
KONYA ETNOGRAFYA MÜZESi 

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-
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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-
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miştir; geriye kalanları çevreden topla
nan Selçuklu, Karamantı ve Osmanlı kita
beleri teşkil eder. b)Ahşap eserteL Bu ko
leksiyon son restorasyon sırasında taç
kapı ile minare arasında ortaya çıkarılan 
bir odada sergilenmektedir. Eserler Sel
çuklu, Beylikler ve Osmanlı yapılarından 
alınan kapı-pencere kanatları ile Osmanlı 
dönemi evlerinin tavan göbeklerinden 
oluşmaktadır. Ahşap oyma mimari par
çalar Beyhekim Mescidi, Eşrefoğlu Camii 
ve Mevlana Dergahı gibi çeşitli yapılar
dan gelmiştir. 
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Karatay Medresesi'nde Konya'nın mer
kezinde bulunan. Kubadilbad Sarayı kazı
larından çıkarılan ve çevre illerden derle
nen çini eserlerin sergilenmesi amacıyla 
kurulmuş ve 1 7 Aralık 1955 tarihinde zi
yarete açılmıştır. M üzenin Karatay Med
resesi'nde kurulmasının başlıca sebebi, 
bu Selçuklu binasının özellikle çok zengin 
çini süslemeleri yönünden başlı başına bir 
m üze niteliğinde olması , böylece sergile
nen eserlerle sergilendikleri mekan ara
sında tam bir uyum sağlanmasıdır. M üze
de 5000 dolayında çini, seramik ve stü ko 
(alçı ka bartma) bulunmakta, ancak bun
ların yarıdan fazlası sergilenmektedir. 
Sergilenen eserler şu şekilde tasnif edil
miştir: 1. Konya ve çevresinden derlenen 
Selçuklu devri duvar çi nil eri. Bunlar, baş
lıcalarını Sahib Ata Türbesi ile halen yıkıl
mış bulunan N alıncı Baba (N izamiye) Med-
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resesi'nin oluşturduğu çeşitli yapılardan 
gelmiştir; çoğu parçalar halindedir ve 
büyük bir kısmı çini mozaik tekniğinde 
yapılmıştır. z. Alaeddin Köşkü çinileri. 
Konya'nın içindeki Alaeddin tepesinin ku
zey eteğinde yer alan ve ll. Kılıcarslan dö
nemine (ı ı 56- ı ı 92) tarihlenmesine rağ
men Alaeddin Köşkü adıyla bilinen Sel
çuklu sarayının duvar çinileri ayrı bir grup 
meydana getirmektedir. Medresenin ey
van bölümündeki vitrinierde sergilenen 
bu çiniterin büyük bir kısmı, 1941 yılında 
Remzi Oğuz Arık'ın kazılarında bulunan 
sır üstü ve sır altı tekniklerinde yapılmış 
haçvari, altı kollu yıldız ve bakiava dilimi 
şeklindeki duvar çinileridir. Yıldız çiniler 
üzerinde kadın ve erkek tasvirleri, atlı av
cı lar, bitkisel süslemeler. diğerlerinin üze
rinde ise sadece bitkisel süslemeler görü
lür. 3. Kubadilbad çinileri. Renk, teknik 
ve kompozisyon bakımından devrinin en 
önemli örnekleri olan bu çiniler, medrese
nin türbe odası ve güneydeki molla oda
larının birleştirilmesiyle elde edilen kıs
mında saraydaki asl'i durumlarına uygun 
biçimde sergilenmektedir. Sekiz koli u yıl
dız biçimi çiniler 24 cm. çapındadır. Lüs
ter veya sır altı tekniğinde yapılan tirüze 
ve patlıcan moru renkteki bu bağlantı 
çinileri bitkisel süslemelidir. Yıldızvari ve 
bazan da kare şeklinde olan asıl çini pa
nolarda beyaz zemin üzerine sarı. kahve
renginin tonları, koyu mavi, mor. firuze, 
siyah ve koyu yeşil renkler kullanılmıştır. 
Çini panolarda çok çeşitli tasvirler yer al
makta. öncelikle sarayda yaşayan önem
li kadın ve erkeklerin konu edildiği görül
mektedir. Bağdaş kurmuş figürler i ora
nında cepheden tasvir edilen ova! yüzleri, 
iri badem gözleri, ince uzun burunları ve 
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küçük ağızlarıyla Orta Asya menşelidir. 
Elbiseterin başlıca ayrıntıları verilmiştir. 

Bazı figürler ellerinde sembolik anlamlar 
taşıyan s ür ahi, kadeh. balık veya nar tut
maktadır. Böyle bir sakallı erkek figürü
nün Alaeddin Keykubad'ın portresi oldu
ğu ileri sürülmuştür. Saray erkanını av 
partisinde gösteren panolar da bulun
maktadır. Bunlardan başka stilize hayat 
ağaçları etrafına çeşitli mitolojik hayvan
lar çizilmiştir. Sfenksler. sirenler. grifon
lar. hakimiyet sembolü olarak veya tılsım 
amacıylayapılan çift başlı ejderler, bazıla
rının göğsünde "es-sultan" yazılı çift başlı 
kartallar ve tavus kuşları, aslanlar en çok 
rastlanan tasvirlerdir. Ayrıca Orta Asya 
hayvan üs!Qbunun İslami devirde de de
vam ettiğini gösteren av köpeği, panter. 
tavşan, antilop, dağ keçisi, eşek, ayı, at. 
sincap. ördek ve avcı kuşlar gibi hayvan
lar da bolca resmedilmiştir. 4. Çini kaplar
stükolar. Çoğu Kubadabad'dan gelen çini 
kaplar genellikle derin kaseler ve yayvan 
tabaklar şeklinde olup daha çok sır altı 
tekniğinde yapılmıştır ; bunlar kitabeli 
veya bezemelidir. Stüko parçalar ise yi
ne Kubadilbad Sarayı'ndan ve Alaeddin 
Köşk'ünden gelmiştir. Bunların üzerinde 
geometrik, bitkisel ve fıgürlü süslemele
re yer verildiği, Kubadabad'dan gelen bir 
panoya da av sahnesi işlendiği görülmek
tedir. 5. Beylikler dönemi ve Osmanlı çini 
ve seramikleri. Değişik bölümlerde sergi
lenen duvar çinileriyle seramik kaplardan 
oluşmaktadır. 
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