
SAHiB ATA 

(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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sAHiB ATA KÜLLİYESİ 

Konya'da XIII. yüzyılda inşa edilen 
Selçuklu külliyesi. 

_j 

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-
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lerdir. Bugünkü başlıklar düz olup bir özel
liği yoktur. Kuzey yönündeki ahşap mah
fille güneybatı köşesindeki minber camiye 
sonradan eklenmiştir. 

Türbe. Taş ve tuğladan inşa edilen ya
pıya hankahın kubbeli avlusunun kuzey
doğu köşesindeki kapıdan geçilir. Türbe 
bugün çatıyla örtülü bir dehlizle bu bölü
me geniş bir sivri kemerle açılan, kare plan
lı ve Türk üçgenleriyle geçişi sağlanan kub
beli ziyaret bölümünden oluşur. Bu bölüm
deki üçü önde, diğerleri arkada altı adet 
çinili sanduka Sahib Ata Fahreddin Ali 'ye, 
büyük oğlu Taceddin Hüseyin'e, küçük oğ
lu Nusretüddin Hasan'a, kızı Melike Ha
tun'a, muhtemelen tarunu Şemseddin 
Mehmed'e aittir. Dehlizden kubbeli bölü
me açılan kemerdeki kitabede türbenin 
682'de (1283) yenilendiği belirtilmektedir. 
Dehlizin kuzey duvarında camiye açılan bir 
kapı, doğu duvarında dört adet pencere 
bulunur. Kubbeli bölümden kuzeydeki ca
miye düz atkılı, güneydeki hankaha altta 
düz atkılı, üstte sivri kemerli, mozaik-çini 
tekniğinde ajurlu şebekeli bir pencere. ba
tı yönüne sadece en üstteki ajurlu bir şe
bekeye sahip üst üste sıralı üç pencere 
açılır. Türbenin dikdörtgen planlı, tonoz ör
tülü mumyalık katına hankahın kuzey ey
van ının zemininden inilmektedir. Türbe 
dehlizinin doğu duvarının üst tarafında 
kOfi yazılı "Ali"ler yer alır. Kubbeye geçi
şi sağlayan üçgenler ve kasnağı dolaşan 
çiçekli kOfi yazı kuşağı çiniler mozaik tek
niğindedir. Merkezdeki kOfi yazılı madal-

yonun etrafını kubbe eteğine kadar ba
lıksırtı desenli tuğla örgüler çevreler. Tür
be duvarları da zeminden yaklaşık 2,S met
reye kadar fırOze renkli altıgen çinilerle kap
lıdır. 

Hankah. Taçkapısındaki kitabeye göre 
678'de ( 1279) inşa edilmiştir. Kapının so
luna iki, sağına bir olmak üzere basık ke
merli, derinliği az, eyvan biçimli dükkan
lar yapılmış, daha sonra onarım esnasın
da bunların sayısı beşe çıkarılmıştır. Sa
sık kemerli kapıdan iki ucu beşik, ortası 
çapraz tonozlu bir dehlize geçilir. Dehlizin 
kuzey duvarında örülmüş bir kapı, güney 
duvarında yüksekte kalmış dikdörtgen bir 
pencere bulunmaktadır. Sıva raspaları ve 
zemin sondajları sonucu günümüze ulaşa
mamış açıklıkların temel izleri seçilebilen 
rnekanlara geçişi sağladığı anlaşılmakta
dır. Dehlizin sonundaki basık kemerli ka
pıyla hankahın köşeleri pahlanarak sekiz
gene dönüşmüş kubbeli avlusuna geçilir. 
Avlu zemininde önceleri sekizgen bir ha
vuz vardı. Buradan üç yönde, eyvanlı olup 
pahlı köşelerdeki sivri kemerli kapılardan 
bugün ayakta olmayan odalara geçilmek
teydi. Dikdörtgen planlı bu odalar köşe bin
gilerinin izlerinden anlaşıldığı kadarıyla kub
beyle örtülüydü. Eyvanların duvarları ince 
şeritlerle çerçevetenmiş firOze renkli altı
gen çinilerle kaplıdır. Pahlı köşelerdeki ka
pıların üzerinde orüinali ajurlu, çini moza
ik şebekeler yer atmaktaydı. Bunlar daha 
sonra elden geçirilirken bazıları ahşapla
rıyla değiştirilmiştir. Ayrıca kubbe kasna
ğı, kubbe içi ve merkeziyle pandantiflerde 
çini-mozaik, sırlı tuğla ve tuğla bezerneler 
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görülür. Zeminleri avluya göre yukarıda ka
lan eyvaniardan güneydekine alçı bir mih
rap yerleştirilmiştir. 

Hamam. Hankahın karşısında yer alan 
kitabesiz çifte hamam 1258-1279 yılları 
arasında inşa edilmiş olmalıdır. Duvarlar
da moloz taş; kemer. tonoz, kubbe ve üst 
örtüye geçişte tuğla kullanılmıştır. Selçuk
lu dönemi çifte hamamlarının en büyüğü 
olan y<;ıpı doğu-batı doğrultulu simetrik 
plana sahip dikdörtgen şeklindedir. Kuzey
deki erkekler kısmı, güneydeki kadınlar 
kısmıdır. 1934 yılına ait bir tesbite göre 
hamamın bazı bölümleri değiştirilerek ke
çe imalathanesi yapılmıştır. Batı yönünde 
yer alan soğukluklar kare planlı olup muh
temelen ahşap tavanlı iken bugün beto
narme olarak yenilenmiştir. Her iki kısmın 
üzeri aydınlık fenerlidir. llıklıklar bir bü
yük, iki küçük kubbe ile örtülüdür. Yalnız
ca erkekler kısmında küçük kubbelerden 
biri eliptiktir. Sıcaklık bölümleri her iki kı
sımda dört eyvanlı ve dört köşe halvet hüc
relidir. Halvetler kubbe, eyvanlar ise sivri 
kemerli tonoz örtülüdür. Erkekler kısmı
nın sıcaklığında sekizgen bir göbek taşı 
mevcuttur. Sıcaklıkların arkasına sivri ke
merli tonoz örtülü su deposu ve külhan 
yerleştirilmiştir. 
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SAHİB ATAOGULLARI 

Anadolu Selçuklu Veziri Sahib Ata'nın 
(ö. 687 /1288) 

L 

oğulları ve torunları tarafından 
Afyonkarahisar ve çevresinde 

kurulan beylik 
(1275-1341). 

_j 

Sultan IV. Kılıcarslan, Anadolu Selçuk
lu tahtına geçince (646/1249) uç vilayeti 
emirliği Vezir Sahib Ata Fahreddin Ali'nin 
iki oğlu Taceddin Hüseyin ve Nusretüddin 
Hasan'a bırakılmış. ayrıca Kütahya, San
dıklı, Beyşehir ve Akşehir kendilerine ve
rilmişti (Aksaray!, tre. Mürsel Öztürk, s. 
56) Sahib Ata tutuklandığı sırada oğlu Ta
ceddin Hüseyin de beylerbeyi Hatlroğlu Şe
refeddin Mesud tarafından göz altına alın
mış. Sahib Ata hapisten kurtulup tekrar 
vezir olunca (674/1275) oğullarıLadik (De
nizli), Honas ve Karahisarıdevle (Afyon) su
başılığına tayin edilmişti. 

Karamanoğlu Mehmed Bey ile Selçuklu 
şehzadesi Alaeddin Siyavuş'un (Cimri) Kon
ya'ya hakim olmaları üzerine Sahib Atao
ğulları, Germiyan Türkmenleri'ne 50.000 
dirhem dağıtıp asker topladılar. Sahib Ata
oğulları'nın askerleriyle Mehmed Bey ve 
Alaeddin Siyavuş'un ordusu arasında Ak
şehir yakınlarındaki Altuntaş köyünde mey
dana gelen savaşta Taceddin Hüseyin ve 
Nusretüddin Hasan hayatlarını kaybettiler 
(Zilhicce 6751 Mayıs 1277). Sultan ll. Me
sud, Germiyanoğulları'nı mağlfıp ederek 
Konya'ya döndükten sonra Germiyanlılar 
tekrar asker topladılar. Karahisarıdevle'yi 
yöneten Sahib Ata'nın tarunu ve Nusre
tüddin Hasan'ın oğlu Şemseddin Mehmed 
Bey (anonim Selçuknameye göre kızının 
oğlu) bu durumu öğrenince Germiyanlılar'a 
karşı gerekli tedbirleri aldı. Ancak Germi
yanitlar'ın ordusu sayıca daha üstündü. 
Şemseddin Mehmed, Bozkuş Sahadır ad
lı bir Germiyan beyi ile giriştiği savaşta 
öldürüldü ( 686/1287). Haber Sahib Ata'ya 
ulaştığı zaman Sultan ll. Mesud, Moğol ve 
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Selçuklu askerleriyle birleşerek Germiyan
lılar'a karşı harekete geçti. Selçuklu-Moğol 
ordusu Germiyan illerinde büyük tahribat 
yaparak Karahisarıdevle'ye döndü. Sultan 
ll. Mesud daha sonra Konya'ya geldi (8 
Şevval 6861 16 Kasım 1287). Sahib Ata, 
malları ve hazineleri iktaı olan Karahisar'
da bulunduğundan torununu burada kur
duğu vakfın mütevellisi yapmıştı. Ancak 
Şemseddin Mehmed ondan önce öldü. 

Öte yandan Anadolu Selçuklu Devleti'
nin çöktüğü dönemde Karamanlılar'dan 

·Halil Bahadır, Türkmenler'le birlikte Kon
ya üzerine yürüyüp şehri yağmaladı. Ka
ramanlılar'ın halka çok sıkıntı vermesi üze
rine Konyalılar, Ladik'ten Sahib Ata'nın kız 
tarafından torununu şehre davet ettiler. 
Bu kişi uç askerleriyle Konya'ya geldi. Üç 
gün sonra Türkmenler tekrar hücuma 
başladılar. Sahib Ata'nın torun u kendi as
kerleriyle ve Konyalılar'dan oluşan bir kuv
vetle Türkmenler'in birçoğunu öldürdü, 
hayvanlarını ele geçirdi. Bu sırada Sultan 
ll. Mesud'un kardeşi de Kayseri'den Kon
ya'ya geldi. Türkmenler bu defa Beyşehir 
vilayetine hücum ettiler. Sahib Ata'nın to
runu, sultanın kardeşi ve İzzeddin Has Ba
laban, Konya'dan çıkarak Karamanlılar'ı 
Armatosun Kalesi yanındaki Obrucuk mev
kiine kadar sürdüler ve birçoğunu öldür
düler. 

İlhanlı Hükümdan Gazan Han tarafın
dan ikinci defa Selçuklu sultanı ilan edi
len ll. Mesud, Vezir Alaeddin Sani ile Ana
dolu Valisi Abuşka Noyan'ı Anadolu'nun 
imarıyla görevlendirdiği sırada (702/1302) 

Şemseddin Mehmed'in oğlu Nusretüddev
le ve'd-din Ahmed, Karahisarıdevle'de is
yan etti. Bunun üzerine Sultan Mesud, 
Vezir Alaeddin ile Abuşka Noyan, Karahi
sarıdevle'yi muhasara altına aldılar. Şehir 
düşmek üzereyken Gazan Han'ın ölüm ha
beri geldi ve bir netice alınamadan kuşat
maya son verildi (703/1304). Karamano
ğulları ve Türkmenler'in faaliyetleri üze
rine İlhanlılar düzeni sağlamak için Emir 
Çoban'ı Anadolu'ya vali olarak gönderdiler 
(714/1314). Emir Çoban, Erzincan'ın batı 
taraflarındaki Karanbük mevkiinde bir sü
re konakladığı sırada Anadolu'daki bazı 
beyler onun huzuruna gelerek itaat arzet
tiler. Bu beyler arasında Sahib Ataoğulları 
da vardı. 

Nusretüddevle ve'd-din Ahmed zama
nında İlhanlılar'ın Anadolu valisi Timurtaş 
uç Türkmenler'ine karşı sefer yapmayı sür
dürdü. Emir Eretna idaresindeki İlhanlı 
kuwetlerinin Karahisarıdevle'yi kuşatma
sı üzerine Nusretüddevle Ahmed kaçarak 
Germiyanoğulları'ndan ı. Yakub'a sığındı. 

İlhanlı Devleti'ndeki iç çekişmeler yüzün
den Timurtaş'ın emriyle Karahisarıdevle 
kuşatması kaldırıldı (727/1327). ı. Yakub'un 
kızıyla evlenen Nusretüddevle Ahmed bun
dan sonra Germiyanoğulları'na tabi oldu. 
730'lu (ı 330) yıllarda Nusretüddevle'nin 
hakimiyet alanının Karahisar'la sınırlı ol
duğu, 1 000 köyünün bulunduğu ve asker 
sayısının 4000 atlıya yaklaştığı rivayet edi
lir (Ahmed Tevhld, TOEM, 1/2 [ 13291. s. 
564). 742'den ( 1341) sonra öldüğü tahmin 
edilen Nusretüddevle Ahmed'in ardından 
Sahib Ataoğulları'nın toprakları Germiya
noğulları tarafından ilhak edildi. Nusretüd
devle Ahmed'in Muzafferüddin ve'd-devle 
adındaki kardeşi muhtemelen onun sağ
lığında ölmüştür. Muzafferüddin'in oğul
ları ve kızlarının Afyonkarahisar'da Sahi
biler Türbesi denilen yerde defnedildiği bi
linmektedir. Afyonkarahisar'daki Kubbeli 
Cami'nin 731 ( 1330-31) tarihli kitabesin
de banisinin Nusretüddevle Ahmed b. Mu
hammed olduğu belirtilmekte, yine aynı 
şehirdeki ulucaminin Muharrem 742 (Ha
ziran-Temmuz 1341) tarihli kitabesinde Nus
retüddevle ve'd-din Ahmed'in adı kayde
dilmektedir (Ahmed Tevh!d, TTEM, XV/ll 

[1341], S. 357-358). 
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