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ÖZET
İslam mimarisinin karakteristik unsurlarından biri olan minare; cami ve mescitlerin vazgeçilmez ögelerindendir. İslamiyet’te
inananları beş vakit namaza davet eden ezanı daha fazla kişiye ve daha uzağa duyurmak amacı ile şekillenen minare elemanının
biçimlenişi, yapılara ve dönem özelliklerine göre birtakım farklılıklar göstermektedir. XIII. Anadolu Mescitlerinde kullanılan
minarelerin boyut ve biçimleri cami minarelerine göre daha küçük ve hantaldır. Bu dönemde mescitlerdeki minareler, genellikle
kare, dikdörtgen ya da sekizgen planlı bir kaideye sahiptir.
Çalışma bu bağlamda ele alındığında; kapsamında Konya kent merkezi ve üç merkez ilçede yer alan XIII. yy minareli mahalle
mescitlerinin incelendiği görülmektedir. Hoca Hasan Mescidi, Sırçalı Mescit, Zenburi Mescidi, Devlet Hatun Mescidi, İnce
Minareli Mescit, Bulgur Dede Mesciti ve Beyhekim Mesciti planlama anlayışı olarak minareli inşa edilen Anadolu
mescitleridir. XIII. yy minareli mahalle mescitlerine odaklanan çalışmanın temel materyallerini Konya kenti ile Meram,
Karatay ve Selçuklu merkez ilçelerinde gerçekleştirilen alan araştırmaları ve arşiv incelemeleri oluşturmaktadır. Bu çerçevede
elde edilen bulgular ve Konya’daki XIII. yy minaresi bulunan mahalle mescitleri, plan özellikleri, yapım tekniği ve yapı
malzemesi bazında yorumlanarak görsel materyallerle belgelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mescit, minare, Konya

ABSTRACT
Minarets, which are among the characteristic elements of Islamic architecture, are some of the most significant parts of mosques
and masjids. The formation of minarets that are used to reach more people by calling them to pray five times a day differs by
the specifications of the neighboring buildings and the time. The dimensions and forms of the minarets standing next to the
thirteenth-century Anatolian masjids are smaller than the traditional mosque minarets. The minarets of these masjids generally
have square, rectangular or octagonal bases.
This study examined thirteenth-century masjids that are situated in three central counties of Konya. Hoca Hasan Masjid, Sırçalı
Masjid, Zenburi Masjid, Devlet Hatun Masjid, İnce Minareli (Thin Minaret) Masjid, Bulgur Dede Masjid and Beyhekim Masjid
are the Anatolian masjids that were constructed to have minarets according to their planning. The main material of this study
includes the field and archive studies conducted in Meram, Karatay and Selçuklu counties of Konya. The findings and
community masjids that were reviewed in this study were interpreted by their plans and construction methods and material,
and visual elements were also used.
Keywords: Masjid, minaret, Konya
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Bu çalışma Şefika Nur TURAN tarafından Dr. Öğrt. Üys. Esra YALDIZ danışmanlığında NEÜ FBE’de 2018 yılında tamamlanan “Türk
Mimarisinde Kullanılan Kubbeye Geçiş Elemanları; 13.yy. Anadolu Selçuklu Dönemi Konya Mahalle Mescitleri Örneği” başlıklı yüksek lisans
tez çalışmasından faydalanılarak yapılmıştır.
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Anadolu Selçukluları; XIII. Yüzyıl’da yapı tipleri, mimarlık ürünlerinin biçimlenişleri, mekân etkisini
zenginleştiren bezemeleri ile mimariye büyük katkı sağlamışlardır. Bu dönemde yapılan tek kubbeli
mescitler Selçuklular’ın anıtsal yapıları arasında, küçük ölçekte ve daha sade planlanan mimari ürünler
olarak nitelendirilebilmektedir (Özakın, 1998). En genel tanımı ile mescit, dini ibadetin yapıldığı yer
olarak ifade edilmektedir. İlk örnekleri Karahanlılar döneminde görülmeye başlayan mescitler, Anadolu
Türk mimarlığında minberi olmayan, Cuma ve bayram namazlarının kılınmadığı, çoğu minaresiz küçük
camiler olarak tanımlanmaktadır. Anadolu Selçukluları’nın 13. yy da inşa ettikleri, tek kubbeli mahalle
mescitleri, mahalle aralarında inşa edilmiş, küçük boyutta yapılardır (Uysal, 2017). Değişen kare ya da
kareye yakın planlı, üzeri kubbe ile örtülü ana mekâna sahip olan bu mescitler; harim (kapalı kısım),
medhal (hazırlık mekânı), türbe ve minare şeklinde kısımlardan meydana gelmektedir. Plan kurgusunda
harim (kapalı kısım) bütün mescitlerde bulunurken, hazırlık mekânı (medhal/son cemaat mahali), türbe
ve minare bütün mescitlerde yer almamaktadır.
İslam mimarisinin karakteristik unsurlarından biri olan minare, cami ve mescitlerin vazgeçilmez
ögelerindendir. Minareler, cami ve mescitler için simgesel değer taşımakta; söz konusu yapılara dönem
ve üslup özellikleri bakımından belirli bir kimlik kazandırarak, yapıları kent dokusunda daha anlamlı ve
bilinir hale getirmektedir. İslamiyet’te inananları beş vakit namaza davet eden, ezanı daha fazla kişiye
ve daha uzağa duyurmak amacı ile şekillenen minare elemanının biçimlenişi, yapılara ve dönem
özelliklerine göre birtakım farklılıklar göstermektedir (Kuşüzümü, 2010). Tarihte ilk olarak kare kesitli
olarak karşımıza çıkan minareler, tarihi süreç içerisinde konik- silindirik şekle dönüşmüş; minare
yüksekliklerinin artmış ve gövde kalınlıkları incelmiştir.
Minarenin mimarî formundaki farklılıklar; tıpkı yapı malzemesinin, plan anlayışının, hacim
biçimlenişinin, cephe düzeninin ya da süsleme öge ve kompozisyonlarının oluşumunda olduğu gibi,
yöresel etkenler; şekil, hacim duygusu ve geleneği ile bezeme, minare tipleri belirleyici ve birbirinden
ayırt edici unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk Müslüman Türk devleti olan Karahanlılar’dan bu
yana, Türk minare mimarisinde temel biçim anlayışı hep aynı kalmış; fakat zaman içerisinde detaylarda
bazı değişiklikler ve gelişmeler olmuştur. Büyük Selçuklular devrinde cami ve mescitlerde,
Karahanlılar’ın hantal gövdeli minarelerinin yerini, daha zarif, ince ve yüksek minareler almıştır.
Anadolu Selçukluları devrinde de aynı genel biçime bağlı kalınmıştır. Bu dönemde minareler, genellikle
dörtgen planlı bir kaideye sahiptir. Yalnız Konya'daki Hatuniye Mescidi (1230) minaresinin birinci
şerefeye kadar olan bölümü sekizgen planlıdır. Konya Hoca Hasan Mescidinin (XIII. yy. ikinci yarısı)
minaresinin ilk şerefeye kadar olan bölümü ise yarım daire ve köşeli çıkıntılardan müteşekkil kuruluşu
ile Gazneli minarelerini akla getirmektedir (Uysal, 2017).
XIII. Anadolu mescitlerinde kullanılan minarelerin boyut ve biçimleri cami minarelerine göre daha
küçük ve hantaldır. Konya kent merkezi, üç merkez ilçede yer alan XIII. yy minareli mahalle mescitleri
incelenmiştir. Hoca Hasan Mescidi, Sırçalı Mescit, Zenburi Mescidi, Devlet Hatun Mescidi, İnce
Minareli Mescit, Bulgur Dede Mescidi ve Beyhekim Mescidi planlama anlayışı olarak minareli biçimde
inşa edilen Anadolu mescitleri olarak çalışma kapsamında incelenmiştir.

2.

MESCİT MİMARİSİ VE MESCİDİN BÖLÜMLERİ

"Mescid" ya da "Mascid" kelimesi Arapça kökenli olup, dini ibadetin yapıldığı yeri tanımlar. Bu kelime,
"dik durmak, baş eğmek, alnı yere koymak... v.b." anlamlarını içeren "scd" kökünden bir mekân ismi
olmakla birlikte, İslamiyette "ibadet yeri, mescit, cami" anlamlarını türetmiştir (Sönmezer, 1996).
Anadolu da mescit ise minberi olmayan, içinde Cuma ve bayram namazlarının kılınmadığı, çoğu
minaresiz küçük camilerdir (Hasol, 1998).
Mescitlerin ana kaynağının, Türklerin Anadolu’ya gelmeden önceki yurtlarında gelişmiş olan kare
planlı, tek kubbeli mezar yapıları (Dilaver, 1971) olduğu düşünülmektedir. İlk örnekleri Karahanlılar
zamanında görülmüş ve daha sonra Türk mimarisinde giderek yaygınlaşmışlardır (Karpuz, 2001). Tek
kubbeli mescitlerin yapılmasına Anadolu Selçuklular devrinde özellikle Konya ve Akşehir gibi yerleşim
merkezlerinde başlanmış batı Anadolu’da Beylikler ve Osmanlı devrinde yaygın bir şekilde devam
edilmiştir (Dilaver, 1971). Anadolu Selçukluları XIII. Yüzyıl Anadolu’sunda yapı tipleri, kesme taş
anıtsal mimarileri, mekân etkisini zenginleştiren bezemeleri ile mimari alanında adeta yeni bir ufuk
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açmışlardır. Bu dönemde yapılan tek kubbeli mescitler ise Selçuklular’ın anıtsal yapıları arasında daha
küçük ölçekte ve daha sade oldukları için geri planda kalmışlardır. Fakat farklı tasarımlarıyla kendi
içlerinde bir gelişmeyi içermesinden dolayı, Selçuklu mimarlık ve bezeme anlayışını anlamak amacıyla
bu yapılar ayrı bir öneme sahiptir (Özakın, 1998).
Anadolu Selçuklu dönemi mescitleri; harim (kapalı kısım), medhal (hazırlık mekânı) ve minare şeklinde
üç kısımdan meydana gelmektedir. Harim bütün mescitlerde bulunurken, hazırlık mekânı ve minare her
mescitte bulunmamaktadır (Baş, 2008). Kare ve kareye yakın dikdörtgen altyapı üzeri, tek kubbeli ve
çoğu zaman kuzey yönde son cemaat mahalli (Dilaver, 1971) bulunacak şekilde planlanmışlardır.

Şekil 1. Mescidin Bölümleri / Hoca Hasan Mescidi
(Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Alınan Ölçüler doğrultusunda şematize edilmiştir)

Harim: Camilerde ve mescitlerde namaz kılmaya ayrılan bölüme denir. Harim, Allah'la insan arasında
kısmi bir bağ kurma yeri olması nedeniyle kutsal kabul edilir. Harim kısmı eğitim ve öğretim gibi bazı
faaliyetlerin uygulamasında kullanılabilmektedir (Baş, 2008).
Medhal: Namaza geç kalanlar için camilerin giriş bölümünde yer alan revaklı bölüme verilen isimdir,
son cemaat olarak ta adlandırılır (Hasol, 1998). Bu bölüm mescide gelen cemaatin namazdan önce
oturup dinlenebilmesi ve sohbet edebilmesi için yapılmıştır. Ancak zamanla bu bölümün işlevi değişmiş
ve namaza geç kalanların namazlarını kıldığı yer halini almıştır (Baş, 2008).
Minare: Camilerde sesin çevreye yayılması amacıyla, müezzinin çıkıp ezan okuduğu yüksek ve ince
yapılı kuleye minare denir. İlk minare Mısır Valisi olan Müslüme tarafından yaptırılan Muaviye Amr
Camii minareleridir (Hasol, 1998). Kısa sürede cami ve mescitlere minare yapılması gelenek haline
gelmiştir (Kuşüzümü, 2010).
Minare, mescitlerde cephe kurgusunun ana elemanıdır. Mescitte yer alan minarenin kuzey-doğu veya
kuzey-batı köşeye, bazen de son cemaat mahalline bağlanışı ile cephe kompozisyonunu tamamladığı
görülmektedir. Akşehir Taş Medrese Mescidi, Konya Hoca Hasan Mescidi, Konya İnce Minareli
Medrese Mescidi ve Konya Sırçalı Mescit’teki giriş bölümü minare birlikteliği (Dilaver, 1971), cephe
kompozisyonunu tamamlar niteliktedir.

Şekil 2. Akşehir Taş
Medrese Mescidi Planı
(Dilaver 1971’den
şematize edilmiştir)
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Şekil 3. Hoca Hasan
Mescidi Planı (Vakıflar
Bölge Müdürlüğü
arşivinden şematize
edilmiştir)

Şekil 4. İnce Minareli
Medrese Mescidi Planı
(Dilaver 1971’den
şematize edilmiştir)

Journal of Social and Humanities Sciences Research (ISSN:2459-1149)

1861

Şekil 5. Sırçalı Mescit
Planı (Vakıflar Bölge
Müdürlüğü arşivinden
şematize edilmiştir)

editor.Jshsr@gmail.com

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR)

2018

Vol:5

Issue:24

pp:1859-1871

Mescitlerde yer alan minareler, elemanlarına göre, (i) kaideli, (ii) kaidesiz; bulundukları yere göre, (i)
yapı beden duvarı üzerinde, (ii) yapı beden duvarına bitişik, (iii) yapıdan bağımsız; şerefe durumuna
göre de (i)açık, (ii) kapalı olarak sınıflandırılabilmektedir (Sündüs, 2018).

3.
ALAN ÇALIŞMASI / KONYA’DAKİ XIII. YY MİNARELİ MAHALLE
MESCİTLERİ
Çalışma kapsamında Konya kent merkezi, üç merkez ilçede yer alan XIII. yy minareli mahalle
mescitlerine odaklanan çalışmanın temel materyallerini Konya kenti ile Meram, Karatay ve Selçuklu
merkez ilçelerinde gerçekleştirilen alan araştırmaları ve arşiv incelemeleri oluşturmaktadır. Bu
çerçevede elde edilen bulgular ve Konya’daki XIII. yy Minaresi bulunan mahalle mescitleri, plan
özellikleri, yapım tekniği ve yapı malzemesi bazında yorumlanarak görsel materyallerle belgelenmiştir.
Konya kent merkezinde yer alan Hoca Hasan Mesciti, Sırçalı Mescit, Zenburi Mescidi, Devlet Hatun
Mescidi, İnce Minareli Mescit, Bulgur Dede Mescidi ve Beyhekim Mescidi planlama anlayışı olarak
minareli olarak inşa edilen Anadolu mescitleridir.

3.1. Hoca Hasan Mescidi
Yapı; Meram ilçesi, Abdülaziz Mahallesi’nde Alâeddin Tepesi’nin güneybatısında yer almaktadır. Eser
Konyalı Hoca Hasan tarafından yaptırılmıştır (Önder, 1971). XIII. Yüzyıla ait olan eserin kesin inşa
tarihi belli değildir. Önder (1971), XIII. Yüzyılın başlarında yapıldığını, Özakın (1998) ise XIII.
Yüzyılın ikinci yarısında yapıldığını ileri sürmektedir. Mescit olarak inşa edilen yapı günümüzde de
mescit olarak kullanılmaktadır.

Şekil 6. Hoca Hasan Mescidi’nin Konumu (Yandex
Maps’den şematize edilmiştir)

Şekil 7. Hoca Hasan Mescidi Rölöve Planı (Vakıflar
Bölge Müdürlüğü arşivinden şematize edilmiştir)

Yapı kare planlı bir harim kısmı, yarı açık medhal bölümü ve minare olmak üzere üç mekânlı mescitler
grubunda yer almaktadır (Şekil 7). Mescidin son cemaat mahalli tek yöne eğimli çatıyla, harim bölümü
ise kubbeyle örtülmüştür. Mescidin son cemaat mahalli ve ahşap kapılı harim girişi kuzey cephede
bulunmaktadır. Minare beden duvarına bitişik ek bir kütle olarak tasarlanmıştır. Minarenin girişi ise son
cemaat mahallinin doğusundan sağlanmaktadır. Bu girişin üzerinde sivri kemerli kör bir niş
bulunmaktadır.
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Şekil 9. Hoca Hasan Mescidi Rölöve Kesit (Vakıflar
Bölge Müdürlüğü arşivinden şematize edilmiştir)

Yapıda malzeme olarak duvarların alt kısmında moloz ve kesme taş, üst kısmında tuğla malzeme
kullanılmıştır. Harim bölümünün üzerini örten kubbesi ve kuzeyinde bulunan son cemaat mahallini
örten tek yöne eğimli çatısı kurşunla kaplanmıştır. Mescidin kuzey doğusunda yer alan, kare kaide
üzerine dilimli gövdeye sahip minarenin kaide kısmında devşirme malzeme ile kesme taş kullanımı
görülmektedir. Kaidenin üst kısmı ise tuğla malzeme ile örülmüştür. Birinci şerefeden sonraki
basamakların varlığı, minarenin çift şerefeli olduğu ihtimalini artırmaktadır (Başar, 1988). Minarenin
üst kısmının ve şerefe altının çinilerle süslendiği kalan izlerden anlaşılmaktadır. Minarenin girişi son
cemaat mahallinin doğusundan sağlanmaktadır. Bu girişin üzerinde sivri kemerli kör bir niş
bulunmaktadır.

Şekil 10. Hoca Hasan Mescidi
Fotoğrafı (Konyalı 1997)

Şekil 11. Hoca Hasan Mescidi Kuzey
Cephesi

Şekil 12. Hoca Hasan
Mescidi Doğu Cephesi ve
Minaresi

3.2. Sırçalı Mescit
Yapı; Karatay ilçesi, Nakipoğlu Mahallesi, Sırçalı Mescit Kuzgun Kavak Caddesi’nde yer almaktadır.
Yapının herhangi bir yerinde yapanı, yaptıranı ve yapıldığı tarihi gösteren hiçbir kitabe yoktur (Konyalı,
1997). Ancak eserin mimari tarzından XIII. Yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği anlaşılmaktadır
(Önder, 1971). Mescit olarak inşa edilen yapı günümüzde halen mescit olarak kullanılmaktadır.
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Şekil 14. Sırçalı Mescit Mevcut Planı (Vakıflar Bölge Müdürlüğü
arşivinden şematize edilmiştir)

Yapı kare planlı bir harim kısmı, doğusunda yer alan yarı açık bir son cemaat mahalli ve minare olmak
üzere üç mekânlı mescitler grubunda yer almaktadır. Mescidin son cemaat mahalli tonozla, harim kısmı
ise kubbeyle örtülmüştür.

Şekil 15. Sırçalı Mescit Mevcut Doğu Cephesi
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivinden şematize
edilmiştir)

Şekil 17. Sırçalı Mescit Fotoğrafı
(Konyalı 1997)

Şekil 16. Sırçalı Mescit Mevcut Kesiti (Vakıflar Bölge
Müdürlüğü arşivinden şematize edilmiştir)

Şekil 18. Sırçalı Mescit güney Batı
Cephesi

Şekil 19. Sırçalı Mescit
Kuzey Doğu Cephesi

Yapıda malzeme olarak kuzey, güney ve batı cephelerinde moloz taş kullanılmıştır. Medhal ve minare
bölümünde ise alt kısımlarda kesme taş kullanılırken üst kısımlarda tuğla malzeme yer almaktadır. Tüm
cephede iki sıra tuğladan yapılmış kirpi saçak kullanımı görülmektedir. Mescidin tuğladan yapılan
kubbesi günümüzde kurşun ile kaplanmıştır.
Minare, mescidin kuzey doğu köşesinde yer almaktadır. Minarenin, kareye yakın planlı kaidesinin alt
kısmı taş, üst kısmı tuğla malzeme ile inşa edilmiştir. Kaideden sonra iki sıra tuğladan yapılmış, kirpi
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saçak kullanılmıştır. Pabuç yoktur. Gövde kısmı dışta sekizgen, içte dairesel planlıdır. Taş malzemeden
inşa edilen şerefe kısmı, iki sıra mukarnas dizisi ile desteklenmiştir. Daire planlı petek kısmı, tuğla
malzemeden inşa edilmiştir. Peteğin üzeri, kurşun kaplı konik bir külah ile örtülmüştür (Başar, 1997).

3.3. Zenburi Mescidi
Yapı; Karatay ilçesi, Şemsitebrizi Mahallesi, Müftüler Sokak’ta yer almaktadır. Mescidin kim
tarafından ve ne zaman yaptırıldığı bilinmemektedir. Yapının mimari üslubundan ve inşa
malzemesinden Selçuklu dönemi eseri olduğu tahmin edilmektedir (Konyalı, 1997). Mescit olarak inşa
edilen yapı günümüzde de mescit olarak kullanılmaktadır.

Şekil 20. Zenburi Mescidi'nin Konumu
(Yandex Maps’den şematize edilmiştir)

Şekil 21. Zenburi Mescidi Mevcut Planı (Vakıflar Bölge
Müdürlüğü arşivinden şematize edilmiştir)

Yapı kare planlı harim kısmı, medhal bölümü ve minare olmak üzere üç mekânlı mescitler grubunda
yer almaktadır. Mescidin kuzeyindeki tonozlu son cemaat mahalli yıkılmış yerine tek yöne eğimli
çatıyla örtülü, ahşap camekânlı bir bölüm yapılmıştır (Önder, 1971). Harim bölümünün üzeri ise kubbe
ile örtülmüş ve kubbeye geçişinde üçlü tromp sistemi kullanılmıştır.
Mescidin son cemaat mahalline doğu cephesinden, harim bölümüne kuzey cephesinden giriş
yapılmaktadır. Minare bölümüne ise son cemaat mahallinin batı cephesinden ulaşılmaktadır. Harime
giriş kapısının doğusunda ve batısında birer adet pencere bulunmaktadır. Ayrıca güney, doğu ve batı
cephelerinde üst kısımda, cephelerin ortasında birer aydınlatma penceresi yer almaktadır.

Şekil 22. Zenburi Mescidi Mevcut Doğu Cephesi
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivinden şematize
edilmiştir)
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Şekil 23. Zenburi Mescidi Mevcut Kesiti (Vakıflar
Bölge Müdürlüğü arşivinden şematize edilmiştir)
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Şekil 24. Zenburi Mescidi
Fotoğrafı (Vakıflar Bölge
Müdürlüğü arşivinden)

Şekil 25. Zenburi Mescidi
Fotoğrafı (Vakıflar Bölge
Müdürlüğü arşivinden)
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Şekil 26. Zenburi Mescidi Kuzey Doğu
Cephesi

Yapının duvarlarında tamamen tuğla malzeme kullanılmıştır. Sekizgen gövdeli minarenin üst
bölümünde kuşak şeklinde çini kullanıldığı kalan izlerden anlaşılmaktadır. Günümüzde kubbesi ve
kuzeyinde bulunan son cemaat mahallinin çatısı kurşunla kaplıdır.
Minare, mescidin kuzey batısında yer almaktadır. Minarenin girişi ise son cemaat mahallinin batısında
bulunmaktadır. Çokgen kaideden, sekizgen gövdeye geçiş üçgen yüzeylerle sağlanmıştır. Pabuç yoktur
(Başar, 1997). Minarede tuğla malzeme farklı şekillerde kullanılarak çeşitli süslemeler yapılmıştır.
Gövdesinde yer yer firuze çiniler görülen minare, şerefe bölümüne kadar yıkılmıştır (Konya İl Merkezi
Taşınmaz Kültür Ve Tabiat Varlıkları Envanteri, 2010).

3.4. Devlet Hatun Mescidi
Yapı; Konya ili, Karatay ilçesi, Şemsitebrizi Mahallesi, Kınacı Sokakta, Alâeddin Tepesi’nin doğusunda
yer almaktadır. Hatuniye Mescidi 621 H. (1213 M.) tarihli vakfiyesine göre Selçuklular döneminde
Devlet Hatun tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu dönemine ait mescit günümüze ulaşamazken, 1957
yılında yerine bugünkü kırma çatılı mescit yapılmıştır. Minaresinin ise iki şerefesi varken üstteki şerefe
XIX. yüzyılda yıkılmıştır. Bundan dolayı halk arasında Güdük Minare olarak da bilinmektedir (Önder,
1971). Kare planlı, taş kaide üzerine tuğla gövde, şerefe altına kadar sekizgen, şerefeden külaha kadar
daire planlı olarak yükselmektedir. Kaidenin batı cephesinde, mavi bir çini çerçeve içinde minarenin
kitabesi bulunmaktadır (Konyalı, 1997). Mescit günümüzde ibadete açık bulunmaktadır.

Şekil 27. Devlet Hatun Mescidi’nin Konumu (Yandex
Maps’den şematize edilmiştir)
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Şekil 28. Devlet Hatun Mescidi Fotoğrafı (Konyalı
1997)
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Şekil 29. Devlet Hatun Mescidi
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Şekil 30. Devlet Hatun Mescidi minaresi

3.5. İnce Minareli Medrese Mescidi
Yapı; Selçuklu ilçesinde, Alaaddin Tepesi’nin batısında yer almaktadır. Medrese 1260-1265 yılları arasında
Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali tarafından yaptırılmıştır. Yapının mimarı Kölük Bin Abdullah’tır
(Aslanapa, 2017).

Şekil 31. İnce Minareli Medrese Mescidi’nin Konumu
(Yandex Maps’den şematize edilmiştir)

Şekil 32. İnce Minareli Medrese Mescidi Planı
(Dilaver 1971’den şematize edilmiştir)

Sözen’in (1972) belirttiğine göre; medresenin doğu (giriş) cephesinin sağında köşede ortada devşirme bir
sütuna dayanan iki bölümlü bir son cemaat mahalli, içeride Türk üçgenleriyle geçişli tek kubbeli bir mescit
yer almaktadır (Sözen, 1972). Medresenin kuzey yönünde yıkılmış olan mescidin bugün sadece orijinal
kalabilen tuğla ile örülmüş olan mihrabı görülmektedir. 1990-91 yıllarında yapılan onarımlarla mescit kısmı
tekrardan yapılmıştır. Minare mescide ait olup, aslında iki şerefeli iken, 1901 yılında yıldırım düşmesi
sebebiyle birinci şerefeye kadar yıkılmıştır. Minarenin kesme taştan yapılmış kaidesinin doğu yüzü kabartma
geçmelerin çerçevelediği rumi motiflerle, silindir biçimindeki profillerle dilimlenmiş gövdesi ise tuğladan
inşa edilmiş olup renkli çinilerle süslenmiştir (Kuran, 1969).

Şekil 33. İnceminareli Medrese Mescidi ve Minaresi, Yıldırım Sonrası ve Öncesi
(Koyunoğlu Müzesi Arşivi)
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Şekil 34. İnceminareli Medrese’ye 1901 Yılında
Yıldırım Düşmeden Önceki Hali (Fotoğraflarla
Geçmişte Konya Kitabından)
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Şekil 35. İnce Minareli Medrese 1930’lu Yıllardaki
Durumu (Fotoğraflarla Geçmişte Konya Kitabından)

3.6. Bulgur Dede Mescidi
Yapı; Meram ilçesi, Şükran Mahallesi, Bulgur Tekke Sokak’ta yer almaktadır. Mimari üslubundan XIII.
Yüzyıla ait olduğu anlaşılan eserin kesin inşa tarihi ve yaptıranı belli değildir. Mescit olarak inşa edilen
yapı günümüzde de mescit olarak kullanılmaktadır.

Şekil 36. Bulgur Dede Mescidi’nin Konumu (Yandex
Maps’den şematize edilmiştir)

Şekil 37. Bulgur Dede Mescidi Mevcut Planı

Yapı kare planlı harim kısmı, medhal bölümü ve harim kısmının batısına eklenmiş ikinci bir mekânla
birlikte üç mekânlı mescitler grubunda yer almaktadır.

Şekil 38. Bulgur Dede Mescidi Mevcut Doğu Cephesi
(Gökalp Proje arşivinden şematize edilmiştir)
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Şekil 39. Bulgur Dede Mescidi Mevcut Kesiti
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Şekil 40. Bulgur Dede Mescidi Fotoğrafı (Vakıflar
Bölge Müdürlüğü arşivinden)
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Şekil 41. Bulgur Dede Mescidi Güney Doğu
Cephesi

Bulgur Dede Mescidi özgün plan şemasında beden duvarına bitişik minare yer almaktadır. Tek şerefeye
ve düz silindirik gövdeye sahip olan minare 1900’lü yıllarda yıkılmıştır. Yerine 1923 yılında açık
şerefeli, ahşap bir minare daha yapılmıştır. Ancak bu minare de günümüze ulaşamamıştır.

Şekil 42. Bulgur Dede Mescidi ve Minaresi (Konyalı
1997)

Şekil 43. Bulgur Dede Mescidi ve Ahşap Minaresi
(Küçükdağ ve Arabacı 1994)

3.7. Beyhekim Mescidi
Yapı; Selçuklu ilçesi, Hamidiye Mahallesi’nde, Alaaddin Tepesi’nin batısında yer almaktadır. Mescit
XIII. Yüzyılın ikinci yarısında Nahçıvanlı Tabip Ekmelüddin (Beyhekim) tarafından yaptırılmıştır
(Önder, 1971). Mescit olarak inşa edilen yapı günümüzde halen mescit olarak kullanılmaktadır.

Şekil 44. Beyhekim Mescidi’nin Konumu (Yandex
Maps’den şematize edilmiştir)
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Şekil 45. Beyhekim Mescidi Mevcut Planı
(Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivinden şematize
edilmiştir)
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Yapı dikdörtgen planlı bir harim kısmı, doğusunda yer alan medhal, türbe ve türbedar odası (günümüzde
hanımlar mahfili olarak kullanılan bölüm) olmak üzere üç mekânlı mescitler grubunda yer almaktadır.

Şekil 46. Beyhekim Mescidi Mevcut Doğu
Cephesi (Vakıflar Bölge Müdürlüğü arşivinden
şematize edilmiştir)

Şekil 47. Beyhekim Mescidi Mevcut Kesiti (Vakıflar
Bölge Müdürlüğü arşivinden şematize edilmiştir)

Beyhekim Mescidi’nin minaresi diğer minarelerden farklı olarak ahşap ezanlık olarak özgün şemada yer
almıştır. Dört ahşap dikmeli köşk tipi minare biçiminde yapılmış, cephede yer alan ahşap bir merdiven
ile ezanlığa çıkılan Konya’daki tek örnek olarak (Sündüs 2018; 36) nitelendirilmektedir. Minare bir
depremde yıkıldığı için günümüze ulaşamamıştır (Konyalı, 1997).

Şekil 48. Beyhekim Mescidi Ahşap Minaresi (Konyalı, 1997)

4.

SONUÇ

Anadolu mescitleri planlama anlayışı olarak bünyesinde bir proporsiyon barındırmaktadır. Altyapı ve
kubbe arasındaki uygunluk, son cemaat mahalli, ana mekân, minarenin yeri ve biçimlenişi kendi
içerisinde bir uyum sergilemektedir.
XIII. Anadolu mescitlerinde kullanılan minarelerin boyut ve biçimleri cami minarelerine göre daha
küçük ve hantaldır. Bu bağlamda, çalışma kapsamında Konya kent merkezi, üç merkez ilçede yer alan
XIII. yy minareli mahalle mescitleri incelenmiştir. Hoca Hasan Mescidi, Sırçalı Mescit, Zenburi
Mescidi, Devlet Hatun Mescidi, İnce Minareli Mescit, Bulgur Dede ve Beyhekim Mescidi planlama
anlayışı olarak minareli olarak inşa edilen Anadolu mescitleridir. Bu dönem mescitlerinde yer alan
minareler, genellikle kare, dikdörtgen ya da sekizgen planlı bir kaideye sahiptir olup yapının beden
duvarına bitişik ve son cemaat mahallinden (medhal) bölümünden kullanılmaktadır. Çalışma
kapsamında incelenen Hoca Hasan Mescidi, kare planlı kaide üzerinde dilimli gövde; Sırçalı Mescit
kare planlı kaide üzeri sekizgen gövde; Zenburi Mescidi daire planlı kaide üzeri sekizgen gövde, Devlet
Hatun Mescidi kare planlı kaide üzeri sekizgen ve daire planlı iki gövde; İnce Minareli Mescit ise kare
planlı kaide üzeri sekizgen pabuç ve üzeri daire planlı gövdeden oluşmaktadır. Bu mescitlerde minare
Jshsr.com
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medhal bölümünden kullanılmaktadır. Bulgur Dede Mescidinde bulunan düz silindirik gövdeye sahip
olan minare ve daha sonraki dönemlerde inşa edilen ahşap minare günümüze ulaşamamıştır. Beyhekim
Mescidi ise diğer minarelerden farklı olarak ahşap ezanlığıyla özgün şemada yerini almaktadır.
Minareler genellikle giriş cephesinde bulunmaktadır. Hoca Hasan Mescidi, Devlet Hatun Mescidi, İnce
Minareli Mescit minarelerinde çift şerefeye rastlanılmaktadır. Diğer mescitlerin minareleri tek
şerefelidir. Mescitlerin minarelerinde yapı malzemesi olarak taş ve tuğla; bezeme malzemesi olarak da
çini kullanıldığı görülmektedir.
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