
Mevlana Külliyesi - Konya 

külliye halini almıştır (b k MEVLANA KÜL

LİYESİ). Günümüze gelen diğer tekke 
yapıları ise Mahmud Dede Zaviyesi. Süd 
Tekkesi, Gazezler Tekkesi'dir. 

Türbeler. Konya'da Osmanlı devrinde 
yapılmış türbelerin en önemli örnekleri 
Mevlana Dergahı'nın haziresinde bulunan 
türbelerdir. Bunlardan Hürrem Paşa Tür
besi (ı 527). Hasan Paşa Türbesi (ı 573). 

Sinan Paşa Türbesi (ı 574). Fatma Hatun 
Türbesi (ı 62 ı) sekizgen planlı tipik Os
manlı mezar yapılarıdır. Hürrem Paşa Tür
besi'nin önünde bir revak bulunmakta
dır. Aynı haziredeki Mahmud Bey Türbesi 
1534 yılında inşa edilmiştir. Musaila Me
zarlığı'ndaki Şeyh Şüca (XVI yüzyıl başı) 

ve Şeyh Halil ( ı 597) türbeleri de önemli 
yapılardır. 

Ticari Yapılar. Osmanlı döneminde inşa 
edilen ticari yapıların hiçbiri orijinal du
rumuyla günümüze kadar gelememiştir. 
1 538 tarihli , dokuz kubbeli Konya Bedes
ten i 1901 'de yıktınlarak yerine Sanayi 
Mektebi (bugünkü öze l idare binası) yap
tınımıştır (bk. BEDESTEN). Konya Çarşı sı 

1869 yılında Vali Tevfik Paşa, buğday pa
zarı ise 1901 'de Vali Ferid Paşa tarafın
dan inşa ettirilmiştir. Yok olan ticaret ya
pıları ise şunlardır : ll. Bayezid'in yaptır
dığı Kiremitli Han, Behram Ağa'nın inşa 
ettirdiği Avlun Han, Mahmud Paşa'nın 
yaptırdığı Alaca Han, Kösem Valide Sul
tan'ın yaptırdığı Valide Hanı, Mustafa 
Paşa'nın inşa ettirdiği Bezirganlar Hanı. 
Kethüda Aslan Ağa'nın yaptırdığı Aslan 
Ağa Hanı. XIX. yüzyılda inşa edilen Mecidi
ye Hanı günümüzde de kullanılmaktadır. 

Su Mimarisi. Osmanlı devrinde şehre 
gelen su miktarı arttırılmış ve yeni su 

kaynakları bulunmuştur. Yavuz Sultan 
Selim zamanında Dutlu suyu getirilmiş, 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde su 
miktarı arttırılmıştır. XIX. yüzyılda Vali 
Ferid Paşa, Kızılviran dağlarından Çayır
bağ suyunu demir borularla şehre akıt
mıştır. Konya çeşmeleri değişik tipte inşa 
edilmiştir. Sivri kemerli çeşmeler yaygın
dır. Konya'da köşe başlarında , meydan
larda yaptırılan iki cepheli çeşmeler de 
vardır. Düz cepheli çeşmeler de ayrı bir 
grup oluşturur. Konya çeşmelerinin bü
yük bir kısmının ahşap sundurması bu
lunmaktadır. En eski çeşme Şems-i Teb
riz! yakınlarındaki Yavuz Selim Çeşmesi'
dir (ı 5 ı 9). Uluırmak'taki Gevrakl Çeşme
si "(ı 537). Topraklık'taki Ak Çeşme (I 5 54). 

Fakih Dede mahallesindeki Ali Paşa Çeş
mesi ( ı 5 5 5), Pir! Mehmed Paşa Camii ya
nındaki Mehmed Ağa Çeşmesi (ı 589) es
ki örneklerdir. Konya'da kitabeli 1 OO'ün 
üzerinde çeşme bulunmaktadır. Konya'
da çeşmelerden başka şadırvanlar da 
yapılmıştır. Mevlana Dergahı Şadırvanı 
1 S 12'de inşa edilmiş ve XIX. yüzyılda ye
nilen miştir. Diğer şadırvanlar Şerefeddin 

Camii Şadırvanı, Aziziye Camii Şadırvanı 
ve yıkılan Kapı Camii Şadırvanı ' dır. Şehir

de Osmanlı döneminde yapılmış hamam
lardan günümüze gelebilen Ahmed Efen
di Hamarnı (ı 676) çifte hamam olarak 
Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilmiş
tir. 

Sivil Mimari. Konya'nın sivil mimarlık 
eserleri olan eski evlerin çok azı günümü
ze ulaşabilmiştir. Bunlar, hayat denilen 
avlular içerisinde tek katlı veya iki katlı 
olarak yapılmıştır. Esas yapı malzemesi 

Konya'nın en eski çeşmesi olan Yavuz Selim Cesmesi 

KONYA ETNOGRAFYA MÜZESi 

taş temel üzerine kerpiçtir. Düz toprak 
damlar XIX. yüzyıl sonlarına doğru kırma 
çatıyla kaplanmıştır. Ana plan tipleri ha
yatlı, mabeyinli, dış safalı -iç safalı olarak 
belirlenmiştir. Ahşap oyma çivili ve kalem 
işi süslemeli evler de bulunmaktadır. 

Resmi Yapılar. Konya'da son Osmanlı 
devri ve Cumhuriyet dönemine ait önemli 
binalar mevcuttur. Vilayet binası (ı 883), 
Gar binası (ı 889) . Bağdat Oteli (XIX. yüz
yıl sonu). Gazi Lisesi ( 191 7), Mimar Mu
zaffer Bey'in yaptığı Kız Muallim Mektebi 
( 1924). Gazi İlkokulu (ı 926). İsmet Paşa 
İlkokulu (ı 926) ve Hakimiyet-i Milliye İlko
kulu ( ı 926) bunlardan bazılarıdır. 
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Sahibata caddesi üzerinde bulunan iki 
katlı betonarme bir yapıda hizmet ver
mektedir; teşhir salonu zemin kattadır. 
Koleksiyonlarının nüvesini, 1901 yılında 
M üze-İ Hümayun'un Konya şubesi olarak 
kurulan ilk m üze ile 1927'de Mevlana Mü
zesi'ne çevrilen Mevlana Dergahı'ndan 
getirilen etnografik eşyanın teşkil ettiği 
m üze 6 Aralık 197S'te Konya Etnografya 
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Müzesi adıyla ziyarete açılmış ve sonraki 
yıllarda Türk-istam Sanatları Müzesi diye 
de anılmıştır. Müzede halen 6000'in üze
rinde eser bulunmaktadır. 

Büyük bir salonda sergilenen etnegra
fik eserler arasında kadın kıyafetlerini 
oluşturan bindallı , salta, cepken, kaftan, 
işlik ve şalvarlar başta gelir: onları bohça
lar, peşkirler, yağlık ve mendiller, uçkur
lar, yazmalar, yemeniler, çoraplar, kese
ler ve eldivenler takip eder. Bu bölümde 
sergilenen kadın süs eşyalarından oyalar, 
gümüş gerdan lık, hamail, bilezik, kaşbas
tı, tepelik vb. eserler Osmanlı döneminin 
en güzel örneklerinden dir. Halılar da mü
zenin en fazla dikkat çeken malzemesi 
arasındadır. Beyşehir Eşrefoğlu Camii'n
den gelen XIII. yüzyıl yıldızlı halı parçası, 
yine aynı camiden gelen bir XV. yüzyıl ha
lısı ile bazı Kula, Ladik, Karapınar ve Gör
des halıları bunların başlıcalarıdı r. Ayrıca 

m üzenin Küçük Muhsine, Sille, Obruk gibi 
Konya çevresinin halı merkezlerinden ge
len çok zengin bir halı ve kilim koleksiyo
nu vardır. Salonda günlük hayatta kulla
nılan birçok eşya da tipolajik sırayla dü
zenlenmiştir. Kahve takımları , kahve so
ğutucuları, tesbihler, tütün tabakaları , 

ağ ızlıklar, sofra takımları, naklştı ve yazılı 
kaşıklar, ağaç ve tunç havanlar, bakır ka
zan lar, tencere ve tabaklar, porselen 
mutfak kapları , ibrikler, buhurdanlık ve 
gülabdanlar, aydınlatma araçları bunlar
dan bazılarıdır. Os_manlı kitap sanatlarıyla 
ilgili yazı takımları , sedef kakmalı rahle-

Konya Etnografya Müzesi'nde XIX. yüzyıla ait Konya i ş i kl
lim seccade (Envanter nr. 3033) 
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ler, tezhipli mushaflar, nadir hat ve deri 
ci lt örnekleri de başka bir grup meydana 
getirir. Bir köşede de Konya'da çıkmış ve 
çıkmakta olan gazetelerin, dergilerin ilk 
sayfaları sergilenmektedir. 

Salonda ayrı bölümler halinde sergile
nen iki önemli koleksiyon yer almaktadır. 

a) Kenan Özbel koleksiyonu. Toplam 193 
parçadan meydana gelen eserlerin büyük 
bir bölümünü hercai, sümbül, küpeve ka
ranfil çiçeklerini örnek alan çeşitli iğne 
oyaları o luşturmaktadır. Genellikle XIX. 
yüzyıldan kalan sevai, serenk, seraser, 
kutnu, kemha, çatma gibi kumaş parça
ları çeşitli boyutlardadır ve çerçeveli ola
rak sergilenmektedir. Para, tütün , saat 
ve mühür keselerinin de renk ve motif 
bakımından çok değişik örnekleri bulun
maktadır. b) Refet Yardımcı koleksiyonu. 
Toplam doksan parçadan oluşur: 24 Ka
sım 1976 tarihinde müzeye hibe edilmiş
tir. Eserlerin büyük bir bölümünü XIX. 
yüzyıl kadın ve erkek kıyafetleri , geri ka
lan ını da başta takılar olmak üzere çeşitli 
etnegrafik eşya meydana getirir. Arala
rında fazla sayıda bindallı bulunan kadın 
kıyafetleri Konya çevresine ait olup işle
me bakımından çok zengindir. Salonda 
ayrıca zengin bir Türk işleme sanatı bölü
müne yer ayrı l mıştır. Geometrik ve bitki
sel motiflerle bezenmiş örneklerin çoğun
luğun u XVIII-XIX. yüzyıllara tarihlenen 
değişik işleme teknikleriyle gerçekleşti

riimiş peşkirler teşkil etmektedir. Sergile
nen silahlardan kılıç , kama, hançer, balta, 
topuz, ok, yay ve sadaklar türlerinin en 
iyi örnekleri arasındadır. Ateşli silahlardan 
da çakmaklı ve kapsüllü tabancalar, teber 
tabancalar, tüfekler. mazgal tüfekleri, 
bai"utluklar, fişeklikler ve ayrı vitrinierde 
anahtar ve kilitler sergilenmektedir. 
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Taçkapısındaki oymatarla ünlü olan ince 
M inareli Medrese'de 1956 yılında faali
yete geçmiş ve 2000-2002yılları arasın
da medresede yapılan son restorasyon
lardan sonra yeniden düzenlenerek 9 
Temmuz 2002'de tekrar ziyarete açılmış
tır. Selçuklu. Beylikler ve Osmanlı dönem-

Tas ve Ahşap Eserler Müzesi olarak k ulla nıl an Ince M inareli 
Medrese'nin ana eyvanı 

lerine ait 200 dolayında taş ve ahşap eser 
barındırır: bunlardan sergilenenler şu şe
kilde düzenlenmiştir : 

1. Dış mekan. Medrese'nin güneyinde 
özel bir sundurma altında tutulan eser
lerin büyük bir bölümü Konya ve çevre
sinden derlenen Selçuklu. Beylikler ve Os
manlı dönemlerine ait mezar taşları ile 
yıkılmış türbelerden getirilen lahitlerdir. 
Çoğunluğu mermerden yapılan lahit tipi 
mezar taşları arasında form yazı ve süs
leme bakımından büyük önem taşıyan 
örnekler bulunmaktadır. 

2. iç mekan. a) Taş eserler. Tamamı 
Selçuklular'a ait olup içlerinde melek ve 
hayvan tasvirli kabartmalar sayıca fazla
dır. Büyük bir kısmı Konya Kalesi'nden ge
len bu kabartmalardan I. Alaeddin Key
kubad'ın hakimiyetini semboiize eden çift 
başlı kartaBar arasında özellikle 881 en
vanter numarasını taşıyanı çok önemlidir. 
Sergilenen iki adet kanatlı melek kabart
ması ise Pazar (At Pazarı) Kapısı'ndan 

getirilmiştir. Arslan, ejder. antilop, harpi 
(kuş baş lı, insan gövdeli mitolo jik yaratık). 
balık, fil ve gergedan kabartmaları ile 
bağdaş kurmuş bir insan kabartması 
Anadolu Selçuklu sanatının Orta Asya 
menşefi oluşuna işaret etmektedir. insan 
kabartmalarında figürlerin duruşu . elbi
seleri. ellerinde tuttukları sembolik kap
lar Göktürk, Uygur ve Büyük selçuklu tas
virlerini andırır: hayvan tasvirleri ise Or
ta Asya hayvan üstübunun devam etiirii
diğini gösterir. Taş eserler arasında kita
beler önemli bir yer tutar. Bunların çoğu, 
ı. Alaeddin Keykubad'ın yaptırdığı Konya 
dış surlarından ve şehir merkezindeki 
Akın cı Mescidi ( ı 2 ı o), Şekerfüruş M esci
di ( 1220) gibi Selçuklu yapılarından gel-


