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XVI. yüzyıl ortalarından itibaren değişik 
tarihlerde Mevlana Dergahı ile şu anda 
ayakta olmayan türbe hamarnı arasında in
şa edilmiş cami ve imaretle iki adet med
rese, kütüphane ve muvakkithaneden mey
dana gelen binalar topluluğudur. 

Kaniini Sultan Süleyman Camii. Günü
müzde Sultan Selim Camii (Selimiye Camii) 

olarak bilinen yapı kaynaklarda Cami-i Ce
did, Cami-i Şerif-i Sultan Süleyman şek
linde kaydedilmiş, daha sonra bitişiğinde 
ll. Selim'in inşa ettirdiği imaretten dolayı 
ll. Selim' e mal edilmiştir. Mevlana Dergiı
hı'nın batısında yer alan caminin inşa ta
rihi ve banisi hakkında farklı görüşler ile
ri sürülmüştür. Araştırmacılar bani olarak 
ll. Selim'i göstermekteyse de Kanuni dev
rine ait belgelerden caminin bu padişah 
tarafından yaptınldığı anlaşılmaktadır. Mi
marına dair herhangi bir kayda rastlan
mayan eser bazı araştırmacılarca Mimar 
Sinan'a isnat edilmektedir. Hammer, ca
minin Ayasofya, Şahabeddin Uzluk ise es
ki Fatih Camii örnek alınarak inşa edildiği 
görüşündedir. Sinan'ın Gözleve'de yaptığı 
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camide küçük ölçüde. tekrarlanan eski Fa
tih Carı}ii; planı burada daha büyük ölçü

-~~ iiygi.ılanrhıştır. Kiasik Osmanlı cami mi
marislşema5ınınKonya'daki en önemli ör
neği olan Selimiye Camii merkezi kubbeli 
bir plan şerncisına sahiptir. Kareye yakın 
dikdörtgeri harimi ve )<uzeyindeki son ce
maat revakları, bunların uçlarında yükse
len iki rtı i naresi ile dikkati çeker. Harim 
mihrap tarafına yakın haçvari planlı iki ka
'lın ayakla, aynı eksende iki sütunçe ve ku
zey duvarına bitişik daha kalın ayakların 
taşıdığı .ortada merkezi bir ku b be ile ka
patılmış . kİble tarafına da bir yarım kub
be ekİerimiştir. Doğu ve batı yanları üçer 
küçük kubbe ile örtülüdür. Merkezi kub
be yaklaşık 12 m. çapında, öndeki kubbe 
bunun yarısı kadardır. Yandaki eş büyük
lükte üçer kubbenin büyüklüğü ise mer
kezi kubbenin yarı çapı ölçüsündedir. Ar
kadaki kuzey duvarına bağlanan kalın ta
şıntılar birer payanda görevini üstlenmiş
tir. Payandatarla yan duvarlar arasında ka
lan köşe boşlukları tonazla örtülmüştür. 
Bunların hemen önündeki küçük kubbe
lere açılan yanlardaki küçük, kuzeydeki 
daha büyük olmak üzere üç kapısı bulun
maktadır. Kuzeydek taçkapıda zengin bir 
mermer işçiliği göze çarpar. Özellikle kav
saradaki mukarnas dolgular çok uyumlu
dur. 

Mihrap ve minber temiz ve beyaz mer
merden olup mihrap nişi köşelidir. Cep
hesi mukarnas dolgulu bordürlerle çer
çevelenmiş, köşeliklere birer kabara kon
muştur. Kavsaradaki zengin mukarnastar 
tepede bitkisel bir taçla tamamlanır. Min
berin kaidesindeki dilimli kemercikler, siv
ri kemerli geçit ve üstteki köşk ve külah
ta, aynalık ve korkuluklarda ince ve kalite
li bir işçilik göze çarpar. Aynı şekilde ku b-
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belerin iç kısımları da sıva üzerine renkli 
boyatarla kalem işi olarak tezyin edilmiş
tir. Osmanlı döneminin motiflerini taşıyan 
süslemeler sonraları büyük ölçüde yeni
lenmiş, bu arada minberin külah kısmı da 
Mevlana Türbesi'ne benzer şekilde değişti
riimiş olmalıdır. Son cemaat yeri yecli kub
be ile örtülüdür. Kubbeleri taşıyan mermer 
sütunların başlıkları mukarnaslıdır. Kub
belerin iç yüze,Yi de kalem işi olarak tez
yin edilmiştir. Revakın doğu ve batı taraf
ları sağır duvartarla sınırlıdır. Minareler tek 
şerefeli olup şerefeterin çıkmaları mukar
naslı , korkuluğu mermer şebekelidir. 

Caminin duvarları ve minaresi kesme 
taşlarla kaplanmış, son cemaat yerinin ke
merleriyle diğer bazı bölümlerinde renkli 
taş kullanılmıştır. Sakıb Dede, ı. Bostan 
Çelebi'nin ( ö. ı 040/1630) postnişinliği sı
rasında caminin büyük kubbesinin tama
men çöktüğünü yazmaktadır. Ancak be
lirlenen ilk tamir keşfi 14 Şewal1101 (21 
Temmuz 1690) tarihlidir. XX. yüzyıl başla
rına kadar yaklaşık on büyük onarım ge
çiren ve adeta yeniden inşa eelilen cami
nin Kanuni Sultan Süleyman ve ll. Selim 
tarafından tahsis edilmiş vakfı yoktur. Ca
mi görevlileri ücretlerini Sultan Selim ima
reti ve Celaliye vakıflarından atıyorlardı. 
1035'te ( 1625) bir emr-i şerifle Konya'da 
"Ermeni perakendesi"nden 1 54 neferin ciz
yesi Mevlana Dergahı ile Sultan Süleyman 
Han Camii görevlilerine tahsis edilmiştir. 

Ayrıca birçok hayır sever camide görev ya
pacak olan müderris, dersiam, imam, ha
tip gibi görevlilerin ücretlerinin karşılan
ması için vakıflar kurmuştur. 

Sultan Selim imareti. Caminin kuzeyin
de yer alan imaret belgelerde imaret-i Ce
md, Tabhane, Tabhane Ham, Kurşunlu Han, 
Kervansaray, Sultan Selim imareti olarak 
geçmektedir. inşa tarihine dair farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Kanuni Sultan 
Süleyman'ın S Rebiülewel 971 (23 Ekim 
1563) tarihli hükmüyle Şehzade (ll.) Se
lim'in Konya'da yaptırdığı imaretle yemek 
çıkarılması için Silifke kazasında bulunan 
birçok köy, mezraa ve tarlanın geliri tah
sis eclilmiştir. Bu belgeden ve vaktiyesin
deki bilgilerden imaretin ll . Selim tarafın
dan inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kara
pınar'da Sultan Selim imareti'yle birlikte 
1 560-1562 yılları arasında yapıldığına ba
kılırsa Karapınar imareti'nin mimarı Ha
lepli Cemaleddin buranın da mimarı olma
lıdır. Vaktiyesine göre imaret mutfak, tab
hane, kiler, buğday ambarı, odunluk, fırın, 
ahırdan oluşuyor, ayrıca tamir keşiflerin
deki bilgilere göre bir şadırvanla iki çeş
me bulunuyordu. Mutfağı kurşunla kaplı 



Sultan Selim Camii'nin minberi 

iki kubbe örtüyordu. Tabhane üstü kur
şunla örtülü, muntazam kesme taşlarla 
yapılmış fevkanl beş odadan meydana ge
liyor, ikinci kata taş merdivenle çıkılıyordu. 
Kiler ve buğday arnbarı kagir, kileri iki kub
beli. arnbarı ise iki kemerli ve sakıflıydı. Fı
rının da üzeri kurşunla örtülü ve kubbeli, 
ahır bölümünün üstü kiremitli ve çatılıy
dı. Şadırvan caminin batısında klasik bir 
Osmanlı şadırvanıydı. Tamir keşiflerinde 
taş kemerli ve havuzlu olduğuna işaret 
edilen çeşmeler imaretin çevre duvarı için
deydi. İmaret sık sık onarılarak ayakta tu
tu lmaya çalışılmış. XX. yüzyılın başların
da işlevini kaybettiği için yıkıma terkedil
miş, 196S'ten sonra yıkılarak yerine park 
yapılmıştır. n. Selim çok sayıda köy ve mez
raayı imaretle yemek çıkarılması için vak
fetmiş, hangi memleketten olursa olsun 
gelip kalan misafirlere üç gün, günde iki 
öğün yemek çıkarılması şartını koymuştur. 
XIX. yüzyıla kadar aşevinde sürekli yemek 
çıkarılması için bizzat padişahlar b uranın 
vakıfları ile ilgilenmiş , geliri bol bazı ara~ 
zileri bu iş için tahsis etmişlerdir. 

Sultan Selim Medresesi. lll. Murad tara
fından muhtemelen 992'de ( 1584) Mevla
na Dergahı'nın kuzeybatısındaki derviş hüc
releriyle birlikte inşa ettirilmiştir. Dergah 
hücrelerinin kuzeybatısıyla imaretin tab
hane bölümünün kuzeydoğusunda yer 
alan medrese kaynaklarda Medrese-i Ce
laliyye, Türbe-i Mevlana Medresesi, Sul-

tan Veled Medresesi, Velediye Medresesi 
olarak da geçmektedir. Mevlana Öergahı'n
daki derviş hücrelerine benzetilerek yapı
lan kubbeli ve kagir hücrelerin üzeri kur
şunla örtülüydü. 1888'de bir kısmı yıktı
rılarak yerine mektep yaptırılmış, diğer 
bölümler 195 1'de ortadan kaldırılmıştır. 

Muvakkithane. Caminin kuzeybatı, Yu
suf Ağa Kütüphanesi'nin kuzey bitişiğin
de bulunan muvakkithanenin kitabesinden 
Sultan Abdülaziz tarafından 1873'te inşa 
ertirildiği anlaşılmaktadır. İnşaat bittikten 
hemen sonra buraya padişah tarafından 
iki adet saat gönderilmiştir. 1951'de yık
tınlmadan önce üç adet saat bulunuyor
du. Girişi kuzey yönündeydi. Yusuf Ağa 
Kütüphanesi gibi kesme taştan yapılmış 
üzeri sakıflı küçük bir binaydı. 

Yusuf Ağa Kütüphanesi. Konya'nın Os
manlı döneminde kütüphane olarak inşa 
edilen ve günümüze kadar gelen tek ya
pısıdır. 1209'da (1795) lll. Selim'in annesi 
Mihrişah Sultan'ın kethüdası Yusuf Ağa 
tarafından ilave edilmiştir. Caminin batı, 
türbe hamamının doğu bitişiğindedir. Ka
pısı camiye açılmakta iken sonradan ba
tısındaki pencereden yeni bir kapı açıla
rak camiden ayrı bağımsız bir yapı haline 
getirilmiştir. Kesme taşlardan dört duva
rın üzerindeki sekiz köşeli kasnağa büyük 
kubbe oturtulmuş . kurşunla örtülü kub
benin dört köşesine kubbeli birer silindir 
kulecik konmuştur. Binanın aydınlatılma

sı üç tarafta iki sıra halinde dizilen yirmi 
iki pencere ile sağlanmıştır. Halen kütüp
hane olarak kullanılmaktadır (bk YÜSUF 
AGA KÜTÜPHANESi). 

Yusuf Ağa Medresesi. Kütüphane Med
resesi olarak da bilinen yapı Yusuf Ağa 
tarafından 1212'de ( 1797) caminin güney 
bitişiğindeki bahçede yaptırılmıştır. Bir av
lu çevresinde dizilmiş, kerpiçten ve düz 
damlı on hücre ile bir büyük dershane-
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den meydana geliyordu. Mimari bir özel
liği bulunmayan medrese bitişiğindeki tür
be hamarnı ve muvakkithane ile birlikte 
19SO'Ierde yıktırılmıştır. 
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