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SAHiB-i ARZ 
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Osmanlı toprak sisteminde 
kendilerine tahsis edilen 

tirnar arazilerinin gelirleriyle 
geçinenler için kullanılan 

tabir 

(bk. SİPAHİ). 

SAHiB ATA 
( Li T ...,..:> ı.., ) 

(ö. 687 /1288) 

Anadolu Selçuklu veziri. 

_j 

_j 

Konya'ya yerleşmiş köklü bir aileye men
sup olan Hüseyin ei-Konevl'nin oğludur. 
Sahib Ata Fahreddin Ali'nin Anadolu Sel
çuklu Devleti'nde tesbit edilen ilk görevi 
emir-i dadlıktır. Sahib Ata, ll. Keyhusrev'in 
ölümünün ardından oğulları İzzeddin Key
kavus, Rükneddin Kılıcarslan ve Alaeddin 
Keykubad arasında başlayan mücadele
de ll. Keykavus'un yanında yer aldı. 11. 
Keykavus'un müstak.il saltanatı sırasın

da ( 1246- 1249), İ lhanlı kumandanlarının 
Anadolu'ya sık sık elçiler gönderip antlaş
malar dışında para istemelerini önlemek 
için Selçuklu devlet adamları tarafından 
elçi olarak Batu Han'a gönderilen Sahib 
Ata bu görevinde başarılı oldu. Batu Han, 
İlhanlı kumandanlarının elçilerinin Anado
lu'ya gitmesini yasaklayan bir yarlığ çıkar

dı. Sultan ll. Keykavus, HülagG'nun huzu
runa gitmek için Konya'dan ayrılırken Sa
hi b Ata'yı naib-i saltanat tayin etti (657/ 
1259). Ertesi yıl vezir Mahmud TUğral'nin 
ölümü üzerine vezir oldu. ll. Keykavus ta
rafından kardeşinin niyetini anlamak veya 
münasebetleri düzeltmek amacıyla Ak-

saray'a gönderildiğinde IV. Kılıcarslan'ın 
vezirlik teklifini kabul edip onun tarafına 
geçti. 

Sahib Ata, küçük yaşta tahta geçirilen 
lll. Keyhusrev zamanında Mulnüddin Sü
leyman Pervane ile dayanışma içinde dev
let işlerini yürüttü. Ancak ll. İzzeddin Key
kavus'un Kırım'da gurbette yaşadığı sıra
da kendisine bir mektup yazarak düştü
ğü sıkintıyı bildirmesi üzerine Mulnüddin 
Süleyman'dan izin alıp bir miktar altın ve 
kıymetli hediyeyi Sultan izzeddin'e gön
dermesi Sahib Ata'nın yerine göz dikenie
rin dedikoduianna ve onu tasfiye etmek 
için fırsat kollayan Mulnüddin Pervane'
nin harekete geçmesine yol açtı. Sahib Ata 
görevinden aziedilerek Osmancık Kalesi'n
de hapsedildi ( 6 70/ ı 27 ı -72) İlhanlı Sulta
nı Abaka Han'ın huzuruna çıkmayı başa
ran küçük oğlu Nusretüddin Hasan han
dan aldığı bir yarlığ ile babasını kısa bir 
süre içinde hapisten kurtardı. Sahib Ata 
kıymetli hediyelerle Abaka Han'ın yanına 
giderek hakkında söylenenlerin asılsız ol
duğunu ispat etti (671/1272-73) . Konya'ya 
dönünce birkaç yıl sıkıntı içinde yaşadık

tan sonra tekrar Abaka Han'ın huzuruna 
çıktı ve yeniden vezir tayin edildi (674/1275-
76) . Sahib Ata ve oğulları Abaka Han'a her 
yıl 2000 baliş para ödeyecek, ayrıca Ana
dolu'dan gönderilecek vergi ve malların 
nakli için 700 at verecekti. Sahib Ata ve
zir olunca Mulnüddln Pervane ile birlikte 
çalışmaya devam etti. 

Rükneddin Kılıcarslan ' ın Abaka Han'ın 
oğlu ile evlenecek olan kızını ve çeyizini 
Tebriz'e götüren heyette yer alan Sahib 
Ata, Beylerbeyi Hatlroğlu Şerefeddin'in 
Kayseri'de isyan etmesi üzerine berabe
rindeki heyetle ve 30.000 İlhanlı askeriyle 
Anadolu'ya döndü. isyan bastırıldı ve Ha
tlroğlu bazı beylerle birlikte idam edildi 
(675/ 1276-77) Aynı yıl Memlük Sultanı 
Baybars, Elbistan ovasında Moğol asker-

Sahib Ata'nın 
i nşa ettirdiği 

ince Minareli 
Medrese

Konya 
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lerini mağiGp etti. Moğollar'ın bu yenilgi
sinin ardından Mulnüddin Pervane, Kayse
ri 'ye giderek burada bulunan lll . Gıyased
din Keyhusrev ile Sahib Ata'yı yanına aldı 
ve Tokat'a çekildi. İlhanlılar'ın Türkler'den 
intikam almasından korkan lll. Gıyaseddin 
Keyhusrev, Sahib Ata ve Mulnüddin Perva
ne durumu bildirmek üzere İlhanlı hüküm
darına bir haberci gönderdiler. Abaka Han 
intikam duygularıyla Anadolu'ya geldiğin
de de ona katıldılar. Abaka Han. Anadolu'
nun idaresini kardeşi Kongurtay Noyan'a 
bırakıp Azerbaycan'a dönerken Sahib Ata 
ile Mulnüddin Pervane'yi de yanında gö
türdü. 

Ahmed Teküder. İlhanlı tahtına çıkınca 
(680/1282) Selçuklu topraklarını lll. Key
husrev ile ll. Mesud arasında paylaştırdı. 
Bu durumdan memnun olmayan Keyhus
rev. Ahmed Teküder ile görüşmek için Sa
hi b Ata ile birlikte yola çıktı. Ancak İlhan
lı hanedam içindeki taht mücadeleleri yü
zünden bir süre Erzurum'da beklemek zo
runda kaldı. Argun Han tahta geçince Teb
riz'de bulunan ll. Mesud'u sultan ilan etti 
(683/ 1 284) Sahib Ata, Sultan Mesud dev
rinde de vezirlik görevini sürdürdü. Ana
dolu'da bulunan Moğol emirleri ve asker
lerinin ihtiyaçları Selçuklu hazinesinden 
karşılanmaktaydı. Bu sırada Selçuklu ha
zinesinde para kalmadığından Sahib Ata, 
Moğollar'ın masraflarını kendi hazinesin
den karşılamak zorunda kaldı. Bunun için 
400.000 dirhemlik bir meblağ Erzincan'a 
getirildi. Böylece Sahib Ata elli yıllık nakit 
birikimini Moğollar'ın ihtiyaçları için har
camış oldu. 

lll. Keyhusrev'in öldürülmesi üzerine an
nesi ülkenin onun iki oğlu ile ll. Mesud ara
sında paylaştırılmasını istedi. Bu sırada 
başlayan ve Karamanoğulları ile Eşrefoğul
ları'nın katıldığı olaylara Sahib Ata da ka
rıştı . Adamlarından Has Balaban yaklaşık 
bir ay sonra Konya'da duruma hakim oldu 
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(684/1285) Yönetim kadrosunda Sahib 
Ata'nın da bulunduğu müttefik Selçuklu
Moğol ordusu Karamanoğulları'na karşı ha
rekete geçerek Karaman bölgesini tahrip 
etti (686 sonu / 1288 yılı başı) . iıhanlılar'ın 
harcamaları dolayısıyla Sahib Ata ile ilhan
lılar'ın mali işlerinden ve vergilerden so
rumlu olan Müclrüddin Emirşah'ın arası 
açıldı . Argun Han her ikisini de Tebriz' e hu
zuruna çağırdı. ilhanlı hükümdarının ağır 
vergi isteklerinin devam etmesi karşısın
da sıkıntı çeken Sahib Ata, Tebriz'den Kon
ya'ya hasta olarak döndü. Kısa bir süre son
ra Akşehir'e bağlı Nadir köyünde vefat et
t i (25 Şewal 687/22 Kasım 1288) ve Kon
ya'daki türbesine defnedildi. 

Yaklaşık kırk yıl süren devlet hizmeti sı
rasında Moğollar ile başa çıkılamayacağı
nı anladığından onlarla iyi geçinmeye ça
lışan Sahib Ata idare ve divan işlerinde isa
betli kararlarıyla tanınmıştı. Servetini ha
yır işleri ve halk için harcadığından "ata" 
unvanıyla anılmıştır. iyilik severliği sebe
biyle "ebü'l-hayrat" lakabıyla da bilinen Sa
hi b Ata'nın Mevlana Celaleddin-i Rumi'
nin çevresinde yer aldığı belirtilmektedir 
(Eflakl, 1, 192, 195) Aksarayi, onun emri 
üzerine o güne kadar Arapça yazılan divan 
defterlerinin Farsça'ya çevrildiğini kayde
der. Kendi adıyla anılan külliyesiyle (bk. sA
HiB ATA KÜLLİYESİ) Konya'da ince Mina
reli Medrese ve Türbesi, Kayseri'de Sahi
biye Medresesi ve Çeşmesi, yine Kayseri'
de bir çeşme , Sivas'ta Gökmedrese ve bir 
çeşme , Akşehir'de Taşmedrese ve Mesci
di ile ishaklı (Sahib Ata) Kervansarayı yap
tırdığı on sekiz mimari eserin en önemli
leridir. Afyonkarahisar'ın eski adı Karahi
sarısahib , Fahreddin Ali'nin Sahib unvanıy
la ilgili olduğu gibi oğulları ve torunları ta
rafından Afyonkarahisar ve çevresinde ku
rulan beylik de Sahib Ataoğulları adıyla anı
lır. 
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Konya'da XIII. yüzyılda inşa edilen 
Selçuklu külliyesi. 
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Taçkapısının iki yanında birer sebili bu
lunan cami, kıble duvarının arkasında yer 
alan türbe ve hankahla çifte hamamdan 
ibarettir. Hankah girişinin karşısındaki çif
te hamam dışında diğer yapılar farklı ta-

sahibive 
Medresesi'nin 
avlusundan 
bir görünüş 

rihlerde mimari açıdan birbiriyle bağlan
tılı biçimde inşa edilmiştir. Külliyenin bani
si kitabelerde ismi geçen Selçuklu vezir
lerinden Sahib Ata Fahreddin Ali ' dir. Daha 
çok hanisinin adıyla tanınan külliye bulun
duğu yerden dolayı Larende, bitişiğindeki 
hankahtan dolayı Henergeh-Energe Camii 
ve Külliyesi olarak anılmasının yanı sıra ha
mam da Larende Kapısı, Sultan ve Şifa Sul
tan Hamarnı isimleriyle bilinir. Caminin 
mimarı, taçkapının sağındaki sebilin cep
hesinde madalyonlar içinde kitabede ismi 
yazılı olan Kölük b. Abdullah'tır. Diğer ya
pıların mimarı tam bilinmemekle beraber 
Kaluyan el-Konevi ile Kölük b. Abdullah'ın 

isimlerinden bahsedilmektedir. 6S6'da 
(ı 258) başlayan külliyenin inşası türbeye 
yapılan ilaveler sebebiyle 682 (1283) yılına 
kadar sürmüştür. 1 S70'te cami ve hamam, 
182S'te cami, 1848'de cami, türbe ve çifte 
hamam, 1871'de cami ve 1960-1962'de 
çifte hamam onarım geçirmiş, son olarak 
2007 yılı içinde cami ve taçkapı esaslı bir 
şekilde tamir edilmiştir. 

Cami. Külliyenin en erken tarihli yapısı
dır. Orüinal mihrabı hariç bugünkü bina 
1871 'de yaptırılmıştır. Kuzeydeki avlu ka
pısı, mukarnaslı yaşmaklı ve iki yandaki 
emzikli sebillerin üzerinde tekrarlanan dü
ğümlü kaval silmelidir. Mukarnaslı sebil 
pencerelerinin altında antik lahitlerden 
musluklu birer hazne vardır. Taçkapının sa
ğında on altı yivli gövdeye sahip, şerefe 
üstü yenilenmiş bir minare yükselir. Gü
nümüze ulaşmadığı düşünülen diğer mi
naresiyle birlikte taçkapının çifte minareli 
olduğu söylenebilir. Caminin kuzeydeki ka
pısının kündekarl tekniğinde kanatlarının 
ilk yapıdan kaldığı bilinmektedir. Tavanı on 
iki ahşap direkle taşınan bugünkü cami, 
mihrap eksenindeki daha geniş olmak üze
re kıble duvarına dik beş sahından meyda
na gelen kare planlı bir yapıdır. Kıble du
varının ortasında kısmen zemine gömülü 
durumda mozaik çini tekniğinde bir mih
rabı vardır. Mihrabın iki yanındaki yarım 
yıldız planlı iki kagir ayak, ortadan kalk
mış bulunan diğer iki ayakla birlikte mih
rap önü kubbesini taşımaktaydı. 1964'te 
yapılan sondaj ve kazı çalışmaları sonucu 
caminin doğu , batı ve kuzey yönlerinde 
duvar temelleri tesbit edilmiş, bundan ya
pının kuzeydeki taçkapıya kadar uzanan 
kıble duvarına dikyedi sahınlı , mihrap önü 
kubbeli, ahşap direkli bir yapı olduğu an
laşılmıştır (Karamağaralı, sy. 3 [ 19821. s. 
5 ı) . Eski fotoğraflarda görülen hankah ın 
girişindeki ahşap direkli sundurmaya ait 
stalaktitli başlıklar muhtemelen yangınlar
dan kurtarılabilmiş camiye ait son örnek-


