KONYA
Mevlevl dervişlerinin başı olan Mevlana'nın türbesidir. Çarşılar ve evlerin dikkate
değer özellikleri yoktur. Rum topluluğu
nun başında bir papaz olmasına rağmen
kilise ayinlerinde Rumca kullanılmaz, dualar Türkçe yapılır ve dua kitapları Türkçe basılmıştır. Konya idaresi paşalıktır.
Konya bahçeler ve meyve ağaçları bakı
mından zengindir. Ayrıca bol miktarda
hububat ve keten yetişir; halı dokumacı
lığı önemlidir. renkli (mavi ve sarı) derileri kervanlarla izmir'e gönderilir.
1841 yılında Konya şehrinde 5471 müslüman. altmış sekiz Rum, 136 Ermeni hanesi vardı. 1847'de 5692 müslüman, altmış altı Rum. 133 Ermeni hane tesbit
edilmişti. Gayri müslimlerin büyük kısmı
1826 sonrasında etraftaki şehirlerden gelip yerleşmişti. 1870 öncesinin bilgilerini
yansıtan 1873 salnamesinde şehirdeki
hane sayısı7440 olup 18.547 erkek nüfus
vardı. 1881'de hane sayısı7480 müslüman, 265 Rum ve on Ermeni olmak üzere 7755 idi. Şehrin nüfusu XIX. yüzyılın
ilk yarısında 50.000 diyenler de olmakla
birlikte genellikle 30.000 kabul edilmiş
tir. Fakat Vital Cuinet'nin verdiği 44.000
rakamı daha sonra genel bir kabul görmüştür. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şehrin nüfusu dışarıdan gelenlede
daha da artmıştır. 1885 yılında Konya'nın
143 mahallesi bulunuyordu. Konya son
nüfus akınına Mill1 Mücadele yıllarında
uğramıştır.

Önemli yolların kavşak noktasında yer
alan Konya'ya 28 Temmuz 1896'da ulaşan demiryolu hem nüfusun artmasında
hem ticari faaliyetin yoğunlaşmasında
etkili olmuştur. Bunun da etkisiyle Konya'da makineli ziraata geçilmesi erken
bir tarihte gerçekleşmiştir. Ayrıca demiryolunun gelişi şehrin o yöne doğru geliş
mesini etkilemiş, istasyonla şehir arasın-

da bir tramvay hattı yapılarak işletmeye
açılmıştır. Demiryolu şehrin ekonomik ha.yatma bir canlılık getirmiştir. Konya çevresinde hububat üretimi artmış. diğer
zirai mahsul de değer kazanmaya başla
mıştır. Bu arada yeni hayat şartlarının
gerektirdiği ithal eşya bu sayede Konya'ya gelmiştir. XX. yüzyılın başında, Konya,
iç Anadolu'nun en büyük şehri ve faal ticaret merkezi durumundaydı.
Konya Osmanlı hakimiyeti altında Karaman Beylerbeyiliği'nin merkeziydi. Beylerbeyilik Konya, Larende, Seydişehir
Bozkır, Beyşehir, Akşehir. Ilgın, Niğde-Şü

caeddin-Anduğu . Ürgüp, Ereğli, Aksaray

ve Koçhisar adlı idari birimlerden oluşu
yordu. XVI. yüzyılda ise Konya, Belviran.
Çimen. Akşehir. Ilgın, Niğde, And uğu, Ürgüp, Ereğli. Aksaray, Koçhisar. Kayseri,
Ermenek ve Mut buraya bağlıydı. XVI.
yüzyıl sonlarında Karaman Beylerbeyiliği
Konya, Niğde. Aksaray, Beyşehir. Kırşehir,
Kayseri ve Akşehir sancaklarından oluşu
yordu . Konya sancağında ise Ereğli, Eski
İl, Aladağ. İnsuyu, Bayburt. Bargir. Pirlagunda, Belviran. Hatunsaray, Gaferyat,
Karış. Larende, Mahmutlar. Lazkiye gibi
kazalar bulunuyordu. 1730'da burası on
üç kazadan meydana geliyordu. 1831'de
Karaman eyaleti Konya merkez olmak
üzere yedi li vaya sahipti. 184 7' de Konya,
Hamld, Teke, Alaiye, İç İl ve Nevşehir ' 
den oluşan eyalet 1867 düzenlemesinde
Konya. İç İl, Niğde, Isparta ve Teke livalarından meydana gelmişti. 1877'de Hamld, Teke, Niğde, Burdur buraya bağlıy
dı. 1892'de bu durumunu korudu. Vital
Cuinet burada beş san cak, otuz kaza, yirmi yedi nahiye, 1967 köy olduğunu yazar.
Bu yıllarda Konya merkez sancağına Akşehir, Beyşehir. Seydişehir. Ilgın. Bozkır,

Karaman. Hadim, Ereğli, Karapınar ve
Koçhisar bağlıydı. 1918'de Karaman viiayeti Merkez-Konya, Burdur ve Hamld
sancaklarından oluşuyordu. Merkez sancakta ise on kaza mevcuttu.
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Bugünkü Konya. Cumhuriyet döneminin çok hızlı gelişen şehirlerinden biri olan
Konya. söz konusu dönemin başlarında
nüfusu henüz 50.000'i bulmayan ( 1927'de 47.286 nüfus) ve mekan üzerinde tarihi çekirdeğin çevresinde dairesel biçimde uzanan dış surların ötesine taşmayan
bir şehir durumunda idi. Bu daire biçimli
şehrin merkezini ova zemininden az yüksek olan ve basık bir tepe üzerinde bulunan (Alaeddin tepesi) iç kale meydana getiriyordu. Fazla geniş olmayan bir alana
yayılan şehir batıda Zindankale mevkii.

187

KONYA
doğuda Kapı Camii , güneyde Sahib Ata
Camii, kuzeyde Hatuniye Medresesi 'nin
olduğu yere kadar ulaşıyordu. Bu alan
yaklaşık 200 hektar kadardı. Fakat Konya ' nın çok turist çeken tarihi eserleri de
tamamen bu alan içindeydi. Batıda şeh
rin 1896 yılında kavuştuğu demiryolu istasyonu bu söylenilen sınırlar dışında bulunmaktaydı , şehirle istasyon ve buna ait
binalar arasında sonraki yıllarda dolacak
olan boşluklar bulunuyordu.
Şehrin çevreye doğru genişlemesi farklı
aralıklarla hazırlanan imar planlarının uy. gulama sonuçlarına göre gerçekleşti. Birinci imar planı 1946 -1954 yılları arasın 
da uygulandı. Bu plan şehir için toplam
816 hektarlık bir alan düşünülerek hazır
lanmıştı. Şehir ilk önce batıya istasyona
doğru büyümeye başladı. İstasyon caddesi. Larende caddesi. İhsaniye caddesi gibi
batıya yönelen caddeler çevresinde yeni
binalar yükselmeye, eski evler onarılma
ya ve aradaki boşluklar dalmaya başladı.

1935'te 50.000'i geçmiş bulunan nüfusu (52 .093) sürekli artış göstererek( ı 940'ta 56.465. 1945'te 58.457) 1950 sayımında
60.000'i geçti (64.434) . 1954 yılında , o dönem için şehrin en büyük sanayi kuruluşu olan şeker fabrikasının açılması (hizmete g iriş tarihi : 19 Eylül 1954), ardından
da 1955 yılının hemen başlarında Konya
Kiremit ve Tuğla Fabrikası'nın hizmete
girmesi (7 Ocak 1955) şehrin ticaret hayatını daha çok geliştirdi ve nüfusu da bir
önceki sayıma göre % 43 oranında artarak90.000 'i aştı (92 .236) . 1954 -1960yıl
ları arasında uygulanan ikinci imar planın
da 912 hektarlık bir alan öngörülüyordu.
Bu dönemde batıya doğru şehirsel geliş
me devam ederken güneye doğru da genişlemeler oldu .
1960-1966 arasında uygulanan üçüncü imar planı . bir önceki planda olduğu

bir alanı düzenlemeyi
1960 yılından itibaren şeh 
rin asıl gelişme alanı olan kuzey ve kuzeybatıya yönelen genişlemeler başladı .
1958'de Konya Yem Fabrikası'nın . 1963'te çimento fabrikasının devreye girmesi
şehrin endüstri ürünlerini daha da çeşitlendirdi. 1960 yılında yapılan nüfus
sayımında şehrin nüfusunun ilk defa
1OO.OOO'i geçtiği görüldü ( 11 9.84 1 nüfus;
o y ıl Türkiye'de sadece dokuz şe hrin nüfusu IOO.OOO'i aşab ili yordu). Bu sayı 1965'te 150.000'i de geçti (15 7.934) .
gibi 912

hektarlık

amaçlıyordu.

Dördüncü imar planı 1965'te benimsendi. 1967'de onaylanan plan. 1979'da
tekrar gözden geçirilerek 2000'li yılları
da içine alacak bir şekilde yeniden hazır
landı. Bu plana göre demiryolunun batısı
ve kuzeybatısı şe h rin gelişme alanı olarak kabul ediliyordu . Kuzeye doğru da
Konya -Ankara karayolunun başlangıcı
şehrin başka bir gelişme alanını meydana getirdi. Organize ve küçük sanayi iş
letmelerinin şehrin kuzeyine yapılması.
ayrıca Selçuk Üniversitesi kampusunun
yine bu istikamette (kuzey-kuzeybatı) kurulması. Konya şehrinin son yıllarda bu
doğrultuda gelişmesinin sebepleri arasındadır. Konya'ya bugünkü görünüşünü
veren dördüncü imar planının önemli odak
noktala rından ikisi fuar alanı ile Nalçacı
semtidir. Bunlar Alaeddin tepesinin kuzeybatısında gelişen yeni kullanma ve gelişme alanlarıdır. 1970 yılında açılan Konya Fuarı . Alaeddin tepesinin kuzeybatı
eteklerinden başlayan eskiden Dedebahçesi denilen mesire yerini de içine alan
geniş bir dinlenme ve eğlenme alanı halindedir. Nalçacı semti de şehrin en yeni
ve en modern kesimini oluşturur.
1980'li yıllardan sonra şehir demiryolunun batısında da yayılmaya başladı. Eskiden şehrin batısında ondan ayrı ve 8 km.

kadar uzakta yazlık yerleşme yeri olan
Meram ile şehrin arasındaki boşluklar
dolduğu gibiMeram da artıkyaz kış oturulan şehrin ayrılmaz bir parçası durumuna geldi. Nüfusu 1970'te 200.000'i
(200.464), 1980'de 300.000'i (329 ı 39),
1985'te400.000'i (439 . 18 1) , 1990'da
500.000'i (513 .346) aşarak 2000 yılında
yapılan nüfus sayı mında 761.145 nüfusa
ulaştı (Cumhu ri yet döneminin ilk sayı 
mınd a n itibaren on altı kat artı ş ) .
Konya şehri , bu hızlı gelişmesinin sonucunda 1987 tarihli ve 19507 sayılı Resml Gazete'de yayımlanan 3339 sayılı yasa
ile büyükşehir durumuna getirildi. Meram. Selçuklu ve Karatay ilçelerinin bir
kesimi büyükşehir belediyesi sınırları içerisindedir. Sayıları 260 kadar olan mahalleden oluşan Konya şehri 77.600 hektarlık bir alanı kaplamaktadır ( 195 0'li yıllar
da 123 mahalle, 2420 hektar).
Avrupa şeh i rlerinde çokyaygın olan. fakat Türkiye şehirlerinde daha ender rastlanan "ışınsal cadde sistemi" (bir merkezden çevreye açılan caddeler), Konya'da
çok belirgin bir şekilde Alaeddin tepesinden şehrin muhtelif istikametlerine yönelen cadde sisteminde görülür. Bu caddelerden en önemlisi, Alaeddin tepesini
Mevlana Dergahı'na bağlayan batı-doğu
doğrultu! u alanıdır. Şehrin birçok önemli
binaları. bazı oteller ve önemli ticaret
yerleri bu cadde (Alaedd in caddesi) üzerindedir. Küçük sanat sahibi ve küçük esnafa ait dükkaniardan oluşan geleneksel
çarşı ise Alaeddin caddesine güneyden
açılan sokaklar üzerindedir (özellikle Kapı ve Aziziye camil erinin çevrel eri) . Konya
şehri sanayi merkezi, ticaret merkezi,
turizm merkezi olmanin yanında Selçuk
Üniversitesi gibi büyük bir eğitim kurumuna kavuşarak eski geleneğ i nde bulunan kültür merkezi olma özelliği de kazanmıştır.

Konya,

Eskiçağ'lardan

beri Anadolu'yu
geçen büyük ve önemli bir
yol üzerinde bulunur. Büyük bir kesiminde Toros dağlarının İç Anadolu'ya bakan
eteklerini izleyen bu yol ve ondan Konya'da ayrılan muhtelif yollar şehri çeşitli
doğrultulara fazla bir coğrafi engelle karşılaşmadan ulaştırabilmektedir. Konya bu
tarihi geleneği olan yollar dışında demiryollarıyla da Marmara kıyılarına (İstan 
bul) , Ege kıyılarına (İ z mir) , Karadeniz kı
yılarına (Samsun ve Zonguldak). Akdeniz
kıyılarına (Mersin ve İske nderun) bağlana
bilmektedir.
Konya şehrinin merkez olduğu Konya
ili Ankara. Aksaray. Niğde , İçel , Karaman,
baştan başa

xx.

y üz yılın

başla rında

Konya
Sanayi
Mektebi'ni
gösteren
bir fotoğraf
(İÜ Ktp., Albüm,
nr. 779/ 77)
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Antalya. Isparta. Afyon ve Eskişehir illeriyle kuşatılmıştır. Karatay. Meram . Selçuklu . Ahı rlı. Akören. Akşehir. Altınekin ,
Beyşehir. Bozkır. Cihanbeyli. Çeltik. Çum~
ra. Derbent. Derebucak. Doğanhisar.
Emirgazi. Ereğli . Güneysınır. Hadim. Halkapınar. Hüyük. Ilgın. Kadınhanı. Karapı
nar. Kulu. Sarayönü. Seydişehir, Taşkent.
Tuzlukçu . Yalıhüyük, Yunak adlı otuz bir
ilçeye ayrılmıştır. 38.873 km 2 yüzölçümü
ile Türkiye'nin en geniş ilidir. 2000 yılı genel nüfus sayımına göre sınırları içinde
2.217.969 kişi yaşıyordu . Nüfus yoğunlu
ğu 57 idi.
Diyanet işleri Başkanlığı'na ait2001 yılı
istatistiklerine göre Konya 'da il ve il çe
merkezlerinde 1332. kasabalarda 616 ve
köylerde 851 olmak üzere toplam 2799
cami bulunmaktadır. iı merkezindeki cami sayısı 794'tür.
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Konya'da
insa edilen
camiierin
ilki olan
Alaeddin
Camii

D M i M ARİ. 1. Roma ve Bizans Dönem i. Şehir merkezinde en eski sanat eser-

hükümet konağı . medrese, mescid, hankah ve hamamlar yapılmıştı. Hızla büyüleri Roma ve Bizans dönemine aittir. Buyüp surların dışına doğru genişleyen şe
gün yıkılmış olan Alaeddin tepesindeki
hir L Alaeddin Keykubad tarafından daha
XII. yüzyıla tarihlenen Eflatun M escidi eski
geniş bir surla çevrilmiştir. Surların planbir kilise idi (bk. EFIATUN MESCiDi ) Telaması ve inşasında bizzat sultan ve emirleri görev almış. antik heyket ve kabartpenin güney eteğindeki mozaikli yapı, Sır
malar adeta sergilenircesine surların kuçalı Medrese yanındaki yer altı kilisesi VI.
yüzyıla tarihlenmektedir. Roma ve Bizans
leleri ve kapıları üzerinde kullanılmıştır.
döneminde de şehrin bir pa rçası olan SilBu surların üstünde her 30 metrede bir
le ve çevresinde önemli kilise ve manasolmak üzere 108 k ule vardı ve hepsinin
üzerinde yaptıran vezir veya emirin adı
tırlar inşa edilmiştir. Si lle yakınlarında kayazılı idi. Surun dışında derin bir hendek
yalara oyulmuş Hagios Khariton Manastı
rı (Deyrieflatun = Akmanastır) Türk tarihine
mevcuttu . Bunların üstünde geçit için
de girmiştir (b k. AKMANASTIR) . Aynı bölkapı hizasında köprüler bulunuyordu .
gedeki başka kilise ve manastırlar kısmen
Surlardan dışarıya on iki kapı açılıyordu .
Bu kapıların dördünü bizzat sultan yapayaktadır.
tırmıştı
; diğerleri Aksaray. Atpazarı . DebZ. Selçuklu Dö nemi. Konya fethedildiği
bağlar,
Ertaş,
Fahirani. Halkabeguş , Meyzaman şehir Alaeddin tepesini çevreleyen
dan ve Çeşme kapıları adlarıyla anılıyor
surun içindeydi. Yapı kalıntılarına göre
du. Bu kapıların bazıları XIX. yüzyılın baSelçuklular zamanında tepenin kuzey tarafının Türkler' e, güney tarafının hıristi- · şına ait Leon de Laborde'un gravürlerinde açıkça görülmektedir. Dış surlara batı
yaniara ayrılmış olduğu ve bu mahalleler
tarafında yeni bir iç kale yapılmıştı. Dış
arasında bir duvarın varlığı düşünülmek
kalenin bu bölümü Zindankale olarak adtedir. Türkler'in yaşadığı bölümde saray.
landırılmıştı .

Camiler. Selçuklu lar tar afından Konya'da ya ptırıl a n ilk cami ulucami kon umundaki Alaeddin Camii olup 1220 yılın
da bugünkü haliyle tamamlanmıştır (bk.
AIAEDDİN CAMii ). iplikçi Camii ise 1201'den önce inşa edilmiştir (bk. İPLİKÇİ CAMii). Bir diğe r Selçuklu yapısı. Larende
Kapısı dışında 1258 yılında Sahib Ata'nın
Kölük b. Abdullah'a yaptırdığı camidir
(b k SAHİB ATA KÜLLİYESİ ) 1274'te inşa
edilen Sadreddin Konevi Camii 1899'da
esaslı bir şekilde tamir edilmiş kırma çatı lı bir yapıdır. Çini mihra bı Selçuklu zamanından kalmıştır.

sakahane
ve Hoca Hasan
mescidleri

Mescidler. Selçuklu dini yapıları içinde
mescidler önemli bir grubu meydana ge-
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