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Konya'da I. Alaeddin Keylrubad'a ait «Dô:rüş-Şifa-i Alai» adlı
bir sağlık kurumunun varlığı bilinmektedir1 • Kadı İzzeddin'in
H. 652/ 1254 tarihli Arap!}a vakfİyesinde «Maristdm,--ı Atik» adı
ile ·b ir başk~ şifahane gösteril.mişse de, şimdilik banisi ve inşa tarihi
tesbit edilememektediı-2. KONYALI, Alaeddin 'Köşkü ile ilgili olarak Evliya Çelebi'nin -depremden yılaldığı i!}in, I. Alaeddin Keykubad'ın bu köşkü tamir ve ihya ettirdiğine dair haberini, ilk darü'ş
şifaya da teşmil ederek ·b unu, ll. Kılıç Arslan'ın yaptırdığını ileri
sürer3 • Oysaki Alaeddin Keykubad'ın ve mamüresinin adı bulunmayan bir kitabeden :bi.ınun H. 618/ 1221'de yaptınldığı tahmin
edilebilir. Bu ·k itabe, Konya Müzesine Ertaş Kapısı yakınından, yani
darü'ş-şifanın · bulunduğu yerden inükal etmiştir ki, burada Atabek Ayaz'ın mütevelliliği ile bu inşaatin .gerçekleştiğine işaret edilmektedir.' Bunun, Konya Kalesinin kitabesi olması ihtimali üzerinde duran KONYALI, Ertaş 'Kapısının yakınından getirilmesinin, ·b uradaki I. Alaeddin Keykuıbad'a ait •b ir eserden kalmış olabileceğini de ilave eder. Bu hükümdann emirlerinden olan Atabek
Ayaz'ın Konya Alaeddin Camii yapılırken, .buna mütevelli tayin
edildiği ve yapımına nezaret ettiği kitabelerden anlaşılmaktadır;.
ı

Osman TURAN, Türkiye

Selçukltdarı Hakkın®

.Resmi Vesikalar, An-

kara, 1958, 5-1.
2 İbrahim Hakkı .KONYALI, Abideleri ve Kitd.beleri ile Kanya Tarihi,
Konya, 1964, 221.
3 Evliyii. Çelebi, 8eyaluitndme, İstanbul, 1314, m, 18 ·Vd.; KONYALI,
aynı eser, 224.
4 Konya Müzesi no. 907; KONYALI, aynı eser, s. 151, 605.
5 KONYALI, ayı~ı eser, s. 298-301.

348
Kale ile ilgili şimdiye kadar bir vakıf ·kaydına rastlanmadığına göre,
bir mütevelli tayininin de olmaması gerekir. Devlete ait .bir yapıda,
mütevellinin değil, hükümdarın adının bulunması, I. Alaeddin Keykubad'ın aynı yıllarda yaptırdığı ~ayseri Kalesinde sadece kendi
adının ·bulunmasından anlaşılmaktadır 6 • Osmanlı ·b elgelerinde yapılan tayinierin bir çoğunda dmi ve şifahanenin (Ala~ddin Camii
ve Darü'ş..,Şifası) mütevellisinin birlikte gösterilmesP, bu iki eserin
başından beri birlikte mutalaa edildiğini gösterir. O zaman, darü'ş
ş'ifanın cami ile :b irlikte H. 618/1221'de yaıptırılmış olduğu söylene·bilir.
I. Alaeddin Keykubad Darü'ş-Şifası'ndan söz eden ve buraya

tayin yapıldığını nakleden eserlerin ve ·belgelerin ·}?ulunması, Anadolu Selçukluları döneminde buranın faal olduğunu gösterir.
.. Konya, Osmanlİ sınırlarına alındıktan sonra ·F atih H. 881/1476
ve II. Bayezid H. 906/ 1500 tarihlerinde Karaman Eyaleti vaıkıf
Iarimn tahrirlerini yaptıİ-mışlardır. Burada, ıKonya Darü'ş-Şifası'nın
vakıfları iÇinde «Büzürk Bimarluine» vakıflarını.n da gösterilmesi9 ,
daha önceki dönemde ikinci ıbir şihahanenin bulunduğuna işaret eder.
. KONYALI'nın · II. Kılıç Arslan'ın yaptırdığını iddia ettiği «Maristan.:-ı Atik» ile, ı. ·Alaeddin Keykubad Darü'ş-Şifası, herhalde Karamanoğulları döneminde birleştirildiğinden •b u adı almış 'olmalıdır.
Osmanlı vesikalarında, X!VI. yüzyıl sonlarına kadar, sadece
«Konya Darii/ş-Şifası» olarak ~gösterilen şifahane10 , XVII. yüzyıl
dan sonra artık «Sultfin Alaeddtin ·bina ve vakfeyledtiği Darü)ş-Şifti»
şeklinde· kaydedilmeye başlanmıştır 11 • Var olduğu ileri sürülen di-

6 Halli Edh~m .(ELDIDM), Kayser.i Şehri, Haz. Kemal GöDE, .Anıkara,
1982, s. 69.
7 Konya Şeriye .SiciU, (ıKısaltma: KŞ.S), no. 033, s. 2743; no. D30, s. 189ı.
8

TURAN, aynı e:>er, .s. 50-55; Abü Bakr

E>n

al~akl, Ravzat al-Kuttdb

vı:ı. Hadikat a.ı-Aıbab, Neşr. Ali ·SEVİM

çalaroan meydana

ıgelen

Ankara, 1972. Me~tup ve .manzurn parbu eserin müellif.i Konyalı olup Kayseri'de bir hasta-

hAnede ıbaşhekimdir.
9 KONYALI, aym eser, s. 225; F. Nafiz UZ.L UK, Fatih De'VT'ind.e Karaman Eyaıeti Vakıfları Fihr.isti, Tapu Ka.dastro U1rnım Miidiilrliiğii Ar§ivfn;deki
Deftere Göre, Ankara, 1958, s. 24.
>'
·
10 KŞ.S. no. M20, s. 7·9 •, 179~. 93n, 1-58•.
ıı KŞS. no. c18, 2812; no. C19, 1122; no. C1<3, 253a.
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ğer şifahanelerden

tek I. Alaeddin

hiç bahsedilmemesi, bu dönemde Konya'da bir
gösterir.

Darü'ş-:Şifasının bulunduğunu

YER! : Şimdiye .k adar Konya Alaeddin Darü'.ş•Şifası'nın yeri
tahminlere dayanan farklı görüşler ileri sürülmüştü.r. Süheyl üNVER, Konyalıların İnce ·Minareli Med.rese'n:in kuzeyinde
Şifahane Mahallesi'nde bir «Bimarhane.» yerinin olduğunu •bildiklerini, ·bunun da burada ·bir da.rü'ş-şifamn varlığııia şehadet ettiğini;
en son olarak bunu, Şazi Bey'in ihya ettirdiğini ve. halen mevcut
olan Sakahane Mescidi'nin -b unun bir odası olduğunu ileri süreru.
hakkında

KONYALI, onun bu görüşüne şiddetle karşı çıkarak, Alaeddin
Tepesi'nin kuzeyinde ve İnce Minareli Medrese'nin kuzeydoğusun
daki mahallenin adının aslında Şifahane Mahallesi değil, Sakahane
Mahallesi olduğunu belirtir; mahalle adını, Selçuklu veziri Sahib
Ata'nın ·burada yaptırmış olduğu «Sikdye/Sebii» den almıştır. Halk,
yanlışlıkla Sikaye'yi Şifahane'ye çevirmiŞtir. KONYALI, b~ad;ı
bimarhanenin veya yerinin bulunduğuıiu hiç ·kimsenin ·bilmediğİni;
hatta buraya yakın bir mahallede çocukluğu -geçtiği halde, •b öyle
birşeyi hiç duymadığını kaydetmekte, ÜNVER'in hayali ·b ir Şifaha
ne ortaya koyduğunu söylemektedir13•
Görüldüğü üzere üNVER de, KONYALI da şifahanenin varlı
hususunda farklı görüşler ileri sürmelerine rağmen bu mahalleİıin halk arasında «Şifahane Mahallesi» olarak bili~diğinde müttefik durumdadırlar.
·
ğı

Tarihi beLgelerde Konya

.

.

DarWş-Şifası, sfırun

kuzeyinde bulunan Ertaş Kapısıı.ı, yakınında gösterilmektedir. Bunlardan en eskisi,
Kemaleddin ·b in Doğuş'un Cumade'l-ahir 640/IKoasım 1242 . tarihli
Arapça vakfiyesidir ki, buna göre da.rü'ş-şifamn yeri, Hizır ·f iyas
Zaviyesi vakfının yakınında ve Gömeç Hatun ma.nzfımesi .bitişiğin
dedir1G. !kincisi, Keykavus Kızı Fatma Hatun'un 21 Zilhicce 700/27
12 A. Süheyl ÜNVER, Selçuklu Tababeti, Anok ara, 1940, s. 65-69.
13 KONYALI, a;ynı eser, s. 234-235.
14 Frledrich SARRE, Konya Köşkii., Çev. Şahaıbettin Uzluık,. Ankara, 1967s. 97. iBura.da Ertaş Kapısı, çevirenin dipnotu olaraı'k rverilmi§, taım ters yönde, güneyde .gösterilmiştir.
15 Vaıkıflar Genel M.üdilrlüğü Ar.şivi Def.ter (Kısalbna: VAD ) no. 601,
s. 193, sıra 254; KONYALI, aynı. eser, s . 223.
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Ağustos

1301 tarihli Arapça vakfiyesidir. Burada :bağlar arasında
diye bilinen yerdeki evinin tamamını annesinin gömülü
bulunduğu tür.beye vakfetmiştir16 • Hızır nyas Zaviyesi ile ·bU tekke
ya.Iiyanadır ve birinci sfırla ikinci kale duvarı arasındadırlar. Bunların yerleri, bugün de kesin olarak :bilindiği halde KONYALI, MusaHa Mezarlığı içindeki Gömeçhane'yi vakfiyede geçen Gömeç Hatun'un türbesi zaİınederk; bunların yakınında ·bulunan şifah~neyi
çok daha ·kuzeyde, bugünkü Devlet Hastanesi ile Musaila Mezarlığı arasında arar. Vakfiyelerde «vakf-ı dô:rü'ş-şifa» ve «şifahane»
olarak gösterilmiş olan =
K onya Darü'§-Şifası, Fatih ve n. Bayezid
tahrirlerinde «vakf-ı darü'ş-şifa der nefs-i Konya» diye kaydedil«şifôJuine»

miştir.

Kepıaleddin bin Doğuş'un vakfının sınırları 'Çizilirken «Mukbil
Yolu», Osmanli tahrirlerinde ise, «Mukbil Bağı» gösterilen ·yer,
darü'ş-şifanın kuzeyinde ·bugün de •bulunan «Mukbil Çeşmesi»nin
bulunduğu

yerle1 7 , Süd Tekke'sinin ibitişiğindeki yerdir. •Muk:bil yolu
b~ çeşmenin önünden geçtiğinden son dönemde «Çeşme Sokağı» olarak isimlendirilmiştir •
18

Konya Darü'ş-Şifası'nın yerini tayinde zorluklara sebep olan
ve va~iyelerde Gömeç Hatun'a ait gösterilen yer, Süd Tekesi ve
çevres.i dir. Bu türbenin kimin olduğunu tesbit etmek, darü'ş-şifa
nın yeri haXındaki tereddütleri büyük ölçüde halledecektir. Tekke
kapısının üzerinde H. 1325/1907 yılındaki tamire ait bir Tür-kçe kitabede buranın, n.- Keykavus (1238-1278) 'un zevcesi ve . kızı Fatma
ile süt annesinin türbesi; ilk yapılış tarihi olarak da H. 700/1300
yani vakfİyesinin düzenlendiği yıl ·gösterilmiştir. Mevlevi. kayna:klarııia göre, Mevlana'nın müridesi olan Gömeç Hatun, bazan Sultan
Rükneddin'in, ·bazan da İzzeddin ıKeykavus'un zevcesi olarak !kay16 V.A!D. no. 596, s·. 151-152.
17 Kita.beslıı:de H. 1290/1873 yılmda ~tecdid» ecilldiği yazılı olan •bu çeş
menin suy.u, ·Selçuıklu .döneminde, Muk:bil .tarafından .getirilmiştir. ıKONYALI,
· aynı eserJ Mevlevi MeniiJkı.bnamelerjnde Gömeç Hatun, Mukbil veya Makbul
olarak da ·geç..'"Tl'ektedir. M. Feri:d Uğur, «Gömeçhane», Konya Mecmuasıj Konya, 1936, sayı, .9, s. 566-570. Bu çeşmenin Gömeç Hatun manzümesin.inJ:ıitişi
ğinde •bulunması, Mukbil'in Gömeç Hatun olduğunu gösterıriez mi?
18 Konya T apu Ka-dastro .Bölge MıüdürlUğündeki 1926 tarihli §ehlr pllinmda !bu y.ol, «Çeşme Sokağı» olarak gösterilmiştir.
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dedilmiştir19 •

Bunlara dayanan KONYALI, ll. Keykavus'u, ÖNDER
de IV. Kılıç Arslan'ı Gömeç Hat~'un zevci göstermişlerdir20 • Halbuki Gömeç Hatun'un n. Keykavus'un veya IV. Kılıç Arslan'ın karısı olmaması -g erekir. Çünkü •KemaledÇlin ·bin Doğuş'un 640/1242
tarihli vakfİyesinde Gömeç Hatun VBJkfının yerlerinin .gösterilmtısi,
kronolojik yönden bu tarihten önce hükümdar . olan n. Keyhusrev'in
saltanatı sırasında •buranın, sultanın zevcesine ait vakıflar olduğu
na işaret eder. Konya Müzesi'nde 1051'de kayıtlı, :bu mulritten götürülen, fakat nereye ait olduğu tesbit edileiniyen H. 635/1237-1238
tarihli bir kitabe, burada Gıyaseddin Keyhusrev'in hükümdarlığı
sırasında yapılan bir hayır eserin varlığını isbat eder. Gerçekten,
n. Bayezid dönemi tahririnde ·-burada ıbir Gömeç Hatun Daru'l-Huffazı tesbit edilmiştir21 • Daha sonra kızı Fatma Hatun -b uraya vakıflar tahsis ettiğinden, Fatma Hatun Daru'l-Huffazı, Zaviyesi ve
Mescidi olarak tamnmıştır22 • Bu durumda Gömeç Hatun, I. Keykubad'ın oğlu . n. Keyhusrev (ö. _1246)'in karısı, Fatma Hatun kızı,
IV. Kılıç Arslan ve n. Keykavus da oğullarıdır. Bunun farklı hükümdarların karısı .gösterilmesine sebep, herhalde bu devirde önce
n. Keyhusrev, sonra W . .Kılıç Arslan'ın diğer ·kardeşleri ile müş
terek saltanat sürdükleri sırada Gömeç Hatun'un önce Hanım Sultan, sonra da Valide Sultan sıfatı ile sözü geçen ıbir hatun olmasın
dandır. Eflaki, n . .Keyhusrev'in hanımlarından biri olduğu anlaşı
lan Gömeç Hatun'un Tokat'lı olduğunu söyler. Bu hükümdarın, Şaz:-
ki Karahisar meliki ıMuzafferüddjn'in kızı ile evlendiği bilindiğine
göre23, bu haberin doğru olması .ger~kir. Ba:bası da çok ahlaklı bir
zat olan Gömeç H~tun, cömertliği v~ yaptığı hayır eserleri ile şöh
ret ya:pmış, halkın ve özellikle M:evlevilerin takP-irlerini kazanmış
tır. M. Ferid UGUR, bu özelliklerinden dolayı herkesin ona saygı
gösterdiğini, bunun için Gömeç Ana denildiğini söyleru.
19 Feıidün ıbin .Afuned-i Sipebsaliir, Mevl4tıa ve Etrafındakfle.r> (Risiile),
Çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul, 1977,
93; Alımed EflMd, A.rifleriıı Menkıbeler-i
(Menakıb al-.Ari/in), İstanbul, 197·3 , I. 226-227, 338; n. 1{)2, 271.
20 KONYALI, aynı eser) 595;; Mehmet ÖNDER, Mevl4na Şehri Konya,>
n. ·baskı, An:kara, 1971, s. 190; aynca. :bk. UGUR, aynı makale.
21 KONYA:LI, aynı eser, s. 602.
22 KŞ8. no. C20, s. 53ı; no. C15, 2792; VAD. no. 1107, va.rak, 44.
23 Osman TURAN, «Keyhusrev n.~ lA. VI., 620-629.
24 aynı makale.> aynı (Yer.

s.
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Konya:. v&.liliğine 1474'te başlayan Cem Sultan'ın Selçuklu köş
künde ikamet etmiş, bunun kuzeyindeki manzarayı seyretmek için
bir ·balkon ilave ettirmiş olduğu bilini~;. Köşkün önünün manzaralı olması için de buraya yakın bir yerde balıçe yaptırtmıştır. KONYALI, Cem Bahçesi!ni çok değişik yerlerde gösterir26 • Zikredilen
bahçe, Ertaş Kapısı yakınında ve darü'ş-şifanın avlus~a •bitişiktir.
Fatih ve n. ıBazeyid dönemi kayıtlarından, Gömeç Hatun ve Ali
Gav vakıflarından 150 akçe icarla ·aldığı anlaşılan ıbu yer, daha sonra tamamen saraya ilhak edilmiştir2 '. Bahçe, şimdiki Atatürk Kız
·Lisesi önünden başlıyor, Karatay Medresesinin batısından, Şifilıa
ne · (Sakahane) Mescidi'nin doğusundan 1\}aeddin Caddesinin kenarına kadar uzanıyorduki, bugünkü Adliye Sarayı, •bu bahçe$ toprakları üzerine yapılmıştır. Cem Bahçesi'nin ·b ir bölümünün Gömeç Hatun vakfının üzerin'de :bulunduğuna ve sınırı sür hendeğine
kadar uzandığına göre, Ertaş Kapısının açıldığı yolun doğusu ve
batisındaKi yerler, Hızır llyas Zaviyesi ve Başara Bey Mescidi'ne
kadar I. Alaeddin lKey1robad'a aitti. Yolun batısındaki arazi üzerine -darü'ş-şifa yaptırmış; .gelini Gömeç Hatun da sağındaki arazinin ıbiraz ku~eyine hayır kurumları inşa ettirıniştir.
Osmanlı dönemi tahrirlerinde de darü'ş-şifanın ihata duvarı ile
çevrili avlusu içindeki vakıf bağ ve bahçenin sınırlan tesbit edilir. ken ko~uları gösterilmiş, bu sayede ·b u sağlık kuruluşunun yeri,
çok açık bir şekilde tayin edilebilir hale gelmiştir. Buna ·göre darü'ş
şi;fanın •güneyindeki avlu duvarı, Ertaş Kapısı'n~ önündeki sfır
hendeğine açılıyordu~ Sahib Ata Sikayesi, hendeğin batısında idi.
Karamanoğullan döneminde, Şaz Bey'in mescid ve hamamla ıbirlik
·te: garip ve 'k imsesizler için yaptırdığı ev, darü'ş-şifanın güneybatısında bulunuyordu. Herhalde Hacı Bakkal da, 'burad8:ki Şaz Bey
vakfı 5 bab dükkanm ıbitişiği olup, kuzeyıbatıyı işga~ ediyordu.

Resmi kayı~l-arda Şifahane adının Sakahane olarak .gösterilmesi, muhtemelen ·vakıf •kayıtlarının Osmanlı devrinde siyS:kat yazısı
·ne tutulmasından; tarihi beLgelerdeki yerlerin çok uzaklarda gös25 Şaiıa;beddin .UZLUK, Selçukilerin Konya 8a1VII]Jı, Konya, 1936, 1-5; Alaeddin Köşkü'nün yeri, •kuzeyindeki bağ ve bahçelerin manzarasına .gör.e seçilmiştir. Bk. SARRE, aym eser, s. 6.
··
26 KONYALI, aynı eser, s. 88, 146, 222, 225, 390, 410, 603, 770, 762, 909-912.
27 KONYM:JI, aynı eser, s. 146, 410, 602, 909-912.
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terilmesi 'ise, o dönem Konya'sından çok az eser kalması ve bu yüzden toponomisinin tesbitinin güçlüğünden ileri gelen ·b ir yanlışlık
neticesidir.
Ş!F.!HANE MESCİDİ : Halkın Şifahane olarak bildiği mahallede. bugün halen ayakta olan bir mescid !bulunmaktadır. Bu.
Osmanlı ·kayıtlarına daha ·F atih döneminde Sakahane Mah.a llesi Mescidi olarak geçmiş olup, bugünkü Konya Adiiye Sarayı'nın batı yönündeki Devlet HastBJ:ıesine giden Sultan Mesud Caddesi'nin solunda, tek ·kubbeli, Selçuklu mimari tarzında, 6, 90X6,90 m~ ebadında
küçük bir yapıdır (Resim). ~ONYALI ve ÖNDER'in taş ve tuğla
ile yapılmış, dört duvar üzerinde, tuğla örgü tek kubbeli olara!k tesbit ettiği mesaid, yakın zamanda tamir .görmüş, k:ubbesinin dışı betonla sıvanmıştır. Konya Belediyesi, son senelerde bir ihata duvarı
ile bunu, -F uar sını~ları içine almıştır. Ritabesi ve vakfiyesi olmadı
ğından inşa tarihi ve vakıfı tesbit edilememiş, •bu yüzden değişik -kişilere ait olarak gösterilmiştir.

ÖNDER, bu mesci'di, vakfiyesi zikredilen Selçuklu ümerasından
Kemaleddin bin Doğuş'un yaptırdığı Hızır nyas ~aviyes'inin mescidi
zannetmiştir. KONYALI, onun bu görüşünü kabul etmez ve ibunu Karamanoğulları döneminde Davud Ağa adında ib ir zatın yaptırdığım
ve va:lpflar tahsis ettiğini soyler. Her ikisinin de tesbitleri isab~tli
olmamakla ibidikte ÖNDER'in Hızır nyas Zaviyesi'nin -b u civarda olduğuna işaret etmesi, mescidin darü'ş-şifaya ait olduğunu tayinde
yardımcı · aımuştur. KONYALI, bu m.escidin Sultan I. Aladdin'e ait
olduğuna dair bir va.:kıf kaydına rastlamışsa da, :bu hususta başka
bir vesika bulamadığından önem v~rmediğini belirtmiş; fakat ibu
kaydın nerede olduğunu da göstermemişti~ 8 :
V:akıflar Genel lMlldürlüğü 1107 nolu Hurufdt Defteri'nde
«Konya Daru'ş-şifa evkafından almak üzere Sa:kahane Mahallesi
Mescidinde dört akçe ile imam ve iki akçe ile müezzin Mustafa mahlulünden karındaşı Molla Yusuf'a 'inayet.»2 9 şeklinde bir ·kaydın -b ulunması; yine daha -önceki dönemlerde darü'ş-şifaya yapılan imam
tayinierin'de yevmiyelerin yukardaki •gibi, dört .akçe gösterilmesi30,
28 KONYALI, aynı eser, s. -519-520; ÖNDER, aynı eser, s. 148.
29 VAD. no. 1107, vara:k, 4!6, Gurre-i C. evvel 113i>/1 ·Ekim 1723.
30 KŞS. no. E22, s. 1'26t; KONYALI, GJYtıı 6$er, s. 228.
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darü'ş-şifamn

·b ir ibadethanesinin· bulunduğunu te'yid eder. Ayrıca
mesc'icl4ı kapısının, hemen doğuSun-da geçen sokağa değil, şifaha
nenin :bulunduğu yöne yani batıya açılma:sı da bunun 'darü'ş-şifa' ile
ilgisini gösterir. Aslında darü'ş-şifanm yanmd~ veya içinde bir de
mescid olma:sı g~yet taıbiidir. Anadolu'da birçok benzeri yapıların,
oradaki görevlilerin ibadetlerini yapabilmeleri için, bir de mel!>cid.i
bulunduğu bilinirıt.
·
Aynı yerin civarında Alaeddin Köşkü'nün ve Selçuklu ailesinden Gömeç Hatun Türbesi'nin . olması, şifahane gibi, mescidin de
SUltan I. Alaeddin yapılarmdan olduğuna delil teşkil eder. Bu· Selçuklu sultaiıı, memleketi imar ettiğinden başkaları tarafından yapı
lan eserlerin ıbile, yine ona mal edilmesine yol açmıştır'2 • ıBu · mescidin vakıfının I. Alaeddin Keyku'bad olduğuna şüphe edilmez. Böylece zikredilen belgeler gibi, ·Şifahane (yanlış bir okunuş şekli ile
Sakahane) Mescidi, şifahanenin de yerini belirler.

ŞİFAHANENİN Y.A'PISI VE •P LANI: Zikredilen Fatih dönemi
tahririnde «mensuh» olarak kayde'd.Uen Konya Darü'ş-Şifası~ Karamanoğulütrı ile yapılan savaşlar sırasında kullanılaınıyacak hale
geliniş olmalıdır. Fatih'in burasını sonradan ihya ettirdiği, II. Bayezid dönemi tahririnde vakıflarının Lütfi Çelebi ibn Seyid Çelebi adlı
bir şahsin tasarrufuı:rda gösterilmesinden anlaşılmaktadır. I. Selim'in tahtirinde (H: 924/1518) darü'ş-şifa, tekrar harB.ıbe olarak gösterilınektedir33. Kanfıni Sultan Süleyman devrinde bu darü'ş-şifanm
hara;bolması nedeniyle, halkın .ihtiyaçlarını :karşılamak için b'ir
«buk'a» içinde darü'ş-şifa tesis edildj~ .KONYALI belgeler~. H.
1208/1709 tarihli ·b ir ·başka kayıt 'da aynı 'bilgiyi doğrular' 5 •

Bununla b'eraber, Alaeddin Darü'ş..ıŞifasınm tamirlerine- ait baX!VII. yüzyılın ikinci yarısında mevcudiyetini
kamtlar. İlk tamir keşfi, ll Muharrem 1081-31 MaYıs 1670'de mütezı kayıtlar, yapının

.sı .A,ynı dön'eiiller.de in§a edllım:iş olan Mtşehir Daııü'ş-Şf!ası'nm ve Kas•
tamonu'da Ali ·b in Per.vane DA.r:ü'ş-Şifası'nın .da -mescidleri v.a'l'dı. Bk. ÜNVER,
aynı eser, s. 72-77.
·
·
· ·
32 Mesela, ISelçuklu emirlerinden Ba§ara Bey'in H. 620/1223'.te Niğde'de
yaptırdığı cami, AIA.eddin Ca.m.ıt olaraik !bilinir.
. /
-33 KONYALI, 01ynı eser, s. 225-226
-34 KONYALI, atynı eser, s. 226-227,
85 K/iS. no. E22, s. 126ı.
.
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velli Hasan ıBeşe'nin isteği üzerine yapılmıştır. .Konya mahkemesinden. içlerinde Mevlana ömer'in ve mimarbiışının ıbulunduğu bir
heyet, darü'ş-şifaya .giderek, binasının batısındaki duvarı, avlusunun kı·ble tarafındaki duvarı ve ıbu duvarın üzerindeki iki · kapı ve
bir tomruğun har3.:be -olduğunu görmüşler; :bunların tamirinin ancak 8500 akçeye mümkün olabileceğini · tahmin etmişlerdir. Mütevelli, tamiratı gerçekteştirirken tahmin edilenden daha fazla masrafı otduğundan tekrar mahkemeye müracaat ederek ikinci ·bir keşif .istemiştir. Yine mahkemede:n naib Mevlana. Ömer Efendi, 15 R.
evvel 1081/2 Ağustos 1670'd~ mimarbaşılan el-Hac Osman ve elHac Nurullah ve •bilir kişi heyeti ile darü'ş-şifaya giderek, daha
önce keşfi yapılan yerlerin onarımının gerçekleştirildiğini ve bunlar için 9332 akçe sarf olunduğtinu tesbit etmişlerdir. Bir önceki
keşfe göre, 832 akçe fazla harçanmış demektir.
Darü'ş-§ifa

ile ilgili ·b ir üçüncü keşif, yakl-aşık dört sene ·s onra,
29 C. evvel 1085/ 31 Ağustos 1674'te mütevellisi olan el-Hac Ahmed bin Mustafa Bey'in isteği ile naib Hüseyin Efendi ve mim&.rbaşı el...Hac Osman, darü'ş-şifaya giderek kubbele:rinden orta ve
içeri 'kubbenin iç ve dış sıvaları kalmamış; kıble tarafındaki duvarın dipleri oynamış; :batı yönündeki taş kapısının etrafı harabe
olmaya yüz tutmuş olduğunu görmüşler, onarımı iç.in :kullanılacak
kireç, kamış, usta ücreti ve sıva işine toplam 18 Esedi kuruş. gideceğini tahmin etmişlerdir30 •
Keşif raporları değerlendirildiğinde darü'ş-şifanın yapısı

hakbilgiler ·çıkıirılabiı.ir. Etrafı · taş duvarlarla çevrili, güney
tarafa açılan iki kapısı ·bulunan bir avlu ve ortasında da ·b ir darü'ş
şifa :bulunmaktadır. Raporda bir «orta kubbe» ile «içeri kubbe»
deyimi geçmektedir. Herhalde daıii'ş-şifanın Konya'daki İnce iMinareli Medrese'de olduğu gibi bir orta, iki yan kuibbesi vardı. Halbuki, Anadolu'daki Selçuklu Darü'ş-Şifalarında ha:sta:hane ve tıp medresesi için iki ayrı bölüm bulunmiı:ktadır1 '. · Konya'daki daiü'ş-şifa
nın :bunlardan hangisinin tipinde olduğu hakkında kesin bir hüküm
vermeğe, eldeki belgeler şimdilik imkan vermemektedir. Binanın
kında şu

36

Belgeler için ibk. Yusuf KÜÇÜKDAG, «Konya Alaedd.in D11.r.ü'ş-Şifası ve
.Medresesl», Vakıflar Dergisi, x:xı. (;yayınlanmak üzeredir).
t.lNVER, <li!Jnı eser; ıKÜÇÜKDAG, Gt]lnı makaıe.

Darü'.ş-Şifa
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moloz taş ve tuğladan olduğu raporlardan anlaşılmaktadır. Mescidde de aynı malzemenin kullanılmış. olması, :bunu te'yid eder.
· (Plan)
DARÜ'Ş-Ş1F.A. MEDRESIDSİ:

Diğer Selçuklu Darü'ş...Şifala
.gibi38, Konya Alae.d din Darüş-Şifasında da tesisinden itibaren tıp öğretimi YaJPıldığı,' ·b uradan yetiştiği tahmin edilen
Konyalı tabipierin taşra darü'ş-şifalarmda istihdam edilmelerinden
a.ı;ılaşılı;na;Jrtadır39 • Osmanlılarda da tıp öğretiminin devam ettiği,
4 R. ahir 1125/30 Nisan 1713 tarihli •bir berat silretinden öğrenil
mektedir. ·~aeddin Darü'ş-şifası Med.ı:esesi müderrisi Seyid Abdullah görevine devam etmed:iğinden, müderrisliği yevm! 5 akçe ve
senevi 25 key~ ·buğday ile Hüseyin'e tevcih edilmişti:r-'0 • Selçuklu
dönemillde olduğu g.i;bi, Konyalı ;bazı tabipierin ·başka yerlerde görev yapmaları; ihtiyaçtan fazla mezun· verdiğinden iş bulamıyarak
Konya dışına gitmek zorunda ,kaldıklarını hekim es-Seyid el-Hac
Ahmed'le ilgili bir davadan anlamak mümkündür. Konya'da Kerem
Dede ıMalıailesi'nden Hüseyin :bin İbrahim ~eşe Konya şer'i mahkemesine müra-caat ederek yine Konya'da Öyle Bekledi Mahallesi'nden
Fatma binti Hasan'ın zevci, hekim es-Seyid el-Hac Ahmed'e üÇ sene
önce 10 kuruşa doru •b ir beygir sattığını, fakat parası.hı vermediğini,
adı geçen hekimin -birbuçuk sene önce Çorum sancağının Çorum kasabasında ölmüş olduğunu mahkemede hazır ·o lan .g örgü şahitlerj
ile ispat etmiş ve ölenin terekesinden Fatma'D:ın alacağını vermesini
istemiştlı-.
·
···
larında olduğu

Konya'daki ·b u tıp medresesinin XVIII. yüzyılın ilk yarısında
maksadına uygun olarak muhafaza edilmesj, darü'ş-şifanm yı
kılmasına kadar tedrisata devam etmiş . olabileceği kanaatini. vermektedir.

dahi

KULLANIMI : Mevcut •belgelerden da:ha Selçuklular zamanmda zengin, fakir ayırımı yapılmadan hasta ve akıl hastalarının darü'ş-şifalarda tedavi edildikleri ve ilaçları yapılarak "kendilerine ve-

38 'üNVER, 52-.64..
../
39 TURAN, aynı -eser, 50·5'5; Abü •Bakr al·Za:ki, aynı eser, s. 1-9.
40 KŞS. no. C33, s. 274s.
41KŞS. no. C30, s. 220ı, 2 Şaban 1136/26 Nisan 1-7-24.
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rildiği

bilinmektedir-'2 • Konya Alaeddin Darü'ş-Şifasında ·öncelikle
fakir hastaların tedavi edildikleri ve burada ilaçİarı yapılarak ve- .
r'ildiği Osmanlı vesikalarından ·anlaşılmakta'Clır43. Konya ve çevresine hita;b edecek kapasitede olduğu, oburaya taşardan gelen akıl hastalarının ve kadın-erkek hastaların kaıbul edilmesinden tahmin edilebilir·ı.ı. Yardımcı görevlilerden başka ·b u geniş sağhk teşkilatında l?ir
baş tabib (hekim-i evvel) bir hekim, bir bekim · şakirdi ·ve bir ·b imarhaneci görev yapmakta i:di4 G.
Netice olarak Konya Alaeddin Darü'ş-ıŞifası, tıp medresesi ve
mescidi, Alaeddin Tepesi'nin kuzey yönünde, Selçuklu Köşkünün yakınında, Ertaş Kapısının hemen önünde; ·Ferhiuriye/Süd Tekkesi
sokağının solunda, geniş ·bir bağ ve •b ahçe içiırde idi. Güney yönündeki avlu duvarında ·b ulunan iki !kapısı, İnce Minareli Medrese .gibi, sur
hendeğinin önüne açılıyordu. Şaz Bey vaJkfı olan Garibler Evi, mescidi ve hamarnı; Sahib Ata Sikayesi/S~bili, MıWbil (Gömeç Hatun ?)
bağı ve Sultan Cem bahçesi ile çevrili i-di. Ayakta kalan tek bölümü mescidi olup, darü'ş-şfa.nın mevkii ve şekli .hakkında fikir verdiğind~n önem arzetmektedir~ •
6

42 TURAN, aynı eser, s. 50-55.
43 KŞS.no. E22, 126ı; KONYALI, aynı eser, s. 226~227.
44 KŞS. no. C25, s. 131ı; no. 015, 36a543; no. D17, 124ö.
45 Kionya Vakıflar Bölge Müdürlügiindekl 15 Safer 1210/81 Agııstos 1795
tarihli .beril.t; KŞS. no. C34, s. ·2062; no. C13, s. 2-53s; no. B22, 52ı; KQNYALI,
aynı eser, 228-230.
46 Makaledeki plan ve ·krakinin çizmine yardım eden Prof. Dr. Yılm8.3
ÖNGE'ye teşekikür ebnekten zevk duyarım .
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Şifa (ıSaka) -nane Mescidi.
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