
KARAL, Enver Ziya 

"Ragıp Efendi'nin Isiahat Layihası " (TV, ll 
v [Şubat 19421. s. 356-368); "Nizam-ı Ce
did'e Dair Layihalar" (TV, l/6 [Nisan 19421. 
s. 414-425; 11/8 [Ağustos 19421. s. ı 04-lll; 
ll/ll [Şubat 19431. s. 342-351; 11/12 [Nisan 
ı 9431, s. 424-432); "Ebu bekir Ratıb Efen
di'nin Nizam-ı Cedid Islahatı Hakkında Ra
poru" (7TKBildiriler, Ankara 1960, s. 347-
355). Enver Ziya Karai'ın Tanzimat konu
sunda da bazı araştırmaları bulunmakta
dır: "Tanzimat'tan Önce Garplılaşma Ha
reketleri" (Tanzimat!, İstanbull940, s. 
13-30); "Gülhane Hatt-ı Hümayununda 
Batının Etkileri" ( 7TK Belleten, XXVlll/112 
[ı 964[, s. 58 ı -60 ı); "Tanzimat Devrinde 
Rüşvetin Kaldırılması İçin Yapılan Teşeb
büsler" (TV, lll [Haziran 194li);"Mehmet 
Namık Paşa'nın Hal Tercümesi" (TV, 11/9 
[Kasım 1942[. s. 220-227); "Zarif Paşa'nın 
Hatıratı'' (TTK Be Ileten, IV 116 [ l 9401, s. 
443-498) . Osmanlıİmparatorluğunda 
İlkNüfusSayımı1831 (Ankara 1943) 
adlı eseri ilmi bakımdan güvenilir olma
makla birlikte alanında tek eser olma 
özelliğini hala korumaktadır. 

Karai'ın Osmanlı- Fransız ilişkilerine dair 
araştırmaları da şunlardır: Fransa, Mı
sır ve Osmanlı İmparatorluğu (1767-
1802) (İstanbul 1938); H alet Efendi'nin 
Paris Büyükelçiliği (1800-1802) (İstan
bul 1940); "Halet Efendi Avrupa'yı Nasıl 
Görüyor?" (TDL., 116 [Mart 19521. s. 313-
3 16); "Yunan Adalarının Fransızlar Tara
fından İşgali ve Osmanlı-Rus Münasebet
leri" (Tarih Semineri Dergisi, sy. I [ İstan
bull937[. s. 100-125). 

Enver Ziya Karai'ın ayrıca bazı kitap ve 
makaleleri de mevcut olup bunlar arasın
da şu çalışmalar sayılabilir: Tarih Notla
rı: Makaleler Konferanslar ve İncele
meler (İstanbul 1940); "İngiltere' nin Ak
deniz Hakimiyeti Hakkında Vesikalar" (TV, 
I/lll [Ekim 1941[); "Kayserili Mehmet Dayı 
ile Giritli Mustafa Dayı Nam Yoldaşların 
Amerika ve Avrupa Seyahatları" (Tarih Se
mineriDergisi, sy. 2 [İstanbull938J, s. 219-
222); "Yavuz Sultan Selim'in Oğlu Şehza
de Süleyman'a Manisa Sancağını İdare 
Etmesi İçin Gönderdiği Siyasetname" 
(7TK Belleten, Vl/21-22 [Ankara 19421. s. 
37-44); "Osmanlı Tarihine Dair Vesikalar" 
(TV, IV/14- ı 5 [I 9401. s. 175-189); "İsmet 
İnönü ı. Ölüm Yıldönümü Hatırası" (7TK 
Belleten, XXX.lX/153 [ l975J, s. 17-23). Ka
rarın Türk Ansiklopedisi, İslfım Ansik
lopedisi ve Britannica'da yayımianmış 
çeşitli maddeleri de bulunmaktadır. Tek 
tercümesi ise Yakın Doğu Ticaret Tarihi 
adlı eseridir (Ankara 1975, W Heyd, His

toire du commarce du Leuant) . 
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KARAMAN 

İç Anadolu bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu 

bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi 
Akdeniz bölgesinde bulunan il. 

_j 

Konya havzasının güneydoğusunda de
niz seviyesinden 1 038 m. yükseklikte, To
ros dağlarını Sertavul Geçidi'nde( 1610 m.) 
aşarak Akdeniz kıyılarını Anadolu'nun iç 
kesimlerine bağlayan tarihi ticaret yolu
nun (Silifke-Mut-Karaman-Konya yolu) 
üzerinde yer alır. 

Karaman'dan 
bir görünüş 

Eskiçağ'larda Laranda (Ulrende) adıyla 
bilinen şehir önce Hititler, ardından sıra
sıyla milattan önce VII. yüzyılda Frigyalı
lar. VI. yüzyılda Lidyalılar. V. yüzyıl sonla
rında Persler 'in hakimiyeti altına girdi. 
Anadolu'da Pers hakimiyetine son veren 
İskender ve haleflerinin, Roma ve 395'
ten itibaren de Bizans İmparatorluğu'nun 
topraklarına katıldı. Bizans döneminde 
Hıristiyanlığın önemli bir merkezi haline 
geldi. VII ve IX. yüzyıllarda iki defa Arap 
ordularının h ücumuna maruz kaldı. Türk
ler'in Anadolu'ya girişini müteakip Sel
çuklular'ın ve Danişmendliler'in eline geç
ti. ll. Kılıcaslan döneminde Anadolu Sel
çuklu topraklarına katıldı ( 1165) lll. Haç
lı Seferi esnasında Alman imparatoru 
Friedrich Barbarossa Silifke'ye giderken 
30 Mayıs 1190'da buradan geçti (Demir
kent, s. 1 52) ve kısa bir süre için şehri iş
gal etti. 121 O'da önce Hospitalier tarika
tına mensup şövalyeler. ardından bu ta
rikat mensuplarının talebi üzerine Kilik
ya Ermeni Kralı ll. Leon tarafından zapte
dildL Fakat ll. Leon, 1216'da şehri Selçuk
lu Sultanı İzzeddin ı. Keykavus'a terket
mek zorunda kaldı. XIII. yüzyılda Moğol 
istilasına uğradı. Selçuklular'ın çöküş dö
nemi sırasında kurulan Karamanoğulları 
Beyliği'nin eline geçti (654/1256) ve daha 
sonra beyliğin merkezi oldu. 

Karamanoğulları idaresi altında gide
rek gelişen şehrin daha önceden mevcut 
olan kalesi ananldığı ve tahkim edildiği 
gibi çok sayıda mimari eserlerle de dona
tıl dı. Böylece önemli bir kültür ve bilim 
merkezi haline geldi. Yine aynı şekilde 



Anadolu'nun sikke kesilen şehirleri ara
sında L.3rende'nin de adı geçer. 687'de 
(1288) Selçuklu Hükümdan Gıyaseddin ll. 
Mesud. Moğol ve Selçuklu kuwetleriyle 
Larende'ye saldırarak şehri tahrip etti. 

Larende 799'da ( 1397) Yıldırım Baye
zid tarafından alındıysa da 804'te ( 1402) 
yeniden Karamanoğulları'na geçti. Kara
manoğulları'nın bazan kendi aralarında, 
bazan da Eretnalılar ve Kadı Burhaneddin 
ile giriştikleri mücadeleler sebebiyle yer 
yer harap oldu. 822'de ( 1419) Memlük 
kuwetleri Larende'yi zaptetti. Karamanlı 
Mehmed Bey'in oğlu İbrahim Bey Osman
lılar ' ın yardımıyla burayı geri aldı (824/ 
1421) Şehir 827'de (1424) yeni bir M em
lük saldırısıyla daha karşılaştı. XV. yüzyı
lın ilk yarısında Larende'yi ziyaret eden 
Fransız seyyahı Sertrandon de la Bro
quiere burayı büyük bir ticaret şehri ola
rak tanıtır ve orta kısımdaki çok yeri yı
kılmış durumda bulunan kalesini anlatır. 
demir kapı kanat l arının güzelliğinden 

bahseder ( Denizaşm Seyah ati, s. 18 1-
183) 860'ta (1456) Memlükler Larende'
ye yeniden saldırdılarsa da şehri ele ge
çiremediler. 

87Z'de ( 1468) Karamanoğulları üzerine 
yürüyen Fatih Sultan Mehmed Konya'ya 
girmiş. bu sırada Karamanlı Pir Ahmed 
Larende'ye çekilmiş. mücadelesini bura
dan sürdürmeye başlamıştı. İki yıl sonra 
Karamanoğlu Kasım Bey Ankara yöresi
ne kadar ilerleyince Osmanlılar Karama
noğulları meselesini kati bir sonuca bağ
lamak istediler. 875 ( 1471 ) yılı baharında 
Veziriazam İshak Paşa doğrudan Larende 
üzerine yürüyüp burayı aldı. Böylece böl
gedeki Karamanoğlu etkisi silindi ve şe-

Karaman 

Kalesi'nin 

beden 

duvarı ve 
burçlarından 

bir bölüm 

hirde kesin Osmanlı hakimiyeti kuruldu 
(iA, VII, 524-525) 

Osmanlı döneminde La ren de adı yanın
da şehir için Karaman adı da kullanılma
ya başlandı. Burası Osmanlı idari teşkila
tında merkezi Konya olan Karaman eyale
tinin Larende livasının merkezi oldu. Os
manlı devrinde şehir giderek fiziki ba
kımdan genişledi. yeni mahalleler kurul
du . Il. Bayezid döneminde şehirde ma
halle sayısı otuz iki iken. 924 ( 1518) ve 
935 ( 1529) yıllarına ait bilgilere göre bu 
sayı otuz üçe çıkmış . aynı yüzyılın sonla
rına doğru otuz sekize ulaşmıştır. Mahal
le sayısına paralel olarak nüfusu da art
mıştır. Il. Bayezid devrinde kırk beşi gayri 
müslim olmak üzere yaklaşık 2600 dola
yında olan nüfus, 924'te ( 1518) daksanı 
gayri müslim 2700'e, 992 'de (1584) 100 
kadarı gayri müslim 7000 civarına yüksel
miştir (Aköz. s. 122-123) XVI. yüzyılın son
larında en fazla nüfuslu mahalleler Abbas, 
Ali Osman. Çeltek, Hoca Mahmud ve Fe
nari mahalleleriydi. XVI. yüzyılda Sivas, 
Kastamonu ve Antalya gibi şehirlerde 
medrese sayısı beşten az olduğu halde 
(Gümüşcü, s. 84) Karaman'da 936'da 
( 1530) yedi medresenin bulunması (Emir 
Musa, Halil Bey, Melek Hatun. Eski ci, Şeyh 
Çe lebi, Hacı Alaeddin ibrahim Bey) bu 

XIX. yüzyılın son l arına doğ ru Karaman·ı gösteren bi r gravür (E. J. Davis, Life in Asiatic Turkey, London 1879, s. 300) 

KARAMAN 

yüzyılda önemli bir kültür merkezi olma 
niteliğini sürdürdüğünü ortaya koyar. 

1082 (1671) sonbaharında Karaman'ı 
ziyaret eden Evliya Çelebi şehrin ortasın
daki kaleyi tasvir eder. iç kalenin çevresi
nin 600 adım olduğunu . sekiz kulesi bu
lunduğunu. içinde dizdarın oturduğunu 
ve kırk eski evle bir mescidin yer aldığını 
yazar. Ortahisar denilen dış kalenin çev
resi 1 700 adımdır ve 140 kule ile dokuz 
kapısı (Sekiçeşme, Şam. Emlnüddin, Kör
soğuk, Parmak, Toplar, Emin Ahmed, ima
ret ve Tekke kapı ları) vardır. Şehirde otuz 
iki mahalle, elli üç cami ve mescid, 7080 
ev mevcuttur ( Seyahatname, IX, 31 1-
3 12). Ev sayısı hakkında verilen rakamın 
hayli mübalağalı olduğu açıktır. Şehrin bu 
tarihte 10.000 dolayında bir nüfusu bu
lunduğu tahmin edilebilir. 

XVIII. yüzyılın son yıllarında Karaman'a 
uğrayan Fransız seyyahı Olivier şehirde 
harabe halinde gördüğü bir kaleden. dik
kati çekecek boyutlarda üç dört camiden 
ve kerpiç ederken söz etmektedir. Kara
man'ın o tarihte beklediği kadar büyük 
bir şehir olmadığını ve 1 000 hane Türk 
ile 100 hane Ermeni'nin bulunduğunu. 
6-7000 nüfus tahmin ettiğini ilave eder. 

Osmanlı döneminde Konya şehrinin 
gölgesinde kalarak gelişmesi duraklayan 
Karaman. XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
Konya vilayetinin merkez sancağı içinde 
Karaman kazasının merkezi durumun
daydı. Şehirde sanayi faaliyeti olarak bir
kaç kilim ve seccade dokuma tezgahları. 
birkaç tabakhane ve ayrıca tahin ve tahin 
helvası yapım yerleri vardı. XIX. yüzyılın 
sonlarında Haydarpaşa'dan başlayan de
mir yolunun buraya ulaşması şehre can
lılık kazandırdı; çevresinin tarım ürünle
rinin pazarlandığı bir merkez durumuna 
geldi. XX. yüzyılın başlarında 5000 dola
yında bir nüfusa sahip bulunuyordu. 

Cumhuriyet ' in başlarında da nüfusu 
henüz 1 O.OOO'i bulmuyordu ( 1927'de 
8182, 1935'te 9060 nü fus) ve Konya iline 
bağlı bir ilçenin merkeziydi. O günlerde 
tarihi kalesinin çevresinden fazla uzaklaş
madan özellikle de kalenin doğu ve gü
neydoğusunda yayılıyordu. Kalenin ku-
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KARAMAN 

Karaman'da Yünus Camii 

zeydoğusunda bulunan demiryolu istas
yonu ile şehrin merkezi arasında boşluk
lar bulunuyordu. İlk defa 1940'ta nüfusu 
1 O.OOO'i geçti (ı 2.489). 1940-1950 yılla
rı arasında Karaman henüz kalenin dış 
surlarını aşmıyordu. Bugüne yıkılmış ola
rak ulaşan bu dış surlara ait Porsuk
kapı, Şamkapı, Küçükkapı, Hocamahmut
kapı, Siyahserkapı adları günümüzde sa
dece mevki, semt ve mahalle adları ola
rak yaşamaktadır. Bu sınırlar içindeki şe
hir 1949'da on iki mahalleden oluşuyor ve 
350 hektarlık bir alanı kaplıyordu. 1950'
ye kadar gerek nüfus gerekse mekan açı
sından fazla bir gelişme olmadı. 19SO'Ii 
yıllara kadar küçük işletmeler şeklin
de bulunan sanayi kuruluşları özellikle 
1960'1ı yıllardan sonra büyük kuruluşlar 
haline geldi. Sanayinin ivme kazandığı yıl
larda, Karaman'ı çevreye bağlayan ve ta
rihi geçmişi eskiye inen karayollarının ye
niden ele alınarak kalitelerinin yükseltil
meye başlanması da şehrin nüfusunda ve 
mekan üzerindeki genişlemesinde etkili 
oldu. 19SS'teki nüfusu ( 17 .2 ı 5) 1970'te 
iki katını geçti (35.056). Kale ile kuzeyde
ki tekstil fabrikası ve kuzeydoğusundaki 
istasyon arasındaki boşluklar dalmaya 
başladı. Bu yeni kesimlerde daha çok bir
birini dik olarak kesen muntazam cadde
ler açıldı (ismetpaşa. Yunusemre caddele
ri gibi) Son yıllarda şehir demiryolunun 
kuzeyine de taştı. 1970'li yıllara yaklaşır
ken mahalle sayısı yirmi dörde çıkmıştı. 
Nüfusu ilk defa 1980'de SO.OOO'i aştı 
( 5 ı .208). 198S'te 6S.OOO'e çok yaklaştı 
( 64.73 5). 1989 yılında 3578 sayılı kanun-
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la kurulan Karaman ilinin merkezi ol
du . İl merkezi olması gelişmesini daha 
da hızlandırdı. 1990'da nüfusu 7S.OOO'i 
(76 525). 1997'de de 100.000'i geçti 
(ı 04. ı 54) Günümüzde iç Anadolu'nun 
önemli bir ticaret ve sanayi merkezidir. 

Şehirdeki tarihi eserlerin başında, ilk 
defa ne zaman yapıldığı bilinmeyen, Sel
çuklular ve Karamanoğulları tarafından 
onarılan ve tahkim edilen kale gelir. iç 
kale, orta kale ve dış kale olmak üzere üç 
surdan ibaret olan kalenin sadece iç ka
lesi bugüne sağlam ulaşabilmiştir. Günü
müzde dış kaleden çok az kalıntı görülür 
(eski otobüs garajı civarında olduğu gibi) 
Şehirde Karamanoğulları döneminden 
kalan çok sayıda eser vardır. Bunlar ara
sında Arapzade Camii, Dikbasan Camii 
(Fasih Camii, 1436 tarihli kitabesi vardır). 
Hacıbeyler Camii , Çelebi Camii, Yunus 
Camii, Mader-i Mevlana Camii ( 1370 ta
rihli bu yapıya Osmanlı devrinde ele alı
narakOsmanlı eseri görünümü verilmiş
tir) sayılabilir. Bu döneme ait önemli 
medrese, imaret ve külliyeler de vardır 
( Karamanoğlu Emir Musa Paşa Medrese
si, ı 382 tarihli N efi se Sultan ı Hatuniye ı 
Medresesi, ı 433 tarihli İbrahim Bey ima
reti, ı464 tarihli Karabaş Veli Külliyesi, 
ı 409 tarihli Halil Efendi Sultan Külliyesi, 
1451 tarihli Hoca Mahmud Darülhuffazı 
gibi). Bunların dışında Alaeddin Bey Tür
besi (800/1398). Emlnüddin Türbesi (835/ 

ı43 ı -32). Canbaz Kadı Türbesi (935/1529) 
gibi türbeler bulunur. Karaman'da Os
manlı döneminde yapılmış eserler de var-

Karaman'da İbrahim Bey Kümbeti ve Çeşmesi 

dır. Bunların en önemlileri Yeni Minareli 
Cami (92811522), Boyalı Kadı Camii ( 1547 
tarihli bu camiye Pir Ahmed Efendi Camii 
de denir). Nuh Paşa Camii'dir (ı 004/1596) 
Karaman şehrinde muhtelif deviriere ait 
çok sayıda ve sanat değeri yüksek çeşme 
de mevcuttur. 

Karaman şehrinin merkez olduğu Ka
raman ili Antalya, Konya ve İçel illeriyle 
çevrilmiştir. Merkez ilçeden başka Ayran
cı, Başyayla, Ermenek, Kazımkarabekir ve 
Sarıveliler adlı beş ilçeye ayrılır. 9945 km2 

genişliğindeki Karaman ilinin sınırları 
içinde 1997 genel nüfus tesbitine göre 
224.303 kişi yaşıyordu, nüfus yoğunluğu 
yirmi beş idi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait 2000 
yılı istatistiklerine göre Karaman'da il ve 
ilçe merkezlerinde 137, kasabalarda yir
mi dokuz ve köylerde 249 olmak üzere 
toplam 41 S cami bulunmaktadır. İl mer
kezindeki cami sayısı ise seksen yedidir. 
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Iii METiN TUNCEL 

KARAMAN BEY 
(ö. 660/1262'den sonra) 

Karamanoğulları Beyliği'nin kurucusu 
Türkmen beyi 

(bk. KARAMANOGUUARI). 
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Karaman' da XIV. yüzyılda kurulan, 
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 

annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu 
Mevlevi tekkesi . 

L _j 

Tarihte Kalemiye Zaviyesi. Ağa Tekkesi 
(Ak Tekke). Mader-i Mevlana (Valide Sultan) 
Türbe ve Camii gibi çeşitli adlarla anılan 
Karaman (Larende) Mevlevlhanesi. Mev
lana Celaleddin-i Rumi'nin annesiyle bazı 
aile yakınlarının burada gömülmesinden 
dolayı Mevlevl zaviyeleri arasında çok 
önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple şeyh
lik makamında hep Mevlana'nın soyun
dan bir çelebi bulunmuş ve adeta Mevle
vller'ce mutlaka ziyaret edilmesi gerekli 
bir makam niteliği taşımıştır. Karaman'ın 
Ali Şahne (bugün Ali şahanel mahallesin
de, Gazipaşa ile Mehmetbey caddeleri 
arasında yer alan mevlevlhane Efiakl'den 
intikal eden rivayete göre. Mevlana'nın 
tarunu Ulu Arif Çelebi'nin müridi Kalemi
oğlu Ahi Mehmed Bey tarafından şeyhi 

nin emri üzerine 710-720 (1310-1320) 
yılları arasında Mevlana'nın annesi Mü'
mine Hatun'la ağabeyi Muhammed Ala
eddin'in mezarlarının bulunduğu yerde 
kurulmuştur. Mevlevlhane Karamanoğul-

ları ve Osmanlılar döneminde çeşitli yeni
lenme. onarım ve ilavelerle büyütülmüş 
ve yapılan vakıfla büyük bir külliye haline 
gelmiştir. 

Mevlevlhaneye ait en eski vakıfname
lerden biri olan 754 ( 1353) tarihli Kara
manoğlu Mevlevl Mirza Halil Yahşi Bey'in 
Arapça vakfiyesinde, Mirza Halil Bey'in 
Kalemioğlu Ahi Mehmed Bey'in yaptırdı
ğı zaviyeye bir değirmen! e bir tarla vak
fettiği. şehid edilen oğlu Seyfeddin Sü
leyman Bey'in mezarının zaviyenin kıble 
tarafının hemen yakınında bulunduğu 
kaydedilmektedir. Karaman Tarihi mü
ellifi Şi karl de Seyfeddin Süleyman Bey'in 
Divanoğlu Med resesi'nin yanındaki Kale
miye Zaviyesi Türbesi'nde Mevlana'nın 
annesinin yanına defnedildiğini söyler. 
Mevlana'nın Karaman'a gelişinden kısa 
bir süre sonra vefat eden ilk eşi ve Sultan 
Veled'in annesi Gevher Hatun'un. vakfiye
de adı geçen Karamanoğlu Seyfeddin Sü
leyman Bey'in kabirierinin burada olduğu 
nakledilmekteyse de yerleri tam olarak 
belli değildir. 

Karamanoğlu Mirza Halil Bey'in küçük 
oğlu Alaeddin Ali Bey 769 (1367-68) ta
rihli vakfiyesinde babasının yaptırdığı. 
amcasının merkadinin de bulunduğu zavi
yenin kı b le tarafında bir zaviye daha yap
tınlmasını istemiş, Mevlana'nın adına in
şa edilen bu vakıf onun soyuna şart koşul
muştur. Seyfeddin Süleyman Bey'in yap
tırdığı hamam da buraya vakfedilmiş, 
yapıların giderleri çeşitli çiftliklerle Sele
rek köyünden sağlanmıştır. Bugün cüm
le kapısının üstündeki kemer alınlığının 
içinde bulunan 60 x SO cm. ebadında, Ka
raman devri sülüsüyle yazılı beş satırlık 
Arapça kitabe 772 (1370-71) tarihli olup 
bu tarih Alaeddin Ali Bey'in inşasını iste
diği zaviyenin tamamlandığı yıl olmalıdır. 
Kitabeden. Alaeddin Ali Bey'in bir zaviye 
ile kardeşi Seyfeddin Süleyman Bey için 
de bir kabir yapılmasını arzu ettiği anla
şılmaktadır. Halil Ethem Eldem ve M. Ze
ki Oral gibi bazı yerli ve Max van Berehem 
gibi yabancı tarihçilerin, Karamanoğulları 
devrine ait bu kıtabedeki Alaeddin Ali ile 
Mirza Halil arasındaki "ibn" kelimesini 
atlamaları. Alaeddin Ali Bey'in yaptırdığı 
eserlerin babası Mirza Halil Bey'e atfe
dilmesi gibi büyük bir hatanın doğması
na sebep olmuştur. 

Karaman Osmanlılar'a geçtiğinde kül
liye harap bir haldeydi. Bu durum Kanuni 
Sultan Süleyman zamanına kadar devam 
etmiş. bu dönemden XVIII. yüzyılın son
larına kadar çeşitli inşa ve onarımlarla 
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XVII. yüzyıl Osmanlı mimarisinin özelliği
ni taşıyan şu andaki şeklini almıştır. Os
manlı devrinde yapılan türbe- mescid 1 
semahanenin cümle kapısının üstüne Ala
eddin Ali Bey'in inşa ettirdiği 772 (1370-
71) tarihli Karamanoğlu Zaviyesi'nin ki
tabesi yerleştirilmiştir. 

Mevlevlhane çevresindeki Bostanbaşı 
Camii ve Medresesi, arasta. Nasuh Bey 
Hamamı, Sultan Cem Bedesteni. Pazar
bozan Oğlu Seyyid Ömer Hanı, Tahte'l
kal'a M escidi ve buna bitişik elli kadar 
dükkanı ile Karaman'ın sosyal ve kültürel 
hayatında önemli bir yere sahipti. 1817-
1820 yılları arasındaki onarıma dair hatt-ı 
hümayundan. mevlevlhanenin bu tarih
te tek me kanlı bir tür be- mescid 1 sema
hane, meydan odası. dokuz derviş hücre
si. mutfak. kiler, ahır, odunluk, şeyh evi, 
kahve ocağı ve dergahın vakfı olan Süley
man Bey Hamarnı ile yakınında bulunan 
iki katlı, kırk üç adalı bir handan teşekkül 
ettiği anlaşılmaktadır. 1 001 gün çile çı
karılmadığı ve matbah-ı şerif zabitanı ile 
dedelerin devamlı ikameti söz konusu 
olmadığı halde konaklama. at bakımı ve 
yemek pişirme tesislerinin bulunması. 
mevlevlhanenin büyük bir menzil ve mi
safir ağırlama fonksiyonuna sahip oldu
ğunu göstermektedir. 

Tekkeler kapatıldıktan sonra mevlevl
hanenin semahane-mescidi cami olarak 
kullanılmaya başlanmış, 1959'daki ona
rımda harap derviş hücreleriyle türbe
mescid tamir edilmiş ve tekkenin orüinal 
M evievi tac-ı şerif motifli kalem işi süsle
melerinin yerine klasik Osmanlı rCıml ve 
palmet motifleri işlenmiştir. Ayrıca mih
rabın iki yanında bulunan çerağ dolapla
rıyla türbe ve semahane-mescidi ayıran 
duvarın üstündeki camekan ve mesnevi 
kürsüsü kaldırılmış. eski mutrip yerinde 
bir imam odası yapılmıştır. Son zamanlar
da derviş hücrelerinin arkasında yer alan 
mutfak ve bağdadl çelebi konaklarıyla iki 
derviş hücresi, avlusunun batısında bulu
nan bir salonla üç adalı , ahşap ve yarı fev
kanl çelebi dairesi yıkılmış. hamOşanın 
bir kısmı kaldırılmış ve çelebi dairesinin 
yerine bir şadırvan inşa edilmiştir. Mevle
vlhanenin mescid 1 semahane-türbe üni
tesi cami ve ziyaretgah. derviş hücreleri 
de depo ve aşhane olarak kullanılmakta
dır. 

Mevlevlhanenin külliyesi, bugün bahçeli 
bir ana avlunun güneybatısındaki türbe
semahane 1 mescid ünitesi ve arkasında
ki harnCışan ile kuzeydoğusundaki teksıra 
halinde birer kapıyla avluya açılan birer 
penceresi. ocak ve bacası olan muntazam 
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