.” 

                                                 
829 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
71. 
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Bu son yazının üstünde ve bir satır halinde şu yazı vardır. “Her kim Kelime-i Tevhidi 

ilah yoktur, ancak bir olan Allah vardır, Hazret-i Muhammed onun elçisidir söylerse 

cennette girer.” demektir. Minber kitabelerinde adı geçen şahıs adları, Yıldırım Bayezıd ile 

babası Sultan Murat ve minberi yapan Hacı Mehmed’tir.  

Kitabesine göre 1399 (H.802) de ve ustalığının kemal devrinde bu şaheser minberi 

yapan eden Antep’li Hacı Mehmed’e ait bilgiler, Manisa Minberi’nde yazılmıştır. 

5.21 Ankara Ahi Elvan Camii Minberi  

                                    

                                                                                                                  M. Zeki ORAL 

Bu minber orta boy minberlerindendir, çok iyi durumda değildir, yan aynalığındaki 

motiflerin parçalarından bazıları düşmüştür.830 

Caminin ahşap minberinin yan aynalıklarındaki motifler, taklit kündekâri tekniği ile 

birleştirilmiş, oniki kollu bir yıldız merkez olmak üzere, çıtalarla meydana getirilen çokgen 

ve yıldızlardan meydana gelen, geometrik alanlar, oyma tekniği ile yapılmış, çeşitli rumi 

motifleri işlenmiş parçalar doldurulmuştur.  

Korkuluk ve diğer kısımların kenarlarında, rumi motifleri işlenmiş çerçeveler 

dolaşmaktadır. Parmaklıklar geometrik şekillerle doldurulmuştur. En altta kemerli kaide 

vardır. Ankara Ahi Elvan Camii dolap ve pencere kapakları, 14. y.y. ahşap işleme sanatının 

en güzel örneklerini oluşturmaktadır. Đstanbul Türk Đnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi’nde 

bulunan caminin ahşap pencere kanatları Selçuklu ağaç işçiliği geleneğinde oyma tekniğiyle 

yapılmış güzel örneklerinden biridir.831 

                                                 
830 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”  a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
72. 
831 Erdem Yücel, Ahi Elvan Camii Pencere Kapakları, Sanat Tarihi Yıllığı VII, Đstanbul 1977, s.165-176. 
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                                                                                               M. Zeki ORAL 

 Minberin kapısının aynalık kısmında girift bir sülüs ile yazılmış şu tamir kitabesi 

vardır. “Bu mübarek cami sultanların yücesi, Arap ve Acem padişahlarının efendisi, din 

uğruna savaşan gazilerin yardımcısı, kâfirleri, müşrikleri kahreden Murad Hanoğlu Beyazıd 

Han oğlu Mehmed Hanın, Allah devletini ve memleketini ebedi kılsın zamanında ve 816 

senesi aylarında tecdit ve tamir olundu.” 

Bu kitabenin altında yine aynı tipte ve bir satır halinde şu yazı vardır. “Nizamüd-din 

oğlu Zehrap oğlu Mecdüd-din Đsa oğlu Mehmed Beyoğlu Hacı Elvan, Allah hasenatını kabul 

buyursun bu hayratın sahibidir. Yani bu tamiratı yaptırmıştır.”832 

 

 

                                                                                       M. Zeki ORAL 

Minberin sol korkuluğu üzerindeki usta kitabesi: 

 “Marangoz Harputlu Bayezıd oğlu Mehmed yaptı.” demektir.  

Kitabedeki Durudger yahut Drudger marangoz demektir. Birinci kitabede camiinin 

tamir olunduğu yazılıdır. Hiç şüphe yok ki bu tamir esnasında minber de elden geçirilmiştir. 

Esasen minberin üzerinde tamir izleri yer yer görülmekte yeni tahtalar renklerinden belli 

olmaktadır. Bu onarım Osmanlı hükümdarlarından Çelebi Sultan Mehmed’in zamanında 

yapılmıştır.  

                                                 
832 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
73. 
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 Đkinci kitabe Ankara tarihinde önemli sayılabilecek büyük bir aileden dört kişinin 

adını vermektedir. Bu kitabede Ahi sıfatı geçmiyor. Fakat aile efradının mezar taşlarına Ahi 

kelimesi yazılmıştır. Esasen buraya Ahi Elvan Camii denilmektedir. Bu itibarla minberi 

tamir ettiren Hacı Elvanı, Ankara Ahileri arasında mütalaa etmek lazımdır. 

Sultan Alâeddin Camii ve Arslanhane Camii minberi ile ahşap işçiliği ve şekil 

bakımından büyük benzerlik göstermektedir.833 

 

5.22 Kastamonu Küre Đlçesinde Hoca Şemseddin Camii Minberi 

                  

                                                            M. Zeki ORAL 

 M. Zeki ORAL bu minberi görmediğini. Üzerindeki yazıları fotoğraflarından 

okuyarak yazdığını belirtmektedir. Minberin kapısının taç kısmının yukarısında “Kelime-i 

Tevhid” vardır. Bu yazı, Kayseri Lala Paşa Camii minberinde de yazılmıştır.834 

Taç kısmı ortasında dairevi bir madalyon içinde şu kelimeler altlı üstlü müsenna 

olarak dört defa tekrar edilmiştir. “Allahıma tevekkül ederim, ona inkiyad eyler, 

bağlanırım.”yazılıdır. 

 

                                                 
833 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri”  a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
73. 
834 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
74.. 
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Kapı kanatları üzerinde,  

Kanadın sağında Besmele-i Şerife solda (Sure:11, Ayet:98) den bir parça 

yazılmıştır.“Đşin rast gelmesi (Tevfik) ancak Allahtandır.” demektir. 

Minberin sol tarafında, Kur‘an tahtı altında şu hadis yazılmıştır. “Peygamberimiz 

Hazret-i Muhammed söyledi: Dünya bir saattir, onu taatte kılmak gerekir. Yani insan ömrü 

kısadır, o ömrü ibadetle geçirmek, Allah’ın yap dediğini yapmak, men ettiklerini yapmamak 

lazımdır.” demektir. 

 Minberin sol tarafında, korkuluğun altında bir madalyon içinde (Sure:17, Ayet: 18) 

ten bir kısım yazılıdır. “Deki herkes kendi isteği gibi amel eder.” Yazılıdır.. 

 Burada beyzi bir madalyon içinde yukarıda ikinci madde de yazılan kelimeler 

tekrarlanmıştır. Minberin sağ yüzünde (Sure:12, Ayet:64) ten bir kısmın yazıldığı 

mehazlerden anlaşılmaktadır. Bu yazının fotoğrafı yoktur. “Allah hafızların hayırlısı, 

merhametlilerin en merhametlisidir.” 

Küre Camisinin nin cümle kapılarıda ağaç oymadır, süslüdür. Tahtalar üzerine 

sanatkar “Abdullah oğlu Đlyas tarafından H. 878 yılında yapıldı“ yazılıdır.  

Caminin banisi de Hoca Şems üd-din adında bir hayır sahibidir. Minberdeki yazılar 

arasında tarih ve sanatkar adı yoktur. Fakat aynı caminin, aynı tip tezyinatla süslü minberinin 

de o ustanın o tarihlerde yaptığını kabul edilebilir. Minberi yapan, Abdullah oğlu Đlyas 

hakkında bilgi yoktur. Fakat caminin banisi hakkında Vakıflar Umum Müdürlüğü 

Arşivindeki 608 sayılı defterin 298 sahifesinde şu bilgiler vardır. 

 Merhum Cenderecizade Bakır Küresinde,  Atası Hoca Şemsin bina ettiği caminin 

mesalihi için, Galata’da Ortabölük’te, Karaköy kurbünde alt katı üç odalı, diğer iki katı ikişer 

odalı olmak üzere üç katlı bir mahzeni vakfetmiştir. Sultan Bayezid Han da otuzbin nakit 

akça vakfetmiş. Bu meblağın rebhinden caminin imamına günde üç, hatibine iki, müezzinine 

bir, kayyımına bir, hasır ve yağ masrafı için de günde bir, Evkafın rakabesi için, yevmi iki 

akça verilmesi ve cuma günlerinde devir suretile “Kur’an-ı Kerim” okuyan dört nefer hafızın 

herbirine günde yarım dirhem, muarrife günde bir akça verilmesi, artan paranın da tevliyyet 

hissesi olması şart konmuştur. Bundan başka, Cenderecizade otuz bin akça daha vakfedip, 
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Atası Mescidi için, vakfa yarar emlak alınmasını vasiyet etmiştir.835(Vakfiyesi 

bulunamadığı, fakat vakfiye tarihinin 870 olduğu kayıtlıdır.)     

 Bu kayıtların ışığı altında Sicil-i Osman-i’de şu bilgileri vardır. Cenderecizade 

Muhyi’d-din Şemsi Ahmed Efendi, Hayreddin Paşa neslindedir. Fatih Sultan Mehmed’in 

yakınlarından olduğu için, önce Anadolu Defterdarı, 891 de Başdefterdar olmuştur. 898 de 

vefat etmiştir. Süleymaniye Türbesinde medfundur. Şair ve münişidir. Kağıthanedeki 

Cendereci çiftliği ile çayırları kendisine padişah ihsan eylemiştir836 

 

5.23 Manisa Đvaz Paşa Camii Minberi 

 

                         

                                                        M.Zeki ORAL 

M. Zeki ORAL, bu eseri de yerinde görmediğini, fotoğrafından bilgilere ulaştığını 

belirtmektedir. Minber kapısının aynalık kısmında (Sure:3, Ayet:56) yazılıdır. Bu ayet ve 

Türkçesi Siirt Ulu Camii Minberinde yazılmıştır. Minberde başka kitabe yoktur. 

 Caminin kitabesine göre bu eser H. 889 yılında yapılmıştır. Hacı Đvaz Paşa, Abdü’l-

mü’min adında bir zatın oğludur. Osmanlı ümerasındandır. Caminin H. 893 tarihli vakfiyesi 

vardır. Manisa’daki Đvaz Paşa Hamamı da bu caminin vakıfları arasındadır. 

                                                 
835 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
74. 
836 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
75. 
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5.24 Manisa Hatuniye Camii Minberi 

M. Zeki ORAL, bu minberi de yerinde görmediğini. Kitabelerini fotoğraflarından 

okuduğunu. Minber kapısının yukarısında (Sure:33, Ayet:56) yazılı olduğunu. Bu ayetin 

Siirt Minberinde de yazılı olduğunu.837  

Minberin sol tarafında ve nebati süsler ortasında şu tarih yazıları vardır.  

“(Bu minber) 900 yılı Zilhicce ayı sonunda tamam oldu.”yazılıdır.  

Hatuniye Camisini ve minberini Osmanlı hükümdarlarından II. Bayezid’in oğlu 

Sultan Şehinşah, Saruhan Valisi iken, annesi Hüsn-ü Şad Hatun adına yaptırmıştır. Cami 

kitabesine göre terkibinin delalet ettiği H. 896 (1490) yılında yapılmış, minber ise yukarıda 

yazılı tarihine göre camiden dört yıl sonra tamamlanmıştır. Caminin vakfiyesi H. 903 

tarihlidir. Hüsn-ü Şad Hatun Abdü’l Celil adında bir zatın kızıdır. Şehinşah, babası Bayezid 

Amasya’da vali iken, Amasya’da ve H. 869 da doğmuştur. Bursa ve Saruhan‘da şehzade 

valilik yapmıştır. Şehzade Cem’e halef olarak Konya’da bulunmuş. H. 917 de Konya’da 

vefat etmiştir. Cenazesi Bursa’ya naklolunmuş mezarı II. Murad Türbesi civarındadır.838 

 

5.25 Manisa Đbrahim Çelebi Camii Minberi 

M. Zeki ORAL, bu minberi yerinde görmediğini, kitabelerini fotoğraflarından 

okuduğunu, Minber kapısının üstünde. “Cenab-ı Hakka tesbih ederim ve Allahü Taalaya 

hamdeylerim, meth-ü sena ederim, överim.” demektir. 

Minberin sol tarafındaki Hadis-i Şerif‘in tamamı, Bursa Ulu Camii Minberinde 

yazılıdır.  

Minberin sağ tarafında girift bir sülüs ile yazılmış usta ve tarih kitabesi vardır. 

“Marangoz Đlyas tarafından bu minberin yapılması H. 983 yılında tamam oldu.” 

 Cami H. 956 yılında yapılmıştır. Minber kitabesinin tarihi 983 tür, cami ile minberin 

inşası arasında 27 sene zaman farkı vardır. Minberin kitabesinde yazılı olmamasına rağmen 

Đbrahim Çelebi çok yaşamış ve 27 sene sonra da bu minberi yaptırmış olduğunu veya 

minberin mütevelliler tarafından ilave edildiğini düşünmek mümkündür.  

Sicil-i Osmani’de, bu tarihlerde yaşamış bir Đbrahim Çelebi vardır. Bu Đbrahim 

Çelebi Maliye katiplerinden iken Anadolu Defterdarı, H. 969 yılında Başdefterdar olmuş, 

                                                 
837 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
75. 
838 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
76. 
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970 den sonra azledilerek vefat etmiştir. Müstakim bir zattır. Minberin ustası olan dülger 

Đlyas’ın kim olduğu bilenememiştir.839  

 

5.26 Kayseri Lalapaşa Camii Minberi 

 

                                   

                                                                    M. Zeki ORAL 

M. Zeki ORAL bu minberi yerinde gördüğünü, orta boy minberlerden olduğunu, 

çok harap olduğunu, yan satıhtaki göbek süslemelerinin bir kısmının döküldüğünü 

belirtmektedir.840 

Minberin sağ tarafında, Kur’an tahtı kafesinin alt tarafında Ebubekir’in adı 

yazılmıştır. Minber korkuluğunun alt bordüründe, Ayet-el Kürsi,  minber korkuluğunun üst 

bordüründe, sure 9, ayet 18 ve Kelime-i Tevhit yazılıdır. Minber’in müsellesi, korkuluğu ve 

taht kısmında, yine Kur’an’dan sure ve ayetler bulunmaktadır. Minber korkuluğundaki 

yazılar kûfî celîsi ve küçük boyda kûfî harfler (nesih kûfî) yazılmıştır. Kur’an tahtı 

yanlarındaki yazılar, Selçuk neshi’dir. 

Minberde inşaa tarihi ve kitabesi yoktur, kaynaklarda bu cami ve banisi hakkında bir 

malumata rastlanılmamıştır.841 

 

                                                 
839 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
76. 
840 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
55. 
841 Oral, “Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri” a.g.m, Vakıflar, V, 1962: 
56,57. 
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5.27 Nakkaş Abdullah  

Ağaç oyma işleri, Türk sanatının önemli bir bölümünü teşkil eder.842 Anadolu 

Selçukluları, Beylikler ve Osmanlılar zamanında ağaç oyma tekniği ile minberler, 

sandukalar, vaiz kürsüleri, hükümdar tahtları, kapı, dolap kanatları, çekmeceler, rahleler 

yapılmıştır. Bunlardan oldukça önemli sayılabilecek bir kısmı da günümüze kadar 

gelmişlerdir. Bu ağaç oyma işlerini süsleyen, motifleri çizen, yazıları yazan sanatkârların 

bazıları, eserleri üzerine imzalarını bile yazmaktan imtina etmişlerdir. Bazıları ise, yaptıkları 

işin bir köşesine ve en kısa bir şekilde adını, babası adını ve memleketini yazmışlardır. 843

 Türkiye’de yetişmiş mutasavvıflar,  âlimler, şairler, devlet adamları hakkında 

kitaplar yazılmış ise de, bu kabil sanatçılara dair, bir kitap mevcut olmadığı için, hangi 

asırda, hangi sanatkârlar yetişmiş ve hangi işleri yapmıştır. Bunu bir kitaptan okuyarak 

öğrenmek imkânı yoktur. Bu sanatkârları ancak, eserlerine adlarını yazmış olanlarını 

incelemek mümkündür. 

M. Zeki ORAL çalışmaları esnasında, Ankara’lı iki sanatkâr tespit ettiğini, 

bunlardan birisi, Ankara’da Ahi Şerefüd-din Sandukası ile Kastamonu’da iki cami kapısı 

üzerinde imzası bulunan, Mahmut oğlu Abdullah’tır. Diğeri Ankara’da Kızılbey, Ahi 

Şerefüd-din Camilerindeki minberler ile Çorum Ulu Cami Minberini yapmış ve Çorum’daki 

minbere, Ankara’lı olduğunu ilave etmiş bulunan, Neccar (marangoz, dülger) Ebubekir oğlu 

Mehmet’tir.844  

 Ankara Ahilerinden olan olan, Ahi Şerefüd-din şu anlatacağımız sandukasının 

üzerindeki elkabına göre, “Hazret-i Muhammet evlatlarının iftihar ettiği, fütüvvet ve 

mürüvvet ehlinin sultanı, yüce ahi, hakkın ve dinin şerefi, Đslam ve Müslümanların ışığı, saha 

ve kerem babasıdır.”  

Ankara’da sanat şaheserlerinden sayılmaya layık olan bir cami ve sağlığında 

yaptırmış olduğu bir de türbesi vardır. Yine sandukası üzerine yazılmış, ölüm tarihine göre 

751 H. Yılı Recep ayının 28. Cuma günü namaz vaktinde “1 Ekim 1350 Cuma vefat 

etmiştir, adı geçen türbesine defnolunmuştur. O zaman sağ olan, Ankara’lı sanatkâr Mahmut 

oğlu Abdullah, Ahi Şeref üd-din için bir sanat şahikası olan ağaç oyma sandukayı yapmıştır.  
                                                 
842 Öney, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap teknikleri, Sanat Yıllığı, III, Đstanbul 1970, s.135-150 
843 Oral, “Tarihi Eserlerimizi Bezeyenlerden Nakkaş Abdullah” AÜ. Đlahiyat Fakültesi, Türk Đslam Sanatları 
Enstitüsü, Yıllık Araştırmaları Dergisi, II, 1958: 153. 
844 Oral, “Tarihi Eserlerimizi Bezeyenlerden Nakkaş Abdullah” a.g.m, Yıllık Araştırmaları Dergisi, II, 1958: 
154. 
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Bugün Etnografya Müzesi’nde teşhir edilmekte olan bu sanduka, ceviz ağacından 

yapılmıştır. Dikdörtgen prizma şeklinde bir kaide üzerine, tam ortasından, dikine kesilmiş 

ongen prizmadan bir başlık konmuş, başlığın üstü de, bir külahla süslenmiştir, önüne yine 

dikdörtgen prizma biçiminde, bir kaide ile üstüne beşgen prizmadan bir kapak konmak, 

suretiyle sanduka tamamlanmıştır. Sandukanın bütün dış yüzlerine ayetler, hadislerle ahi 

Şerefüd-din’in elkabı ve ölüm tarihi yazılmış, yazıların etrafı rumi ve nebati süslerle 

bezenmiştir. Bu yazılar ve motiflerin etrafı, oyulmak suretiyle kabartılmış yani oyma 

kabartma tarzında işlenmiştir. 

Beşgen prizması şeklindeki kapağın ayak tarafına, sanatkârın adı şöyle yazılmıştır: 

“Mahmut oğlu Nakkaş Abdullah yaptı.” demektir.  

Kastamonu merkezinde Atabey Mahallesi’nde, Đbn-i Neccar Camisi’nin kapısı da, 

ağaç oymasının güzel örneklerindendir. Selçuklu devrinde böyle cami kapıları, dolap 

kapakları çarpılmasın, çatlamasın diye küçük küçük tahta parçaları üzerine işlenir, 

geçmelerle tutturulurdu. Konya’nın Sahip Ata Camii kapısı, Hazret-i Mevlâna Dergâhı’nın 

Tilavet odasındaki, dolap kapakları, böyle olduğu gibi memleketimizde, aynı usulde 

yapılmış başka birçok kapılar ve minberler mevcuttur. Anadolu Beylikleri zamanında (XIV. 

asırda) aynı teknikte yapılmış eserler görülmektedir. Fakat aynı dönemde, yekpare veya orta 

yan olmak üzere, bir kaç parça tahta üzerine işlemek suretiyle elde edilmiş kapı ve pencere 

kanatları vardır. Nispeten kolay olan bu ikinci tarz, müteakip asırlarda taammüm ederek 

evvelkilerin yerine kaim olmuştur.845  

Đbn-i Neccar Camii kapısı da, işte böyle yekpare tahtalardan yapılmıştır. Kapı sağ, 

sol kanat ile ortada pervazdan (Anadolu’nun bazı yerlerinde bini denilen bir parça) ibarettir. 

Kanatlardaki tezyinat tamamen simetriktir. Rumi motiflerden bordürlerle çevrilmiş ortasına 

yine rumilerden göbek tezyinatı ve buna mümas olarak armut biçimli inkişaflar yapılmıştır. 

Arada boş satıhlar da bırakılmıştır. Bu esas Türk zevkine uygundur. Arap ve Acem işlerinde 

bütün satıhları dolduran işlemeler, tezyinatın zevkini ve tesirini kaybeder. Arada bırakılan 

boş satıhlar, süslerin daha net ve cazip görünmesini mümkün kılmaktadır. Pervaz süsleri de 

bulunduğu parçaya uygundur.  

                                                 
845 Oral, “Tarihi Eserlerimizi Bezeyenlerden Nakkaş Abdullah” a.g.m, Yıllık Araştırmaları Dergisi, II, 1958: 
154. 



321 
 

 
 

Kapının kanatlarının yukarısındaki karşılıklı iki dörtgen içinde (Ulu tanrı söyledi) ve 

(Mescitler Allah içindir. Orada bir olan Allahtan başkasına dua etmeyiniz) mealinde yazılar 

vardır.  

Kapı pervazının yukarısında “Ankaralı Mahmut oğlu Nakkaş Abdullah yaptı” yazılı 

kitabe bulunmaktadır: Pervazın alt kısmında kapının yapıldığı tarihi gösteren kitabe şöyledir: 

“Bu mübarek kapının yapılması 758 yılı Zilhicce ayının dokuzunda (23 Kasım 1357 

Perşembe) günü emrolundu” demektir. 

Sanatkârın imzasını taşıyan eserlerden birisi de, Kastamonu’nun, Kasaba köyündeki 

Mahmut Bey Camisi’ndedir. Eski kayıtlara (Kasaba Örenciği) yahut (Ilısu) adıyla geçmiş 

olan bu köyde, bahse konu olan camiden başka, büyük bir cami bir mescit ile iki hamam 

harabesi vardır. Bunlar Kasaba köyünün, Candaroğulları zamanında önemli bir merkez 

olduğunu göstermektedir. Kitabesine göre Đsfendiyaroğulları’ndan Adil Bey Oğlu Mahmut 

Bey tarafından 768 H. 1367 M. yılında yaptırılmış olan bu caminin ahşap işleri bu arada 

kapısı gibi, minberinin de Mahmut oğlu Abdullah tarafından yapılmış olduğu kuvvetle 

tahmin olunabilir. Bu minber harap olmuş, pek az parçası kalmıştır. Üzerinde yazı da 

bulunamamıştır. Kapısının yapılışı, üzerindeki süsleri, yazıları ve usta adı bakımından 

tamamen yukarıda yazılan Đbn-i Neccar Camisi’nin kapısına benzemektedir. Herhalde bir 

yanlışlık eseri olarak Mahmut Bey Camisi’nde ayet kapının sağ kanadına yazılmıştır. Đbn-i 

Neccar kapısında ise soldadır. 

Nakkaş Mahmut oğlu Abdullah, Ankara’lıdır. 1350-1367 yılları arasında sağ olduğu 

kitabelerle sabittir. XIV. asırda yaşamış en yüksek sanatkârlardan olduğu günümüze kadar 

dayanabilmiş olan eserlerinden anlaşılmaktadır.846 

 

 

 

 

 

 

                                                 
846 Oral, “Tarihi Eserlerimizi Bezeyenlerden Nakkaş Abdullah” a.g.m, Yıllık Araştırmaları Dergisi, II, 1958: 
155. 
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5.28 Genel Tarih ve Halk Kültürü ve Sosyal Faaliyetlerle ilgili 

Araştırmaları 

 5.28.1 Anadolu Köylerinde Sosyal Örgütlerden Gençler Kurulu Yahut 

Ahiliğin Devamı 

Selçuklular döneminde Ahiler, Anadolu’da XIII. y.y. dan, XV. y.y. ın 

sonlarına kadar, Türk zanaat ve ticaret hayatına yön vermenin yanında, askerî, 

bürokrasi ve eğitim alanlarında da istihdam edilmişlerdir. Özellikle kurdukları 

zâviye, mescid, medrese gibi dini, hayri ve sosyal tesisler ile toplumun ekseriyetini 

etkileri altına alabilmişlerdir.  

Ahilerin Anadolu döneminden itibaren, faaliyet gösterdikleri en önemli 

bölgeler, Kırşehir, Sivas, Tokat, Kayseri, Konya, Aksaray, Niğde, Beyşehir, Akşehir, 

Ereğli ve Larende gibi merkezlerdir. Anadolu Selçukluları zamanında, Ahi Evran 

tarafından kurulan ve etkisini XVIII. yüzyıla kadar devam ettiren ahilik, bilhassa 

beylikler dönemi ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş devirlerinde önemli fonksiyonlar 

icra etmiştir.847 

M. Zeki ORAL, Niğde’de bulunduğu zaman içerisinde, Köylerde Đhtiyar 

heyetine benzer bir de, Gençler Kurulu olduğunu, Niğde’nin Dündarlı köyünün, (bugün 

kasabadır) bu bakımdan incelenmeye değer bulmuştur. Burada milli ananeler değişmemiştir. 

Kurulduğu gibi yaşamaktadır. Ahiliğin devamı diyebileceğimiz bu yapı Gençler 

Kuruludur.848  

Gençler Kurulu, köyün gençleri arasında gürbüzlüğü, nezaketi, ahlakı ile 

arkadaşları arasında sevilen sayılan üç genci, açık oy ile seçer. Bunlara; Yiğit başı, 

Gönüllüler ağası, Bayrakçı yahut Bayraktar denilir. 

   Yiğit başının veya üyelerinin bir eksiği görülünce kurul toplanır. Toplanılacak 

odanın üstüne derneğin bayrağı çekilir. Bayrağı gören gençler oraya toplanırlar. Kimi birkaç 

gün atışmalar sürer. Eksiği görülen yiğit başına veya gönülüller ağasına: Seni yiğit başlıkta 

veya bayraktarlıkta görmek istemiyoruz, denilir.  

                                                 
847

 Mikail Bayram, Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu, Konya 1991, s.3-6. 
848 Oral, “Anadolu Köylerinde Gençler Derneği Yahut Ahiliğin Devamı” Türk Etnografya Dergisi, (Sayı 3 ten 
ayrı basım) III. 1959: 3. 
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         Bu suretle çokluğun istemediği yiğit başı veya üyeleri itirazsız çekilmeye 

mecburdur. Đşine nihayet verilenlerin yerine, açık oyla yenileri seçilir. Seçime iştirak 

edebilmek veya seçilebilmek için o köyden olmak ve bekâr olmak şarttır.  

M. Zeki ORAL, Gençler kurulunun gelirlerini ve bunların harcama usullerini, 

Gençler kurulunun hak ve görevlerini, kurulun üyelerinden Yiğit başı, Gönüller ağası, 

Bayraktarın kurul içindeki görevlerini açıklamıştır.849 

Geçmişte köylerimizde bulunan, bu tür sosyal kuruluşların, mili ve manevi günlerde 

yaşanan coşkuya ortak olmak ve organize etmek, gençler arasında sosyal ilişkileri 

geliştirmek ve yardımlaşmayı bir kültür olarak yerleştirmek gibi, önemli görevleri olmuştur. 

Bugün köylerde bu tür gençler kurulu veya yerine geçecek faaliyet ve uygulamalar 

bulunmamaktadır. 

 

5.28.2 Şer’iye Defterlerinde Türkçe Kişi Adları 

M. Zeki ORAL, Konya merkez ve ilçeleri ile Isparta, Burdur illerinden Konya 

Müze’sine getirilmiş olan Şer’iye Sicil Defterlerini ciltlettirip, tasnif ettiğini, tasnif yapılırken 

bu defterlerde geçen Türkçe kişi adları, mahalle ve köy adları, eski eser adları,  devlet 

adamları adlarını incelemiştir.850 

Çalışmasındaki Türkçe şahıs adları; 970 H. 1562 M. yılından 1074 H. 1663 M. 

yılına, Osmanlı hükümdarlarından, Kanuni zamanından IV. Mehmet zamanına kadar devam 

eden ve 1–12 sıra numarasında kayıtlı, Konya defterlerinden, M. Zeki ORAL tarafından 

alınmıştır. 

Bunlar A dan Y ye kadar harf sırasına konulmuştur. Uzun yıllar şahıs adı olarak 

söylenmiş ve yazılmış olan bu isimleri ki bazıları bu gün de kullanılmaktadır. M. Zeki 

ORAL, isimleri unutulmaktan kurtarmayı düşünerek çalışmayı yapmıştır.851  

 

 

 

 
                                                 
849Oral, Anadolu Köylerinde Gençler Derneği Yahut Ahiliğin Devamı” a.g.m, Etnografya, III, 1959: 4,5,6,7,8: 
Oral, “Anadolu Köylerinde Sosyal Örgütlerden Gençler Kurulu Yahut Ahiliğin Devamı” Akpınar, XVII, 1936: 
10-12.  
850 Oral, “Şer’iye Sicil Defterinde Türkçe Kişi Adları” Anıt (Mehmet Yusufoğlu imzalı), III, 1949: 11-12; Oral, 
“Şer’iye Sicil Defterinde Türkçe Kişi Adları” a.g.m, Anıt, IV, 1949: 11-12.  
851Oral, “Şer’iye Sicil Defterinde Türkçe Kişi Adları” a.g.m, Anıt, VI, 1949: 21-23. 
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 5.28.3 Anadolu’da Kurulmuş Türk Devletleri Listesi   

(Devlet adına göre) 

 Artukkoğulları Devleti    Diyarbakır, Harput, Mardin 

 Aydınoğulları     Birliği  

 Akkoyunlu (Bayındıriyye sülalesi)               Diyarbakır 

 Akkoyunlu (Bayındıriyye sülalesi şubeleri)   Erzincan, Mardin, Muş 852 

Saltukoğulları  Devleti               Erzurum 

 Candaroğulları                Devleti               Kastamonu 

 Canik Beyleri  Devleti               Samsun 

 Danişmendler  Devleti               Sivas, Malatya 

Denizli Beyleri  Devleti                Denizli 

 Ermenşahlar  Devleti                Ahlat 

 Eşrefoğulları  Devleti                Beyşehir 

 Ertanaoğulları  Devleti                Sivas 

Germiyanoğulları               Devleti                            Kütahya 

 Đnaloğulları               Devleti                Diyarbakır    

Đzmiroğulları  Devleti                Đzmir 

 Karamanoğulları  Devleti                Ermenek, Karaman, Konya, Niğde 

Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti                             Sivas  

 Karasioğulları  Devleti                 Balıkesir 

Menteşeoğulları               Devleti                 Beçin        

 Mengüçekoğulları              Devleti                Erzincan, Divriği 

 Nisanoğulları  Devleti                 Diyarbakır 

 Pervaneoğlulları  Devleti                 Sinop 

 Osmanlı   Devleti                             Bursa, Edirne, Đstanbul 

 Selçuklular                Devleti                 Konya, Đznik 

Sahibataoğulları  Devleti                 Afyonkarahisar 

      Saruhanoğulları  Devleti                  Manisa 

Şerefhanlar                 Devleti     Bitlis 

                                                 
    852

Muş'tan Diyarıbakır Müzesine getirilmiş bir mezar kitabesine istinat edilmektedir. Bu kitabe Muş'un hükümet 
merkezi olduğunu ve şimdiye kadar Tarihçe gizli kalmış bir hükümdar adını göstermesi bakımından önemlidir.    
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 Şatgeldi   Devleti   Amasya 

 Tekeoğulları  Devleti   Antalya 

 Türkiye Cumhuriyeti Devleti   Ankara 

 Hamitoğulları   Devleti   Isparta 

 Ramazanoğulları                Devleti    Adana 

 Zülkadiroğulları    Devleti                Maraş 

M. Zeki ORAL, bu makalesinde, Anadolu’da kurulmuş Türk Devletlerini, Devlet 

adına göre ve başkentlerine göre incelemiştir.853 

 

5.28.4 Đlkokullarda Sosyal Đşçimenlikler (Faaliyetler) 

M. Zeki ORAL, 1926 yılında başöğretmeni bulunduğu okulda, ilk denemelerini 

yaptığı sosyal işcimenliklerden alınabilen sonucun, eğitim ve öğretim bakımından önemini 

ve bu alanda yazılmış eserleri okuyarak, edindiği tecrübe ile bulunduğu her okulda bu 

sosyeteleri (bölüm, dal) kurduğunu, bunların sebep-sonuç, iyi-kötü yönlerini araştırarak 

kılavuz niteliğindeki bu kitapçığı hazırlamıştır.854 

  Bu kılavuz kitabı uygulayan eğiticilerin, öğrenci sosyetelerinde, memnun edici 

sonuçlara ulaşılabileceğini belirtmiştir. 

M. Zeki ORAL, Öğrenci sosyetelerinin nasıl kurulacağı ve nasıl yönetileceğini bu 

sosyetelerin eğitim işlerindeki önemini incelediği bu çalışmasında Đlkokullardaki sosyal 

faaliyetleri;  

Çocukların ahlak eğitiminin, eğitmenler tarafından küçük yaşta verilmesi 

gerektiğinin önemini anlatmış, cemiyet ahlakının oluşmasında öğrencilerin, kendilerini baskı 

altında hissetmeden sosyal hayatın içinde yaşayarak verilmesi gerektiğinin önemi ve öğrenci 

sosyetelerinin, hür düşünce, açık kalplilik ile öğretilerek karakterlerinin oluşmasına 

sağlayacağı katkıları ortaya koymuştur. 

Öğrenci Sosyetelerinin sosyal eğitime olan katkısını, devletin eğitime olan katkısının 

ve verilmek istenen ilkelerin, Tarih, Yurt bilgisi, Türkçe derslerinin anlatılmak istenen 

Cumhuriyetin temel ilkeleri doğrultusunda verilmesinin önemini anlatmıştır.  

                                                 
853Oral, “Anadolu’da Kurulmuş Türk Devletleri Listesi” Anıt Dergisi, ( Mehmet Yusufoğlu imzalı) XIX, 1950: 
6-8. 
854 Oral, Đlkokullarda Sosyal Đşçimenlikler, Niğde Kültür Direktörlüğü Yayınlarından I, Niğde 1936, s.1-29. 
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Öğrenci Sosyetelerinin okul yasavı (kuralları) bakımından önemini, öğrencilerin 

söylemek ve dinlemek istediklerinin bir kurallar manzumesi ile yapılmasının, okul kuralları 

ile mümkün olduğunu, bu kuralların, Cumhuriyetin bizden istediği ve bizimde bu istekler 

doğrultusunda, yetişmiş yurttaşlar olarak uyacağımız kuralları belirtmiştir.    

Öğrenci Sosyetelerinin diğer faydalarını, maddeler halinde açıklamış,  öğrenci 

sosyeteleri iyi yönetilen bir okulda, yasav kurmaya çalışan bir Öğretmen ile bu iş için 

savaşılacak bir öğrenci kitlesi kalmayacağını ve bu sosyetelerin (Birlik)  öğrencilere ve 

eğitime katkısını değerlendirmiştir. 

 

5.29 Diğer Hususlardaki Çalışmalar 

5.29.1 Fatih Sultan Mehmed’in Gevale Kalesi Đle Karaman Đllerini Fethi 

ve Hamidi’nin Terci-i Bendi 

ORAL, Anadolu Selçukluları’nın son dönemlerinde, devlet yönetiminin 

zayıflaması ile irili ufaklı birçok beylik kurulmuştur, bu beyliklerin önemlilerinin 

Osmanoğulları ile Karamanoğulları olduğunu belirterek makalesine giriş yapmıştır.  

Kuruluş aşamasında dahi Osmanlılarda ciddi bir devlet yapılanması mevcut 

olduğunu ve bu özelliğin Osmanlılara yansımasının olumlu olduğunu açıklamıştır. 

 Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla kurulan, beylikler içinde en güçlü iki 

beylikten birinin Karamanoğulları diğerinin ise Osmanlılar olduğunu ve bunların 

zaman içerisinde sınır komşusu olduklarını. Osmanlı Sultanlarından, I.Murat 

döneminde Karamanoğulları ile başlayan mücadelenin Yıldırım Bayezid ile neticeye 

ulaşmış olduğunu ve Karamanoğulları’na bu sultan döneminde son vermiş olduğunu, 

Anadolu’da sağlanan bu Türk birliğinin kısa bir süre sonra, Ankara savaşıyla 

dağılmış olduğunu, bu durumdan, Karamanoğulları’nın istifade ederek yeniden tarih 

sahnesine çıkmış olduklarını belirtmiştir.  

 Osmanlıların, Anadolu’da birliğin sağlanmasında engel gördükleri 

Karamanoğulları’nın Osmanlılar tarafından tarih sahnesinden silindiğini, 

Osmanlılarla,  Karamanoğulları arasındaki çatışmaların II. Murat zamanında daha 

yoğunluk kazandığını ancak Karamanoğlu Đbrahim Bey’in ılımlı siyasetiyle bu yoğun 

mücadelenin azaldığını belirtmiştir. 
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 Karamanoğlu Đbrahim Bey, bir cariyesinden doğan, oğlu Đshak Bey’i veliaht 

göstermiştir, diğer 6 oğlunun anne tarafı, Osmanlı’ya dayanmaktadır. Bu durum 

karşısında, diğer Türk anneden doğan kardeşlerin, cariyeden meydana gelen bir 

kişinin tahta oturamayacağını ileri sürerek isyan bayrağı açmışlardır.  

Taht üzerinde sürüp giden bu mücadele sürecinde Karamanoğlu Đbrahim’in 

Konya’dan çıkmak zorunda kaldığını ve Gevale Kalesi’ne iltica etmek isterken 

hastalanması sebebiyle vefat ettiğini, bu ölüm olayıyla beraber veliahtlar arasında, 

taht mücadelesinin daha da kızıştığını ve babasının sağlığında tahta varis gösterilen, 

Đshak’ın Uzun Hasan’ın desteğini alarak taht iddiasını daha da sağlamlaştırdığını.  

Konya’dan yola çıkan, Pir Ahmet diğer kardeşleriyle beraber, Osmanlı 

Sultanı Fatih’e sığındığını, Uzun Hasan’ın askerlerinin Anadolu’da zulüm yapmaları 

üzerine halktan, Đshak’a karşı bir tepki doğmasına sebep olmuş, Đshak’ında boş 

durmayıp Fatih Sultan Mehmet ile anlaşma yollarını aradığını ama başarısız 

olduğunu. Osmanlı desteğini alan Pir Ahmet’in, Đshak’ı bozguna uğratıp, Karaman 

tahtına oturmuş olduğunu. 

 Bu yardım karşılığında Karaman topraklarının bir kısmının, Osmanlıya 

verilmiş olduğunu, verilen yerlerin daha sonra Osmanlı, Karamanoğlu,  Pir Ahmet’in 

ittifakını bozmuş olduğunu. 

Fatih Sultan Mehmet’in, ordusuyla, Konya üzerine sefere çıkması karşısında, 

Pir Ahmet’in, Lârende’ye kaçtığını. Osmanlı ordusunun, Pir Ahmet’i bozguna 

uğrattığını ve Karaman illerini feth ettiğini, Bu fetihle beraber Karaman 

topraklarında yaşayan kültür, bilim ve sanat adamlarının, başkent Đstanbul’a göçü 

sağlandığını belirtmiştir 

 Osmanlı ordusunun, Gevale Kalesi’ni fethetmekte zorlandığını bunun 

sebebinin, Karaman ordusunun savunma gücünden değil de kalenin bulunduğu yerin, 

konum itibariyle, zor arazi şartlarına sahip olduğundan kaynaklandığını belirtmiştir. 

M. Zeki ORAL, Gevale Kalesinin önemini ve tarihi gelişimini anlattığı bu 

çalışmasında Gevale Kalesinin krokisi ile resimlerine yer vermiştir.855 

     

 

                                                 
855 Oral, “Fatih Sultan Mehmed’in Gevale Kalesi ile Karaman illerini Fethi ve Hamidi’nin Terc-i 
Bend” Vakıflar Dergisi, S.IV, Ankara 1958, s. 81-89. 
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  5.29.2 Zehirli Gazlar ve Korunma Yolları  

M. Zeki ORAL konuyla ilgili değişik yerlerde konferanslar verdiği ve ikinci dünya 

harbi döneminin önemli konularından biri olan zehirli gazlar ve korunma yollarını bir 

kitapçık olarak bütün yurttaşlara dağıtmak düşüncesindedir. 

 Prof. Kimyager Nuri REFET’den teknik yardım alarak bu korkunç silaha karşı, 

büyük küçük her vatandaşın bilmesi gerekli olan, zehirli gazların tarihçesi, tarif ve taksimi ve 

izahı, gaz kullanma vasıtaları, sisler, en geniş manasi ile gazlara karşı korunma yollarını 

öğretmeye çalışmıştır.856 

 
5.29.3 Niğde Köylerinde Kalkınma Hareketleri Kültürde Đleri Adımlar 
 
M. Zeki ORAL, Niğde iline, Vali olarak atanan Faik ÜSTÜN’le ilgili iyi 

dileklerini ihtiva eden yazısında,  Faik ÜSTÜN’ün, Niğde Valiliği’ne atanması ile 

Valiliğe bağlı idarî birimlerin Đlçe, Kasaba, Köylerde yapılan çalışmaların hayırlı 

işlere dönüştüğünden, kültür, sağlık, sosyal ve ekonomik alanlarda pek çok hayırlı 

işler yapıldığından bahsedip, köy okullarının geçmişiyle o gündeki durumlarını 

karşılaştırarak, eğitim, öğretim alanlarında gelinen noktanın, küçümsenemeyecek 

kadar önemli yol kaydettiğini, köylü vatandaşların bu durum karşısında okullarına 

mabet sevgisiyle sarılıp sahiplendiklerini ifade etmiştir.857 

 

5.29.5 Ahmet Tevhid'in bir Mektubu 

M. Zeki ORAL, Ahmet Tevhid ile senelerce devam etmiş dostlukları olduğunu. 

Tarihimizin türlü bahislerini Đlgilendiren mektupları kitap, defter ve notların arasında birer 

ikişer elime geçtiğinde merhumu hatırladığından bahsetmektedir. Mektubu Tokat’ta 

Đlköğretim Müfettişi olarak bulunduğu zaman 1932 yılında yazılmıştır.  

Mektupta,  Azizim efendim.        

 18.Nisan.1932 tarihli iltifatname-i âlinizi memnuniyetle okudum. Filhakika mütalâa 

ruhun gıdasıdır. Yılların verdiği yorgunluk vücudun her tarafını yıpratmakta olduğu gibi 

dimağa da tesirden hali kalmıyor. Bunun için okunan eserlerde fiş usulü ile not almalıdır.           

                                                 
856 Oral, “Zehirli Gazlar ve Korunma Yolları” Akpınar,  20,1936: 21;  Oral, “Zehirli Gazlar ve Korunma 
Yolları” a.g.m, Akpınar, 22, 1936: 26. 
857 Oral, “Niğde Köylerinde Kalkınma Hareketleri ve Kültürde Đleri Adımlar”  Vakılar Dergisi, S.27, 
1937. 
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Fiş usulü ile alınan notlar hüruf-u hece sırasıyla tanzim edilir. Çoğalınca tarih, coğrafya, tıp 

vesaire gibi aksama ayrılır. Celâl Esad beyin notlar ve kütüphanelere dair usul-u tasnif 

eserinden iki nüsha olmakla bir tanesini, zat-ı âlinize gönderdim, buna kütüphaneciliği de 

arkadaş ettim. Notları fiş usulü ile yapmak kolaydır. Mesela “Tazya” köyü hakkında bir fiş 

yaparsınız. Bu köy hakkında coğrafî mevzi, hudut evsafını lütfetmiş olduğunuz kitabeyi de 

yazarsınız. Bu kitabe, Ertenaoğlu Mehmet, Kadı Burhaneddin Ahmet fişlerini tevlit eder. 

Günün birinde, bir lüzum üzerine Kadı Burhaneddin hakkında malumat lazım olursa, derhal 

fişe bakılır yahut Kadı Burhaneddin hakkında fazla malûmat elde edilir fişe ilave olunur. 

Fişlerde, mehazler mücmelen zikredilmelidir.                          

Togatimur sikkeleri çok bulunur. Đlhanîye kolleksiyonunda. Anadolu’da ve Đran’da 

kesilmiş 740, 739, 738 tarihli 14 gümüş ve bir bakır sikkem vardır. Bu cümleden Erzincan, 

Amasya, Tokat, Zile, Samsun, Kırşehir, Kayseriye, Maden Nikide (Şimdiki imlası Niğde) 

bunlar kâfidir. Niksar ile Sivas olmayı versin, Arkadaşınız beyden bunları istemeyiniz, 

Tokat'ın eski imlâsı Tokat’dır. Niksar'ın Đslâmlar zamanında mahalli darp olduğunu, 

iş’arınızla vâkıf oldum. Niksar’a benzer paralarım vardır, Bunları bir türlü okuyamayordum. 

Bundan dolayı hassaten teşekkür ederim. Đlhanilerden Ebu Said-den sonra hükümete gelen 

Mehmed’in Niksar’da 738 senesinde kesilmiş bir gümüşüm var. Zengin bir Đlhaniye 

kolleksiyonum vardır. Bu hanedandan meşhur Gazan Mahmud'un biraderi Hudabende 

Mehmed’in (Olcaytu) oğlu Ebu Said Bahadır Han’ın muhtelif yerlerde kesilmiş paralarından 

müteaddit meskûkâtım vardır. Ancak “Arpa” hanın paralarından elde edemedim,  Yine bu 

aileden Musa Han’ın ancak 736 senesinde Tebriz'de kesilmiş bir gümüş parası ile bir de 

bakırını ancak elde edebildim.       

Đstifade edegeldiğim mektuplarınızı ara sıra eksik etmemenizi rica ile teveccühatı 

kalbiyenizin devamını niyaz ederim, Azizim efendim. Demektedir.858 

 

5.29.5 Konya’ya Bir Seyahat ( Ahmet Tevhid Bey’in Gayri Matbu Bir Eseri) 

M. Zeki ORAL, Ahmet Tevhid'in el yazılarıyla yazılmış, Konya'ya bir seyahat adlı 

not defterinin eline geçtiği ve 0,10 X 0,16 metre ebadında olan 145 sayfalık bu defterde, 

Ahmet Tevhid’in Đstanbul’dan Konya’ya gelirken, Anadolu şehir ve kasabalarında gördüğü 

                                                 
858Oral, “Ahmet Tevhid’ in Bir Mektubu” Anıt, 9, 1949: 5. 
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halkın, kahvehanelerde toplanıp boş yere vakit geçirdiklerinden bahsederek, çalışmanın, 

önemine dair bazı öğütlerinin bulunduğu, seyahatnameyi incelemiştir.  

Seyahatnamenin birinci bölümü, Konya Tarikidir. Merhum 17 Safer 1315 H. 7 

Temmuz 1313 Pazartesi günü, trenle Đstanbul’dan hareket ettiğini, geçtiği yerlerdeki 

memleket adlarını ve istasyonların, rakımlarını ve tabii manzaralarını, iki günde Konya’ya 

geldiğini, yollardaki yeme içme şartlarını, şimendiferin önemini ve Konya’ya yaptığı tesirleri 

yazdıktan sonra Fatihler ve seyyahların evvelce Đstanbul’dan Konya’ya kaç günde gitmiş ol-

duklarını ele alarak Yavuz'un Mısır ve Đran seferlerine, IV. Murad'ın Bağdat seferine 

giderken kaç günde ve hangi mevkilere uğrayarak Konya'ya geldiklerini, Evliya Çelebi’nin, 

Clement Huart'ın, Murray'ın takip ettiği yolları; Nabi’nin Tuhfet Ül-haremeyn’indeki menzil 

adlarını yazmıştır.  

Defterdeki konular şunlardır. 

“Konya istasyonu, Konya şehri, Konya Kalesi Konya’nın iç kalesi, Gevale Kalesi, 

Konya evleri, caddeleri, çarşı ve pazarları, bedestanı, eski bedestandaki asar-i atika (bazı 

müzelik taş eserlerin evvelce burada toplandığı anlaşılıyor), Buğday Pazarı, Konya 

mamulâtı, debbağlık, resmi daireler, mektepler, hapishane, tevkifhane, Alâeddin tepesi, 

köşkü, saat kulesi, muvakkıthâne, Konya camileri ve türbeleri, Selçukilerin Rum’a 

Anadolu'ya sureti vürudu, medreseleri, çeşmeleri, kütüphaneleri, meram bağları, meramdaki 

eski eserler; Konya’da valilik eden şehzadeler, Konya mahalliyatı, bu konuları defterine 

bazen bir, bir buçuk sahife bazen de bir iki satır olarak yazmış ve Konya'ya tekrar geldikleri 

zaman yeni notlarda ilâve etmiş ve tashihler yapmışlardır. Defterin muhteviyatı bir kitap 

olmak özelliğinde değildir.859 

 

5.29.6 Selçuklu Devri Ekmek Adları, Bazlama – Bazlamaç 

M. Zeki ORAL, Mehmet YUSUFOĞLU mahlasıyla yazdığı bu yazıda, Selçuklu 

devri metinlerinden, Sultan Velet Divanında: Uçmak aşından dilerim bir çanak, Nur 

hamurundan iki, üç bazlamaç, şeklinde geçen ekmek isimlerinden bahsetmiş Bazlamaç’ın  

kelime kökü, Baz dan geldiği  ve somun şekline getirilmiş yumruk büyüklüğündeki hamura 

dendiğini, bu bir ekmeklik hamur parçasına, Anadolu’nun bazı yerlerinde, zıvala da 

dendiğini, bu kökten üretilerek bazlama ve bazlamacın mayasız hamurdan, saç üzerinde 

                                                 
859  Oral, “Konya’ya Bir seyahat” (Ahmet Tevhid Bey’in Gayri Matbu bir Eseri) Dernek Başkanı olarak, Anıt, 
10, 1949: 1. 
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pişirilmiş bir nev’i ekmek tatlısı, bol saç gözlemesi, hamursuz katmer, anlamına geldiği gibi 

bu gün Anadolu’nun muhtelif yerlerinde, buğday, mısır unlarından mayalı, mayasız şekerli, 

şekersiz yapılan ekmeklere, bazlama veya bazlamaç dendiğini ve bazlamanın en az 800 

yıllık bir geçmişi olduğunu ve Selçuklu belgelerinde yazıldığını anlatmıştır. 860 

 

5.29.7 Selçuk Devri Yemeklerinden, Herise ve Tutmaç  

M. Zeki ORAL, Mehmet YUSUFOĞLU imzalı yazısında, Selçuklu devri içtimai 

hayatı hakkında fazla bir şeyler bilinmediği, sofralarında ki yemek listelerinin de fazla 

bilinmediğini. Selçuklu devri yemeklerini adları, cinsleri ile nasıl yapıldıklarını incelemek, 

milli gelenek ve göreneklerimiz için, çok değerli bir hizmet olacağını görmüş, bugün de 

değişik yörelerimizde yemek olarak aynı isimle yapılan, herise ve tutmaç yemeğinin adı ve 

nasıl yapıldığını incelemiştir.  

Heriseye Anadolu’nun bazı yerlerinde keşkek dendiğini ve aynı şekilde yapıldığını, 

Keşkek=Herisenin, bahar ve kış günlerinde, dövülmüş buğday, kâfi miktarda tuz biber ile 

hazırlanarak, bir buçuk misli kadar su içinde kaynatılarak, ayrı bir tencerede iyi haşlanmış, 

yarı pişmiş et, bir tavuk veya hindiyi, kaynayan buğdayın içine atarak ve beraberce 

pişirilerek, piştikten sonra et içinden çıkarılarak kemikleri ayrılıp, tel tel edilir, pişmiş 

buğdayla beraber, kuvvet ve dikkatle karıştırılır, ezilir, muhallebiye yakın bir kıvama gel-

dikten sonra tabaklara konur. Üzerine de eritilmiş sade yağ dökülerek yapılır demektedir. 

Tutmaç’ın, Büyük Selçuk Devleti hükümdarlarından Tuğrul Bey’in (1040–1063)  

Nişabur’u aldığında, kendisine takdim edilen yemeklerden, bir kaç lokma alıp, güzel Tutmaç 

amma sarımsağı yok demiş olduğuna dair, tarihlerde kayıtlar olduğunu. Divan-ı Lugat-ı 

Türk’te ise Tutmaç’ın Türklerin tanınmış bir yemeği olduğunu, önce un yoğrulup yufka 

açıldıktan biraz suyunu çektikten sonra paralel olarak kesilir. Bunların dört beş tanesi üst üste 

alınarak, tekrar kesilince elde edilen yufka parçalarına, Divan-ı Lugat-ı Türk’te Tutmaç çöpü 

dendiğini, bu suretle hazırlanan yufka parçalarının kaynamakta olan suya atılır, birbirlerine 

yapışmaması için karıştırılarak, su içinde pişirilir. Sonra süzgeçlerle suyundan ayrılır. Bu 

hamur biraz suyunu çekerken, diğer taraftan süzülmüş yağlı torba yoğurdu hafifçe 

sulandırılır, bolca sarımsak dövülerek bu yoğurda katılır ve iyice ezilir. Tutmaç çöpleri ile bu 

sarımsaklı yoğurt karıştırıldıktan sonra tabak, tepsi gibi nispeten geniş kaplara konur. Üstüne 

                                                 
860Oral, “Selçuklu Devri Ekmek Adları, Bazlama, Bazlaç” (Mehmet Yusufoğlu imzasıyla) Anıt, 18, 1950: 2-4. 
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erimiş yağ dökülerek yenilir, diyerek yazısını bitirmiştir, yemeklerin nasıl yapıldığını, 

kültürümüzün bir parçası olan yemeklerin yaşatılmasını tarihi fıkralarla anlatmıştır.861   

 

5.29.8 Selçuklu Devri Yemekleri II  

M. Zeki ORAL, bu çalışmasında Selçuklu yemeklerinden; 

 Dane ve Muza’fer şeklinde yazılmış olan yemeklerin nasıl yapıldıklarını, bu 

yemeklere Arapça “Erzü’l-müfelfel”, “Erzü’l-müza’fer”=Türkçede tane ve zerde denildiğini, 

biberli pirinç, tane denilen yemek bugün “Pilav”dır. Yemeğin adı biberli pirinç olarak tasrih 

edildiğine göre “Bulgur Pilavı” olmadığını ifade etmiştir.862 

Selçuklu yemeklerinden Zerde; Türkçe’de “zerde” denilen bu yemek za’firanla sarı 

renk verilmiş bir nev’i pirinç tatlısı olduğunu ve nasıl yapıldığını açıklamıştır.863 

Kalliyat=Kalyeler; bu yemeğe Anadolu’da “kalye” denildiğini. Yağla kavrulduktan 

sonra kaynatılmış, etsiz pişmiş sebze yemekleri. Patlıcan ve kabak kalyesi gibi. Bazı 

meyvelerden kalyeler yapıldığını belirtmiştir.864  

Biryan=Kebap, Yufka ekmeği=girde, Söğülme veya Söğürme, Nukul, Buğday 

Çorbası, Tandır Ekmeği, Şeker,865Boraniyat=Boraniler, Halavat=Helvalar,866Yahniler,867 

Türk Đçkileri(Şarap, kımız, ayran, gülüp=gülsuyu, şerbetler)868Sofra takımlarını 

incelemiştir.869 

       

   5.29.9 Karaman Eyaleti Mukataat Müfettişi Đn'am Çelebi  

M. Zeki ORAL, Niğde merkez ve çevresinde incelemeler yaparken, Bor’un, Keşlik 

Köyü Camisi’ni ve kitabesini incelediğini. Caminin mimari değerinin az olduğunu, kapısının 

üzerinde sülüs ile yazılmış üç satırlık bir kitabe bulunduğunu; 

Kitabenin birinci satırının, Cin suresinin 18. ayeti, ikinci, üçüncü satırların, “975 

yılında Nurettin halife oğlu, Kadı Đn'am Çelebi bu mübarek mescidi bina eyledi.” demektir. 

                                                 
861 Oral, “Selçuklu Devri Yemeklerinden, Herise ve Tutmaç” ( Mehmet Yusufoğlu imzalı) Anıt, 16, 1950: 9-1. 
862 Oral, “Selçukulu Yemekleri II” Türk Etnografya Dergisi, S.II, Ankara 1957, s.29. 
863 Oral, “Selçukulu Yemekleri II” a.g.m, Etnografya Dergisi, s.29. 
864 Oral, “Selçukulu Yemekleri II” a.g.m, Etnografya Dergisi, s.30. 
865 Oral, “Selçuklu Devri Yemekleri ve Ekmekleri” Etnografya, I, 1956: 73-76.   
866 Oral,  “Selçukulu Yemekleri II”  a.g.m, Etnografya, II, 1957: 30. 
867 Oral, “Selçukulu Yemekleri II”  a.g.m, Etnografya, II, 1957: 31. 
868 Oral, “Selçukulu Yemekleri II”  a.g.m, Etnografya, II, 1957: 32. 
869 Oral, “Selçukulu Yemekleri II”  a.g.m, Etnografya, II, 1957: 34. 
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M. Zeki ORAL, Kadı Đn'am Çelebi’nin kim olduğunu, Konya’da şer’iye sicilleri 

üzerinde incelemeler yaparken çeşitli kayıtlara rastladığını belirtmiştir. 

Konya Kadısı ve mukataat müfettişi aynı zamanda Aksaray Kadısı olan Mevlâna 

Đn'am Çelebi’ye hitaben 976 H, 1568 M. tarihli bir ferman geldiğini. Fermanda “Konya’ya 

tabi Mirabiye mukataasının kâtipliğini on beş bin akçaya iltizam eden Abdüllatif nam kimse 

borcundan 2762 akçasının affedilmesini hükümdardan rica etmiş, ricası kabul edilmiş 

olduğuna göre geri kalan borcun adı geçenden tahsil edilmemesi” yazılı olduğunu, Đn'am 

Çelebi’nin Aksaray kadılığı zamanında “Konya’da 6400 akça timara sahip olan, Ali adında 

bir sipahinin, timar arazisini, Karaman beylerbeyinin zaptetmesi üzerine, vaki şikâyetin 

tahkikine Đn’am Çelebi memur edilmiştir.”demektedir. 

M. Zeki ORAL, Đn'am Çelebi’nin, Aksaray Kadılığı ve Anduği Kadılığı yapan, 

kitabede adı geçen Đn'am Çelebi olduğunu tespit ettiğini belirtmiştir.870 

 

5.29.10 287 Yıl Önceki Konya Esnafı 

M. Zeki ORAL 1083 H. 1672 M. tarihli ve 1 numaralı Konya Şer’iye Sicil 

Defterindeki kayıtlara göre, eskiden Valilerin bazı vesilelerle, ahaliden kanunsuz para 

aldıkları ve halkın şikâyeti üzerine o paraların iade ettirildiği, geri alınan paralar sahiplerine 

dağıtılırken düzenlenen listenin o zaman, Konya esnaf isimlerinin, derli toplu gösterilmesi 

bakımından önemini görmüş, Bu gün mevcut olmayan birçok esnaf adlarını incelemiştir.  

Bu esnaf isimleri şunlardır, Cemaat-ı Bakkallar, Arasta (Đçinde her türlü baharat ve 

eşyanın satıldığı çarşı), Cemaat-ı Terziler, Cemaat-ı Debbağlar (Deriyi köseleye çeviren 

kişi), Masa Bezzazistan (Bedesten), Cemaat-ı Bezzazlar (Dokumacılar Çarşısı), Cemaat-ı 

Ekmekçiler, Cemaat-ı Kasaplar ve Kirişçiler, Cemaat-ı Sipahi Pazarı, Maa Dellallar, 

Cemaat-ı Attarlar, Maa yağcılar, Cemaat-ı Kuyumcular.871 

 

 5.29.11 Karamanoğlu II. Mehmet’in Neşredilmemiş Sikkeleri 

M. Zeki ORAL, Ankara savaşı ve Moğollar karşısında Yıldırım Bayezid yenilgiye 

uğramıştır, bu yenilgide, Karamanoğulları’nın, Timur’a verdiği desteğin önemli payı vardır, 

Timur’un da Anadolu’da, Karamanoğulları Beyliği’ni kurduğunu, II. Mehmed’i bu beyliğin 

başına getirdiğini, Konya, Larende, Beypazarı, Antalya, Alaiye, Sivrihisar’ı bu beyliğe 

                                                 
870Oral, “Karaman Eyaleti Mukataat Müfettişi Đn'am Çelebi” (Mehmet Yusufoğlu imzalı), Anıt, 8, 1949: 10-11. 
871 Oral, “287 Yıl Önceki Konya Esnafı” Anıt, 22, 1950: 13. 
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bağladığını, II. Mehmed’in’de Timur adına para kestirdiğini, bu paralardan bir tanesinin de 

kendisinde olduğunu, bu paranın Niğde’de basıldığını belirtmiş ve bu para hakkında bilgiler 

vermiştir, bu paraların merkezi bir darphanede değil çeşitli şehirlerde basıldığını ve bu 

şehirlerin paralar üzerinde yazılı olduğunu makalesinde belirtmiştir.872 

 

  5.29.12 Karamanoğlu Ali Bey’e Ait Bir Kitabe ve Bir Tarihi Fıkra  

M. Zeki ORAL, Karamanoğlu Alâeddin Bey’in oğlu ve II. Mehmed’in kardeşi olan, 

Ali Bey’in, uzun müddet Niğde’de beylik yaptığını, Niğde ve Aksaray’da eserleri 

bulunduğunu belirtmektedir.  

 Karamanoğlu Ali Bey, 822 H. yılında Mısırlıların Karaman’da umumî vali 

oldukların. Bu halin 824 H. yılına kadar devam ettiğini gösteren, Niğde’nin Dumlupınar 

Đlkokulu önündeki eskiciler çeşmesinde, duvar taşı olarak konmuş ve bilahare Niğde 

müzesine nakledilmiş bulunan bu kitabeyi temizleyip, Niğde müzesine aldığını ifade 

etmiştir. 

 «Karamanoğlu Alâeddin Ali, bu uğurlu makamdaki mübarek kaleyi 824 senesinde 

imar etti.» demektir. Bu kitabenin; Karamanoğlu Ali Bey’in Mısır Valiliğinin, 824 yılına ka-

dar devam ettiğini göstermesi bakımından önemi büyüktür. Ali Bey kardeşi Mehmet Bey’in 

esir edilip Kahire’ye getirilmesinden istifade ederek Konya’yı da ele geçirmek istemiş. 

Muhasara etmiş ve şehri almıştır.  

ORAL, Karamanoğlu Mehmed’in adamına ait olduğu kuvvetle tahmin olunan bir 

mezar taşı olduğunu. Bu taş Mevlâna Celâleddin Rumî haziresinde iken. Oradan Şükran 

Mescidi altındaki mahzene kaldırılmış, Şükran Mescidinden de alınarak diğer tarihi mezar 

taşlarıyla birlikte Sırçalı Medrese’ye konulmuştur ve üzerindeki yazıları araştırmış ve 

yayınlamıştır. Mezar taşındaki yazılar şöyledir. 

“Esirgenmiş ve yargılanmış kutlu şehit, Abdullah oğlu Seyfettin oğlu Sungur ağa 

829. H. yılı Şevval ayında vefat etti.” yazılıdır. Taşın diğer tarafında “Eğer şarktan garba 

hükmünüz yürüse, baştanbaşa dünya nimetleri emrinizde olsa yeseniz; akıbet düşünülürse 

yine dünya mülkü baki değildir.”yazılıdır.873 

 

                                                 
872

Oral, “Karamanoğlu Mehmet II’nin Neşredilmemiş Sikkeler” Türk Yurdu, Türk Ocaklarının 
Fikirlerini Neşreder Aylık Mecmua, S.237, 1954, s.395-396. 
873

Oral, “Karamanoğlu Ali Beye ait bir Kitabe ve bir Tarihi fıkra”  Anıt, 18, 1950: 19-21. 
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5.29.13 Đki Vesika Bir Dilek 

M. Zeki ORAL, 370, 380 yıl önce, Sahip Ata Camisi ile yanındaki, hamamın 

onarımı için, gelişen olayı açıklaması dolayısıyla, önemli gördüğü, iki vesikayı mümkün 

olduğu kadar eski şivesini muhafaza ederek incelemiştir. 

Bu fermanda “Sahip Ata evladından ve bu vakfa evlat olarak mütevelli olan Mehmet 

Sipahi hükümdara arzı hal edip, Konya’da ecdadının yaptırdığı Sahip Ata Camii ile 

Hamamı harabe olmaya yüz tutmuş ve onarıma muhtaç bir hale gelmiştir. Mahallinde icabı 

yapılıp durumun arz olunmasını isterim” demiştir. Hükümdar bunun üzerine Konya kadısına 

bu hükmü göndermiş ve “Vilayetin sözüne inanılır ulu kişiler ile bizzat teftiş edip görmesini, 

cami, hamam, harabeye yüz tutmuş ve onarımlarına ihtiyaç hasıl olmuş ise vakfın mahsulü 

ne kadardır, bu onarım kaç akça ile olur ve beklemek lazım gelirse ne kadar beklemek 

zarureti vardır. Bunları doğru olarak tahmin ettirip uzun uzadıya yazıp bildirmesini ve 

alametine de inanmasını emretmiştir. Bu hüküm 978 yılı ortasında yazılmıştır. (M.1570)”874 

 

5.29.14 Reddiye 

 M. Zeki ORAL, Efes civarında, Meryem Ana Manastırı’nda bekçilik yapan 

papazların, Türk talebe ve ziyaretçilere yaptıkları dini propagandaya karşı, yazdığı Reddiyeyi 

kitap haline getirmiştir, eserinde son yıllarda, Efes civarında yeri tespit olunan, Meryem Ana 

Manastırı yahut evinin, Ege’nin turistik cazibelerinden birisi haline geldiğini. Anadolu’nun 

başka taraflarında bulunan bu kabil tarihi kıymetlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

oldukları, Müzeler Umum Müdürlüğü tarafından bir bekçi veya memurla idare ve muhafaza 

olunduklarını, Efes de böyle olduğu halde, Meryem Ana Manastırı’nda farklı bir uygulama 

bulunduğunu, orayı ziyaret etmiş olan öğrencilerin anlattığına göre, Meryem Ana 

Manastırı’nda, iki ecnebi (papaz) bulunmaktadır. Bunlar bozuk şiveli Türkçeleriyle oraya 

gelen, Türk ziyaretçilere, Meryem Ana ve oğlu Đsa Mesihi, kendi anlayış ve inanışlarına göre 

anlatmaktadırlar. Bu suretle memleketimizde, gözümüzün önünde halkımıza mütemadiyen 

Hıristiyanlık propagandası ve misyonerlik faaliyetiyle karşı karşıya kaldığından bahisle 

durumu protesto eden bir reddiye yazmıştır.875 

 

 

                                                 
874Oral, “Đki Vesika Bir dilek” (Mehmet Yusufoğlu imzalı) Anıt, 8, 1949: 5. 
875 Oral, Reddiye, Türkyurdu Cilt II, Sayı 9 dan , ayrı Basım ,Doğuş  Matbaası, Ankara 1960. 
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5.29.15 Đzorya ve Pisidia Bir Seyahat  

 M. Zeki ORAL, bu yazısında Đzorya ve Pisidia antik kentine seyahate katılan 22 kişi 

olduğunu ve bu kişilerin mesleki unvanları hakkında bilgi ve bu yolculuk sırasında 

bozkır bölgesine yapılan seyahatle ilgili görüşlerini anlatmıştır.876 

 

5.29.16 Eflatun Pınarı 

M. Zeki ORAL bu çalışmasında, Eflâtun Pınarı konusunu işlemiş, bugünkü 

Beyşehir ile Kıreli arasındaki, hafif dalgalı arazide ve Beyşehir'in 16 kilometre kuzeyinde 

bulunduğunu belirtmiştir. Eflatun Pınar Âbidesi’nin, Hitit dönemine ait bir kalıntı olduğunu 

anlatmıştır. 

Bir çok seyyahlar tarafından görülmüş ve anlatılmış olan Eflatun Pınar Âbide’si 

Küçük Asya'ya serpilmiş olan, Pseu Hitit-Geç Hitit sanatını temsil eden âbideler sınıfına 

dahildir.  Güneye bakan cephesi, 14 tane kabartmalarla süslenmiş trahit taşından meydana 

gelmiştir.877 

 

5.29.17 Selçukilerde Giyim Eşyası 

M. Zeki ORAL, Selçuklu dönemi kaynaklarında yazılmış ve işlenmiş giyim 

eşyalarını ele aldığı bu makalesinde, bu giyim eşyalarının Selçuklular’dan öncede bilindiğini 

ve kullanıldığını, fakat Selçuklular döneminde mükemmel bir şekilde yapıldıklarını 

belirterek konuyu ele almıştır. 

Ayakkabı=Çarık, Pataya, Çizme,878 

Elbise=Şalvar, Üç etek entari,879Kuşak, Kemer, Câme, Hırka,880 

Sof (yünlü kumaş), Lavata (boyun atkısı, şal), Cübbe, Fereci,881 

Başlıklar=Destar, Külâh, Üsküf-Börk,882Bağaltak (külâh) ve kumaşlarla ilgili 

incelemeler yapmıştır.883 

 

                                                 
876Oral, “Đsavriye ve Pisidyada Bir Seyahat”  Anıt, 15, 1950:  24 ;  Oral, “Đsavriye ve Pisidyada Bir 
Seyahat” a.g.m, Anıt, 16, 1950: 11.  
877 Oral, “Eflatun Pınarı”  Anıt, 28,196 0: 23-29. 
878 Oral, Selçukilerde Giyim Eşyas” a.g.m, Etnografya, V, 1962: 14. 
879 Oral, Selçukilerde Giyim Eşyas” a.g.m, Etnografya, V, 1962: 15. 
880 Oral, Selçukilerde Giyim Eşyas” a.g.m, Etnografya, V, 1962: 16. 
881 Oral, Selçukilerde Giyim Eşyas” a.g.m, Etnografya, V, 1962: 17. 
882 Oral, Selçukilerde Giyim Eşyas” a.g.m, Etnografya, V, 1962: 18. 
883 Oral, Selçukilerde Giyim Eşyas” a.g.m, Etnografya, V, 1962: 20. 
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5.29.18 Tarihte Hilyeli (Hileli) Yeminler 

M. Zeki ORAL, Tokat’ın Niksar kazasına bağlı Fidi (Erbaa) köyünde, 

Selçuklular zamanında yaşamış, Ahi Ahmet Nahcivani tarafından bu köyün 

gelirlerinin biri Niksar’da, diğeri ise aynı köyde hizmete giren, iki zaviyenin 

masraflarını karşılamak amacıyla bağışlandığını belirtmiştir. Erbaa köyünün 

büyümesinden dolayı, burada iki ayrı köy meydana geldiğini açıklayarak bunlardan 

birine, Kavacık diğerine Đzan köyü denildiğini belirtmiş, bu iki köy arasında sınır 

meselesinden bir kadı görevlendirildiğini ve Kavacık köylülerinin yalancı şahitlerle 

Kadıyı kandırıp yanlış karar vermesine sebep olduklarını ve bu kararından dolayı 

karşı köy halkı tarafından öldürüldüğünü anlatmıştır.884 

Đkinci vaka olarak,  Karamanoğlu Mustafa Bey’in Osmanlı hükümdarı, Çelebi 

Sultan Mehmet’e karşı yaptığı hilyeli yemini incelemiştir.885 

 

5.29.19 Orduda Eğitim Tarihi 

M. Zeki ORAL, Türk ordusunun sahip olduğu meziyetlerinin işlendiği bu 

makalesinde, Türk ordusunun vasıflarının sadece silahla değil, verilen ilmi eğitimle de ilgili 

olduğunu ve kahramanlıklarının ise Allah’ın bir lütfu olduğunu ifade etmiştir.886 

Askerlik hizmetlerini yerine getiren Mehmetçiğin, okuma yazma öğrenmesi 

için, yeni bir projenin başlatılmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren 

ORAL, çok müteessir olduğunu belirterek, kendisinin maarif teşkilatında yıllarını 

vermiş bir eğitimci olarak, kışlalarda yapılacak eğitimin okullarda verilen eğitime 

göre daha zor olacağını belirtmiştir. Eğitimde başarının ordudaki istikrar ve disiplin 

prensibiyle kolayca aşılabileceğini, belli bir yaşa gelmiş okur-yazar olmayan vatan 

evlatlarına okur-yazarlığın kazandırılabileceğini belirtmiştir.887 

 

 

 

 

                                                 
884 Oral, “Tarihte Hilyeli Yeminler” Türk Yurdu, 242,1955: 705. 
885 Oral, “Tarihte Hilyeli Yeminler” a.g.m, Türk Yurdu, 242, 1955: 706. 
886 Oral, “Orduda Eğitim Tarihi” Türk Yurdu, 287, 1960: 395. 
887 Oral, “Orduda Eğitim Tarihi” a.g.m, Türk Yurdu, 287, 1960: 396. 
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5.30 Mevlâna Celâleddin Rûmî Đle Đlgili Çalışmalar 

5.30.1 Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin Mübarek Merkadi ve Konya’daki Tarihi 

Eserler Karşısında Niyaz ve Düşünceleri 

M. Zeki ORAL, Konya’nın Mevlâna Celâleddin Rûmî gibi bir dehayı yaşatmış 

olmakla ne kadar iftihar etse az olduğunu, çünkü Konya’nın, ilim ve irfan hayatının manevi 

bir evladı olan o şahsiyet, Konya'yı daha mübarekleştirerek, daha cihanşümul bir hale 

getirdiğini ifade etmiştir.  

Bu doğrultuda Konya Eski Eserler Müzesi isminin, Mevlâna Müzesi olarak 

değiştirilmesini Konya’lıların ve onu sevenlerin canı gönülden ön ayak olacaklarına 

inanmaktadır. ORAL Mevlâna’ya olan sevgisini şöyle ifade etmiştir O “Ruh-u Kemal” ve 

“Vecd” âleminin eşsiz sanatkâr ve âlimi; doğruluğun, güzelliğin, merhamet ve ulûv’ü 

cenabın insan psikolojisinin asıl hislerinden toplanmış pırlanta numunesi, mürekkep bir 

hazinesi gibi toprak altında yatan insandan tıpkı bir güneş gibi fışkıran ışıklar, Mesnevinin 

sayısız tefsirleri içinde ahlak dersleri şeklinde, diğer eserlerinde, Allah’a vecd ve aşkın 

samimiyetle dalgaları şeklinde şark ve Đslam çerçevesinden taşmış dünya ölçüsünü almıştır. 

Mevlâna dünya dillerine çevrilmiş eseriyle, büyük hissedebilen, büyük düşünebilen 

insanların düşünce sistemine girmiştir. Dünyanın hangi kütüphanesinde büyük tefekkür 

eserlerinde onun ismine rastlanmaz demektedir.888 

Mevlevîlik, XIII. asır sonlarında Konya’da Mevlâna Celaleddîn Rûmî adına, oğlu 

Sultan Veled tarafından kurulan tarikatın adıdır. Efendimiz” anlamına gelen “Mevlâna” 

ismiyle şöhret bulan, Belhli Celâleddîn Muhammed’e nispet edilmiş ve vefatından sonra 

Konya’da gelişip, Anadolu Beylikler dönemi ve altı asırlık Osmanlı Devleti boyunca, Türk 

toplumunu yakından etkileyen tarikatlardan birisi olmuştur. 

Mevlâna, yaşadığı süre içinde aşk ve cezbeye dayanan, musiki, sema ve şiir ile 

yoğrulmuş bir tasavvuf anlayışı tesis etmiş, vefatından sonra bu anlayış çerçevesinde, 

halefleri tarafından Mevlevilik yolu ihdas edilmiş ve Mevlâna’nın Türbesi merkez kabul 

edilerek adâb ve erkânıyla bir tarikat halini almıştır.889 

 

 
                                                 
888 Oral, “Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Camii ve Türbesi ve Hayatı”  Konya Halkevi Dergisi,(Özel Sayı) 
S.55.56, Konya 1943, s.121. 
889 Sezai Küçük, “Niğde Mevlevîhânesi ve Son Şeyhi Hüsâmeddin Dede” Tasavvuf Đlmî ve Akademik 
Araştırma Dergisi, S.14, Ankara 2005, s.331. 
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5.30.2 Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Camii Türbesi ve Hayatı  

 

 

                                                                                    M. Zeki ORAL 

  M. Zeki ORAL, Karaman’da yaptığı araştırmada, geniş kubbeli, minareli, güzel bir 

cami bulunduğunu. Karamanlıların Ak Tekke, tarihçilerin Mader-i Mevlâna, Mevlâna 

mensuplarının, Valide Sultan Camii dedikleri bu camidir. 

Karaman il merkezinde, Tahsin Ünal Mahallesi’nde, Karamanoğulları Dönemine ait 

olan cami, merkezi tek kubbeli, yüksek minareli bir yapıdır.890  

Mader-i Mevlâna, Mevlâna’nın annesi demektir. Cami, Mevlâna Hazretleri'nin 

annesi Mümine Hatun adına, Karamanoğulları Bey’i Alâeddin Ali Bey tarafından 

yaptırılmıştır.891 

  Küçük bir kapıdan caminin avlusuna girilir. Avlu genişçedir. Kuzeyinde medrese 

odalarına benzeyen bir sıra kargir hücreler, batı tarafında, Çelebi dairesi batı ve güney 

taraflarında, eski mezarlıklar yani caminin haziresi vardır. Bu sayılan tesisatın hepsi 

Karaman Mevlevi hanesini teşkil ederdi. Hücrelerde dedeler, Çelebi dairesinde postnişinler 

otururlar, caminin içinde namaz kılınır (Sema) yapılırdı. Yapı itibariyle hücreler ve Çelebi 

dairesinde önemli bir özellik yoktur. Fakat cami tarih ve mimarlık bakımından kıymetlidir: 

                                                 
890 Oral, “Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Camii ve Türbesi ve Hayatı” a.g.m, Konya Halkevi Dergisi, 
s.122. 
891 Karpuz, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Karaman 70, XXVII Dizi, S. 13, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 2009, s.105. 



340 
 

 
 

 

Cami kapısının iç tarafı üzerinde, yüksekçe ve kargir bir müezzin mahfili vardır.  

Cami Osmanlı devri yapılarındandır. Hatta Karaman’da 1005 H. 1559 M. yılında yapılmış 

olan Nuh Paşa Camisine çok benzemektedir. Karaman ve Dulkadiroğulları’nın müstakil 

olarak hüküm sürdükleri zamanlarda yapılmış aynı tip cami ve türbeler bulunmaktadır. Bu 

tarzın Anadolu’da Selçuklu devri sonlarında ve Anadolu Beylikleri zamanında başlayıp, 

Osmanlılar ile tekâmül etmiş olduğu kabul edilebilir. 

Caminin içinde, diğer camilere nazaran başkalıklar göze çarpar. Kapıdan girildiği 

vakit sol tarafında zemin yükseltilerek tahta parmaklıkla ayrılmıştır. Burası makberdir. 

Caminin güzel mihrabı hizasında ve doğu güney köşesinde yaldızlı parmaklıklarla ayrılmış 

küçük bir oda durumunda bir kabir vardır. Đşte burası Belh Emiri Rükneddin kızı Prenses 

Mümine’nin yahut ebediyetin lâyetenahi ufuklarında mütebessimane uyuyan (Valide Sultan) 

ın istirahat yeridir. Bu Ulu Hatuna en yakın bir kadın mezarı daha vardır. Buna (Sır Ebesi) 

denilmektedir. Fakat kime (Ebelik) yaptığı bilinmemektedir.892  

                       

                                                 
892 Oral, “Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Camii ve Türbesi ve Hayatı”  a.g.m, Konya Halkevi Dergisi, 
s.123. 
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Buradan itibaren iki sıra mezar daha vardır. Caminin salonuna yahut Semahane 

tarafına doğru olan, birinci sıra erkek evlat kabirleri, ikinci sıra ise Hazreti Mevlâna’nın 

erkek evladı, kızları olan (Kadın Çelebi) lerdir. Asırlardan beri aile kabristanı olan bu sahaya, 

birçok Çelebiler defnedilmiş olduğu için, isimlerini tam tespit etmek mümkün olmamakla 

beraber, Karaman Çelebilerinin anlattıklarına göre belli başlı olanları şunlardır:  

Başta Ebubekir Çelebi olmak üzere, Ali, Ahmet, Mustafa, Mehmet Celaleddin, Ali, 

Veled, Abdurrahman, Bahaeddin ve Mehmet Çelebilerdir. Maderi Mevlâna’nın tam 

mukabilinde ve müezzin mahfili altında Mevlâna’nın kardeşi, Mehmet Alâeddin Çelebi’nin 

kabri bulunmaktadır. Caminin kapısının üstündeki kitabe şöyledir.893 

:         

                                                         M. Zeki ORAL 

 “Karaman oğlu Alâeddin Halil 772 H. yılı (Miladi 1370) Rebi-ül evvel ayının ilk 

günlerinde ariflerin kutbu, âşıkların sultanına mensup kişizade ve hür olan hatun için, bir 

zaviyeye oğlu Seyfüddin Süleyman Bey için de bir kabir yapılmasını emretmiştir.”894 

Caminin haziresindeki (774. 1372 M.) yılında ölmüş olan Sinanüddin Bin Süleyman 

ile 804 H. 1401 M. tarihli Şeyh Đsa Bey Bin Şeyh Mehmet (Tabeserah) ve 866 H. 1461 M. 

tarihinde vefat eden (Cabi-yül Mevlevi Mehmet Fahreddin) in mezarları kayda değerdir.895 

  

 

 

                                                 
893 Oral, “Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Cami ve Türbesi ve Hayatı”  a.g.m, Konya Halkevi Dergisi, 
s.122. 
894 Oral, “Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Cami ve Türbesi ve Hayatı”  a.g.m, Konya Halkevi Dergisi, 
s.124. 
895Oral, “Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Cami ve Türbesi ve Hayatı”  a.g.m, Konya Halkevi Dergisi, 
s.125. 
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S O N U Ç 

  

Biyografik çalışmaların önemi doğrultusunda çalışmamızda M. Zeki ORAL’ın 

doğduğu, çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği dönemi, kronolojik bir sıra içerisinde, 

öğrencilik yılları, memuriyete ve öğretmenliğe başlamasını, memuriyette bulunduğu 

görevleri, yaptığı çalışmaları, başarılarını, eserlerini, belgelere, araştırma ve incelemelere 

dayalı olarak, biyografik monografi çerçevesinde hazırlamaya çalıştık. ORAL’ın çocukluk 

dönemi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi bakımından önemli bir dönemdir, öğrencilik dönemi, I. 

Dünya Harbi sırasında geçmiş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yılında öğretmenliğe 

başlamıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, yeni rejimin ve inkılâpların uygulanması 

bakımından sıkıntılı bir dönemdir. Atatürk’ün ölümünden sonra, gerek iç ve gerekse dış 

siyasetimiz bakımından son derece önemli meseleler yaşanmıştır. II. Dünya savaşı dönemi, 

büyük sıkıntıların yaşandığı bir dönem olmuştur. Dünyadaki ekonomik krizden Türkiye’de 

payını almış, temel gıda maddeleri karneye bağlanmış, Türk halkı oldukça zor günler 

yaşamıştır. Ülkemiz içinde de önemli siyasi olaylar meydana gelmiş, çok partili hayata 

geçilmiş, 1950 yılında Demokrat Parti iktidara gelmiş, on yıllık iktidardan sonra, 27 Mayıs 

1960 Askeri ihtilali ile Türkiye zor bir dönemece girmiştir.  

 M. Zeki ORAL, yukarıda kısaca ifade ettiğimiz dönemde, çocukluk, gençlik ve 

olgunluk yıllarını geçirmiştir. Onun çalışmalarını ve eserlerini değerlendirirken yetiştiği 

ortamın özelliklerini bilmek, bilim anlayışı açısından önemlidir. 

Çalışmamız giriş ve dört ana bölümden meydana gelmiştir. Giriş bölümünde bir 

biyografi olarak araştırmamızın konusu ve önemi, çalışmamızın metodu ve faydalandığımız 

eserler, yayınlar, belgeler ve arşiv kaynakları anlatılmıştır 

Birinci bölümde, M. Zeki ORAL’ın, şeceresi, çocukluğu, tahsil hayatı, 

memuriyetleri, aile fertleri ve ailesi,  siyasi hayatı, mal varlığı ve vefatına ayrılmıştır.    

Đkinci Bölümde, 1933 yılında tayin olduğu ve sekiz yıl çalıştığı, Niğde Vilayeti Đlk 

Tedrisat Müfettişliği yıllarında, eğitim ve kültür kurumu olarak bir döneme damgasını vuran, 

Niğde Halkevi Mecmuası Akpınar’da, edebiyat ve folklor üzerine çalışmalar yapmıştır.  

1941 yılında tayin olduğu Konya’da, 1948 yılına kadar Uzmanlık, 1948 yılında ise 

Konya Müzesi Müdürlüğü’ne atanmış, memuriyetiyle birlikte tarih, sanat tarihi, arkeoloji, 

edebiyatla ve neşriyatla ilgili çalışmalarına devam etmiş bu çalışmalarını kendisinin 
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başkanlığını yaptığı, Konya Mülhakatı Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından, ayda bir 

çıkarılan ve editörlüğünü de kendisinin yaptığı “Anıt” Dergisindeki çalışmaları ve bu 

derginin önemini anlatmaya çalıştık, ORAL, Akpınar ve Anıt Dergilerinde yaptığı 

çalışmalarla, yerel tarihle, yaşadığı çevrenin maddi manevi değerlerini ortaya çıkararak 

bilinçlenmelerini ve yörenin sorunlarını çözmeyi amaçlamıştır. 

M. Zeki ORAL'ın, F. Nafiz UZLUK'a gönderdiği, ORAL’ın kendi el yazısıyla ve 

eski Türkçe yazılmış oniki adet mektubu, özellikle Selçuklu dönemine ait olan sanat 

eserlerini inceleme, ortaya çıkarma ve korunmasında gösterdikleri azimli çalışma ve bu 

konuları ilim adamı vasfıyla tartışılmaları, onların milli tarihimize olan hassasiyetlerini 

ortaya koyması açısından önemi değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

O döneme kadar, tarihçiler tarafından çok fazla incelenmeyen, Turgutoğulları ve 

Kuvvadaroğulları hakkında çalışması, Turgutoğulları’nın, Osmanlılardan, 

Karamanoğullarına iltica ederek bu bölgeye yerleştiklerini. Karamanoğulları’na 

sadık kaldıklarını ve kız alıp vermek suretiyle akraba olduklarını, Konya ve 

Karaman’da bulunan Turgutoğulları’nın eserleri, hayır kurumları ve vakıfları 

incelenmiş, Kuvvadaroğulları’nın ise Anadolu Selçuklu Devleti’nin çökmesi üzerine, 

Kastamonu Taşköprü’de kurulmuş, müteferrik beyliklerden olduğunu tespit ederek ortaya 

koymuştur.   

Tarih yazılmasında, şehir tarihi araştırmalarının ayrı ve önemli bir yeri vardır. Her 

alanda hızlı bir değişim yaşayan toplumumuzun yerleşim yerleri, birer kültürel 

fotoğrafı gibidir. Toplumumuzun sahip olduğu kültürel değerlerin değişiminin 

kolaylıkla izlenmesini sağlarlar. Bu çalışmalar, şehirlerin sosyal, kültürel, demografik ve 

ekonomik yapısı ile ilgili olmasından dolayı da önemlidir. ORAL, Anadolu’da tarih 

kitaplarının eksikliklerini ortaya çıkarabilecek kadar değerli belgeler ve bilgilerin olduğunu 

ve bu yerlerin altınında, üstü kadar zengin olduğunu, bu çalışmaların diğer kişilere örnek 

teşkil ederek yaygınlaştıkça Anadolu’nun yerel tarihi daha iyi öğrenilebileceğine inandığını 

il tarihi çalışmalarıyla ortaya koymuştur. 

Bu kapsamda, Niğde, Konya, Akşehir, Karaman, Malatya, Aksaray, Pazarören il 

tarihleri üzerine çalışmış, buraların ilçelerini ve köylerini, Jeolojik, Arkeolojik, Tarihi, 

Coğrafi, Folklor, Sanat, Ziraat gibi birçok bakımdan incelemiş buralardaki tarihi eserleri, 

kitabelerini, vakfiyeleri, şer’iye sicillerini, tapu tahrirlerini, Arapça ve Osmanlıca bilgisi ile 

irdelemiş ve araştırılması gereken değerler üzerinde durmuştur. 
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Çalışmamızın, üçüncü bölümünde, ORAL’ın Sosyal Tarih çalışmaları; Şer’iye 

mahkeme sicilleri, darüşşifalar, senetler, kitabeler, vakfiyeler ve zaviyeler üzerine yaptığı 

çalışmalar incelenmiştir.  

ORAL, görev yaptığı yerlerde sadece eğiticilik ve idarecilik değil, aynı zamanda 

yaşadığı şehrin tarihi, kültürel ve sanat eserleriyle büyük bir araştırmacı titizliğiyle yakından 

ilgilenmiş, daha çok Selçuklu dönemi Türk-Đslam eserlerine ait incelemelerde bulunmuştur.  

Türklerin Anadolu’yu fethettikten sonra yoğun bir kültürel faaliyet içerisinde 

bulunduklarını, sosyal, kültürel, ticari, sınaî ve askeri teşkilatlar ve bu teşkilatlara ait 

müesseseler vücuda getirdiklerini, Selçuklular zamanında yerleşim yeri olmuş yöre ve 

beldelerde o devirden kalma pek çok tarihi eser bulunduğunu; Cami, medrese, tekke, zaviye, 

kervansaray, darüşşifa, hamam, suyolu, liman ve askeri gaye ile yapılan eserler bulunduğunu 

ve bunların çeşitlilik arzettiğini, Türklerin bu tesisler sayesinde, Anadolu’da erimeyip, burayı 

yurt edindiklerini, böylece Anadolu’nun Türkleşmesi ve Đslamlaşmasının sağlandığı, 

Anadolu’da Türk-Đslam medeniyetinin temelinin atılmasına yönelik çalışmaları ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Anadolu’da, Selçuklular ve Beylikler yoğun imar faaliyetlerinde bulunmuşlar, 

başta başkent Konya olmak üzere birçok şehri, dönemin dini, sosyal ve askeri amaçlı 

anıt yapılarıyla donatmışlardır.  

 Osmanlılar,  geçmişten gelen bu mirasa sahip çıkmışlar, eski eserleri koruyup 

bunların yanına yenilerini inşa etmişlerdir.  

Osmanlı mimarisinin gelişiminde, Selçukluların ve dolayısıyla Konya’nın önemi 

büyüktür, daha sonra, Bursa, Edirne ve Đstanbul’da mimarlıkta gelişmeler olmuş bu alanda 

okullar açılmıştır.  

 M. Zeki ORAL, Selçuklular döneminden günümüze ulaşabilen, anıt 

niteliğindeki mimarlık ürünlerinin büyük kısmını meydana getiren eserlerle, 

müzelerde bulunan eserleri incelemiş, araştırmış ve neşretmiş, Anadolu’nun Türk-Đslam 

hüviyetine büründüğü bu dönemleri Türk sanat zevkini,  incelik ve asaletini günümüze 

aktarmıştır. 

 Günümüze ulaşabilmiş tek Selçuklu saray yapısı olan, Kubâdâbâd Sarayı’nın yerini 

keşfetmiş, kazılarla aydınlatılmasını sağlamıştır. Özellikle Kubâdâbâd çini 

süslemelerindeki figür ve detay zenginliğini tespit ve incelemeleri ile Türklüğün 

simgesi olan, aynı zamanda Selçuklu sultanlarını da temsil eden çift başlı kartal figürlü 
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çinilerle, Selçuklu çağı, Anadolu Türk sanatının ilgi çekici yönüne zenginlik 

katmıştır.   

Kayseri yakınında, Alâeddin Keykûbad’ın yazlık sarayı olan Keykûbadiye’nin 

Kubâdâbâd sarayından on yıl kadar önce 621-23 (1224-26) da yapıldığını bu iki sarayın 

birbirine karıştırıldığını, yer araştırmaları ile tespit etmiş, Kubâdâbâd ve Keykûbadiye 

sarayları hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir.   

M. Zeki ORAL, mezar taşlarının sadece bir milletin yayıldığı ülkelerdeki kültür 

birliğini ortaya çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda o milletin menşeini de ortaya 

koyduğunu. Bu bakımdan, sanat tarihimiz kadar, kültür tarihimiz açısından da önemini ve 

mimari eserlerimizdeki kitabeler kadar, mezar taşlarının da önemli birer vesika olduklarını 

görmüş, kırılmış, tahrip edilmiş yok olmaya terk edilmiş mezar taşlarını okumuş, yaşadıkları 

devirleri inceleyerek tarihimize ışık tutmuş yok olup kaybolmamaları için, müzeye 

kaldırmış, müzede kayıt altına almıştır. 

 Anadolu Selçukluları zamanındaki şer’iye mahkemelerinde düzenlenmiş ve bu 

güne kadar emsaline hiç rastlanmamış, Selçuklu Devleti mahkemelerince düzenlenmiş ve 

asılları sicillere yazılarak birer sureti vatandaşlara verilmiş olan iki Selçuklu senedinin 

günümüze kadar gelebilmiş ilk ve tek parça senetler olması bakımından önemini ifade 

etmiştir. 

ORAL, toplumların yaşam biçimlerini belirleyen öğelerden biri olan halk 

kültürü geleneğinin kuşaktan kuşağa, dilden dile aktarılarak, kültürel zenginliğin 

temelini oluşturduğunu ve toplum bilim araştırmalarında çok zengin bir kaynak olan 

tarihin, bu konuda edebiyatla yakın ilişkisi üzerine çalışmalar yapmış, edebiyatın kimliğini 

oluşturan, felsefesini ve dünya görüşünü şekillendiren, en önemli kaynaklardan biri halk 

kültürü, gelenekler, inanışlar, atasözleri, deyimler, merasimler, âşıkların ve şiirin, 

kültürümüzün temel kaynaklarından biri olduğunu görmüştür.  

 Sözlü kültür varlıklarımızdan olan, âşıklık kültürünün her geçen gün 

unutulması nedeniyle, âşıkları ve eserlerini, hafızalardan silinmeden, derleyip 

toparlamayı, yazılı kaynak haline getirerek gelecek kuşaklara aktarmayı görev 

bilmiş, tarih araştırmacılığını, halk edebiyatı ve kültürü çalışmalarıyla 

zenginleştirmiştir. Uzun bir süreç içerisinde oluşan, halk kültürü öğelerini derleyerek 

kayıt altına almış, gelecek kuşaklara aktarılamama ve unutulup yok olma tehlikesine 

karşı önlem almıştır.  
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Çalışmamızın dördüncü bölümünde, genel tarih ve sosyal faaliyetlerle ilgili, 

Anadolu’da sanat değeri olan ahşap minberler konulu çalışması, Anadolu Selçuklu ve 

Osmanlı dönemlerine ait minberleri, kitabe ve tarihçeleri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu 

çalışma ORAL tarafından, kitap halinde yayına hazırlanmış, ancak vefat etmesi nedeniyle 

yayınlanamamıştır.  

M. Zeki ORAL, kültürün, bir toplumda geçerli olan ve gelenek halinde devam 

eden her türlü dil, duygu, düşünce, inanç, sanat ve yaşayış öğelerinin tümü olduğunu. 

Kültürün öğrenilip aktarılan bir miras, kültür dokusunun yüzyıllardır sözlü ve yazılı 

geleneğe dayalı, zengin bir kültür ve edebiyat dili meydana getirdiğini görmüş, 

hayatını çalışmalarına, çalışmalarını, milletlerin kimliklerini, geçmişten aldıkları ve 

geleceğe aktardıkları değerler meydana getirir, düsturu üzerine oluşturmuştur.  

Her millet; dil, kültür, tarih mirasıyla dünyada yerini alır. Bireylerin 

kökleşmesini ve toplumsallaşmasını sağlayan kültür mirasları, geçmişin tanıklarıdır. 

Bu yönleriyle geleceğin şekillenmesinde etkindirler. Sosyal yapı, ait olduğu 

toplumun kültür öğeleriyle şekillenir. Sosyal yapı, bir değerler ve kurumlar 

bütününün meydana getirdiği, gelişme özelliği gösteren, kişileri ortak noktalarda 

birleştiren bir sosyal yaşam biçimidir. 

M. Zeki ORAL’ın, 1920 yılında başladığı ve 42 yıl süren memuriyet hayatında 

tarihe, özellikle Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait, halk edebiyatı, kültür tarihi, 

tarihi eserler ve sanat tarihi alanına katkı sağlayan, sanat eserlerini inceleme, ortaya çıkarma 

ve korunmasında, özelikle her tür yapı, mezar, kitap, çeşmelere ait kitabelerin okunup 

değerlendirilmesi ve sonuçlarının irdelenmesi, sadece incelediği eserin değil, o eseri yapanı, 

yaptıranı, eserin yapıldığı dönemin, siyasi, sosyal ve iktisadi yapısını kaynaklara dayanarak, 

mukayeseli bir şekilde incelediği eser ve araştırmalara ayrılmıştır. Bu bölüm o’nun milli 

tarihimize olan hassasiyetini de ortaya koymaktadır.  

Bu çalışmada M. Zeki ORAL’ın öğrenerek ve öğreterek geçen 1901-1962 

yılları arasındaki, 61 yıllık hayatı ve eserleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

 

 

 

 



347 
 

 
 

B Đ B L Đ Y O G R A F Y A 

I-Sözlü Kaynaklar 

 ORAL Nuriye, M. Zeki ORAL’ın eşi. 

ARINCI Ülkü, M. Zeki ORAL’ın kızı. 

II-M. Zeki ORAL’ın Özel Evrakı 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Sicil Dosyası. 

M. Zeki ORAL’ın, Kızı Ülkü ARINCI’dan Temin edilen özel belgeler. 

III. Dergiler 

M. Zeki ORAL’ın Akpınar Dergisinde Yayınlanan Makaleleri; 

ORAL, Akpınar Dergisi (1934) Tokatlı Âşık Nuri, Sayı.1, sayfa.13. 

-------------------------,(1934) Niğde Tarihi, Sayı 2, sayfa 6-10. 

-------------------------,(1934) Gözler, Sayı 2, sayfa 12. 

-------------------------,(1934) Niğde Tarihi, Sayı 3,  sayfa 5-8. 

-------------------------,(1934) Gözler, Sayı 3, sayfa 3. 

-------------------------,(1934) Niğde Tarihi III,  Sayı 4,  sayfa 7-10. 

-------------------------,(1934) Gözler, Sayı 4, sayfa 5. 

-------------------------,(1934) Niğde Zatî Hayatı ve Divanı, Akpınar, Sayı 4, sayfa 11-13. 

-------------------------,(1934) Niğde Tarihi IV,  Sayı.5, sayfa 13-16. 

-------------------------,(1934) Gözler, Sayı 6, sayfa 9. 

-------------------------,(1934) Gözler, Sayı 7, sayfa 11. 

-------------------------,(1935) Gözler, Sayı 8, sayfa 5. 

-------------------------,(1935) Niğde Tarihi, Sayı 8, sayfa 3-4. 

-------------------------,(1935) Üç Kapuludan Erciyese, Sayı 8, sayfa 5. 

-------------------------,(1935) Niğde Tarihi, Sayı 9, sayfa 4-8. 

-------------------------,(1935) Gözler, Sayı 9, sayfa 10. 

 ------------------------,(1935) Niğde Tarihi,  Sayı 10,  sayfa 3-7. 

-------------------------,(1935) Maniler, Sayı 10, sayfa 10-12. 

-------------------------,(1935) Gözler, Sayı 10, sayfa 12. 

-------------------------,(1935) Niğde Tarihi, Sayı 11, sayfa 4-10. 

-------------------------,(1935) Gözler, Sayı 11, sayfa 15 

-------------------------,(1935) Niğde Tarihi, Sayı 12,  sayfa 4-6 

-------------------------,(1936) Gözler, Sayı 12, sayfa 9. 
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--------------------------,(1936) Niğde’li Zati’den Derlemeler, Sayı 12, sayfa 16. 

--------------------------,(1936)  Kemali Ümmî’nin Bir Ağıtı, Sayı 12, sayfa 12-14. 

--------------------------,(1936) Âşık Mevlüt, Sayı 12, sayfa 25-27.  

--------------------------,(1936) Karahisar’lı Âşık Gülşanî, Sayı 12,  sayfa 8-11. 

--------------------------,(1936) Gözler, Sayı 13, sayfa 3 

--------------------------,(1936)  Niğde’li Zatî’den Derlemeler, Sayı 13,  sayfa 9. 

--------------------------,(1936) Gözler, Sayı 14, sayfa 12. 

--------------------------,(1936) Niğde’li Zatî’den Derlemeler, Sayı. 14,  sayfa 12. 

--------------------------,(1936) Kemali Ümmî Divanı,  Sayı. 14,  sayfa 15-16. 

--------------------------,(1936) Kemali Ümmî Divanı,  Sayı 15,  sayfa 8-9. 

--------------------------,(1936) Kemali Ümmî’nin Bir Bahariyesi, Sayı 15,  sayfa 11-12. 

--------------------------,(1936) Niğde Tarihi, Sayı 15,  sayfa 15-13. 

--------------------------,(1936) Niğde Tarihi, Sayı 16,  sayfa 2-7. 

--------------------------,(1936) Niğde Tarihi, Sayı 17,  sayfa 2-6. 

--------------------------,(1936) Anadolu Köylerinde Sosyal Örgütlerden Gençler Kurulu Yahut                       

                                   Ahiliğin Devamı Sayı 17, sayfa 10-12.   

--------------------------,(1936) Niğde Tarihi, Sayı 18,  sayfa 5-8. 

--------------------------,(1936) Niğde Tarihi,  Sayı 18,  sayfa 2-7. 

--------------------------,(1936) Niğde Tarihi,  Sayı 19,  sayfa 2-7. 

--------------------------,(1936) Zehirli Gazlar ve Korunma Yolları, Sayı 20, sayfa 21. 

--------------------------,(1936)  Zehirli Gazlar ve Korunma Yolları, Sayı 22, sayfa 26. 

--------------------------,(1937) Niğde Tarihi, Sayı 27, sayfa 19-22. 

--------------------------,(1937) Niğde Tarihi, Sayı 31, sayfa 10-12. 

--------------------------,(1937) Niğde Tarihi, Sayı 33, sayfa 3-7. 

--------------------------,(1937) Niğde Tarihi, Sayı 34, sayfa 8-9. 

--------------------------,(1939) Niğde’de Şer’i Mahkeme Sicilleri, Sayı 37, sayfa 6-8. 

--------------------------,(1939) Cönkler Arasında, Sayı 37, sayfa 12. 

--------------------------,(1939) Şifaî,  Sayı.37, sayfa 12. 

--------------------------,(1939) Selçuk Sanatına Ait Bir Şaheser Hüdavend Türbesi,  

                                          Yıl 3, Sayı 39,Eylül,  sayfa 1-24. 

--------------------------,(1939) Cönkler Arasında, Sayı 40, sayfa 12-14.  

--------------------------,(1940) Niğde Tarihi, Sayı 41,  sayfa 1-3. 
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--------------------------,(1940) Niğde Tarihi,  Sayı 43,  sayfa 1-3. 

--------------------------,(1941) Şiir ve Nazım, Sayı 47, sayfa 15-16. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi,  Sayı.48, sayfa 11-14. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi, Sayı.50, sayfa 11-14. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi,  Sayı 51, sayfa 11-14. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi, Sayı 52, sayfa 10-13. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi, Sayı 53,  sayfa 10-13. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi, Sayı 54,  sayfa 15-16. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi, Sayı 55, sayfa 15-16. 

--------------------------,(1941) Niğde Tarihi, Sayı 56, sayfa 15-16. 

 

M. Zeki ORAL’ın Konya Anıt Dergisinde Yayınlanan Makaleleri 

ORAL Anıt Dergisi,   (1949) ORAL, Selçuk Devrine Ait Bir Rahle, Sayı 1, sayfa 11-13. 

--------------------------,(1949)Kitap Kitabeleri, Sayı 1,  sayfa 5-10. 

--------------------------,(1949)ORAL, Konya’da Mezar Taşları, Sayı 1,1949, sayfa 14-23. 

--------------------------,(1949)Hürrem Paşa Türbesi, Sayı 2, sayfa 7-14. 

--------------------------,(1949)Kitap Kitabeleri Sayı 2, sayfa 2, 17-18. 

--------------------------,(1949)Konya’da Tarihi Mezar Taşları, Sayı 3, sayfa 22-2. 

--------------------------,(1949) Çadır Çeşme Yahut Gevraki Çeşmesi, Sayı 3, sayfa 16-19. 

--------------------------,(1949)Hondi Hatun Vakfiyesi.(Mehmet YUSUFOĞLU imzalı yazı) 

                                               Sayı 3 sayfa 20- 21. 

--------------------------,(1949)Meydanî Ahmet Bey Mescidi ve Vakfiyesi,  

                                                (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı), Sayı 3,  sayfa 7-11. 

--------------------------,(1949)Şer’iye Sicil Defterinde Türkçe Kişi Adları,  

                                              (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı), Sayı 3, sayfa 11-12. 

---------------------------,(1949)Şer’iye Sicil Defterinde Türkçe Kişi Adları,  

                                                 (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı), Sayı 4, sayfa 11-12. 

---------------------------,(1949) Şer’iye Sicil Defterinde Türkçe Kişi Adları,  

                                                  (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı) Sayı 6, sayı 21-23.     

----------------------------,(1949) Akşehir Tarihine Bir Bakış,  

                                                    (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı), Sayı 4, sayfa 18-21. 

----------------------------,(1949) Murat Paşa Kızı Türbesi, Sayı 4,  sayfa 1-7,15. 
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----------------------------,(1949) Akşehir Tarihine Bir Bakış,  

                                                   (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı) Sayı 5, sayfa 21-22. 

----------------------------,(1949)Karaman Tarihçesi, Sayı 4,  sayfa 16-18. 

----------------------------,(1949)Karaman Tarihçesi,  Sayı 5,  sayfa 21-22. 

----------------------------,(1949)  Konya’da Mezar Taşları, Anıt, Sayı 6, sayfa 16-20. 

----------------------------,(1949) Konya’da Ebu Đshak Kazerunî Zaviyesi, Sayı 7, sayfa 3-8. 

----------------------------,(1949) Hasan Paşa Türbesi, Sayı 8, sayfa 3-6. 

----------------------------,(1949)Konya’da Ebu Đshak Kazerunî Zaviyesi, Sayfa 8, sayı 12-14. 

----------------------------,(1949)Karaman Eyaleti Mukatâat Müfettişi Đn'âm Çelebi 

                                                (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı) Sayı 8, sayfa 10-11. 

----------------------------,(1949) Đki Vesika Bir dilek,  

                                                 (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı) Sayı 8, sayfa 5. 

----------------------------,(1949) Hasan Paşa Türbesi, Sayı 9,  sayfa 20-22. 

----------------------------,(1949) Kitap Kitabeleri Sayı 9, sayfa 7-12. 

----------------------------,(1949)Ahmet Tevhid’in Bir Mektubu, S.ayı 9, sayfa 5. 

-----------------------------,(1949) Konya’ya Bir seyahat (Ahmet Tevhid Bey’in Gayri   

             Matbu bir Eseri), Dernek Başkanı imzalı Sayı 10, sayfa 1. 

-------------------------------(1949)Konya Darüşşifaları, (Mehmet YUSUFOĞLUimzalı),   

                                     Sayı 9, sayfa 16-25. 

-----------------------------,(1949)Hasan Paşa Türbesi, Sayı 10,  sayfa 8-14. 

------------------------------,(1949).Konya’da Tarihi Mezar Taşları, Sayı 10, sayfa 23. 

------------------------------,(1949) Kubâdâbâd Bulundu, Sayı 10, sayfa 2. 

------------------------------,(1949)Hasan Paşa Türbesi, Sayı 11,  sayfa 15-18. 

------------------------------,(1950)Konya’da Mehmet Ağa Çeşmesi, Sayı 17,  sayfa 9-10. 

------------------------------,(1950) Kitap Kitabeleri IV, Sayı 13, sayfa 3-6. 

------------------------------,(1950) Kitap Kitabeleri V, Sayı 13, sayfa 10-12. 

------------------------------,(1950) Kitap Kitabeleri VI,  Sayı 14, sayfa 12-16. 

------------------------------,(1950) Konya’da Kara Aslan Türbesi, Sayı 14, sayfa 3. 

------------------------------,(1950) Đsavriye ve Pisidya’da Bir Seyahat, Sayı 15, sayfa 24. 

------------------------------,(1950) Konya’da Tarihi Mezar Taşı, Sayı 15, sayfa 21-22. 

------------------------------,(1950) Konya’da Tarihi Mezar Taşları, Sayı 15, sayfa 15-16. 
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------------------------------,(1950) Karaman’da Sad üd- din Ali Mescidi ve Türbesi,  

                                                       Sayı 15, sayfa 3-7. 

------------------------------,(1950) Đsavriye ve Pisidya’da Bir Seyahat, Sayı 16, Sayfa 11. 

------------------------------,(1950)Selçuk Devrinde Kalma Đki Senet, Sayı 16, sayfa 3-5. 

------------------------------,(1950)Selçuklu Devri Yemeklerinden, Herise ve Tutmaç,( Mehmet 

    YUSUFOĞLU imzalı) Sayı 16,  sayfa 9-11. 

------------------------------,(1950)Selçuklu Devrinden Kalma Đki Senet Sayı 17, sayfa 3-5. 

 -----------------------------,(1950)Selçuklu Devrinden Kalma Đki Senet, Sayı 18, sayfa 3-22. 

------------------------------,(1950) Selçuklu Devri Ekmek Adları, Bazlama, Bazlaç,  

                                                    (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı) Sayı 18,  sayfa 2-4. 

------------------------------,(1950)Karamanoğlu Ali Bey’e ait bir Kitabe ve bir Tarihi fıkra,   

                                                    Sayı 18, sayfa 19-21. 

------------------------------,(1950)Konya Darüşşifaları, (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı) Sayı  

                                         Sayı 19, sayfa 15-21. 

------------------------------,(1950)Selçuk Devrinden Kalma Đki Senet, Sayı 19, sayfa 5-12. 

------------------------------,(1950)Ereğli’de Mustafa Bey Türbesi, Sayı 19, sayfa 3-5. 

------------------------------,(1950)Anadolu’da Kurulmuş Türk Devletleri Listesi,  

                                                    (Mehmet YUSUFOĞLU imzalı) Sayı 19, sayfa 6-8. 

------------------------------,(1950) 287 Yıl Önceki Konya Esnafı, Sayı 22, sayfa 13. 

------------------------------,(1960) Kubâdâbâd Yolunda,  Sayı 26,  sayfa  9-15. 

------------------------------(1960) Eflatun Pınarı, Sayı 28, sayfa 23-29. 

 

M. Zeki ORAL’ın Belleten Dergisinde Yayınlanan Makalaleri 

 

T.T.K. Belleten Dergisi (1953) Kubâd Âbâd Çinileri, Cilt XVII, Sayı 66, sayfa 209-235. 

-----------------------,(1953) Kayseri’de Kubadiye Sarayları, Cilt XVII, Sayı 66, sayfa 501-518 

-----------------------,(1953)Kubâdâbâd Çinileri, Cilt XVIII, Sayı 66, sayfa 209-212. 

------------------------,(1954)Karamanoğulları Tarihine ait Vesikalar, Yatağan Mürsel            

         Vakfiyesi, Cilt XVIII, Sayı 71, sayfa 337-345. 

--------------------------,(1955)Selçuk devri vesikaları; Sultan Hatun senedi,                                                           

                                    Sayı 75, sayfa 385-394. 

---------------------------,(1956) Durağan ve Bafra’da iki türbe, Cilt XX, Sayı79, sayfa 385-411 
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---------------------------,(1959) Eşrefoğlu Camiine Ait Bir Kandil, Cilt XXIII, Sayı 89,  

                                                   sayfa 113-118. 

---------------------------,(1959) Karaman’da Hoca Mahmut Mescidi Darü’l Hûffazı  

       Vakfiyesi ve Kitabeleri, Cilt XXIII, Sayı 90, sayfa 213-227. 

----------------------------,(1960)Mevcut Vesikalara Göre Burdur Kütüphaneleri ve Kitap                                                                   

                                                   Vakfiyeleri Vesikaları, Cilt XXIV, Sayı 94, sayfa 233-261. 

----------------------------,(1961)Konya’da Sırçalı Medrese, Cilt XXV, Sayı 99, s. 355-396. 

----------------------------,(1962)Yeni Bulunan Kitabeler, Cilt XXVI, Sayı 101, sayfa 147-150. 

----------------------------,(1995)Kuvvadaroğulları, Cilt XIX, Sayı 75, sayfa 99-10. 

 

M. Zeki ORAL’ın Konya Halkevi Kültür Dergisinde Yayınlanan Makaleleri 

 Konya Halkevi Kültür Dergisi    (1942) Âşık Beytiş Sayı 48, sayfa 41-50. 

-----------------------------,(1943) Mader-i Mevlâna, Prenses Mümine Cami ve Türbesi ve                                                                        

                                                      Hayatı, (Özel Sayı) Sayı 55.56, sayfa 121-126. 

------------------------------,(1945) Konya Halkevi Kültür Dergisi, Sayı 84 -85, sayfa 32-40. 

------------------------------,(1949) Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika, sayı 122, s.41. 

------------------------------,(1949)Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika, S.123, s.41-42. 

------------------------------,(1949) Tarihin Karanlıklarını Aydınlatan Đki Vesika, S.124, s.42-

43. 

 

M. Zeki ORAL’ın Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Dergisinde Yayınlanan 

Makaleleri 

 Vakıflar Dergisi   (1956) Turgutoğulları, Eserleri, Vakfiyeleri, Sayı III, sayfa 31-65. 

------------------------------,(1962)  Anadolu’da Sanat Değeri Olan Ahşap Minberler,  

                                                       Kitabeleri ve Tarihçeleri, Sayı V, sayfa 223-240. 

------------------------------,(1962)Aksaray’ın Tarihi Önemi ve Vakfiyeleri, Sayı V,  

                                                      sayfa 223-241. 

------------------------------,(1962)Aksaray’ın Tarihî Önemi ve Vakıfları, Sayı  V,  

                                                      sayfa. 223-240.  (metin + 7 fotoğraf ve 1 kroki) 
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M. Zeki ORAL’ın Müzeler Umum Müdürlüğü Türk Etnografya Dergisinde 

Yayınlanan Makalaleri 

Türk Etnografya Dergisi, (1956)Selçuklu Devri Yemekleri ve Ekmekleri, Sayı I, sayfa 73-76   

-------------------------,(1957) Karamanoğulları Zamanında bir Sınır itilafı, Sayı 2, sayfa 12-16. 

 -------------------------,(1957)Selçukulu Yemekleri II,  Sayı II, sayfa 29-34. 

--------------------------,(1959) Anadolu Köylerinde Gençler Derneği Yahut Ahiliğin Devamı,      

                                     (Sayı 3 ten ayrı basım) Sayı 3, sayfa 3-9. 

---------------------------,(1962) Selçukilerde Giyim Eşyası, Sayı V, sayfa 14-20. 

 

M. Zeki ORAL’ın Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisinde Yayınlanan 

Makaleleri 

Đlahiyat Fakültesi Dergisi,  (1953) Kubâdâbâd Nasıl Bulundu, Cilt II, Sayı 2-3,  

                                                          sayfa 171-179. 

------------------------------,(1954) Selçuklu Devri Vesikaları Ahi Ahmed Nahcivanî Vakfiyesi, 

                                                        Đlahiyat Cilt III, Sayı 3-4, sayfa 57-65. 

------------------------------,(1956) Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri, Cilt V,  

                                                       Sayı 1-4, Sayfa 144 -169.  

 

M. Zeki ORAL’ın Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi, Türk-Đslam Sanatları 

Enstitüsü, Yıllık Araştırmaları Dergisinde Yayınlanan Makaleleri 

Yıllık Araştırmaları Dergisi, (1957) Konya’da Alâeddin Camii ve Türbeleri, Sayı I, s.45-74. 

-------------------------------,(1958) Tarihi Eserlerimizi Bezeyenlerden Nakkaş Abdullah,  

                                                         Sayı II, sayfa 153-156. 

 

M. Zeki ORAL’ın Türk Tarih Kongresi Zabıtlarında Yayınlanan Makaleleri 

TTK, V. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, (1948) Turgutoğulları, sayfa 140. 

-----------------------------,(1955) Anadolu’da Đlhani devri vesikaları, Timurtaş Noyan                              

                                       zamanında yapılmış eserler ve kitabeleri,  sayfa 208-215. 

VI. Türk Tarih Kongresi Zabıtları, (1949) Harput Ulu Camii Duvarındaki Vergi Kitabesi,  

Sayfa 140-145.  
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M. Zeki ORAL’ın Türk Yurdu Dergisinde yayınlanan Makaleleri 

Türk Yurdu Dergisi, (1954) Karamanoğlu Mehmet II’nin Neşredilmemiş Sikkeler,                           

       Türk Ocaklarının Fikirlerini Neşreder Aylık Mecmua, Sayı 237,  

                                   sayfa 395-396. 

-----------------------,(1955)  Tarihte Hilyeli(Hileli) Yeminler, Sayı  242, sayfa 705-706. 

----------------------,(1960) Orduda Eğitim Tarihi, Sayı  287, sayfa 395-396. 

M. Zeki ORAL’ın Diğer Makaleleri 

Malatya Kitabeleri ve Tarihi, III.Türk Tarih Kongresi (Ankara 15-20 Kasım 1943)  

Kongreye Sunulan Tebliğler, Ankara1948, sayfa 437. 

Ahi Şerafeddin Türbesi, Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi, Ankara 1962,  

sayfa 308-311. 

Đstanbul Destanları, Đstanbul Enstitüsü Mecmuası, (Sayı 4 ten Ayrı Basım), Đstanbul 1958. 

s.191-19. 

 

  IV. Arşiv ve Kütüphaneler 

T.C Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivi ve  Kütüphanesi, 

Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Milli Kütüphane, Türk Tarih Kurumu 

Kütüphanesi, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kütüphanesi, Turizm 

Bakanlığı Boratav Kütüphanesinden faydalanılmıştır.  

 

 V. Kitaplar 

Akgündüz Ahmet, Đslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Atatürk 

Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII.Dizi, T.T.K Basımevi, 

Ankara 1988. 

Akdağ Mustafa, Türkiye’nin Đktisadi ve Đçtimai Tarihi, I, Đstanbul 1995. 

Aksarayi, Müsâmeretü’l Ahbar, Mürsel Öztürk (Çev.), T.T.K Yayınları, Ankara 2000 

Aksoy Osman, “Mehmet Zeki ORAL” Türk Etnografya Dergisi, S. VI, (1963 den ayrı  

basım) Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1965, s.114-119. 

Akşit Ahmet, “Selçuklular Devrinde Niğdenin Fiziki Yapısı” Niğde Tarihi Üzerine, Đstanbul 

2005.  
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-----------------------,Türkiye Selçukluları Devrinde Niğde Vilayetinin Alt Birimleri, Selçuk 

Üniversitesi Türkiyat Araştırma Enstitütüsü, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 21, Konya 

2007, s.128-133. 

Akyurt Yusuf, Resimli Türk Abideleri Niğde Şehri, C.XV, TTK.Yayınları, Ankara. 

Akyüz Yahya. Türk Eğitim Tarihi, Đstanbul 2001.  

Arabacı Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri (1900–1924) Konya Ticaret Odası 

Konya 1998. 

Arık M.Oluş, Malatya Ulu Camisi’nin Asli Planı ve Tarihi Hakkında, Vakıflar Dergisi, VIII, 

Ankara 1969, s.141-145. 

----------------------, Erken Devir Anadolu-Türk Mimarisinde Türbe Biçimleri, Anadolu 

(Anatolia) C.XI, Ankara 1967, 57-10. 

Arık Rüçhan, Kubâd Âbâd, Selçuklu Saray ve Çinileri, Türkiye Đş Bankası Yayınları, 

Ankara 2000. 

Artuk Đbrahim C. Artuk, Đstanbul Arkeoloji Müzeleri Teşhirdeki Đslami Sikkeler Kataloğu, I, 

Đstanbul 1971.  

Aslanapa Oktay, Anadolu’da Đlk Devir Türk Mimarisi Başlangıcı ve Gelişmesi, Atatürk 

Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara 1991. 

---------------------,Türk Sanatı, 7.Basım, Remzi Kitabevi, Đstanbul 2005. 

------------------------,Türk Sanatı I.II, Başlangıcından Beylikler Devrinin Sonuna Kadar,  

                  Ankara 1984. 

----------------------Kayseri’de Keykubadiye Köşkleri Kazısı (1964), Türk Arkeoloji Dergisi 

         C.XIII, S.1, 1965, s.19-40. 

Âşıkpaşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osman, (Neşr. Nihal Atsız) Türkiye Yayınevi, Đstanbul 1949 

Atçeken Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, 

s.192 Ankara 1998. 

 -----------------------,Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve 

Kullanılması, Konya Şer’iye Sicil Kayıtlarına Göre, TTK, Ankara 1998. 

Ayverdi Ekrem Hakkı, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Murad Devri, C.II,  Đstanbul 1972 

Bakırer Ömür -S.Faroqhi, Dediği Dede ve Tekkeleri, Belleten, C.XXXIX, S.155, Ankara 

1975, s.447-471. 

Baltacı Cahit, XV.-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, Teşkilatı, Tarihi, Đstanbul,1970. 

------------------------,XV.-XVI Asırlar Osmanlı Medreseleri, Đrfan Matbaası, Đstanbul 1976 



356 
 

 
 

Başaran Đbrahim Ethem, Tevhid-i Tedrisat Kanununun Eğitim Yönetimi Açısından Önemi, 

Öğretim Birliğinin75. Yılı Eğitim Bilimlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu, 3-4 

Mart,  Ankara 1999. 

Başkan Seyfi, Karamanoğulları Dönemi Konya Mezar Taşları, Ankara 1996 

Bayat Ali Haydar, Anadolu’da Selçuklu Dönemi Darüşşifaları Üzerine Toplu 

Değerlendirme, Tıp Tarihi Araştırmaları, S. 11, Đstanbul 2003. 

Baykara Tuncer. Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Ankara 1985. 

----------------------,Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, Anadolu’nun Đdari Taksimatı, 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1988. 

---------------------,Anadolu’nun Selçuklular Devrindeki Sosyal ve Đktisadi Tarihi Üzerine 

Araştırmalar, Ege Üniversitesi Yayınları Đzmir 1990. 

----------------------,Asya Türk Kültürünün Bir Unsuru Olarak Mezar Taşları, Vakıf Haftası 

Dergisi, Ankara 1993. 

---------------------,Selçuklu Devrinde Antalya’nın Đdari Durumu, Antalya 

Selçuklu Semineri, Bildiriler, Antalya 1998, s.132- 137. 

Bayram Mikail, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, S.Ü 

Basımevi, Konya, 1999. 

--------------------,Ahi Evren ve Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu, Konya 1991. 

Bayrakal Sedat, Erken Dönem Osmanlı Minberleri, Bilimevi Basım, Đstanbul 2008. 

Bektaşoğlu Mustafa, Anadolu’da Türk Đslam Sanatı, Ankara 2009. 

Bilge Mustafa, Đlk Osmanlı Medreseleri, Đstanbul 1984. 

Bozer Rüstem, Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap Sanatında Kündekâri Tekniği, Türkler, C.7. 

Ankara 2002. 

Cilacı Osman, Vakfın Yaşatılmasında Mali Kaynak ve Önemi, Vakıflar Dergisi, S.XI, 

Ankara 1994, s.241-247 

Cumhuriyetin 50. Yılında Niğde 1973 Yıllığı, Niğde Valiliği, Niğde 1973, s.7-12  

Cunbur Müjgân, Vakfiyelere göre eski Türk kütüphanelerinin yönetimi, Türk 

Kütüphaneciler Derneği Bülteni, Cilt.XI, Sayı.l-2, Ankara 1962, s.203-217 

Çal Halit, Niğde Şehrindeki Ahşap tavanlı Camiler ve Mescitler, T.C Kültür Bakanlığı 

Yayınları 2000 Ankara.  

Çantay Gönül, Tokat’ta Tıp Medresesi ve Şifahanesi, Bilim ve Teknik, S.152, 1980, s.7-11 

--------------------,Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Darüşşifaları, Ankara 1992 



357 
 

 
 

--------------------,Osmanlı Külliyelerinin Kuruluşu, Ankara 2002 

---------------------,Kaynaklardan Tanıdığımız Anadolu Selçuklu Darüşşifaları I, IV. Milli 

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1995, s.13-18 

---------------------,Bursa’da Osmanlıların Đlk Tıp Kuruluşu, Erdem, Ankara 1996, s.499-504 

---------------------,Kadın Baniler ve Darüşşifalar, Cumhuriyet’in ve Tıp Fakültesine Kız 

Öğrenci Kabulunün 75 yılında Sağlık Alanında Türk Kadını Sempozyum Bildirileri, Ankara 

1996, s.353-358 

Çay M.Abdulhaluk, Anadolu’da Türk Damgası Koç Heykel Mezar Taşları ve Türkler’de 

Koç-Koyun Meselesi, Ankara 1983 

Çelebi Asaf Halet, Mevlâna ve Mevlevilik, Đstanbul 1957 

Çolak Faruk, Altunhisarlı Aşık Şifaî, Maya Akademi Yayınları, Đstanbul 2009 

Daş Ertan, Erken Dönem Osmanlı Türbeleri, Bilimevi Basım Yayın, Đstanbul 2007 

Darkot Besim, Konya, Đslam Ansiklopedisi, C.VI, Đstanbul 1967  

Devellioğlu Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2004 

 Doğan Ahmet Işık, Osmanlı Mimarisinde Tarikat Yapıları, Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer 

Nitelikteki Fütuvvet Yapıları, Đstanbul 1977 

Duran Remzi, Konya Sarayönü’nde Üç Ahşap Cami, Vakıflar Dergisi, C.XIX, Ankara, 

1985, s.48-52 

Dülgerler Osman Nuri, Karamanoğulları Dönemi Mimarisi, ĐTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Đstanbul 1995 

Ebû’l-Ferec, Ebû’l-Ferec Tarihi II, Çev. Ö. R. Doğrul TTK, Ankara 1950 

Ekiz Mehmet, Niğde Alâeddin Camii, Niğde Tarihi Üzerine, Đstanbul 2005, s.33-50 

Eldem Halil Edhem, Niğde Klavuzu, 1936 Đstanbul.  

Erdem Yücel, Ahi Elvan Camii Pencere Kapakları, Sanat Tarihi Yıllığı VII.  Đstanbul 1977 

Erdemir Yaşar, Sırçalı Medrese: Mezar Anıtları Müzesi, T.C Konya Valiliği, Đl Kültür 

Müdürlüğü. Altunarı ofset, Konya 2002 

Erdoğan Abdülkadir, Mahalli Tetkikler, Konya Dergisi. Konya 1947 

Ergin Osman, Türk Maarif Tarihi, I,II,  Eser Matbaası, Đstanbul 1977 

Eyice Semavi,‘‘Mescid’’, Đslam Ansiklopedisi, VIII, M.E.B. Yayını, 1978  

--------------------,Sivas’da I. Keykavus Darüşşifası, Bilgi, C.XI, S.130, Đstanbul 1958 

Göde Kemal, Eretnalılar (1327-1381), TTK Yayını, Ankara 2000  

--------------------,“Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş ve Yükseliş Dönemine Genel Bir 



358 
 

 
 

Bakış (1075-1243)” Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal 

Bilimler Dergisi, S. 2, 1996, s.99-117 

Göğebakan Göknur, Malatya, Türkiye Diyanet Vakfı Đslam Ansiklopedisi 27.Cilt, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, Đstanbul 2003 

Gökalp Ziya, Türk Medeniyet Tarihi, Toker Yayınları, Đstanbul 1926 

Gül Muammer, Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Moğol Hakimiyeti, Yeditepe Yayınları, 

Đstanbul 2005, 

Gümüşçü Osman, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazasında Yerleşme ve Nüfus, Türk 

Tarih Kurumu, Ankara 2001 

Güngör Erol, Dünden Bugünden, 3.baskı, Đstanbul 1986, 

Günyol Vedat, Mektep. Đslâm Ansiklopedisi, VII. Đstanbu 1988 

Güzel Abdurrahman, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, 2. Basım, Ankara 2004 

Göyünç Nejat, Memlük Devrinde (Eski) Malatya’da Bir Aile, Tebliğler, I, Đstanbul 1986, 

s.245-250 

Halıcı Feyzi, Konya, Ankara 1984 

-------------------, Seçme Şiirler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000 

Hammer Purgstall Baron Joseph Von, Osmanlı Devlet Tarihi, Haz. Mehmet Ata’nın 

Tercümesi Esas Alınarak Mümin Çevik Ve Erol Kılıç, C.III, Đstanbul 1990 

Haseki Metin, Plastik Açıdan Türk Mezar Taşları, Đstanbul 1971 

Hüseyniklioğlu Ayşegül-Arslan Handan, 16.Yüzyılın Đlk Çeyreğinde Niğde Kazası 

Yerleşme Merkezlerinin Tespiti, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimlere Dergisi, C.19, S.2,  

Elazığ 2009, s.299-314 

Đbn Bibi, El-Evamiru’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye, Mürsel Öztürk(çeviri), C.I.II,  

Ankara 1996 

Đbni Bibi, Selçuknâme (muhtasar Đbn Bîbî), Çev. M. Halil. Yınanç, Ankara 2007 

Đpşirli Mehmet, Klâsik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilâtı, Osmanlı Devleti Tarihi I, (Editör: 

E. Đhsanoğlu), Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıl Armağanı, Đstanbul 1999 

Đhsanoğlu Ekmeleddin, Tanzimat Döneminde Darülfünun Kurma Teşebbüsleri. 150. Yılında 

Tanzimat, Ankara 1992  

--------------------,‘‘Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri’’,Osmanlı Medeniyeti Tarihi ve 

Medeniyeti Tarihi Ansiklopedisi, C.II, Zaman Gazetesi Yayınları, Đstanbul 1999 

Đsen Mustafa, Osmanlı’da Şehir ve Kültür. Akçağ Yayınları Ankara 1997 



359 
 

 
 

---------------------,Türk Tarihinde ve Kültüründa Tokat Sempozyumu 2-6 Temmuz 1986, 

Gelişim  Matbaacılık, Ankara 1987 

Đnalcık Halil, Tanzimat Ve Bulgar Meselesi, Ankara 1943 

----------------------,“Sened- i Đttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Belleten, C..XXXVIII, 

1962, S. 112, s.603-622 

Kafesoğlu Đbrahim, Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Kuruldu? Đ.Ü. Edebiyat 

Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 10-1,  Đstanbul 1979-1980, s.1-28 

Karaçağ Demet, Đstanbul Divan Edebiyatı Müzesindeki iki Rahle, Erdem Dergisi, C.14, 

Ankara, 2005, s.157-167 

----------------------,Mevlâna Müzesindeki Lakeli Selçuklu Rahlesi, Ekev Akademi Dergisi, 

S.35, Yıl.12, Erzurum 2008, s.171-187 

Karal Enver Ziya, “Gülhane Hatt-ı Hümayunu”nda Batının Etkisi”, Belleten, XXVIII/112, 

Sayfa, 109-112 

Karpuz Haşim, Türk Kültür Varlıkları Envanteri Karaman 70, XXVII Dizi, S. 13, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2009 

--------------------,Türk Kültür Varlıkları Envanteri Konya 42, C.I,II,III, Türk Tarih Kurumu, 

Ankara 2009 

---------------------,Dünden Bugüne Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, Selçuk 

Üniversitesi Basımevi, Konya 1999 

---------------------,Konya’nın Selçuklu Devri Yapıları, Konya 1998 

Karamağaralı Beyhan, Ahlat Mezar Taşları, Ankara 1972 

----------------------,Anadolu’da XII-XVI. Asırlardaki Tarikat ve Tekke Sanatı Hakkında, AÜ, 

Đlahiyat Fakültesi Dergisi, S.XXI, Ankara, s.247-276 

Karamağaralı Haluk, Anadolu Beylikleri Minberleri, Ankara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi, 

Doktora tezi, 745-Kar. A. Ankara 1955, 

 ---------------------,Anadolu’da Moğol Đstilasından Sonra Yapılan Dini Mimarlık Eserlerinin 

Plan ve Form Özellikleri, A.Ü.Đlahiyat Fakültesi(Yayınlanmamış Doçentlik Tezi), Ankara 

1964 

----------------------,Konya Ulu Camii, Rölöve ve Restorasyon Dergisi, S.4, Ankara 1982, 

s.121-132 

Kayaoğlu Đsmet, Selçuklu Vakıflarına Genel Bir Bakış, II. Vakıf Haftası, Ankara 1985, s.22-

25 



360 
 

 
 

Kaymaz Nejat, Anadolu Selçuklu Devleti Đnhitatında Đdari Mekanizmanın Rolü I, C.II,  

 Ankara 1964 

-----------------,Pervane Mu’înü’d-din Süleyman, Ankara 1970 

Kazancıgil Aykut, F.Nafiz UZLUK (1902-1974) Hayatı Çalışmaları, X. Milli Mevlâna 

Kongresi Tebliğleri, C.II, Selçuk Üriversitesi, Konya 2002 

Koçer H. Ali, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Đstanbul 1974  

Kılınç Emin, Klâsik Osmanlı Eğitim Kurumlarından Konya Dârü’l-Huffâzları (XVII. 

Yüzyıl), Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.7, 2008, s.20-43 

Kodaman Bayram, Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi, Türk Tarih Kurumu Basımevi. 

Ankara 1998 

Konya’da Selçuklu ve Osmanlı Eserleri, Konya Valiliği Kültür Hizmeti, Konya 1991 

Konya Đl Turizm Envanteri 1997, Konya Valiliği Đl Turizm Müdürlüğü, Konya 1997 

Konya’lı Đbrahim Hakkı, Abideleri Kitabeleri Niğde Aksaray Tarihi, C.I-II, Fatih Yayınevi. 

1974 

------------------------,Abide ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, 1964 

-----------------------,Nasreddin Hocanın Şehri Akşehir Tarihi-Turistik Kılavuz, Đstanbul, 1945 

-----------------------,Abideleri ve Kitabeleri ile Karaman Tarihi, Ermenek ve Mut Abideleri, 

Baha Matbaası, Đstanbul 1967 

Kozak Đ.Erol, Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf, Akabe Yayınları, Đstanbul 1985 

Köymen Mehmet Altay, Tarihte Türk Devletleri II, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 

1987 

Köprülü M. Fuat, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, T.T.K Yayını, Ankara 1984 

Kuran Abdullah, Anadolu Medreseleri, C.I, T.T.K. Yayını Ankara 1969 

Küçükdağ Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Etkin Rol Oynayan Đlim, Fikir ve 

Devlet Adamları, Konya Şehri’nin Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, (Makaleler I), Konya 

2004 

---------------------,Konya’da Hacı Ali Efendi Dâru’l-Kurrâsı ve Vakfiyesi, Konya Şehri’nin 

Fizikî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, (Makaleler I), Konya 2004 

Kütükoğlu Mübahat, XX. Asra Yetişen Đstanbul Medreseleri, T.T.K. Yayını, Ankara 2000 

Levend Agah Sırrı, Divan Edebiyatı, Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, 

Enderun Kitabevi, Đstanbul 1984 



361 
 

 
 

Malatya Valiliği Yayını, Malatya 2004, s.2-22; Malatya, 1973 Đl Yıllığı, Malatya Valiliği 

Yayınları, Malatya 1973 

Neşrî, Kitâb-ı Cihan-nümâ, (Neşr. F. Reşit Unat-M. Altay Köymen), C.I.II, TTK Yayınları, 

Ankara 1995 

Odabaşı A.Sefa, Didiği Sultan Menakıbnamesi’nin Konya’lı Seyyid Mustafa Rüşdi 

Tarafından Yapılan Manzum Tercümesi, Yeni Đpek Yolu, S.I, Konya 1998, s.365-403 

Oğuzoğlu Yusuf, 17. Yüzyılda Konya Şehrindeki Đdarî ve Sosyal Yapılar. Konya, Ankara 

1984  

Okay Vahap, Anadolu Konuşuyor-2, Okay Yayınevi, Đstanbul 1986 

Onay Ahmet Talat, Tokatlı Aşık Nuri, Çankırı Matbaası, Çankırı, 1933 

ORAL Mehmet Zeki, Ortaköylü Aşık Tahiri Hayatı Edebi Şahsiyeti ve Eserleri, Yeni 

Matbaa, Ankara 1955 

--------------------,Tokatlı Aşık Nuri Hayatı ve Şiirleri, Niğde Halkevi Yayınları, Köy 

Öğretmeni Basımevi, Ankara 1936 

---------------------,Đlkokullarda Sosyal Đşçimenlikler, Niğde Đl Kültür Direktörlüğü Yayını, 

Niğde Đl Basımevi, Niğde 1936 

----------------------,Reddiye, Türkyurdu Cilt II Sayı 9 dan ayrı Basım, Doğuş  matbaası, 

Ankara 1960 

-----------------------,Nisantası, Türk Tarih Kurumu. Ankara 1954 

-----------------------,Niğde Tarihi Tetkiklerinden Hüdavend Hatun Türbesi ve Hayatı, Niğde 

Halkevi Yayınları, Niğde 1939 

Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, Đstanbul 1992 

Ögel Semra, Anadolu Selçuklu Sanatı Üzerine Görüşler, Matbaa Teknisyenleri 

Basımevi, Đstanbul 1986 

----------------------,Anadolu Selçukluları’nın Taş Tezyinatı, TTK.Yayını. Ankara 1966 

Öney Gönül, Anadolu Selçuklu Mimari Süslemesi ve El Sanatları, Ankara 1992 

----------------------,Anadolu’da Selçuklu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri, Sanat Tarihi 

Yıllığı, III, Đstanbul 1969-1970, s.135-171 

----------------------,Ankara’da Türk Devri Yapıları, Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi 

Yayınları, Ankara 1971 

----------------------,Ankara Aslanhane Camii, Ankara 1980 



362 
 

 
 

-----------------------Niğde Hüdavend Hatun Türbesi, Figürlü Kabartmalar, Belleten C.XXX, 

S.122, 1967, s.143-153 

Önder Mehmet, Konya Maarifi Tarihi, Konya 1952 

----------------------,Mevlâna Şehri Konya, Konya 1962 

----------------------,Konya Rehberi, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu.1956 

----------------------,Selçuklu Devri Kubâdâbâd Sarayı Çini Süslemeleri, Türkiyemiz, S.6,  

Đstanbul 1972 

----------------------,Kubâdâbâd Çinilerinde Sultan I. Alaeddin Keykubatın Portresi, Sanat 

Tarihi Yıllığı, Đstanbul 1960 

----------------------,Selçuklular ve Osmanlılar Devrinde Konya Kütüphaneleri, Konya 

Halkevi Kültür Dergisi, Yıl.14, S.131-132, Konya 1949, s.5-7 

Önkal Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996 

Özalp Reşad, Milli Eğitimle ilgili Mevzuat. (1857-1923), Đstanbul, 1982 

Özaydın Abdülkerim, Selçuklu Tarihi, Sultan Muhammed Tapar Devri, T.T.K. Basımevi, 

Ankara 1990 

Özcan Tahsin, Osmanlı Devleti’nde Eğitim Hizmetlerinin Finansmanı. Türkler, X, Ankara 

2002 

Özdemir Gazi, Hurufat Defterleri Işığında Ilgın, S.Ü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya 2005 

Özkaya Yücel, XVIII. Yuzyılda Anadoludaki Bazı Kaza ve Mahalle Adlarındaki 

Değişiklikler, Türk Yer adları Bildirileri Sempozyumu, 11-13 Eylül, Basbakanlık Basımevi, 

Ankara 1984 

Özmel Đsmail, Dünden Bugüne Niğde’li Şair ve Yazarlar, Niğde Valiliği Yayınları, 2009 

Özön M.Nihat, Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü, Đstanbul 1954 

Özönder Hasan, Dünden Bugüne Konya, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları 

No: 67, Konya 2005 

---------------------, Konya Velileri, Konya 1990 

Öztuna Yılmaz, Devletler ve Hanedanlar, 2, Ankara 1969 

Pakalın Zeki M, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I,II, M.E.B. Yayını, 

Đstanbul 1993 

Sağdıç Ozan, Bir zamanlar Ankara, Ankara 1991 



363 
 

 
 

Samur Tahsin, Ilgın’da Türk Devri Yapıları, Konya Valiliği Đl Kültür Müdürlüğü Yayınları, 

Konya1992 

Sevim Ali – Yücel Yaşar, "Karamanoğulları Beyliği", Türkiye Tarihi, I, Ankara 1990 

Siyasi Tarihi (1220- 1237), TTK Basımevi, Ankara 2003 

Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Yönleri ile Malatya, Malatya Valiliği Yayını, Malatya 2004 

Sönmez Zeki, Başlangıcından 16. Yüzyıla Kadar Anadolu-Türk-Đslam Mimarisinde 

Sanatçılar, Ankara 1989  

Sözen Metin, Anadolu Selçuklu Devri Medreseleri, C.I Đstanbul 1970 

---------------------, Anadolu’da Eyvan Tipi Türbeler, Anadolu Sanat Araştırmaları, I, Đstanbul 

1969, 167-210 

Sümer Faruk, Turgutlular, Đslam Ansiklopedisi, XII/II, Đstanbul 1998, s.120–122 

Şikari, Karamanoğulları Tarihi, Konya 1946 

Tan Nail, Türk Folklöründe Nisan yağmuru Motifi, II. Milletlerarası Türk Folklör Bildirileri, 

C.IV den ayrı basım, G.Ü, Basın Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara 1982, s.469 

Taneri Aydın, Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Hükümdarlık Kurumunun 

Gelişmesi ve Saray Hayatı –Teşkilatı, Ankara 1978 

Tanman Baha, Karamanoğulları. Türkiye Diyanet Vakfı Đslâm Ansiklopedisi XXIV,  

Đstanbul, 2001  

Taşdemirci Ersoy, Medreselerin Doğuş Kaynakları ve Đlk Zamanları, E.Ü. Sosyal Bilimler. 

Dergisi, S.2, Kayseri, 1989, s.269-273 

Tekindağ M.C. Şehabeddin, “Lü’lü’e”, Đslam Ansiklopedisi, C. VII 

------------------, Son Osmanlı-Karaman Münasebetleri Hakkında Araştırmalar, Tarih Dergisi, 

C.XVII-XVIII, S.43, Đstanbul 1963, s.184-185 

Tevhit Ahmet, Konya’ya Bir Seyahat, Yeni Kitap Basımevi, Konya 1950 

Tuğluca Orhan, Malatya Siyasi Tarihi, Malatya 2006 

Tuncay Mete, “Đlk ve Orta Öğretimde Tarih” Felsefe Kurumu Seminerleri, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara 1977 

Tuncer Orhan Cezmi, Konya-Ilgın-Beykonak Köyü, Dediği Mahmut Sultan Mescidi, Milli 

Kültür, C.I, S.9, Ankara 1977, s.52-55 

----------------------, Anadolu Kümbetleri, Beylikler ve Osmanlılar dönemi, 3, Ankara 1992 

----------------------, Anadolu Kümbetleri-1-Selçuklu Dönemi, Ankara 1986 

----------------------, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Moğollar, Ankara 1986 



364 
 

 
 

Turan Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye Tarihi, Nakışlar Yayınevi, Đstanbul 1984 

----------------------, Selçuklular Zamanında Türkiye, Siyası Tarih Alparslan'dan Osman 

Gaziye (1071-1318), Đstanbul 1971 

----------------------, Selçuklular Tarihi ve Türk-Đslâm Medeniyeti, Đstanbul 1980 

-----------------------, Selçuk Devri Vakfiyeleri III. Celaleddin Karatay, Vakıfları ve 

Vakfiyeleri, Belleten, C.XI, S.45, 1948, s.17-171 

-----------------------, Kervansarayları, Belleten, C.X, S.39, 1946, s.475-496 

-----------------------, Şemseddin Altun-Aba, Vakfiyesi ve Hayatı, Belleten, C.XI, S.42, 1947, 

s.197-221 

------------------------, Đktâ, Đslam Ansiklopedisi, 5, Đstanbul 1988, s.951-959 

Togan Zeki Velidi, Tarihte Usul, Đstanbul 1985 

Tüfekçioğlu Abdülhamit, Ilgın Kitabeleri ve Mezartaşları, Bütün Yönleriyle Ilgın, Ilgın 2001 

Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, C.1, Ankara 2009. 

Türk Ansiklopedisi, C.VII, Ankara 1955 

Unat Faik Reşit, Türkiye Eğitim Sisteminin Gelişmesine Tarihi Bir Bakış, M.E.B. Yayınları. 

Ankara 1964 

Unan Fahri, Osmanlılarda Medrese Eğitimi. Osmanlı V, Ankara 1999 

Uyumaz Emine, Sultan I. Alâeddîn Keykubad Devri Türkiye Selçuklu Devlet 

-------------------------, Anadolu Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubad Dönemine 

(1220- 1237) Bir Bakış, Cogito –Selçuklular- Üç Aylık Düşünce Dergisi, S.29, Đstanbul 

2001, s.121-130  

Uysal Ali Osman, Kubâd-Âbâd Kazı Buluntularından Sikkeler ve Mühürler, I. Uluslararası 

Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi (11-13 Ekim 2000, Konya), Bildiriler, C.II, 

Konya.2001, s.389-396. 

UZLUK Feridun Nafiz, Çeviri, Anonim Tarih-i Ali Selçuk, Ankara 1952  

UZLUK Şehabettin, Anadolu Selçuklu Medrese Planının Konya’da iki camide uygulanışı, 

IX Türk Tarih Kongresi Bildirileri 21-25 Eylül 1981,C.II, T.T.K Basımevi,  Ankara, 1988   

Uzunçarşılı Đsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri, Ankara 1984 

------------------------, Kitabeler, C.I, Đstanbul 1927 

------------------------, Osmanlı Devletinin Đlmiye Teşkilatı, Ankara 1998 

------------------------, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, “Karaman 

Oğulları" Ankara 1988  



365 
 

 
 

------------------------, XII ve XIII. Asırlarda Anadolu’daki, Fikir Hareketleri ile Đçtimai 

Müesseselere Bir Bakış, III. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1948, s.287-306 

 Ünal Tahsin, Karamanoğulları Tarihi, Ankara 1957 

 Ünal M. Ali, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997   

 Ünver A.Süheyl Selçuk Tababeti, Ankara 1940 

Vefik Ahmet Paşa, Lehçe-i Osmaniye, Osmanlıca Sözlük ve Rehberler Türk Dil Kurumu 

Yayınları, Ankara 2000 

Yakar Halil Đbrahim, Hamdi Baba ve Divanı. Uğur Matbaası, Gaziantep 2007 

Yavuzer Hayati, Kemal Ümmî Hayatı, Sanatı ve Dîvânı,  Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü,  Basılmamış Doktora tezi, Ankara 1997 

Yekbaş Hakan, Zati Divanında Halk Đnanışları, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 2009 

Yetkin Suut Kemal, Đslam Mimarisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1965 

Yetkin Şerare, Anadoluda Türk Çini Sanatının Gelişmesi, Đstanbul 1972 

Yılmaz Leyla, Alanya Kalesi Kazısı-Selçuklu Sarayı Çini Buluntuları I, IV. Ortaçağ ve Türk 

Dönemi Kazıları ve Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Van 2000, s.155-165 

Yılmaz Savaş, Mehmet Zeki ORAL, Hayatı ve Eserleri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde 2010 

Yinanç Mükrimin Halil, Đbn-i Bibi Selçukname, Kitabevi, Đstanbul 2000 

-----------------------, Akkoyunlular, Đslam Ansiklopedisi,I, Đstanbul 1944 

 Yinanç Refet–Mesut Elibüyük, Kanunî Devri Malatya Tahrir Defteri (1560), Ankara 1983  

Yurt Ansiklopedisi, Bütün Ciltler, Anadolu yayıncılık, Đstanbul 1982 

Yücel Erdem, Selçuklu Ağaç Đşçiliği, Sanat Dünyamız, S.4, Đstanbul 1975 

Yücel Yaşar, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, C.II, Ankara, 1989 

Yüksel Hasan, Türk Toplumunda Vakıf Aile Đlişkisi, Türkler, X, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



366 
 

 
 

EKLER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



367 
 

 
 

 
 

 


