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Konya
M E D E N İ Y E T L E R  Ş E H R İ

Aşk u şevk ile kurulmuştur binâsı Konya’nın
Ol sebepten bâd-ı cennettir hevâsı Konya’nın

Şem‘î
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Konya, şehr-i aşk…

Hz. Mevlâna: “Bundan sonra Konya şehrine “Medînetü’l-Evliyâ” (Evliyâlar şehri) 
lâkabını veririz. Çünkü bu şehirde her kim dünyaya gelirse velî olur. Bahâeddin Ve-
led’in mübârek cismi ve onların nesli bu şehirde bulundukça, bu şehre kılıç işlemez.” 
dediği emin belde, Konya…

Hz. Mevlâna ile birlikte “Hayırlarının içindeki türbelerinde gufrâna bürünen” Sad-
reddin Konevî, Celâleddin Karatay, Sâhib-i Atâ Fahreddin Ali ve Bedreddin Muslih 
gibi gönül sultanları ve devlet adamlarının, Selçuklu’ya başkentlik yapmanın ötesin-
de bir aşk ve irfan kaynağı, bir ilim ve medeniyet merkezi hâline getirdikleri şehir, 
Konya...

Mümtaz vasıfları: “Temiz bir rûhu, nurlu fıskiye gibi baştan başa cihan ufuklarına 
fışkırmış adaleti vardı. Hazineyi bizzat teftiş ve murâkabe eder, ifrat ve tefritten sa-
kınırdı… Manevî derecesini yükseltmek için gecenin muayyen bir kısmından sonra 
yatakta kalmaz,   gece ve gündüzünü Hak ve memleket işlerine taksîm ederdi.” şek-
linde anlatılan Sultan Alâeddin Keykubâd’ın dünyaya yön verdiği başkent, Konya…  

Bu şehir, bazen Levnî’nin, Matrakçı Nasuh’un minyatürlerine, Hoca Ali Rıza’nın ne-
fis peyzajlarına misafir olur bazen de Şem‘î’nin, Arif Nihat Asya’nın, Bekir Sıtkı Er-
doğan’ın, Yavuz Bülent Bakiler’in şiirlerine, türkülere, şarkılara; Beş Şehir ve Konya 
Şehrengizi gibi şehri anlatan kitaplara…
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KONYA TARİHİ
Konya İç Anadolu bölgesinin ortasındaki geniş 
ve düzlük bir alanda yer alır.

Kapladığı alan bakımından en büyük il olan 
Konya, doğusunda Aksaray ile Niğde, güney-
doğusunda İçel, güneyinde Karaman ile Antal-
ya, batısında Isparta ile Afyonkarahisar, kuzey-
batısında Eskişehir, kuzeyiyle kuzeydoğusunda 
da Ankara illeriyle çevrilmiştir. İl kodu 42, nü-
fusu 2.108.808 ve yüzölçümü 40.451 km² dir.

Konya’da ve çevresinde yerleşik düzen, Prehis-
torik (tarih öncesi) çağdan başlar. Bu çağ içinde 
Neolitik-Kalkolitik-Erken Bronz Çağ kültürle-
rini görürüz. 

Bu çağın iskân yeri olan höyükler, Konya il sı-
nırları içindedir. Günümüzden yaklaşık 9.000 
-7.500 yıl öncesine (Neolitik Devre) ait bulun-
tular, Çatalhöyük’teki arkeolojik kazılarda mey-
dana çıkmıştır.

Ana Tanrıça

Melek Konya Kalesi girişi

Çift Başlı Kartal figürü
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Bugün Konya’nın Meram ilçesinde bulunan Karahöyük’te Hitit yerleşimi görülmek-
tedir. Senelerdir sürdürülen arkeolojik kazılar bu çağı anlatan buluntular vermektedir.

Anadolu’da Hitit egemenliğine son veren Frigler, Trakya’dan Anadolu’ya göç etmiş 
kavimlerdir. Alâeddin Tepesi ile Karapınar, Gıcıkışla ve Sızma gibi yerlerden elde 
edilen buluntular M.Ö. VII. yüzyıla aittir. Friglerden sonra Konya (Kavania), Lid-
yalılar ve Büyük İskender’in istilâsına uğramıştır. Daha sonraları Anadolu’da Roma 
hâkimiyeti sağlanınca Konya, Iconium olarak varlığını korumuştur. (M.Ö. 25)

Antakya’dan Anadolu’ya çıkan Hristiyan azizlerden St.Paul, Antiochia’ya (Yalvaç) 
sonra Iconium’a (Konya) gelmiştir. Bu devirde Hatunsaray, Lystra-Derbeş, Lao-
dica (Ladik) ve Sille önemli Bizans yerleşim yerleridir. İslâmiyetin Anadolu’da 
yayılması ile Bizans’a (İstanbul) Arap akınları başlamıştır. Emevîler ve Abbasîler, 
Konya üzerinden akınlar yapmışlardır.

1071 tarihindeki Malazgirt Meydan Savaşından sonra Anadolu’nun büyük bir 
kısmı ile beraber Konya da Selçuklular tarafından Bizanslıların elinden alınmıştır.

Konya, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından 1070’li yılların ortalarında fethe-
dilmiş, 1080 yılında Anadolu Selçuklu Devleti’nin merkezi İznik’e nakledilmiş, I. 
Kılıçarslan, 1097’de başşehri Konya’ya taşımış ve Konya bu tarihten 1308’e kadar 
aralıksız Anadolu Selçuklu Devleti’nin başşehri olarak kalmıştır.
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Selçuklu başkenti Konya’dan, Sultanın fermanıyla Uç Beyi Osman Bey’e mansıb 
verilmiş, altun başlı sancak ve tabılhâne (mehter) gönderilmiştir.  Bu suretle Sel-
çuklu’nun Uç Beyliğinden Osmanlı Cihan Devleti’ne yol açılmış; bilim, kültür, 
sanat alanları yanında bütün kurumlarıyla destek olunmuştur.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra Karama-
noğulları’nın eline geçen Konya, 1466’da bizzat Fatih Sultan Mehmed tarafından 
Karamanoğulları hâkimiyetine son verilmesiyle Osmanlı Devleti’nin en önemli 
sancaklarından biri olmuştur. Bir şehzadeler şehri de olan Konya’da görev yapan 
yedi şehzadeden sadece II. Selîm padişahlık yapmıştır. Osmanlı Sultanlarından 
Yavuz Sultan Selîm Mısır ve İran seferleri sırasında, Kanunî Sultan Süleyman İran, 
Sultan IV. Murad ise Bağdat seferleri sırasında Konya’da kalmışlardır.

İstiklâl Harbinde en çok şehit veren il olan Konya, sağladığı maddî ve manevî des-
tekle üzerine düşen görevi yapmış, ordunun ihtiyaçları Konya’da toplanarak cep-
heye gönderilmiş, cepheden gelen yaralı ve hastaların tedavisi burada yapılmıştır. 
Batı Cephesi Karargâhı Konya/Akşehir’de kurulmuş, savaş bir yıl müddetle bura-
dan sevk ve idare edilmiştir.

Selçuklu Devleti’ne başşehirlik yapan, bir ilim, kültür ve sanat merkezi olan, Cumhu-
riyet devrinde de her alanda hızla büyüyen ve gelişen Konya, tarihî eserleri, kültürel 
dokusu ve tabiî güzellikleri ile bugün açık hava müzesi görünümünde bir şehirdir.
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MEVLÂNA MÜZESİ
Mevlâna Celâleddin Rûmî’nin babası Sultânü’l-Ulemâ (Âlimler Sultânı) Bahâed-
din Veled’e Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubad tarafından hediye edilen Gül 
Bahçesi’ne 17 Aralık 1273 yılında vefat eden Hz. Mevlâna’nın kabri üzerine 1274 
yılında bir türbe, 1396 yılında da çini kaplı külâh ve kubbe yaptırılmıştır. Anadolu 
Selçukluları döneminde yaptırılan semâhâne ve mescidin yetersiz kalması üze-
rine XVI. yy.da II. Selim tarafından inşa edilen semâhâne ve mescid, III. Murad 
zamanında matbah-ı şerîf ve dedegân hücrelerinin ilâvesiyle  külliye hâline dönen 
Mevlâna Dergâhı Mevlevîliğin merkez âsitânesi olarak 1925 yılına kadar hizmet 
vermiştir. 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılmasından sonra 1927 yılında 
yapılan düzenleme ile Konya Âsâr-ı Atîka Müzesi olarak ziyarete açılmıştır. 1954 
yılında yapılan yeni düzenleme ile Mevlâna Müzesi adını almıştır. 

Müzede Hz. Mevlâna ve Mevlevîliğe ait eserler ile el yazması kitaplar, levhalar, 
kandiller ve mûsıkî âletleri sergilenmektedir. Müzede bulunan ihtisas kütüpha-
nesi 1854 yılında Postnişin Mehmed Saîd Hemdem Çelebi tarafından kurulmuş-
tur. Kütüphanede Selçuklu, Karamanoğulları ve Osmanlı dönemine ait 2756 cilt 
içinde 4.000’in üzerinde el yazması eser bulunmaktadır. Kitapların tamamı CD 
ortamına aktarılarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

Mevlâna Müzesi haftanın her günü ziyarete açıktır.
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KARATAY ÇİNİ ESERLER MÜZESİ 
(KARATAY MEDRESESİ)
Çini Eserler Müzesi olarak kullanılan Karatay Medresesi, Selçuklu Sultanı 
II.İzzeddin Keykâvus zamanında Emir Celâleddin Karatay tarafından 1251 
yılında yaptırılmıştır. Medresenin iç mekânları mozaik ve plaka çiniler ile 
kaplanmıştır. Mimarının Muhammed bin Havlan olduğu tahmin edilmektedir.

Medrese, Selçuklular devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere “Kapalı 
Avlulu Medrese” grubunda beden duvarları taştan, kubbe ve tonozlar tuğladan 
inşa edilmiştir. Sille taşından inşa edilmiştir. Tek katlıdır. Giriş doğudan gök ve 
beyaz mermerden yapılmış, Selçuklu devri taş işçiliğinin şaheser bir örneği olan 
kapı ile sağlanmaktadır. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler, 
diğer yüzeylerine seçme âyet ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir. Medresenin 
güneybatı hücresinde Celâleddin Karatay’ın türbesi mevcuttur.

Anadolu Selçuklu devri çini işçiliğinde önemli yeri bulunan Karatay Medresesi 
1955 yılında “Çini Eserler Müzesi” olarak ziyarete açılmıştır. Müzede Selçuklu, 
Beylikler ve Osmanlı dönemine ait çini ve seramikler, özellikle Kubad-Âbâd 
Sarayı çinileri, alçı süsleri, dolaplar, çini tabaklar ve kandiller teşhir edilmektedir. 
Müze pazartesi haricinde haftanın her günü ziyarete açıktır. 
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İNCE MİNARE TAŞ ve AHŞAP ESERLER MÜZESİ 
(İNCE MİNARE DÂRÜ’L-HADÎSİ)
Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus Devrinde Vezir Sâhib Atâ Fahreddin Ali tarafından, 
hadis ilmi okutulmak üzere 663 H.(1264 M.) yılında inşa ettirilmiştir. Yapının mimarı Keluk 
bin Abdullah’tır.

Dârü’l-Hadîs, Selçuklu Devrinin “Kapalı Avlulu Medrese” grubundadır. Tek eyvanlıdır. Doğu-
sunda yer alan taç kapı, Selçuklu Devri taş işçiliğinin en güzel ve nadîde örnekleri arasındadır.

İnce Minareli Medrese XIX. yüzyılın sonuna kadar faaliyetini sürdürmüştür. 1876-1899 yılla-
rında tamir edildiği bilinmektedir. Cumhuriyet Devrinde 1936 yılında başlayan çeşitli onarım 
çalışmalarından sonra, 1956 yılında “Taş ve Ahşap Eserler Müzesi” olarak hizmete açılmıştır. 
Mescid bölümünde vakfiyesine uygun olarak “Hadis Sohbetleri” gerçekleştirilmektedir.

Müzede Selçuklu ve Karamanoğlu Devrine ait taş ve mermer üzerine oyma tekniği ile ya-
zılmış inşa ve tamir kitabeleri, Konya Kalesi’ne ait yüksek kabartma rölyefler, çeşitli ahşap 
malzemeye oyma tekniği ile yapılmış geometrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapı ve pen-
cere kanatları, ahşap tavan göbeği örnekleri ve mermer üzerine işlenmiş mezar şahidesi ve 
sandukalar teşhir edilmektedir.

Başkenti Konya olan Selçukluların sembolü çift başlı kartal ile kanatlı melek figürlerinin en 
büyük ve güzel örneklerinin sergilendiği müze, pazartesi haricinde haftanın her günü ziya-
rete açıktır.
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SIRÇALI 
MEDRESE
Sırçalı Medrese, 1242 yılında 
Bedreddin Muslih tarafından 
fıkıh ilmi okutulmak üzere 
yaptırılmıştır. “Açık Avlulu 
Medrese” tipinde inşa edilen 
yapının ana eyvanın sağında 
ve solunda kubbeli birer oda 
vardır. Bunlar klasik kışlık der-
shanelerdir. Yapının en süslü ve 
gösterişli yeri olan ana eyvan 
bugün oldukça sağlam durum-
dadır. Yalnız eyvan kemerinin 
yere kadar olan altıgen çiniler-
le eyvanın üst kısmındaki çini-
ler büyük ölçüde dökülmüş ve 
bozulmuştur. Eyvan üç basa-
makla avludan ayrılmaktadır. 
Cephesi çeşitli şekillerde ve görünüşlerde çinilerle ve âyetlerle bezelidir. Kemer 
içinde yer alan altıgenin ortasındaki mimarî kitabede Medreseyi Tuslu Mehmed 
Usta’nın yaptığı yazılıdır. Yazı bordürleri eyvanın cephesini çepeçevre dolaşmak-
tadır. Eyvanın güney duvarında çinileri dökülmüş mihrap bulunmaktadır. Sırçalı 
Medrese çinileri çini sanatı bakımından önemli bir yer tutmaktadır. 

Sırçalı Medrese’nin üst katı hâlen Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce kullanılmak-
ta, alt kattaki bir bölümde vakfiyesine uygun olarak “Fıkıh Sohbetleri” gerçekleş-
tirilmektedir.
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ARKEOLOJİ
MÜZESİ
1962 yılında hizmete girmiştir. Neo-
litik, Erken Bronz, Hitit, Frig, Grek, 
Roma ve Bizans devirlerine ait eserler 
teşhir edilmektedir. Çatalhöyük, Can-
hasan, Erbaba, Sızma, Karahöyük ve 
Alâeddin Tepesi’ndeki kazılarda çıkan 
eserler ile Roma dönemi lahitlerinin 
sergilendiği müze, pazartesi haricinde 
haftanın her günü ziyarete açıktır.

ATATÜRK
MÜZESİ
1912 yılında yapılmış olan ev, 1928 yı-
lında Konyalılar tarafından Atatürk’e he-
diye edilmiştir. 1964 yılında müze olarak 
açılmış olup, Gâzî’nin kullandığı elbise 
ve eşyalar ile Konya’nın Kurtuluş Sava-
şı’ndaki yerini anlatan belge, fotoğraf ve 
gazeteler sergilenmektedir. Şehir merke-
zinde bulunan bina 19. yüzyıl mimarîsi-
nin en güzel örneklerindendir. 

Müze pazartesi haricinde haftanın 
her günü ziyarete açıktır.

ETNOĞRAFYA MÜZESİ
Larende Caddesi’nde 1974 yılında hizmete açılan müze-
de Konya kıyafetleri, el işlemeleri, kemerler, örme kese-
ler, bakır eşyalar, silahlar gibi kıymetli etnoğrafik eserler 
sergilenmektedir. Müzenin halı bölümünde Selçuklu ve 
Osmanlı dönemlerine ait halı ve kilimler yer almaktadır. 

Müze pazartesi haricinde haftanın her günü ziyarete açıktır.
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KOYUNOĞLU 
ŞEHİR MÜZESİ ve 
KÜTÜPHANESİ
Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak hizmet 
veren bir müze ve kütüphanedir. Tarihî Konya Evi 
Müzesi ve Kütüphanesi ile büyük bir koleksiyona sa-
hiptir. Geniş bir alan içinde 3000 m² teşhir mekânı 
bulunan müzenin giriş katında Anadolu Medeniyet-
lerine ait arkeolojik buluntular, sikke, hat eserleri, ta-
biat tarihi bölümü ve tematik sergiler yer almaktadır. 
Birinci katında etnoğrafik eserler, halı, kilim ve tes-
pih koleksiyonu sergilenmektedir. Aynı katta başta el 
yazması eserler olmak üzere 35.000 ciltlik zengin bir 
kütüphane bulunmaktadır. 

Müze pazar haricinde haftanın her günü ziyarete 
açıktır.

KONYA YAZMA ESERLER 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KÜTÜPHANESİ
Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, ülkemizin çeşitli 
kütüphanelerinde bulunan değerli yazma koleksi-
yonlarını bir araya toplayarak, bu eserlerin bakım ve 
onarımlarını yapmak ve araştırmacıların hizmetine 
sunmak maksadı ile 20 Temmuz 1984’te açılmıştır. 

Kütüphanenin kuruluşundan bu yana ülkemizin de-
ğişik yerlerinde bulunan yetmiş iki kütüphanenin 
yazma ve nadir matbu eseri devir yoluyla Bölge Yaz-
ma Eserler Kütüphanesine taşınmıştır. Ayrıca  satın 
alma ve bağış yoluyla da koleksiyonu zenginleşmiştir.

Toplam kullanım alanı 3000 m² olan kütüphanede el 
yazması eserler hırsızlık, yangın ve deprem gibi doğal 
afetlere karşı tam korumalı özel çelik kasa biçiminde 
dört depoda muhafaza edilmektedir. 

Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi koleksiyonunda 
devir, bağış ve satın alma yoluyla temin edilmiş kayıtlı 
ve hâlen tasnifi devam etmekte olan toplam 115.000 
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eser mevcuttur. Çeşitli konu ve dillerde (Osmanlı Türkçesi, Arapça, Farsça başta 
olmak üzere) yazılan bu eserlerin çoğunluğu Osmanlı döneminde telif ve istinsah 
edilen yazmalardır. Kütüphane sahip olduğu eserlerin nicelik ve nitelikleriyle yer-
li ve yabancı araştırmacılar için önemli bir merkez durumundadır.

Elyazması eserlerin tamamı, nadir matbu eserlerin büyük bir kısmı sayısallaştı-
rılmıştır. Araştırmacılar, kütüphanede sayısal kataloglardan bilgisayar ortamında 
arama yapabilmektedirler. İstedikleri kitapların CD’lerini alabildikleri gibi kütüp-
haneye gelmeden telefon, e-posta vb. iletişim araçlarıyla da eserlerin dijital kop-
yalarını temin edebilmektedirler.

Hasar görmüş eserlerin bakım ve onarımları için Restorasyon ve Araştırma Mer-
kezi oluşturulmuştur. Bu bölümde tamire muhtaç eserlerin, cilt ve patoloji servis-
lerinde aslına uygun olarak bakım ve tamirleri yapılmaktadır.

Kütüphane, Anadolu’nun en kapsamlı koleksiyonlarını bünyesinde bulundur-
maktadır. İmam Gazali’den İmam-ı Âzam’a, Sadreddin Konevî’den  İbn-i Arabî’ye, 
Hz. Mevlâna’ya kadar büyük alim ve mutasavvıflara âit eserler, kütüphanenin dik-
kat çeken kitaplarıdır. Burası, tıp yazmaları konusunda da dünyanın en zengin 
koleksiyonlarından birine sahiptir.

Kütüphanede, bu koleksiyonların dışında dijital ortamda yer alan koleksiyonlar-
dan bazıları ise şunlardır: Dubai Cuma el-Macid Kültür Merkezi (dünyanın dok-
san yedi ayrı kütüphanesine ait eserler), Rodos Hafız Ahmet Ağa Kütüphanesi, 
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Tıp Yazmaları Koleksiyonu, Fatih Üniversitesi Şefik Can Koleksiyonu, Sami Tok-
göz Koleksiyonu.

Kütüphane, daha önce İlgili kurum şeklinde; Kültür  ve Turizm Bakanlığı Kü-
tüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Son ola-
rak Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
6093 sayılı Kanun ile Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı’na bağlı olarak 
Yazma eserler Bölge Müdürlüğü adıyla teşkilatlanmıştır. Diyarbakır Ziya Gökalp,  
Kayseri Raşid Efendi, Manisa Yazma Eser Kütüphaneleri ve Yusufağa Kütüphane 
Müdürlükleri Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağlanmıştır.

YUSUF AĞA KÜTÜPHANESİ
Sultan Selîm Câmii’nin batı yönüne bitişik, hâlen nadîde yazma ve eski harfli 
basma eserlerin bulunduğu ve ilmî araştırmaların yapıldığı çok önemli bir kü-
tüphanedir. Yusuf Ağa, Darphâne Emîni ve Sultan III. Selîm’in annesi Mihrişah 
Sultan’ın Kethüdâsı  olduğu sırada bu kütüphaneyi yaptırmıştır. Bina Emîni Meh-
med Sâdık’tır. Dış ve iç yüzünde bulunan altı kitabeden anlaşıldığına göre bina 
17 Ocak 1795 (25 Cemâ-
ziyelâhir 1209) yılında inşa 
edilmiştir. Üç vakfiyesin-
den biri kütüphanede mev-
cuttur.

Asıl kapısı Selîmiye Câ-
mii’ne açılan kütüphaneye 
bugün pencereden bozma 
bir kapıdan girilmektedir.  
Bina Gödene taşından inşa 
edilmiş ve üzeri kurşunlu 
bir kubbe ile örtülmüştür. 
Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürlüğüne bağlı olarak 
hizmet vermektedir.

Kütüphanede 3.000’i aşkın 
elyazması ile 8.000’i aşkın matbu eser bulunmaktadır. Elyazması eserlerin tamamı 
dijital ortama aktarılmış olup araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Kütüpha-
ne hafta içi günlerde hizmet vermektedir.
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ALÂEDDİN CÂMİİ
Anadolu Selçuklu Devrinin en büyük ve en önemli ulu câmilerinden olan Alâed-
din Câmii Konya’nın merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi üzerinde inşâ edilmiş-
tir. Selçuklu Sultanı I.Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında yapımına baş-
lanmış ve I. Alâeddin Keykubad zamanında tamamlanmıştır (1221). Câmi, İslâm 
mimarisi yapı tarzında inşâ edilmiş, üzeri ağaç ve toprakla örtülmüştür. Roma ve 
Bizans devirlerine ait kırkın üzerinde mermer sütun bulunmıştır. Câminin abanoz 
ağacından kündekârî tekniği ile Ahlatlı Mengü Berti tarafından 1155 yılında yapıl-
mış minberi Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin şaheserlerindendir. Çinilerle 
süslü mihrabın önünde yine çini süslü maksûre kubbesi mevcuttur. Taç kapısında 
yapı ustası olarak Muhammed Bin Havlan el-Dımışkî’nin adı yazılıdır.

Câmi avlusunda Selçuklu sultanlarından I. Mesud, II. Kılıçarslan, I. Gıyâseddin 
Keyhüsrev, II. Rükneddin Süleyman, III. İzzeddin Kılıçarslan, I. Alâeddin Keyku-
bad, II. Gıyâseddin Keyhüsrev, IV. Rükneddin Kılıçarslan ile III. Gıyâseddin Key-
hüsrev’in mezarları bulunan türbe ile yanında yarım kalmış I. İzzeddin Keykâvus 
adına yaptırılmış ikinci bir türbe daha bulunmaktadır. 
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ŞERÂFEDDİN CÂMİİ
XII.yüzyılda Şeyh Şerâfeddin tarafından 
yaptırılmıştır. 1444 yılında II. Karama-
noğlu İbrahim Bey tarafından tamir et-
tirilmiş; zamanla harap olan câmi, 1636 
yılında Mehmed Çavuşoğlu Memi Bey ta-
rafından yıktırılarak yeniden yaptırılmış-
tır. Câmi gövdesi kesme taşlardan büyük 
bir kubbe ile örtülmüştür. On fil ayağının 
tutmakta olduğu ana kubbe, güneyinde 
bir yarım kubbe ile desteklenmektedir. 
Yarım bir kubbe ile örtülen mihrabın bu-
lunduğu kısım dışarıya taşmaktadır. Gü-
ney kısmı hariç diğer yönlerde ikinci kat 
mahfelleri bulunmaktadır. Câmiin içi hat 
örnekleri ve kalem işi nakışlarla tezyîn edilmiş olup, mermer işlemeli minber ve 
mihrabı takdire değer sanat eserleridir. Yedi kubbeli son cemaat mahalli de bulu-
nan câminin, tek şerefeli minaresi sonradan ilâve edilmiştir.

Câminin güney cephesinde yer alan ve 20. 
yüzyılın başlarında yıkılan Şeyh Şerâfeddin 
Türbesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafın-
dan 2010 yılında yeniden yaptırılmıştır.

AZÎZİYE CÂMİİ
Kesme Gödene taşı ile yapılan mâbed son 
dönem Osmanlı mimarisinin en güzel ör-
neklerindendir. Yerindeki 1671-1676 yıl-
ları arasında Şeyh Ahmed eliyle yaptırılan 
câmi yandığı için 1867’de Sultan Abdüla-
ziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan adı-
na yeniden bugünkü câmi yaptırılmıştır. 
Türk Baroku üslûbunda yapılan, pencere-
leri kapılarından daha büyük olan câminin 
altı mermer sütuna oturan üç kubbeli son 
cemaat yerinin iki ucunda kaideleri şadır-
vanlı, üzeri ferah kubbe ile örtülü iki mina-
re dikkat çeker. 
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SULTAN SELİM CÂMİİ
Mevlâna Müzesinin yanında bulunmaktadır. II. Sultan Selim’in Konya Valiliği 
sırasında 1558 yılında yapımına başlanmış ve 1567 yılında tamamlanmıştır. Klâ-
sik Osmanlı mimarîsinin Konya’daki en güzel örneklerinden biridir. Plan itibari 
ile İstanbul’da bulunan Fatih Câmiine benzemektedir. Merkezî kubbe ile örtülü 
mekân tek yönden yarım kubbe ile genişletilmiştir.  Yedi kubbeli son cemaat ma-
halli ile iki minaresi bulunan câminin iç mekânı kalem işi ile tezyin edilmiştir.

ŞEMS-İ TEBRÎZÎ TÜRBESİ VE CÂMİİ
Şerâfeddin Câmiinin kuzeyinde Şems Parkı’nın içinde yer alır. Günümüzde yapı, 
1510 yılında Emir İshak Bey tarafından 
mescitle birlikte elden geçirilerek geniş-
letilmiş şekliyle varlığını sürdürmektedir. 
Mescidin içinde Şems-i Tebrîzî’ye ait ol-
duğuna inanılan bir türbe bulunmaktadır.

Hz. Mevlâna’nın düşünce hayatında 
çok önemli bir yere sahip olan Şems-i 
Tebrîzî’nin Türbesi ve Mescidi Konya’da 
en çok ziyaret edilen mekânlardan biridir.
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SELÇUKLU SARAYI
(KÖŞKÜ)
III. Sultan Kılıçarslan (1156-1192) dö-
neminde yapılmış ve Sultan Alâeddin 
Keykubad tarafından onarılıp genişle-
tilmiştir. Diğer bir adı da Alâeddin Köş-
kü’dür. İki katlı olarak inşa edilen köşkün 
duvarları çini ve yazı bordürleri ile süs-
lüdür. Son yıllarda Konya Müze Müdür-
lüğü tarafından yapılan kazı çalışmaları 
sonunda açığa çıkan buluntular ışığında 
restorasyon çalışma projeleri devam 
etmektedir. Bursa, Edirne ve Topkapı 
Saraylarına ve bilhassa Adalet Kule-
lerine ilham kaynağı olan çok önemli 
bir Selçuklu saray yapısıdır.

SÂHİB ATÂ KÜLLİYESİ
Anadolu Selçuklu Devleti vezirlerinden Sâhib Atâ Fahreddin Ali tarafından 
1277 yılında yaptırılan külliyenin mimarı Keluk b. Abdullah’tır.

Külliye yerleşim planı olarak, kuzeyde câmi, câminin mihrap duvarına bi-
tişik inşâ edilmiş içinde Fahreddin Ali, 
eşi ve çocuklarının kabirleri bulunan 
türbe, türbenin güney duvarı bitişiğin-
de hânkâh, hemen yol aşırı karşısında 
çifte hamam yer almaktadır. Câmi, ku-
zeyden bir portal girişine sahiptir. Por-
talın sağ ve solunda altlı üstlü ikişer hüc-
re bulunmakta, alttakiler sebil vazifesi 
görmektedir. Giriş kapısını çevreleyen 
pervazın üzerinde Besmele ve Fâtiha 
suresi yazılıdır. 

Külliyenin hânkâh (dergâh) kısmı Va-
kıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sâ-
hib Atâ Vakıf Müzesi olarak düzenlen-
miş ve ziyarete açılmıştır.
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MERAM BAĞLARI
Meram, Takkeli dağın güney-doğu eteklerindeki vadiye kurulmuştur. Eski Meram 
Bağları, şehrin 5-6 km. batısından başlayıp, Dere’ye ulaşan yeşil vadiye kadar uza-
nır. Tarih boyunca suyu, havası ve bağları seyahatnamelere, dîvânlara konu olmuş, 
ünü bütün dünyaya yayılmıştır. Bugün çevresi ormanlarla kaplı güzel bir mesire 
yeridir. Ayrıca çay bahçeleri ve lokantalar bulunmaktadır. Meram’da; Selçuklular 
Döneminde yapılmış olan Meram Hamamı, Meram Köprüsü, Tavus Baba Türbe-
si, Hasbey Mescidi ve Dârü’l-Huffâzı ziyaret edilebilir.

ÇATALHÖYÜK
Konya’ya yaklaşık 35 km. mesafededir. Konya’nın Çumra ilçesi sınırlarında Kü-
çükköy mevkiindedir. Dünya’daki en önemli arkeolojik alanlardan biridir. Tarihi 
M.Ö. 7000-8000 yıllarına kadar uzanan Çatalhöyük, insanlık tarihinin ilk yer-
leşim, ilk ev mimarisi ve ilk kutsal yapılarına ait özgün buluntular ile dönemin 



Konya

19

sosyal hayatı hakkında önemli bilgiler vermektedir. 1958 yılında James Mellaart, 
David French ve arkadaşları tarafından keşfedilmiş, 1961 yılında başlanan kazı 
çalışmalarına 1965 yılında ara verilmiştir. 1993’te yeniden başlatılan kazı çalış-
maları İngiliz Arkeolog Ian Hodder başkanlığında sürdürülmektedir. Bulunan 
eserler Konya Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir. Çatalhöyük, 2012 yılında 
UNESCA Dünya Somut Kültürel Miras Envanterindeki yerini almıştır. Ören yeri 
ziyarete her gün açıktır. 

BONCUKLUHÖYÜK
Konya’nın Karatay İlçesi sınırları içerisinde merkeze 30 km. mesafede yer almak-
tadır. Höyükte Prof. Dr. Dougles Baird tarafından yapılan yüzey araştırmasında 
Çatalhöyük’ten bin yıl öncesine tarihlendirilen buluntular elde edilmiş;  kazılarda 
günümüzden yaklaşık on bin yıl öncesine ait olan ve yerleşik hayata geçişin ör-
nekleri olarak kabul edilen yuvarlak planlı evler açığa çıkarılmıştır.
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KİLİSTRA - GÖKYURT
Konya’ya 55 km. mesafedeki Gökyurt köyündedir. İn-
cil’de sözü edilen Aziz Paulos (St.Paul)’un, seyahatleri 
sırasında uğradığı Anadolu kentlerinden Lystra’ya 15 
km. uzaklıktadır. Aynı dönem ve kültürün hüküm sürdü-
ğü Kilistra köyü, ünlü kral yolu üzerinde olup, Iconion 
(Konya) ve Psidia Antiochia (Yalvaç) arasında bulun-
maktadır. Halen arkeoloji ve temizlik kazısı devam et-
mektedir. Ören yeri ziyarete her gün açıktır.

SİLLE
Sille, Anadolu uygarlıkları içinde çok mühim bir yeri 
bulunan, kültürlerin bir arada yaşadığı özel bir mekân-
dır. Sille, doğal silüetiyle ve bu silüetle bütünleşen tarihî 
izleriyle, sivil mimarîsi ve yerleşim dokusuyla, örf, adet 
ve gelenekleriyle, bağ ve bahçeleriyle farklı yaşam tarzına 
sahip bir yerleşim yeridir.

M.S. 327 yılında Bizans İmparatoru Constantin’in anne-
si Helena, Hac için Kudüs’e giderken Konya’ya uğramış, 
buradaki ilk Hristiyanlık dönemlerine ait oyma mabet-
leri görmüş, Sille’de bir mabet yaptırmaya karar vermiş 

ve temel atma törenine bizzat katılmıştır. Aya-Elena Kilisesi, asırlar boyunca 
onarımlar görerek günümüze kadar gelmiştir. Hâlen ziyarete açıktır. Ayrıca Sel-
çuklu ve Osmanlı Dönemlerine ait Taş Câmi başta olmak üzere câmiler, Hacı 
Ağa Hamamı, Subaşı Hamamı, çeşmeler, köprüler gibi Türk-İslâm eserleri de 
bulunmaktadır. 

Davut Akbulut,
Sille’de bir 
testi atölyesi
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BEYŞEHİR
Konya’ya yaklaşık 90 km. mesafededir. Beyşehir, tarihî 
değerleri ve doğal güzellikleri ile en zengin ilçelerimiz-
dendir. Çok önemli bir kültür ve turizm cazibe merke-
zidir. Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir 
Gölü’nde su sporları, balıkçılık, doğa sporları, av turiz-
mi gibi alternatif turizm dallarında önemli bir potan-
siyel vardır.

Hititler dönemine ait Eflâtun Pınarı Su Anıtı ile Fasıl-
lar Nekropolü önemli ziyaret yerleridir. Bu eserlerin 
yanında asıl Beylikler ve Selçuklu dönemi eserleri ile 
dikkatleri çeken Beyşehir, Selçuklu dönemi sivil saray 
mimarîsinin dünyadaki tek örneği olan Kubadâbâd 
Sarayı, ahşap direkli câmilerin en muhteşemi olan Eş-
refoğlu Câmii, Taş Medrese, Çifte Hamam, Bedesten 
vb mimarî eserleriyle çok nitelikli ve farklı bir yere sa-
hiptir. Göl içinde tarihî ve doğal güzellikleri olan adalar 
Beyşehir’in öne çıkan diğer değerleridir. 

EŞREFOĞLU CÂMİİ
Beyşehir şehir merkezinde bulunan külliye içerisinde 
türbe, câmi, bedesten, hamam gibi yapılar mevcut-
tur. Câminin taç kapısı üzerinde yer alan kitabesinde 
Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından 1296-
1299 yıllarında yaptırıldığı yazılıdır. Taş, ahşap, çini 
ve tuğlanın mükemmel bir uyum içinde kullanıldığı 
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câmi, Anadolu’da ahşap direkler üzerine oturan düz ahşap tavanlı câmilerin en 
büyüğüdür. Hâlen ibadete ve ziyarete açıktır. UNESCO tarafından Dünya Somut 
Kültür Mirası Aday Listesine alınmıştır.

FASILLAR ANITI
Geniş bir nekropol alanında bulunan Fasıllar anıtı yetmiş tonu aşan kütlesiyle dün-
yanın en büyük yekpâre kaya anıtlarından biridir ve Hititler döneminden kalmadır. 
Fasıllar Anıtı, Büyük Tanrı’yı bir dağ tapınağında iki aslan arasında gösterir.

KUBAD-ÂBÂD SARAYI
Beyşehir Gölü kıyısında 1236 yılında Selçuklu Sultanı I.Alâeddin Keykubad 
tarafından inşâ ettirilmiş olup, günümüze kadar ulaşmış tek Selçuklu Sarayıdır. 
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Sarayda Prof. Dr. Rüçhan Arık tarafından otuz beş yıldır yapılan kazı çalışmaları 
hâlen devam etmekte olup, bulunan çini ve diğer eserler Karatay Müzesinde ser-
gilenmektedir. Saray, TBMM tarafından restore edilecektir.

EFLÂTUN PINARI
Eflâtun Pınarı, Hititler Dönemi’nde yapılmış kutsal su anıtıdır. Beyşehir’e 22 km. 
mesafededir. Anıt, göğü taşıyan ve yerle gök arasında ilişki kuran tanrıları tasvir 
etmektedir. Anıtta Konya Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kazı çalış-
maları sonrasında çevre düzenlemesi yapılmıştır.

SEYDİŞEHİR
Konya’ya 90 km. mesafededir. 
Şehir merkezinde, şehre ismini 
veren Horasanlı Seyyid Harun 
Velî Türbesi ve Câmii bulun-
maktadır. Seydişehir-Antalya yo-
lunun 20. km.sindeki Tınaztepe 
Mağarası’nın gezi yolları ve ay-
dınlatması yapılmış olup ziyare-
te açık durumdadır. Türkiye’nin 
en büyük alüminyum tesisleri 
de bu ilçemizde bulunmaktadır.
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EREĞLİ
Konya’ya 145 km. mesafede olup Ulu Câmi, Rüstem 
Paşa Kervansarayı gibi önemli eserler bulunmaktadır. 
Ereğli Müzesinde bölgede bulunan tarihî ve etnoğrafik 
eserler sergilenmektedir.

HALKAPINAR
Konya’ya 168 km. mesafededir. Aydınkent Köyü’nde 
bulunan Hitit eseri İvriz Kaya Kabartması, dünyanın 
en eski ziraat anıtlarından biridir. Tuvana Krallığı’nın 
merkezi olan bu bölge tarihî ve doğal güzellikleri ile 
dikkati çekmektedir.

KARAPINAR
Konya’ya 94 km. mesafede olup stratejik bir alanda ku-
rulmuş çok eski bir yerleşim yeridir. Tarım ve hayvan-
cılık yaygındır. İlçe, Türkiye’nin başlıca rüzgâr erozyon 
bölgesidir. Uzun yıllar yapılan mücadele sonunda eroz-
yon yenilerek, çevre bilinci uyandırılmış ve süreklilik 
kazandırılmıştır.

Çok ilginç bir jeolojik yapısı bulunan ilçe, jeologlar açı-
sından doğal bir gözlem evi ve laboratuvar görevi görür. 
İlçe sınırları içinde “Obruk” diye tanımlanan çok sayı-
da göçükler bulunmaktadır. Ayrıca Karapınar ilçemiz, 
suları farklı özellikler içeren dünyada bir benzeri daha 
olmayan Meke, Acıgöl gibi krater gölleriyle görülmesi 
gereken doğal güzellikleri barındırmaktadır.
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SULTAN SELÎM 
CÂMİİ ve KÜLLİYESİ
Külliye, II. Selîm’in Konya Valiliği döneminde yaptırılmıştır. 
Bünyesinde câmi, kervansaray, han, hamam, çeşme, imaret, 
medrese, çarşı ve değirmen bulunmaktadır. Câminin temeli 
1514 yılında Yavuz Sultan Selim zamanında atılmış ve 1563 yı-
lında tamamlanmıştır. 

OYMALI YERALTI ŞEHİRLERİ
Hotamış’a 40, Karapınar’a 30 km. mesafededir. Saldırı, baskın 
gibi tehlike anında halkın geçici olarak güvenliğini sağlamak ve 
toplu yaşamı devam ettirmek amacı ile oluşturulmuş onlarca yeraltı şehri kurul-
muştur. Yeraltı şehrinde ahır, erzak depoları, kilise, şırahaneler, öğütme taşları, 
sarnıç ve mezarlık alanları bulunmaktadır. Bizans döneminde M.S. 7. yüzyıldan 
itibaren başlayan baskılar sonucu bölgedeki Hristiyan toplulukları yeraltı yerleşim-
leri oluşturmuşlardır.

OBRUKLAR
Obruklar, karstik çözünme veya karst çukurlarının tavanlarının çökmesiyle olu-
şur. Obrukların derinlikleri birkaç metreden başlayarak birkaç yüz metreye kadar 
inebilir. Bazılarının biçimi silindire benzer ve dibi görünür, bazılarında ise görün-
meyen dip kısım bir mağaraya açılır ve çok derinlere kadar iner. Obrukların bazı-
larının dibinde su, bazılarında ise karbondioksit ve kükürtlü gazlar vardır.

Karapınar’daki obruklardan bazıları şunlardır: Küçük Sekizli Yaylası Obruğu, 
Kolca Yaylası Obruğu, Akören Obruğu, Putur Obruğu, Yarım Obruk, Çifteler 
Obruğu, Akobruk, Dikmen Obruğu, Büyük Fidancı Obruğu, Hamam Obruğu.
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MEKE KRATER GÖLÜ
“Dünyanın Nazar Boncuğu” olarak adlandırılan Meke Krater gölü, Karapınar’ın 
8 km. güney doğusundadır. Dünyada benzeri olmayan zeminde çift patlama ile 
oluşmuş bir krater gölüdür. Panoramik görüntüsü, jeolojik yapısı ve bölgede ya-
şayan kuşlar ile bir tabiat harikasıdır. Ayrıca bölgede Acı Göl, Çıralı Göl, Meyil 
Gölü gibi görülmeye değer krater gölleri bulunmaktadır.

AKŞEHİR
Konya’ya 135 km. mesafededir. Türklerin hazır cevaplılığını hikmet ile nükteyi 
birleştirerek yansıtan, uluslararası üne sahip Nasreddin Hoca’nın türbesi bura-
dadır. İlçede ayrıca Seyyid Mahmud Hayrânî Türbesi, Garp Cephesi Komutan-
lığı Müzesi, Arkeoloji Müzesi, Taş Câmi, Hıdırlık Mesire Yeri, Kilise ve Akşehir 
Gölü tarihî ve turistik değer taşıyan yerlerdendir.

İlçede, 5-10 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Nasreddin Hoca Anma ve 
Mizah Günleri düzenlenmektedir.
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ILGIN
Konya’ya 90 km. mesafededir. Sel-
çuklu, Beylikler ve Osmanlı Dö-
nemlerinden kalma bir çok tarihî 
eser mevcuttur. Lala Mustafa Paşa 
Câmii (Kurşunlu Câmii) ve Kervan-
sarayı en önemli tarihî eserlerinden-
dir. Ilgın’da Anadolu Selçuklu Dö-
neminden kalan, Hz. Mevlâna’nın 
da zaman zaman gittiği bilinen, hâ-
len günümüzde de kullanılan dün-
yaca ünlü kaplıca tesisleri vardır. 

K O N Y A ’ D A  K A P L I C A L A R 

ILGIN KAPLICALARI
Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından bu şifalı sular kulla-
nılmış ve çeşitli tesisler kurulmuştur. 42 derece olan yeraltı suyu hiçbir işleme 
tâbî tutulmadan kullanıma sunulmaktadır. Bu nedenle tedavi edici özelliği yüksek 
olan, renksiz ve kokusuz tabiî lezzetindeki su: felç, siyatik, göz, cilt, sinir, böbrek, 
kadın hastalıkları ile romatizmaya iyi gelmektedir.

İSMİL KAPLICASI
Konya-Karapınar yolu üzerinde 50.km.’de İsmil kasabasındadır. Tesislerde kaplı-
ca evleri şeklinde hizmet verilmektedir.

HÜYÜK KÖŞK TERMAL KAPLICALARI
Konya’ya 85 km. mesafededir. Termal havuz ve kaplıca evleri şeklinde hizmet     
verilmektedir.
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T A R İ H Î  G E Z İ  A L A N L A R I

BEDESTEN ÇARŞISI
Bedesten bölgesinde Konya’nın tarihî dokusunu yansıtan 40 adet 
sokak ve 2687 tane dükkân bulunmaktadır. Kapu Câmisi ile Azizi-
ye Câmisinin de bulunduğu tarihî Bedestende Mevlâna’nın gezdiği 
sokaklarda gezerek, alışveriş yapabilirsiniz. Ağırlıklı olarak giyim ku-
şam, ev tekstili ve aksesuarların bulunduğu Bedesten, özellikle düğün 
hazırlığı yapan çiftlerin ve ailelerinin uğrak yeridir.

KADINLAR PAZARI
(MELİKE HATUN ÇARŞISI)
Aziziye Câmisinin güneyinde, kapalı bir pazar yeridir. Her gün açık-
tır. Eskiden kadınların bağ ve bahçelerinde kendi yetiştirdikleri ürün-
leri burada satmalarından dolayı adı Kadınlar Pazarı olarak kalmıştır. 
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Günümüzde de avlunun ortasında taze sebze ve meyve satılmaktadır. 
Avlunun kenarlarına sıralanmış dükkânlarda ise çeşitli gıda maddele-
rinin yanında Konya’nın ünlü küflü peynirlerini de bulabilirsiniz.

MENGÜÇ CADDESİ 
(KONYA KÜLTÜR SOKAĞI)
Mevlâna Müzesinin güneyinde, tarihî Konya evlerinin aslına uygun 
olarak restore edilmesiyle turizme kazandırılan bölgededir. Kültür 
sokağı ve çevresinde otantik döşenmiş, Selçuklu ve Mevlevî mutfa-
ğından lezzetler ile Konya’ya özgü yemekler tadabileceğiniz resto-
ranlar, közde pişmiş Türk ve Menengiç kahvesi içebileceğiniz kafeler, 
vitray, çini, resim, ebru, keçe gibi el ürünlerinin sergilendiği sanat 
galerileri ile çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyen farklı mekânlar 
bulabilirsiniz.
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T A R İ H Î  H A N L A R  V E  H A M A M L A R

Zazadın Hanı
Konya’nın 22 km. kuzeydoğusunda, Ortakonak mahallesinin bulunduğu Kon-
ya-Aksaray karayolunun 4 km. kuzeyinde, Tömek mahallesi yolu üzerindedir. 
Anadolu Selçuklu Devleti vezir ve mimarlarından Sadettin Köpek tarafından 
1235–1236 yıllarında yaptırılan hanın inşâsında, Roma ve Bizans dönemi kalın-
tıları da kullanılmıştır. Avlulu (yazlık) ve kapalı (avlusuz-kışlık) tiplerin birleşme-
sinden meydana gelen avlulu kapalı (karma)  tip bir handır. Güney cephede kapalı 
mekâna yakın bir yerde bulunan açık bölümün taç kapısı, beyaz ve açık kahverengi 
taşlarla yapılmıştır. Taç kapının hacimli kütlesi içinde, duvara oturmuş basamak-
larla çıkılan ve zengin bir taş süslemeye sahip olan mescidin yer aldığı han Vakıf-
lar Genel Müdürlüğünün sorumluluğundadır. Zazadın Hanı’nın dışında ilimizde; 
Horozluhan, Obruk Hanı, Dokuzun Hanı, Hocacihan Hanı (Akyokuş Hanı-Dibi-
delik Han), Kızılören Hanı, Kadınhanı, Dokuzun Derbent Hanı bulunmaktadır.

Mahkeme Hamamı
Şerafettin Câmisi ile Şems-i Tebrizi Câmisinin arasındadır. Karamanoğlu II. İbra-
him Bey (1423–1464) döneminde yapılmıştır. Hem kadınlar ve hem de erkekler 
bölümü bulunan hamam hâlen kullanılmaktadır.

Şifa Sultan Hamamı
Sâhip Atâ Fahreddin Ali tarafından 1258–1283 yılları arasında Sâhip Atâ Külliyesi ile 
beraber yaptırılmıştır. Çifte hamam plânında yapılmış olup, hâlen kullanılmaktadır.
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Ö N E M L İ  B A Z I  T Ü R B E L E R

Ateşbâz-ı Velî Türbesi
Mevlâna’nın aşçıbaşısı olan ve 1285 yılında ve-
fat eden Yusuf bin İzzeddin’e ait türbe, Meram 
ilçesi, Org. Tural Mahallesinde,  Meram Yeni 
yol üzerindeki Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesinin arka tarafında bulunmaktadır. Kesme 
taşlardan sekiz köşeli gövdesi ve tuğla ile örül-
müş sekizgen piramit külâhı ile klâsik Selçuklu 
kümbetlerindedir.

Sadreddin Konevî Türbesi 
Döneminin ünlü âlimlerinden olan Sadreddin 
Konevî’ye (1207-1274) ait olan türbe, Meram 
İlçesi,  Şeyh Sadreddin Mahallesi, Turgutoğlu 
Sokakta bulunmaktadır. 1274 yılında yapılan, 
câmi, kütüphane, çeşme ve bir zâviyeden olu-
şan manzume içerisinde bulunan ve aynı tarih-
te yapılmış olan türbe, câminin doğusundaki 
avludadır. Türbenin şekli Selçuklu kümbetleri-
ne benzemektedir. Gövde açık, kaidesi mermer 
işleme olan türbenin üzerinde, köşeli bir tanbu-
ra oturan kafes şeklinde ahşap bir külâh vardır. 
Açık türbe tipinin ayakta kalan tek örneğidir.

Gömeç Hatun Türbesi
Musalla Mezarlığındadır. Selçuklu türbeleri 
arasında değişik bir karakteri vardır. Bodrum, 
sivri kemerli beşik tonozlu bir eyvandan mü-
teşekkildir. Büyük bir kısmı kesme taştan, geri 
kalan kısmı ise tuğladan örülmüştür. Dış görü-
nüş itibariyle bir kaleyi andırmaktadır. Eyvan 
kemerlerin içinde mozaiklerle süslenmiştir. 
Türbenin Anadolu Selçuklu Sultanı Rükned-
din Kılıç Aslan’ın karısı IV. Gömeç Hatun’a ait 
olduğu söylenmektedir.
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Ö N E M L İ  P A R K L A R

Kelebekler Vadisi
Konya’nın 56 futbol sahası büyüklüğündeki en büyük parkı; bir tırtılın kelebek 
olma hikâyesini mucizevî bir şekilde sunuyor. Yer altı canlıları tüneli, sürüngen-
ler vitrini, kelebek ve böcek müzesi, suni kızak pisti ve daha pek çok aktivite 
seçenekleriyle keyif ve adrenalin dolu bir deneyim için Konya’da sizi bekliyor.

80 Binde Devriâlem Parkı
Meram ilçesi, Durunday Mahallesi, Dutlu Caddesi üzerindedir. Yaklaşık 80 bin 
m² alanda yapılan park üç bölümden oluşmaktadır. “Pamuk Şekeri” bölümünde 
masal kahramanlarının maketleri, “T-Reks” bölümünde dinozor maketleri, “Ci-
han-ı Türk” bölümünde ise tarihî Türk abidelerin minyatürleri bulunmaktadır.
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Japon Parkı
Selçuklu ilçesi, Sancak Mahallesi, Yeni İstanbul Caddesi üzerindedir. Yaklaşık 
30.000 m²  alanda,  Konya ile Kyoto arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi 
amacıyla yapılan parkta, Japon mimarîsinin örnekleri görülebilir.

Kültürpark
Konya kent merkezinde Alâeddin Tepesi, İnce Minare ve Karatay Müzelerinin or-
tasında bulunmaktadır. Çeşitli dönemlerde sergiler ve konferansların düzenlen-
diği İl Halk Kütüphanesi,  yaz aylarında konserler verilen bir amfi tiyatro, çeşitli 
dillere çevrilmiş Mesnevî ile diğer kültürel yayınların satışının yapıldığı “Komek” 
mağazası ile kafeteryaların bulunduğu Kültürpark Konya’nın en hareketli sosyal 
bölgelerinden birisidir.



34

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
• Hz. Mevlâna İle Ailesinin Konya’ya Gelişlerini Anma Törenleri (03-05 Mayıs)
• Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali (Mayıs)
• Atatürk’ün Konya’ya Gelişlerinin Yıldönümü (3 Ağustos)
• Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali (22-30 Eylül)
• Uluslararası Dünya İnançları Fotoğraf Yarışması (Ekim) 
• Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali (Ekim)
• Ateşbâz-ı Velî  Mutfak ve Mutfak Kültürü Ödülleri (Ekim) 
• Hz. Mevlanâ’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (07-17 Aralık)
• Semâ gösterileri. Mevlâna Haftası (7-17 Aralık) hariç, yıl boyunca her Cumar-
tesi Mevlâna Kültür Merkezinde, yaz sezonunda ise Perşembe günleri Mevlâna 
Müzesi Bahçesinde ücretsiz semâ gösterileri düzenlenmektedir. 
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UNESCO DÜNYA MİRAS LİSTESİNDE KONYA
DAİMİ LİSTE: 
MEVLEVÎ SEMÂ TÖRENİ (2008)

ÇATALHÖYÜK (2012)
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ADAYLAR
KONYA SELÇUKLU BAŞKENTİ: 2000
EŞREFOĞLU CÂMİİ: 2011
EFLATUN PINAR HİTİT SU ANITI: 2014
ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİ 
(İnce Minareli Medrese ve Karatay Medresesi): 2014
TUZ GÖLÜ ÖZEL ÇEVRE KORUMA ALANI: 2013

KONYA’DA EL SANATLARI
Konya’da kündekârî, keçecilik, ipek halıcılığı, halıcılık, kilim do-
kuma, meshçilik, sim sırma, çinicilik gibi önemli el sanatları hâlâ 
yaşatılmakta; hat, tezhip, ebru gibi gelenekli el sanatları da icra 
edilmektedir. 
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KONYA MUTFAĞI
Konya’nın uzun tarihî geçmişi, oluşturduğu başkent kültürü ve Mevlevîliğin idare 
merkezi olması çok zengin bir mutfak kültürü varlığını da ortaya çıkarmaktadır. Hâ-
len evlerde yapılan ve lokantalarda bulunabilen yemek türlerinden bazıları şunlardır:  

ÇORBALAR: Bamya Çorbası, Arabaşı Çorbası, Erişte Çorbası, Terhun Çorbası, 
Tutmaç Çorbası, Karamık Çorbası, Yoğurt Çorbası

ET YEMEKLERİ: Fırın Kebabı, Çebiç, Etliekmek, Topalak Köfte, Çullama, Düğün 
Pilavı.

SEBZE YEMEKLERİ: Etli Yaprak Sarması, Etli Dolma, Patlıcan Musakka, Borani, 
Çöpleme, Kıymalı Patlıcan Söğürmesi, Patates Oturtması, Zülbiye.

BÖREKLER: Sac Böreği, Su Böreği, Kıymalı-Peynirli Börek, Katmer.

TATLILAR: Sacarası, Badem Helvası, İrmik Helvası, Höşmerim.
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EDEBİYATA YANSIYAN KONYA 

BEŞ ŞEHİR
Konya, bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği 
vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yol-
dan girerseniz girin sizi bu serap vehmi ile karşılar. Çok ârızalı bir arazinin arasın-
dan ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri 
susuzluğumuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, 
genişler ve sonunda kendinizi Selçuk Sultanlarının şehrinde bulursunuz. 

Dışardan bu kadar gizlenen Konya içinden de böyle kıskançtır. Sağlam ruhlu, 
kendi başına yaşamaktan hoşlanan, dışardan gösterişsiz, içten zengin Orta Ana-
dolu insanına benzer. Onu yakalayabilmek için saat ve mevsimlerine iyice ka-
rışmanız lâzımdır. Ancak o zaman çeşmelerinden akan Çarbağ sularının tegannî 
ettiği sırrı, zengin işlenmiş kapıların ardından sırmalı çarşafı içinde çömelmiş eski 
zaman kadınlarını andıran Selçuk abidelerinin büyüklük rüyasını, türkü ve oyun 
havalarının hüznünü ve bu oyunların ten yorgunluğunu duyabilirsiniz… 

Karşımda kandillerin titrek ışığında dönen, değişen, süzülen, adeta maddî varlık-
larından ayrılan bu insanlar gerçekten aşk şehitleri olmuşlardı ve gerçekten mu-
saffâ ruh hâlinde iki yana açık kolları ve rıza ile bükülmüş boyunları ile döne döne 
semâvâta çıkıyorlardı.

Ahmet Hamdi Tanpınar
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