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SİLLE
Sille, Konya’nın 7 km kuzey batısında yer alan derin ve dar bir vadinin iki yakasın-
da kurulmuştur. Vadinin arasından akan bir dere bulunmaktadır. Sille günümüzde 
Selçuklu Belediyesine bağlı bir mahalledir. Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu kararınca “kentsel sit alanı” olarak ilân edilmiştir.

TARİHÇE
Sille bölgesi, Frigyalılardan günümüze iskân görmüş, Bizans döneminden itiba-
ren önemli bir yerleşim yeri olmuştur. Erken Hristiyanlık devrinin ilk merkezle-
rinden; İstanbul-Kudüs arasındaki hac yolunun önemli konaklama noktalarından 
biridir.

Hristiyanlığın ilk yıllarında havarîlerden Aziz Paul ve arkadaşlarının Konya’ya 
geldikleri, dinlerini yaymaya çalıştıkları, baskılar karşısında da Sille civarındaki 
dağlara çekildikleri bilinmektedir.
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Araştırmacılar, Sille adının etimolojisi üzeri-
ne yaptıkları çalışmalarda Sille adı ile Frigler 
dönemine ait Silene ismi arasında bağ kur-
muşlardır. Araştırmacıların bazısı, Sille’nin 
ismini Roma kumandanı Sylla’dan aldığını, 
bazısı ise Sille isminin Silenos’dan geldiğini 
belirtmektedirler. Silenos, “kaynayıp coşarak 
akan su” anlamına gelmektedir. Bazı araştır-
macılar da Sille isminin Siella’dan geldiğini 
öne sürmektedirler. Adının nereden veya 
kimden geldiği tam olarak belirlenemeyen 
Sille, yayınlarda Sille, Sylata, Sili, Sillyon, Sil-
leh, Sudiremi gibi isimlerle tanıtılmaktadır.  

Sille, tarihte Bizans, Selçuklu ve Osmanlı de-
virlerinde mamur bir yerleşim yeri olmuştur. 

Bartolomeo Montagna fırçasından Aziz Paul
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Kaynaklar, Bizans döneminde Sille’de 60 kadar kilise ve manastırın bulunduğunu 
belirtmektedir. Anadolu Selçukluları döneminde de önemli bir merkez olan Kon-
ya’yı çevreleyen surlardan Sille’ye giden yolun açıldığı kapının adı ‘Sille Kapısı’ 
diye adlandırılmıştır. Selçuklular döneminde Hz. Mevlâna’nın Sille yakınında 
bulunan Eflatun manastırına giderek buradaki rahiplerle sohbet ettiği Menâ-
kıbü’l-Ârifîn adlı eserde anlatılmaktadır. Osmanlılar devrinde de önemini kay-
betmeyen Sille’de câmiler, hamamlar ve çeşmeler yaptırılmış; Türkler ve Rumlar 
bir arada barış içinde yaşamışlardır. Rumlara ait kiliseler Osmanlı sultanlarının 
izinleri ile tamir ettirilmiştir. Şeriyye Sicil defterlerinde bu konuda belgeler bulun-
maktadır. Sille Osmanlı dönemi Türk kültür hayatında da önemli bir yere sahiptir. 
18. yy.dan itibaren Sille’de önemli hattatlar ve şairler yetişmiştir. Osmanlı devle-
tinin yıkılmasından sonra Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan tehcir sırasında 
burada yaşayan Rumlar Yunanistan’a gitmişlerdir.
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Sille, Türk El Sanatları bakımından da önemli bir merkez olmuştur. Bu bölgeye 
has halıcılık gelişmiş, dokunmuş olan resimli halılar ve taban halıları ile önemli bir 
halı merkezi olmuştur. Sillenin toprağı, seramik için elverişli olduğundan burada 
testi ve çömlek yapımı önemli bir gelişme kaydetmiştir. Sille’de hâlen bu işleri ya-
pan ustalar bulunmaktadır. Son zamanlarda eski önemini kaybeden Sille’yi tarih-
teki mamur günlerine kavuşturmak ve bir turizm cazibe merkezi hâline getirmek 
için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.

Sille’de bulunan mimarî eserlerden kiliseler, câmiler, hamamlar, çeşmeler  ile gele-
neksel sivil mimarî örneklerinden Sille evleri, günümüzde koruma altına alınmış-
tır. Sivil toplum kuruluşları, Selçuklu Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü Sille’de bulunan kültür varlıklarının korunması, restore edilmesi ve Sille’nin 
imarı için çalışmalarını sürdürmektedir.
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JEOLOJİK DURUM
Sille, deniz seviyesinden 1115 m yüksekliğe sahiptir. Yüzölçümü 1.152 m²’ dir. 
Etrafı dağlık arazidir. Kuzeyinde Kediler yaylası, güneyinde Kanyakası tepesi, 
batısında Gevale tepesi ile Ardıçlı tepe, doğusunda Kızıltepe ve Esertepe bulun-
maktadır. Bölge için büyük öneme sahip Sille Barajı, yerleşim alanının batısında 
yer almaktadır.

Sille’nin etrafında bulunan tepelerin büyük kısmı tüften oluşmuştur. Bu tepelerde 
yüzlerce yıldır kullanılan taş ocakları mevcuttur. Bu ocaklardan çıkartılan taşlar 
Sille taşı olarak tanınmıştır. Konya bölgesinde bulunan pek çok Selçuklu devri 
yapısında bu bölgenin taşı kullanılmıştır.

SİLLE ÜZERİNE YAPILAN YAYINLAR
Sille ve civarı, 1766 yılından günümüze yerli ve yabancı araştırmacıların, seyyah-
ların dikkatini çekmiş, üzerinde araştırmalar ve yayınlar yapılmıştır.
Sille hakkında ilk olarak Danimarkalı Carsten Niebuhr, daha sonra İstanbul Pat-
rikliği yapan VI. Kyrillos, F. Cumonnt, M. Levidis, W.M. Ramsay, F.W. Hasluek, 
P. Wittek gibi yabancı araştırmacılarla Gaffar Totaysalgır, N.Fikret Baştak, İ.H. 
Konyalı, Semavi Eyice, Hasan Özönder, Yusuf Küçükdağ, Bayram Ürekli, A.Şeref 
Ceran, Ertuğrul Danık, Hacer Baran, Hatice Özyurt Özcan ve Ahmet Çaycı gibi 
pek çok araştırmacı çalışmıştır.
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SİLLE’DE BULUNAN DİNÎ VE SİVİL MİMARÎ ESERLER

AYA ELENA KİLİSESİ
Kilise Subaşı Mahallesinde yer almaktadır. Halk arasında Büyük Kilise olarak bi-
linmektedir. Kilisenin ilk inşası 327 yılında imparator Konstantin dönemindedir. 
Konstantin’in annesi Helena hac için Kudüs’e giderken Konya’ya uğramış, bölge-
de bulunan ilk Hristiyanlık devirlerine ait, kayalara oyulmuş meskenleri görmüş 
ve bunun üzerine Sille’de büyük bir mabet yaptırmaya karar vermiştir. Kilisenin 
ilk yapımı ile ilgili günümüze intikal eden bir kitabe veya belge bulunmamaktadır.

Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan kilise müze olarak ziya-
rete açılmıştır.

Kilisenin giriş kapısı üzerinde Rum harflerinin kullanıldığı 1833 tarihli Türkçe 
kitabe yer almaktadır. Kitabede; “327 tarihinde bu kilisemizi Aya Elena, Mihail 
Arhankolos ismine kurdu temeli, hâlen kilisemizin üçüncü tamiri şevketlü Sultan 
Mahmud Efendimiz ihsân eyledi emri, Epitropos Sarraf Hacı İliya oldu tekmil 
nâzırı, Mihail Arhankolos’un şefâati ile Hak Teâlâ imdat edenlere ve zahmet çe-
kenlere verecek emri. 18 Şubat 1833” yazılıdır.

Bu kitabenin yukarısında yer alan ikinci kitabe sıva üzerine yazılmıştır. Kitabe-
nin yazıları silinmiş, bir kısmı günümüze kalmıştır. Üç satırlık kitabede; “İşbu                  
kilisenin dördüncü tamiratı Sultan Mecid Efendimiz Hazretleri zamanında umum 
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Hristiyanların gayreti ile olmuştur.” yazılıdır. Kilisenin giriş kapısı üzerindeki bu 
kitabelerden anlaşıldığına göre kilisede zaman içinde tamiratlar yapılmıştır. Gü-
nümüzdeki kilise, 1880 yılında büyük onarımlar görmüş; Konya Şeriyye Sicil 
Defterlerindeki kayıtlara göre orijinal temelleri üzerinde yeniden yaptırılmıştır.

Kilise, Yunan Haçı planına sahiptir. Ana mekânda dört fil ayağı üzerinde yer alan 
büyük kubbesi bulunmaktadır. Kubbenin etrafında beşik tonozlarla örtülü haç 
kolları uzanmaktadır. Doğu yönde yarım daire biçiminde yapılmış apsis yer al-
makta, Kilisenin batısında narteksi bulunmaktadır. Ana girişi orijinalde batı yö-
nünde iken daha sonraları burası kapatılmış, giriş güney yöne alınmıştır. Kilisenin 
duvar yüzlerinde ve pencere alınlıklarında Roma devrine ait devşirme malzeme-
ler kullanılmıştır.

Kilisenin iç mekânında kubbede, kasnakta, fil ayaklarında ve yan galerilerin du-
varlarında freskler bulunmaktadır. Kubbedeki fresklerin arasında yer alan 1880 
tarihi fresklerin yapım tarihini göstermektedir. Giriş kapısının içten kemer alın-
lığında, pencere alınlıklarında alçıdan yapılmış üzerleri yaldızlı rokoko süsle-
meler vardır. Kubbede Hz. İsa, İmparator Konstantin, annesi Helena ile birlikte 
aziz figürleri, pandantiflerde deri üzerine yapılmış dört İncil yazarının resimleri 
ile duvarlar üzerinde havarîler, Meryem, çocuk İsa’nın vaftiz sahnesi, Cennetten 

Sİ L L E’ D E  B U LU N A N  D İ N Î  V E  Sİ V İ L  M İ M A R Î  E SE R L E R
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kovuluş sahnesi ile aziz figürleri yer 
almaktadır.

Apsisin önündeki bema kısmında 
ahşap kafes bulunmaktadır. Kafesin 
üzerleri alçı çekildikten sonra kır-
mızı, sarı renklerin hâkim olduğu 
yaldızlı bitkisel süslemelerle bezen-
miştir.

Kilisede bulunan kürsü ile ahşap 
dolap yaldızlı bitkisel süslemelere 
sahiptir. Kilise, dıştan sade görü-
nümüne rağmen içte fresk ve ahşap 
süslemeler ile bezenmiş durum-
dadır. Aya Elena Kilisesi, I.Dünya 
Savaşı sırasında askerî sıhhiye ve 
mühimmat deposu olarak kulla-
nılmıştır. Burada bir Alman doktorun idaresinde yaralılara protez el, kol, bacak 
ve ayakların yapıldığı bilinmektedir. Kilisenin günümüzdeki bahçe kapısı bu dö-
nemde açılmıştır.

Sille Aya Elena Kilisesi, orijinalinde erken Hristiyanlık döneminde yapılmış ol-
masının yanı sıra giriş kapısının üzerinde bulunan Rum harfleri ile yazılmış Türk-
çe kitabeye sahip oluşuyla önem kazanmıştır.

1998-2002 yılları arasında üst örtüsünde onarım çalışması yapılmış, ana kubbe-
nin üzerinde yer alan kasnağın eriyen taşları değiştirilmiş ve yan galerilerin üst 
örtüsü yenilenmiştir.
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AK MANASTIR – EFLATUN MANASTIRI
Takkeli dağın eteğinde Akyokuş ile Sille arasındaki vadinin yamacında yer almak-
tadır. Manastırlar, Hristiyan din adamlarının kent hayatından uzakta yaşayıp ta-
pınmaları için kırlık ve dağlık yerlerde kurulmuş dinsel yapılardır. Ak Manastır, 
Hagios Khariton tarafından kurulmuştur. Ak Manastırın Hristiyanlık âleminde 
ve Selçuklular devrinde yayılmış bir ünü bulunmaktadır. Mevlevî kaynaklarında 
Hz. Mevlâna’nın bu manastıra giderek rahiplerle sohbet ettiği ve ayazmada kaldığı 
anlatılmaktadır. Manastırın bulunduğu tepeler, beyaz kireç taşlı olduğundan Ak 
Manastır olarak tanınan bu yapı toplulukları kaynaklarda Hagios Khariton Ma-
nastırı olarak isimlendirilmektedir.

Manastır, dere yatağının tüf olan kaya cephesine oyularak yapılmıştır. Manastırın 
9. yüzyıldan sonra yapıldığı kabul edilmektedir. Kapadokya bölgesinde bulunan 
kiliselerle benzerlik göstermektedir. Manastırda; kilise, şapel, ayazma ve sarnıçlar 
mevcuttur. Kaynaklarda belirtilen mescit ise günümüze gelememiştir. Manastırın 
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cephesine işlenmiş küçük bir el ve kazma motifi bulunmaktadır. Bu motifler ma-
nastırın insan gücü ile kayalara oyulduğunun bir ifadesi olarak kabul edilmektedir.

Manastırda bulunan kilisenin girişi güney yönündedir. Bu cephede kapı girişin-
den başka dikdörtgen biçiminde iki adet pencere açılmıştır. Kilise 20x13 m. ölçü-
lerinde ve üç nefli olup, orta nef geniş tutulmuştur. Taşıyıcı ayaklar blok olan kaya 
kütlesinden oyulmuştur. Kilisenin tavanında değişik tonoz biçimleri bulunmak-
tadır. Apsis yarım daire şeklindedir. Kilisenin iç duvarlarında ve örtüsünde sıva 
yoktur. Cepheden oldukça görkemli görünen yapının mekânlarında fresk yoktur. 
Manastır ve müştemilatı askerî birlik içerisinde bulunduğundan günümüze ol-
dukça iyi bir şekilde korunarak gelmiştir.

Kilise ve manastırdan Konya Arkeoloji Müzesi’ne getirilen kitabeli mezar taşları 
Manastırın tarihine ışık tuttuğu gibi, Bizans ve Selçuklu dönemi ilişkileri hakkın-
da önemli bir tarihî vesika niteliği taşımaktadır.
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AYAZMA
Manastırın önünde yer alan dere yatağında bulunmaktadır. Taşla örülmüş bir 
dehlizden yer altına girilmektedir. Dehlizin batı yönünde 2 m çapında dairevî ala-
nın moloz taşlarla örülerek kapatılan bölümü Hz. Mevlâna’nın kaldığı yer olarak 
bilinmektedir.

PANAGHIA KİLİSESİ
Sille Subaşı Mahallesi Dikili Kaya denilen mevkide kaya içerisine oyularak yapıl-
mıştır. Doğu ve Batı olmak üzere iki bitişik kilisedir.

PANAGHIA BATI KİLİSESİ
Kilisenin girişi kuzeyde olup, üç nefli bazilikal plana sahiptir. Apsisi dikdörtgen 
biçimindedir. Kuzey doğuda ikinci bir giriş kapısı daha bulunan kilisenin duvar-
larında, kemerlerinde bulunan freskler silinmeye yüz tutmuştur. Fresklerde Mer-
yem’in ölümünü anlatan Koimesis sahnesi ile aziz figürleri bulunmaktadır.
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Kilise halk arasında sınanmış yer olarak kabul edilmekte ve bazı hastalıkların bir 
gece burada yatılırsa iyileşeceğine inanılmaktadır.

PANAGHIA DOĞU KİLİSESİ
Kapalı Yunan Haçı plânına sahiptir. Kuzey tarafı büyük ölçüde yıkılmış durum-
dadır. İç mekânlarda fresk izine rastlanmamıştır. Bu kiliselerin bodrum katı bu-
lunmaktadır.

KYRIAKON (Hızır İlyas) KİLİSESİ
Subaşı Mahallesinde Papaz Deresi kenarındaki düz alanda bulunan Kyriakon 
Kilisesi kaya içerisine oyularak yapılmıştır. Yunan Haçı plân tipinin gelişmiş 
bir örneğidir. Kilisenin girişi batı yönündedir. Buradan enine dikdörtgen plâna 
sahip nartekse girilmektedir. Narteksin güney, kuzey, doğu ve batı duvarları iki 
sıra hâlinde kör kemerlerle hareketlendirilmiş olup tavanında büyük haç mo-
tifi bulunmaktadır. Kilisenin ana mekânında kayaların oyulması ile elde edilen                  
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ayakların üzerine küçük bir kubbe oturtulmuştur. Haçın dört yöne uzanan kolları 
tonozlarla örtülüdür. Kollar arasında kalan kısımların üst örtüsü küçük kubbe-
lerle sağlanmıştır. Üç nefli olan kilisenin kuzey batı ayağı yıkılmış olup kubbe üç 
ayak üzerindedir. Kilisenin iç yan duvarları nartekste olduğu gibi kör kemerler-
le hareketlendirilmiştir. Kilisenin güney yanında bitişik ilki 22 m. uzunluğunda, 
ikincisi daha küçük olan iki galeri bulunmaktadır. 

Tehcirden sonra uzun yıllar boş kalan kiliseyi 1963 yılında Mustalli Ahmet Bar-
dakçı isimli vatandaş Belediyeden satın alarak yanındaki galeride testi ocağı açmış 
ve testi imalatı yapmıştır. 

Kilise, 30.10.2001 yılında Müze Müdürlüğü tarafından Kültür Bakanlığı adına 
Ahmet Bardakçı’nın varislerinden satın alınmıştır. Müze Müdürlüğü kiliseyi te-
mizleterek koruma altına almıştır.

TEPE KİLİSESİ
Sille’den baraja giden yolun güney batı yönünde yer alan tepe üzerinde bulun-
maktadır. Kilisenin yapıldığı alan mezarlıktır. Kilise, dikdörtgen plânlı, tek nefli 
bir şapeldir. Giriş kapısı yönünde iki penceresi bulunan kilisenin üst örtüsü göç-
müştür. Apsisi yarım daire biçimindedir. Şapelde fresk izine rastlanmamıştır. Bu 
kilise de halk arasında Panaghia Kilisesi gibi sınanmış yer olarak kabul görmekte-
dir. Sütü kesilen anneler burayı ziyaret etmektedir.

Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan kilise Zaman Müzesi 
olarak ziyarete açılmıştır.
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KURTULUŞ CÂMİİ
Kurtuluş Mahallesinin kuzey yamacında 
yer almaktadır. Mormi Câmii olarak da bi-
linmektedir. Moloz taşı ile yapılmış olan 
câmi üç nefli olup düz toprak damı sonraki 
onarımlarında çatı yapılarak çinko ile kap-
lanmıştır.

Câminin doğu cephesinde bulunan ona-
rım kitabesinde “Mâşâallah 1209” yazılıdır. 
Minaresi bulunmayan câminin mihrabı, 
minberi ve vaaz kürsüsü ahşaptan yapılmış-
tır. Mihrabın yuvarlak kemerli mihrap nişi, 
minberinin korkuluk kısımları ile kürsüsü-
nün gövdesinde yer alan ajur tekniğinde ya-
pılmış süslemeleri dikkat çekmektedir.

SUBAŞI CÂMİİ
Subaşı Mahallesi’nde bulunan hamamın 
güney yönünde yer almaktadır. Kârhâne 
Câmii olarak da bilinmektedir. Moloz taşla 
yapılmış olan câmi dıştan ve içten çimento 
sıvalıdır. Dikdörtgen plânlı câminin mah-
feli ve batı yönündeki minaresi ahşaptan 
yapılmıştır. Câminin şerefe ve külâh kısmı 
yöresel özellikler taşımaktadır. Giriş kapısı-
nın üzerinde sülüs hat ile yazılmış kitabesi 
1295 tarihlidir. Kapının üzerinde duvara 
gömülü olan mermer kitabede “Ashâb-ı ha-
miyyet tarafından yeniden inşâ edilmiştir. 
25.06.1374” yazılıdır. Câminin mihrabı, 
minberi ve kürsüsü ahşaptandır. Mihrabın 
ana bordüründe üç tarafı dolanan sülüs hat-
lı yazı kuşağı bulunmaktadır. Mihrap nişini 
çevreleyen kemer ajur tekniğinde yapılmış 
olup yaldızla boyalıdır.
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MEZARYAKASI CÂMİİ
Yukarı Mahalle’de vadinin kuzey yakasında yer almaktadır. Kayabaşı Câmii ola-
rak da bilinen ve Moloz taşla yapılmış olan câmi 18.yüzyılın ilk yarısına tarih-
lenmektedir. Câmi içerisinde vaaz kürsüsünün üst kısmında bulunan kitabede 
“Sâhibü’l-Hayrât Bektaşoğlu Mehmed Ağa” yazılıdır.

Son cemaat yeri doğu yönde bulunan câminin alt katı mektep olarak kullanılmış-
tır. Câminin iç kısmında duvarlar 
üzerine yazılmış pano biçimli levha-
lar ile çiçekli bezemeler bulunmak-
tadır. Mihrabı, minberi ve vaaz kür-
süsü ahşaptan yapılmıştır. Mihrap, 
kalem işi süslemelerle bezenmiştir.
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ORTA MAHALLE CÂMİİ
Orta Mahalle’de bulunan câmi, moloz taşla yapılmıştır. Üç nefli ve üst örtüsü ah-
şap direkli olup, çatısı sonradan çinko ile kaplanmıştır. Minaresi olmayan câmii-
nin mihrap, minber ve kürsüsü ahşaptan yapılmıştır. Minberin alınlığında bulu-
nan kitabede “Sâhibü’l-Hayrât Berber Mûsâ 1279” yazılıdır.
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AK CÂMİ
Sille’nin girişinde Ak Mahalle’de yer almaktadır. Güney yönde bulunan bir giriş 
kapısının üstündeki kitabede;
“İlâhî lütf u fazlından kerem bâbın küşâd eyle
  Bu câmiin üstâdını dü-cihânda bermurâd eyle
  Bektaşoğlu Mehmet Usta ve oğlu Ahmet Usta, sene 1280” yazılıdır.
Moloz taşla yapılmış olan câmi içten ve dıştan sıvalıdır. Alt katları mektep olarak 
kullanılan câmi üç nefli olup üst örtüsü kiremit çatılıdır. Minaresi, kuzey-batı kö-
şede yer almaktadır. Mihrabı, minberi ve kürsüleri ahşaptan yapılmıştır. Mihrabın 
taç kısmı ile minberin yan korkulukları ajur tekniğinde bitkisel bezemelidir.

Sİ L L E’ D E  B U LU N A N  D İ N Î  V E  Sİ V İ L  M İ M A R Î  E SE R L E R
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KARATAŞ CÂMİİ
Karataş Mahallesinde yamaçta yer alan câmi, 
18.yüzyılda yapılmış olmalıdır. Moloz taştan ya-
pılmış olan câminin düz dam örtüsü çinko çatı ile 
kapatılmıştır. Câminin giriş kapısı batı yönünde-
dir. Küçük bir avlusu bulunan câminin minaresi 
çinko ile kaplanmıştır. Üç nefli olan caminin mih-
rap duvarında 1395 tarihli geç dönem tamiratını 
bildiren kitabe bulunmaktadır. Câminin mihrabı, 
minberi ve kürsüsü ahşaptan yapılmıştır. Bunlar 
üzerinde ajur tekniğinde yapılmış bitkisel süsle-
meler mevcuttur.

ÇAY CÂMİİ
Dere yatağının güney tarafında Sille’nin merke-
zinde yer almaktadır. Moloz taştan yapılmış olan 
câmi üç nefli olup, minaresi doğu yönünde câmiye 
bitişik durumdadır. Câminin düz damlı üst örtüsü 
onarımlarda kiremit çatı ile kapatılmıştır.
Mihrap, minber ve kürsüsü ahşaptan yapılmış olan 
câmi, 1976 yılında büyük bir tamir görmüştür.
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HACI ALİ AĞA HAMAMI
Sille’nin girişinde yer alan hamam, halk arasında Çarşı Hamamı olarak bilinmek-
tedir. Simetrik plâna sahip olan hamamın erkekler ve kadınlar kısmı bulunmak-
tadır. Hamamın doğu kısmı erkeklere, batı kısmı kadınlara aittir. Doğu kısmın 
kapısı üzerinde kitabesi bulunan hamam, Sille taşından geç dönemde yapılmış 
bir Türk hamamıdır. Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ha-
mamda Sille el sanatları ürünlerinin imalâtı ve satışı yapılmaktadır.

SUBAŞI HAMAMI
Subaşı Mahallesi’nde bulunan hamamın H.1306 yılında yaptırıldığı kabul edil-
mektedir. Hasan Özönder bu hamamın yerinde önceleri Rumlara ait bir hama-
mın bulunduğunu, yıkılması üzerine günümüzdeki hamamın yaptırıldığını ifade 
etmektedir. Sille taşı ile yapılmış olan hamam metruk durumdadır. Hamamın 
kadınlar ve erkekler bölümü bulunmaktadır. Simetrik plâna sahip olan hamamın 
halvet ve servis mekânları açık biçimde inşa edilmiştir.

Sİ L L E’ D E  B U LU N A N  D İ N Î  V E  Sİ V İ L  M İ M A R Î  E SE R L E R
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ÇEŞMELER
Sille’de önemli bir yapı grubu da çeşmelerdir. Istıfan, Söğütlü, Şadırvan Pınarı 
gibi yerlerden sağlanan içme suları mahallelerde yaptırılan çeşmelerle halkın kul-
lanımına sunulmuştur. Bizans döneminden günümüze su kanallarına ve su yolla-
rına sahip olan Sille’de bulunan çeşmelerden bazıları şunlardır:

Karataş, Stefan, Ankereki, Hereki, Çevrikler, Kavaklı, Hassi Oğlu, Nuri Paşa, Veli 
Paşa, Hacı İsmail Ağa, Çeveoğlu, Sadeddin, Hacı Mustafa Ağa, Takkacı, Çay, İkil-
li, Hacı Şaban, Vali Cemal Bardakçı.

Bu kadar çok çeşmenin bulunması Sille’nin mamur bir yer olduğunu göster-
mektedir.



22

E L  S A N AT L A R I
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EL SANATLARI

HALICILIK
Sille, Konya bölgesinin önemli halı merkezlerinden biridir. 17. yüzyıldan itibaren 
Sille’de halıcılık, boyaması ve motifleri ile kendine öz bir tarzda gelişme göster-
miştir. Halıları ile ünlü olan  Sille’nin halı seccadeleri daha çok tanınmıştır. Halı-
larda  çoğunlukla kırmızı, açık sarı, açık yeşil, siyah, pembe ve krem renkler kulla-
nılmıştır. Halı seccadelerde câmi, türbe, Mevlâna Dergâhı gibi mimarî eserler ile 
Osmanlı dönemi kâğıt paraları dokunmuştur. Sille’de dokunmuş olan bu el sanatı 
ürünler özel koleksiyonların ve müzelerin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

TESTİCİLİK (Seramik, Pişmiş Toprak İşçiliği)
Sille’de Bizans döneminden günümüze seramik sanatı varlığını sürdürmüştür. 18. 
ve 19. yüzyıllarda Sille’de imal edilen testi, çömlek, şerbet testisi gibi daha çok 
günlük yaşamda kullanılan kaplar ve seramikler Konya bölgesinde sevilerek kul-
lanılmıştır. Günümüzde Sille’de bu sanatı devam ettiren ustalar bulunmaktadır.

MUMCULUK
Sille’de son otuz yıldır imalatı yapılan mumculuk yeni bir sanat dalı olarak kendi-
ni göstermektedir. Burada üretilen mumlar, Türkiye’nin mum ihtiyacının büyük 
kısmını karşılamaktadır. Günlük kullanılan mumların yanı sıra özel tasarlanmış 
mumlar da yapılmaktadır.
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Sİ L L E  E V L E R İ  ve  Sİ L L E  KÜ LT Ü R  H A R İ TA SI

Karataş Camii

Şeytan Köprüsü

Kurtuluş Camii

Tepe Şapeli

Mum Atölyesi
Sille Evleri

Orta Mahalle 
Camii

Sille Kültür Evi

Mezaryaka Camii

Çay Camii

Aya Elena Kilisesi

Testi Atölyesi

Kyriakon Kilisesi

Subaşı Hamamı
Subaşı Camii

Panaghia Kilisesi
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Sille Kültür Evi

Hacı Ali Ağa 
Hamamı

Sille Cafe
Ak Camii
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