
Karapınar Sultan Selim Külliyesi'nin planı 

Kurtuluş Savaşı sırasında deve ahırı ola
rak kullanılan han daha sonra harap hale 
gelmiştir. 1991' de yapılan kazı esnasında 
çifte hanlardan her birinin 32,50 x 47 m. 
ebadında bir alanı kapladığı tesbit edilmiş
tir. Çatının kurşunla kaplı olduğu XVIII. yüz
yıl ortalarında yapılan onarımlarda kulla
nılan malzemeden anlaşılmaktadır. 1991-
1992'deki kazı çalışmalarından sonra es
ki temeller üzerine çifte han şeklinde ye
niden yapılmaya başlanmıştır. 

Mektep caminin kuzeybatısında mut
fağın bitişiğinde yer alıyordu. Evliya Çele
bi XVII. yüzyıl ortalarında bir sıbyan mek
tebi bulunduğunu yazmaktadır. XX. yüz
yıl başlarında cami ve imaretle bir bütün 
oluşturduğunu devrin yazarları belirtmek
tedir. Onarımına dair ilk kayıt 1161 ( 17 48) 
tarihlidir. Bu sırada adeta yeniden yapıl
mış. 1836'da imaret ve hanla birlikte ona
rılmıştır. Hamilton'un külliye içinde gör
düğü ve kullanılmayacak kadar harap du
rumda olduğunu söylediği kurşun kaplı 
medrese bu mekteptir. Yakın zamanlara 
kadar kullanılan, dört oda ve bir salondan 
meydana gelen kerpiç bina XX. yüzyıl baş
larında eski binanın temelleri üzerine ye
niden yapılmıştır. 

Otuz dokuz dükkandan meydana gelen 
arasta çifte hanla tabhane arasında iki 
sıra halinde yer almakta olup üzeri tonoz 
örtülüydü. 1844-1847 yılları arasında ya
pılan tamirde dükkaniarın üstündeki kur
şun değiştirilmiştir. Arasta XX. yüzyılın 
başlarında kullanılmaz duruma gelmiş ve 
zamanla ortadan kalkmıştır. Külliyenin in
şasıyla ilgili yazışmalarda ve onarım bel
gelerinde muvakkithane adı geçmemek
le birlikte 1251 (1835) tarihli Evkaf Mu-

hôsebe Defteri'nde külliyede bir muvak
kitin görev yaptığı kayıtlıdır. Muhtemelen 
burada daha başından itibaren küçük bir 
mekan muvakkithane diye kullanılmıştır. 
Külliyenin yakınındaki Alitepesi'nde yer 
alan iki adet yel değirmeninin mimarı ve 
değirmencileri Rodoslu idi. Yel değirmen
leri 987 (1579) yılında Rodoslu ustalar öl
düğü ve çalıştıracak başka kimse buluna
madığı için daha o zaman terkedilmiş, 
taştan yapılmış binaları 1967'de yıktırıl
mış. yerine kafeterya ve park yaptırılmış
tır. Yel değirmenini çalıştıracak usta kal
mayınca Rodos'tan getirilen mimar ve us
talara 987 (1579) yılında Karapınar'a iki 
günlük mesafede bulunan Kavaktıpınarı 
adı verilen mevkide iki gözlü su değirme
ni inşa edilmiştir. Bu değirmen XX. yüzyıl 
başlarında Karapınar'da motorta işleyen 
değirmenler kuruluncaya kadar çalıştırıl
mıştır. 

Buğday dingi 1161'de (1 748) odun am
barıyla birlikte esaslı bir şekilde onarılmış
tır. 1991'deki kazı sırasında caminin ku
zeybatısında mektep binasıyla imaretha
nenin yakınında dink ve taşının bulunmuş 
olduğuna bakılarak tabhanelerle cami ara
sında yer aldığı söylenebilir. Caminin ku
zeyindeki şadırvanın 1 004 ( 1596) tarihli 
onarım kitabesi çeşme gibi 977'de ( 1569) 
inşa edildiğini göstermektedir. 1161'de 
( ı 7 48) yeniden yapılırcasına onarılmıştır. 
1956'da tamir edilmiş, yakın bir zaman
da yerinden kaldırılarak ve asli hüviyeti bo
zularak daha batı yönüne nakledilmiştir. 
Çeşme hanların dışında cümle kapısının 
tam kuzey karşısındadır ve Selimiye 1 Çar
şı Çeşmesi adıyla anılmaktadır. ll. Selim 
tarafından külliyeden altı yıl sonra 977'de 
( 1569) su yollarıyla birlikte inşa etiiriimiş 
ve diğer binalarta birlikte 1748'de tamir 
edilmiştir. 

Külliye ve Karapınar kasabasının su ihti
yacı, ll. Selim tarafından Karacadağ'ın Ova
cık yayiasından künklerle getirilerek karşı
lanmıştır. Su tesisleri 1568-1569'da 3 mil
yon akçe ve altın harcanarak tamamlan
mıştır. Su yollarında çalışmak üzere Kon
ya, Kayseri, Niğd~ ve Lole kalelerinden hi
sar-eri getirilmiştir. Karacadağ'daki sular 
Akkubbe adı verilen odada toplanmış. bu
radan künklerle Karapınar'a götürülmüş
tür. Akkubbe'nin dt.~yarları ve kemeri kes
me taştan olup 19'iO'Ii yıllara kadar kulla
nılmıştır. Su yolları külliyede kurutim su
yolcularr teşkilatı ile devamlı bakımlı tu
tulmuş, kırılan künkler görevlilerce hemen 
onarılmıştır. 1960'Iı yıllarda daha kısa yer
den yeni borular döşenmiş , eski .su yolu 

. terkedilmiştir. -
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Selçuklu Sultam Sencer'in 
(ö . 552/1157) 

Eski Merv'de bulunan türbesi. 
_j L 

Türkmenistan'ın Merv şehrinin 6 km. 
kadar batısında bulunan Bayram Ali yakı

nındaki Köhne (Eski) Merv şehri kalıntıla
rının merkezinde Sultan Kale (XI-XII. yüz
yıl) ortasında yer alan türbe bugün mev
cut olmayan, burçtarla destekli, dört taraf
tan gelen yolların merkezdeki mezar anı
tma ulaştığı bir bahçe içerisindeydi. Tür
be Sultan Sencer'in vefatından bir süre 
önce yapılmış olmalıdır. 11 53'te Oğuz is
yanı ve sultanın hapsedilmesi göz önüne 
alınırsa yapımına muhtemelen 11 53'ten 
önce başlanmış ve inşası bir müddet dur
duktan sonra 1157'de tamamlanmıştır. 
Sultan Sencer'in Darülahire olarak adlan
dırdığı bu anıt eserin mimarı V. L. Viyat
kin'in okuduğu iç kubbe eteğindeki eksik 
kitabeye göre Serahs Türkleri'nden Mu
hammed b. Atsız'dır. Bazı kaynaklarda in
şaatın sultanın inarndan İhtiyarüddin Cev
her et-Tac'ın gözetiminde yapıldığı kayde
dilir. Zaman içinde çeşitli tamirler geçiren 
anıtın son ve bilimsel restorasyonu 2001 
yılında Türkiye Cumhuriyeti ile Türkme
nistan yetkilileri arasında imzalanan pro
tokolle Türkiye Cumhuriyeti tarafından ger-
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çekleştirilmiş , Yaşar Çoruhlu'nun da içinde 
yer aldığı bilimsel ve teknik heyetin dene
timinde restorasyon 200S yılı sonlarında 
tamamlanmıştır. Türbe duvarları yakının
daki kazıtarla temel düzeyinde bazı kalın
tılar ortaya çıkarılmışsa da bunların ma
hiyeti tartışmalıdır. İslam coğrafyacısı Ya
küt el-Hamevl, Mu'cemü'l-büldan'ında 

binanın pencerelerinin yakınındaki uluca
miye baktığını belirtmekteyse de özellikle 
doğu cephesine yakın olması gereken ca
miden bugün hiçbir iz yoktur. 

Tamamıyla tuğla ile inşa edilen türbe 
bugünkü durumuyla dıştan 27,2 x 27,2 
m. olan, yaklaşık S m. kalınlığında duvar
lara sahip kare planlı bir yapıdır. Taban de
rinliği S metreye yakın olan binanın yük
sekliğinin üçte ikisi tuğlayla yapılmış düz 
duvarlardan meydana gelmektedir. Küp 
biçimindeki gövdenin üst bölümünde tek 
katlı galeri, daha yukarıda ise taşıyıcı-des
tek sistemiyle birlikte çift cidarlı kubbe 
yer alır. İç ölçüleri 17,2 x 17,2 m. olan ya
pının bütün yüksekliği 38 m. iken restoras
yondan sonra dış kubbe kabuğunun ila
vesiyle yükseklik biraz daha artmıştır. Res
torasyondan önce mevcut kademeli kub
benin çapı dıştan 21,8 m., içten 17,27 m. 
ile 17,30 m. arasında ölçülmüştü. Dış şek
liyle Aksu, Subaşı, Moritim stupaları ile 
benzerliği öngörülmüş olmakla birlikte ya
pı daha çok yurt tipi çadırlardan ilhamını 
almış görünmektedir. 

Cephelerde yapıya tuğla rengi hakimdir; 
Türkmenistan Tarih Enstitüsü'nün 1937 
yılı çalışmalarında mezar anıtının dışında
ki kazı-temizlik faaliyetleri sırasında yal
dızlı sıva parçalarına rastlanması, dış du
varlarda sıva üzerine yapılmış rölyefli na
kışlar bulunduğu iddiasına yol açmıştır. 
Bununla birlikte restarasyanda bu konuy
la ilgili belge olmadığı için tuğla duvarlar
da daha çok konservasyon çalışmalarına 
ağırlık verilmiştir. Ana girişin bulunduğu 
cephe bir eyvan gibi içeriye açılır. Bunun 
karşısında bulunan açıklık, restorasyon uy
gulamasında küçültülerek aslına uygun 
olduğu düşünülen bir pencere haline geti
rilmiştir. Önceki restorasyon da yapılan ve 
Selçuklu tipine uymayan yüzeysel taçkapı 
da sökülerek çevredeki Selçuklu binala
rının girişleri örnek alıpmak suretiyle yeni 
taçkapı tasarlanmış Ne uygulanmıştır. 

Türbenin küp Şeklindeki gövdesinin üst 
bölümünü dört cephede çevreleyen gale
riye (Meyhene'deki Ebu Said Türbesi ve 
suıt§.niye'deki Olcaytu Türbesi diğer bazı 
üygulamalardır) güneybatı köşesindeki ke
merli bir girişle duvar içinden minare ti
pinde bir eksen etrafında dönen basamak-
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tarla çıkılmaktadır. Restorasyonda kemer
leri dilimil olarak tamamlanan galeri cep
helerinde bir kısmı özgün kalmış, dini iba
reler ve geometrik süslemeler mevcut ör
neklere bakılarak Selçuklu yazı tarzı ve süs
leme üstübuna uygun biçimde yeniden dü
zenlenmiştir. Galeri içerisindeki özgün alçı 
s üsterneler daha çok kuzey ve güney ga
lerisinde bulunabilmiştir. Bu süslemeler
de Selçuklu tarzı kOfi yazılar, lotuslar ve 
yapraklı bitkisel süslemeler, kıvrık dallar, 
rümller, "c" ve "s" kıvrımlarından oluşan 
kompozisyonlar yer almaktadır. Bezeme
ler daha çok kemer karınlarında bulun
maktadır. Tonoz içlerinde merkezlerinde 
"dört yön" şekilleri oluşturulan geometrik 
süslemeler ve duvarlarda tek şekiller ha
linde daha basit geometrik süslemeler var
dır. Bunların mevcut olmayanları kısmen 
tamamlanmıştır. Tonozlarla kapatılmış ga
lerinin çatısının üst (d ış) tarafı tonozların 

çatıları belli olmayacak şekilde örtülmüş ve 
kubbe kasnağı çevresindeki zemin döşe
me tuğlaları ile kaplanmıştır. 

Restorasyon uygulamalarıyla araların

da kemerli ve tonozlu nişler veya geçitler 
oluşturan kubbe birinci ve ikinci kademe 
kasnak ayaklarının örgüsü ve konservasyo
n u tamamlanmıştır. Kubbede statik güç
lendirme için biri görünmeyen üç kuşak 
halinde "karbodur" uygulaması yapılmış
tır. Yine dışarıda kasnak kısmında kubbe 
eteği altını dolaştığı anlaşılan küçük ke
merler sistemi dış kubbeyle birlikte ta
mamlanmıştır. Yakut el-Hamevl'nin ese
rinde belirttiği gök rengi çiniler türbe kub
besinde özgün halinin nasıl olduğu bilin
ınediğinden uygulanmamıştır. Mezar anı
tının içi biri girişte, diğeri doğudaki pen
cerede, öteki ikisi kuzey ve güney duvarı 
iç tarafında bulunan yüzeysel eyvan biçi-
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minde n işlerle dört ana yöne göre düzen
lenmiştir. Bu eyvancnfşlerin yukarısına ya
kın kısmında dolanan tuğladan kısmen 
mevcut kOfi yazılar olduğu gibi korunma
ya çalışılmıştır. 

İçeride duvarların ,yukarı kesimlerinde 
beyaz zem'in üzerine mavi ve kırmızı ren
gin ağırlıklı olarak kull~uiıldığı, yazı, geo
metrik,ve bitkisel süslemelerden ibaret 
olan kalem işi parçaları bulunmaktadır. 
üst üste yapıldıklarından Selçuklu veya 
Timurlu oldukları üzeriilde durulan kalem 
işlerinin restorasyonunda gerekli yerlerde 
konservasyon ve tamamlama yapılmıştır. 
Kalem işlerinin kubbe içi kaburga yüzeyle
rinde de birbirine bağlanan rOmi-lotus 
şekillerinden oluşan şeritler halinde oldu
ğu anlaşıldığından kaburga yüzeylerinde 
de tamamlama gerçekleştirilmiştir. Yurt 
tipi çadırın çatısını hatırlatan, kubbe için
deki (merkezde yıldız şekli oluşturan) kabur
galar gerekli görüldüğü yerde tamamlan
mış veya sağlamlaştırılmış olup hem este
tik hem statik amaçlı olarak kullanılmış
tır. Türbe zemininin orta kesiminde iyi du
rumda olmayan bir kaide üzerindeki mer
mer sanduka, üstündeki yazıya göre Nur
verdi Han oğlu Yusuf Han ve Gülcemal 
Han tarafından 1334 ( 1916) yılında yerleş
tirilmiştir. Mermer sandukanın hemen ya
nında yer alan kuyu türbenin dışında da 
bulunan kuyularla birlikte drenaj sistemiy
le ilişkilidir. 
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SULTAN SUHAK 

Daha çok İran'ın batısı ile 
Irak'ın bazı bölgelerinde yayılan 

Ehl-i Hak fırkasının kurucusu sayılan 
Sultan İshak' ın mahalli ismi 

L 

L 

(bk. EHL-i HAK). 

SULTAN VELED 
( ~, wlW...ı ) 

(ö. 712/1312) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin oğlu, 
mutasavvıf-şair. 

_j 

_j 

25 Rebiülahir 623'te (25 Nisan 1226) 
Larende'de doğdu. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi'nin büyük oğludur. Mevlana tarafın
dan ona dedesinin adı verilmiş (Bahaed
din Muhammed Veled), şiirlerinde "Veled" 
mahlasını kullanmıştır. Annesi Semerkant
lı Lala Şerefeddin'in kızı Gevher Hatun'
dur. Babasının sohbet meclislerinde yeti
şen Sultan Veled tahsilini kardeşi Alaed
din ile birlikte Dımaşk'ta sürdürdü. İlk ola
rak dedesine, babasının da mürşidi olan 
Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmi
zi'ye, onun vefatının (639/1241) ardından 

Şems-i Tebriii'ye intisap etti. Daha sonra 
babasının halifeleri Selahaddin-i ZerkGb 
ve Hüsameddin Çelebi'ye bağlandı. Baba
s ı vefat edince Hüsameddin Çelebi başta 
olmak üzere diğer ileri gelen Mevleviler'in 
Mevlana'nın makamına geçmesi konusun
daki ısrarlarına rağmen bunu kabul etme
yip Hüsameddin Çelebi'ye tabi oldu. Hüsa
meddin Çelebi'nin vefatından (683/!284) 
sonra Kerimüddin b. Bektemur'a intisap 
ederek kendi ifadesine göre yedi yıl hiz
metinde bulundu. Şeyh Kerimüddin'in 691 '
de ( 1292) vefatının ardından Mevlana'nın 

makamına geçip irşad faaliyetine başla
yan Sultan Veled, Anadolu'nun çeşitli şe
hirlerine gönderdiği halifeleriyle tarikatın 
yayılmasını sağladı. Kırşehir'in doğu tara
fında bir Mevlevi zaviyesi kuran Süleyman 
Türkmani, Erzincan'a gönderilen Hüsa
meddin Hüseyin ve Amasyalı Alaeddin ha
lifelerinden birkaçı dır. Sultan Veled 1 O Re
ceb 712'de (ll Kasım 1312) Konya'da vefat 
etti ve babasının sağ tarafına defnedildi. 
Yerine oğlu Emir (Ulu) Arif Çelebi geçti. 

Mevlana'nın isteği üzerine evlendiği Se
lahaddin-i ZerkGb'un kızı Fatıma Hatun ile 
evliliğinden Celaleddin Emir Arif Çelebi 
adında bir oğlu, Mutahhara Hatun (Abi
de) ve Şeref Hatun (Arife) adlarında iki kızı 
dünyaya gelmiştir. Fatıma Hatun'dan son
ra cariyeleri Nusret Hatun ve Sünbüle Ha
tun ile evlenmiş, Nusret Hatun'dan Çelebi 
Şemseddin Emir Abid, Sünbüle Hatun'
dan Çelebi Selahaddin Emir Zahid ve Çe
lebi Hüsameddin Emir Vacid doğmuştur. 
Mevleviliğin adab ve erkanı Sultan Veled 
döneminde teşekkül etmeye başlamıştır. 
Nitekim M evievi mukabelesinde semaha
nenin üç defa devredilmesinden ibaret 
"devr-i veledi" zikrinin başlatılması ona iza
fe edilmektedir. Hüsameddin Çelebi zama
nında Alemüddin Kayser tarafından yap
tırılan Mevlana Türbesi'nin tarikatın asita
nesi haline gelmesi için faaliyette bulun
muş, Ma'ô.rif'te övdüğü Sultan ll. Gıya
seddin Mesud'un türbeye vakıflar tesis et
mesini sağlamıştır. 

"Babasının verdiği bilgiden ve velilikten 
başka Veled'in ne bilgisi ne de veliliği var
dır"; "Veled'e iyi ve kötü ne geldiyse ey ka
mil kişi, Hakk'ın eelali ve O'nun altın gibi 
olan sözünün bağışıdır" diyen Sultan Ve
led eserlerinde muhteva ve üslGp açısın
dan babası Mevlana'yı takip etmiştir. Di
vanındaki bütün şiirlerinde Mevlana'nın 
edası, ifadesi, istiareleri, kullandığı vezin 
ve redifler vardır. Diğer eserlerinde çoğu 
zaman onun sözlerinden aynen iktibaslar
da bulunmuştur. Ancak Mevlana'ya oran
la Sultan Veled'de hikayeli anlatım olduk
ça azdır. Bu yönüyle Sultan Veled'in mes
nevileri Mevlana'nın Meşnevi'sinden fark
lılaşır. Sultan Veled eserlerinde sade ve akı
cı bir Farsça kullanmış. bazan Türkçe şiir
ler de söylemiştir. Divanında on dört Türk
çe gazel bulunmaktadır. Velednô.me'nin 
yetmiş altı, Rebô.bnôme'nin 162 beyti 
Türkçe'dir. Türk edebiyatında Mevlana te
siri onunla başlamıştır. Farsça ve Türkçe 
şiirleri yanında Arapça ve Rumca şiirleri 
de vardır. Rebôbnôme'nin Türkçe beyit
leri J. F. von Hammer-Purgstall, M. Vic
kerhauser, H. L. Fleischer, F. W. Radloff, 
F. Bernhauer, C. Salemann, I. Künos, J. 
Tury, Smirnov gibi şarkiyatçılar tarafından 
incelenmiştir. Türkçe şiirlerini Veled Çele
bi tarafından derlenmiş (Divan-ı Türkl-i 
Sultan Veled, tashih Kilisli Rifat, İstanbul 
ı 34 I), Mecdut Mansuroğlu bu şiirleri dil 
özellikleri bakımından inceleyerek Sultan 
Veled'in Türkçe Manzumeleri adıyla 
yayımiarnıştır (İstanbul ı958). Arapça şi
irleri Veyis Değirmençay tarafından Türk
çe'ye çevrilmiştir (Sultan Veled'in Arapça 
Şiirleri, Erzurum ı 996). 
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Eserleri. 1. Divan. Farsça (826 gazel. 
otuz iki kaside. dokuz kıta, on terciibend 
ve terkibibend, yirmi üç musa m mat. 45 ı 
rubal), Arapça (biri Farsça-Arapça mülem
ma' dokuz gazel, üç rubai ve Farsça bir ga
zel içinde üç beyit), Türkçe (biri Farsça
Türkçe mülemma' on beş gazel) ve Rum
ca (yirmi bir beyit ve Farsça-Türkçe, Fars
ça-Arapça ve Farsça-Rumca bir arada mü
lemma') şiirlerden oluşan eser 13.335 be
yittir. Gazelierin çoğu Mevlana'nın gazel
Ierine nazire olarak yazılmıştır. Eser Feri
dun Nafiz Uzluk (Ankara ı 94 ı) ve Asgar-i 
Rabbant (Tahran ı 3 38 h ş.) tarafından ya
yımlanmıştır. Divandaki rubaileri Veyis De
ğirmençay Türkçe'ye çevirmiştir (Sultan 
Veled, Rubafler, Erzurum ı 996). Z. Veled
nôme. Sultan Veled'in üç mesnevisinin il
kidir. Müellifin Meşnevi-yi Veledi adını 
verdiği eser Velednôme ismiyle meşhur 
olmuştur. Sultan Veled'in en önemli eseri 
olan Velednôme "ibtida" kelimesiyle baş
ladığı ve müellifin ilk mesnevisi olduğu 
için İbtidônôme adıyla da anılmıştır. İlk 
dönem Mevleviliğine dair Feridun Sipeh
salar'ın Risôle'siyle Ahmed Efiakl'nin Me
nô,kıbü'l- 'ôrifin'inin başlıca kaynağı sayı
lan eserde Sultan Veled babası Mevlana, 
halifeleri ve yakın çevresi hakkında en gü
venilir bilgileri aktarmıştır. 690'da (129ı) 
manzum ve mensur karışık yazılan eser 
mukaddime hariç 165 konu başlığından 
meydana gelir ve toplam 9007 beyit içe
rir. Bunların yetmiş altısı Türkçe, 180'i 
Arapça ve yirmi üçü Rumca'dır. Veled
nôme, Celaleddin Hümai tarafından ya
yımlanmış (Meşnevf-yi Veledf be Ba/:ır·i 
ljafif, Ma'ruf be Veledname, Tahran ı 3 ı 5 

hş.) ve Cemşit Karabeyoğlu tarafından 
üzerinde doktora tezi yapılmıştır (Sul
tan Veled, Mesnevf-yi Ve ledf, Veledname, 
ı 976, İÜ Ed. Fak.). Eseri Abdülbaki Göl
pınarlı İbtidô-nô.me adıyla Türkçe'ye çe
virmiştir (Ankara ı 976). 3. Rebôbnôme. 
"Rebabın ağlayıp iniernesinden aşka da
ir yüzlerce nükte dinleyin" anlamındaki 
beyitle başlayan eser 700 ( 1301) yılında 
Mevlana'nın Meşnevi'siyle aynı vezinde 
manzum ve yer yer mensur olarak yazıl
mıştır. Mukaddimesiyle birlikte 1 06 başlık 
ve 162'si Türkçe, otuz altısı Arapça, yirmi 
ikisi Rumca toplam 8124 beyitten mey
dana gelen eserde Mevlana-Şems ilişkisi
ne dair bilgiler mevcuttur. Rebôbnô.me ilk 
defa F. Wilhelm Radloff tarafından yayım
lanmış (St. Petersburg ı889). daha sonra 
İran'da bir neşri daha gerçekleştirilmiştir 
(nşr. Ali Sultan! Gird Feramerzl, Tahran 
ı 377 hş . ) . Eser üzerinde Veyis Değirmen
çay bir doktora çalışması yapmıştır (ı 996, 
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