KONYA'DA SIRÇALI MEDRESE
M. ZEKI ORAL
I. MEDRESENIN MEVKII, ADI VE YAPISI

Medresenin mevkii : S~ rçali Medrese, Konya ~ehrinin eskiden D~~~
Kale surlar~~içinde ve Al. üd-din tepesinin güney tarafinda kalan sahada idi. Bugün Gazi Alem~ah mahallesinde, Arabo~lu makas~ndan
Sahibata Camiine giden yolun sa~~ndad~r.
Medresenin Ad~ : Orta Anadolu'da "Çini" ye "s~rça" derler. A~a~~da görülece~i gibi, bu medresenin iç tezyinat~nda pek çok çini kullan~lm~~~oldu~u için "çinili medrese" anlam~na olarak "s~rçal~~medrese" denilmi~ tir.
Medresenin esas k~s~mlar~ : Medrese, do~u bat~~istikametinde dikdörtgen ~ eklinde bir kaide üzerine kurulmu~tur. Dikdörtgenin uzun
kenar~n~~ te~kil eden yanlar~ nda altl~~üstlü medrese odalar~~vard~.
Do~u taraf~nda cümle kap~s~~ ile türbe odas~~ve medresenin birinci
kat~n~~ te~ kil eden odalardan ikisi bulunmaktad~r. Bat~~ taraf~nda ise
Eyvan ile kubbeli odalar vard~r (Plân 1-2). Cümle kap~s~ndan girilip
sa~a dönülünce türbe odas~ na muvazi olarak giden dar koridorun sonunda bir merdivenle medresenin sa~~(Kuzey) taraf~ ndaki üst kata
ç~ k~l~rd~. (Resim ~~ ) Güney taraf~ nda buna mütenaz~ r bir merdiven
bulunuyordu.
Medresenin bugünkü durumu: Bugün medresenin cümle kap~s~~ile
kap~n~n sa~~ ndaki türbe odas~~ve mukabilinde alt kat odalanndan
ikisi ve eyvan ile yanlar~ ndaki kubbeli odalar muhafaza edilmi~, sa~~
ve sol yanlar~ ndaki talebe odalan y~k~lm~~, sa~da temel duvarlar~,
solda ikinci kat~~tutan kemerler kalm~~t~r. Bu k~s~mlar a~a~~ da tekrar
ele al~nacakt~r.
Medresenin tipi ve benzerleriyle mukayesesi : Selçuk medreseleri esas
itibariyle iki tiptir.
A- Konya'da Karatay, Inceminare medreselerinde oldu~u gibi
bir taraf~nda kap~~ve kap~~yanlar~nda s~ ralanan odalar, mukabilinde
eyvan ve kubbeli dershaneler, yanlarda talebe odalariyle hudutlanan
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orta k~sm~ n üstü yüksek bir kubbe ile örtülmü~~olan tipdir ki, bunlar~n emsali azd~ r.
B- Esas k~s~mlar~~az çok farklarla ayn~~oldu~u halde ortas~~(avlunun üstü) aç~k b~rak~lm~~~olan bu ikinci tipin Anadolu'da bir çok
misalleri vard~r. Ak~ ehir'de Sahibata, Kayseri'de Hant Hatun, Sivas'ta ve Kayseri'de Sahibiye medreseleri, Sivas'ta Bürucerdi,
Tokat'ta Gökmedrese Sinop'ta Pervane bey medresesi bu tipte olanlardand~ r. Görülüyor ki bunlar daha çok yap~lm~~~ve Anadolu Beylikleri zaman~nda da devam etmi~ tir. Karaman'da Hatuniye, Ni~de'de Akmedrese bunlardand~r. ~~te konumuza esas olan S~ rçal~~Medrese de bu ikinci tipdendir. Fazla olarak Tokat'taki Gökmedrese,
Ni~de'deki Akmedrese gibi iki katl~d~r.
S~rçal~~medresede kullan~lan in~aat malzemesi: Medresenin d~~~divarlariyle mimari tezyinat~n~n bulundu~u cümle kap~s~~Konyan~n Giçi
Muhsine ve Saray köylerinden getirilmi~, asl~~indifal tüflerden olan
yap~~ ta~~ndand~r 1. D~~~duvarlar~~ince tarakla yontulmu~~bloklar halinde Giçimuhsine ta~lanndan itina ile örülmü~tür. ~ç k~s~mlann duvarlar~~kireç harç ve moloz ta~larla yap~larak, yüzleri, bir iki sat~h
müstesna, ekseriya çini kaplanm~~t~r.
~imdi medresenin esas k~s~mlar~n~~tezyinatiyle birlikte ele alal~m:
A- Medresenin cümle kap~s~ : Binan~n temel divarlar~~hizas~ndan
d~~ar~ya ç~ km~~~iki yan duvar~~ile bu divarlara istinat eden yüksek bir
tak kemeri ve kemer üstü sath~ndan meydana gelmi~tir. Yan duvarlar~n~n d~~~yüzleri medresenin esas divarlar~~ gibi ince tarakla yontulmu~~ta~lardand~r. Cephesi ve iç yanlar~~mimari tezyinat ve ni~lerle
bezenmi~tir. (Resim 2). ~öyle ki kap~~cephesinin d~~~kenar~~e~kenar
dörtgen (main) lerle, içleri ba~~ve yanlar~~dairevi geçmelerden meydana gelmi~~hendesi bir bordürle çevrilmi~ tir. Bu bordür, kap~y~~zeminden ay~ ran kabartma ve çukur silmeli bir kaideden ba~lar. Sa~Konyadaki tarihi eserlerde ba~l~ca üç cins yap~~ta~~~kullan~lm~~t~r. a- Giçimuhsine ta~~d~ r. Soluk mavi, esmer renkte olur. indifai tüflerdendin Harici tesirlere kar~~~çok dayan~kl~~ oldu~u halde yumu~ak ve i~lemesi kolayd~r.
b Sille ta~~, k~rm~z~mt~ rak renktedir. Bir cinsinin mukavemeti az ise de, di~er
k~sm~~sert ve dayan~kl~d~r. Fakat i~ lemesi zordur. Bu da indifai tüf (Volkan külü) dür.
c Gödene ta~~, sanmt~rak beyaz renkte bir nevi kalker ta~~d~r. Bu isimler
bulunduklar~~ semt ve köylere göre verilmi~tir.
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dan yukar~ya, kap~~üstünde ufki, solda yukar~dan a~a~~ya do~ru devam eder. Bundan sonra kenarlar~~üç tahrir çizgisiyle s~n~rlanm~~~
yar~m y~ld~zlardan bir ikinci bordür vard~r. Bu da ayn~~suretle kap~~
etrafim çerçeveler. Bunu müteakip hendesi hatlar içine papatyalar
konmak suretiyle yap~lm~~~(buna çiçekli hendesi tezyinat diyebiliriz)
daha geni~~bir bordür gelir. Bu suretle kap~~yüzü tamamlanm~~~olur.
(Resim 3). Bundan sonra kap~~sath~~içe do~ru çalmm~~~ve yüzü rumf
motiflerden bir zencirek ile süslenmi~tir. Bu k~s~mda baklava biçimli bir kenar tezyinat~ndan sonra gö~desi zikzakh, ba~hk ak~~zencirekle ayr~lm~~~ve ba~l~k alt~~iki boy yaprak tezyinatiyle tamamlanm~~~sütuncalar vard~ r. Bu sütuncalar bir bumbar tezyinatiyle taçland~rdm~~t~r. Böylece kap~~sath~~k~r~lm~~~ve iç tarafindaki ni~lere dönülmü~tür. Buraya kadar yaz~lan tezyinat unsurlar~~birer tahrir çizgisiyle yekdi~erinden ayr~lm~~t~r. (Resim 4, 5).
Cümle kap~s~~ni~leri : Kap~n~n sa~~ve solunda iki ni~~vard~r. Sa~~
ni~~d~~ ta hendest geçmelerden bir bordür ile çerçevelenmi~tir. Bu çerçevenin içine münkesir hatlarla süslü sütuncalarla mihrap çukuruna
geçilmi~, ortas~na üst tarafi istalaktitli bir mihrap aç~lm~~t~r. Mihrap
çukurunun içindeki yivlerin ba~~~nebad süsler ve minicik istalaktitlerle tamamlanm~~t~r. (Resim 5, 6, 7). Sol ni~~sa~dakinin ayn~d~r.
Yaln~z kenar~ndaki hendesi geçmeler aras~na alt~~yaprakh papatyalar
konmu~tur. (Resim 2).
Ni~lerin üstü: Tak kemerinin üzengileri, istalaktitler ve mihrapç~klarla süslenerek bunlara istinat eden tak kemeri çevrilmi~tir. Kemer
kavsinin kenarlar~~tek tahrir çizgisile ayr~lm~~~yar~m papatyalar (14
kavisli mihrapç~k) ve hendesi geçmelerle süslenmi~tir. Kemer aynali~~na ve kaidesine muhtelif bezemelerle doldurulmu~~yedi tane göbek tezyinat~~konmak suretiyle tenevvü temin olunmu~ tur (Resim
2, 7).

.

Giri~~kap~s~ : Ni~lerden sonra ince tarakla yontulmu~~ta~lardan
yan söveleri bulunan ve uzunlu~una, geni~li~ine gififtler aç~larak
haz~rlanm~~~muhtelif renk ta~lardan bas~k kemerli bir giri~~kap~s~~
aç~lm~~t~r. Giri~~kap~s~n~n yukar~s~nda ve iki tarafinda üstleri istalaktit
tezyinat~, yanlar~~sütuncalarla müzeyyen iki tepe penceresi aç~lm~~,
bu pencerelerin aras~na yanlar~~burmah sütuncuklara dayanan üç
kemerle tahdit olunmu~~bir sat~h içine bir numarah kitabe konulmu~tur (Resim 7, 8).
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Methal : Giri~~kap~s~ndan geçilince, sa~~nda türbe odas~~solunda medrese, alt kat odalar~ ndan birinin divarlar~na istinat eden ve
üstü Bursa kemeriyle nihayetlenmi~~bir medhal vard~r (Plan 4). Bu
methal kemerleri üzengilerinden ba~ layan ve ince mozayik tezyinatla
bir s~ra renkli tu~la, bir s~ ra kahve rengi çini ile tahrirlendikten sonra,
iç sath~~ mavi, kahverengi çiniler ve renkli tu~lalardan nihayetsiz bir
bezeme ile süslüdür. Resim 9, ~~2'de sa~~kö~ede bu k~s~m görülmektedir.
Türbe : Methale iki kap~~ aç~l~r: sa~daki kap~dan türbeye girilir, türbe altl~, üstlü iki katt~r. (Plan 4).
Türbe mahzeni : Mahzene gayrimüsavi yükseklikte yedi ayak
merdivenle inilir. Mahzen kare ~eklinde bir temel üzerine kurulmu~tur. Duvarlar~n kö~elerinden yükselen kemer ayaklar~ na istinat eden
mütekat~~dört sivri kemerin birle~ mesinden meydana gelmi~~manast~r Tonusu ile mahzenin üstü kapat~lm~~t~r. Türbede medfun zevat~n
mumya veya kemiklerinden eser kalmam~~t~r. (Plan 2).
//- Mezar odas~ : Bu odaya methalden iki ayak merdivenle ç~k~l~r. Selçuk türbelerinde ölünün cesedi veya mumyas~~yukarda yaz~lan
mahzene kondu~u halde mahzen üstündeki odaya temsili mahiyette
mezarlar yap~l~ r. Ziyaretçiler bu makama gelirler. Fatiha okurlar.
Onun için buraya mezar odas~~dedik. Mezar odas~~da kare planl~~olup
moloz duvarla in~a edilmi~, do~u ve bat~ya iki tane dikdörtgen pençere aç~lm~~t~r. Duvar~n üstü sekiz s~ ra tu~la ile çevrildikten sonra, bir
s~ ra tu~la ve tu~la aralar~na kare ~eklinde mavi ve kahverengi çiniler
konmu~~üç s~ra tu~la ile de sat~h daralt~larak kubbeye geçilmi~tir.
S~ rl~~ tu~la ve çinilerden bal~k k~lç~~~~~eklinde örülerek f~r~n s~rt~~(bas~k)
bir kubbe ile mezar odas~n~ n üstü kapat~lm~~t~ r. (Resim ~~o, ~~~ ). Türbenin içinde üç kabir vard~ r. Bu kabirlerin d~~~~çinilerle süslü ve burada medfun kimselerin isimleriyle ölüm tarihleri yaz~l~~oldu~u kabul edilebilir 2 . Bunlardan eser kalmam~~t~r.
Ç- Talebe odalar~ndan biri: Methalin soluna aç~lan bas~k kemerli
bir kap~dan bahse konu olan talebe odas~na girilir. Odan~n tavan~~bir
tonosla kapat~lm~~, do~u duvar~na içe ~eyh küçük bir pencere aç~l2 1313 y~l~nda buray~~ ziyaret etmi~~olan merhum üstat Ahmet Tevhit bey
kabirlerde çini parçalar~~ gördü~ünü kaydetmi~tir. Ahmet Tevhit. Konyaya bir
seyahat gayr-i matbu kütüphanemdeki yazma nusha. sahife 71.
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m~~t~r. (Resim 21. (Solda ve a~a~~da görülen küçük pencere budur).
Medresenin alt kat~ndaki talebe odalar~ndan mahfuz kalm~~~tek oda
olarak bu gösterilebilir.
D- Methal üstündeki eyvan: Methalin önünde yüzü ve alt~-eyvan
kemeri gibi- çinilerden kesilmi~~nebati motiflerle süslü yanlarda payelere dayanan bir kemer varm~~~(Resim ~~ sa~~tarafina ve plan 4.
C.D. kesitine bak~n~z). Bu kemerin sa~~taraf~ndaki alt k~s~= sath~~
s~rl~~tu~la mavi, mor renkli çinilerden gamah haç tezyinatiyle bezenmi~tir. (Resim 12) Kemer üzengilerinin yüzü dikdörtgen ~eklinde ufak
dört kö~e mozayik çinilerle ve iki s~ra s~rl~~ tu~la ile tutturulmu~tur.
Burada mavi, koyu mor renkli çinilerden gayet güzel yerle~tirilmi~~
istalaktitli, ayn~~renk çinilerden kesilmi~~ve lale içine susam yapra~-~~
tezyinat~ndan bordürler, s~rl~~ tu~la ve çinilerden geni~~bir kemer alt~~
sath~~görülür. (Resim 12) Bu kemerin üstü ve sol tarafi tamamen y~k~lm~~t~r. Burada yani methal üstünde önü bu kemerle müzeyyen bir sofa
dü~ünüyorum.
E - Medrese odalar~~ve koridorlan : Bu eyvandan sonra medresenin
koridorlan ve odalar~~gelir. Methal üstündeki eyvan kemeri, kenarlar~~
mozayik çinilerle süslü sütuncuklar, yüzleri betabl ve hendesI motiflerle bezenmi~~pilpayelere istinat eder. Bu eyvan kemerinin alt~ndan
sivri kemerli bir kap~~ile koridora geçilir. (Resim I sa~~taraf~nda). Koridorlann üstü yanlarda tu~ladan yap~lm~~~küçük Manast~r tonoslan,
ortas~~ da dar bir tonusla kapat~lm~~t~r. Koridorlar medrese odalar~n~n önleri boyunca sa~l~~sollu methal yanlar~ndan ba~lar, güney ve
kuzey taraflanndaki odalar boyunca devam eder (Plan: 3 E. F. kesiti). Her oda önünde payeler aras~n~~te~kil eden sivri kemerli bir geçit
bulundu~u, resim 13'teki kal~nt~dan istidlal olunabilir. Medresenin
kuzey taraf~nda dört oda temeli görülmektedir. Güney taraf~ndaki
ikinci kat odalar~n~n dö~emelerini tutan tonoslar y~k~lm~~~ise de, takviye
kemerleri son toprak temizlemesi esnas~nda meydana ç~kar~lm~~t~r.
Resim: 23 Bu tarafi da dört oda yeri görülmektedir ki böylece medresenin sa~l~~sollu alt kat~nda dörderden sekiz oda meydana ç~km~~~olur.
Cümle kap~s~n~n solunda ve türbe odas~n~n mukabilindeki iki
oda ile türbe odas~n~n soluna biti~ik olan oday~~ (~imdiki hala yeri) de
hesaba kat~l~rsa a~a~~da yazaca~~m~z kubbeli odalar hariç, medresenin
alt kat~nda onbir oda vard~r. Güney tarafinda alt kat kemerlerinin üstünden ba~layan ikinci kat irtibat duvarlar~, temel bakiyeleri bunun bir
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hakikat oldu~unu gösterir. Böylece üst kat~~da onbir odal~~kabul etti~imizde medresenin yirmi iki odas~~bulundu~u neticesine vard~r.
E - Kubbeli odalar: Medrese avlusunun bat~~taraf~nda bugün mevcut olan yanlarda iki kubbeli oda (dershane) ile ortada bir eyvan vard~r. (Plan 5 A-B kesiti). Medrese koridoruna aç~lm~~~bir kap~~ile sa~daki kubbeli odaya girilir. Oda duvarlar~~içten dik dörtgen bir kaide
üstünde yükselir. Odan~n güney duvar~~ortada bir payeye istinat eden
iki kemerle kare ~ekline çevrildikten sonra, üçgenvari pandantiflerle
on alt~ya bölünerek kubbe kasna~~na var~lm~~~ve üzerine sivrice bir
kubbe oturmu~tur. Kap~~yan~nda medresenin avlusuna aç~lan büyük
bir penceresi, (resim: ~~4, 15) kubbe tanburunun do~u ve bat~~taraflanna aç~lm~~~üstü kemerli iki y~ld~z penceresi, güney duvar~nda basit
bir mihrab~~ vard~r. Burada kemerler, pantantifler, kubbe tu~ladand~r. Bu mihraba bakarak bu odaya mescit diyenler de olmu~tur 3.
Bu odan~n ~imal divanndaki kemerlerin üstünü te~kil eden yerde kahn
duvarlar~n yükselmesi laz~mgelirken, duvar blokunun içinde bir geçit
b~rak~lm~~, üstü bir tonosla kapat~lm~~t~r. Bu geçit medresenin arka
taraf~ndan geleceklerin medreseye girebilmeleri için bir arka kap~~
yolu olmas~~mümkündür.
Sol taraf~ndaki kubbeli oda (dershane) ye gelince:
Bu odaya di~eri gibi sol taraf koridoruna aç~lan bir kap~dan
girilir. Oda dört kö~e bir kaide üzerine kurulmu~~üçgenvari
pandantiflerle on ikiye taksim edilerek kubbe kasna~~~çevrilmi~,
üstüne sivrice bir kubbe oturmu~tur. Bat~~ve güney duvarlannda iki
küçük y~ld~z penceresi vard~r. Bunlardan bat~ya aç~lamn üstü sivri kemerli, di~erinin yanlar~~zikzakh, süslüdür. Bu odan~n medrese avlusuna aç~lan büyücek bir penceresi varm~~; bugün kapat~lm~~t~r. Bunun
duvarlar~~da moloz ta~~pandantif ve kubbe tu~ladand~r.
G - Eyvan cephesi: Eyvan kemerinin aynal~k k~sm~~y~k~lm~~t~r. Biz
bu eyvan~n cephesini Gömeç hatun türbesinin tak kemerinde oldu~u
gibi dü~ündük. A~a~~da yazaca~~m~z tezyinat bakiyeleri ve ayetlerin
devam~~bize bu kanaati vermektedir. ~öyle ki: eyvan~n yan cephelerini süsleyen tezyinat, kemer d~~~nda ve sa~daki kubbeli oda penceresi
üstünde gayet sanatkarane çini geçmelerden ayakl~~ktifi ile yaz~lm~~~
Kitabe 3. ten sonra ba~layan d~~~bordur (Resim 14'te)
3

Konya ve rehberi sahife 65.
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görüldü~ü gibi mozayik çini geçmelerden nihayetsiz bir bezeme halinde devam eder. Bundan sonra mavi çinilerden tahrir çizgileriyle
ayr~ lan zencirek gelir. Burada duvar biraz incelir. Sonra Besmele ile
Süre 2, Ayet 284-286 ba~lar. (Kitabe 2) ve yukar~ya do~ru devam
eder. Bu ayetler mor çinilerden nebati motifler aras~na mavi çiniden
kesilmi~~Selçuk sülüsü harflerle yaz~lm~~t~ r. Ayet yaz~l~~olan bu bordürün yanlan da mavi çinilerden bir tahrirle s~n~rlanm~~t~r. Burada
eyvan~n yan cephesi bir silme ile çukurla~~r. Bu silmenin yüzü lacivert, mavi çinilerden rumi ve lâlelerden meydana gelmi~~nebati
tezyinat~~muhtevidir. Bu da ~akuli olarak devam eder. Bundan sonra
eyvan~n kemer yanlan ba~lar. Kemer üzengisi lacivert ve mavi çinilerden geçmeler ve sütuncuklarla süslüdür. (Resim 15). Tam kemer
üzengisine küri olarak a 11.1 yaz~lid~ r. (Kitabe 3). Buradan ba~layan ve sureti mahsusada imal edilmi~~mavi ve mor renkli çinilerden
yar~m üstüvani iki tahrir (ka~) yükselir. Bunlardan bir tanesi ~akull
olarak devam eder. Di~eri eyvan kemeri kavsile döner. Bunu müteakip aç~k kavis halinde bir sat~h vard~r. Bu sath~n içi de mavi çinilerden bir tahrirle s~n~rlanm~~~ve mavi çinilerden nebati tezyinat aras~na
Sure 48, Ayet 1-4 (Kitabe 4) harfleri koyu kahve rengi çinilerden
kesilmi~~yukarda i~aret edildi~i gibi, Selçuk sülüsü harflerle yaz~lm~~ t~r. Bu cephenin kenar~~ alt~~kö~eli bir sütunun yar~s~~ ~eklinde ve mavi
mor çinilerden üç yüzlü bir sütunla nihayetlenir. Burada eyvan kemerinin yüzü içeriye dönmü~ tür. Eyvan kemerinin sol taraf~~da buraya kadar yaz~lanlar~ n ayn~d~r. Yaln~z bu tarafta sa~da ba~layan
bordürdeki ayetlerin son k~s~mlar~~gelir. Eyvan kemerinin sol taraf
W , pencere üzerinde
üzengisinde küfi ile tekrar Elmülkülillah
ve evvelki ~ekilde El'azame-tülillah Z,LlJI yaz~lm~~t~r. (Resim: 15,
Kitabe 3) Buraya kadar anlatmaya çal~~t~~~m~z eyvan cephesinin sa~~
yan yüzünde ~akull olarak yükselen, sol yan yüzünde yukardan a~a~~ya do~ru devam eden ayetlerin 4/7 ünü te~kil eden bir k~sm~~noksand~r ki, bu yaz~lar~n eyvan~n sa~~ve solunda yanlar~na do~ru devam
etti~i ve aynal~k k~sm~nda ufkl bir sat~r bulundu~u kanaatini vermektedir. Çünki yapt~~~m~ z hesaplara göre, mevcut yaz~~bakiyelerinin (Kitabe 2 [ 1 i~areti d~~~nda kalan k~s~m) uzunlu~u ~~o,8o
metredir. Mevcut yaz~n~ n 4/7 ü ise 14 metrelik bir sahay~~ i~gal edecektir. Bu itibarla eyvan kemerinin üstünde bu yaz~lar~~tamamlayan
bir aynal~k bulundu~u ve aynal~~~n yaz~lar~n devam~~ile çerçevelendi~i muhakkak olarak kabul edilebilir. (Plan 6).
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V- Eyvan~n içi: Eyvan dikdörtgen ~eklindedir. Arka ve yan duvarlar~~yükseltilmi~, önü aç~k b~rak~lm~~t~r. Yan ve arka duvarlar~n~n
yüzleri alt~~kö~eli mavi çinilerle kapl~~imi~. Bu, mihrap üzerinde ve
mukabil taraf~ndaki duvar yukans~nda görülen kal~nt~lardan anla~~lmaktad~ r. Tonos üzengisiyle duvar sat~hlar~~küçük dikdörtgen ve
kare ~eklinde, bir s~ras~~çini, bir s~ras~~ s~rl~~ tu~ladan olmak üzere iki
s~ra korni~le ayr~lm~~t~r.
H- Eyvan kemerindeki süsler ve yaz~lar: Eyvan kemerinin alt~ndaki
çizgiler s~rl~~ tu~ladan kabartma bir kenarla hudutlanm~~, içine mavi
ve mor renkli çinilerden bir geçme içine be~~alt~~kö~eli sat~hlar tersim
olunmu~, bu sat~hlar~ n içi de yine mavi, mor, kahverengi çinilerden
hendesi geçmelerle doldurulmu~~ve yaz~lar yaz~lm~~t~r. Sol taraftaki
sat~hlarm birinin içinde mühendis kitabesi vard~r. (Kitabe 5 Resim ~~6)
Kitabe mukabilinde ise farisi beyt varm~~; bugün o k~s~m dü~mü~tür.
(Kitabe 6). Eyvan tonosunun alt~~ve yanlar~~rumi motiflerden bir bordür ile çevrilmi~~içi mavi ve mor çinilerden nihayetsiz bir bezeme ile
doldurulmu~tur. Bu k~sm~n yanlar~nda çiniler mevcut ise, de, tonos
alt~~maalesef dökülmü~tür (Resim ~~7). Eyvan~n yan duvarlariyle arka
duvar~n~n birle~ti~i yerde, yukarda yaz~l~~kitabeli kemer gibi müzeyyen bir süs kemeri daha vard~r (Resim 18-19).
Eyvan~n arka duvar~ : Bu duvar~n yüzü, etrafinda mavi çinilerden
rumi, lale motifleriyle s~rl~~ tu~ladan bir bordürle tahdit olunduktan
sonra, mavi çinilerden nebati motifler içine (Kitabe 7). Besmele ile
ayet-el Kürst yaz~lm~~t~r. Bu geni~~yaz~~bordürünü müteakip mavi ve
mor renkli çinilerden rumi ve lale motifleriyle dar bir bordür daha
vard~r. Bu yaz~ dan bordürlerin içinde kalan duvar yüzü sekiz kenarl~~
poligonlarla ~ualand~nlm~~, poligonlar~n içleri gamal~~ haç ~eklinde
hendesl geçmelerin aralar~~mühr-i Süleyman'll ve iç içe sekiz kö~eli
y~ld~zlarla tamamlanm~~t~r (Resim ~~8- ~~9).
Eyvan mihrab~~: Mihrap eyvamn güney duvanndad~r. Mihrab~n yan sat~hlannda kesme çinilerdet~~ sülüs ile yaz~lm~~~(Kitabe 8) vard~ r. Bundan sonra mavi çinilerden tahrirler içine al~nm~~~mavi, kahverengi çinilerden lale tezyinatiyle süslü bir silme gelir. Bu silmenin içinde mihrap istalaktitleri ve aynal~~~~vard~r. Mihrap aynal~~~~yine mavi
ve kahverengi çinilerden y~ld~z ve yar~m y~ld~z süsleriyle doldurulmu~tur. Mihrap istalaktitleri hepsinde ba~ka ba~ka ~ekillerde hen-
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desi motiflerle müzeyyendir. Mihrap yanlar~ nda sütuncuklar vard~r.
Mihrap çukurundaki tezyinat~n karakteri bozulmu~tur (Resim 20).
Cümle kap~s~n~n üstü, (Resim 2 ~ )de görüldü~ü gibi, aç~k bulunuyordu. Son y~llarda bir ah~ap siperle kapat~lm~~t~ r (Resim 2). A~a~~da
yazaca~~m~z ar~iv tetkiklerinden anla~~laca~~~veçhile y~k~lan medrese
odalar~~kerpiçten imal edilerek içinde tedrisata devam edilmi~tir.
Hülâsa olarak denilebilir ki S~ rçal~~medrese mimarl~ k mimari
tezyinat yaz~, çini sanatlar~~itibariyle devrinin kemalini ifade eden bir
eserdir. Türk sanat zevkinin, sanat istidad~n~ n dini vecd ve ilham~n~n, bilhassa ulüvvü cenab~n~ n en canl~~ve heyecanl~~bir ~ahidi ve ~ahikas~d~r.
II . K~TABELER
I - S~rçah Medresenin cümle kap~s~nda ~u in~a kitabesi vard~r:
(Resim: 8).
jl121-11 — 1

—2

)k
L.

I

j

1.4kia11j

ill21-11 ;0 3: Li

_3

yJJ j U..t3U

_4

.51.;;~.

—5

j

4:131 (5i, j (Bir kelime k~ r~k)

_6
_ 7

Türkçesi birinci sat~ r "sultana mensup" demektir. ekseni kitabelerde
Selçuk tu~ras~~olarak yaz~l~r. Di~er sat~rlar "mü'minler beyi (Abbasi halifesi) nin orta~~, büyük sultan, âlemde Hakk~ n gölgesi, din
ve dünyan~n yard~mc~s~, ~slam ve müslümanlar~n yücesi, fetih babas~,
Keykubat o~lu Keyhusrev'in hükümdarl~~~ nda, Hakk~n rahmetini
dileyen fakir Bedrüddin Muslih. Allah ona tevfikini devaml~~ k~ls~nBu mübarek medreseyi 640 y~l~nda in~a etti. imam-~~âzam Ebu Hanife -Allah ondan raz~~olsun- eshab~ ndan olan fukahaya ve ilmi
f~k~h müntesiplerine 4 vakfetti.) demektir.
F~k~ h 4-71i bir ~eyi iyi anlay~p bilmek mânas~nad~r. Sonradan tefsir ve hadis
emir vezninde
dahil olmak üzere din ve ~eriat ilimlerine alem olmu~tur. Fakih
4
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Kitabe: Clement Huart. Ep~graphie Arabe d'Asie Mineure sahife: 79. No: 53'te ~u farklarla ne~redilmi~tir. 4. sat~rdaki (Ala-ülislam r5L-VI 5kg. orada alem 'ül-islâm ()k-vi
5. sat~rdaki el-fakir J,22 el-abd -1:..11 ve Muslih
B~s~l~~
, 6. sat~rdaki elmütefekk~h iii el-münfakih kuull yaz~lm~~t~r. Di~er kitabe ve
ayetler yaz~lmam~~t~ r. Ayni kitabe Dr. J. H. Löytved KoniaInschriften der SeldscHukischen Bauten sahife: 43 No: 27 de yaz~lm~~~isede sat~r numaralar~~konmam~~~3. sat~rdaki Devlet 43J., orada
5. sat~rdaki Bedr'üd-din Musl~h
Bedr'üd-din bin
Musl~h
, rahmet
.) 6. Sat~rda (El'Mütefekk~h
;d1 el'mün-fikin z7.y"ii:11 ~eklinde tespit olunmu~tur.
7. Sat~rdaki Ebihanifeden sonra Ennuman
Ji ilave edilmi~tir. Burada bir kelime k~r~k ise de Ennuman oldu~u kestirilemez;
o zaman mevcut oldu~u da kabul edilemez çünkü Dr. J. H. Löytved
den evvel kopya etmi~~olan Clement Huart da bu kelimeyi görmemi~tir. Burada silik olan kelimenin El-Küfi ,3"_,5j1 olmas~~ dayak~~~r. Çünkü kelimenin sonundaki fi j harflerinin kal~nt~lar~~
farkedilmektedir. Bu kitabe Konya ve rehberi (bir heyet taraf~ndan
yaz~lm~~~1339 da Istanbul Ahmet Ihsan ve ~ürekas~~taraf~ndan bas~lm~~t~r.) Sahife: 65'te yay~nlanm~~, fakat 4. sat~rdaki Kasim
kelimesi hiç yaz~lmam~~~5. Sat~rdaki El-Mütefakk~h kaidl El-Münkin
&,14:1.1 yaz~lm~~ ; 6. sat~r~n ba~~ndaki Ebi L31 kelimesi unutulmu~ ; bu
sat~rdaki k~r~k kelime i~aret olunmam~~t~r.
Tarihi turistik Konya rehberine (Konya yeni kitap bas~mevi
~~950) Konya ve rehberindeki yanl~~larla iktibas olunmu~tur. Kitabeyi, baz~~ nokta farklar~ndan sarf~nazar, en do~ru olarak Ahmet
Tevhit bey merhum yazm~~t~r.5
II S~rçal~~Medresenin eyvan yanlar~ndaki d~~~bordürde ~u âyet
vard~r. Sure : 2 âyet 284-286 (Resim: 15)

~ i_~g ,•)~~ Ly;jy~~

.4:~~~

jil ,:y«-•

s~fatt~r. Cem'i fukaha gelir. F~k~h ilimlerini bilen kimseler demektir. Tefekkuh 42-43
tefe'ul vezninde f~k~h tahsil ve f~k~h ilmine intisap edenler manas~na gelir. F~k~h
ilmine intisap etmi~~kimselere de mütefekk~h d£i. denilir. Vak~f medresesini Imam~azam Ebuhanife mezhebine göre amel eden f~k~ h alimlerine ve müntesiplerine
vakfetmi~~demektir.
5 Konyaya bir seyyahat sahife 70.
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Lc.

4:31

‘...)is~~P

0..(1,•3 31t~.

jit;

I jlli*

j

L:ALC» *.;.„a1.1 L..41 j

LA;

j

klz-l$1.r41
L.--)1 I:J

j

`L.5,,,j

J

e.1;_~yy

l;Ui>I

) 1:4;

L:Ap j > U z;11,
*

Türkçesi "göklerde ve yerde olan her ~ey Yüce Tanr~n~nd~r.
Nefsinizde olan~ , izhar etseniz de gizleseniz de onunla Allah sizi hesaba çeker, diledi~ini af ve diledi~ine azab eder. Allah her ~eye kadirdir.
Resul kendine Rabbi taraf~ndan indirilen ~ eye iman etti, mü'minler
de Allaha, Meleklerine, Kitaplarma ve Resullarine iman ettiler.
Biz Resullerden birinin aras~n~~tefrik etmeyiz. E~itlik ve itaat ettik.
Ya Rabbi senin ma~firetini isteriz ve nihayet gidece~imiz yer sensin.
dediler. Allah bir nefsi ancak vüs'u kaderiyle mükellef eder. Kimsenin
kazand~~~~kendi lehine veya aleyhinedir. Ya Rabbim bizi unuttu~umuz ~eyle veya hatam~ zla sorguya çekme. Ya Rabbi bizden evvelkilere yükletti~in gibi a~~ r yükler yükleme. Ya Rabbi bize takatimiz
olmayan~~tahmil eyleme, bizi af ve ma~firet eyle ve bize rahmet buyur
sen Mevlâm~ zsm. Kâfir kavim üzerine bizi mansur eyle" demektir.
III — Medrese eyvan~mn sa~~taraf~ ndaki kubbeli odan~n pençeresi üzerine çinilerle ve küfi yaz~~ile ..5 .,-<2.1! ~ükür Allah içindir.
Eyvan kemerinin sa~~ve sol üzengilerinde u .J.W mülk Allah içindir.6
büeyvan~ n sol tarafindaki kubbeli odan~n pençeresine de
yüklük Allah içindir. cümleleri yaz~lm~~t~ r.
IV — Eyvan yan~ ndaki mukavves bordürde ~u âyet vard~r.
Sure: 48. âyet: 1-4 ve 5.ten bir k~s~m.
Lu~~

,&~~ Lj

t...) L:4; <Y
6

Dr. J. H. Löytvel sahife 30-31 de di~erlerini yazm~~~bu cümleyi almam~~t~r.
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~ Ij cjy..3.13
* EIc.S.›-

J ;L:C.1~~ J.» 4_4 ii
»•T

T _ta; 4:131

4".131

4"»

tIC

"Tevekkül Allah üzerinedir. Rahmet ve inayet sahibi Allah~n
adiyle ba~lar~m. ~ - Biz sana a~ikar bir fetih ile ftituhat verdik. 2- Allah
senin geçmi~~ve gelecek günahlar~n~~ma~firet etmek ve senin üzerine
nimetini itmam eylemek ve seni do~ru yola hidayet buyurmak için,
3- ve sana galib ve kadir bir nusrat ile nusrat etmek için bu fiituhat~~
verdi 4- Imanlar~~üzerine iman artmas~~için mü'minlerin kalplerine
süküneti inzal eden odur. Göklerin ve yerin bütün askerleri Allah~nd~r. Allah alim ve hakim oldu. Erkek ve kad~n mü'minleri... ilâh..
V—Eyvan kemerinin sa~~yukar~s~nda ~ u mühendis kitabesi vard~r:
—1
—

„Plan

2

14:
1 — 3
LS

—4

Türkçesi "Tus'1u 1 mühendis Osman o~lu Mehmet o~lu Mehmet
yapt~." Yukar~da i~aret olunan ne~riyatta kitabede tekerrür eden
Mehmet bin
kelimeleri noksan yaz~lm~~t~r. Bu kitabe medresenin mühendisini göstermesi bak~m~ ndan önemlidir.
VI—Eyvan kemerinin sol taraf yukar~s~nda ~u farisi beyt yaz~l~~imi~ :
lL
~~
— 2
JISS

—4

Türkçesi "hat~ra kals~n diye bu nak~i (S~rçal~~Medreseyi yahut
7 Tüs, Horasan'da Me~hedin 20 kilometre bat~-kuzeyinde eski bir ~eh~rdir.
Islâmiyetten evvel ve sonra mamur ve me~hur olup Imam-~~Gazali, Nasir üd-din,
Firdevsi gibi bir çok büyükler yeti~tirmi~tir. Harun'ür-Re~it bu ~ehirde vefat etmi~,
12 Imamdan Ali R~za bu civarda ~ehit edilmi~ti. ~mam-1 Ali R~zanm ~ehit edildi~i
Tokan köyü bilahare Me~hed nam~~ile büyük bir ~ehir haline geldi~i için Tüs ahalisi
de buraya göçmü~~ve Tüs harap olmu~tur. Kamus ül-alâm cilt 4, sahife 3021.
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çini tezyinat~) yapt~m. Ben ölürüm bu yadigâr kal~ r." kitabenin
yaz~lm~~t~r. 8
I. Sat~r~ndaki nak~~~kelimesi bes
VII - Eyvan~n arka divar~~ bordüründe ~u âyet yaz~l~d~r.
Sure: 2 âyet 255

Li~~ r.!

L.5 -1 ye. .» 11 e~n Z~~~~

(e;
oxp

Li t. 43

(.41

e.U.,•Lc

-

jet~~ yb

..•

L.r.)

Türkçesi "ondan gayri Ilâh olmayan Allah diri ve kayyumdur.
Onu uyuklama ve uyku alamaz. Göklerde ve yerde olan ~eyler onundur. Izni olmaks~z~n onun indinde ~efaat eden yoktur. Halk~n önünde ve arkas~nda olan~~ (istikbal ve maziyi) bilir. Insanlar onun
ilminden, onun istedi~inden ba~kas~n~~ihata etmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri al~r. Onun h~fz~~onu yormaz. O pek yüksek ve pek büyüktür." (tercümeli Kur'am kerim sahife: 37).
VIII — Eyvan mihrab~n~n d~~~bordüründe ~u yaz~lar vard~r.
Sure: 3 âyet: ~ 8 ve 19 dan bir k~s~m.
3~ ,54-511 cj,-)1 411
eJIN/
~ ii j~~
;511.~ .,
e~nr _12-211.! VI;
Türkçesi "Allah ve Melekler ve ilim sahipleri ~ahadet ederler ki ondan ba~ ka adalet ile kaim ilâh yoktur. Ve aziz, hakimdir.
Allah indinde din, Islâm dinidir.
III. AR~IV KAyITLARI

Kitabesinde, medresenin Imam-~~âzam mezhebinde olan fukahaya ve f~k~ h müntesiplerine, yani medrese talebesine vakfedildi~i tasrih edilmi~tir. Bundan da anla~~ld~~~ na göre, medresenin bir vakfiyesi
dolay~siyle gelirleri ve giderleri vard~ . Esasen bu kabil vak~f müesseselerin binalar~~ yap~ld~ ktan sonra arazi, emlâkten ve ba~ ka bir çok
~eylerden vak~flar yap~l~ r, bunlardan elde edilecek has~lat~n nas~l idare ve ne gibi hizmetlere sarfolunaca~~~tespit olunur. Müessese ba~ka
8

Ahmet Tevhit, Konyaya bir seyyahat, gayri matbu nüsha sahife 71.
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bir yard~ma muhtaç olmadan as~ rlarca idare ve idame olunabilirdi.
S~rçal~~medrese de böyle idi. Maalesef esas vakfiyesi bulunamad~.
Konya Müzesindeki ~er'iye sicil defterlerinde, Vak~flar Umum Müdürlü~ü ar~ivinde bu medreseyi alakaland~ran bir çok kay~tlar varsa
da, vak~f ve tevliyet ~artlar~~hakk~nda aran~lan uzun ve esasl~~bilgileri
ihtiva etmemektedir. Medrese vakfiyesinde tevliyet ve müderrislik
cihetleri için ~artlar konulmu~~olacak ki, ar~iv kay~tlar~~hep mütevelli
ve müderrislerin tayinleri ve azilleri hakk~ndad~r. ~öyle ki, ~er'iye sicil
defterinde bu medreseye mütevelli tayini hakk~nda Zilhicce 1078
(1668 M) tarihli Berat sureti vard~r.9 Bu defterlerde bir de medrese
evkaf~ndan bir debba~~dükkan~n~n icar~~ hakk~nda Zilhicce 1085
(1675. M) tarihli bir kay~t vard~r. 10 Vak~flar Umum Müdürlü~ü ar~ivinde bulunan kay~ tlardan bir kaç tanesini zaman~ ndaki tayin
ve tevcih hususiyetlerini oldu~u gibi aksettirmi~~olmak için aynen
al~yorum.
Medresei S~rçal~~Maa Tevliyet der Konya
Eb ül-Faz~l ~eyh Es'seyit Ahmet efendi arzuhal sunup medrese-i
mezbiire maat-tevliye ruus-i hümayi'm ile mutasarr~f Mustafa efendi
fevt olup medrese-i mezbûre mahlule olma~la kendüye verilmek bab~ nda inayet rica ve medrese-i mezbure maa-t tevliye tevcih olunmak
üzere faziletlu ~ eyh ül-islarn mevlâna Abdullah efendi hazretleri i~aret etmeleriyle Anadolu Muhasebesinde medrese-i mezbûre müderrisli~i vazife-i muayyene ile Seyyit Mehmet efendi üzerinde bulunmakla
i~aretleri mucibince tevcih olunup
fi 5 Safer 1124 (1712) M.11.
Maat-tevliye vakf~~medresei S~rçal~~ der Konya
Vazifei muayyene ile zikrolunan medresenin müderrisi ve vakfin~n mütevellisi olan Eb ül-Faz~l ~eyh Es-Seyit Ahmet efendi diyar~~
aharda mutavatt~ n ve târik-i hizmet olup medrese-i mezburede olan
talebe-i ulumu perâkende ve tevliyet umuru muattal kalma~la erbab-~~istihkaktan Veliyyüd-din efendi ve Hüseyin efendi ehli ilim ve
9 Konya Müzesi ~er'iye sicil defterleri defter 17: Sahife 286.
10 Defter: 35: Sahife 141.
Il Vak~flar umum müdürlü~ü ar~ ivi, Anadolu tafsili 1121-1128 defter: No
234 sahife: 50.
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mahal ve müstahik ve tedrise kadir olmalariyle berveçhi i~tirak verilmek ricas~na Konya kazas~~Naibi Seyyit Mehmet efendi arz ve medresei mezbure tevliyetiyle erbab~~istihkaktan mezkürana alel-i~tirak
tevcih olunmak üzere faziletlu ~ey ül-islam mevlâna Ataullah Mehmet efendi hazretleri i~aret etmeleriyle mucibince tevcih olunmak...
fi 28 Rebi'ul-Evvel 1125 ( 7 ~~3 m .) 12.
Erbab~~istihkaktan Esseyit Mehmet efendi arzuhal sunup medine-i Konyada vaki S~rçal~~medresesi vakf~n~n vazife-i muayyene ile
müderrislik ve tevliyeti babas~~Eb'ül-Faz~l ~eyh Esseyit Ahmet efendinin, bundan akdem üzerinde iken 1133 (1720 M.) tarihinde vefat
ettikte sa~ir bulunma~in zikrolunan müderrislik ve tevliyet pederi
mezbürun mahlulünden Hüseyin efendi ve Mehmet efendi ve Seyit
Süleyman efendi ve di~er Mehmet efendi nam dört nefer kimesnelere
tevcih olunduktan sonra mezbûr Hüseyin efendinin tevliyeti mezbureden hissesi ref'inden 1138 (1725 M.) senesinde Umran zade Mehmet efendi ile ahar Mehmet efendiye bad et-tevcih refilerinden Esseyit Elhac Mustafa efendi ibni Seyyit Hac~~Aliye tevcih ve Mehmet efendi ve Seyyit Süleyman efendi dahi fevt olmalariyle anlar~n dahi
mahlüllerinden zikrolunan müderrislik ve tevliyette hisseleri sülâle-i
Hazret-i Ömer Rad~yallahü taalâ anhü'den Esseyit Elhac Mustafa
efendi ibni Esseyit Hac~~Ali ile mevlâna Ahmet efendi ibni Hüdaverdi'ye ~~138 (1725 M.) senesi ~evvalinde tevcih ve merhum di~er
Mehmet efendinin dahi tevliyeti mezbûreden hissesi ref'inden mezküran Umran zade Mehmet efendi ve ahar Mehmet efendiye verildikten sonra refilerinden zikrolunan tevliyet ve müderrislik rubu hisselerine mutasarr~f-~~mezkûr Ahmet efendi ibni Hüdaverdi'ye tevcih
olunup veçhi me~ ruh üzere zat-i mezkûrlarm üzerlerinde olup olveçhile babas~~nan pâresinden mahrum kalma~~n erbab~~istihkaktan
ve evlad~~ulemadan ve emri maa~ta ~iddet i ihtiyac~~olup her veçhile
sezay-i merhamet ve mahall-i inayet olma~la olbapta istid'ayi inayet
ve merhamet etme~in zikrolunan müderrislik ve tevliyet cihetine mukaddema mutasarr~f olan Eb ül-Faz~l Esseyit Ahmedin hiyni fevtinde o~lu Esseyit Mehmet sa~ir olma~la medrese maa - ttevliye e~has~~
adide tasarrufunda olarak elyevm dört neferin üzerinde idü~i derkenardan mefhum olup sahibi arzuhal dahi babas~~ekme~i al~nmas~na
12

Ayn~~defter sahife: 230.
Belleten C. X V, F. 24
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tahsili istidat eyledi~i ihbar~~sikat ile malûm olma~la zikrolunan dört
nefere te~rik ile sahibi arzuhal~n be~inci olmak için hissei tasarrufuna
berat verilmek üzere mecmai e~tat il-fezail vet-tuka matla~~envar ilmaarif vel-ulâ haizi ~erefeyil-fik~h vel-vera' hadim-i tarafe yil-ehvai
vel-bilde' bilfiil ~eyh ül-Islâm ve Müfti ül-enâm olan semahatlu faziletlu ~shak efendi hazretleri i~aret etmeleriyle i~aretleri mucibince tevcih ve berat verilmek bab~nda. 17 Ramazan ~~146. (1733 M) 13.
Esseyit Emrullah ile Seyyit Ali ve Seyyit Feyzullah veledan-~~
Esseyit elhac Mustafa arzuhal sunup medine-i Konyada vaki S~rçal~~
Medresesi vakf~n~n rubu' hisse müderrisli~ine mutasarr~f kain pederleri ve babalar~~Esseyit Elhac Mustafa efendi ibni Seyyit Hac~~Ali min
sülâle-i Hazret-i Ömer Rad~yallahü taala anhü ve yine vakfi mezburun rubu' hisse tevliyeti dahi ba~ka berat ile mutasarr~f mezkûr Esseyit Elhac Mustafa efendi ibni Esseyit Elhac Mustafa efendi ibni Seyyit Hac~~Ali fevt olup mutasarnf oldu~u rubu' hisse müderrislik ile
rubu' hisse tevliyeti mahlul olma~la mahlûlünden kendülere tevcih
ve berveçh-i i~tirak yedlerine berat-i ~erif-i âli~ân ihsan buyrulmak
bab~nda inayet reca etmeleriyle medresei mezburenin rubu' hissesine maat-tevliye mutasarr~f olan elhac Esseyit Mustafa el-OmerI
mahlûlünden n~sf~~rubu' hisse medrese-i mezbûre ile n~sf~~runbu' tevliyet al el-i~tirak damad~~esseyit Emrullah el-Omerl ile o~ullar~~Seyyit
Ali ve Seyit Fazl lu-Ilah'a tevcih buyrulmak üzere faziletlu semahatlu
~eyh ül-Islâm mevlâna Esseyit Mustafa efendi hazretleri i~aret etmeleriyle i~aretleri mucibince tevcih olunmak [asl~nda böyle. ihtisar edilerek yaz~lm~~t~r.] 13 Recep 1150 (~~~~37 m.) 14 .
Erbab~~istihkaktan Hüseyin efendi arzuhal sunup Konya'da vaki
S~rçal~~Medresenin rubu' hisse müderrisli~ine mutasarr~f esseyit elhac
Mustafa efendi ibni Seyit Hac~~Ali min sülâlei Hazreti Ömer Rad~yallahü taala anhü ve yine vakf~~mezbûrun rubu' tevliyetine dahi
mutasarnf~~mezkiir Esseyit elhac Mustafa efendi ibni Seyyit Hac~~Ali
efendi fevt olup mahlûlü mezbûrun n~sf~~kendüye tevcih olunup yedlerine berat-i ~erifi âli~ân ihsan buyrulmak bab~nda inayet reca etme~in mucibince medrese-i mezbûrenin rubu' hissesine maa tetevliye
mutasarr~f olan elhac Esseyit Mustafa efendi el-~omerl mahlûlünden
13 Vak~flar Umum Müdürlü~ü ar~ivi. Anadolu tafsili 246 No: lu defter
sahife 184.
14 Vak~flar Umum Müdürlü~ü ar~ivi. Anadolu tafsili defter No: 248 s. 235.
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n~sf~~rubu' hissei mezbure, maa n~sf~~rubu' tevliyet sahibi arzuhal
Hüseyin efendiye tevcih buyrulmak üzere faziletlu semahatlu ~eyh ülIslam mevlâna Esseyit Mustafa efendi hazretleri i~aret etmeleriyle
fi 13-Recep 1150. ( ~~~~37 M.)15.
i~aretleri mucibince tevcih olunmak
Bu tayinler 1340 R. tarihine kadar ~öylece devam eder. 1287,
1289 (1870, 1872 M.) y~llar~ nda müderrislik ~shak, Osman ve Seyyit
Hac~~Ali ve Mehmet efendi ibni Davut uhtelerinde iken bunlardan
~shak efendinin vefatiyle mahlülünden Osman efendi binniyabe edây-i
hizmet etmek üzere sa~ir Mehmet Niyazi ve Ali ve At~f ve Mehmet
Emin ve Ahmet Tahir ve Mehmet bin Davudun dahi vefatiyle hisses-i mahlülünden hissedar~~Osman efendi ve rubu' ve sülüsan ann~sfi
rubu' hissesi dahi Seyyit haf~z Abdurrahman'a verilmi~tir.
28 Muharrem 1312 (1894 m.) tarihinde bu cihetler birle~tirilerek Ali efendiye ihsan edilmi~, mumaileyhin ihtiyar olmas~~dolay~siyle 24 Zilhicce 1322 (1905 M.) de büyük o~lu Ismail efendiye verilmi~ tir. Bu müderrislik vazifesinin senevl 3600 kuru~~oldu~u 9 Zilkade
1330 (191~~M.) da 600 kuru~~daha zam edilerek 4200 kuru~a ç~kar~ld~~~~bu sahifedeki ~erhten anla~~lmaktad~ r. Ad~~geçen Ismail efendinin küçük o~lu Mehmedin ölümü üzerine mü~avirler heyetinin
tasdik~na iktiran etmi~~olan 17-4-1340 tarih ve 357 say~l~~karar ile
Ahaveyn zade Mehmet efendiye verilmi~tir 18.
Bu kay~tlara istinaden vard~~~m~ z netice ~udur: Muhtelif tamirlerle medrese binas~~ayakta tutulmu~, 1340 Rumi (1924 M.) senesine
kadar yani tam yediyüz sene faaliyetine devam etmi~tir.
I V. TAR~II

S~rçal~~medrese kitabesinde iki isim geçer, birisi devrin hükümdar~~I. Alâ üd-din Keykubat o~lu II. Giyas üd-din Keyhusrev, di~eri
medresenin bânisi Bedr üd-din Musl~h't~r.
A- IL G~yas üd-din Keyhusrev : Anadolu Selçuklu devleti I. Alaüd-din Keykubat zaman~nda kemal devrini ya~am~~, bütün Anadolu
bir idare alt~nda toplanm~~ , Kilikya Ermenileri, Suriye Eyyubileri
Selçukilere tabi olmu~lard~r. K~r~m ve So~da~a ordular sevkedilerek
15
16

Vak~flar Umt~m Müdürlü~ü ar~ivi. Anadolu tafsili defter No: s. 235.
Vak~flar Umum Müdürlü~ü ar~ivi 3-1 esas defteri Sa: 129-135.

372

M. ZEKI ORAL

haraca ba~lanm~~t~ r. Memleket idaresinde ve hele imannda hakikaten yüksek ba~ar~lar sa~lanm~~ , Anadolu, dünyan~ n en mamur beldeleriyle bezenmi~ ti. Içtimai hayat yükselmi~, Türk-Islam memleketlerinde parlayan ilim ve idare adamlar~~Anadoluda toplanm~~lard~. I~te
bu ihti~aml~~günlerde do~mu~, büyümü~~olan G~yas üd-din Keyhusreve Erzincan padi~ahl~~~~verilmi~, Selçuk taht~ na Keykubad'~n Melike-i Adile'den do~mu~~olan küçük o~lu K~l~ ç Arslan veliahd gösterilmi~~idi. Bu s~ rada Suriyenin fethi için haz~rl~klar yap~l~ yor, ümera
Kayseride toplan~yordu. G~ yas üd-din Keyhusrevde bayram tebriki
dolay~siyle Kayseriye gelmi~ ti. Verilen büyük ziyafet esnas~nda I.
Ala üd-din Keykubat 4 ~evval 634 Pazartesi (31 May~s 1237 M.)
gecesi zehirlenerek öldürüldü." ümeran~n bir k~sm~~ile fikir birli~i
yapma~a muvaffak olan II. G~ yas üd-din Keyhusrev, babas~n~n vaslyyeti hilafina hükümdar oldu. 5 ~evval 634 Pazartesi. ('Haziran
1237 M.)
Biz burada II. Keyhusrev'in hükümdarl~ k günlerinde geçen siyasi ve askeri olaylar~ n en k~sa bir özetini vermek suretiyle medresenin
yap~ld~~~~günleri ayd~nlatma~a çal~~aca~~z. Keyhusrev hükümdar
olunca, Harzem ümeras~ndan K~r Hani Zamant~~kalesine hapsetti. Bu
yüzden Harzemliler Anadoluyu terk ettiler. Kuvvetli bir Türk boyu
olan Harzemlilerin Anadoludan kaç~r~lmas~~ hiç ~ üphesiz siyasi bir
hata idi. Tahminime göre I. Keykubad'~ n vasiyyetine sadakat göstermek suretiyle II. Keyhusrev'in hükümdarl~~~ na taraftar olmayan
Taç üd-din Pervane, Husam üd-din K~ymiri 18 , Kemal üd-din Kâmyar gibi de~erli ümeray~~birer vesile ile memnun ederek istifade edecekleri yerde, Sa'd üd-din Köpe~in te~ vik' ile idareden uzakla~t~rd~.
Vücutlar~n~~ortadan kald~rd~. Yine tahminime göre öz anas~~Mahperi
hatunun da te~vikiyle üvey validesi Melike-i Adileyi Ankara kalesinde haps sonra idam ettirdi. Daha sahi olan üvey karde~leri Iz üddin K~l~çarslan ile Rükn üd-din'i öldürttü. Bu hadiseler hükümdarl~~m~n ilk y~llar~ nda (634-635) (1237-1238 M.) te oluyordu. Sa'd üddin Köpe~in hükümdar üzerindeki tesiri ve fena telkinleri ilerlemi~,
11 Bu hadisenin tafsilât~~Konyada Ala üd-din Camii ve türbeleri ad
~ndaki
makalemizin 4. Bölümünde ve Ilâhiyat Fakültesi Dergisi say~~I-IV sahife- 155-16o,
da yaz~lm~st~.
18 Yaz~c~~zade Ali Selçuknamesinde böyle harekelerunistir. Revan Kö
~kü
Kütüphanesi 1391 No nusha sa. 59o-591, 603.
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yapt~~~~zulümler göklere ç~ km~~t~. ~bn-i Bibi nushalar~ nda seciyesizli~i uzun uzad~ya yaz~ lan Sa'd üd-din Köpek te idam edildi. Bu suretle idare daha iyi niyetli ümera eline geçince Diyarbak~r taraflar~~
zaptolundu. Halep'te Keyhusrev nam~na hutbe okundu. 637 (1239
M.) y~l~nda Baba ~shak isyan~~ç~kt~. Bu isyan s~ ras~nda hükümdar bile
kendisini emniyette hissetmedi~i için Kubatâbâd'a s~~~nd~ . 19 639 H.
(1241 M.) y~l~ nda bu isyan bast~ nld~ktan sonra Diyarbak~r etraf~nda
futühata devam edilerek Meyya Fankin zaptolundu. ~arktan gelen
Mo~ul ak~nlar~~ daha I. Keykubat zaman~ nda Anadolu hudutlar~na
dayanm~~, fakat I. Keykubad'~ n dirayetli idaresi ile durdurulmu~tu.
640 H. (1242 M.) y~l~ nda, yani medrese kitabesinin yaz~ld~~~~sene,
Mo~ul ordular~~Erzurumu zaptettiler.
II. Keyhusrev'in idaresizli~i Mo~ol ak~nlar~ = devam~ na yol
açm~~ , 641 (1234 M.)'de Mo~ollar Sivasa gelmi~lerdi. Mo~ullann
ehemmiyetini de idrak edemiyen Keyhusrev, 6 Muharrem 641 (26
Haziran 1234 M.) de Köse da~~nda ma~lup oldu." Bu ma~lubiyet
Anadolu'nun Mo~ollar idaresine geçmesine ve Selçuk devletinin
y~ k~lmas~na kadar tesir etmi~ , hakikaten felâketli bir sahnedir. Mo~ollar Anadolu ~ehirlerinden baz~lann~~ tahrip etmekle beraber, a~~ r
~artlar~~ihtiva eden bir sulh yapt~ lar. Muharebe meydamndan kaçm~~~
olan II. Keyhusrev ve ümera bu sulh üzerine meydana ç~ kt~lar. Derlenip toplanma~a çal~~t~ lar. Kilikya ermenilerine iltica eden II. Keyhusrev'in ailesi efrad~~Ermeni k~ral~~tarafindan Mo~ollara teslim edilmi~ ti. Buna müteessir olan II. Keyhusrev sahip ~ems üd-din ~sfehâni
kumandas~ nda Ermenistana bir ordu gönderdi. Tarsus muhasara
olundu. Büyük bir muvaffakiyet kazamlamadan sulh edildi. Selçuk
ordular~~Tarsustan çekildi. Hayrullah efendi tarihi, ~bni Bibi nushalar~, hükümdar~n bu esnada öldü~ünü yazarlar. Hayrullah efendi tarihinde Köseda~~~ma~lubiyetinden sonra üç sene kadar Antalya, Alaiye taraflannda dola~~ p Ermenistanda Rupenyan familyas~ndan olan
Ermeni prensleriyle vakit geçirmekte iken 25 Safer 644 (12 Haziran
~.
19 Kubadâbat hakk~nda An~t Dergisi say~. ~~ o, Ilahiyat Fakültesi Dergisi say
2-3, Türk Tarih Kurumu Belleteni say~~ 66. Türkiye Turing ve otomobil Kurumu
Dergisi say~~164 te ne~riyat~m vard~r.
z° Ibni Bibi muhtasar~~tercümesi Sa. 217. Bu kitab~n mufassal~~olan El-evamir
ül-alâiye fi umur il-Alâiye'de 1 2 Muharrem 641 Per~embedir. Türk Tarih Kurumu
ne~riyat~~ t~bk~~bas~m Sa. 517.
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1246 M.) de hafakan maraz~ndan vefat etti~i tespit olunmu~tur 2°.
üstad Halil Etem bey, II. Keyhusrev'in Kalunorusta füc'eten vefat
etti~ini Ermeni müverrihi Sinpattan, ümeras~~taraf~ndan bo~uldu~unu da Cenabiden naklen yazm~~t~r.22 II. Keyhusrev, Mengüç
o~ullar~ndan Muzaffer üd-din Behram ~ahin k~z~~ile evlenmi~ti. Sonra
Gürcü Melikesi Rusodan'~n k~z~~Tamar hatun ile de evlendi.23 Mehazlar~m~zda Halep beyi Melik Aziz'in k~z~~Gaziye hatunla evlendi~i
de yaz~hd~r. Keyhusrev'in üç erkek iki k~z çocu~u olmu~tur. Bunlardan Iz üd-din Keykâvus Tarih Encümeninin Osmanl~~tarihine göre" Türk anadan, K~l~çarslan Rum cariyeden, Alaüd-din Keykubat
ile k~z karde~i Gürcü Tamar hatundan do~mu~lard~r.25
Medresenin bânisi Bedr üd-din Musl~h'a gelince:
S~rçal~~Medreseden bahseden kitaplardan bugüne kadar görebildiklerimde " Bedr üd-din Mushh'~n hal tercümesine dair bir malumata raslanamaz. Bu muhte~em ve tezyinat bak~m~ ndan fevkalade
zengin eseri yapt~ran ve onu Imam~~azam Ebuhanife mezhebi fukahas~na vakfeden Bedr üd-din Mushh'~ n ehli sünnet mezhebinden,
dindar bir müslüman, çok zengin bir tüccar yahut yüksek memuriyetlere nail olmu~~servet yapm~~~ümeradan birisi olmas~~laz~m gelirdi. Bu
ciheti ayd~ nlatmak için Selçuk devri mehazlar~ n~~taramak icap ediyordu. Biz böylece yapt~k. Mü~arünileyhin kim oldu~unu tesp~t etmek mümkün oldu. Ve anla~~ld~~ki Bedr üd-din Musl~h, Selçuk ümeCilt I. Sa. 33.
Kayseriye ~ehri Sa. 85.
23 II. Keyhusrev Tamar hatunu çok sevmi~, paralar~n~-Kiyanyan Mülukünden
Husrev Perviz'in yapt~~~~gibi-bir arslan ile bir insan yüzünü ifade eden do~an güne~i musavvir ~ir-i Hur~idi kazd~rm~~t~r ki, arslan~n Keyhusrevi, güne~in de Tamar
hatunu temsil etti~i kabul edilmektedir. Meskükât-~~ ~slamiye katolo~u k~s~m 4 Sa.
189. Kayseriye ~ehri Sa. 76. ~imdiye kadar yaln~z meskükâtta görülen bu ~irihur~it
sembolünün, II. Keyhusrev zaman~nda yap~lm~~~olan Burdurun Bucak kazas~ndaki
Incir hani kap~s~~yanlar~nda yüksek kabartma olarak tersim edilmi~~oldu~unu tespit
ettim. Resim: 22.
la Necip As~m, Mehmet Arif. Osmanl~~tarihi cilt I sa. 446.
" Yaz~c~~Ali Selçuknamesi 741 de II. Keykubad'~n ana taraf~ndan Davudi,
yani II. K~l~çarslan o~lu Tu~rul ~ah o~lu Davud'un k~z~ndan oldu~u yaz~l~d~r.
28 Dr. J. H. Löytved. Konia sahife 43. element Huart Epigraphie Arabe Sa.
49. Friedr~ch Sarre. Konia Seldschukisehe Baudenkmaler Sa. ~~o Konya ve rehberi sa. 65. Konya eski eserler k~lavuzu sa. 50. Tarihi Turistik Konya rehberi sa. 66.
21
22
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ras~n~n seçkinlerinden II. G~ yas üd-din Keyhusrev'in hâdimi, II.
Ala üd-din Keykubat'~n lalas~d~r. Biz burada vukuat~n seyrini takip
etmekle beraber devrinin tarihi malümat~ndan sarf~nazar edip yaln~z
Bedr üd-din Musl~h'~n ad~~geçen hadisat~~gözden geçirece~iz. Selçuk
tarihinin üç karde~ler saltanat~~zaman~nda idi, yani medrese kitabesinde ad~~geçen II. Keyhusrev vefat etmi~ , yerine devlet büyüklerinin
tensibiyle o~ullar~ ndan II. Iz üd-din Keykavus hükümdar seçilmi~~idi.
Karde~leri IV. K~l~ çarslan ve II. Keykubat da saltanattan mahrum
b~rak~lmayarak beraberce tahta ç~kar~lm~~lard~. Umera aras~nda baz~~
ihtlaflar ç~ kmakla beraber devlet i~leri böyle yürütülmekte iken,
Küyük han~n Kaanl~~~n~~kutlama töreninde bulunmak için yap~ lan
davete II. Keykâvus i~tirak etmekten çekinmi~, karde~i K~l~çarslan'
göndermi~ti. Küyük han K~llçarslana iltifat etmekle beraber Keykâvusu azledip Anadolu hükümdarl~~~n~~ IV. K~llçarslana verdi. Bu suretle K~l~ çarslan 646 (I 248 M.)da Sivas'ta müstakillen hükümdar oldu.
Umeradan Celal üd-din Karatay'~ n delâletiyle Anadolu iki karde~~
aras~nda taksim edildi. IV. K~l~ çarslan Anadolunun tamam~na sahip
olmak emeliyle Sivastan hareket ederek Aksaray civar~na geldi. Yap~lan harbde ma~lup ve esir oldu. Keykâvus buna esir muamelesi
yapmad~. Tekrar saltanata ortak etti~i gibi küçük karde~lerini de beraberlerine ald~ . Devlet umurunu Celal üd-din Karatay'a verdi. 647
(1249 M).
Küyük Han'~ n yerine 649 (1251 M.) da Mengü Kaan hükümdar
olmu~tu." Elçiler geldi. Keykâvus yine kaanl~k merasimine davet
ediliyordu. Bir çok hediyeler alarak yola ç~kt~.
Sivasa vas~l oldu~u zaman ümeradan baz~lar~n~n K~l~çarslan"
hükümdar yapacaklar~~ haberi geldi. S~vastan geri döndü; 28 i~te bu
günlerde idi, devlet umurunu idare etmekte olan Celal üd-din Karatay'~n Kayseride vefat~~haberi geldi. ümera Kayseride topland~ lar.
Keykavus'un Ilhana sadakatini, Calal üd-din Karatay'~n vefat~n~.
Anadolunun bat~~taraflar~nda dü~man zuhur etti~ini, varidat azl~~~~
dolay~siyle vergilerin vakt~ nda gönderilemedi~ini Kaana yazarak
özürler dilediler. II. Ala üd-din Keykubad~~ Kaan huzuruna gönderme~e karar verdiler. Bir çok hediyelerle ümeradan Seyf üd-din Turuntay, Nâip ~ uca üd-din Abdurrahman lala, Hoca Bedr üd-din
27

Düveli islamiye Sa. 348.
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Musl~h kabz~mal-Nur üd-din Abdullah~~Keykubad~ n maiyetine vererek ~ lhan huzuruna gönderdiler. Bunlar gitmekte olsun arkalar~ndan G~ yas üd-dinin annesi ile Tu~rac~~ ~ems üd-din ve Tu~racile
dostlu~undan dolay~~ onun taraf~n~~ tutan emini ânz Re~id üd-din
arkalar~ndan yeti~ tiler. Bu adamlar kendilerini II. Al üd-din Keykubad'~n hükümdarl~~~ na taraftar gösteriyorlar& Her nereye varsalar
memleketin saltanat~~bunundur diye takdim etmekte idiler. Bu yüzden tu~rac~~ile ~uca üd-din Abdurrahman aras~ nda ihtilaflar ba~~göstermi~ ti. Bu hal ile yolculuk devam ediyordu. Türkistan yolunda bir
hayli ilerledikten sonra bir gece II. Kaykubad'~n dergâh~nda i~ret
sofras~~ kuruldu. Beyleri nedimleri ile e~lendiler. Içilen bâdelerin tesiriyle ba~lar~~ a~~rla~m~~, uykular~~gelmi~ti. Sultan da çad~ r~na gitti.
Ertesi günü beyler ve ulular saltanat çad~r~mn önünde topland~lar.
Bir hayli beklediler. II. Keykubad d~~ar~~ç~kmay~ nca Hoca Bedr üddin Musl~h lalay~~içeri yatak odas~ na gönderdiler. Bedr üd-din Musl~h
içeri girince sultan~ n son nefeste oldu~unu ve derhal ruhunu teslim
etti~ini gördü. D~~ar~~ ç~kt~. Sultan~n ölümü dolay~siyle müteessir olmu~, rengi uçmu~tu. Di~er ümera vaziyeti anlad~ lar, yapacak bir i~~
kalmam~~t~ . Yollarma devam ederek Mengü Kaan huzuruna vard~lar.
Hediyelerini takdim ettiler. II. Keykubad'~n ölümünü de haber verdiler. Mengü Kan Keykubad'~ n ölümü sebebinin tahkik edilmesini
kat'i olarak emretti. Nekadar tahkik edildi ise de sözü uzatmaktan
ba~ka bir neticeye var~lamad~ . Bu esnada Anadoluda bulunan Bayçu
Noyandan elçiler geldi. ~ z üd-din Keykâvus ile Aksaray taraflar~nda
harb ve ma~lup edildi~ini bildirdiler. Bunun üzerine Anadolu sultanl~~~~IV. K~llçarslana verildi.29 ~ bni Bibi nushalannda Bedr üd-din
Musl~h~n kim oldu~u ve Keykubad~ n ölümü böylece anlat~ lmaktad~r.
Görülüyor ki ~bni Bibi, II. Keykubad'~ n ölüm sebebini kapal~~
geçmektedir. Halbuki Aksarayide bu mesele hakk~nda dikkate de~er
malümat vard~r. Yukar~da yaz~ lan heyet giderken Bayçu'nun büyük
bir ordu ile Anadoluya geldi~ini gördüler. II. Keykubat karde~ine
Bayçu'nun geldi~ini, ona itaat edilerek memleketi kanl~~bir harbten
korumas~n~~bildirdi. K~pçak ovas~na var~p Baydu Hani (~bni Bibide
Mehmet Arif, Necip As~m, Osmanl~~tarihi cilt. I sa. 449.
Yaz~c~~zade Ali Selçuknamesi sa. 741-742 ve El. Evamirül alâiye fil Umuril
Alaiyye. T~blu bas~m s. 6o8, 630, ~ bni Bibi Muhtasan M. Nuri Gençosman terc~imesi s. 249, 263.
28
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KONYA'DA SIRÇALI MEDRESELER

377

Mengü Handl.) kat~ na yakla~acaklar~~ s~rada idi. Konya'daki karde~leri evhamland~lar. Keykubad~~ Kaân~ n huzuruna gönderdiklerine
pi~ man oldular. Ala üd-din Keykubat Kan ile görü~ünce yarl~~lar
alarak saltanat~n kendine b~rak~lmas~n~~temin edebilece~ini ve bu
yüzden sultanl~ k haklar~ ndan mahrum edileceklerini dü~ ündüler. Iki
karde~~yak~t geçirmeden arkalar~ndan çavu~ lar, hafiyeler uçurdular.
Ala üd-dinin lalas~~Bedr üd-din Musl~h~~gizlice elde ederek ona bir
çok mal ve timarlar vadiyle kand~ rd~lar. Hain lala öldürücü bir zehirle sultamn hayat~na k~yd~. Ahlak~n~ n düzelmesini, onun terbiye ve
tesirlerinden bekleyen zavall~~ sultan o hainin elinde can verdi, denilmekte ve bu ölüm sebebi do~rudan do~ruya Bedr üd-din Musl~ ha yükletilmektedir. 3° Bedr üd-din Musl~h~ n bundan sonra nekadar ya~ad~~~, ne zaman vefat etti~ine dair bir vesikaya malik de~iliz. Mezar~ndaki yaz~ lar bozulmasa, medrese vakfiyesi elde bulunsa idi onun memuriyet unvanlan ve ölüm tarihini de tespit etmek mümkün olurdu.
Yavuz'un ~ehzade Korkuta adamlar göndererek hükümdar olmak
meylini anlay~ p öldürttü& gibi, Keykâvus ve K~ llçarslan~n arkadan
gönderdikleri ve II. Keykubad'~n hükümdarl~~~na taraftar görünenler, Aksarayrnin hafiye ve casus dedi~i kimseler olabilir. Keykubad~n
fikrini ö~rendikten sonra zehirlemi~~olmalar~~kuvvetle muhtemeldir.
Keykubat babas~n~ n sa~l~~~ nda kendisinin veliaht ilan edildi~ini biliyor, fakat karde~lerinden çekindi~i için ses ç~karam~ yordu. Do~acak
imkan ve f~ rsatlardan istifadeye kalkaca~~~ ~üphesizdi. Keykubad'~n
zehirlenmesi Celal üd-din Karatay'~n öldü~ü 656 H. (1258 M.) y~l~~
içindedir. 31 Medresenin in~a tarihi ise 640 (1242 M.)t~ r. Hakikaten
büyük masarflar yaparak on alt~~sene evvel medresesini yapm~~, vak~flar ba~lam~~~olan Bedr üd-din Musl~h~n herhalde art~k ihtiyarlam~~~
bir vezir oldu~u ~ üphesizdir ki bu zehirleme hadisesini ona yüklemekte kat'i bir sebep var m~d~ r? Bilinemez. Meseleye Bedr üd-din
Musl~h~~tarih nazar~ nda kötülemek gibi bir siyaset kar~~~ yor mu? bu
cihetleri ayd~ nlatacak vesikalara malik de~iliz. 607 H. (121 o M.)
y~l~ nda I. Keykavus hükümdar olunca pervaneli~i Celal üd-din Kayser'e ve sahibi divanl~ k ve Emval defterin Hoca Bedr üd-din Horasaniye ki "hatt~~bela~at ve in~a ve siyakat ve hesapta Rum memalikin'° Müsameret ül-ahbâr ve müsameret ül-ahyâr. Türk Tarih Kurumu yay~nlar~ ndan s. 39, Selçuklu devletleri tarihi Aksarayi tercümesi S. 135.
31 Karatz.y'~ n ölümü Alcsarayi tercümesinde 656 d~r. Bu hâdise Anonim Selçukname matbu nusha s. 34 'te 28 Ramazan 652 [1254 M.] de gösterilmi~tir.
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de naziri yo~idi." 32 diye tavsif edilen Hoca Bedr üd-din Horasanl
medresenin banisi olan zat m~d~r? Bu cihet de tasrih olunmam~~t~r.
607 H. y~l~nda divan sahibi ve emval defteri gibi büyük vazifeler verilen hoca Bedr üd-dinin bu tarihlerde hiç olmazsa 40-45 ya~lar~nda
olmas~~lâ'z~mgelir. Bundan 49 y~l sonra, yani 656 senesi vukuat~~içinde
görülen hoca Bedr üd-din Mushh, bu ise 89-90 ya~lar~nda olmas~~icap
eder ki bu kadar ya~l~~bir vezire rütbe ve ~kta' vadederek II. Alâ üd-din
Keykubad~~zehirlettirmek pek de makul say~lamaz. II. izz-üd din
Keykâvus'un hükümdarh~~~zaman~ nda divan vezirleri aras~nda ad~~
geçen ve sultan K~yas üd-dinin (II. Keyhusrev) hâdimi olarak gösterilen hoca Mushh ise medresenin banisi olarak kabul olunabilir. 33
mehazlarda hâdim, lala, hoca s~fatlariyle an~lan Bedr üd-din Mushh'~n II. Keyhusrevin hizmetinde bulundu~u için hâdim, II. Keykubad'~n lalas~, mürebbisi oldu~undan dolay~~lala denildi~i kitaplann ifadesinden anla~~ld~ . Hoca denilmesi sebebi aç~klanmarm~t~r. O
zamanlar ulemadan ziyade zengin, tüccar adamlara hoca denildi~ine
göre, bu s~fatm da Bedr üd-din Mushh'~n zenginli~i dolay~siyle
verilmi~~olmas~~kuvvetli ihtimallerdendir.

si Tevarih-i al-i Selçuk cilt 3 mü~temil bir tarih-i Selçukiyan~~Rumi Türki
M. TH. Houtleidensma S. los.
ai Anonim Selçukname matbu nusha (Anadolu Selç~~kileri devleti tarihi III.
metin k~sma i 51 Bu isim tercikr~ede yanl~~~olarak Müslim olmu~~ve ki~i adlar~~
cetvelim de böylece geçmi~tir.

M. Z. Oral

Res. ~~— Konya S~rçal~~Medrese koridor sütünlar~.

M. Z. Oral

Res.

2 -

Konya S~rçal~~Medrese cümle kap~s~~

M. Z. Oral

Res. 3 — Konya S~rçal~~Medrese cümle kap~s~ ndaki mimari bezemeler.
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Res. 4 — Konya S~ rçall Medrese cümle kap~s~ ndaki mimari bezemeler

M. t- Oral

Res. 8 — Konya SirçaliMedrese in~a k itabesi.

.11.
Oral

M. Z. Oral

-Res. 9 — Konya S~rçal~~Medrese Methal yan~ndaki s~rl~~ tu~la ve
Çini Kaplama

Res. 10 — Konya S~rçal~~Medrese Türbe odas~~kubbesi.

M. Z. Oral

Res. ii — Konya S~rçali Medrese Türbe odas~~kubbesi ortas~.

Res. 12 — Konya S~rçal~~Medrese Med~al yan~ndan bashyan
kemer içi tezyinat~.

M. Z. Oral

M. Z. Oral

Res. 15 — Konya S~rçah Medrese Eyvan cephesi.

M. Z. Oral

M. Z. Oral

Res. 18 — Konya S~rçal~~Medrese. Eyvan~n içi ve bat~~duvar~.

Res.

— Konya S~rçal~~Medrese. Eyvan~n bat~~duvar~nda çini bezemeleri
(onar~mdan önce).

M. Z. Oral

Res.

20 - Konya

S~rçal~~Medrese Eyvan Mihrab~.

Res. 2 — Konya S~rçal~~Medrese Cümle kap~s~n~n onar~mdan önceki hali.
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Res. 22 - Burdur Buçak kazas~ndaki Kervansaray kap~s~nda ~ir-i Hur~it kabartmas~.

Res. 23 — S~rçal~~medrese altkat odalar~~kemerleri.
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Plân. I - S~rça medrese pilân~~ (Friedr~ch Sarre. Anadolu'da Seyyahat)a göre.
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Plân. II — S~rça medrese plân~. (Halit Ongan'la birlikte tesbit etti~imize göre).

Plân I II — S~rcall medresesi plân ~ . Medrese kuzey tara f ~~ alt ve

M. Z. Oral

(1)
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M. Z. Oral

Plân IV — S~rçal~~medrese plan~. Medresenin do~u taraf~~ içten görünü~,
C-D kesiti.

A-B
Plân V — S~rçall medrese pilâni. Medresenin kubbeli odalar~~ ve eyvanlar, A-B kesiti.
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Plân. VI

S~ rça medrese plân~. Medrese eyvan~ ndaki yaz~lar~ n asl~ na göre tamam~.

