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Sunuş
Türk ve dünya tarihinin dönüm noktalarından birini oluşturan 1071 

Malazgirt Zaferi sonrasında Selçuklular kısa zamanda Anadolu içlerin-
den Ege ve Marmara kıyılarına kadar ilerlemişler ve fethettikleri top-
rakları vatan edinmişlerdir. Fetih sonrasında vatan edinilen topraklarda 
kendi kültürlerini yerleştirmek adına imar faaliyetlerine girişmişler ve 
Anadolu Türk-İslam mimarisinin çeşitli örneklerini ortaya koymuşlardır. 

Devlet mekanizmasının karargâhı olan “saraylar”  bu imar faaliyet-
leri içerisinde bir toplumun bütün kültürünün temsil edildiği en önemli 
yerlerdir. Siyaset, ekonomi, güvenlik, sağlık, eğitim ve sanata kadar bir 
toplumun kültürel özelliklerini yansıtmışlardır. Ne yazık ki Selçuklu sul-
tanlarının yaptırdığı saray ve köşkler zamanla tahrip olmuş ve büyük ço-
ğunluğu yok edilmiştir. Bundan dolayı tarihi kaynaklarda geçen bilgiler 
dışında, bu yapılar hakkındaki bilgiler başta arkeolojik kazılar veya ka-
lıntılar üzerine yapılan araştırmalardan edinilmektedir. Özellikle kazılar 
sonucunda elde edilen verilerle yapıların görkemi ve dönemin sanat üs-
lubu hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır.  

Türkiye Selçukluları ilk başkentleri İznik’ten çekildikten sonra Kon-
ya’yı başkent yaparak şehri baştan sona imar etmişlerdir. Bununla birlik-
te Sivas, Kayseri, Antalya ve Alanya gibi dönemin önemli şehirlerini de 
başkent düzeyinde merkez edinmişler, aynı düsturla bu şehirlerin de ge-
lişimini sağlamışlardır. Selçuklu Devleti’ne bağlı dönemin diğer devletleri 
de yönetimin merkezi olan saraylarını, özellikle başkent olmak üzere hâ-
kim oldukları farklı bölgelerde de inşa etmişlerdir. Çok azı kalıntı halin-
de günümüze ulaşanlar arasında Güneydoğu Anadolu’da Artukluların iki 
farklı başkenti Hasankeyf ve Diyarbakır Sarayları bilinen örneklerdendir. 

Elinizdeki eserin oluşmasında emeği geçen başta Selçuk Üniver-
sitesi Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali 
Hacıgökmen’e, Kayseri İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şükrü 
Dursun’a ve tebliğleriyle katkıda bulunan bilim insanlarına teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Ahmet PEKYATIRMACI
Selçuklu Belediye Başkanı



Presentation
After the 1071 Manzikert Victory, which was one of the turning points 

of Turkish and world history, the Seljuks progressed from the interior of 
Anatolia to the Aegean and Marmara coasts in a short time and adop-
ted the lands they conquered as their homeland. By undertaking rapid 
construction activities in the lands they conquered, they created various 
examples of Anatolian Turkish-Islamic architecture. 

The “palaces”, which are the headquarters of the state mechanism, 
are the most important places where the whole culture of a society is 
represented with these development activities. They have reflected the 
cultural characteristics of a society, from politics, economy, security, he-
alth, education to the arts. Unfortunately, the palaces and mansions built 
by the Seljuk sultans have been ruined or mostly destroyed over time. 
Therefore, apart from the information contained in historical sources, data 
about these structures is mainly obtained from archaeological excavations 
or researches on ruins. Especially with the data obtained as a result of the 
excavations, important information about the magnificence of the buildin-
gs and the art style of the period could be revealed.

After the Anatolian Seljuks retreated from their first capital, Iznik, 
they made Konya the capital and fully refurbished the city with various 
constructions. In addition to this, important cities of the period such as 
Sivas, Kayseri, Antalya and Alanya also became centers at the capital level, 
and witnessed great development through similar examples. Other states 
of the period affiliated to the Seljuk State also built their palaces, which 
were the center of the administration, in different regions they dominated, 
especially in capitals. Hasankeyf and Diyarbakır Palaces, two different ca-
pitals of the Artukids in Southeastern Anatolia, are among the well-known 
examples, very few of which have survived as remains.

Hereby, I would like to thank Prof. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, the 
President of Selcuk University Seljuk Studies Center, Dr. Lecturer Sukru 
Dursun, Kayseri Provincial Director of Culture and Tourism, for their great 
support and the scientists who contributed to the creation of this work 
with their unique articles.

Ahmet PEKYATIRMACI
Mayor of Selcuklu Municipality 



Takdim
Ülkemizin güzide eğitim kurumlarından birisi olan Üni-

versitemiz, bünyesinde bulundurduğu akademik birimlerin-
de, deneyimli eğitimci kadrosu ile mesleki alanda eğitimli, 
üretken ve gelişimi isteyen bireyler yetiştirmek maksadıyla 
ülke kalkınmasında üzerine düşen görevi başarıyla sürdür-
mektedir. Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü, Merkez olarak 
kurulduğu günden beri yaptığı yayın ve programlarla Üniver-
sitemizin yüz akı olmuştur.  Bundan sonra da Türk tarihi, dili, 
edebiyatı, sanat ve kültürü üzerine yayınlar yapacaktır. 

Türklerin Anadolu’ya gelmelerinden bugüne oluşturu-
lan kültürün somut örneklerinden biri de mimari eserlerdir. 
Bu eserlerin en önemlileri devletlerin yönetim merkezi olan 
saraylar ve çeşitli amaçlarla kullanılan köşklerdir. Özellikle 
Beylikler ve Selçuklular döneminde inşa edilen bu görkemli 
yapılar,  alanında uzman hocaların yapmış olduğu çalışmalar 
sonucu ortaya konmuştur. Elde edilen bilgiler bu çalışmada 
bir araya getirilmiştir. 

Bu vesileyle, öncelikle esere yazılarıyla katkıda bulunan 
bilim insanlarımıza, eserin hazırlanıp basılması aşamasına 
kadar olan süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi su-
nuyorum.

Prof. Dr. Metin AKSOY
Selçuk Üniversitesi Rektörü



Being one of the distinguished educational institutions ac-
ross the country, our university successfully continues its duty 
in the development of the country with the aim of educating 
individuals who are educated, productive and eager to develop 
in the professional field with its experienced staff in its acade-
mic units. Seljuk Research Institute has been the pride of our 
university with its publications and programs since its establis-
hment as a Center, and will continue to create new publications 
on Turkish history, language, literature, art and culture.

One of the concrete examples of the culture that has been 
created since the arrival of the Turks in Anatolia are the arc-
hitectural works. The most important of these works are the 
palaces as the administrative centers of the states, and the 
mansions used for various purposes. These magnificent buil-
dings, which were built especially during the Principalities and 
Seljuks, have been revealed as a result of the studies conduc-
ted by experienced experts. The obtained information has been 
brought together in this study.

Hereby, I would like to express my gratitude to the scien-
tists who contributed to this work with their papers, and to 
everyone who contributed with its preparation and printing 
process.

Forward

Prof. Dr. Metin AKSOY
Selcuk University Rector



Ön Söz
Öncü bilim insanlarının gerçekleştirdikleri kazı ve araştırmalar, ünik so-

nuçlarını vermeden önce Türkiye Selçuklu Saray ve Köşkleri, bazı Avrupalı 
araştırmacıların “…çok sayıda küçük tuhaf yapı… belki de av kulübesi ya da 
tarımsal işletim için üs” şeklindeki değerlendirmeleriyle tanınıyordu. Aynı gö-
rüş, Selçuklu köşklerinin bu “tuhaf”lığını Türklerin yarı-göçebe hayat tarzıyla 
ilişkilendiriyordu. Bugün okuduğumuzda bize de “tuhaf” gelen bu yorumları 
değiştirebilmek, Anadolu’nun dört bir yanında bin bir zahmetle Selçuklu Sa-
ray ve Köşklerini ortaya çıkarmaya çalışan araştırmaların sayesinde mümkün 
olabildi.

Selçuklular vasıtasıyla Asya’dan Anadolu’ya tevarüs eden mimarlık biri-
kimi, Doğu’nun büyük medeniyet havzaları İran, Çin, Hint dünyası tecrübele-
rinden geçmiş, bilahare İslam coğrafyasında iç içe geçmiş kültür kaynaşma-
larının sonucu yeni kazanımlarla zenginleşerek çok özgün bir karakter ka-
zanmıştır. Bu da devletin merkezi olan sarayda ortaya konulmuştur. Saraylar, 
Selçuklu mimari birikiminin en rafine hususiyetlerinin sergilendiği mekânlar 
olmuştur. Bugüne adeta cesedi kalmış, kırık-dökük duvar kalıntılarından iba-
ret görüntülerinin aksine, kazılar sonucu ortaya çıkan Selçuklu Saray ve Köşk-
lerinin aslî durumlarından, mimari ve tezyinat açısından dönemin en gösterişli 
yapıları olduğu anlaşıldı. Kazılarla ortaya çıkarılan Selçuklu Sarayları, planları 
bakımından Türk Saray geleneğinin örneklerinden olan Gaznelilerin Leşger-i 
Bazar veya Osmanlıların Topkapı Sarayı gibi yapılar oldukları görüldü. Aynı 
kazılar şehir tasarımı açısından ise Kubadabad ve Keykubadiye gibi ‘Sultan 
Saray-Şehirleri’nin, tıpkı Asya’dakilere benzer şekilde kadim Türk şehir mo-
delinin İçkale, Esas Şehir, Avlak Banliyö gibi kısımlardan oluştuğunu gösterdi. 
Bugün müzelerimizin en gösterişli objeleri olan ‘Selçuklu Çinileri’, başta Kuba-
dabad olmak üzere Selçuklu Saraylarını dünya çapında haklı bir şöhrete ka-
vuşturdu. 

Harput, Diyarbakır, Malatya, Ani gibi merkezlerde ortaya çıkarılan ‘Yö-
netici Evleri’ ise bu geleneği taşra merkezlerinde de sürdüğünü anlamamızı 
sağladı. Alanya, Kayseri, Konya gibi farklı merkezlerde tespit edilen Selçuk-
lu Köşklerinin, ‘Şikârhane, Visak, Tâk’ gibi müstakil isimler ve işlevlere sahip 
oldukları anlaşıldı. Bu anlamda Selçuklu Emirlerinin ‘hane’leri hakkında çok 
ayrıntılı bilgilerimiz oldu. Bunların bazılarında gerçekleştirilen kazılar özenli 
dekorasyonlarıyla bu köşklerin, saraylarla yarışır bir özenle yapıldıklarını gös-
terdi.



Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Selçuk Üniversitesi

Selçuklu Araştırmaları Merkezi Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DURSUN
Kayseri

İl Kültür Ve Turizm Müdürü

Mimarlık tarihi çalışmalarında saray ve köşk, geniş bir kavram yelpaze-
si içerisinde ifade edilir. Bu tanımlamalar, saray ve köşkü mimari yapısından 
kaynaklanan bir kavrama oturtmaktan çok onu kullanış biçimi ve başka mi-
mari düzenlemelerle ilişkisi açısından tarif eder. Nitekim Selçuklu kaynakla-
rında sarayların yönetim binaları konusunda çok farklı isimler buluyoruz. Bar-
gâh, Dergâh, Devlethâne, İmâret, Dehliz, Eyvan, Meclis, Sofa, Divân, Cavsak 
gibi terimler aslında farklı bina türlerini değil, o binanın anlatılan olayın mef-
humuna uygun karşılığıdır. Köşklerin sınıflandırılmasında ve adlandırılmasın-
da diğer yapı türlerine oranla çok daha fazla değişken vardır. Köşkün saray 
külliyesine bağlı bir ünite olup olmadığı, sultana mı yoksa başka bir yöneticiye 
mi ait olduğu, hareketli ya da sabit oluşu, kullanıma ilişkin özel bir işleve sa-
hip olup olmadığı gibi birçok etken söz konusudur. ‘Yönetici Sınıfı evi’ anla-
mında konut/kasır/köşk/yalı/saray gibi farklı isimlerle tanımlanmış yapıları 
birbirinden ayırt etmemiz için anlamlı izahlara ihtiyacımız vardır. Bu izahlar 
yapılırken farklı birçok değişken de açıklanmak zorundadır. Nitekim Türkiye 
Selçuklu Köşkleri arasında ortak plana sahip ancak farklı ihtiyaçlara hizmet 
verebilen birçok örneği bulabiliyoruz. 

Elinizdeki kitapta, köşk ve sarayları bugüne kadar hiç değinilmemiş olan 
terminoloji ve tipoloji gibi boyutlarıyla ele alan çalışmaları bulacaksınız. Ayrı-
ca günümüze ulaşamamış saray ve köşkleri birincil kaynakların ışığında tahlil 
eden araştırmaları okuyabileceksiniz. Çalışmada Kubadabad, Alâiye, Keyku-
badiye gibi öncü kazılar, Ortaçağ Türk Dönemi Kazılarının abide isimleri Prof. 
Dr. Rüçhan Arık ve Prof. Dr. M. Oluş Arık tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca 
konunun şehircilik ve tarih boyutu, uzman akademisyenler tarafından ayrıntılı 
biçimde ele alınmıştır.

Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapmış olan Konya’da, Selçuk-
lu’nun adını taşıyan Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve 
Selçuklu Belediyesi birlikteliği ile gerçekleştirilen Selçuklu Dönemi Sarayları 
ve Köşkleri Sempozyumu ile dönemin sarayları ve köşkleri hakkında güncel 
verilerin yer aldığı bu kitabın oluşmasına destek veren Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı başta olmak üzere, değerli bildirileri ile desteklerini sunan hocalarımıza 
ve müze araştırmacılarımıza da sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. 



Preface
Before leading experts performed their researches and excavations with 

unique results, Turkey Seljuk Palace and Pavilions had been considered by some 
European researchers as “... a number of small strange structures ... perhaps the 
base for a hunting lodge or agricultural works”. The same view has associated 
this “strange” nature of the Seljuk pavilions with the semi-nomadic lifestyle of 
the Turks. Changing these comments, which seem “strange” to us today as we 
read them, has been possible thanks to the researches trying to reveal Seljuk 
Palaces and Pavilions all over Anatolia.

The architectural legacy inherited from Asia to Anatolia through the Sel-
juks passed through the experiences of Iran, China and the Indian world, which 
are the great civilization basins of the East, and gained a very unique character 
by enriching with new gains as a result of the intertwined cultural fusion in 
the Islamic geography, which was obviously reflected in palaces as being the 
center of the state with the most refined features of the Seljuk architectural ex-
perience. It can be understood from the original state of the Seljuk Palaces and 
Pavilions, which were unearthed as a result of the excavations, that they were 
the most spectacular structures of the period in terms of architecture and de-
coration, contrary to their today’s appearance consisting of ruins and destroyed 
wall remains. Seljuk Palaces unearthed through excavations were detected to 
be structures similar to the Ghaznavids Leşger-i Bazar or the Topkapı Palace of 
the Ottomans in terms of their plans, which are examples of the Turkish Palace 
tradition. In terms of city design, the same excavations revealed that the “Sultan 
Palace-Cities” such as Kubadabad and Keykubadiye, just like the ones in Asia, 
consisted of parts of the ancient Turkish city model such as Inner Castle, Main 
City and hunting ground. Today, “Seljuk Tiles”, the most spectacular objects of 
our museums, brought the Seljuk Palaces, especially Kubadabad, to a well-de-
served reputation worldwide.

The “Executive Houses”, which were unearthed in centers such as Harput, 
Diyarbakır, Malatya and Ani, made us understand that this tradition continued in 
rural centers, as well. It was understood that the Anatolian Seljuk Pavilions iden-
tified in different centers such as Alanya, Kayseri, and Konya had separate names 
and functions such as “Şikârhane, Visak, Tâk”. In this sense, we had very detailed 
information about the “households” of the Seljuk Emirs. Excavations carried out 
in some of them showed that these pavilions, with their elaborate decorations, 
were built with the same care as palaces.



Prof. Dr. Mehmet Ali HACIGÖKMEN
Selcuk University

Chairman of Seljuks Research Center

Dr. Lecturer Şükrü DURSUN
Kayseri

Culture and Tourism Manager

Palaces and pavilions are expressed in a wide range of concepts in archi-
tectural history studies. These definitions describe them in terms of their usage 
and relation with other architectural arrangements rather than putting them into 
a concept related to architectural structure. As a matter of fact, we come acc-
ross very different names about the administrative buildings of palaces in Seljuk 
sources and terms such as Bargâh, Dergâh, Devlethâne, İmâret, Dehliz, Eyvan, 
Meclis, Sofa, Divân, Cavsak, which are not actually different types of buildings, 
but the equivalent of that building in accordance with the concept of the event 
described. There are many more variables in the classification and naming of 
the pavilions compared to other building types. There are many factors such 
as whether the mansion is a unit connected to the palace complex, whether it 
belongs to the sultan or another ruler, whether it is mobile or fixed, whether 
it has a special function for use. We need meaningful explanations in order to 
distinguish the buildings defined with different names such as residence / pa-
vilion / mansion / kiosk / palace in the sense of “Executive Class house” from 
each other. While making these explanations, many different variables have to 
be explained. As a matter of fact, we can find many examples of Seljuk Mansions 
that have a common plan but can serve different needs.

In this book, you will find works that deal with pavilions and palaces with 
dimensions such as terminology and typology, which have never been mentioned 
before. You will also be able to read studies that analyze palaces and mansions that 
have not survived to the present day in the light of primary sources. In the study, 
pioneering excavations such as Kubadabad, Alaiye and Keykubadiye have been eva-
luated by Prof. Dr. Rüçhan Arık and Prof. Dr.M. Oluş Arık, the monumental names 
of the Medieval Turkish Period excavations. In addition, the urbanism and historical 
dimension of the subject was discussed in detail by expert academicians.

We would like to express our endless gratitude to our professors and mu-
seum researchers, especially to Selcuk University Rector Prof. Dr. Metin Aksoy 
and Seljuk Mayor Ahmet Pekyatırmacı, for their valuable notifications and sup-
port for the Seljuk Period Palaces and Mansions Symposium, conducted with the 
collaboration of Selcuk University Seljuks Research Center and Selcuklu Muni-
cipality -both named after the Seljuks- and held in Konya, which was once the 
capital of the Anatolian Seljuk Empire, and for supporting the creation of this 
book, which includes up-to-date data on the palaces and pavilions of the period. 
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SELÇUKLU DÖNEMİ

SARAYLARI VE KÖŞKLERİ

GİRİŞ

Saray, hükümdarın ailesiyle birlikte  yaşadığı bir mekan ol-
masının yanı sıra devlet işlerinin de yürütüldüğü bir yerdir.  Bu 
nedenle Selçuklu kültür ve medeniyetini anlayabilmek için onla-
rın saray kültürünü öğrenmek gerekmektedir. Selçuklu sarayla-
rı hakkında en önemli bilgileri dönemin tarihçi ve seyyahlarının 
kısıtlı olan yazılarından öğrenmekteyiz. 

İlk İslâm Türk devletlerinden olan Karahanlılar, Gazneliler ve 
Selçuklular çok zengin bir kültür ve sanat ortamı oluşturmuş, 
görkemli saray, köşk ve konutlar inşa etmişlerdir. İlk olarak Bü-
yük Selçuklular Nişabur’da Gaznelilerden kalan sarayı kullan-
mışlardır.  Daha sonra Nişabur, Rey, İsfahan ve Merv’de  saray-
lar inşaa edilmiştir. Nişabur’da inşa edilen  ilk saraylarla ilgili en 
eski kayıtlarda bu sarayların Oğuz istilası sonrasında yenilendiği 
belirtilmektedir. Sultan Melikşah döneminde başkent İsfahan’da 
saray, ev ve mescitler inşa edilmiştir. Merv şehrinde Sencer’in 
de türbesinin bulunduğu 4 km²’lik bir alanda,  saraylar, kışlalar, 
yerleşim yerleri, havuz, büyük bir Cuma camiinin yer alığı, Sul-
tankale denilen kalede bir Selçuklu sarayı mevcut olduğunu bi-
liyoruz. 

XII- XIII. yüzyılda Anadolu’ya yapılan akınlar Malazgirt Zaferi 
sonucunda kurulan Beylikler ve Türkiye Selçuklu Devleti ile be-
raber yeni bir kültür ve sanat ortamının oluşmasına olanak sağ-
lamıştır.  Selçuklular, İç Asya ve İran’dan getirdikleri kültür ve 
sanat birikimini Anadolu’da Selçuklu mimarîsinin her alanında 
uygulamışlardır.  Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan 
Konya’da Alâeddin Tepesi’nin kuzey doğu yamacında, Alâeddin 
Camii ile İç kale surları arasında bulunan köşk, Konya Sarayı,  
Alâeddin Sarayı, Kılıç Arslan Köşkü, Alâeddin Köşkü ve Cimci-
me Köşkü isimleri ile anılmaktadır. Şehrin ortasında ve her daim 
göz önünde olması, Selçuklu başkentine gelen tüm seyyahların 
ve araştırmacıların dikkatini  çekmiş ve burası XIII. Yüzyıldan 
itibaren uğrak bir mekan olmuştur.  Kaynaklarda Orta Çağ’ın 
en zengin figürlü kalesinden bahsedilirken köşkten de söz edil-
miştir.  Araştırmalarda çini, alçı gibi süslemeler, yapının harabe 
durumu, çoğunlukla da kale ile birlikte ele alınarak incelenmiş-
tir, elde edilen bilgiler her ne kadar kısa olsa da  önemli ipuçları 
vermektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda Konya Sarayı’nın o 
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In addition to being a place where the  ruler lived with his fa-
mily, palaces were also centers where  state affairs were carried 
out. For this reason, in order to understand the Seljuk culture and 
civilization, it is necessary to learn their palace culture. What we 
know  about the Seljuk palaces is mostly obtained from the limi-
ted writings of the historians and travelers of the period.

The Karakhanids, Ghaznavids and Seljuks, who were among 
the first Islamic Turkish states, created a very rich cultural and 
artistic environment and built magnificent palaces, mansions and 
residences. First of all, Great Seljuks used the palace left from 
Ghaznavids in Nishapur. Later, palaces were built in Nishapur, 
Rey, Isfahan and Merv. In the oldest records regarding the first 
palaces built in Nishapur, it is stated that these palaces were re-
novated after the Oghuz invasion. During the reign of Sultan Me-
likshah, palaces, houses and mosques were built in the capital 
Isfahan. We know that in the city of Merv, there are palaces, bar-
racks, settlements, pools, the place of a large Friday mosque, and 
a Seljuk palace in the castle called Sultankale, in an area of 4 km² 
where the tomb of Sencer is also located.

The incursions to Anatolia in the 12th-13th century enabled 
the creation of a new cultural and artistic environment thanks 
to Principalities and the Anatolian Seljuk State founded followed 
by the Manzikert Victory. The Seljuks applied their cultural and 
artistic accumulation brought from Central Asia and Iran in every 
field of Seljuk architecture in Anatolia.  The mansion located on 
the north-eastern slope of the Alâeddin hill in Konya, the capital of 
the Anatolian Seljuk Empire, between the inner castle walls and 
the Alâeddin Mosque, is known as Konya Palace, Alâeddin Palace, 
Kılıç Arslan Mansion, Alâeddin Mansion and Cimcime Mansion. 
Being located in the middle of the city and in plain sight, it has 
always attracted the attention of all travelers and researchers who 
stopped by the Seljuk capital, and has been frequently visited sin-
ce the 13th century. While the richest figured castle of the Middle 
Ages is mentioned in the sources, the mansion is also mentio-
ned. ornaments such as tiles and plaster, the ruins of the building 
have been examined through researches, mostly together with 
the castle, and the information obtained, though short, gives im-
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zamanki durumunu betimleyen bilgilere de rastlanılmaktadır. 
Selçuklu sultanlarının ikametgâhı olan köşkte, Selçuklulardan 
sonra Karaman Beylerbeyi ve Konya valileri ikamet etmişlerdir. 
XVII. yüzyıla kadar valilerin devlet hizmetlerini gördükleri saray 
yetersiz görülüp terk edildikten sonra bakım ve onarımı yapıl-
madığı için hızla yıkılmıştır. 

Konya Sarayı’nın Kılıç Arslan Köşk’ü olarak bilinen seyirgah 
bölümü kısmen ayakta kalabilmiştir. 2010 yılında başlayan kur-
tarma kazılarında ise Frig dönemine ait birçok seramik parçası 
bulunmuştur. Frig dönemi yerleşiminin Tepenin güneybatısında 
bugünkü Tepenin sınırladığı alanın dışına kadar ulaştığını gös-
termektedir. Roma ve Bizans döneminde ise yerleşim alanı daha 
geniş bir alana yayılmıştır. Türkiye Selçuklu Devleti tarafından 
başkent yapılmasından sonra şehrin fiziki yapısı değişmiştir. 
Sultan Alâeddin Keykubad döneminde dış surların yapılmasıyla 
şehrin sınırları ana hatlarıyla beraber belirginleşmiştir.  Konya’da 
meydana gelen bir deprem sonrasında surlar büyük zarar gör-
müş ve şehir surları yeni baştan inşa edilmiştir.  Sultan Alâeddin 
Keykubad iç kaleyi onarırken dış kaleyi de inşa ettirmiştir. Böy-
lece Alâeddin Tepesi, Selçuklu Sarayı’nın da içinde bulunduğu iç 
kaleye dönüşmüştür. 2010 ve 2015 yılında yapılan kazı çalışma-
ları sonucunda hazırlanan restorasyon ve canlandırma projeleri 
kapsamında restorasyon çalışmalarına yönelik kazılar 2018 yılı 
sonlarına doğru başlayarak 2020 yılına kadar devam etmiştir. 
Konya’da kaynaklarda Felekabad (Filabad) olarak geçen saray ise 
bugüne kadar yeri tespit edilememiş idi. Ancak günümüzde ya-
pılan çalışmalar sonucu Prof. Dr. Ahmet Çaycı ve ekibi tarafından 
tespit edilmiştir. İleride yapılacak çalışmalar bu sarayın yapısını 
ortaya koyacaktır.

Başkentte yapılan saray, Alâeddin Keykubad tarafından Bey-
şehir’de yapılan Kubadabad sarayına da öncülük etmiştir. Orta-
çağ’da Selçukluların egemen olduğu İran, Irak, Suriye ve Ana-
dolu’yu içine alan coğrafyada, Kubadabad Saray Külliyesi planı, 
mimari dekorasyonu, alt-yapı tesisleri ve diğer küçük buluntu-
larıyla günümüze ulaşabilen bilinen tek Selçuklu Saray külliye-
sidir. Yapılan arkeolojik çalışmalarda büyük ve küçük iki saray, 
köşkler, av hayvanları bahçesi ile figürlü çiniler, cam, alçı ve me-
tal objelere rastlanılmıştır. Kaynaklara göre Kubadabad sarayı, 
Alâeddin Keykubâd ve II. Gıyâseddin Keyhüsrev ardından son 
olarak II. İzzeddin Keykâvus tarafından kullanılmıştır. Saray, XIV. 
yüzyıl başlarında Seyfeddin Süleyman Bey’in Eşrefoğlu Beyliği’ni 
ve bugünkü Beyşehir yerleşmesini kurması sonrası yavaş yavaş 
terk edilmiştir.

portant clues. In addition, information describing the condition of 
Konya Palace at that time is also available in the researches. Ka-
raman Governors and later Konya Governors also resided in the 
mansion, which served previously as the residence of the Seljuk 
sultans. The palace, where governors served state services until 
the 17th century, collapsed rapidly due to lack of maintenance and 
repair after being deemed inadequate and abandoned.

The viewing part of the Konya Palace known as the Kılıç Ars-
lan Mansion has partially survived. During the rescue excavations 
that started in 2010, many ceramic pieces belonging to the Phr-
ygian period were found, which shows that the Phrygian period 
settlement reached to the southwest of the Hill and outside the 
area surrounded by the present Hill. The settlement area spre-
ad over a wider area in the Roman and Byzantine periods. The 
physical structure of the city underwent great changes after it 
was made capital by the Anatolian Seljuk State. During the reign 
of Sultan Alâeddin Keykubad, the boundaries of the city became 
mainly clear with the construction of the outer walls. After an 
earthquake in Konya, the city walls were badly damaged and the 
city walls were rebuilt. Sultan Alâeddin Keykubad had the outer 
castle built while repairing the inner castle. Thus, the Alaeddin 
Hill turned into the citadel where the Seljuk Palace is located. The 
excavations for restoration works within the scope of the resto-
ration and revitalization projects prepared as a result of the ex-
cavations carried out in 2010 and 2015 started towards the end 
of 2018 and continued until 2020. The palace, which is referred 
to as Felekabad (Filabad) in the sources about Konya, could not 
been discovered until the studies carried out by Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı and his team. Future studies will reveal the structure of this 
palace.

The palace built in the capital also pioneered the Kubadabad 
palace built by Alâeddin Keykubad in Beyşehir. Kubadabad Pa-
lace Complex is the only known Seljuk Palace complex with its 
plan, architectural decoration, infrastructure facilities and other 
small findings in the geography that included Iran, Iraq, Syria and 
Anatolia, which was dominated by the Seljuks in the Middle Ages. 
Two large and small palaces, mansions, game gardens, figured ti-
les, glasses, plasters and metal objects were found in archaeologi-
cal studies. According to the sources, Kubadabad Palace was used 
by Alâeddin Keykubâd and Gıyâseddin Keyhüsrev II and finally 
by Izzeddin Keykâvus. The palace was gradually abandoned after 
Seyfeddin Süleyman Bey established Eşrefoğlu Principality and 
today’s Beyşehir settlement in the early 14th century.
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Türkiye Selçuklu döneminin önemli saraylarından bir diğeri 
de Keykubadiye Sarayı’dır. I. Alâeddin Keykubad tarafından yap-
tırılan bu sarayın tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte döne-
min kaynaklarından 1220’li yılların ortalarında yapıldığı anlaşıl-
maktadır. Saray, Kayseri’de Keykubad (Şeker) Gölünün doğusun-
da, Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içinde yer almaktadır. Keyku-
badiye Sarayı Zeki Oral tarafından 1953 yılında keşfedilerek ilim 
alemine tanıtılmıştır. Burası ile ilgili daha sonra 1964 yılında Prof. 
Dr. Oktay Aslanapa, 1980 yılında ise Prof. Dr. Oluş Arık ve Prof. 
Dr. Rüçhan Arık tarafından kısa süreli çalışmalar yapılmıştır. 
2014 yılında Prof. Dr. Ali Baş’ın bilimsel danışmanlığında sondaj 
ve temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmaların 
sonucunda başta çini  ve seramik olmak üzere hemen her türde 
malzemeye ve az sayıda sikkeye rastlanılmıştır. 

Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın inşa ettirdiği bir diğer saray 
ise Alanya İç-Kale Sarayı’dır. 1985 yılında Prof. Dr. Oluş Arık’ın 
danışmanlığında “Harabe Şehir” denilen bölgede yapılan Alanya 
kazılarında ortaya çıkarılan altın yaldızlı alçı parçaları, fresk ka-
lıntıları ve özellikle çiniler, İç Kale Sarayı’nın görkemi, zenginliği 
ve dönemin sanatsal özelliği hakkında ipuçları vermektedir.

Akşehir’de Türkiye Selçuklu Dönemi’nden günümüze ulaşan 
yapıların süslemeleri ve kullanılan çinilerin niteliği birçok araş-
tırmacının ilgisini çekmiş ortaya çıkarılan buluntular ise pek çok 
kazı çalışmasına zemin hazırlamıştır. Akşehir’de olması muh-
temel saray ya da  köşke dair görüşler, elde edilebilen bilgi ve 
arkeolojik buluntular çerçevesinde tartışılmaktadır. Akşehir’de 
inşa edilmiş Selçuklu yapılarının yoğun bir şekilde çinilerle süs-
lendiği dikkati çekmektedir. Yapılardaki sırlı tuğla, çini mozaik, 
tek renk sırlı ve sıraltı teknikli çiniler kent zenginliğini göster-
mektedir. Akşehir’de yapılan kazı çalışmaları sonucunda orta-
ya çıkarılan bu  buluntular, bir saray olduğu ve günümüze kalan 
çinilerin de bu yapıya ait olabileceği düşüncesi kuvvetlenmiştir.

Anadolu coğrafyasında Selçuklu Devleti haricinde başka 
devletler ve imparatorluklar da kendi mimari eserleriyle kendi 
medeniyetlerini ortaya koymuşlar, farklı şehirleri ön plana çı-
karmışlardır. Örneğin önemli bir Orta Çağ metropolü olan Ani, 
691-1045 yılları arasında Bagrati Krallığı’na başkentlik yapmıştır. 
Krallığın yıkılmasının ardından dini ve ticari bir merkez olarak 
gelişen şehirde birçoğu anıtsal ölçekte çok sayıda yapı mevcut-
tur. Orta Çağ’da idari, dini ve ticari merkez olarak çeken şehirde 
dört önemli saray tespit edilmiştir. Kamsaragan Sarayı, Müslü-
manlar tarafından da kullanılmıştır. 

Keykubadiye Palace is another important example of the Ana-
tolian Seljuk period. Although it’s not dated to an exact time, it is 
understood from the sources of the period that it was built in the 
mid-1220s by Alâeddin Keykubad I. The palace is located on the 
east of Keykubad (Seker) Lake in Kayseri, within the land of Kay-
seri Sugar Factory. Keykubadiye Palace was discovered by Zeki 
Oral in 1953 and introduced to the world of science. Short-term 
studies were carried out about this place in 1964 by Prof. Dr. Ok-
tay Aslanapa, and later in 1980 by Prof. Dr. Oluş Arık and Prof. 
Dr. Rüçhan Arık. Drilling and cleaning works were carried out 
in 2014 under the scientific consultancy of Prof. Dr. Ali Baş. As a 
result of the studies, almost all kinds of materials, especially tiles 
and ceramics, and a small number of coins were revealed.

Another palace built by Sultan Alâeddin Keykubad is the Alan-
ya Inner Castle Palace. Gilded gypsum pieces, fresco remains and 
especially tiles, which were unearthed in Alanya excavations in 
the region called “Ruined City” under the consultancy of Prof. Dr. 
Oluş Arik in 1985, give clues about the magnificence, richness and 
artistic characteristics of the Inner Castle Palace.

The decorations of the buildings in Akşehir dated to the Ana-
tolian Seljuk Period and the quality of the tiles used have always 
attracted the attention of many researchers, and the unearthed 
findings prepared the ground for many excavations. Opinions 
about the possible palace or mansion in Akşehir are discussed 
within the framework of obtainable information and archaeo-
logical findings. It is noteworthy that the Seljuk buildings built in 
Akşehir are densely decorated with tiles. The glazed brick, tile 
mosaic, monochrome glazed and underglaze technique tiles in 
the buildings show the richness of the city. These findings, which 
were unearthed as a result of the excavations carried out in Ak-
şehir, strengthened the thought that it was a palace and that the 
remaining tiles may also belong to this structure.

In the Anatolian geography, other states and empires, apart 
from the Seljuk State, also established their own civilizations with 
their own architectural works, highlighting different cities. For 
example, Ani, an important medieval metropolis, was the capital 
of the Bagrati Kingdom between 691-1045. Today, there are still 
many monumental buildings in the city, which developed as a re-
ligious and commercial center after the collapse of the kingdom. 
Four important palaces were identified in the city, which came 
into prominence as an administrative, religious and commercial 
center in the Middle Ages. Kamsaragan Palace was also used by 
Muslims.
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Artuklu sanatı, XII-XIII. yüzyıllar arasında Anadolu’nun gü-
neydoğu bölgesinde gelişerek etkisini uzun süre devam ettir-
miştir. Bu sanat, Artukluların egemen oldukları el-Cezire’de, 1071 
yılından sonra Türklüğün ve İslâmiyet’in yerleşmesine siyasi, 
askeri ve ekonomik faaliyetler kadar etki etmiştir. Artuklu sana-
tının en önemli yapılarından biri, 1961-1962 yıllarında Diyarba-
kır’da gerçekleştirilen kazılarla ortaya çıkarılan saraydır. Hısnı-
keyfâ (Hasankeyf) Artuklu Sultanı El-Salîh Nâsîrüddîn Ebû’l-Feth 
Mahmûd bin Muhammed (1200-1222) döneminde 1200-1222 
yılları arasında Roma Sarayı’nın temelleri üzerine Artuklu Sara-
yı inşa edilmiştir. Saray daha sonra Diyarbakır merkezli kurulan 
devletler tarafından da kullanılmıştır. 2019 yılında Prof. Dr. İrfan 
Yıldız başkanlığında başlayan çalışmalarda sarayın divanhane-
sinde, kabul salonunda, odasında ve tünelde kazı ve konservas-
yon çalışmaları yapılmıştır. Yine birçok medeniyete ev sahipliği 
yapan Hasankeyf’’te 1985 yılında Ilısu Barajının yapılmaya baş-
lanması üzerine Prof. Dr. Oluş Arık ve ekibi kurtarma kazısına 
başlamıştır.  Yapılan kazı çalışmalarında Roma harabesi üzerine 
inşa edilen “Büyük Saray” kalıntısı, anıtsal girişi ile bitişikteki Ulu 
Cami kalıntısı, Yamaç Külliyesi, Camirü’l – Mardinike denen kül-
liye kalıntısı gün yüzüne çıkarılmıştır. Kazı çalışmaları sonucu 
ortaya çıkarılan buluntular da çini ve seramik üretiminde Rakka 
kökenli kapların ve başta Konya yani Selçuklu çiniciliğinin tarz-
ları ön planda görünmektedir.

Orta Çağ Anadolu Türk Dönemi’nin saray ve köşk yapıları 
bugün çoğunlukla harap ve tanımlanamaz durumdadır. Türki-
ye Selçuklu Dönemi köşkler hakkında veriler bütünü tamam-
lamaktan uzaktır. Günümüze ulaşabilen köşklerin sadece plana 
dayalı sınıflandırmasında ayırıcı bölüm sofadır. Buna göre plan 
üzerinden, dönemin köşklerini sofalı ve sofasız olarak iki grup 
halinde incelemek mümkündür. Bunun dışında köşkler işlevi 
bakımından eyvan, visâk, şikârhane, köşk-ü revan, köşk-ü bağ 
ve münferit gruptakiler şeklinde ayrılabilen köşk tipleri tespit 
edilmiştir. 

İşte kısaca özetlediğimiz bu saraylar yetkin bilim insanları 
tarafından ayrıntılı olarak kitabımızda işlenmiştir. Bu eserimize 
çalışmaları ile destek veren hocalarımıza teşekkürü bir borç bi-
lirim.  

Artuqid art developed in the southeast region of Anatolia 
between the 12th and 13th centuries and continued its influence 
for a long time, influencing on the turkization and islamization af-
ter 1071 in al-Jazeera, dominated by the Artuqids, as much as poli-
tical, military and economic activities. One of the most important 
structures of Artuqid art is the palace that was unearthed during 
the excavations carried out in Diyarbakır in 1961-1962. During the 
period of Hısnıkeyfâ (Hasankeyf) Artuqid Sultan El-Salîh Nâsîrüd-
dîn Abu’l-Feth Mahmud bin Muhammad (1200-1222), the Artuklu 
Palace was built on the foundations of the Roman Palace between 
1200-1222. The palace was later used by the states founded in 
Diyarbakır. Excavation and conservation studies started in 2019 
were carried out under the chairmanship of Prof. Dr. Irfan Yıldız 
in the courtroom, reception room, chamber and tunnel of the pa-
lace. Upon the construction of the Ilısu Dam in Hasankeyf, which 
has also hosted many civilizations, in 1985, Prof. Dr. Oluş Arık and 
his team have started rescue excavations, during which the ru-
ins of the “Great Palace” built on the Roman ruins, the remains of 
the Ulu Mosque adjacent to its monumental entrance, the Yamaç 
Complex, and the ruins of complex called Camirü’l - Mardinike 
were unearthed. The findings unearthed as a result of excavations 
reveal that the styles of Raqqa origin pots and especially Konya, 
Seljuk tiles are at the forefront in the production of tiles and ce-
ramics.

The palace and mansion buildings of the Middle Ages Anato-
lian Turkish period are mostly in a dilapidated and unidentified 
condition today. The data about the Anatolian Seljuk Period man-
sions are far from figuring out the whole of the structures. The 
sofa is the distinguishing criterion in the classification of mansi-
ons that can survive today based on merely plan. Accordingly, it 
is possible to examine the mansions of the period in two groups, 
with and without a sofa. Apart from that, the types of kiosks that 
can be divided into iwan, visak, şikârhane, kosk-u revan, kosk-u 
bağ and individual groups have been determined.

These palaces, which we briefly summarized, have been ela-
borated by competent scientists in this book. I would like to thank 
the academic staff who supported this work with their studies.
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ALANYA İÇ-KALE

SARAYI KAZISI

Alanya çalışmalarımıza 1985’te, o zamanlar için alışılmışın 
biraz dışında bir biçimde başladık. 

Hiç ele alınmadığı için büyük kayıplar veren Orta Çağ var-
lıklarımızı kurtarıp gün ışığına çıkarmak amacıyla Orta Çağa 
yönelik arkeolojik kazı ve araştırmalar yapmak; bunu gerçek-
leştirecek kazı uzmanları yetiştirmek için “Ölü Orta Çağ Kent-
leri” projesi düzenlemek gençlik hayallerimden biriydi. Genç 
bir doktor asistan olarak bunun için ilgili olması gereken ma-
kamlara öneride bulunmuştum. Bu anlaşılmadı, küçümseyerek 
karşılandı. “Dağ sana gelmezse sen dağa git” denilmiş; ben de 
akademik rütbem gerekli dereceye yükselince bireysel ölçekte 
girişimde bulundum.

1974’te Peçin kazısına başladım. Orta Çağa yönelik arkeolo-
jik araştırmalara girişen akademisyenlerimizin birçoğu bu Peçin 
kazılarında yetişti. Vakıflar Yasasına aykırı olarak kalenin tapu-
sunu elde edebilen bir yerli zenginin, 1984’te, Kalenin taşlarını 
kireç ocağında kullanmaya girişmesi, mevcut olumsuzluklara 
eklendi. Az sayılabilecek bir kamulaştırma ödeneği gerekiyor-
du. İlgili Genel Müdürlük hiç parası olmadığını söyledi. Hemen 
ardından, New York sosyetesinden bir maceraperest olduğunu 
işittiğim Iris Love’a, Knidos’taki kamulaştırmalar için önemli bir 
yardım yaptılar. Bardağı taşıran damla niteliğindeki bu davra-
nıştan sonra Peçin çalışmalarıma son verdim.

1985’te, o zamanki Hükümet yeni turizm hamlesi yapar-
ken en önem verilen merkezlerden biri olan Alanya’da, bilimsel 
araştırma yapılarak eski varlıkların, özellikle Kale’nin değerlen-
dirilmesi istenmiş ve bu işi benim üstlenmem önerilmişti. Bele-
diyenin de her bakımdan çalışmamızı destekleyeceği güvencesi 
verilmişti. Böylece Alanya kazısına 1985’te başladık.

Alanya’da Sanat Tarihi ve Arkeoloji kapsamında çalışmanın 
ne demek olduğunu kavramak için önce çevreyi özetle hatırla-
mak yararlı olur: (Resim 1)

ALANYA IC-KALE

PALACE EXCAVATION

We started Alanya excavations first in 1985 in an extraordinary 
way for those times.

I decided to carry out archaeological excavations and re-
searches for the Middle Ages in order to recover and bring to light 
our medieval beings, which had great losses because they were 
never addressed. It was one of my youth dreams to organize a 
“Dead Medieval Cities” project to train excavation experts to real-
ize this. As a young assistant doctor, I made a recommendation to 
the relevant authorities. However, this proposal was not approved 
and it was underestimated as if that were not enough. I thought 
myself, “If the mountain doesn’t come to you, you must go to the 
mountain”; so, I took an individual initiative as soon as I achieved 
the required degree for my academic level. 

I started the Peçin excavation in 1974. Many of our academics, 
who engaged in archaeological research for the Middle Ages, were 
brought up in these Peçin excavations. The attempt of a local rich, 
who was able to obtain the title deed of the castle in violation of the 
Law on Foundations, to use the stones of the castle in the lime kiln 
in 1984 made the existing disadvantages worse. A small amount 
of expropriation allowance was required, but the relevant General 
Directorate said that they could not afford it. Immediately after-
wards, they made an important contribution to the expropriations 
in Knidos to Iris Love, whom I heard was an adventurer from New 
York society. In response, I ended my Peçin studies after this be-
havior, which was like the final straw.

In 1985, when the Government launched a new tourism project 
in Alanya, one of the most important centers for tourism, scientific 
research had to be done in order to evaluate the old assets, espe-
cially the Castle, and it was suggested that I undertake this work. 
We were assured that the municipality would support our work in 
all respects. Thus, we started the Alanya excavation in 1985.

In order to understand what it means to work within the scope 
of Art History and Archeology in Alanya, it would be useful to 
briefly describe the environment: (Picture 1)
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Resim 1- Alanya Yarımadası
Photo 1- Alanya Peninsula
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Güneye, Akadeniz’e uzanan görkemli ve kayalık yarımada-
nın doğu yamaçlarında tarih boyunca, setler hâlinde yerleşim 
alanları ile bir kent oluşturulmuştu.  Kazıya başladığımızda bu-
raya “Harabe Şehir” denmekteydi. Yokuşların bittiği tepede 
daha düzgün sayılacak arazideki surla çevrili yerleşmelere ba-
zen “Hisar İçi” bazen “yukarı şehir” deniliyordu. Başta LİMAN 
çevresi olmak üzere, Alanya her zaman Batılıların çok ilgisini 
çekmiştir.

1608/9 dolayından, Portulano geleneğindeki Medici-Lazara 
haritasında, Alanya yarımadası tasvir edilmiştir (Resim 2). Bu-
rada İç Kale, ahmedek, surlar, Kızıl Kule, Tersane, Tophane ve 
doğu yamacını kaplayan konutlar gösterilmiştir. Bu haritayı ilk 
kez yayınlayan Masson’a göre1, Tersanenin kemer gözleri ahşap 
kapılarla kapatılmıştı. Özgün harita epeyce büyük olduğundan 
kapılar görülebiliyormuş; fakat slayt formatında görünmüyor.   

1818 tarihli Kaptan Beaufort’a ait gravürde ise Kızıl Kule 
önünde bir dalgakıran, kentte de iç sur taksimatı gösterilmiştir2.  
(Resim 3)

Çağımızda Alanya’ya doğudan, denizden bakıldığında (Resim 
4), ön planda Tersane ve Deniz suru görünüyor. Deniz surunun 
yapı malzemesi ve Tersane duvarına bağlanışındaki anomali, 
Osmanlı çağında yapıldığını düşündürüyor. 2006 yılı çalışma-
larında da surun hiç değilse güney kanadının, çeşitli kereler yı-
kılmış olduğu anlaşıldı. 

Limandaki Kızılkule’de zaman zaman gösteriler yapılmış. 
Bazı kaymakamların burayı diskotek yapmak istediği de söyle-
nir. (Resim 5 ve Resim 6)

Eski yol kalıntısı hâlâ fark ediliyordu. Kızılkule ardındaki 
Hamam ve tonozlu yapı kalıntılarının da bu eski yolun kuzey 
ucunda yer aldığı düşünülebilir. Çünkü sözünü ettiğim yapıla-
rın bulunduğu yerde eskiden bir kapının olduğu kalıntılardan 
da anlaşılıyordu. Demek ki, eski yol çizgisi daha gerideydi ve 
Hamamın bulunduğu yerde dönerek Tophane’ye doğru çıkıyor-
du. Kızıl Kule’nin bulunduğu yer ise bir tür güvenlik bölgesi olup 
buraya geçmenin yasaklandığı düşünülebilir. 

1- Roger Mason, “The Medici-Lazara Map of Alanya”, Anatolian Studies, Volume 39, 
Ankara 1989, s. 85-105.

2- Francis Beaufort, Karamania or a brief description of the South coast of Asia Minor 
and the remains of Antiquity, with plans, views, &c. collected during a survey of that 
coast, under the orders of the lords commissioners of the admiral- ty, in the years 1811 
& 1812, London 1817.

Throughout history, this city was created with settlements as 
sets on the eastern slopes of the magnificent and rocky peninsula 
extend south to the Medeternian. When we started the excavation, 
it was called “Harabe (ruined) City”. On the hill where the slopes 
ended, the settlements surrounded by walls on the land consid-
ered more smooth were sometimes called “Hisar İçi” or some-
times “the upper city”. Alanya has always attracted the attention of 
Westerners, especially around the HARBOR.

Around 1608/9, the Alanya peninsula was depicted on the 
map of Medici-Lazara in the Portulano tradition (Picture 2). Here, 
Ic Kale, Ahmedek, ramparts, Kızıl Kule, Shipyard, Tophane and 
the houses covering the eastern slope are shown. According to 
Masson1, who published this map for the first time, the arches of 
the shipyard were covered with wooden doors. Since the original 
map is quite large, the doors could be seen; but it does not appear 
in slide format.

An engraving by Captain Beaufort dated 1818 shows a break-
water in front of the Kızıl Kule and the inner ramparts extension 
trough the city2 (Picture 3).  

Today, when Alanya is viewed from the east, from the sea (Pic-
ture 4), the Shipyard and Sea Wall are visible in the foreground. The 
building material of the sea wall and the anomaly in its connection 
to the Shipyard wall suggests that it was built in the Ottoman era. 
During the 2006 campaign, it was understood that at least the 
south wing of the wall had been demolished several times.

There were demonstrations from time to time in Kızılkule in 
the harbor. It is also said that some district governors wanted to 
make this place a discotheque. (Picture 5 and Picture 6)

The old road remains could be still noticed. The bathhouse 
and vaulted building remains behind Kızılkule must be located at 
the north end of this old road, since there was a door in the ru-
ins where those buildings were located. This means that the old 
road line was farther behind and it was leading towards Tophane 
where the bath was located. The location of the Kızılkule is a kind 
of security zone, that’s why crossing here may be prohibited.

1- Roger Mason, “The Medici-Lazara Map of Alanya”, Anatolian Studies, Volume 39, An-
kara 1989, pp. 85-105.

2- Francis Beaufort, Karamania or a brief description of the South coast of Asia Minor 
and the remains of Antiquity, with plans, views, &c. collected during a survey of that 
coast, under the orders of the lords commissioners of the admiral- ty, in the years 1811 
& 1812, London 1817.
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Resim 2- 1608/9 MEDİCİ-LAZARA HARİTASINDA ALANYA
Photo 2- 1608/9 ALANYA ON MEDICI-LAZARA MAP
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Resim 4- ALANYA YARIMADASI doğu yamacındaki tarihî kente ve tepedeki “Yukarı Şehir”e doğudan, denizden bakış.
Photo 4- View (from the sea and the east) of the historical city on the eastern slope of the ALANYA PENINSULA and the “upper city” on the hill. 

Resim 3- Kaptan Beaufort’a ait Alanya gravürü, 1818
Photo 3- Alanya engraving by Captain Beaufort, 1818
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Resim 5- KIZILKULE / TERSANE bölgesi ve iç sur kalıntılarına denizden, doğudan bakış
Photo 5- View of the KIZILKULE-TERSANE (SHIPYARD) region and the ruins of the inner walls from the sea and the east
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Resim 6- KIZILKULE ÜST KATI
Photo 6- KIZILKULE UPPER FLOOR
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Elde kanıt yoksa da çevresindeki tarihli kitabelerin yazı üs-
lubuna bakarak, Tersane’nin muhtemelen 1228-29 yıllarında 
yapıldığını varsayabiliriz.

2001 Yılında Tersane damındaki toprak, onarım bahanesiyle 
havalandırma deliklerinden iç mekânlara atıldı; oradan da tek-
nelerle çuvallar içinde şehir çöplüğüne götürüldü. Bu işlemin ol-
dukça ileri bir aşamasında kazı ekibi olarak Tersanede çalışma-
ya başladığımızda pek çok önemli eşyaların atılmasını önledik. 
Bizden önce atılan toprakta nelerin kaybolduğu bilmiyoruz.

Tophane sonradan askeri bir yapıya dönüştürülmüş de olabi-
lir. Çünkü binanın alt katı askeri amaçlara değil, sivil ihtiyaçlara 
cevap verecek şekilde düzenlenmiş; odalara ayrılmış görün-
mekteydi.

Alanya yarımadasının en güney ucu olan Gilvarda burnun-
da (Resim 7) “Darphane” denen manastır kalıntılarına denizden, 
kayalara oyulmuş bir merdivenle çıkılabiliyor; ya da yukarıdan, 
sur seğirdimlerinden ulaşılabiliyordu. Güneyinde küçük kilise 
ve surla çevrili alanda geç döneme ait bazı konut kalıntıları bu-
lunmaktaydı.

Harabe şehirde bir zamanlar halktan Hıristiyan kimselerin 
oturduğu yerleşim setlerinden birinde küçük kilise kalıntısı bul-
duk (Resim 8a ve 8b). Bölgede sağlam kalan bu örnekte 2007’de 
konservasyon başlattık. Konservasyon projesini, o zamanlar 
DTCF bünyesinde Prof. Dr. Rüçhan Arık’ın arkeolojik buluntu 
restorasyonu için kurduğu Başkent Meslek Yüksek Okulu’nun 
Öğretim Üyesi Dr. Bekir Eskici başkanlığındaki ekibe yaptır-
mıştık.

“Yukarı Şehir” kale kapısı (Resim 9) sağındaki kayalarda ya-
kın zamanda trafik için bir tünel açılmış ve cephedeki özgün da-
malı duvar resimlerini büyük ölçüde bozmuştu.

 “Yukarı Şehir” doğusunda, Helenistik dönemden kalan sur 
kısmının iç tarafında bir burçtan yararlanarak Bizans çağında 
eklendiği sanılan küçük kilise sonradan “Arap Evliyası” denen 
bir zyaretgâha dönüştürülmüştü (Resim 10).

“Yukarı Şehir”deki bir yolda Arasta olarak düzenlenen bir 
mekân dizisinin kalıntıları, geç devirlerde buradaki halkın me-
zarlığı hâline getirilmişti. (Resim 11)

Although there is no evidence, we can assume that the Ship-
yard was built in 1228-29, by looking at the writing style of the 
historical inscriptions around it.

In 2001, the soil on the Shipyard roof was thrown into the in-
terior spaces through the ventilation holes on the pretext of repair; 
and then it was taken to the city garbage in sacks by boats. When 
we started working at the Shipyard as an excavation team at a 
fairly advanced stage of this process, we prevented many impor-
tant items from being thrown away. We do not know what was 
lost in the area before the excavation.

The Tophane may have been converted into a military build-
ing later on owing to the fact that the lower floor of the building 
was designed to meet civilian needs, not military purposes, and it 
seemed divided into rooms.

The ruins of the monastery called “Darphane” could be climbed 
from the sea by a staircase carved into the rocks on the Gilvarda 
Cape (Picture 7), the southernmost tip of the Alanya peninsula. 
Also, it could be reached from above and from the footraces of the 
city walls. There were a small church to the south and some late 
period residences in the area surrounded by walls.

In the ruined city, we found the remains of a small church in 
one of the settlements where Christians from the public once lived 
(Figures 8a and 8b). We started a conservation project in 2007 for 
the site that remained intact in the region. The projest was carried 
out by a team headed by Bekir Eskici, a faculty member of Başkent 
Vocational High School, which was established for the restoration 
of archaeological finds by Prof. Dr. Rüçhan Arık.

A TUNNEL for traffic was recently opened on the rocks to the 
right of the “Upper City” fortress gate (Figure 9), greatly disrupting 
the original checkered murals on the facade.

The small church, which is thought to have been added in the 
Byzantine period by using a bastion inside the city wall remaining 
from the Hellenistic period in the east of the “Upper City”, was later 
transformed into a pilgrim called “Arab House” (Picture 10).

The ruins of a series of places arranged as Arasta on a road in 
the “Upper City” were turned into a graveyard for the people here 
in late eras. (Picture 11)
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Resim 7- Alanya, yarımada en güney ucu, Gilvarda burnu
Photo 7- Southernmost cape of the Alanya peninsula, Cape Gilvarda
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Resim 8a- Alanya harabe şehirde küçük bir kilise; 8b- Aynı kilisenin fresklerinden ayrıntı: Meryem, 17./18. yy.
Photo 8a- A small church in the ruined city of Alanya; 8b- Detail from the frescoes of the same church: Mary, 17th / 18th century.
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Resim 9- “YUKARI ŞEHİR” KALE KAPISI
Photo 9- “UPPER CITY” CASTLE GATE
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Resim 10- Alanya, “Yukarı Şehir”; “ARAP EVLİYASI”
Photo 10- “ARAB SAINT”, “The Upper City”, Alanya 
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Resim 11- Alanya, “Yukarı Şehir”: ARASTA
Photo 11- Alanya, “UPPER CITY”: ARASTA
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Bunun biraz ilerisinde, İç Kalenin altına rastlayan bir konum-
da, bedesten denen açık avlulu, büyük bir ana eyvanı olan şehir 
hanı kalıntısı vardı. Burası sonra otel yapılmıştı. 

“Yukarı Şehir” kuzey ucunda “Ehdemek” bulunmaktadır. 
İçindeki küçük hamam, muhtemelen 16.yüzyıldan sonraya âit 
bir Osmanlı eklemesidir (Resim 12).

Bu genel göz gezdirmeyle Alanya’nın büyüklüğü, doğal duru-
mu ve dokusu hakkında bir fikir verebildiğimi umuyorum. Bu-
radaki çalışmalarda hedefimizi belirlerken, yalnız bazı harabele-
ri gün ışığına çıkarmakla yetinmek istemedik. Çağımızda birçok 
antik kentlerde iyi örnekleri görülen bir koruma ve canlandırma 
alanı, bir Orta Çağ arkeolojisi parkını yaşayan kent ile kaynaştır-
ma projesini Alanya’da gerçekleştirmeyi düşünmekteydik.  

Günümüzde Roma gibi görkemli bir başkentte bu ustaca ya-
pılıyorsa, Alanya’da da yapılabileceğine inanıyorduk.

Bir yer arkeolojik araştırma bağlamında kazılırken, en yük-
sekten başlamayı; toprak ve göçük tabakasını, âdetâ su boşaltır 
gibi tesviye ederek kazıp temizlemeyi; yıkık veya sağlam olsun, 
gömülü kalmış varlığı özgün hâliyle ortaya çıkarmayı ilke kabul 
ederiz. Bir varlığın altını oymak, üstü temizlenerek belirmeye 
başlamamış bir varlığı, içinde bulunduğu döküntüden sökerek 
almak aslâ doğru olmaz! 

Bu ilke, kentsel dokusuyla tüm sit için de geçerlidir. Bu anla-
yışla, kazıları, yarımadanın en yüksek kısmı olan Alanya İç Ka-
lesinden başlattım. Öncelikle bu tarihi mirasın güneydoğusunu 
kaplayan alanı açtık ve 1. Alaaddin Keykubad’ın 1221-1223 tarih-
lerinde yaptırdığı sarayın önemli bölümlerini ortaya çıkardık3. 
(Resim 13) 

Belediyeciler gerçekten de çok iyi niyetli idi; her türlü yardı-
mı yapıyorlardı. Başkan bey her gün ziyaret ediyor; uzun-uzun 
izliyordu. Fakat ertesi yıl, “hocam, biz bu kadar uzayacağını bile-
medik... Siz kaza-kaza gitseniz; biz de beton döke-döke izlesek; 
burayı hemen bir gösteri merkezi yapsak olmaz mı?” dedi.

Büyük rant bölgelerinde olaya bakış hep böyledir! Ne yazık 
ki bu alanda aydın ve etkili bir kamuoyu yoktur.

3- M. Oluş Arık, “Alanya Inner Citadel Excavations (1985-1991)”, Anatolica, XVIII, Leiden 
1992, s.119-135; M. Oluş Arık, “Alanya İç Kale Kazıları 1985-1991”, Prof. Dr. Yılmaz Önge 
Armağanı, Konya 1993, s. 13-27.

A little further ahead of this was the ruins of a city inn with a 
large main iwan and an open courtyard called the bedesten, at a 
location under the Ic Kale. This place was transformed into a hotel 
in later periods.

At the north end of the “Upper City” is “Ehdemek”. The small 
bath inside is probably an Ottoman addition belonging to the 16th 
century (Picture 12).

This general desccription gives an overall idea about Alanya’s 
size, natural condition and historical texture. While determining 
our goal in the works here, we did not only aim to bring some 
ruins to light, but also thought of realizing the project of combining 
a protection and recreation area, a medieval archeology park with 
the living city Alanya, just like other attractive examples seen in 
many ancient cities today.

We believed that if this is done skillfully in a magnificent capital 
like Rome today, it can also be done in Alanya.

When excavating a place in the context of archaeological re-
search, we accept the principle of revealing the buried entity in 
its original state, whether it is ruined or intact by starting from the 
highest, digging and cleaning the soil and dent layer by leveling 
them just like water drain. It would never be right to undermine an 
entity, to remove a finding that has not begun to appear by clean-
ing, and to remove it from its debris!

This principle is also valid for the whole site with its urban tex-
ture. With this understanding, we started the excavations with the 
Alanya Ic Kale, the highest part of the peninsula. First of all, we 
unearthed the area covering the southeast of this historical herit-
age followed by the important parts of the palace built by Alaaddin 
Keykubad I in 1221-12233 (Picture 13). 

The corporation assured all kinds of help since they seemed 
quite well-intentioned. The Mayor visited the site every day and 
watched every step for a long time. But the fllowing year, he said, 
“Sir, we didn’t know that it would take this long. How about pour-
ing concrete as soon as you’ve finished the excavation? Can’t we 
just build here a show center? “.

There has always been ongoing investments and rent seeking 
in big income areas! Unfortunately, there is no enlightened and 
influential public opinion to prevent this tragic destruction.

3- M. Oluş Arık, “Alanya Inner Citadel Excavations (1985-1991)”, Anatolica, XVIII, Leiden 
1992, pp.119-135; M. Oluş Arık, “Alanya İç Kale Kazıları 1985-1991”, Prof. Dr. Yılmaz Önge 
Armağanı, Konya 1993, pp. 13-27. 
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Resim 12:- EHMEDEK
Photo 12- EHMEDEK
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Resim 13- Alanya, Yukarı şehirde İç-Kale’ye havadan bakış: Özgün giriş, Kilise, Koğuşlar, Seyir terası, “freskli avlu”nun bir bölümü
Photo 13- Aerial view of Inner-Castle in Alanya, Upper City: Original entrance, Church, Barracks, View terrace, part of the “frescoed courtyard”
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Orta Çağa yönelik çalışmalara o zamanlar sponsor bulmak 
çok zordu. Ayrıca, bir bilim insanının kapı-kapı dolaşıp spon-
sor araması da çok zor. Onur meselesi olduğu kadar, hattâ daha 
çok; bu gibi işlerle uğraşmaya deneyimi ve zamanı yetmez! 

Karagâh, kamp, lâboratuar ve depo olarak doğru-dürüst bir 
kazı evi, arkeolojik çalışmaların bel kemiğidir. Bir simitçi büfe-
sinin bile milyonlar ettiği o çevrede güvenli bir üs edinmek için 
bulduğumuz çözümleri, doğal koruyucumuz olması gereken 
kurum ve çevreler engelledi.  Buna rağmen oldukça başarılı bir 
iş gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.  

İç Kale güney surunda, Gilvarda burnuna inen sarp yamaç-
tan önceki doğal sete bakan bir bölüm, herhalde 19. yy sonların-
da yıkılarak yeni bir giriş oluşturulmuştu. İç Kaleye hâlâ oradan 
girilip çıkılmaktaydı. 

Alanya iç kalesine asıl giriş ise doğu kenarı ortasında, bugün 
işlemeyen bir burçta, “nizamiye” gibi düzenlenmişti. Kale içinde 
bunun hemen karşısında, 12. yüzyılın sonu-13. yüzyılın ilk yarı-
sına ait merkezi kubbeli Bizans kiliselerine benzer tipte küçük 
bir “capella palatina” (saray kilisesi) bulunmaktadır. Çeşitli dö-
nemlerde elden geçirilmiş olan bu yapı çözülüp çökmek üze-
reyken, üstyapının göçmesini önleyecek geçici koruma önlemi 
olarak çelik iskelet şeklinde bir askı yaptırıp monte ettik (Resim 
14. a, b, c, d). Kilise önünde kazılan Hıristiyan mezarlarından bi-
rinde bulunan sedef haçın, daha önce Corinth kazılarında aynı 
malzeme ve biçimdeki benzeri bulunmuş ve 10.yüzyıla tarih-
lendirilmişti. Buna dayanarak bizim bulduğumuzun da BİZANS 
eseri olduğunu düşünüyoruz.

Kilise temelinden aşağıda varlığı fark edilen, daha eski, muh-
temelen Roma dönemine âit, bazilikal planlı olduğu izlenimi ve-
ren bir yapının araştırmasına girişemedik. Çünkü kiliseyi bu-
günkü hâliyle korumak şartıyla, bu işlemin gerektireceği teknik 
ve mâlî olanaklara hiç kavuşamadık.

Burada meydana getirilen Selçuklu sarayının önemli bö-
lümleri temel hizasına kadar yok edildiği halde, bu kilise hâlâ 
ayaktadır. Hıristiyan “korsan krallıktan” fethedilip Selçuklu iç 
kalesine dönüştürülürken, o kilisenin korunması çok ilginçtir. 
Tekinalp, Alanya’daki bu kilisenin, 1. Alâeddin Keykubad kendi 
sarayını inşa ettiği sıralarda onarıldığını belirtir; ayrıca bu kili-
senin Konya Kalesindeki Eflatun Mescidi kilisesi gibi, sultanlar 
tarafından Hıristiyan eşlere ve sarayın Hıristiyan hizmetlilerine 
tahsis edildiğini ifade eder. Rustem Shukurov ise bu konuyu, ha-

It was very difficult to find sponsors for medieval studies back 
then. It is also very difficult for a scientist to go from door to door 
and look for sponsors because it is a matter of honor, even more; 
you may not have enough experience and time to deal with such 
labor of hercules! 

A proper excavation house as a headquarter, camp, laboratory 
and warehouse is the backbone of archaeological studies. The in-
stitutions and social surroundings that should take our work un-
der their wings hindered the solutions we found to obtain a safe 
base in that environment where even a small buffet is worth mil-
lions. Despite this, I can stand behind that we made a good fist of 
excavating the area.  

A section on the south wall of Ic-Kale facing the natural em-
bankment before the steep slope descending to Gilvarda cape was 
probably demolished at the end of the 19th century and a new en-
trance was created which still provides entrance for the city.

The main entrance to Alanya –Ic Kale was arranged like a 
“guardhouse” in the middle of the east side, in a bastion that is 
dysfunctional today. Just opposite it inside the castle is a small 
“capella palatina” (palace church) dating back to the end of the 12th 
century and the first half of the 13th century, similar to the cen-
tral domed Byzantine churches. As this structure was overhauled 
in various periods and was about to collapse, we installed a steel 
frame-shaped hanger as a temporary protection measure to pre-
vent the collapse of the superstructure (Figure 14.a, b, c, d). The 
counterpart of mother-of-pearl cross found in one of the Christian 
tombs excavated in front of the church was previously found in 
Corinth excavations in the same material and form and was dated 
to the 10th century. 

Based on this, we think that what we found is a work of Byzan-
tium. We could not attempt to investigate an earlier structure, pos-
sibly belonging to the Roman period, which was noticed below the 
foundation of the church, giving the impression that it was basilical 
planned, because we could not attain the technical and financial 
means on the condition of preserving the church as it is today.

Although important parts of the Seljuk palace built here have 
been destroyed to the ground level, this church is still standing. 
It is very interesting that this church was preserved while it was 
converted from the Christian “pirate kingdom” into a Seljuk cit-
adel. Tekinalp states that this church in Alanya was repaired 
when Alâeddin Keykubad I built his palace. He also states that this 
church was allocated by the sultans to Christian wives and serv-
ants of the palace, like the Eflatun Masjid church in Konya Castle. 
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Resim 14c- Kilise önünde kazılan Hıristiyan mezarlarından biri. 14d- Mezar buluntusu: Sedef haç
Photo 14c- One of the Christian tombs excavated in front of the church. 14d- Grave find: Mother-of-pearl cross

Resim 14a- Kilisede geçici koruma önlemi: İçten uygulanan çelik iskelet-askı. 14b- Kilise apsisi ardında koğuşların kapısı.
Photo 14a- Temporary protection measure in the church: Internally applied steel frame-hanger. 14b- The door of the barracks behind the church apse.
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nedanın aşırı kozmopolit nitelik kazandığı iddiasına kadar ileri 
götürür4.

Giriş ile kilise arasından başlayan bir avlu, İç Kale doğu suru 
ile Saray alanı batı duvarı (iç sur) arasında güneye uzanmaktadır. 
Bu avludan şimdi harap bir kapıyla yine güneye doğru uzanan 
bir koridora girilmektedir. Bunun iki yanında sıralanan mekân-
ların kimi mutfak, tuvalet olması gereken ıslak hacimlerdir. Ba-
zıları da muhafız ve ziyaretçilerin bekleme odaları sandığımız 
bölümlerdir. Odaların ve koridorun duvarlarında yer yer, bej fon 
üzerine aşı boyası renkte işlenmiş iri zikzaklardan oluşan özgün 
Selçuklu freskleri in situ (özgün konumunda) olarak kalmışlar-
dır (Resim 15).

Koridorun güney ucunda da bir kapı vardır ve üç yandan re-
vaklarla çevrili bir avluya açılmaktadır. Bu kapının tam karşı-
sında, avlunun güneyinde bir eyvan ve iki yanında birer hacmin 
kalıntıları bulunmuş, böylece taht mekânı olan eyvan ile şeref 
avlusu (veya holü?) düzenlendiği anlaşılmıştır (Resim 16. a, b). 
Eyvan kemerinin sağ (batı) alt ucunda türkuaz sırlı çini levha 
in-situ olarak ortaya çıkarılmış; Alâeddin dönemi görkemli be-
zemelerinin burada da uygulandığı anlaşılmıştır (Resim 17).

Avlunun doğusunda, iç kale surları ve burçlarına dayanan 
Harem bölümleri ve seyran köşkü bulunmaktaydı. Bunların an-
cak alt kısımları kalmıştır (Resim 18).

Bunlarla L şeması oluşturacak şekilde, güneydoğu köşede 
dirsek yaparak güney suru boyunca sıralanan koridor, revak, 
seğirdim kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bunlar eyvan ile iki ya-
nındaki odalar takımının güneyinde uzanmaktadır.

Güneydoğu köşede iki burç içinde ise, harem bölümü için 
hazırlanmış ıslak mekânlar olması gereken, tabanı güneye, dışa 
eğimli, derinde kalan ve boşaltma delikleri bulunan düzenleme-
ler yer almaktadır. (Resim 19 ve Resim 20). 

Böylece Selçukluların, savaşsız, hazır elde edilen bir kale 
içine yerleşirken bile kendi geleneksel hacim düzenlemeleri ve 
temel yapı kavramlarını hep uyguladıkları görülüyor.  

4-  V. Macit Tekinalp, “Palace Churches of the Anatolian Seljuks: tolerance or neces-
sity?”, Byzantine and Modern Greek Studies, Volume 33, No.2, Cambridge 2009, s. 150-
160; Semavi Eyice, “Konya Alaeddin Tepesinde Selçuklu Öncesine Ait Bir Eser: Eflatun 
Mescidi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 4, İstanbul 1970-71, s. 269-302; Rustem Shukurov, “Harem 
Hıristiyanlığı, Selçuklu Şehzadelerinin Bizanslı Kimliği”, Anadolu Selçukluları, Ortaçağ 
Ortadoğusunda Saray ve Toplum, ed. A. C. S. Peacock-Sara Nur Yıldız, çev. A. Sait Aykut, 
İstanbul 2017, s. 107. 

Rustem Shukurov takes this further to the claim that the dynasty 
was overly cosmopolitan4.

A courtyard that starts between the entrance and the church 
extends to the south between the east wall of the Ic Kale and the 
west wall of the Palace area (inner wall). From this courtyard, a 
dilapidated door lead into a corridor, which also extends south-
wards. Some of the spaces located on both sides are wet areas that 
should be kitchens and toilets and some are the waiting rooms 
designed for the guards and visitors. On the walls of the rooms 
and the corridor, the original Seljuk frescoes, consisting of large 
zigzags engraved in ocher color on a beige background, remain in 
situ (original) (Figure 15).

There is also a door at the south end of the corridor and opens 
to a courtyard surrounded by porticoes on three sides. Right 
across this door, in the south of the courtyard, there was an iwan 
and the remains of a section on each side, which are understood to 
be the iwan, the throne space, and the courtyard (or hall?) (Figure 
16.a, b). At the right (west) lower end of the iwan arch, a turquoise 
glazed tile plate was unearthed in-situ, which is understood to be 
the magnificent ornaments of the Alâeddin period (Figure 17).

To the east of the courtyard were Harem sections and the 
seyran mansion extending towards the inner fortress walls and 
bastions, of which only the lower parts remain (Figure 18).

So, the remains of corridors, porticoes and footraces were un-
earthed along the south wall by bending at the southeast corner to 
form the L-chapel as they extend to the south of the iwan and the 
suite rooms on either side.

In the southeastern corner, there are sections of wet areas in 
the two bastions that should have been prepared for the harem 
section, as the bottom is inclined south to the outside, designed 
deep and with drainage holes (Figure 19 and Figure 20).

Thus, it is seen that the Seljuks always applied their own tra-
ditional space arrangements and basic building concepts, even 
while settling inside a ready-made fortress they got without war.

4- V. Macit Tekinalp, “Palace Churches of the Anatolian Seljuks: tolerance or necessity?”, 
Byzantine and Modern Greek Studies, Volume 33, No.2, Cambridge 2009, s. 150-160; 
Semavi Eyice, “Konya Alaeddin Tepesinde Selçuklu Öncesine Ait Bir Eser: Eflatun Mes-
cidi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 4, İstanbul 1970-71, pp. 269-302; Rustem Shukurov, “Harem 
Hıristiyanlığı, Selçuklu Şehzadelerinin Bizanslı Kimliği”, Anadolu Selçukluları, Ortaçağ 
Ortadoğusunda Saray ve Toplum, ed. A. C. S. Peacock-Sara Nur Yıldız, transl. A. Sait 
Aykut, Istanbul 2017, p. 107. 
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Resim 15- Alanya Sarayı kazısı. Giriş koridorundaki son odada in-situ fresklerin çıkarılışı
Photo 15- Alanya Palace excavation. Uncovering in-situ frescoes in the last room in the entrance hall

Resim 16- Alanya, İç-Kale. 16a- Şeref avlusu ve taht eyvanı kazısı. 16b- Aynı yere havadan bakış; üst, sağ uçta HAREM
Photo 16- Alanya, Ic-Kale. 16a- Excavation of the court of honor and the throne iwan. 16b- Aerial view of the same place; HAREM at top, right end
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Resim 17- Taht eyvanı ağzında çini bezeme kalıntısı
Photo 17- Remains of tile decoration at the entrance of the throne iwan

Resim 18- Alanya sarayı, HAREM alt katı kazıdan sonra
Photo 18- Alanya palace, HAREM ground floor after excavation
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Resim 19- Alanya Selçuklu Sarayı Restitüsyon önerimiz. Üst: PLAN; Alt: kuzey-güney kesiti
Photo 19- Our recommendation for the Alanya Seljuk Palace Restitution. Top: THE PLAN; Lower: The north-south section
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Resim 20- Alanya Selçuklu Sarayı Restitüsyon önerimiz. Üst: İç-Kale güney cephe elevasyonu; Alt: diagram
Photo 20- Our recommendation for the Alanya Seljuk Palace Restitution. Top: Ic-Kale güney South facade elevation; Lower: Diagram
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Bu mimari ana fikirler, harap ta olsa kalıntıları günümüze 
ulaşan Konya ve Kubad Abad saraylarında da uygulanmıştı.

Kilisenin kuzeyinde, Saray bölümü karşısında doğu suruna 
bitişik “Koğuşlar” kuzeye uzanmakta; kuzey suru boyunca ba-
tıya dönen ve seyir köşkü olması muhtemel bir bölüme dayan-
maktadır. Bir kısmı yıkık durumda ve duvarlarda fresk artıkları 
fark edildiği için “freskli avlu” dedik. 

Aralarında bazı farklar olmakla birlikte, Anadolu Selçuklu 
saraylarının bezeme programında da ortak bir genel üslup ve 
kişilik ağır basmaktadır.

Burada ele geçen çini buluntular, Kubad Abad’dakilerin he-
men hemen aynıdır. Yalnız burada çift başlı kartal desenli çini 
bulamadık. Ama aynı şekilde sır altı tekniğiyle hazırlanmış gör-
kemli bir çini kaplama kompozisyonu yapıldığını kanıtlayan, fi-
gürlü ve soyut desenli örnekler içeren zengin buluntular elde 
ettik (Resim 21/a, b, c, d). 

Bunların çoğu tahrip olmuş, kırılmış durumdadır.  Çoğun-
luğu sır-altı ve lüster tekniğinde yıldız ve haç çini parçaları ile 
şeffaf türkuaz sırlı, siyah desenli dikdörtgen levha ve sekiz kol-
lu yıldız çini parçalardır. Ayrıca tek renk sırlı, yıldız ve haç ile 
çeşitli çini mozaik parçaları da bulunmuştur. Bunlar arasında, 
saydam sır altına Alaaddin Keykubad’ın unvan ve lâkapları yazılı 
sekiz kollu yıldız çini parçası, şimdiye kadar rastlananlar arasın-
da tek örnektir5. 

Bir başka çini gurubunda kırık birkaç parça halinde bulun-
muş, beyaz zeminde lacivert ve siyah renklerle desenli, şeffaf 
sırlı dikdörtgen, ya da kare çiniler yer alıyor (Resim 22). Bunlar-
dan şeffaf türkuaz sırlı, siyah desenli çini levha grubunda ilginç 
desenler görmekteyiz: İki kırık parçadan birinde çiçekli ve otlu 
bir zeminde yürüyen bir hayvanın iki bacağı ve kuyruğu seçile-
bilmekte; 13. yüzyıl Kelile ve Dimne minyatürlerindeki hayvan 
tasvirlerini akla getirmektedir. 

Aynı tarzda başka bir kırık çinide de bir devenin otlamakta 
olduğunu görüyoruz. Bu parça, “Schefer Hariri’si” denen 1237 ta-
rihli Makamat yazmasında El-Vasıtî’nin resimlendirildiği deve-
leri hatırlatmaktadır6.

5- Kenan Bilici, “Alanya Kazısında Çıkan Bir Duvar Çinisi”, ADALYA, S. 1, İstanbul 1996, 
s. 87-94. 

6- Richard Ettinghausen, Arab Painting, London 1977, s. 63, 117; Ettinghausen, a.g.e., s. 
154; Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı, Ankara 1995, s. 53; R. Arık-M. Oluş Arık, Anado-
lu Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 2007. 

These architectural plans were also applied in the Konya and 
Kubad Abad palaces, though survived in ruins.

To the north of the church, opposite the Palace part, adjacent to 
the eastern wall, “Barracks” extend north until a section that turns 
west along the northern wall and is likely to be a viewing pavilion. 
We called it “frescoed courtyard” because some parts were in ru-
ins and fresco remains were noticed on the walls.

Although there are some differences between them, a com-
mon general style and characteristic predominate in the decora-
tion program of Anatolian Seljuk palaces.

The tile finds uncovered here are almost identical to those 
in Kubad Abad. However, we could not find double-headed ea-
gle patterned tiles here. But in the same way, we found rich finds 
containing figured and abstract patterned samples, proving that a 
magnificent tile covering composition was made with the under 
glaze technique (Picture 21 / a, b, c, d).

Most of them are destroyed or broken. Most of them are star 
and cross tiles in under-glaze and luster technique, transparent 
turquoise glazed, black patterned rectangular plate and eight-
armed star tile pieces. In addition, one-color glazed star and cross 
and various tile mosaic pieces were also found. Among these, the 
eight-armed star tile piece with the titles and nicknames of Alaad-
din Keykubad under transparent glaze is the only example among 
those found so far5.  

In another group of tiles, there are transparent glazed rec-
tangular or square tiles with dark blue and black patterns on the 
white background (Figure 22). Of these, we see interesting pat-
terns in the transparent turquoise-glazed black patterned tile 
group: In one of the two broken pieces, the two legs and tail of an 
animal walking on a flowered and grassy floor can be seen; which 
brings to mind the animal depictions in the 13th century Kelile and 
Dimne miniatures.

We can also see a camel grazing on another broken tile in the 
same style. This piece reminds me of the camels illustrated by 
El-Vasıti in the Makamat manuscript dated 1237 called “Schefer 
Hariri”6. 

5- Kenan Bilici, “Alanya Kazısında Çıkan Bir Duvar Çinisi”, ADALYA, no. 1, Istanbul 1996, 
pp. 87-94.

6- Richard Ettinghausen, Arab Painting, London 1977, pp. 63, 117; Ettinghausen, ibid., p. 
154; Güner İnal, Türk Minyatür Sanatı, Ankara 1995, p. 53; R. Arık-M. Oluş Arık, Anadolu 
Toprağının Hazinesi Çini: Selçuklu ve Beylikler Çağı Çinileri, İstanbul 2007. 
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Resim 21- Sır altında zikzak desenli, geometrik desenli, figürlü çini parçaları şeffaf türkuaz sırlı, siyah figür desenli çini parçaları
Photo 21- Zigzag, geometric patterned, figured tile pieces under glaze, transparent turquoise glazed, black figure patterned tile pieces
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Resim 22- Saray kazısı buluntularından tamamlanan slip bezemeli kap
Photo 22- Slip-decorated vessel completed with the palace excavation finds
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Bilindiği gibi, 12. ve 13. yy. minai, lüster, sır-altı teknikleriyle 
üretilen seramiklerde işlenen pek çok konu, aynı dönem min-
yatürleriyle bağlantı ve benzerlik gösterir. Elimizdeki örnekler, 
saray çinilerinin de buna katıldığını göstermektedir.

Yazılı, geometrik ve bitkisel bezemeli çiniler de önemli bu-
luntu guruplarıdır: Çeşitli örgü motifleri, zikzaklar, soyut yap-
raklar, palmetler ve yazı çeşitleri hem yıldız hem de haç biçimli 
çinileri süslemektedir.

İç Kaleye 19. yy. içinde ve 20. yy. başlarında Girit’ten ve başka 
bölgelerden epeyce göçmen geldiği; burayı köy ile varoş arası 
bir düzeyde ve oldukça tahrip edici biçimde kullandığı biliniyor. 
Bu nedenle buluntular çok ufak kırıklar hâlinde çıkmıştır. Bu 
ufak kırıklar arasında kaliteli örnekler de bulunmakla birlikte, 
özellikle seramiklerin bütünü hakkında fikir edinmek zordur. 
Bazı istisna sayılacak örnekler de vardır. Örneğin slip tekniği ile 
bezenmiş bir sırlı kaba ait bazı kırık buluntular birleştirilip bütü-
nü oldukça anlaşılır hâle getirildi (Resim 23).

Alçı duvar kaplaması kalıntıları arasında, diğer Selçuklu sa-
ray kazılarında da rastlanan, oyma, kabartma ve kalıplama tek-
niğiyle işlenmiş geometrik ve soyut bitkisel desenli, kabartma 
çiçek motifli alçı bordür parçaları, tamamı anlaşılamasa da kimi 
altın yaldızlı, kimi boyalı, değişik kompozisyon artıkları gibi il-
ginç buluntular yer almaktadır. (Resim 24 ve Resim 25)

İki tarafında odalar sıralı koridorda, şeref avlusuna geçilen 
kapıdan hemen önce, zemin altından fresk parçaları ortaya çı-
karılmıştır (Resim 26).

Bu noktada Merv’de, Sultan Sencer’in 1153’ten önce, Mimar 
Muhammed bin Atsız’a yaptırdığı kendi türbesindeki freskle-
ri anmak gerek7. Oradaki kalem-işi, ya da “kuru fresk” bordür, 
daha zengin bir renk skalasına sâhip olmakla birlikte, temel 
desen konsepti aynıdır. Bu da Selçukluların İç Asya’dan epeyce 
dolu bir sanat dağarcığı getirdiklerinin başka göstergesidir. Bun-
lar Alanya sarayında ele geçen sıra dışı önemde sanat bulun-
tularıdır. Bej zemin üzerine yeşil ve aşı boyası renklerle işlen-
miş, rumi de denen soyut bitkisel motifler ve yazı seçilebilen bu 
eserlerde gözlemlediğimiz, Osmanlı nakışlarını andıran klasik 
olgunluktaki üslup, Selçuklu bezeme türlerini anlamamız bakı-
mından buluntuları eşsiz kılmaktadır. 

7- G. A. Pugaçenkova, Iskusstvo Turkmenistana, Moskova 1967, s. 87; Azim Ahmedov, 
Gadimiyetin Yanı, Aşkabad 1993, s. 28; Yüksel Sayan, Türkmenistan’daki Mimari Eser-
ler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara 1999, s. 35. 

As is known, many subjects handled in ceramics produced 
in the 12th and 13th centuries with minai, luster and under-glaze 
techniques show connections and similarities with miniatures of 
the same period. The examples we have show that palace tiles can 
also involved in the same group.

Written, geometric and floral-decorated tiles are also important 
finds: Various braid patterns, zigzags, abstract leaves, palmettes, 
and writing types decorate both star and cross-shaped tiles.

It is known that a lot of immigrants from Crete and other re-
gions came to Ic Kale in the 19th century and early 20th century, 
and used this place like a village and suburbs in a very destructive 
way. Therefore, the finds were found in the form of very small 
fractures. Although there are good quality examples among these 
small fractures, it is difficult to get an idea about the whole of ce-
ramics except for some samples. For example, some broken finds 
belonging to a glazed vessel decorated with slip technique were 
combined so as to figure out the whole (Figure 23).

Among the remains of plaster wall covering are pieces of gyp-
sum border fragments with geometric and abstract floral patterns, 
embossed floral motifs, which are also found in other Seljuk pal-
ace excavations, and decorated with carving, relief and molding 
techniques, as well as interesting finds such as composition re-
mains (Picture 24 and Picture 25).

In the corridor with rows of rooms on both sides, fresco frag-
ments were unearthed under the floor just before the door leading 
to the courtyard (Figure 26).

At this point, it is necessary to remember the frescoes in the 
mausoleum of Sultan Sencer in Merv, built by Architect Mu-
hammed bin Atsız for before 11537. The hand-drawn, or “dry fres-
co” border has a richer color scale, but the basic pattern concept 
is the same, which is another indication that the Seljuks brought 
a fairly full art repertoire from Inner Asia. These are artifacts of 
extraordinary importance uncovered in the Alanya palace. The 
classical maturity style that we observe in these works, which are 
embroidered with green and ocher colors on a beige background, 
also called rumis, and with legible writing, makes the finds unique 
in terms of understanding the Seljuk decoration types.

7- G. A. Pugaçenkova, Iskusstvo Turkmenistana, Moskova 1967, p. 87; Azim Ahmedov, 
Gadimiyetin Yanı, Aşkabad 1993, p. 28; Yüksel Sayan, Türkmenistan’daki Mimari Eserler 
(XI-XVI. Yüzyıl), Ankara 1999, p. 35. 
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Resim 23- Alanya Sarayı kazısından, yaldızlı bezemeleri dökülmüş tuğla mozaik parçaları
Photo 23- Brick mosaic fragments with gilded decorations from the Alanya Palace excavation
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Resim 24- Alanya Sarayı kazısı buluntular. Kabartma bezemeli, boyalı, altın yaldızlı alçı kaplama parçaları
Photo 24- From the finds of the Alanya Palace excavation: Relief decorated, painted, gilded plasterwork fragments
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Resim 25- Koridor kazısında çıkarılan olgun bitkisel desenli fresk fragmanları 
Photo 25- Uniform floral fresco fragments unearthed in the corridor excavation
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Resim 26- Alanya Sarayı kazısından bazı cam buluntular
Photo 26- Some glass finds from the Alanya Palace excavation



ALANYA İÇ-KALE SARAYI KAZISI / ALANYA IC-KALE PALACE EXCAVATION 57

Alanya kazılarında ortaya çıkarılan altın yaldızlı alçı parçala-
rı, fresk kalıntıları ve özellikle çiniler, İç Kale Sarayı’nın görke-
mi, zenginliği ve dönemin zevki hakkında ipuçları vermektedir. 
Tüm bu miras cahillik, kötü kullanım ve ilgisizliğin kurbanı ol-
muş, günümüze ancak kazılardan elde edilen bu kırık parçalar 
gelebilmiştir.

Çiniler ve seramikler gibi teknolojik, ekonomik düzey gös-
tergesi sayılan ve dolayısıyla prestij eseri olan bir ürün grubu da 
camdır (Resim 27). Ne yazık ki az miktarda kırıklar hâlinde bize 
ulaşan Alanya sarayı cam buluntuları, yine de yüksek bir kültüre 
tanıklık etmektedir.    

Atlı sultan figürü işlenmiş kurşun posta mühürleri ve sultan 
unvanları yazılı sikkeler de heyecan verici buluntulardır. Mü-
hürlerin ip yuvaları hâlâ bellidir (Resim 28).

İç-Kalenin hemen önündeki harabede yaptığımız kazı bunun 
bir hamam olduğunu ortaya çıkardı (Resim 29). Selçuklu Saray 
Hamamı veya Sultanın özel hamamı olduğu akla geliyor. Çün-
kü tek kişilik denecek kadar küçük ölçekli; fakat teşkilâtlıdır. 
Sonradan Osmanlı çağında önüne bir soyunmalık kısmı eklenip 
büyütülerek kullanıldığı anlaşılıyor.

İç Kale Sarayı kazısında sgrafito kuş figürlü kâse, çeşitli sırlı 
kap parçaları, sırlı kandiller, Selçuklu döneminden sandığımız 
sırsız seramikler, Osmanlı bronz kemer tokaları gibi daha bir-
çok ilginç buluntu çıkarılmıştır.

Meslek ciddiyetinin gerektirdiği titizlik ile olanak kıtlığı, İç 
Kale ve çevresindeki çalışmaları çok yavaşlatmaktaydı. Çevre 
keşfi ile denetim amaçlı kısa araştırmalar dışında, kentin diğer 
kısımlarıyla yeterince ilgilenmek mümkün olmuyordu. 

Öte yandan, Alanya’nın ziyaretçileri ilk karşıladığı kıyı ve 
iskele çevresinde, mimarlık tarihinin önemli eserleri Tersane 
ile Kızıl Kule ve aralarındaki sahil surları ve bunların ardındaki 
doku tam bir çöplük manzarası gösterdiğinden, buraya bir el at-
mamızı belediye rica etmekteydi. (Resim 30)

Çaresiz olarak program dışı bir açılımla o bölgede de bir ça-
lışma başlattık. Çeşitli zamanlarda, çeşitli etkenlerle yukarı şehir 
kökenli olanlardan harabe şehir ve liman kökenli olanlara kadar 
birçok nesne buralara sürüklenmişti. Dolayısıyla çok çeşitli, bir-
biriyle bağlantısız veya ilişkisi  zayıf buluntular çıktı. (Resim 31) 
ve (Resim 32)

Gilded gypsum pieces, fresco remains and especially tiles un-
earthed in Alanya excavations give clues about the splendor, rich-
ness and the pleasure of the period of the Ic Kale Palace. All this 
inheritance was the victim of ignorance, abuse and indifference, 
apart from only these broken pieces that survived via excavations.

Another product group that is considered as an indicator of 
technological and economic level and therefore a work of pres-
tige, such as tiles and ceramics, is glass (Picture 27). Unfortunately, 
the Alanya palace glass finds, which survived in a small amount of 
broken pieces, still bear witness to a high culture.

Lead post seals with a sultan on horse and coins with sultan 
titles are also among exciting finds. The thread slots of the seals 
are still visible (Picture 28).

The excavation we carried out in the ruin just in front of Ic Kale 
revealed that it was a hamam (Bath) (Figure 29), which probably 
must be the Seljuk Palace Bath or the Sultan’s private bath, small 
enough to be called a single room as well as being organized. It is 
understood that it was used by adding a dressing room in front of 
it and enlarging it in the Ottoman era.

During the excavation within the Ic Kale Palace, many inter-
esting finds were unearthed such as sgrafito bird figured bowls, 
various glazed vessel fragments, glazed oil lamps, unglazed ce-
ramics, probably from the Seljuk period, and Ottoman bronze belt 
buckles.

Due to the diligence required by the seriousness of the pro-
fession, the scarcity of opportunities slowed down the work in İç 
Kale and its surroundings. Except for environmental exploration 
and brief surveys for inspection purposes, it was not possible to 
adequately handle other parts of the city.

Around the coast and pier where Alanya first meets the visi-
tors, Shipyard and Kızıl Tower, the important works of architec-
tural history, the coastal walls and the region behind them had a 
complete view of the rubbish, so the Municipality requested us to 
take care of this area (Image 30). 

Desperately, we started a work in that region with an out-of-
program initiative. At various times, many objects from the upper 
city origin to the ruined city and harbor origin were dragged into 
these places by various factors. Thus, a wide variety of discon-
nected or poorly related finds were found (Figure 31) and (Figure 
32).
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Resim 27- Alanya Sarayı, kurşun posta mühürleri
Photo 27- Lead post seals, Alanya Palace 
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Resim 28- İç-Kale önündeki HAMAM kazısı. Üst sağ ve sol: Sıcaklık ve yedek su deposu. Alt: Plan
Photo 28- HAMAM excavation in front of Ic-Kale. Top right and left: Thermal and expansion tank. Lower: The Plan
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Resim 29- Kızıl Kule – Tersane arası
Photo 29- Between Kızıl Kule – Tersane (Shipyard)

Resim 30- Alanya Kızıl Kule-Tersane arasındaki bölgedeki kazıdan 14.yy. sgraffito kâse ve seladon parça.
Photo 30- 14th century sgraffito bowl and celadon piece from the excavation in the area between Alanya Kızıl Kule and Tersane.
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Resim 31- Alanya Kızılkule-Tersane bölgesi kazı buluntuları: 
13. yy. Selçuklu döneminden şeffaf sır altında figürlü çini parçası; seramik kırıkları; sgrafito bezemeli kâse

Photo 31- Alanya Kızılkule-Tersane area excavation finds: Transparent under-glaze figured tile piece
from the 13th century Seljuk period; ceramic shards, sgrafito decorated bowl
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Resim32- Üst: Kızılkule-Tersane bölgesi kazısından bir metal düğme; 
ön yüzde “Medaris-i Mısrîye”; arkada“Mohr & Speyer Berlin” yazılı. Altta Mustafa adlı birinin mühür-yüzüğü.

Photo32- Top: A metal button from the excavation of the Kızılkule-Tersane area; read as “Medaris-i Mısrîye”
on the obverse; “Mohr & Speyer Berlin” on the back. Lower: The seal-ring of someone named Mustafa.
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Bu karışık buluntular arasında, yabancılara ait veya ithal 
parçalar da çoktu. Örneğin bulduğumuz bir metal düğmenin ön 
yüzünde “medaris-i Mısrîye”; arkada “Mohr & Speyer Berlin” 
yazılıdır. Bu konuda ilk olarak, 19. yy. sonlarında Mısır’da bahsi 
geçen ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa reformlarıyla gelişen medre-
seler akla gelmektedir. 

Alanyalı zengin tüccarların aynı çağda ticaret amacıyla git-
tikleri ülkelerde (örneğin Beyrut ya da İskenderiye’de) görerek 
beğenip aldıkları ya da sipariş vererek edindikleri sofra takım-
larına ait olduğunu düşündüğümüz Avrupa porselenlerine ait 
birçok parça çıkarıldı. 

Bu çöplükten çıkarılan çok ilginç buluntular arasında ya-
bancı paralar da yer almaktadır. Örneğin 17. yy. Hollanda parası. 
Buna bizim piyasada “esedî guruş” veya “aslanlı para” deniyor. 
Bazı taşra beldelerinde ve Osmanlı eyaletlerinde görevlilerin 
maaşları bu paralarla ödenmiş! (Resim33) İspanyol Reallerinin 
de Osmanlı çağında görevlilere maaş ödemelerinde verildiği ve 
özellikle tercih edildiği biliniyor.

Başta Venedik ve İspanya’nınkiler olmak üzere, Avrupalı 
deniz ticareti örgütleri Alanya ile bildiğimizden daha fazla ilişki 
kurmuş olmalı. Bugün ulaşabildiğim kaynaklar, Klasik Osmanlı 
döneminden sonra burayı Batılıların daha iyi tanıdığı ve değer-
lendirdiği izlenimini veriyor. Kazılarımız ve buluntularımız ile 
ilgili daha pek çok veri aktarılabilir. Bir bildiri çerçevesinde işin 
kapsamı ve niteliğini ana çizgileriyle buraya kadarki özet açık-
lama yeterlidir sanıyorum. 

Başta da değindiğim gibi, buradaki çalışmamız olanak kısıtlı-
lığı, çeşitli çevrelerin baskısı ve asıl dayanağımız olması gereken 
mercilerin tutumu yüzünden bitmeden kalmıştır. 

Among these mixed finds were many foreign or imported 
pieces, such as a metal button read “medaris-i Mısrîye” on the 
front and “Mohr & Speyer Berlin” on the back. These finds remind 
us the madrasahs mentioned in Egypt at the end of the 19th centu-
ry and developed with the reforms of Kavalalı Mehmet Ali Pasha.

Many pieces of European porcelains also have been unearthed 
which most probably belong to tableware brought by rich Alanya 
merchants from countries they went to trade (for example, Beirut 
or Alexandria).

Among the very interesting finds from this dump are also 
foreign coins, such as the 17th century Dutch coin, known in our 
market as “esedi gurus” or “lioned coin”. In some provincial towns 
and Ottoman provinces, the salaries of the officials were paid with 
these coins! (Image33) It is known that Spanish Reals were also 
given to officials in the Ottoman era and were commonly pre-
ferred.

European maritime trade organizations, especially those of 
Venice and Spain, must have established more relations with 
Alanya than we know. Sources I can access today give the im-
pression that Westerners knew and evaluated this place better 
after the Classical Ottoman period. Much more data can be re-
vealed regarding our excavations and finds; nevertheless, I think 
the summary explanation so far with the main lines of the scope 
and nature of the work within the framework of a declaration is 
sufficient.

As I mentioned at the beginning, our work here remained un-
finished due to the limitations of opportunities, the pressure of 
various circles and the attitude of the authorities who should be 
our main supporters.
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Resim 33- Kızılkule-Tersane bölgesi kazısından, üstte: Aslan figürlü 17. yy. Hollanda parası.
Bizim piyasada “esedî guruş” deniyor.  Altta: VI. Don Carlos’a âit İspanyol Real’i.1805’te Meksika’da darbedilmiş!

Photo 33- From the excavation of the Kızılkule-Tersane area, Top: 17th century Dutch coin with lion figure, was called “ esedî guruş” in our market
Lower: Spanish Real belonging to Don Carlos VI, minted in Mexico in 1805!
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BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİ

SARAYLARINA GENEL BİR BAKIŞ

Öz

Devlet kurana kadar yerleşik hayattan uzak bir yaşam sür-
düren Selçuklular, haliyle saray kavramına da yabancı olmuşlar-
dı. Bu yabancılık 1040 tarihinde kazanılan bağımsızlıktan sonra 
başkent edindikleri Nîşâbûr’da da belli oranda devam etmiş, sa-
ray inşa etmeyerek Gazneliler’den kalan sarayı kullanmışlardı. 
İlk saraylarını ise ikinci başkentleri olan Rey’de inşa etmişlerdi. 
Başkentleri haricinde saray edindikleri bir diğer şehir Bağdad 
olmuş, burada da saray inşa etmekten ziyade Büveyhîler’den 
kalan sarayı tamir ettirip kullanmışlardı. Selçuklu saray ve sa-
ray hayatının zirve dönemi, Sultan Melikşah ile birlikte başkent 
olan Isfahân’da yaşandı. Şehirde pek çok bağ ve bu bağların için-
de de pek çok saray/köşk inşa edilmişti. Bu sebeple Isfahan’da 
çok canlı ve debdebeli bir saray ve saray hayatı var olmuştu. 
Selçuklu sarayları, kerpiç malzeme ile inşa edildikleri için gü-
nümüze ulaşamadı. Dolayısıyla saray mimarisi hakkında bilgi 
sahibi olmak, kalıntıları az da olsa günümüze ulaşabilen son 
başkent Merv’deki kalıntılar sayesinde mümkün olabilmektedir. 
Bu çerçevede Selçuklu sarayları, büyükçe bir avlu etrafında sıra-
lanan eyvanlara açılan odalar, diğer bir ifadeyle sivil mimarideki 
ev planlarının hükümdarlara uygun olacak şekilde genişletilmiş 
halinden ibaretti. 

Anahtar Sözcükler: Selçuklular, Saray, Isfahân, Rey, Merv.

AN OVERVIEW OF THE PALACES

OF THE GREAT SELJUK PERIOD

Abstract

The Seljuks, who lived the nomadic life until establishing 
their state, were naturally foreign to the concept of palace, which 
continued to a certain extent in Nîşâbûr, which they made the 
capital after the independence gained in 1040, and they got the 
advantage of the palaces left by the Ghaznavids, instead of build-
ing their own palace. At the long run, they built their first palace 
in their second capital, Rey. In the following periods, Baghdad 
became another city where they acquired a palace apart from 
their capital city, where they repaired and used the palace left 
by the Buwayhids rather than building a palace. The peak pe-
riod of Seljuk palace and court life was experienced in Isfahân, 
the capital, during the period of Sultan Melikşah. Many vineyards 
and palaces / mansions were built in the city, thus a very live-
ly and magnificent palace life and architecture began in Isfahan. 
Seljuk palaces could not survive because they were built with 
mud brick. Therefore, it is possible to have information about the 
palace architecture thanks to the ruins in the last capital Merv, 
whose ruins have survived until today. In this context, Seljuk pal-
aces consisted of rooms opening to iwans lined up around a large 
courtyard, in other words, the house plans in civil architecture 
were expanded to meet the requirements of rulers. 

Key Words: Seljuks, palace, Isfahân, Rey, Merv.



BÜYÜK SELÇUKLULAR DÖNEMİ SARAYLARI / THE PALACES OF THE GREAT SELJUK PERIOD 69

GİRİŞ

Farsça bir kelime olan saray, Eski Farsça’da ev manasına 
gelen “srâda” kelimesinden türemiştir. Daha sonra Türkçe’ye 
de geçen bu kelimenin Türkçesi “hükümdar sarayı” manası-
na gelen “karşı”dır. Hükümdarın ailesiyle birlikte yaşadığı bir 
mekânı karşılamakla birlikte, devlete ait her türlü işin görüldü-
ğü bir merkezi de ifade etmektedir. Aynı zamanda otağ da aynı 
anlamda bir kavram olmasına rağmen, bu çalışmada inceleme 
dışı tutulmuştur. Haklarındaki ilk bilgileri X. yüzyılda Oğuz Yab-
gu Devleti bünyesinde yaşadıkları sırada öğrendiğimiz Selçuklu 
topluluklarının tarihi, ailenin atası durumundaki Selçuk Bey’in 
Cend’e göçmesiyle birlikte daha fazla bilinir olmuştur (350/961). 
Bununla birlikte onların bağımsızlıklarını kazandıkları 431/1040 
tarihine kadar, şehir ve şehir yaşamıyla olan bağlantıları hak-
kında bir şeyler söylemek çok da mümkün görünmemektedir. 
Nitekim onlar daha ziyade hayvancılıkla geçimlerini sağlamış, 
muhtemelen diğer göçebe unsurlar gibi bazı zamanlarda ker-
vanlara koruculuk yapmışlardır1. Yöneticilik sıfatları olmaması 
sebebiyle bir saray hayatlarının var olması da beklenemez. Ni-
tekim saray hayatı hükümdara ait bir özellik olduğu için Selçuk-
lular’ın saray ve saray hayatıyla tanışmaları, 429/1038 tarihinde 
Nîşâbûr’u ele geçirip devlet olma yolunda attıkları ilk adım saye-
sinde mümkün olabilmiştir.

Büyük Selçuklu Sarayları

(Şehirlere Göre)

Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra hızlı bir şekilde devlet 
yapılanmasına giden Selçuklular, aynı hızda da genişlemişler-
di. Hâkimiyet sahaları olan Horasan ve daha batısındaki bölgede 
Müslüman nüfusun yaşıyor olması, şehir yaşantısına müdaha-
lelerini kısıtlı hale getirmişti. Bu sebeple ele geçirilen şehirler-
de daha ziyade ek mahiyetinde yeni mahalleler inşa etmişler-
di. Bununla birlikte artık bağımsız bir devlet olmaları, bağımsız 
bir devlete yaraşır şekilde bir başkente, başkentte de bir saraya 
sahip olmalarını gerekli kılmıştı. İlk başkent Nîşâbûr, kısa süre 
devlete başkentlik edecekti. Kaynaklar, Tuğrul Bey’in bu şehirde 
bir saray inşa ettirmiş olduğuna dair bir bilgi nakletmez. Nitekim 
o, 429/1038 tarihinde şehri ilk kez ele geçirdiğinde Bağ-ı Şâd-

1- Kaşgarlı Mahmûd, Dîvânu Lugâti’t-Türk, I, haz. Besim Atalay, Ankara 1985, s. 423; 
Zeynep Tarım Ertuğ, “Saray”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 117; Sergey Grigoreviç Agaca-
nov, Selçuklular, çev. Ekber N. Necef ve Ahmed R. Annaberdiyev, İstanbul 2006, s. 249. 

INTRODUCTION

Palace, a Persian word, is derived from the word “srâda”, 
which means house in Old Persian. It’s Turkish equivalent, 
“karşı”, “palace of the ruler”, was later adopted in Turkish, as it 
corresponds to a place where the ruler lived with his family, as 
well as referring to a center where all kinds of state affairs are 
performed. Although otag is also a concept in the same sense, 
it was excluded from the study in this study. The history of the 
Seljuk communities, about whom we learned in the 10th cen-
tury when they lived within the lands of Oghuz Yabgu State, be-
came known especially with the migration of Selcuk Bey, who 
was the ancestor of the family, to Cend (350/961). However, we 
don’t have sufficient information about their connection with any 
city or city life until 431/1040, when they gained their independ-
ence. As a matter of fact, they mostly made a living from animal 
husbandry and probably served as village guards for caravans at 
times like other nomadic groups1. Since they did not have man-
agerial status, they cannot have experienced a palace life. As a 
matter of fact, since the palace life is a characteristic of the rul-
er, the Seljuks’ acquaintance with the palace and palace life was 
possible thanks to the first step they took to become a state by 
conquering Nîşâbûr in 429/1038.

Great Seljuk Palaces

(By Cities)

After gaining their independence, the Seljuks, who quickly 
started setting up their state structure, expanded their territories 
at the same pace, though the Muslim population lived in Khoras-
an and the region to the west, which entered into their domina-
tion, made their adaptation in urban life limited. For this reason, 
they built new neighborhoods in the cities they seized, rather 
with additional structures. However, the fact that they were now 
an independent state made it necessary for them to have a capital 
and a palace in it, befitting an independent state. The first capi-
tal, Nîşâbûr served for the state for a short time. The sources do 
not convey any information that Tuğrul Bey had a palace built in 
this city. In fact, when he captured the city for the first time in 
429/1038, he descended to Bağ-ı Shadyâh and was seated on the 

1- Kaşgarlı Mahmûd, Dîvânu Lugâti’t-Türk, I, ed. Besim Atalay, Ankara 1985, p. 423; Zeynep 
Tarım Ertuğ, “Saray”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, p. 117; Sergey Grigoreviç Agacanov, 
Selçuklular, transl. Ekber N. Necef and Ahmed R. Annaberdiyev, İstanbul 2006, p. 249.
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yâh’a inmiş ve burada Gazneli Sultanı Mesûd’un tahtına otur-
muştu. Tahtın sarayda bulunabileceği düşünüldüğünde Bağ-ı 
Şâdyâh’ta Gazneliler döneminde saray inşa edildiği ve Tuğrul 
Bey’in de bu saraya yerleştiğini düşünmek yanlış olmaz. Aynı 
durumun bağımsızlık kazanıldıktan sonra da yaşanmış olduğu 
söylenebilir. Kısaca Tuğrul Bey’in Nîşâbûr’u başkent edindiği 
kısa sürede Gazneliler’den kalma sarayı kullandığı sonucuna 
ulaşmak mümkündür.  Sonraki dönemde ise Sultan Alp Ars-
lan, oğlu Melikşah ve gelini Terken Hatun için şehirde bir saray 
inşa ettirmiş, saray Bağ-ı Şâdyâh’ta bulunduğu için de bu isimle 
anılmıştı. Sultan Melikşah, ünlü âlim ve Nîşâbûr Nizâmiye Med-
resesi’nin ilk müderrisi olan İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’yi 
bir meselenin halli için muhtemelen bu saraya davet ederek gö-
rüşmüştü2. 

Tuğrul Bey’in batıya doğru hızlı bir şekilde ilerlemesi, 
Nîşâbûr’un batı fetih politikaları için fazla doğuda kalmasına ne-
den olmuştu. Batıya ilerleme planları, daha batıda yer alan bir 
şehirden yapılmalıydı. Bu çerçevede bağımsızlıktan sadece bir 
yıl sonra ele geçirilen Rey şehri (432/1041), yeni başkent olarak 
belirlendi. Bununla birlikte şehir harap bir vaziyetteydi. Belki de 
kendi düşüncelerine uygun bir şehir inşa etmek adına böyle bir 
şehir tercihinde bulunulmuştu. Neticede yeni kurulan ve hızlı 
bir şekilde İran’a hâkim olan bu genç devlete yakışır nitelikte 
bir başkent inşa etmek için hemen çalışmalara başlandı. Saray 
inşa etmek de öncelikli hedeflerden olmuştu. Bu çerçevede şeh-
re hâkim bir noktada bulunan Taberek Kalesi üzerindeki eski 
sarayın yıkılmasını isteyen Tuğrul Bey, burada yeni bir sarayın 
inşa edilmesini emretmişti3.  

Abbâsîler Devleti’nin başkenti olan Bağdad, 447/1055 tarihi 
itibariyle Tuğrul Bey’in hâkimiyetine girmişti. Bundan sonraki 
süreçte Tuğrul Bey, ölümüne kadar çıktığı seferler haricinde 
çoğunlukla Bağdad’ta kaldı. Diğer bir ifadeyle bu şehir, resmen 
olmasa da fiilen Büyük Selçuklular’a başkentlik etmişti. Bu çer-
çevede şehirde yeni bir yapılanmaya giden Selçuklular, ilk ola-

2- Ebu’l-Fazl Muhammed b. Hüseyin el-Beyhakî, Tarih-i Beyhakî, nşr. Ali Ekber Feyyaz, 
Tahran 2536 (şehinşahi), s. 732, 809-808; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İs-
lâm Medeniyeti, İstanbul 1996, s. 200, 328; Freydoon Grayeli, Nîşâbûr Şehr-i Fîrûze, y.y., 
1373 hş., s. 113-114.

3- Abdülcelîl el-Kazvînî er-Râzî, Kitabü’n-nakz, nşr. Seyyîd Celalüddîn Urmevî, Tahran 
1331 hş., s. 598-599; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih, çev. Abdülkerim Özaydın, IX, İstanbul 
1987, s. 427; Hüseyin Kerîmân, Rey-i Bâstân, Tahran 1371 hş., s. 45, 179-180; O. Turan, 
Selçuklular, s. 111; Mehmet Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul 1976, s. 121; 
Erdoğan Merçil, Selçuklular’da Saraylar ve Saray Teşkilâtı, İstanbul 2011, s. 18; Kemal 
Özkurt, “Büyük Selçuklu Başkenti Rey’deki Tuğrul Bey Kümbedi (Burc-i Tuğrul)”, ICA-
NAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildirileri, Ankara 2012, 
s. 2415; Nurullah Turan, Selçuklu Başkenti Rey (Kuruluşundan 1157’ye Kadar), Ankara 
2019, s. 60.

throne of the Gazneli Sultan Masud. Considering that the throne 
could be found in the palace, it would not be wrong to think that 
a palace was built in Bağ-ı Şâdyâh during the Ghaznavids period 
and Tuğrul Bey settled in this palace. It can be argued that a sim-
ilar procedure was followed after gaining the independence. In 
short, it can be concluded that Tuğrul Bey used the palace left by 
the Ghaznavids during the time he made Nîşâbûr the new capital. 
In the following period, Sultan Alp Arslan had a palace built in 
the city for his son Melikşah and his bride Terken Hatun, and the 
palace was named Bağ-ı Şâdyâh since it was located there. Sul-
tan Melikşah probably met in this palace with Imâmü’l-Hareme-
yn al-Cüveynî, the famous scholar and the first teacher of the 
Nîşâbûr Nizâmiye Madrasa, by inviting him to solve an issue2. 

Tugrul Bey’s rapid advance towards the west caused Nîşâbûr 
to stay in the background in the sake of leading the western con-
quest policies. Plans to move towards the west had to be made 
from a city close to the west. In this framework, the city of Rey 
(432/1041), which was captured only one year after independ-
ence, was determined as the new capital, though it was in a dev-
astated state, perhaps chosen deliberately in order to build a city 
in line with the requirements. Subsequently, they set to work 
immediately to build a capital that befits the new state’s dignity, 
which was newly established and quickly dominated Iran. Build-
ing a palace was also one of the primary goals. In this context, 
Tuğrul Bey wanted to demolish the old palace on Taberek Castle, 
which is at a point that dominates the city, and ordered the con-
struction of a new palace here3.  

Baghdad, the capital of the Abbasid State, came under the rule 
of Tuğrul Bey as of 447/1055. In the following period, Tuğrul Bey 
mostly stayed in Baghdad except for the campaigns he went on 
until his death. In other words, this city was the capital of the 
Great Seljuks, although not officially. In this context, the Seljuks, 
who launched reconstruction activities in the city, first built a 
Friday Masjid, houses, baths and bazaars around it. This neigh-

2- Ebu’l-Fazl Muhammed b. Hüseyin el-Beyhakî, Tarih-i Beyhakî, nşr. Ali Ekber Feyyaz, 
Tahran 2536 (şehinşahi), pp. 732, 809-808; Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk-İs-
lâm Medeniyeti, İstanbul 1996, pp. 200, 328; Freydoon Grayeli, Nîşâbûr Şehr-i Fîrûze, 
y.y., 1373 hş., pp. 113-114.

3- Abdülcelîl el-Kazvînî er-Râzî, Kitabü’n-nakz, nşr. Seyyîd Celalüddîn Urmevî, Tahran 
1331 hş., pp. 598-599; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-tarih, transl. Abdülkerim Özaydın, IX, İs-
tanbul 1987, p. 427; Hüseyin Kerîmân, Rey-i Bâstân, Tahran 1371 hş., p. 45, 179-180; O. 
Turan, Selçuklular, p. 111; Mehmet Altay Köymen, Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul 1976, 
p. 121; Erdoğan Merçil, Selçuklular’da Saraylar ve Saray Teşkilâtı, İstanbul 2011, p. 18; 
Kemal Özkurt, “Büyük Selçuklu Başkenti Rey’deki Tuğrul Bey Kümbedi (Burc-i Tuğrul)”, 
ICANAS Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi Bildirileri, Ankara 
2012, p. 2415; Nurullah Turan, Selçuklu Başkenti Rey (Kuruluşundan 1157’ye Kadar), An-
kara 2019, p. 60.
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rak bir Cuma Mescidi, bunun etrafına da yaşayabilecekleri evler, 
hamam, çarşı inşa ettirmişlerdi. Çevresi duvarlarla çevrilen ve 
Medinetü Tuğrul Bey (Tuğrulî) olarak isimlendirilen bu mahal-
le, Sultan Melikşah zamanında daha da genişletilmişti. Ardından 
Tuğrul Bey, Hükümet Konağı (Darü’l-memleke) olarak bilinen 
bir sarayın genişletilmek suretiyle yenilenmesini emretti. Daha 
sonraları Vezir Nizâmülmülk ve halefi Tâcülmülk kendileri için 
muazzam birer saray, ayrıca önemli bazı emirler de şehirde ika-
met edebilecekleri köşkler inşa ettirmişlerdi4. 

4- İbnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî tarihi’l-mülûk ve’l-ümem, Seçme, Tercüme ve Değer-
lendirme Ali Sevim, Ankara 2014, s. 27; İbnü’l-Esîr, IX, s. 466; Bundârî, Zübdetü’n-nusra 
ve nuhbetü’l-usra, çev. Kıvameddîn Burslan, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Ankara 
1943, s. 8; Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mirâtü’z-zamân fî tarihi’l-‘ayân, çev. Ali Sevim, Ankara 2011, 
s. 15; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, çev. M. Keskin, XII, İstanbul 2000, s. 169, 277; 
Abbâs Azzâvî, Tarihü’l-Irâk, II, Bağdat 1936, s. 163; Abdülazîz ed-Dûrî, “Bağdat”, DİA, IV, s. 
430; Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara 1995, s. 41-42.

borhood, surrounded by walls and named Medinetü Tuğrul 
Bey (Tuğrulî), was further expanded during the time of Sultan 
Melikşah. Then, Tuğrul Bey ordered the renovation of a palace 
known as the Government Office (Darü’l-memleke) by enlarging 
it. Later, the Vizier Nizâmülmülk and his successor Tâcülmülk 
built enormous palaces for themselves, while some prominent 
emirs also built mansions where they could reside in the city4. 

4- Ibnü’l-Cevzî, el-Muntazam fî tarihi’l-mülûk ve’l-ümem, Selection, Translation and 
Evaluation by Ali Sevim, Ankara 2014, p. 27; İbnü’l-Esîr, IX, p. 466; Bundârî, Züb-
detü’n-nusra ve nuhbetü’l-usra, transl. Kıvameddîn Burslan, Irak ve Horasan Selçuklu-
ları Tarihi, Ankara 1943, p. 8; Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mirâtü’z-zamân fî tarihi’l-‘ayân, transl. 
Ali Sevim, Ankara 2011, p. 15; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, transl. M. Keskin, XII, 
İstanbul 2000, p. 169, 277; Abbâs Azzâvî, Tarihü’l-Irâk, II, Bağdat 1936, p. 163; Abdülazîz 
ed-Dûrî, “Bağdat”, DİA, IV, p. 430; Ali Sevim-Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi, 
Ankara 1995, p. 41-42.

Nakş-ı Cihan Meydanı genel görünüm, İsfahan/İRAN
Nakş-ı Cihan Square, general view, Isfahan/IRAN
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Selçuklular’ın ikinci başkenti olan Isfahân, Sultan Melikşah 
döneminde tam manasıyla başkent ilan edilmiş olmakla birlikte, 
şehri ele geçiren Tuğrul Bey’in (Muharrem 443/Mayıs-Haziran 
1051) güzel bulduğu kaydedilen şehri bir süre kendine başkent 
edindiği belirtilmektedir. Ardından şehirde saray, ev ve mescit 
inşa edilmesi hususunda emirler veren Tuğrul Bey’in bu emriyle 
muhtemelen Selçuklular döneminde inşa edilen Mahalle-i Gul-
bar’ın şehre dâhil edilmesini sağlamıştı. Mâferruhî5, şehirde çok 
canlı ve debdebeli bir saray ve saray hayatının var olduğunu zik-
retmektedir. Zâyende ve kaynağı Isfahân olan Düceyl nehirleri-
nin sağlamış olduğu bol su, şehrin saray mimarisini de doğrudan 
etkilemiştir. Bu çerçevede şehre eklenen pek çok bağ, Selçuklu 
yöneticilerinin ikamet yeri olan çok sayıda köşkle donatılmış-
tır. Bizzat Sultan Melikşah tarafından inşa ettirilen köşkler Bâğ-ı 
Kârân, Bâğ-ı Beytü’l-mal, Bâğ-ı Ahmed Siyâh, Bâğı Felâsân, Bâğ-ı 
Aden ve Bâğ-ı Deşt-i Gûr’un içinde yer almaktaydı. Bu dönemde 
ayrıca Bâğ-ı Nakş-ı Cihân, Çehâr Bâğ-ı Selçukî, Bâğ-i İmâdî ve 
Bâğ-ı Bikr de inşa edilmişti. Bu bağların içinde birer köşkün de 
mevcut olduğu düşünülebilir. Bunlara ek olarak Kasr-ı Ferhad ve 
Kasr-ı Hârun da Isfahân şehrinin sarayları arasındaydı. Melik-
şah ve veziri Nizâmülmülk, Bâğ-ı Nakş-ı Cihân’da ikamet etmiş, 
Bağ-ı Kârân’da gömülmüşlerdi. Melikşah’ın eşi Terken Hâtûn ise 
Bâğ-ı Ahmed Siyâh içinde ikamet ediyordu. Melikşah’ın haremi 
ise Bâğ-ı Aden sarayında bulunuyordu6. 

Bununla birlikte kaynaklarda diğer bazı olayların nakledil-
mesi sırasında, pek çok kez saray ifadesi geçmektedir. Bu sa-
rayları yukarıda ifade edilenlerden farklı olarak kabul etmek 
mümkün olmakla birlikte genel itibariyle Melikşah veya daha 
öncesinde inşa ettirilmiş olan saraylar olduklarını ve daha son-
raki süreçte de kullanıldıklarını düşünmek yanlış olmaz. An-
cak Selçuklular’ın beşinci sultanı olan Muhammed Tapar’ın da 
kendisine ait bir sarayda ikamet ettiği anlaşılmaktadır. Bu saray, 
sultanın ölümünden (511/1118) kısa süre önce Mücâhidüddin Bih-
rûz tarafından onun için inşa edilmişti. Sultan Muhammed Tapar 
muhtemelen o zamana kadar yukarıda ismi verilen saraylardan 
birini kullanmıştı. Bu saray, oğlu Mahmud tarafından da kullanıl-
mış, ancak 515/1121-1122 tarihinde bir cariyenin sebep olduğu bir 

5- Mâferruhî el-Isfahânî, Kitâbu Mehâsinu Isfahân, Farsça çev. Ebu’r-Rızâ Âvî, Tercü- 
me-yi Mehâsin-i Isfahân, ez Arabî be Farsî, İhtimam Abbas İkbal, Tahran 1328 hş., s. 
51-52.

6- Ravendî, I, s. 129; Reşîdüddîn Fazlullah, Câmiu’t-tevârîh, çev. E. Göksu-H. H. Güneş, 
İstanbul 2014, s. 92; Mâferruhî, s. 27; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1999, s. 59-
60; Merçil, Saraylar, s. 19-20; Nurullah Yazar, Büyük Selçuklular Döneminde İsfahan, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013,  s. 
88-90; Tuba Yüksel, Selçuklu Başkenti İsfahan (Kuruluşundan Moğol İstilasına Kadar), 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013, s. 138-
139.

It is stated that Isfahân, the second capital of the Seljuks, was 
declared the capital during the reign of Sultan Melikşah, but 
Tugrul Bey (Muharrem 443 / May-June 1051) made the city his 
capital for a while after seizing, as he found it beautiful. Then, 
with this order of Tuğrul Bey, who gave orders for the construc-
tion of palaces, houses and masjids in the city, Mahalle-i Gulbar, 
which was probably built during the Seljuk period, was includ-
ed in the city. Mâferruhî5 mentions that there was a very lively 
and magnificent palace and palace life in the city. The abundant 
water provided by the Zâyanderud River and Duceyl River, orig-
inating in Isfahân, also directly affected the palace architecture of 
the city. In this context, many vineyards brought in the city were 
equipped with many pavilions that were the residence of Sel-
juk rulers. The mansions built by Sultan Melikşah himself were 
located in vineyards named as Bâğ-ı Kârân, Bâğ-ı Beytü’l-mal, 
Bâğ-ı Ahmed Siyâh, Bâğı Felâsân, Bâğ-ı Aden and Bâğ-ı Deşt-i 
Gûr. During this period, Bâğ-ı Nakş-ı Cihân, Çehâr Bâğ-ı Selçukî, 
Bâğ-i Imâdî and Bâğ-ı Bikr were also built, each of which may 
have included a mansion inside. In addition to these, Kasr-ı Fer-
had and Kasr-ı Hârun were among the palaces built in the city 
of Isfahân. Melikşah and his vizier Nizâmülmülk lived in Bâğ-ı 
Nakş-ı Cihân and were buried in Bağ-ı Kârân. Melikşah’s wife, 
Terken Hâtûn, would stay in Bâğ-ı Ahmed Siyâh, while His har-
em was located in the palace of Bâğ-ı Aden6. 

In addition, the word palace has been mentioned many times 
in the references of some other events narrated in the sources. 
Although it is possible to accept these palaces as different from 
the ones mentioned above, it would not be wrong to assume that 
they were generally built by Melikşah or before, and resided ac-
tively in the following period. However, it is understood that Mo-
hammed Tapar, the fifth sultan of the Seljuks, also resided in a 
palace belonging to him. This palace was built for the sultan by 
Mujahideen Bihrûz shortly before his death (511/1118). Sultan Mu-
hammed Tapar probably used one of the palaces named above 
until then. This palace was also used by his son Mahmud, but it 
became unusable by a fire caused by a concubine in 515 / 1121-

5- Mâferruhî el-Isfahânî, Kitâbu Mehâsinu Isfahân, Persian transl. Ebu’r-Rızâ Âvî, Ter-
cü- me-yi Mehâsin-i Isfahân, ez Arabî be Farsî, İhtimam Abbas İkbal, Tahran 1328 hş., 
pp. 51-52.

6- Ravendî, I, s. 129; Reşîdüddîn Fazlullah, Câmiu’t-tevârîh, transl. E. Göksu-H. H. Güneş, 
İstanbul 2014, p. 92; Mâferruhî, p. 27; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İstanbul 1999, pp. 
59-60; Merçil, Saraylar, pp. 19-20; Nurullah Yazar, Büyük Selçuklular Döneminde İsfa-
han, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013,  pp. 
88-90; Tuba Yüksel, Selçuklu Başkenti İsfahan (Kuruluşundan Moğol İstilasına Kadar), 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013, pp. 
138-139.
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yangınla kullanılamaz hale gelmişti. Babasının kullanmaya fırsat 
buladan ölmesini uğursuzluk kabul eden Mahmud, sarayı tamir 
etttirmemiş ve harap vaziyette bıraktırmıştı7. 

490/1097 tarihinden itibaren Horasan hâkimi tayin edilen 
Melik Sencer, Sultan Muhammed Tapar’n ölümünden sonra ye-
rine geçen oğlu Mahmûd’un sultanlığını tanımayarak ona karşı 
harekete geçti. Neticede iki taraf 2 Cemâziyelevvel 513/11 Ağus-
tos 1119 tarihinde Sâve’de karşı karşıya gelmiş, kazanan Sencer 
olmuştu. Bunun anlamı Sencer’in Büyük Selçuklular’ın yeni sul-
tanı olduğuydu. Daha sonraki süreçte yeğenini affeden Sultan 
Sencer, Irak-ı Arab ve Irak-ı Acem’i içine alan bir bölgeyi Mah-
mûd’un idaresine vererek Irak Selçuklu Devleti’ni kurdurmuştu. 
Bu devletin başkenti Isfahan olacak, Sencer ise yaklaşık yirmi 
iki yıldır merkez edindiği Merv’i Büyük Selçuklu Devleti’nin yeni 
başkenti tayin edecekti8.

Selçuklular, ilk olarak eski Merv olarak kabul edilebilecek 
olan Gavurkale’yi ele geçirmiş, bağımsızlıktan sonra da şehir 
Çağrı Bey’in idari merkezi olmuştu. Ardından da bayındırlık faa-
liyetleri başlatmış, ancak Gavurkale’nin merkezinin genişlemeye 
uygun olmaması sebebiyle batıdaki Rabaz’a yönelmişlerdi. Çağrı 
Bey’in burada başlatmış olduğu yapılanma, Sultan Melikşah’ın 
bölgeyi sur içine almasıyla farklı bir boyut kazanmıştı. Diğer bir 
ifadeyle Selçuklu Merv’i olarak adlandırılan Sultankale inşa edil-
mişti9. Sultankale’nin kuzeyinde ise Selçuklu sarayının da bulun-
duğu Şehriyârkale yer almıştı. Buradaki saray, yüksek ihtimalle 
Çağrı Bey tarafından inşa ettirilmiş, Sencer de bu sarayı kullan-
maya devam etmiştir. Bizi bu düşünceye iten sebep, Merv’de 
bulunan ve yapımı VI-VII. yüzyılla tarihlendirilen Büyük Kızka-
le Köşkü’dür. Nitekim iki binanın yani Büyük Kızkale Köşkü ile 
Sencer’e ait sarayın ölçüleri neredeyse aynıdır. Bu sebeple yeni 
bir devletin yöneticisi olan ve tam manasıyla bir organizasyon 
kuramamış Çağrı Bey’in kendisine inşa ettireceği yeni bir saray 
için, var olan bir planı uygulatmış olma ihtimali yüksektir. Diğer 
bir ifadeyle Sencer’in sarayı olarak bilinen yapı, Büyük Kızkale 
Köşkü ile plan olarak birbirine benzer özellikledir. 

7- İbnü’l-Esîr, X, s. 470; İbn Kesîr, XII, s. 354.

8- Sadreddîn el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’t-tevârih), çev. Necati 
Lugal, Ankara 1999, s. 62; Râvendî, I, s. 165; İbnü’l-Esîr, X, s. 437-438; Bundârî, s. 122; 
Sevim-Merçil, Selçuklu Devletleri, s. 205-206.

9- Sadreddîn el-Hüseynî, s. 9; Hamdullah el-Müstevfî, Nüzhetü’l-kulûb, nşr. Muham-
med Debîr-i Siyâkî, Tahran 1336 hş., s. 193, 195; Aslanapa, Türk Sanatı, s. 89; Yüksel 
Sayan, Türkmenistan’daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara 1999, s. 21-22, 73-75; 
Kakacan Bayramob, “Merv Mimarlık Mektebi’ne Bağlı Bazı Önemli Anıtlar Üzerine”, IV. 
Millî Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1995, s. 150; Cihan Piyade-
oğlu, Büyük Selçuklular Döneminde Horasan, İstanbul 2012, s. 203-205.

1122. Mahmud, who regarded his father’s death as jinx because 
he didn’t have a chance to reside in that palace, did not have the 
palace repaired and left it in ruins7. 

Melik Sencer, who was appointed as the judge of Khorasan 
since 490/1097, did not recognize the sultanate of Mahmud, who 
replaced Sultan Muhammed Tapar after his death, and took ac-
tion against him. As a result, the two sides faced off in Sâve on 2 
Jamazelevvel 513/11 August 1119, resulting in the victory of Senc-
er, who would be the new sultan of Great Seljuks. Sultan Sencer, 
who forgave his nephew in later periods, gave a region that in-
cluded Iraq-i Arab and Iraqi-i Acem under the rule of Mahmud, 
and thus, established the Iraqi Seljuk State, the capital of which 
would be Isfahan, and Sencer would designate Merv as the new 
capital of the Great Seljuk State, which he had used as a head-
quarter for about twenty-two years8.

Seljuks first conquered Gavurkale, known as the ancient 
Merv, which became the administrative center of Çağrı Bey af-
ter achieving independence. Then, they began to launch public 
works here, but because the center of Gavurkale was not suitable 
for expansion, the reconstruction activities were focused by Çağrı 
Bey on Rabaz in the west, which gained a different dimension 
when Sultan Melikşah included the region inside the city walls. 
In other words, Sultankale, also known as the Seljuk Merv, was 
established9. To the north of Sultankale was Şehriyârkale, where 
the Seljuk palace was located. The palace here was probably built 
by Çağrı Bey, and continued to be used by Sencer afterwards. The 
reason that leads us to the conclusion is the construction of the 
Büyük Kızkale Mansion in Merv, dated to the 6th-7th century. 
As a matter of fact, the dimensions of the two buildings, namely 
Büyük Kızkale Mansion and the palace belonging to Sencer, are 
almost the same. For this reason, Çağrı Bey, as the ruler of a new 
state and who could not to establish an organization, may have 
had an existing plan implemented for a new palace to be built for 
him. In other words, the building known as Sencer’s palace is 
similar to Büyük Kızkale Mansion with respect to planning.

7- İbnü’l-Esîr, X, p. 470; İbn Kesîr, XII, p. 354.

8- Sadreddîn el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcukiyye (Zübdetü’t-tevârih), transl. Ne-
cati Lugal, Ankara 1999, p. 62; Râvendî, I, p. 165; İbnü’l-Esîr, X, pp. 437-438; Bundârî, p. 
122; Sevim-Merçil, Selçuklu Devletleri, pp. 205-206.

9- Sadreddîn el-Hüseynî, p. 9; Hamdullah el-Müstevfî, Nüzhetü’l-kulûb, nşr. Muhammed 
Debîr-i Siyâkî, Tahran 1336 hş., pp. 193, 195; Aslanapa, Türk Sanatı, p. 89; Yüksel Sayan, 
Türkmenistan’daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara 1999, pp. 21-22, 73-75; Kak-
acan Bayramob, “Merv Mimarlık Mektebi’ne Bağlı Bazı Önemli Anıtlar Üzerine”, IV. Millî 
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri, Konya 1995, p. 150; Cihan Piyadeoğlu, 
Büyük Selçuklular Döneminde Horasan, İstanbul 2012, p. 203-205.
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Büyük Kızkale Köşkü, 47x37, Sultanlık Sarayı ise 45x39 met-
re boyutundadır. Aralarındaki farklılık ise yapıların duvar kalın-
lığı ile ilgili olabilir. Sultanlık sarayı 50 odalı büyük bir yapıdır. 
Saray planı, Horasan’da inşa edilen evlerin hükümdar ikametgâ-
hına yaraşır biçimde büyütülmesi şeklindedir. Saray, 16x16 met-
relik açık bir avlu etrafına yerleştirilen odalardan oluşmaktadır. 
İyi kalite kerpiç kullanılarak örülen düz duvarların yüzeyi, farklı 
ölçülerde küçük tuğlalar kullanılarak süslenmiştir. Yapının üstü 
ise daha ziyade tonozlarla örtülmüştür. Dört ana girişi bulunan 
saray kompleksi içinde, dıştan 22x8, içten de 18x3.5 metre olan 
tek mekân bir yapı da bulunmaktadır. Bu yapının toplantı veya 
kabul salonu olarak kullanılan dîvânhâne olduğu görüşü ileri 
sürülmüş olmakla birlikte, sarayın kütüphanesi olabileceğini 
savunanlar da bulunmaktadır. Merv’de bulunan ve Selçuklu dö-
nemiyle tarihlendirilmeyen Büyük Kızkale ve Küçük Kızkale’nin 
Selçuklular zamanında da kullanılmış olma ihtimali yüksektir. 
Bu yapılara ek olarak şehirde Kasr-ı Sadegân-ı Merv, Enderâb 
Köşkü’nün de var olduğu kaynaklarca zikredilmektedir10. Bu 
şehirler yanında Tırmiz’de de bir saray bulunduğu kaydedil-
mektedir. Isfahan’dan sonra Irak Selçuklu Devleti’ne başkent-
lik edecek olan Hemedân şehrinde de çok sayıda saray ve köşk 
bulunmaktadır11.

10- Sadreddîn el-Hüseynî, s. 60; Râvendî, I, 179; Bundârî, s. 246; Reşîdüddîn, s. 102; Mus-
tafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, s. 230-231 vd.; 
Sayan, Türkmenistan, s. 79-80; Merçil, Saraylar, s. 21-22.

11- Geniş bilgi için bkz. Merçil, Saraylar, s. 22 vd.

 Büyük Kızkale Mansion is 47x37 meters in size, while the 
Sultanlık Palace measures 45x39 meters. The difference be-
tween them may be related to the wall thickness of the struc-
tures. The Sultanlık Palace is a big building with 50 rooms, de-
signed with a plan to meet the ruler’s requirements, compared to 
other residences built in Khorasan. The palace consists of rooms 
placed around an open courtyard of 16x16 meters. The surface 
of the flat walls built using good quality adobe is decorated using 
small bricks of different sizes. The top of the building is mostly 
covered with vaults. The palace complex, which has four main 
entrances, also includes a single space with 22x8 meters exter-
nally and 18x3.5 meters inside. Although it has been suggested 
that this building was the divanhanhâne used as a meeting or re-
ception hall, there are also those who argue that the palace could 
be a library. It is possible that Büyük Kızkale and Küçük Kızkale, 
which are in Merv and not dated to the Seljuk period, were also 
used during the Seljuk period. In addition to these structures, it 
is mentioned by the sources that the Kasr-ı Sadegân-ı Merv and 
the Enderâb Mansion were also available in the city10. In addition 
to these cities, it is recorded that there was a palace in Tırmiz, 
as well as in Hemedân, which would be the capital of the Iraqi 
Seljuk State after Isfahan11.

10- Sadreddîn el-Hüseynî, p. 60; Râvendî, I, 179; Bundârî, p. 246; Reşîdüddîn, p. 102; 
Mustafa Cezar, Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977, p. 230-231 et 
al.; Sayan, Türkmenistan, p. 79-80; Merçil, Saraylar, pp. 21-22.

11- For detailed information, see. Merçil, Saraylar, p. 22 et al.
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Sonuç

Selçuklular’ın bağımsız olduktan sonra, hükümdarlık ala-
metlerinden biri olması sebebiyle hızlı bir şekilde saray ve saray 
hayatını kabullenmiş oldukları görülmektedir. İlk zamanlarda 
yeni kurulmuş olmalarının vermiş olduğu organizasyon sıkıntısı 
sebebiyle daha ziyade önceki devletlerden kalan yapıları onara-
rak saray hayatına dâhil olmuşlardır. Nitekim Nîşâbûr ve Bağ-
dad, bu duruma iyi bir örnektir. Bununla birlikte ikinci başkent 
Isfahân, devletin ulaşmış olduğu gücü gösterircesine saray ve 
köşklerle donatılmıştır. Aynı durumun Merv için de geçerli ol-
duğunu söylemek zor olmaz. Pek çok köşk ve saray inşa edilmiş 
olmasına rağmen, inşa sırasında kerpiç malzemenin kullanılmış 
olması, binaların uzun ömürlü olmamasına sebep olmuş, bu da 
saraylar hakkında fazla malumat sahibi olmamızı engellemiştir. 
Elimizde mevcut bilgiler çerçevesinde Büyük Selçuklu sarayları 
hakkında söylenebilecek belki de tek şey, ortada büyükçe bir 
avlu ve ona açılan eyvanlar ile köşelerine yerleştirilmiş saray 
odalarından oluşan, kısaca sivil mimaride kullanılan ev planla-
rının genişletilmiş hali olduklarıdır. 

Conclusion

It is seen that after the Seljuks became independent, they 
quickly adapted themselves to palace and court life, which was 
regarded as one of the signs of sovereignty. In the early days, they 
were mostly involved in palace life by repairing the structures 
left by the previous states due to the organizational problem 
caused by being a newly established state, as seen in the example 
of Nîşâbûr and Bağdad. However, the second capital, Isfahân, was 
equipped with magnificent palaces and mansions, representing 
the splendid development of the state. That applies to Merv as 
well. Although many mansions and palaces were built, the use of 
adobe material during the construction caused the buildings not 
to last long, which prevented us from having much information 
about the palaces. Perhaps the only thing that can be said about 
the Great Seljuk palaces within the framework of the informa-
tion we have is that they were an enlarged version of the house 
plans, which consist of a large courtyard in the middle and iwans 
opening to it and palace rooms placed in the corners, similar to 
the civil architecture.

Nakş-ı Cihan Meydanı genel görünüm, İsfahan/İRAN
Nakş-ı Cihan Square, general view, Isfahan/IRAN
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KONYA SARAYI & II. KILIÇ ARSLAN KÖŞKÜ

1.GİRİŞ 

Konya’da Alâeddin Tepesi’nin kuzey doğu yamacında, Alâed-
din Camii ile iç kale surları arasında yer alan köşk, kaynaklar-
da Konya Sarayı, Alâeddin Sarayı, Kılıç Arslan Köşkü, Alâeddin 
Köşkü, Cimcime Köşkü adları ile bilinir. Şehrin ortasında önemli 
bir höyüğün üstüne inşa edildiği ve her daim göz önünde olduğu 
için Selçuklu payitahtına gelen bütün seyyahların, araştırmacı-
ların dikkatini çekmiş, ilgi odağı haline gelmiştir (Resim1). Konya 
iç kalesinin burçlarından birisinin üstüne inşa edilmesi yapıyı 
daha da enteresan hale getirmiş; plastik kabartmaları ile öne 
çıkan Orta Çağ’ın en zengin figürlü kalesinden bahsedilirken 
köşkten de hep söz edilegelmiştir. XIII. yüzyıldan beri seyyahla-
rın uğrak yeri olan, öncelikle ilgilendikleri zengin antik kültürü 
yanında Türk sanatını da merak edip Küçük Asya (Asia Minör) 
dedikleri Anadolu’yu araştırmaya koyulan bu seyyahlara son-
raki dönemlerde yerli araştırmacılar da iştirak etmiştir. Kimisi 
çini, alçı gibi süslemelerine değinmiş, kimisi harabe durumuna 
dikkat çekmiş, çoğunlukla da kale ile birlikte ele alınarak ta-
nıtılmıştır1. Yazılanların çoğu kısa bilgiler ihtiva edip doyurucu 
olmasa da tespit ve tarihe not düşülmesi açısından önemli ipuç-
ları vermekte, bunun yanında köşkün ya da Konya Sarayı’nın o 
zamanki durumunu tasvir eden aydınlatıcı bilgilere de rastlanıl-
maktadır. Bunlardan birisi Hamdullah Müstevfi’ye aittir. Kente 

1- Bu konuda bakınız. F. Sarre, Der Kiosk von Konia, Berlin 1936; F. Sarre, Konia Selds-
chukische Baudenkmaeler, Berlin 1936; F. Sarre, Konya Köşkü, çev. Şehabettin Uzluk, 
Ankara 1967; J. H. Löytved, Konia Inschrıften der Seldschukischen Bauten, Berlin, 1907; 
C. Texier, Description de L’ Asie Mineure. Faite por order du Gouverne wet français de 
1833 a 1837, Paris 1849; J. Strzygovski, “Der Kiosk von Konia”, Zeitschrift für Geschichte 
der Architectur, I, Heidelberg 1907, s. 3-9; G. Mendel, “La Palais des Sultans Seldjoukıdes 
a Konya”, Bulletin de L’ Art Ancient Et Moderne, Paris 1907, p. 183; Şehabettin Uzluk, 
“Konya Köşkü’nün İç Duvarında Süvari Savaşçıları”, Hz. Mevlana’nın 728. Vuslat Yıldö-
nümü Anısına, Konya, Ankara 1984, s. 117-119; Mahmud Akok, “ Konya’da Alaeddin Köş-
kü, Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Türk Etnografya Dergisi, XI, Ankara 1969, s. 47-73; Mah-
mud Akok, “Konya Şehri İçindeki Alaeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan 
Arkeolojik Kazıların Mimari Buluntuları”, Belleten, XXXIX, s. 154, Ankara 1975, s.217-236; 
Semavi Eyice, “Alaaddin Köşkü”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 330-331; Rüçhan Arık, Kubad 
Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000, s. 23-41; Rüçhan Arık, “Selçuklu Dö-
nemi Sarayları”, Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu, Konya 2009, s. 
211-237; Rüçhan Arık-Oluş Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, İstanbul 2007, s. 
225-238; Yaşar Erdemir, “Selçuklu’nun Günümüze Gelen En Eski Sarayı: Konya II. Kılıç 
Arslan Köşkü ve Nadide Çinileri Üzerine Bir Değerlendirme”, V. Uluslararası Türk Kül-
türü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri 9-13 Mayıs 2011 Madrid-İspanya, Konya 
2011, s. 33-48; Yaşar Erdemir, “ Konya Sarayı II. Kılıç Arslan Köşkü Ahşap ve Alçı Süsle-
meleri”, VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/
Sanat Etkinlikleri 26-29. 06. 2013 Bakü, Konya 2013, s. 59-75; Zeki Atçeken, “Sultan 
Alaeddin Sarayı ve Konya Köşkü”, Vakıflar Dergisi, XXIII, Ankara 1994, s. 103-112; Na-
zım Koçu, “Konya Alaeddin Köşkü ve Özellikleri”, II. Ulusal Alaeddin Keykubad Dönemi 
Sempozyumu, Konya 2010, s.281-288. Osman Eravşar, “Alâeddin Köşkünün Arkeolojik 
ve Sanatsal Değeri”, Konya Ansiklopedisi, I, Konya 2018, s.164-166.

KONYA PALACE - KILIÇARSLAN II PAVILION

1.INTRODUCTION 

The pavilion located on the north-east slope of Alâeddin Hill in 
Konya, between the Alâeddin Mosque and the inner castle walls, 
is known as Konya Palace, Alâeddin Palace, Kılıç Arslan Pavil-
ion, Alâeddin Kiosk and Cimcime Mansion. Since it was built on 
an important mound in the middle of the city and is always in 
sight, it has always attracted the attention of all travelers and re-
searchers who visit the Seljuk capital (Photo 1). The construction 
of the building on one of the bastions of the Konya citadel made it 
even more interesting; so that the mansion has always been men-
tioned together with the richest figured castle of the Middle Ages, 
which stands out with its plastic reliefs.. Since the 13th century, 
Anatolia, also called Asia Minor, has been a haunt for travelers 
who had a strong interest in researching the Turkish art as well 
as the rich ancient culture, as much as for local researchers of 
the following periods. Some of them touched on its ornaments 
such as tiles and plaster, some drew attention to the ruins, and 
most introduced the pavilion together with the castle1. Although 
most of the resources contain brief information and are not satis-
factory, they give important clues in terms of determination and 
being historical proof, besides providing enlightening information 
that describe the situation of the mansion or Konya Palace. One 
of them belongs to Hamdullah Mustevfi,  Iranian historian and ge-

1- About this see. F. Sarre, Der Kiosk von Konia, Berlin 1936; F. Sarre, Konia Seldschu-
kische Baudenkmaeler, Berlin 1936; F. Sarre, Konya Köşkü, transl. Şehabettin Uzluk, An-
kara 1967; J. H. Löytved, Konia Inschrıften der Seldschukischen Bauten, Berlin, 1907; C. 
Texier, Description de L’ Asie Mineure. Faite por order du Gouverne wet français de 1833 
a 1837, Paris 1849; J. Strzygovski, “Der Kiosk von Konia”, Zeitschrift für Geschichte der 
Architectur, I, Heidelberg 1907, pp. 3-9; G. Mendel, “La Palais des Sultans Seldjoukıdes a 
Konya”, Bulletin de L’ Art Ancient Et Moderne, Paris 1907, p. 183; Şehabettin Uzluk, “Kon-
ya Köşkü’nün İç Duvarında Süvari Savaşçıları”, Hz. Mevlana’nın 728. Vuslat Yıldönümü 
Anısına, Konya, Ankara 1984, pp. 117-119; Mahmud Akok, “ Konya’da Alaeddin Köşkü, 
Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Türk Etnografya Dergisi, XI, Ankara 1969, pp. 47-73; Mah-
mud Akok, “Konya Şehri İçindeki Alaeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan 
Arkeolojik Kazıların Mimari Buluntuları”, Belleten, XXXIX, p. 154, Ankara 1975, pp.217-
236; Semavi Eyice, “Alaaddin Köşkü”, DİA, II, İstanbul 1989, pp. 330-331; Rüçhan Arık, 
Kubad Abad, Selçuklu Saray ve Çinileri, İstanbul 2000, pp. 23-41; Rüçhan Arık, “Sel-
çuklu Dönemi Sarayları”, Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu, Konya 
2009, pp. 211-237; Rüçhan Arık-Oluş Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini, İstanbul 
2007, pp. 225-238; Yaşar Erdemir, “Selçuklu’nun Günümüze Gelen En Eski Sarayı: Kon-
ya II. Kılıç Arslan Köşkü ve Nadide Çinileri Üzerine Bir Değerlendirme”, V. Uluslararası 
Türk Kültürü ile Sanatları Kongresi/Sanat Etkinlikleri 9-13 Mayıs 2011 Madrid-İspanya, 
Konya 2011, pp. 33-48; Yaşar Erdemir, “ Konya Sarayı II. Kılıç Arslan Köşkü Ahşap ve 
Alçı Süslemeleri”, VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sem-
pozyumu/Sanat Etkinlikleri 26-29. 06. 2013 Bakü, Konya 2013, pp. 59-75; Zeki Atçeken, 
“Sultan Alaeddin Sarayı ve Konya Köşkü”, Vakıflar Dergisi, XXIII, Ankara 1994, pp. 103-
112; Nazım Koçu, “Konya Alaeddin Köşkü ve Özellikleri”, II. Ulusal Alaeddin Keykubad 
Dönemi Sempozyumu, Konya 2010, pp.281-288. Osman Eravşar, “Alâeddin Köşkünün 
Arkeolojik ve Sanatsal Değeri”, Konya Ansiklopedisi, I, Konya 2018, pp.164-166.
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Resim 1- Alâeddin Tepesi ve köşkün görünüşü
Photo 1- Alâeddin Hill and the view of the mansion
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gelen İranlı tarih ve coğrafyacı 1340’da yazdığı Nuzhet’ül Kulûb 
isimli eserinde “Sultan Kılıç Arslan, Konya’da yontulmuş taşlar-
dan bir kale yaptırmış, içinde de kendisi için büyük ve muhte-
şem bir saray inşa ettirmiştir. İki katlı yapılan Selçuklu sarayının 
üst kat odalarının birisinin sivri kemerli pervazı üzerine konu-
lan şu kitabeden bu köşkün II. Kılıç Arslan tarafından yaptırıldığı 
anlaşılıyor” ifadelerine yer vermiştir2. 

Yapıyla ilgili en kapsamlı bilgi veren seyyahlardan birsi de 
Bertrandon De La Broguiere’ dir. Kudüs üzerinden 1432’de Kon-
ya’ya gelen Fransız seyyah, tanıştığı Kıbrıs elçisi ile Konya Sara-
yı’na girer ve burasını şöyle tanıtır: “Elçi saray kapısına kadar at 
binmiş olarak geldi ve orada attan indi. Yaklaşık üç yüz kişinin 
sığabileceği büyük bir salona alındık ve burasını boydan boya 
geçtikten sonra hükümdarın bulunduğu odaya girdik. Onu bir 
halının üstünde oturuyor bulduk, âdetleri böyleymiş. Altın işle-
meli kumaştan dört köşe bir yastığa yaslanmış bir halde bulu-
nuyor, kılıcı da hemen yanında duruyordu. Kendisinin de üstün-
de altın işlemeli koyu kırmızı kumaştan bir giysi vardı; yanı ba-
şında, bana söylendiğine göre şehirden üç adam oturmaktaydı. 
Kölelerinden otuz kadarı, odanın çevresinde sıralanmış bir hal-
de ayakta duruyorlardı. Hükümdarın ön tarafında ise baş vezir 
ayakta durmaktaydı…”3.  XV. yüzyılda sarayı bu kadar teferruatlı 
anlatan, sağlam ve kullanılır halini gözler önüne seren bir başka 
seyyah olmadığı gibi sonraki dönemlerde de karşılaşılmamıştır. 
Bu tarihlerde Konya Sarayı’nda oturan hükümdar Karamanoğlu 
II. İbrahim Bey’dir.

Yine aynı şekilde Kâtip Çelebi Konya’daki bu eserden bah-
sederken: “II. Kılıç Arslan’ın 1173 yılında yaptırdığı kale, saray 
ve türbe daha sonra zelzeleden zarar görmüş, I. Alâeddin Key-
kubad onları âdeta ve yeniden ve kendi zevkine göre yaptırmış 
olduğundan, bu saraya Sultan Alâeddin Sarayı denmiştir” diye-
rek doğru bir tespitte bulunmuştur4. 1648 yılında Konya’ya gelen 
Evliya Çelebi de İzzeddin Kılıç Arslan’ın 569/1173-74 de Konya 
kalesini yaptırdığını ve burada Eyvan-ı Kısra’yı andıran kemerli 
büyük bir köşk ve divanhane inşa ettirdiğini  “Bir eyvan ve bir 
Sultan divanhanesi yaptırmıştır ki o asırda kisra eyvanından 
daha üstündü”5 sözleriyle ifade etmekte, verdiği bu tarih II. Kılıç 

2- Zeki Atçeken, “Arşiv Belgelerine Göre Alaeddin Köşkü”, Konya Ansiklopedisi, I, Konya 
2018, s. 163-164.

3- Bertrandon De La Broguiere, Bertrandon De La Broguiere’nin Denizaşırı Seyahati, 
haz. Ch. Schefer, çev. İlhan Arda, Sunuş: Semavi Eyice, İstanbul 2000, s.185- 186.

4- Katip Çelebi, Cihannuma, s.615; İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri İle 
Konya Tarihi, Konya 1964, s.123 den naklen.

5- Evliya Çelebi, Seyahatname, III, sadeleştiren Tevfik Temelkıran-Necati Aktaş, İstan-
bul 1976, s.709; Z. Atçeken, a.g.m., s.164.

ographer who visited the city and mentioned of it in his work 
named Nuzhet’ul Kulûb, written in 1340, as follows: “Sultan Kılıç 
Arslan built a castle of carved stones in Konya together with a 
great and magnificent palace for himself inside it. The inscription 
placed above the lancet window on one of the upper floor rooms 
of the two-storey Seljuk palace indicates that the pavilion was 
built by Kılıç Arslan II”2. 

One of the travelers who provided the most comprehensive 
information about the building is Bertrandon De La Broguiere. 
The French traveler who came to Konya in 1432 from Jerusalem 
entered the Konya Palace with the Cyprus ambassador he met 
and introduced this place as follows: “The ambassador came to 
the palace door on horseback and dismounted there. We were 
taken to a large hall that could accommodate about three hun-
dred people, and after crossing this place, we entered the room 
where the sultan stayed. We found him sitting on a carpet, that 
was his custom. He was leaning against a rectangular pillow of 
gold embroidered cloth, with his sword standing next to him. He 
himself wore a dark red cloth garment with gold embroidery; and 
three men from the city, as I was told, were sitting next to him. 
Thirty of his slaves were standing lined up around the room while 
the chief vizier was standing just in front of the sultan. …”3.  There 
was no other traveler who described the palace in such detail and 
revealed its robust and usable condition in the 15th century, and 
it was not encountered in later periods. The sultan who lived in 
the Konya Palace on those dates was Ibrahim Bey II of Karamans. 

Likewise, Kâtip Çelebi mentions this work in Konya and 
makes a sound observation as follows: “The castle, palace and 
mausoleum built by Kılıç Arslan II in 1173 were later damaged by 
the earthquake, and this palace was called the Sultan Alâeddin 
Palace, since Alâeddin Keykubad I had them rebuilt completely 
according to his own taste’’4. Evliya Çelebi, who came to Konya 
in 1648, also states that Izzeddin Kılıç Arslan had the Konya castle 
built here in 569 / 1173-74 together with a large arched mansion 
and divanhane, which he resembles Eyvan-ı Kısra: ‘‘He built such 
a great iwan and sultan mension in that century that it was supe-
rior to kisra iwans’’5. The date he expressed here corresponds to 

2- Zeki Atçeken, “Arşiv Belgelerine Göre Alaeddin Köşkü”, Konya Ansiklopedisi, I, Konya 
2018, pp. 163-164.

3- Bertrandon De La Broguiere, Bertrandon De La Broguiere’nin Denizaşırı Seyahati, ed. 
Ch. Schefer, tansl. İlhan Arda, Presented by: Semavi Eyice, İstanbul 2000, pp.185- 186.

4- Katip Çelebi, Cihannuma, p.615; İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri İle 
Konya Tarihi, Konya 1964, cited from p.123.

5- Evliya Çelebi, Seyahatname, III, sadeleştiren Tevfik Temelkıran-Necati Aktaş, İstan-
bul 1976, p.709; Z. Atçeken, ibid., p.164.
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Arslan’ın saltanat yıllarına isabet etmektedir. Çelebi daha sonra-
ları bir depremde tahribata uğrayan kale ile sarayın I. Alâeddin 
Keykubad (1219-1237) tarafından tamir ettirilip bazı ilaveler yap-
tırıldığından dolayı “Sultan Alâeddin Sarayı” diye anılır olduğun-
dan bahseder.

Selçuklu sultanlarının daimi ikametgâhı olan köşkte, Sel-
çuklulardan sonra Karamanoğulları beyleri, Osmanlılar zama-
nında da Karaman beylerbeyi ve Konya valileri ikamet etmişler-
dir. Fatih Sultan Mehmet’in Karamanoğlu beyliğine son vermesi 
üzerine oğlu Cem Sultan’ın Konya’ya vali olarak atandığı, kale ve 
sarayda bazı tadilatlar yaptırarak yeni bir düzenlemeye gittiği bi-
linmektedir. Irak seferine (1534) giderken uğradığı Konya’da ko-
naklayan Kanuni Sultan Süleyman’ın ordusunda bulunan Mat-
rakçı Nasuh’un yol güzergâhlarını belgelerken Konya Köşkü’nü 
(Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irâkeyn) de resmetmesi yapının bu 
sıralarda sağlam durumda olduğunu göstermektedir (Resim 2). 
XVII. yüzyıla kadar Konya valilerinin devlet hizmetlerini gördü-
ğü saray yetersiz görülüp terkedildikten sonra bakım ve onarı-
mı yapılmadığı için hızla yıkılmaya yüz tutmuş, temel ve duvar 
taşları başka yerlerde kullanılmak üzere yerlerinden sökülerek 
yağmalanmaya başlanmıştır. Duyarlı insanların sahiplenmeleri 
ve şikâyetleri üzerine bazı fermanlarla bu durum önlenmeye 
çalışılsa da netice alınamamış, mülkî idarecilerin duyarsızlığı da 
bu tahribata çanak tutmuştur.

Tuğla, çini, alçı ve ahşap dekorasyonuyla dikkati çeken Sel-
çuklunun ilk Sultan konutunun yağmur, kar, deprem gibi tabiat 
olaylarının dışında insan eliyle nasıl tahrip edilerek yağmalandı-
ğı Osmanlı kayıtlarına da geçmiştir6.

Divân-ı Âli tarafından 1083/1673 tarihinde Konya kadısına 
gönderilen bir emr-i şerifte Konya sakinlerinden birisinin kendi 
parasıyla bir hamam yaptırmak istediği, bunun için harap du-
rumda bulunan Alâeddin Sarayı’nın taşlarını izinsiz bir şekilde 
alarak kullanmaya çalıştığı, hattâ Alâeddin Camii’nin tamirine 
de mâni olarak Ümmet-i Muhammed’in namaz kılmalarını zor-
laştırdığı kaydedilmekte, bundan sonra saraydan taş alınması 
yasaklanmaktadır7.

6- Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Döneminde Bakım ve Kulla-
nılması, Ankara 1998, s. 19-23’de Konya Şer’iye Sicil Defterlerini tarayarak köşkle ilgili 
bilgilere ulaşmış, 7-10. dipnotlar buradan alınmıştır.

7- M. Önder, Mevlana Şehri Konya, Ankara 1971, s. 200; Şer’iye Sicil Defteri, Cilt.16 (B-
26), s.174. Z. Atçeken, a.g.e., s. 21’ den naklen.

the reign of Kılıç Arslan II. Çelebi also mentions that the castle and 
the palace, which were later damaged in an earthquake, were re-
paired by Alâeddin Keykubad I (1219-1237) and were called “Sul-
tan Alâeddin Palace” because some additions were made by him.

The pavilion, which was the permanent residence of the Sel-
juk sultans, was resided by the governors of Karamans after the 
Seljuk, by the governor of Karaman during the Ottoman period 
and by Konya governors in later periods. It is known that after 
Fatih Sultan Mehmet put an end to the Karamans principality, his 
son Cem Sultan was appointed as the governor of Konya, and he 
made some renovations and new arrangements in the castle and 
the palace. The depiction of the Konya Pavilion (Beyân-ı Menâzil-i 
Sefer-i Irâkeyn) in the route documents of Matrakçı Nasuh, who 
was in the army of Suleyman the Magnificent during his stay in 
Konya on the way to Iraq expedition (1534), shows that the build-
ing was in good condition at that time. (Photo 2). The palace that 
served the governors of Konya until the 17th century was deemed 
inadequate and abandoned. Since its maintenance and repair was 
not carried out, it was rapidly dilapidated, and the foundation and 
wall stones were dismantled or looted to be used elsewhere. Al-
though this situation was tried to be prevented with some de-
crees upon the appropriation and complaints of sensitive people, 
no results were obtained due to the insensitivity of the civilian 
administrators that gave rise to more destruction.

 It is also recorded in the Ottoman records of how Seljuk’s 
first Sultan’s residence, which attracts attention with its brick, 
tile, plaster and wooden decoration, was destroyed and looted by 
human hands apart from natural events such as rain, snow and 
earthquakes6.

As stated in a decree sent by the supreme court to the Konya 
qadi in 1083/1673, one of the inhabitants of Konya wanted to build 
a bathhouse with his own money, so, he tried to take the stones 
of the ruined Alâeddin Palace without permission, and even hin-
dered the repair of the Alâeddin Mosque, which made it difficult 
for the Ummah to perform prayers; thus, taking stones from the 
palace was prohibited7.

6- Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Döneminde Bakım ve Kulla-
nılması, Ankara 1998, information about the mansion found by scanning the Konya Şer 
Registers on pp. 19-23, footnotes 7-10. are taken from here.

7- M. Önder, Mevlana Şehri Konya, Ankara 1971, p. 200; Şer’iye Sicil Defteri, vol.16 (B-
26), p.174. Z. Atçeken, ibid., cited from p. 21.
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Resim 2- Matrakçı Nasuh’un minyatürü
Photo 2- Matrakçı Nasuh’s Miniature
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Yine aynı sene içinde Edirne’ye gönderilen bir dilekçede, 
Konya’da oturan ve şehre on iki çeşme, bir kervansaray, bir 
mescit yaptıran Şeyh Ahmed’in bu eserlerin bakım ve tamiri için 
vakıf olarak bir çifte hamam bina etmek istediği, fakat Konya ve 
yakınında mermer bulunmadığından Alâeddin Sarayı’nın boş ve 
atıl kalması sebebi ile ihtiyacını buradan karşılamak arzusunda 
olduğu, bu hususta emr-i şerif rica ettiği belirtilmektedir. Buna 
karşılık olarak, adı geçen arazi kimsenin malı ve mülkü değilse, 
binadan eser kalmayıp tamamen toprak altında kalmış ise, kâfi 
miktarda mermer ve taş çıkarılması ve bu bahane ile bedava 
olarak kimsenin taş almasına izin verilmemesi emredilmiştir8.

Bu tarihten beş ay sonraki başka bir emr-i şerifte de ikinci 
(Vezir) Muhasip Mustafa Paşa’nın Konya’da yaptırdığı bir hayrat 
için istediği taşın yine “… burası kimsenin mülkü değilse ve Şe-
ran zarar da verilmezse …” kaydıyla aynı harabeden alınmasına 
müsaade edilmektedir9.

Yukarıdaki tarihten üç sene sonra yani 1676 yılında adı ge-
çen şahısların yapmak istedikleri eserler için gerekli olan taş ve 
mermerin alınmasına ancak bazı bilirkişilerin ve bütün mahalle 
sakinlerinin, sarayın tamamen yıkılmış olduğu ve kapalı hiç bir 
yerinin olmadığına şahitlik etmelerinden sonra izin verildiği an-
laşılmaktadır. Bu iznin çıkmasından sonra 150 araba ve 2200 
merkep yükü taş, duvar kalıntılarından ve temellerden alınmış, 
ücret olarak da her arabaya 25 akçe üzerinden 3750 akçe, her 
merkep yükü için de 5 akçe hesabıyla 11000 akçe olmak üzere 
toplam 14750 akçe ödenmiştir10.

 Şer’iye Sicil kayıtlarında bu bilgilere yer verilirken, aynı yıla 
ait (16 Ekim 1676) bir diğerinde de Konya kadısının tutmuş oldu-
ğu bilgiye göre, yapının altı ayak tarafından taşınan bir kubbe ile 
örtülü olduğu ifade edilerek o zamanki mimari durumu tanım-
lanmıştır11.

Bu belgeler sarayın/köşkün 1676 yılında harap ve kullanı-
lamaz durumda olduğunu ortaya koymakta, mahalle halkı da 
buna şahitlik etmektedir. Zaten bir hayli yıpranmış olan yapı-
nın ayakta kalan duvar ve temellerinden bu kadar taş alındıktan 
sonra bir daha doğrulamamak üzere yerle yeksan olması kaçı-
nılmaz hale gelmiştir.

8- Ş.S.D. Cilt. 16(B-26), s.175/1.

9- Ş.S.D. Cilt. 19(E-25), s. 165/3 (R. Evvel 1084 H./ Haziran 1673).

10- Ş.S.D. Cilt. 21(C-8), s.229/1.

11- Zeki Atçeken, Sultan Alaeddin Sarayı ve Köşkü, s.108.

Again in the same year, in a petition sent to Edirne, Sheikh 
Ahmed, who lived in Konya and built twelve fountains, a caravan-
serai and a mosque, wanted to build a double bath as a foundation 
for the maintenance and repair of these works; so, he requested 
permission to meet the needs of marble from Alâeddin Palace, as 
it was empty and idle. As a reply to this request, it was ordered 
that enough marble and stone be extracted if the land in question 
was not the property of anyone, if there was no trace left from the 
building but remained completely under the ground, but no one 
was allowed to take away stones for free with any excuse8.

In another decree sent five months after this date, the stone 
requested by the second  treasurer (Vizier) Mustafa Pasha for a 
charity built in Konya was allowed to be taken from the same ruin 
with the statement that “... if this is not the property of anyone and 
not harmed legally...”9.

It is understood that three years after the date above, name-
ly in 1676, the stone and marble required for the works of the 
people mentioned were allowed to be purchased only after some 
experts and all the residents of the neighborhood witnessed that 
the palace was completely demolished and there was no closed 
place. After the issuance of this permit, 150 carts and 2200 don-
key loads of stone were taken from wall remnants and founda-
tions, and a total of 14750 coins was paid for the load; 3750 coins 
over 25 coins per cart, 11000 coins over 5 coins per donkey load10.

Apart from the information included in the Şer’iye Registry 
records mentioned above, in another record of the same year (16 
October 1676), the architectural situation at that time was defined 
by stating that the building was covered with a dome carried by 
six pillars, according to the information recorded by the Konya 
kadi11.

These documents reveal that the palace / mansion was in a 
ruined and unusable condition in 1676, as the people of the neigh-
borhood also witnessed. It was inevitable for the building, already 
highly worn-out over time, to be demolished after so many stones 
have been removed from the surviving walls and foundations.

8- Ş.S.D. vol. 16(B-26), p.175/1.

9- Ş.S.D. vol. 19(E-25), p. 165/3 (R. Evvel 1084 H./ June 1673).

10- Ş.S.D. volt. 21(C-8), p.229/1.

11- Zeki Atçeken, Sultan Alaeddin Sarayı ve Köşkü, p.108.
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Selçuklu köşkünün tamamen yıkılması M. Cevat Bey’in Kon-
ya Valiliği (1905-1908) yıllarına rastlar. Bu konuda Ş. Uzluk Str-
zygovski’yi kaynak göstererek, Konya Köşkü kitabında vali ile 
ilgili şu bilgiye yer verir: “Birçok kimseler, hatta makamlar tara-
fından tahriplerin önüne geçilmesi için faaliyete geçmesini ken-
dilerinden rica etmişlerdi. Ne yazık ki, bunların hiç birini itibara 
almamış, hatta rica edenlere, binanın ehemmiyetsiz olduğunu 
söylemişti. Daha da ileri giderek: Merak etmeyin ben size 200 
altın lira ile daha iyisini yaptırırım demek suretiyle tarihi, sanatı, 
zevki selimi olmadığını anlatmıştır”12. 

İ. H. Konyalı da yapının durumu ve tahribatı hakkında bizzat 
gözlemlerini aktararak şunları söyler: “Köşk; eski resimlere göre 
iç kalenin bir burcu gibi asıl surun duvarlarından dışarı taşmış 
bir vaziyette idi. Ben bu mahallede doğup büyüdüğüm için eski 
durumunu biliyorum. Önünde hendek, sağında ve solunda kale 
duvarları vardı. Bu duvarların ve Köşkün alt kısmının bir taş 
ocağı gibi kullanıldığını hatırlarım. Köşkün iç duvarları gödene 
taşı ile ve harçla yapılmıştır. Dört duvarın içi, itina ile yapılmış; 
bugün Konya’da kesilenlerden ve kullanılanlardan daha ince 
kerpiçle doldurulmuştur. Bu itibarla köşkün birinci katı yoktur. 
Cephesine iki arslan heykeli yerleştirilmiştir. Bunlardan soldaki-
ne ben yetişemedim. Daha önce söküldüğü için yeri açık duru-
yordu. Sağdakini yıkılıncaya kadar yerinde gördüm. Köşkün ey-
van kısmını üç taraftan üçer konsol kucaklardı. Şimal tarafında 
geniş bir kemer ve üstünde de saçak kalıntıları vardı… Konsol-
ların yüzeylerinde istelaktitler vardı. İstelaktitlerin her yaprağı 
mozayik halindeki çinilerle süslenmişti. Kurtularak bize gelen 
parçalardan da çini izleri açıkça görülmektedir”13. 

Üst kattaki eyvandan da bahseden Konyalı, “Eyvanın şimal 
yüzü Gömeçhatun türbesinin cephesi gibi çinilerle ve çini kita-
belerle bezenmişti… Bu kalıntı muhteşem Selçuk sarayının bir 
eyvanı Divanhanesi idi. Selçuk divanı burada kurulur, Cuma na-
mazlarından evvel ve sonra hükümdarlar burada otururlar, çetr 
ve sancak gibi mukaddes emanetler Eyvanın banisi tarafından 
yaptırılan türbede muhafaza edilirdi. Saraydan camiye bir kapı 
açılırdı” sözlerinden sonra kitabeye değinip, eserin birinci Rük-
neddin Mesud’un oğlu II. Kılıç Arslan tarafından yaptırıldığını 
belirtmiştir14.

12- F. Sarre, Konya Köşkü, çev. Y. Mim Ş. Uzluk, Ankara 1967, s. 95. 6 numaralı açıklama

13- İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, s. 180-
181.

14- İ. H. Konyalı, a.g.e., s.182.

The ruination of the Seljuk pavilion occured during the period 
of M. Cevat Bey’s Konya Governorship (1905-1908). In this regard, 
Ş. Uzluk includes the following information about the governor in 
his book Konya Pavilion, citing Strzygovski as the source: “Many 
people, even the authorities, asked him to act in order to prevent 
the destruction. Unfortunately, he did not take any of these into 
credit, and even told those who asked that the building was un-
important. He went even further: Do not worry, I will build for 
you a better one with 200 gold liras, by which he admitted his 
ignorance of history, art and taste.”12. 

I. H. Konyalı personally narrates his observations about the 
condition and destruction of the building as follows: “According 
to the old pictures, the pavilion was like a bastion of the inner 
castle protruding from the walls of the main fortification. Since 
I was born and raised in this neighborhood, I know its previous 
condition. There was a moat in front of it, and castle walls on its 
right and left. I remember that these walls and the lower part of 
the pavilion were used like a quarry. The interior walls of the pa-
vilion were made of Godene stone and mortar. The inside of the 
four walls were carefully built; filled with thinner mud bricks than 
those cut and used in Konya today. In this respect, the pavilion 
does not have the first floor. Two lion statues were placed on its 
facade. I could not catch the one on the left. Its place was vacant 
because it was removed before. I saw the right one in place until 
it collapsed. Three consoles each embraced the iwan part of the 
mansion from three sides. There was a wide arch on the northern 
side and there were fringe remnants on top of it. There were sta-
lactites on the cantalevers. Each leaf of the stalactites was deco-
rated with mosaic tiles. Tile traces are clearly seen on the pieces 
that survived today”13. 

Speaking about the iwan on the upper floor, Konyalı says, 
“The northern face of the iwan was decorated with tiles and tile 
inscriptions like the façade of the Gömeçhatun tomb… This ruin 
was the Divanhane, an iwan of the magnificent Selçuk palace. 
Seljuk divan was established here, rulers would stay here before 
and after Friday prayers, and holy relics such as çetr and sanjak 
were kept in the tomb built by the builder of the iwan. A door 
would lead from the palace to the mosque ”. After mentioning the 
inscription, he states that it was built by Kılıç Arslan II, the son of 
Rukneddin Mesud I14.

12- F. Sarre, Konya Köşkü, transl. Y. Mim Ş. Uzluk, Ankara 1967, p. 95, statement number 6.

13- İbrahim Hakkı Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, pp. 180-
181.

14- İ. H. Konyalı, ibid., p.182.
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Köşkün yıkılmasıyla ilgili olarak da: “1907 yılında Rizo isimli 
bir Rum mühendis tarafından tamir etme bahanesiyle Köşkün 
alt kısmı kazılmıştı. Bundan müteessir olan eyvanın ayakta ka-
lan ikinci katı ve duvarlarının bir kısmı çökmüştür, kitabeli çi-
niler o vakit Konya’da köşk civarında oturan Alman Konsolosu 
Löytved tarafından kendi memleketine gönderilmiştir” açıkla-
masını yapmaktadır. Yazar ayrıca duvardaki ardıç hatıllardan 
bahsedip: “eski sıvada hadd-i fasılalarla beyaz, kırmızı ve sarı 
renklerle Müstatil şeklinde yapılmış süsler hâlâ görülmektedir” 
cümleleri ile duvar süslemelerine değinmiştir15.

Köşkle ilgili bilimsel çalışmalar öncelikle Avrupalılar tarafın-
dan başlatılmış olup mimari, süsleme gibi sanat tarihi konusun-
da detaylı araştırmalara girişilmiştir. Doğu sanatının gizemi ile 
“Küçük Asya” dedikleri Anadolu toprakları başta olmak üzere 
İran ve Orta Doğu’yu içine alan zengin kültür coğrafyası her 
zaman batılıların ilgisini çekmiş, iştahını kabartmıştır. Kurduk-
ları enstitülerde yetiştirdikleri sanat tarihçisi, arkeolog, mimar, 
mühendis gibi uzmanların yanında Arapça, Farsça bilen şarki-
yatçıları da devlet desteğiyle buralara göndererek incelemeler 
yaptırmışlardır. XIX. yüzyılın ortalarına doğru başlayan ve daha 
çok antik kültüre yönelik bu hamle, Türk sanatının incelenme-
sine de vesile olmuş -birçoğu ön yargılı olsa da- sanat eserleri-
nin künyeleri çıkarılarak yorumlanmaya başlanmıştır. Bunlarla 
ilgili yeni kürsüler-bölümler kurulup konularında uzman yerli 
bilim insanlarımızın yetişmesine kadar devam eden bu süreç-
te birçok ilgili Türkiye’ye gelerek Konya Köşkü’nü araştırmış, 
bu araştırmalarını çizim, fotoğraf ve gravürlerle desteklemiştir. 
Bunlar arasında Texier, Moltke, Huart, Löytved, Sarre, Berchem, 
Strzygovski, gibi isimler sayılabilir. Cumhuriyet yıllarından iti-
baren Türk üniversitelerinde kurulan bölüm-kürsülerde yetişen 
sanat tarihçileri ile birlikte Türk sanatı daha kapsamlı ve objektif 
araştırılmaya başlanmış, Konya Köşkü de buna dâhil olmuştur.

Köşk hakkında bilimsel çalışma yapan batılı ilk müellifler-
den birisi Fransız Texier’dir. XIX. yüzyılın ilk yarısında Konya’ya 
gelerek yapıyı bizzat yerinde inceleyip o zamanki durumunu 
anlatan, alçılarının ve ahşap tavanının renkli çizimlerini yapan 
Texier’in ifadeleri önemli ipuçları vermektedir. Bu tarihlerde 
köşk büyük oranda tahrip olsa da hâlâ önemli bir kısmı ayak-
ta olduğundan yapılan tespitler ve gözlemler sanat tarihine ışık 
tutmuştur. “Şehrin ortasında vaktiyle bir çeşit akropol oluşturan 
İkonyum prenslerinin parlak saraylarının bulunduğu bir tepe 
vardır. Konya paşaları bu sarayları taş ocağı haline getirmeyi 

15- İ. H. Konyalı, a.g.e., s. 183-184.

Regarding the demolition of the mansion: “The lower part of 
the mansion was excavated in 1907 by a Greek engineer named 
Rizo on the pretext of repairing it. Affected by this, the surviving 
second floor of the iwan and some of its walls collapsed, the in-
scribed tiles were sent to his hometown by the German Consul 
Löytved, who was living around the mansion in Konya at that 
time ”. The author also mentiones the juniper beams on the wall, 
including the following sentences: “Rectangular ornaments made 
at intervals with white, red and yellow colors can be still seen in 
the old plaster “.15

Scientific studies on the pavilion were first started by Europe-
ans, and detailed researches on art history such as architecture 
and decoration were undertaken in different periods. The mys-
tery of the Eastern art and the rich cultural geography that in-
cludes the Anatolian lands, which they call “Asia Minor”, Iran and 
the Middle East, has always attracted the attention and appetite 
of the westerners. In addition to the experts such as art histori-
ans, archaeologists, architects and engineers, which they trained 
in the institutes they established, orientalists who knew Arabic 
and Persian were also sent to these places with state support in 
order to explore in detail. This movement, which started towards 
the middle of the 19th century and mostly aimed at ancient cul-
ture, also contributed to the study of Turkish art - although many 
of them are biased -, thus, the identities of the works of art were 
determined and interpreted. New chairs and departments related 
to the subject have been established in Turkey within the scope 
of training our local experts and scientists. So far, many foreign 
experts, such as Texier, Moltke, Huart, Löytved, Sarre, Berchem, 
Strzygovski, have investigated the Konya Palace in Turkey, by 
supporting their researches with drawings, photographs and 
engravings. Thanks to the art historians trained in departments 
and chairs established in Turkish universities since the Republic 
years, Turkish art, including the Konya Pavilion, has begun to be 
studied more comprehensively and objectively.

French Texier was one of the first western authors to do sci-
entific work on the pavilion. Texier came to Konya in the first half 
of the 19th century, examined the building on site, explained its 
condition at that time, made colorful drawings of the plaster and 
wooden ceiling and gave important clues with his descriptions. 
Although the pavilion was destroyed to a great extent during 
those times, since a significant part of it was still standing, the 
findings and observations he made shed light on the art histo-
ry: “In the middle of the city is a hill with the brilliant palaces of 
the Iconium princes who once formed a kind of acropolis. Konya 

15- İ. H. Konyalı, ibid., p. 183-184.
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düşündüler ve taşlardan, mermerlerden, süslemelerinden ne 
kapabildilerse aldılar. Saray öyle bir tahrip oldu ki bugün acıklı 
yıkıntı manzarasından başka bir şey göstermemekte, ilk şekli-
ni tanıyabilmek hemen hemen imkânsız bulunmaktadır” diyen 
Texier, bazı mekânlardan bahsetmekte, “sağda, solda yerden 
yedi metre yükseklikte büyük bir divanhane vardır. Bunun ka-
vis kemerleri mermer direklere tutturulmuştur. Girerken görülen 
enkaz yığınları hiç şüphesiz kışlalar, matbahlar ve hademe dai-
releri idi” açıklamasını yapmaktadır16. Müellifin gravürünü yap-
tığı, tepenin kuzey yamacından üst düzlüğe kadarki alanda yer 
alan köşk, cami ve surlarla Eflatun Kilisesi ve arkadaki bazı bina 
kalıntıları dönemiyle ilgili önemli ipuçları vermekte, sarayla ilgili 
olabileceği düşüncesini akla getirmektedir (Resim 3).

Texier, ayrıca Sultan Sarayı kalıntılarını gördüğünde, üzer-
leri boya ile süslenmiş ve Konya Sarayı’ndan koparılmış tahta 
kaplamalardan da bahseder ve tamamlanmış örneklerin renkli 
çizimlerini yayınlar. Bu parçaların Osmanlı dönemine ait olabi-
leceğini söyleyen Texier’e destek M. Akok’tan gelmiştir. Köşkün 
1941 yılındaki kazı ekibinde yer alan ve raporlarını hazırlayıp, 
restitüsyonunu yapan M. Akok, bunlarla ilgili olarak: ”Osmanlı 
çağının 17. yy örneği olan süslü tahta parçaları II. Kılıç Arslan 
Köşkü’ne ait olup Osmanlı onarımlarıyla yapılmış örneklerden 
olmaları kuvvetli ihtimal dâhilindedir” görüşüne yer vermiştir17.

Köşkle ilgili çalışmalar XIX. yüzyılın sonlarına doğru hızlan-
maya başlamış, fakat ne yazık ki yapının da artık ayakta kala-
cak hali kalmamıştır. Seyirgâh-divanhane olarak hizmet veren 
üst katın balkonundaki kitabeden ve cephe çinilerinden başla-
mak üzere yan duvarlarıyla, arka tarafı, üst kısmı peyderpey ana 
kütleden ayrılıp kopmaya başlamıştır. Löytvet, Sarre, Berchem, 
Strygovski gibi araştırmacılar hiç olmazsa kitabeyi ve ön cephe-
deki çinileri yerinde tespit edip görüntülüye bilmişlerdir (Resim 
4). Koyu mavi zemin üstüne beyaz kabartma çinili bu muhteşem 
kitabenin bütününe yakını o tarihlerde yerinde sağlam durumda 
olduğundan, fotoğrafıyla beraber kopyası da çıkarılarak tamamı-
na yakını okunabilmiştir. Ancak eksik olduğu için okunamayan 
kısımları da bulunmakta; üzerinde ismi geçen Kılıç Arslan hak-
kında övgü dolu sözlerden başka bir açıklamaya rastlanmamak-
tadır. Bu durum, sultanın kimliği hakkında tartışmalara yol açmış, 
aynı isimle Selçuklu tahtına çıkan dört sultandan hangisinin ol-
duğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür.  “İş bu köşkü 

16- C. Texier, Küçük Asya, III, s. 204, 206; İbrahim Hakkı Konyalı,, Abideleri ve Kitabe-
leri, s. 124-125’den naklen.

17- M. Akok, “Konya Alaeddin Köşkü, s. 56, 57.

pashas thought of turning these palaces into quarries and took 
away whatever they could from stones, marbles and ornaments. 
The palace was destroyed in such a way that today it stands like 
nothing but a sad view of ruins, it is almost impossible to recognize 
its original form’’, Texier said. He also mentioned of some places: 
“On the right and left is a large sofa room seven meters above the 
ground. Its curved arches are attached to marble poles. The piles 
of debris seen at the entrance were undoubtedly barracks, kitch-
ens and janitor rooms’’16. The author made a gravure printing of 
the pavilion, mosque, ramparts, the Eflatun Church and the ruins 
of some buildings at the back, which extend on the area from the 
northern slope of the hill to the upper plain, all giving important 
clues about the period and suggesting that they might be related 
to the palace (Photo 3).

When Texier saw the ruins of the Sultan Palace, he also men-
tions the wooden coverings that were decorated with paint and 
detached from the Konya Palace, and published colorful draw-
ings of the completed examples. Texier argues that these pieces 
may belong to the Ottoman period, which is also supported by M. 
Akok, who was a member of the excavation team of the pavilion 
in 1941 and prepared reports and the restitution plan of the struc-
ture, expresses his opinions as follows: ‘‘It is highly probable that 
those decorated wooden pieces, which are examples of the 17th 
century Ottoman era, belong to the Kilic Arslan Pavilion and were 
made with Ottoman repairs’’17.

Works on the pavilion started to accelerate towards the end of 
the 19th century, but unfortunately the building had already been 
dilapidated. Starting from the inscription on the balcony of the 
upper floor and the facade tiles, the back side and the upper part 
started to separate from the main building gradually. Research-
ers such as Löytvet, Sarre, Berchem, Strygovski were able to de-
tect and visualize the inscription and the tiles on the front facade 
(Photo 4). Since almost the whole of the magnificent inscription 
with white relief tiles on a dark blue background was intact at 
that time, almost all of it could be read together with its photo-
graph. However, some parts are still illegible due to missing texts. 
There is no explanation other than the words of praise about Kılıç 
Arslan whose name is mentioned on it. This situation led to dis-
cussions about the identity of the sultan, and different opinions 
were put forward as to which of the four sultans ascended to the 
Seljuk throne was meant. In addition to those who made the cor-
rect determinations such as G. Mendel, who interpreted as “Kılıç 

16- C. Texier, Küçük Asya, III, pp. 204, 206; İbrahim Hakkı Konyalı,, Abideleri ve Kitabe-
leri, cited from pp. 124-125.

17- M. Akok, “Konya Alaeddin Köşkü, pp. 56, 57.
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Resim 3- Texier’in gravürü
Photo 3- Texier’s engraving
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Resim 4- Köşkün eski daha sağlam fotoğrafı (Sarre veya Berchemden)
Photo 4- Old more solid photo of the pavilion (by Sarre or Berchem)



KONYA SARAYI & II.KILIÇ ARSLAN KÖŞKÜ / KONYA PALACE & II. KILIC ARSLAN MANSION 93

1156 dan 1192 sene-i miladisine kadar icra-i hüküm eden II. Kılıç 
Arslan inşa ettirmiştir”18 diyen G. Mendel gibi doğru tespitte bulu-
nanların yanında, Löytved, Sarre, Taeschner, O. Dorn gibi yabancı 
araştırmacıların bir kısmı hata yaparak yanlış isimler belirlemiş, 
buna karşılık yerli araştırmacıların tamamı doğru tespitle II. Kı-
lıç Arslan olması gerektiği konusunda hemfikir olmuşlardır. Ne 
yazık ki bu kitabe kayıptır, şimdiye kadar da bulunamamıştır. 
Nerede, ne durumda olduğu bilinmemekte, herhangi bir müze-
de, ya da koleksiyonda adı-kaydı geçmemektedir. Kitabenin kay-
bolduğu yıllarda Konya’da konsolos olan Löytved’in bu kitabeyi 
memleketi Almanya’ya kaçırdığı iddiası da şimdiye kadar doğ-
rulanamamıştır. 2010 yılından itibaren köşkte yeniden başlatılan 
ve devam eden kazıda da bulunamamıştır. Bu çalışmada binanın 
üst katındaki horasan harçlı tuğla kemer örgülü kütlenin, olduğu 
gibi batı tarafa yıkıldığı ortaya çıkarılmış, fakat ne bu alanda, ne de 
diğer açmalarda kitabe izine tesadüf edilememiştir.

Sarre’nin “Berlin’deki İslam Sanatı şubesi için dahi şarkta-
ki bir hususi koleksiyondan, Konya köşküne ait parçaları uzun 
senelerden beri elde etmekte idik” sözleri Avrupa müzelerinin 
neden bu kadar şark eserleriyle dolu olduğu konusunda fikir 
vermektedir. Kitabe müzelere intikal etseydi şimdiye kadar 
kayıtlara geçmesi gerekirdi. Bunların parça bölük olarak oraya 
buraya satılıp saklanmış, ya da özel koleksiyonlarda gizlenmiş 
olabileceği de akla gelmektedir. En kötüsü de bilinçsiz ellerde 
yok edilmiş olmasıdır, düşüncemiz ve kaygımız da bu yöndedir. 

Köşkle ilgili en kapsamlı çalışmayı F. Sarre yapmıştır. Alman 
hükümetinin desteği ile Konya’ya gelerek yapının eski durumu-
nu inceleyen, objektif görüşler ortaya koyan sanat tarihi uzmanı 
Sarre, aynı yıllarda köşkün kitabesini okuyup transkripsiyonu-
nu yapan vatandaşı şarkiyatçı Löytved’in yayınladığı kitabeye19 
dayanarak değerlendirmelerde bulunmuş, onunla aynı görüşü 
paylaşmıştır. 1895, 1907 ve 1930 yıllarında üç kere Selçuklu 
başkentine uğrayan ve köşkün kitabını hazırlayan yazarın görüş 
ve tespitleri sanat tarihçilerine ve sonraki araştırmacılara ışık 
tutmuş, kaynak teşkil etmiştir. Sarre, Konya Köşkü kitabının ön 
sözünde “Anadolu Selçuklularının XII-XIII. yüzyıllarda yüksek 
bir sanat kültürüne durak yeri olan başkentleri Konya’daki sa-
rayları, geçen yüzyılın ilk yarısına kadar, büyük kısmı ile mevcut 
kalabildikten sonra harabe haline gelmiştir. Bunun son bakiyesi 
olup köşk adıyla anılan, evvelce bir duvarla çevrilmiş bulunan 

18- G. Mendel, “La palais des Sultans Seldjoukıdes a Konia”, Bulletin de L’Art ancient et 
moderne, Paris 1907, p. 183 ff.

19- J. H. Löytved, Konia, Inschrıften der Seldschukischen Bauten, Berlin 1907, s. 57.

Arslan II, who ruled from 1156 to 1192 had this pavilion built.”18, 
some of the foreign researchers such as Löytved, Sarre, Taesch-
ner and O. Dorn made mistakes and determined wrong names 
while interpreting the inscription. On the other hand, all of the 
local researchers correctly determined the name and agreed that 
it should be Kılıç Arslan II. Unfortunately, this inscription is lost 
today and has not been found so far. It is not known where and 
in what condition it is, and its name is not mentioned in any mu-
seum or collection. The claim that Löytved, who was a consul in 
Konya in the years when the inscription was lost, smuggled this 
inscription to his hometown of Germany has not been confirmed 
until now. It was also not found in the excavations restarted and 
continued in the mansion since 2010. Through this work, it was 
found that the mass of brick arches with khorasan mortar on the 
upper floor of the building collapsed to the west side as it was, 
but no traces of inscriptions were found in this area or in other 
trenches.

Sarre’s words “We have been obtaining items of the Konya 
pavilion from a private collection in the east for the Islamic Art 
branch in Berlin,” give an idea why and how European museums 
are so full of oriental works. If the inscription had been trans-
ferred to museums, it should have been recorded by now. It also 
comes to mind that they may have been sold somewhere, or hid-
den in private collections. The worst matter of concern is that it 
may have been destroyed by unconscious groups.

F. Sarre made the most comprehensive study about the man-
sion. With the support of the German government, the art history 
expert Sarre came to Konya to examine the current condition of 
the building, put forward objective opinions, made evaluations 
based on the inscription19 published by his native orientalist Löyt-
ved, who read and transcribed the inscription of the mansion in 
the same years, and shared the same opinion with him. The views 
and findings of the author, who visited the Seljuk capital three 
times in 1895, 1907 and 1930, prepared a book about the mansion 
and has shed light on art historians and later researchers. Sarre 
notes in the preface of his book Konya Pavilion: “Konya, which 
had been the capital for the high artistic culture of Anatolian Sel-
juks during the 12th and 13th centuries, was home to magnificient 
palaces which became ruins by the first half of the last century, 
though most of them survived till then. I saw the last remnant of 
the building called the pavilion (1895), which was previously sur-

18- G. Mendel, “La palais des Sultans Seldjoukıdes a Konia”, Bulletin de L’Art ancient et 
moderne, Paris 1907, p. 183 ff.

19- J. H. Löytved, Konia, Inschrıften der Seldschukischen Bauten, Berlin 1907, p. 57.
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binayı (1895) de henüz çökmemiş iken görmüş; dıştan muayene 
etmiş, yıkılmaya yüz tutmuş olması dolaysıyla içine girememiş-
tim. Bu da zamanla yıkılmış, uzun zamandan beri kendisinden 
eser kalmamıştır…” (Resim 5). 

“…Konya köşkünün o zaman çekip neşrettiğimiz resimleri, 
bilhassa ön tarafındaki çini süsleri dolayısıyla, İslam sanatı tari-
hinde hak ettiği takdiri kazanmıştır… Binanın yavaş yavaş yıkıl-
ması dolaysıyla çinilerin, mermer harç ile yapılmış olan duvar 
süslerinin çoğu satışa çıkarılmış, bu sayede ekseriya menşeleri 
de belli olmaksızın müzelere, hususi koleksiyonlara intikal et-
miştir. Berlin’deki islam sanatı şubesi için dahi şarktaki bir husu-
si koleksiyondan, Konya köşküne ait parçaları, uzun senelerden 
beri elde etmekte idik”20 sözleriyle o yıllarda yapılan eski eser 
ticaretini gözler önüne sermektedir.

Sarre, köşkün mimarisiyle ilgili gözlemlerini de: “Saray şeh-
rin ortasında yığma olarak meydana getirilmiş gibi görünen bir 
tepe üzerindedir. Asıl saraydan ise şimdi bir eser kalmamıştır. 
Kendisinin Konya’da bulunduğu 1244/1828 tarihinde tama-
mıyla ören durumda bulunan sarayın bu acıklı halini Texier 
anlatmaktadır. Sarayda pavion tarzında bir sıra ayrı binalar 
da bulunmakta olup, bunların en önemlisi sultanın selamlık da-
iresi idi. İçinde gayet zengin dekorayon vardı. Bu sarayın son 
kalıntısı 1895’ da hemen hemen aynı şekilde (Texier’in çizimine 
atfen) görülerek resmi çıkartılmıştı. Konya’yı sonraki ziyaretle-
rimizde bu binanın yavaş yavaş yıkılıp gittiğine şahit olduk.  5 
Nisan 1907’de bu köşkün üst katının yarısı çökmüş, bütün bina-
nın yıkılmasına sebep olmuştur. 1930’daki son ziyaretimde ise 
binadan eser kalmamıştır”21 cümleleriyle köşkün otuz beş yıllık 
tarihi serüvenini dile getirmiş, ayakta kalabilme mücadelesine 
şahitlik yapmıştır. 

Köşkün müstakil bir bina olmadığını, takriben 10 m. yüksek-
likte bulunan zemin katının duvarlarının döşeme taşı ile kapla-
nıp sıvanarak düz hale getirildiğini söyleyen Sarre; öndeki yuva 
şeklindeki nişlerde oturur vaziyette buluna arslanlardan birisi-
nin 1908’de İstanbul Eski Eserler Müzesi’ne getirildiğini anlat-
makta; başka arslan heykellerinin bulunduğuna da işaret ederek 
“Selçuklu hükümdarlarının çoğunun lâkabı, Kılıç Arslan olması 
dolaysıyla tercihan arslan heykellerinin kullanılmış oldukları 
düşünülebilir” yorumunu yapmaktadır22. 

20- F. Sarre, Konya Köşkü, s. VII.

21- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 2, 3.

22- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 4.

rounded by a wall, before it collapsed. I examined it from outside, 
but I could not enter it because it was about to collapse. This one 
also collapsed over time, there has been no trace of it for a long 
time… ”(Photo 5).

“… The photographs we took and published at that time have 
gained the appreciation they deserve in the history of Islamic art, 
especially due to the tile decorations on the front facade of the 
Konya Pavilion. ... Due to the gradual demolition of the building, 
most of the tiles and wall ornaments made with marble mortar 
were put on sale, and thus, have been transferred to private col-
lections and museums without recording their origin. We have 
obtained parts of the Konya pavilion from a private collection in 
the east for many years, even for the Islamic art branch in Ber-
lin.”20, revealing the trade of ancient artifacts in those years.

Sarre also made his observations on the architecture of the 
pavilion: “The palace is located on a hill that seems to have been 
built up by accumulation in the middle of the city. There is no trace 
of the original palace now. Texier describes the rundown state of 
the palace, which was completely ruined in 1244/1828 when he 
was in Konya. There were a row of separate pavion-style build-
ings in the palace, the most important of which was the sultan’s 
salutation Office, which had a very rich decoration. The last rem-
nant of this palace was described almost the same way (referring 
to Texier’s drawing) in 1895 and was photographed. During our 
next visits to Konya, we witnessed how this building gradually 
demolished. On April 5, 1907, half of the upper floor of this pavil-
ion collapsed, causing the whole building to go down. During my 
last visit in 1930, there was no trace of the building.”21, expressing 
the historical adventure of the pavilion for thirty-five years and 
his testimony of the structure’s challange to survive.

Sarre states that the mansion is not a detached building, and 
the walls of the ground floor at a height about 10 m were covered 
with paving stones and made smooth by plastering. He explains 
that one of the lions sitting in the niches in the front was brought 
to the Istanbul Antiquities Museum in 1908; pointing to the pres-
ence of other lion statues. “It can be thought that lion sculptures 
were preferably used since most of the Seljuk rulers were called 
by the nickname Kılıç Arslan.”22, he comments.

20- F. Sarre, Konya Köşkü, p. VII.

21- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 2, 3.

22- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 4.
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Resim 5- Köşkün yıkılma safhaları
Photo 5- The demolition stages of the pavilion



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD96

Köşkün kimliğini tespit eden ve tarihi kronolojisini ortaya 
koyan araştırmaların en önemlisi 1941 yılında yapılan kazı ça-
lışmasıdır. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu adına yapılmış 
Türkiye’nin ilk Selçuklu arkeolojik kazıdır. Remzi Oğuz Arık 
başkanlığındaki kazı heyetinde arkeolog Raci Temizer, arkeolog 
Nuri Gökçe, arkeolog Hayri Sağlamtuç ile mimar Mahmut Akok 
yer almış, Yusuf Akyurt da Konya Müze Müdürü olarak kazıya 
iştirak etmiştir. Fotoğrafçı ise Fazıl Önal’dır.

Köşk esas olmak üzere Alâeddin Tepesi’nin zaman zaman 
höyük olup olmadığı konusundaki tartışmaları sonlandırmak ve 
tarihini aydınlatmak için 350-400 metre çapında ve yaklaşık 21 
metre yüksekliğindeki höyüğün dört yerinde sondajlar açılmış; 
M.Ö 2000 yılları öncesine kadar inen Frig, Helen, Grek, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izleri bulunmuştur. Araştırmalar 
daha çok köşkün bulunduğu alanda yoğunlaşmıştır. Kazılardan 
çıkarılan buluntular Konya Müzesi’ne teslim edilmiş, çalışma 
raporları ile diğer doküman ve dosyalar ileride yayınlanmak 
üzere Tahsin Özgüç’e verilmişti. Ancak bunları emanet edilen 
değil, uzun yıllar sonra kazıda görevli olan mimar Mahmut Akok 
(dosya ve dökümanlardan da faydalanarak) iki makale halinde 
yayınlamıştır. Yayınlardan birisi köşkün mimarisiyle23 ilgilidir. 
Diğer makale ise kazı buluntularını24 konu almaktadır. 

Köşkte öncelikle kazı emniyeti için tedbirler alınarak sağ-
lamlaştırma yapılmış, sonra da temizlik ve kazı çalışmalarına 
başlanmıştır. Yaklaşık iki aylık bir süreyi kapsayan bu kazıda; 
öncelikle köşkün iç kalenin burçlarından birisinin üstüne inşa 
edildiği, burcun içinin de daha küçük ölçülerde kesilmiş kerpiç-
le doldurulduğu tespit edilmiştir. Güney tarafta yapılan açma-
larda ortaya çıkarılan mimari buluntular ve temellerin Alâeddin 
Camii’nin batısından tepenin üst düzlüğüne doğru uzanan bir 
saray kompleksinin varlığına işaret ettiği belirlenmiş; batıda-
ki açmalarda ise, iç kalenin burçları üstünde başka köşklerin 
olabileceği kanaatine varılmıştır. Kazı faaliyeti devam ederken, 
Mimar Akok tarafından binanın rölöveleri alınarak restitüsyon 
denemeleri yapılmış, kitabesi okunup yorumlanmıştır (Resim 6 
a/b). 

23- M. Akok, “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, s. 47-73.

24- M. Akok, “Alaeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazılar”, 
s.217-236.

The most important of the researches that determine the 
identity of the mansion and reveal its historical chronology is the 
excavation work carried out in 1941 as well as being the Turkey’s 
first Seljuk archaeological excavation done on behalf of the Turk-
ish Historical Society. Archaeologists Raci Temizer, Nuri Gökçe, 
Hayri Sağlamtuç and architect Mahmut Akok participated in the 
excavation team led by Remzi Oğuz Arık, and Yusuf Akyurt par-
ticipated in the excavation as Konya Museum Director. The pho-
tographer was Fazıl Önal.

Drillings works were carried out in four parts of the mound, 
which is about 350-400 meters in diameter and 21 meters high, 
in order to end the debate about whether the Alâeddin Hill is a 
mound and to shed light on its history. Traces of Phrygian, Helen, 
Greek, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman were also found, 
dating back to 2000 BC. Researches mostly focused on the area 
where the pavilion is located. The finds from the excavations 
were handed over to the Konya Museum, as study reports and 
other documents and files were given to Tahsin Özgüç for fu-
ture publication. However, architect Mahmut Akok, who was in 
charge of the excavation, published them in two articles (using 
files and documents) after many years. One of the publications is 
about the architecture of the pavilion23, while the other is about 
the excavation findings24. 

At first, the pavilion was strengthened by taking precautions 
for the excavation safety, followed by cleaning and excavation 
works. In the excavation that took about two months; first of all, 
it was found out that the mansion was built on one of the bas-
tions of the inner castle, as the inside of the bastion was filled 
with mud bricks cut in smaller sizes. It was determined that the 
architectural finds and foundations unearthed in the trenches on 
the south point to the existence of a palace complex extending 
from the west of Alâeddin Mosque to the upper plain of the hill. 
It was also concluded according to the west trenches that there 
might be other mansions on the bastions of the inner castle. While 
the excavation activity was continuing, architect Akok took the 
surveys of the building, made restitution trials, and interpreted 
the inscription as much as he could (Photo 6a/b). 

23- M. Akok, “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, pp. 47-73.

24- M. Akok, “Alaeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazılar”, 
p.217-236.
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Resim 6/a- M. Akok’un restitüsyonu
Photo 6/a- M. Akok’s Restitution
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Resim 6/b- M. Akok’un restitüsyonu
Photo 6/b- M. Akok’s Restitution
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Akok, güney tarafta yapılan kazılarda bulunan duvarların 
ağaç kazıklı temel esasına göre kurulduğunu, harçlı duvarın bu-
nun üstünde yükseldiğini söylemekte, “güney taraftaki bu du-
varlar arasında, eski binaya zamanla yapılmış ilave ve tadiller-
de işaret olacak biçimde kısımlara rastlanılmıştır” demektedir. 
Köşk için de: “Güney ve batı tarafların kazılarından sonra çıka-
rılan anlam; alt kısımlarda iç kalenin bir burcu bulunmaktadır. 
Bu kısım sonradan ortaya çıkan bir istek üzerine, iç kısmı kerpiç 
ile doldurularak masifleştirilmiş ve kalenin iç tarafında bulunan, 
sarayın cihannüması-Eyvan şekline konulmuştur” görüşüne 
yer vermiştir. Yazar üst kat ile düşüncelerini de sıralamıştır.

Köşkte yapılan kazılarda tespit edilen mimari buluntuların 
yanında, çini, alçı gibi zengin süsleme elemanları da ortaya çı-
karılmış, yukarıda belirtildiği üzere neşredilmiştir. Sanat tarihi-
ne de yeni bir ufuk kazandıran bu malzemeler arasında; bilinen 
çinilerin dışında Selçuklu ve sonrasında hiç kullanılmayan “Mi-
nai” tekniğinin sadece bu sarayda kullanıldığı belirlenmiş, ayrıca 
sır altı, renkli sır, lüster çiniler de bulunmuştur. Çinilerin dışında 
kaynağı Orta Asya’ya ve Büyük Selçuklulara uzanan figürlü alçı-
lar da öne çıkan fragmanlar arasında dikkat çekmektedir.  

Yazar, Alâeddin Köşkü başlığı altında tanıttığı makalesinde, 
yapının üzerinin koruyucu bir örtü altına alınmasını kazı sonrası 
düşünüldüğünü, ancak yirmi yıl sonra 1961’de gerçekleştirildiği-
ni yazmaktadır. Köşkün üzerinde, dört ayakla taşınan şemsiye 
şeklindeki betonarme örtünün projesi Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, Anıtlar Şubesinden Y. Mimar İhsan Kaygı ta-
rafından hazırlanmış, betonarme ve statik projesi ise Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi uzmanları tarafından yapılmıştır (Resim 7 ). 

Son yıllarda saraylarla ilgili çalışmalar bir hayli hızlanmıştır. 
Merhum Remzi Oğuz Arık’ın başlattığı ilk Selçuklu saray kazısı, 
daha sonraları Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık tarafından devam 
ettirilerek Hasan Keyf, Alanya ve Kubad Abad kazları gerçekleş-
tirilmiştir. Mimari özelliklerinin yanında bilhassa da çinileriyle 
öne çıkarak sanat tarihine damgasını vuran bu saraylarla ilgili 
neşriyatlar da çoğalmıştır. Bunlar yapılırken Selçuklu’nun ilk 
sultan konutu olan Konya Sarayı da unutulmamış, Kılıç Arslan 
Köşkü, Alâeddin Köşkü, Alâeddin Sarayı gibi başlıklarla tanıtıl-
mıştır. Bu konuda Rüçhan Arık’ın büyük emeği bulunmaktadır.

Akok states that the walls found in the excavations on the 
south were built on the basis of a wooden pile foundation, and 
that the mortared wall rose above it, saying, “Between these walls 
on the south side were parts that indicate the additions and mod-
ifications made to the old building over time”. And for the pavilion, 
he explains: “As understood from the excavations on the south 
and west sides, there is a bastion of the citadel at the bottom. 
Upon a request that emerged later, this part was massifed by 
filling the interior with mud brick and put into the shape of the 
palace’s pinnacle-iwan, which is located on the inner side of the 
castle ”. The author also listed his thoughts about the top floor.

In addition to the architectural finds found in the excavations 
in the pavilion, rich ornamental elements such as tiles and plas-
ter were also unearthed and published as stated above. Among 
these materials that open up a new horizon to art history was the 
“Minai” technique, which was not used after Seljuks, but used pe-
culiar to this palace, besides the known tiles, under glaze, colored 
glaze and luster tiles. Apart from these tiles, the figured plasters 
originating from Central Asia and the Great Seljuks are among the 
prominent fragments.

In the article he introduced under the title Alâeddin Pavilion, 
the author declares that the building was thought to be covered 
with a protective layer after the excavation, but it was realized 
twenty years later in 1961. The project of the reinforced concrete 
cover in the form of an umbrella carried on four legs on the pa-
vilion was prepared by Architect İhsan Kaygı from the Gener-
al Directorate of Antiquities and Museums, Monuments Branch, 
while the reinforced concrete and static project was made by the 
experts of the Middle East Technical University (Picture 7).

Work on palaces has accelerated in recent years. The first Sel-
juk palace excavation initiated by the deceased Remzi Oğuz Arık 
was later continued by Rüçhan Arık and M. Oluş Arık, including 
the excavations of Hasan Keyf, Alanya and Kubad Abad. Lately, 
there has been an increase in the number of publications repro-
duced about these palaces, which stand out not only with their 
architectural features but also with their tiles just as they left their 
mark on the history of art. Within this scope, the Konya Palace, 
which was the first sultan’s residence of the Seljuks, was not for-
gotten, and it was introduced with titles such as Kılıç Arslan Man-
sion, Alâeddin Mansion and Alâeddin Palace. Rüçhan Arık made a 
great effort in this regard.
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Resim 7- Köşkün şemsiyeli görünüşü
Photo 7- View of the pavilion with an umbrella
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Uzun yıllar Kubad Abad Sarayı’nın kazısını yapan R. Arık, ça-
lışmalarını “Kubad Abad Selçuklu Saray ve Çinileri”25 başlığı ile 
kapsamlı bir kitap halinde yayınlamıştır. Kitabın ilk bölümlerinde 
Konya Köşkü’nün eski durumunu, tarihçesini ele alıp, 1941 yılın-
da yapılan kazı sonucunu değerlendirmiş; hem mimarisini, hem 
de ortaya çıkarılan çini ve alçı malzemeleri tanıtmıştır.

Arık, özellikle de minai tekniğindeki çiniler üzerinde dura-
rak, bunların Konya Sarayı’ndan başka hiç bir yerde kullanılma-
dığını: “Minai, İran’da büyük Selçuklu İmparatorluğu zamanında 
ortaya çıkarılan bir tekniktir. İran’da 12. yüzyılda bu teknikle ya-
pılmış pek çok seramik bulunmasına karşılık, çini üzerine uygu-
lama yoktur. Konya Kılıç Aslan Köşkü’nün minai çinilerle zengin 
biçimde bezenmesi bu yönden de son derece ilgi çekicidir… çini 
malzemeye minai tekniğinin uygulanışı yalnız bu yapıya özgü-
dür. Şimdiki bilgilerimize göre başka hiçbir Selçuklu yapısında 
minai çini yoktur” cümleleriyle açıklamaktadır. Ayrıca çinilerin 
hamurunun sarımtırak renkte, ince taneli ve sert olduğunu, bağ-
layıcı madde olarak alkali kireç kullanıldığını ve astarlanmadan 
sırlandığını, bazı renklerin sır altına, bazılarının sır üstüne uygu-
landığını, altın yaldız dahil bütün renklerin bu tekniğe uygula-
nabildiğini, bu yüzden de heft renk (yedi renk) ismiyle anıldığını 
söyleyip; “Kılıç Aslan Köşkü çinilerinin Selçuklunun İran’daki 
minai kaplarıyla zaman, konu, teknik ve üslup bakımından ben-
zerliği Konya Köşkü’nün II. Kılıç Aslan zamanında yapılmış oldu-
ğu düşüncesini daha güçlendirmektedir” ifadesine yer vermiştir.   

Alçı malzemeyle yapılan bezemelerin büyük oranda tahrip 
olduğunu, kalabilenlerin de yurt içi ve yurt dışı müzelerine da-
ğıldığını söyleyen Arık, bu alçılara kalıplama tekniğinde çift baş-
lı kartal, siren, ejder, tavus kuşu, aslan gibi figürlerle, mücadele 
içinde elinde kadeh tutan, bağdaş kurarak oturmuş kaftanlı fi-
gürler, ellerinde balık tutan, ayakta duran insanların işlendiğini, 
bunlardan kiminin saray ileri gelenlerini tasvir ettiğini, kiminin 
de astrolojik konuları canlandırdığını belirtmekte; “Bu parçala-
rın teknik ve üslup bakımından Kubad Abad Sarayı kazılarında 
bulunan alçı dekorasyon kalıntılarına benzemesi, bunların Ala-
addin Keykubad zamanında Konya Köşkü onarılıp genişletilirken 
yapılmış olabileceği düşüncesini akla getirmektedir” görüşüne 
yer vermektedir. Yazar bu parçalarla ilgili tanıtımlar da yapmış-
tır. R. Arık’ın Konya Köşkü/ Sarayı’nı konu alan çalışmaları bazı 
ilavelerle “Konya Selçuklu Sarayları26 ve “ Selçuklu Dönemi Sa-
rayları”27 başlıkları ile ayrı ayrı yayınlanmıştır.

25- R. Arık, a.g.e., s. 23-41.

26- Rüçhan Arık, “Konya’daki Selçuklu Sarayları”, Konya Kitabı, IX, Konya 2006, s. 193-
214.

27- Rüçhan Arık, “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstan-
bul 2008, s. 258-276.

R. Arık, who excavated the Kubad Abad Palace for many years, 
published his work as a comprehensive book titled “Kubad Abad 
Seljuk Palaces and Tiles”25. In the first chapter of the book, he eval-
uated the previous condition and history of the Konya Pavilion and 
evaluated the result of the excavation carried out in 1941, as well 
as introducing both the architecture and the ceramic and plaster 
materials.

Arık emphasizes especially the tiles in the minai technique, 
which are unique examples that can be seen only in the Konya 
Palace: “Minai is a technique that emerged in Iran during the great 
Seljuk Empire. Although there are many ceramics made with this 
technique in the 12th century in Iran, there is no application on tiles. 
The rich decoration of the Konya Kılıç Aslan Pavilion with minai 
tiles is also very interesting in this respect… The application of the 
minai technique to the tile material is unique to this structure. Ac-
cording to our current knowledge, no other Seljuk structure has 
any minai tiles.”, he explains. He also notes that the paste of the 
tiles is yellowish, fine-grained and hard, alkali lime is used as a 
binding agent and glazed without priming, some colors are applied 
under the glaze, some on the glaze, all colors including gold gilding 
can be applied to this technique, so they are called by the name 
heft color (seven colors). “The similarity of the Kılıç Aslan Pavilion 
tiles with the Seljuks’ minai vessels in Iran in terms of time, sub-
ject, technique and style promotes the idea that the Konya Pavilion 
was built during the period of Kılıç Aslan II ”, he states.  

Arık says that the decorations made with plaster material were 
destroyed to a great extent, while the remaining ones were tran-
ferred to domestic and foreign museums. Figures such as dou-
ble-headed eagle, siren, dragon, peacock, lion, figures holding a 
goblet in his hand while combating, sitting cross-legged with kaf-
tan or holding fish in their hands and standing were engraved in 
this plaster molding technique. He indicates that some of these 
figures depict the dignitaries of the palace, and some portray as-
trological subjects. “The fact that these pieces resemble the plaster 
decoration remains found in the Kubad Abad Palace excavations 
in terms of technique and style suggests that they may have been 
made in the time of Alaaddin Keykubad while the Konya Pavilion 
was renovated and expanded ”, he explains. The author also pro-
moted these pieces. R. Arık’s works on the Konya Pavilion / Palace 
have been published separately with the titles “Konya Seljuk Pal-
aces”26 and “Seljuk Period Palaces”27 with some additions. 

25- R. Arık, ibid., pp. 23-41.

26- Rüçhan Arık, “Konya’daki Selçuklu Sarayları”, Konya Kitabı, IX, Konya 2006, pp. 
193-214.

27- Rüçhan Arık, “Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstan-
bul 2008, pp. 258-276.
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R. Arık ile M. O. Arık’ın birlikte hazırladıkları, diğer sanat ta-
rihçilerinin de katkıda bulundukları Selçuklu ve Beylikler çağını 
konu alan kitapta, söz konusu eser, Konya Sarayı II. Kılıç Arslan 
( Alaaddin) Köşkü adı altında tanıtılmıştır28. 

Son yıllarda yine Konya Sarayı/Köşkü ile ilgili çalışmalar Y. 
Erdemir tarafından yapılmış, ahşap ve alçı süslemeleri29  ile çi-
nileri30  iki ayrı makale halinde yayınlanmıştır. 

Kılıç Arslan Köşkü’nde çiniden sonra en önemli süsleme 
elemanı olan alçıyla ilgili olarak: “Anadolu Selçuklu sarayların-
da çiniye yakın bir öneme haiz olan ve İran’da Büyük Selçuklu 
mimarisinde daha zengin ve çeşitli örneklerle dikkati çeken alçı 
malzeme, ilk Selçuklu sarayı olması nedeniyle Kılıç Arslan Köş-
kü’nde ayrı bir değer taşımakta, kendinden sonra inşa edilenlere 
örnek teşkil etmektedir” diyen Erdemir, Kubad Abad Sarayı’na 
atıf yapmakta; teknik ve üslup bakımından bu sarayın alçılarıyla 
olan benzerliğini Alâeddin Keykubad zamanında yapılan köşk-
teki onarımlar sırasında ilave edilmiş olmalarına bağlamaktadır. 
Kırık, dökük olarak ele geçirilen alçıların yurt içinde Karatay 
Çini Eserler Müzesi ile İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müze-
si’nde teşhir edildiğini, yurt dışında ise Paris Dekoratif Sanatlar 
Müzesi, Berlin İslam Sanatı Müzesi, Dr. F. R. Martin Koleksiyonu 
gibi yerlere dağıldığını yazmaktadır. Makalede, çizimini yaparak 
renklendirdiği mukarnaslı alçıların sarayın büyük salonuna ait 
olduğunu belirten Texier’in görüşlerine yer verilmiş, bu alçıların 
tanıtımları yapılmıştır. 

Erdemir, alçı buluntuları: bitkisel bezemeli, geometrik ka-
bartmalı, yazılı ve figürlü olarak gruplandırmış, bunları ayrı ayrı 
açıklayıp değerlendirmiştir. Diğerlerine göre daha zengin ör-
neklerle temsil edilen figürlü olanlara ayrı bir yer ayırmış; av 
ve mücadele sahneleriyle, bağdaş kurarak oturan ve at üstünde 
tasvir edilen insan figürlerinin yanı sıra, aslan, kuş, siren (insan 
başlı kuş) , kartal, balık figürlü alçıları detaylıca tasvir ederek yo-
rumlamıştır. Hayvan mücadele sahnelerindeki realizme dikkat 
çekerek: “Bu realizm Türklerin Orta Asya göçebe kültüründen 
gelen zengin hayvan stilinin tezahüründen başka bir şey olma-
yıp, Konya Sarayı öncü olmak üzere Kubad Abad Sarayı çini 
ve alçılarında, Diyarbakır ve Konya kalesiyle pek çok Selçuk-
lu eserinde tekrarlanmış, aynı geleneği sürdüren Karamanoğlu 

28- R. Arık ve O. Arık, a.g.e., s. 225-238.

29- Yaşar Erdemir, “Konya Sarayı (II. Kılıç Arslan Köşkü) Ahşap ve Alçı Süslemeleri”, 
VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat 
Etkinlikleri, 26-29. 06. 2013/ Bakü-Azerbaycan, Konya 2013, s. 59-75.

30- Yaşar Erdemir, “II. Kılıç Arslan Köşkü ve Nadide Çinileri”, s. 33-48.

In the book about the Seljuk and Principalities era, prepared 
by R. Arık and M. O. Arık together and contributed by other art 
historians, the pavilion was introduced under the name Konya 
Palace Kılıç Arslan II (Alaaddin) Pavilion28. 

In recent years, studies on Konya Palace / Pavilion have been 
carried out by Y. Erdemir, who published its wooden and plaster 
ornaments29 and tiles30 in two separate articles. 

Regarding plaster, which is the most important decoration 
element after tiles in Kılıç Arslan Pavilion, Erdemir says: “Plas-
ter material, which has a similar importance to tiles in Anatolian 
Seljuk palaces and attracts attention with richer and various ex-
amples in Great Seljuk architecture in Iran, has a special value 
in Kılıç Arslan Pavilion, which stood out as the first Seljuk palace 
and set an example for those built in later periods ”. He refers to 
the Kubad Abad Palace and attributes its similarity with the plas-
ter of this palace in terms of technique and style to the fact that 
it was added during the repairs in the mansion made during the 
time of Alâeddin Keykubad. He points to the fact that the broken 
pieces of plaster are exhibited at the Karatay Tile Art Museum and 
Istanbul Turkish and Islamic Art Museum, and abroad, distributed 
in places such as Paris Decorative Arts Museum, Berlin Museum 
of Islamic Art and Dr. F. R. Martin Collection. In the article, he pro-
motes these plaster elements and includes the opinions of Texier, 
who stated that the stalactite plaster, of which he made colored 
drawing, belong to the great hall of the palace.

Erdemir grouped the plaster finds as floral ornaments, ge-
ometric reliefs, inscriptions and figures, and explained and eval-
uated them separately. He devoted a separate place to the figured 
ones, which are represented by richer examples than others; with 
scenes of hunting and fighting. In addition to human figures sit-
ting cross-legged and depicted on a horse, he interpreted in detail 
the plaster of lion, bird, siren (human headed bird), eagle and fish. 
Drawing attention to realism in animal fight scenes: “This realism 
is nothing more than a manifestation of the rich animal style orig-
inating from the Central Asian nomadic culture of the Turks, as it 
was repeated in the tiles and plaster of the Kubad Abad Palace, 
Diyarbakır and Konya castle and many Seljuk works, and contin-
ued in the art of the Karamanoğlu Principality, which continued 

28- R. Arık ve O. Arık, ibid., pp. 225-238.

29- Yaşar Erdemir, “Konya Sarayı (II. Kılıç Arslan Köşkü) Ahşap ve Alçı Süslemeleri”, 
VII. Uluslararası Türk Kültürü, Sanatı ve Kültürel Mirası Koruma Sempozyumu/Sanat 
Etkinlikleri, 26-29. 06. 2013/ Bakü-Azerbaycan, Konya 2013, pp. 59-75.

30- Yaşar Erdemir, “II. Kılıç Arslan Köşkü ve Nadide Çinileri”, pp. 33-48.
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Beyliği sanatında da devam etmiştir. Bunun en bariz numunele-
rinden birisi bu beyliğe ait Konya Ereğlisi’ndeki Şeyh Şihabüddin 
Sühreverdi Külliyesidir.1986-1987 yıllarında burada yapılan ka-
zıda hayvan mücadelesini konu alan ve âdeta aynı kalıptan çık-
mışçasına Konya Köşkü’ndeki alçılara benzerlik gösteren çok 
sayıda alçı fragman bulunmuştur” sözleriyle bizzat görev aldığı 
kazıdaki tespitlerini dile getirmektedir. 

“Avrasya Göçebe Üslubu” olarak tanınan ve kökeni İskitlere 
uzanan Orta Asya figür geleneğinin Hunlardan başlayıp, Volga 
Türkleri ve Karluk’larla devam ederek Türkistan’dan İspanya’ya 
kadar kendini hissettirdiğini ifade eden Erdemir, bu geleneğin 
Selçuklularla Anadolu’da yeniden canlandığına, Kılıç Arslan 
Köşkü’nün buna ilk ve iyi bir örnek oluşturduğuna dikkat çek-
mektedir.

Köşkün ahşap tavanına ait olan resim XIX. yüzyılın başların-
da eseri inceleyen Texier tarafından çizilmiştir. İçleri ve etrafları 
natüralist bitki ve çiçeklerle bezenmiş geometrik kompozis-
yonlu bu tavanda altın yaldız dâhil zengin bir renk sıkalası gö-
rünmekte, kırmızı rengin öne çıktığı izlenmektedir. Erdemir: bu 
görünüşün Selçuklu dönemine ait olamayacağını,  Osmanlı us-
taları tarafından köşkün eski tavanından esinlenerek 16-17. yüz-
yılda yenilemiş olmaları gerektiğine işaret etmektedir. Texier de 
bu tavanın daha sonraki döneme ait olduğunu ifade etmektedir.

    Konya Köşk’ünü benzerlerinden farklı ve emsalsiz kılan en 
önemli özelliği çini süslemeleridir. Büyük Selçukluların buluşu 
olan “minai” tekniğindeki çinilerin köşkün dışında Türkiye’de 
başka bir yapıda kullanılmadığı gibi, çıkış yeri olan İran’daki Bü-
yük Selçuklu mimarisinde de günümüze gelememiştir. Hem sır 
altına hem sır üstüne uygulanan altın yaldız dâhil bütün renk-
lerin bir arada kullanılabildiği bu çiniler Y. Erdemir tarafından 
İspanya -Madrid’de yapılan Türk Sanatları Kongresi’nde tanıtı-
larak yayınlanmıştır. Erdemir, çinileri teknik ve formlarına göre 
gruplandırarak her birinin özelliğini ayrı ayrı açıklamakta,  Tür-
kiye’nin dışında ABD, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin müzeleri 
ile özel koleksiyon ve galerilere dağıldığını belirtmektedir.     

the same tradition. One of the most obvious examples of this is the 
Sheikh Şihabüddin Sühreverdi Complex in Konya Ereğlisi belong-
ing to this principality. A large number of plaster fragments were 
found in the excavations here in 1986-1987, which were similar 
to the plaster of the Konya Pavilion depicting animal struggle, as 
if coming out of the same mold.”, expresses his observations in the 
excavation where he was personally involved. 

Erdemir states that the Central Asian figure tradition, known 
as the “Eurasian Nomadic Style” and whose origi dates back to the 
Scythians, started from the Huns and continued with the Volga 
Turks and Karluks, spreading from Turkestan to Spain.  Erdemir 
points out that this tradition has been revived in Anatolia with the 
Seljuks and that Kılıç Arslan Pavilion is the first and finest exam-
ple in this context.

The painting of the wooden ceiling of the mansion was drawn 
by Texier, who examined the work in the early 19th century. A 
geometric composition decorated with naturalistic plants and 
flowers inside and around is seen on this ceiling, animated with 
rich colors, including gold gilding, and standing out with red color. 
Erdemir points out that this view cannot belong to the Seljuk pe-
riod, but must have been renewed in the 16th-17th century by Ot-
toman masters inspired by the old ceiling of the mansion. Texier 
also states that this ceiling belongs to a later period.

    The most important feature that makes Konya Pavilion dif-
ferent and unique from its counterparts is its tile decorations. 
Great Seljuk’s invention of “Mina” tile in technique is not used in 
another building type in Turkey apart from kiosks. Unfortunate-
ly, any examples of the Great Seljuk architecture in Iran, which 
is its starting point, has not survived until today. These tiles, in 
which all colors including gold gilding can be applied together 
both under glaze and on glaze, were introduced and published by 
Y. Erdemir at the Turkish Arts Congress held in Madrid, Spain. Er-
demir grouped the tiles according to their techniques and forms, 
and explained the characteristics of each one separately. He indi-
cates that these tile works were transferred to the museums, pri-
vate collections and art galleries in countries such as the United 
States, Germany and the UK, apart from Turkey.

    



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD104

II.  MİMARİSİ

Konya Sarayı’nın bir ünitesi olarak iç kalenin burçlarından 
birisinin üstüne (iki katlı) inşa edilen köşkün çok az bir bölümü 
ayakta kalabildiği için bütünü hakkında fikir yürütmek bir hayli 
zor görünmekte, söylenenler tahminlerin ötesine geçememek-
teydi. Fakat gerek eskiden (1941 yılında) yapılan, gerekse son 
yıllarda (2010’da) başlatılan kazılarla bilinmeyen yeni mekânlar, 
birimler ortaya çıkarılarak zengin buluntulara ulaşılmıştır. Bu 
ipuçları daha sağlıklı değerlendirmeleri de beraberinde getirmiş 
olup, son araştırmalar, burada tek bir köşkün olmadığını, iç kale 
burçları üstünde yükselen başka köşklerin de varlığını ortaya 
koymuştur. 

Bugünkü haliyle yerinde tespitlerle gözlemlediğimiz köşkün 
alt tarafında muntazam kesme taşlarla örülmüş kenar uzunluk-
ları yaklaşık on metreyi bulan kare bir kaidenin bulunması, ya-
pının bunun üzerinde yükseldiğini göstermektedir. Zemin ko-
dundan 2.5m yüksekteki bu kaidenin üstünde iki metre kadar 
yine taş örgülü ikinci bir duvar kademesinin devam ettiği batı 
taraftaki kalıntılardan takip edilebilmektedir. Bu ikinci duvarın 
arkasıyla, köşkün daha sağlam kalan doğu cephesi arasındaki 
geniş boşluk tamamen kerpiçle örülmüştür. Büyük oranda eri-
yerek âdeta bir toprak yığını haline gelen birkaç metre yüksek-
likteki bu kerpiç duvarın zeminine, üstteki kademeli duvarın da 
içine gelecek şekilde, kuzey-güney istikametinde ahşap hatıllar 
atılmış, bu hatıllardan silindirik olanlar ince, köşeli olanlar ise 
daha kalın tutulmuştur. Kerpiç örgünün güneye bakan üst tarafı 
yer yer moloz taş örgülü olup, arasına yine dikey bir hatıl yer-
leştirilmiştir. Buranın aslında dıştan yarım metre kalınlığında bir 
tuğla duvarla kaplandığı ve kerpiç malzemenin içeride kaldığı 
alttaki kalıntıdan belli olmaktadır. Aynı durum diğer cepheler-
de de tekrarlanmıştır. Köşkün güney ve batı yüzünün duvarları 
neredeyse tamamına yakını temele kadar yıkıldığı için burcun 
içindeki masif kerpiç örme dolgu açıkta görülebilmektedir. Ker-
piçlere dikkatli bakıldığında bugünkülerden farklı olarak büyük 
kalıplar yerine tuğla şeklindeki küçük kalıplara dökülerek elde 
edildiğini ve bu şekilde yapıda kullanıldığını görmek mümkün-
dür. Bunlar taşıyıcı olmayıp, duvarların içini doldurmaktaydı.

Şu an itibariyle köşkün mimarisi ve kısmen de malzemesi 
ile ilgili ipucu verebilecek bölümü doğu cephesi olup, burası, alt-
ta kalınlığı bir buçuk metreye yaklaşan bir taş duvar, üstte ise 
tuğla ile örülmüştür. Alt tarafı daha düzgün olan duvarın kerpiç 
dolguya dayanan üst tarafının örgüsü gelişigüzel, taşları da gay-
rimuntazamdır. Bu duvarlarla arkasındaki kerpiç dolgu arasında 

II.  ITS ARCHITECTURE     

It seemed quite difficult to figure out the whole of the pavil-
ion built (two-storey) on one of the bastions of the inner castle 
as a unit of the Konya Palace, since only a small part of it could 
survive, and what was said did not go beyond a guess. However, 
with the excavations carried out in the past (in 1941) and in the 
last years (in 2010), rich finds have been reached by uncovering 
new places and units that are unknown. These clues have led to 
extensive evaluations, and recent researches have revealed the 
existence of other mansions apart from this rising above the inner 
castle bastions.

As far as we observed the pavilion with on-site determina-
tions about its current form, the structure rises above a square 
base with a side length of approximately ten meters built with 
smooth cut stones. It can be traced from the ruins on the west 
side that a second stone masonry wall of two meters is built on 
this base, 2.5 meters above the ground level. The large space be-
tween the back of this second wall and the more solid eastern 
facade of the mansion was completely built with mud bricks. 
Wooden beams, of which cylindrical ones are thin and the angu-
lar ones thick, are placed in the north-south direction on the floor 
of this mudbrick wall at a height of several meters, which fell to 
pieces to a great extent and turned into a pile of soil, and inserted 
inside the upper stepped wall. The upper part of the mudbrick 
masonry facing south is partly made of rubble stone and a vertical 
beam is placed inside. It is evident from the lower remains that 
this place was actually covered with a half-meter thick brick wall 
from the outside and the mudbrick material remained inside. The 
same application is repeated on other facades. Since almost all of 
the walls of the south and west facades of the mansion have col-
lapsed to the foundation, the massive mudbrick filling inside the 
bastion can be seen clearly. When the adobe bricks are examined 
carefully, it is understood that, unlike today’s, they are obtained by 
casting into small brick-shaped molds instead of large molds and 
used in the building in that way. These bricks were not carriers, 
but filling materials used inside the walls.

As of now, the part that can give clues about the architecture 
and partly material of the mansion is the eastern facade, which is 
built of a stone wall with a thickness of one and a half meters at 
the bottom and brick at the top. The upper part of the wall, which 
has a smoother bottom side, rests on the mudbrick fill and has a 
random masonry as the stones are irregular. It is evident from the 
gaps and splits that there is no organic integrity between these 
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organik bir bütünlük olmadığı aradaki boşluk ve yarılmalardan 
belli olmakta, duvarla kerpiç dolgu arasındaki boşluğun açıklığı 
20-25cm’yi bulmaktadır.

Duvarın dış yüzü kreme yakın kirli beyaz kalın bir sıva ta-
bakası ile kaplanmış, üst tarafı ise aşı kırmızısı ile boyanmıştır.

Taş örgülü duvarın kuzey cephesine tuğla kemerlerin şe-
killendirdiği iki niş açılmış, batı tarafta olanına oturur vaziyette 
mermerden bir arslan heykeli yerleştirilmiştir. Alt katın zeminine 
yakın olarak açılan nişlerden doğu tarafta kalanı daha çok tahrip 
olmuş, içi de boş bırakılmıştır. Kaynakların tamamına yakını bu 
nişlerin içinde birer arslan heykelinin bulunduğundan bahseder. 
Ancak eski fotoğraflarda sadece batıdaki nişin içinde arslan hey-
kelinin görüntüsü izlenebilmektedir. Cephenin tasarımı ve simet-
rik düzeni her nişin içinde bir arslanın olabileceğine işaret etse de 
şimdiye kadar bununla ilgili bir belgeye, görüntüye rastlanılama-
mıştır. F. Sarre, batıdaki nişin içinde bulunan arslanın 1908 yılında 
“İstanbul Eski Eserler Müzesi’ne” kaldırıldığını belirtir. M. Akok 
ise Konya Arkeoloji Müzesi’nde olduğunu ifade eder.

Cephenin üst tarafında tuğla örgülü dekoratif konsollar sı-
ralanmaktadır (Resim 8). Güneydeki yarım, ortadaki sağlam 
durumda olan bu konsolların üstünde, konsol çıkıntısı hizasın-
da ve konsol kalınlığında bir tuğla duvarın yukarıya doğru bir 
metre kadar yükseldiği, konsol aralarında da duvarın üst sevi-
yesinden başlayarak tonoz örtüye dönüştüğü izlenebilmektedir. 
Şüphesiz ki bunlar alt kata göre dışarıya doğru taşıntı yaparak 
yükselen üst katı taşımaktaydı. Ancak bugün üst kat bulunma-
maktadır. Konsolların içinden ve üstlerinden dört köşe ahşap 
hatılların uzandığı hem yerinde kalabilen boşluklardan, hem de 
üstte sağlam durumdaki hatıl uzantılarından anlaşılmaktadır. 
Dışa bakan yüzleri kesme tuğlalar ile mukarnas şeklinde dekore 
edilen konsolların yanlarını kapatan farklı ebatlardaki tuğlalar, 
aralarında ince boşluklar bırakıp yatay-dikey eksenlerde dizi-
lerek zarif ve etkileyici bir görüntü oluştururlar ve mukarnaslı 
dekorasyonu tamamlarlar. Tuğlaların şekillendirdiği mukarnas 
aralarının çinilerle süslü olduğu söyleyense de yaptığımız araş-
tırmalarda böyle bir çini kalıntısına ve izine rastlanılmamıştır.

 Mukarnaslı konsolların aralarındaki kavisli yarım tonozların 
tezyinatı da birbirinden farklı olup, üstteki ahşap hatıl seviyesin-
den başlayan tuğla örgüde; güneydekinde iç içe baklava dilimle-
ri, diğerinde zikzak desenleri uygulanmış, ayrıca, konsol arala-
rındaki ayaklara yakın sıvalı duvarın yüzeyi aşı kırmızısı üstüne 
kilim desenini andıran açık renkli geometrilerle bezenmiştir. 

walls and the mudbrick fill behind them, as the gap between the 
wall and the adobe filling reaches up to 20-25 cm.

 The outer surface of the wall is covered with a thick, off-white 
plaster layer close to cream, while the upper part is painted with 
red ocher.

 Two niches shaped by brick arches are opened on the north 
facade of the stone-masonry wall, and a marble lion statue is 
placed inside the western one. Of the niches opened close to the 
ground floor of the lower floor, the one on the east is more dam-
aged as its interior is left empty. Almost all of the sources mention 
that there were lion statues in these niches. However, only the 
image of the lion statue can be seen in the western niche in the 
old photographs. Although the design and symmetrical layout of 
the facade indicate that there may have been a lion in each niche, 
no document or image related to it has been encountered so far. 
F. Sarre states that the lion in the west niche was sent to the “Is-
tanbul Antiquities Museum” in 1908, while M. Akok states that it 
is displayed in the Konya Archeology Museum.

Decorative consoles made of bricks are lined on the upper 
side of the façade (Photo 8).  It can be observed that a brick wall at 
the level of the cantilever and at console thickness rises up to one 
meter on top of these consoles, half broken in the south and solid 
in the middle, and it turns into a vault cover, as seen between the 
consoles, starting from the upper level of the wall. Undoubted-
ly, these carried the upper floor, which protruded outward com-
pared to downstairs. However, there is no upper floor today. It 
is understood from both the gaps left behind and the solid beam 
extensions on the top that the four corner wooden beams extend 
from inside and above the consoles. The bricks of different siz-
es covering the sides of the consoles, which are decorated in the 
form of stalactite with cut bricks, create an elegant and impres-
sive image by lining up in horizontal and vertical axes leaving thin 
gaps between them and complete the decoration with muqarnas. 
Although it is said that the stalactites shaped by the bricks are 
decorated with tiles, no such tile remains or traces were found in 
our research.

The decoration of the curved half-vaults between the muqar-
nas consoles is also different from each other. Nested lozenges in 
the south and zigzag patterns on the other are applied in the brick 
masonry starting from the upper wooden beam level. Moreover, 
the surface of the plastered wall close to the pillars between the 
consoles is decorated with light colored geometries on red ocher 
resembling a rug pattern.
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Resim 8- Tuğla örgülü mukarnaslı konsol ve tonozlar (Mimari kısmında)
Photo 8- Consoles and vaults made of stalactite brickwork (in the architectural part)
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Mevcut kalıntılara göre anlatmaya çalıştığımız bu alt yapının 
üstünde, ahşap hatıllara oturan dekoratif konsolların sınırladığı 
köşkün balkonlu seyirgâhı yükseliyordu. Eski kaynaklarda daha 
çok “Divanhane” olarak zikredilen, “Seyran Köşkü”, “Cihannü-
ma” olarak da anılan ve sivri kemerli muhteşem bir balkon ka-
pısıyla kuzeye açılan bu eyvanın, doğu ve batı cephelerinde kar-
şılıklı dikdörtgen ikişer pencere bulunuyor, alınlıkları, kemerli 
birer tahfif penceresi ile tamamlanıyordu. Güneye doğru devam 
eden bu duvarların yıkılıp yok olması köşkün devamı hakkın-
da görüşlerimizi kısıtlamaktadır. Eski fotoğraflarında görüldüğü 
üzere köşkün üst katını taşıyan dekoratif konsolların doğu, ku-
zey ve batı cephelerde sıralanması, kuzeydeki kemerli ana bal-
konun biraz daha daralarak yanlarda da devam etmek suretiyle 
üç tarafı dolaştığına işaret etmektedir. 

 Dikdörtgen çerçeve içine alınan kapının çiniyle bezeli cephe-
sinde köşkün kitabesi yer almaktaydı (Resim 9). II. Kılıç Arslan’a 
ait olduğu kesinlik kazanan ve cepheyi üç taraftan kuşatan sülüs 
kitabe lacivert üzerine beyaz kabartma harflerle yazılmıştı. Eski 
fotoğraflarda bütün haliyle görülebilen bu kitabe kaybolmuş, ne 
yazık ki hiçbir yerde ve herhangi bir müzede izine rastlanılama-
mıştır. Konya Köşkü kitabının çevirisini yapan Ş. Uzluk, kitabe-
nin 1907 yılına kadar yerinde olduğunu yazmakta31; İ. H. Konyalı 
ise kitabeli çinilerin o zaman Konya’da köşk civarında oturan 
Alman konsolosu Löytved tarafından ülkesine götürüldüğünü 
söylemektedir32. Teselli olunacak tek yanı, kitabe henüz yapının 
üzerinde sağlam durumda iken konuyla ilgili araştırmacılar ta-
rafından fotoğraflanıp, çizimlerinin yapılmış olması ve okunma-
sıdır. XIX. yüzyılın sonlarıyla, XX. yüzyılın başlarında Konya’ya 
gelerek köşkü inceleyen F. Sarre,  J. H.  Löytved, J. Strzygovski, 
V. Berchem, G. Mendel gibi batılı müelliflerin çekmiş oldukları 
fotoğrafların yanında Sarre’nin restitüsyonu kitabenin okunma-
sına imkân vermiştir. Kitabenin metni ve okunuşu şöyledir:

“Ulular ulusu, Sultanlar sultanı, Arap ve Acem sultanlarının 
efendisi, dünya ülkelerini yenileyen, Tanrının kelamını meydana 
çıkaran, din ve dünya sultanlarının övüncesi, delillerle gerçeğin 
yardımcısı, mazlumları zalimlerin pençesinden kurtaran, Şe-
hinşah el azam ebu’l feth Kılıç Arslan”. Metinde Kılıç Arslan adı 
geçmekte, fakat hangisi olduğu belirtilmemektedir. Ancak: 

a- Köşkün kitabesindeki yazı karakteri II. Kılıç Arslan Tür-
besi çini kitabe kuşağının ifade ve yazı karakterine çok benze-
mektedir.

31- F. Sarre, Konya Köşkü, s.105.

32- İ. H. Konyalı, a.g.e., s.183.

Above this infrastructure, which we tried to explain according 
to the existing ruins, is the viewing balcony of the pavilion, limited 
by the decorative consoles resting on wooden beams. This iwan, 
which was mostly referred to as “Divanhane” in old sources, also 
known as “Seyran Mansion”, “Cihannuma”, and which opens to 
the north with a magnificent balcony door with a pointed arch, 
has two rectangular windows on the east and west facades, as 
the pediments are completed with arched windows. The collapse 
and disappearance of these walls that extend towards the south 
limits our views on the continuation of the mansion. As seen in 
the old photographs, the decorative consoles carrying the upper 
floor of the mansion on the east, north and west facades indicate 
that the arched main balcony in the north narrowed a little further 
and continued on the sides, surrounding on three sides.

 The inscription of the pavilion was placed on the tiled façade 
of the door, which was enclosed in a rectangular frame (Photo 
9). The thuluth inscription that certainly belonged to Kılıç Arslan 
II and encircled the facade on three sides was written in white 
relief letters on dark blue. This inscription, which can be seen as a 
whole in old photographs, has unfortunately disappeared, and no 
traces of it have been found anywhere or in any museum. Trans-
lating the book Konya Mansion, Ş. Uzluk states that the inscription 
was in place until 190731, while I. H. Konyalı argues that the tiles 
with inscriptions were taken to his country by the German consul 
Löytved, who lived around the mansion in Konya at that time32. 
Kitabenin metni ve okunuşu şöyledir: The only consolation is that 
the inscription was photographed, drawn and interpreted by rel-
evant researchers when it was still intact on the building. In addi-
tion to the photographs taken by western authors such as F. Sarre, 
J. H. Löytved, J. Strzygovski, V. Berchem, G. Mendel, who came to 
Konya at the end of the 19th century and early 20th century, the 
restitution made by Sarre allowed the inscription to be read. The 
text and meaning of the inscription are as follows:

“The great leader, Sultan of sultans, Lord of Arab and Persian 
sultans, Renovator of the world countries, Revealer of the word 
of God, praise of religious and worldly sultans, Assistant of truth 
with evidence, Saviour of the oppressed from the clutches of op-
pressors, Great shah, Father of conquest Kılıç Arslan”. The name 
Kılıç Arslan is mentioned in the text, but it is not specified which 
one he was. Nevertheless: 

a- The typeface in the inscription of the mansion resembles 
the expression and typeface of the tile inscription on the Kılıç 
Arslan II Tomb.

31- F. Sarre, Konya Köşkü, s.105.

32- İ. H. Konyalı, a.g.e., s.183.
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Resim 9- Çini kitabenin resmi ve çizimi (Sarre’den)
Photo 9- Picture and drawing of the tile inscription (by Sarre)
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b- Hangi Kılıç Arslan olduğu tartışılan sultanlardan III. Kılıç 
Arslan sadece bir yıl saltanatta kaldığı için böyle bir yapıyı inşa 
etme imkanı ve zamanı yoktur.

c- Sarre, Löytved gibi yabancı araştırmacılar köşkü yaptı-
ranın IV. Kılıç Arslan olabileceğini söylerler. Fakat: bu sultanın 
dönemi Moğol istilasının yanında, siyasi karışıklıklar ve kardeş 
kavgaları ile geçtiği için böyle bir eseri yaptırmaya müsait değil-
dir; lakabı da “Rüknü’d-dünya-ved-din olup kitabede böyle bir 
ifade bulunmamaktadır.

Bazı kaynaklar Selçukluların son zamanlarında V. Kılıç Ars-
lan isminden bahsetseler de kesin değildir ve zaten devletin bi-
tişidir.

d- Yukarıdaki kitabede adı geçen “Şehinşah el azam ebu’l 
feth” lakabı II. Kılıç Arslan’a aittir33 dolaysıyla da sahibidir.    

e- diğer taraftan Amerika’da Cornell Üniversitesin dend-
rokronoloji uzmanlarınca (Kuniholm) köşkün mukarnas kon-
sollu kısmına ait üç ayrı hatıldan alınan ağaç örneklerinin analizi 
sonucu bunların 1167, 1173 ve 1174 de kesildikleri belirlenmiştir. 
Bu tarih II. Kılıç Arslan’ın (1156-1192) saltanat yıllarına rastla-
makta, köşkün banisinin de bu sultan olduğunu kesinleştirmek-
tedir34.

 f-  Bunlara ilaveten R.Arık’ın “Kılıç Aslan Köşkü çinilerinin 
Selçuklunun İran’daki minai kaplarıyla zaman, konu, teknik ve 
üslup bakımından benzerliği, Konya Köşkü’nün II. Kılıç Arslan 
zamanında yapılmış olduğu düşüncesini daha güçlendirmekte-
dir” sözleri de sahibinin kimliğini netleştirmektedir.   

Yazı kuşağının dışında, kemerin etrafını kuşatan örgülü geo-
metrik bordür de kitabedeki gibi koyu mavi üzerine beyaz çini-
lerle tezyin edilmiş, köşelikler ise sekizgen plaka ve dört kollu 
yıldız çinilerle doldurulmuştur. Buradaki plaka ve yıldız çinile-
rin kemer kavsine uygun olarak çapraz eksenlerde köşelerin-
den birbirine ulandığı, yatay ve dikey eksenlerde ise nöbetleşe 
sıralandığı izlenebilmektedir. Bordürün içinde altlı üstlü kar-
şılıklı kesişerek birbirine dolanan “S” kıvrımlı iki şerit uç uca 
“8”rakamı şeklinde bir tezyinat oluşturmaktadır.

 Kemerin iç kaplaması da birbirinden farklıdır. Aslında dört 
köşe plaka çinilerle kaplı iken Selçuklu döneminde sarayda otu-

33- M.V. Berchem, Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, Leipzip 1909, 
s.139.

34- R. Arık, a.g.e., s.29-30.

b- Kılıç Arslan III, one of the sultans discussed in the sense of 
owner, remained on the throne only one year, so he can’t have 
had the opportunity or time to build such a structure.

c- Foreign researchers such as Sarre and Löytved assert the 
claim that the pavilion was might have been built by Kılıç Arslan 
IV. But, this sultan’s period was not suitable to build such a work 
as it was spent with political turmoil and sibling rivalry besides 
the Mongol invasion. In addition, his nickname “Rüknü’d-dunya-
ved-din” is not mentioned in the inscription.

Although some sources mention the name of Kılıç Arslan V in 
the last period of the Seljuks, it is unlikely to be built at the end of 
the state.

d- Therefore, the nickname “Great shah, Father of conquest“ 
mentioned in the inscription belongs to Kılıç Arslan II33, which 
also indicates the owner. 

 e- On the other hand, the dendrochronology experts of Cor-
nell University (Kuniholm) in the USA determined that the trees 
were cut in 1167, 1173 and 1174 as a result of the analysis of tree 
samples taken from three separate beams belonging to the sta-
lactite cantilever part of the mansion. This date coincides with the 
reign of Kılıç Arslan II (1156-1192), which makes it certain that He 
was the owner of the pavilion34.

f-  In addition, R Arık’s words “The similarity of the Kılıç Ars-
lan Pavilion tiles with the Seljuks’ minai pots in Iran in terms of 
time, subject, technique and style promotes the claim that Konya 
Pavilion was made during the time of Kılıç Arslan II” clarify the 
identity of the owner.

Apart from the inscription band, the braided geometric border 
surrounding the arch is also decorated with white tiles on dark 
blue, as in the inscription, and the corners are filled with octag-
onal plates and four-armed star tiles. It can be observed that the 
plate and star tiles here are connected to each other from the cor-
ners on the cross axes in accordance with the arch arc, and they 
are lined up alternately on the horizontal and vertical axes. Inside 
the border, two bands with “S” curves, which are intertwined by 
crossing each other, form a decoration in the form of the number 
“8” end to end.

The interior lining of the arch is also different from each oth-
er. In fact, while the four corners were covered with plate tiles, 

33- M.V. Berchem, Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleinasien, Leipzip 1909, 
p.139.

34- R. Arık, ibid., p.29-30.
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rulduğu sıralarda dökülmüş, yerine yıldızlı başka çinilerle kap-
lanmış olabileceği de hesaba katılmalıdır. Kitabenin yanlarından 
yükselip yan yana dikey diziler teşkil eden çini levha sıraları-
nın üst tarafı kuşatarak kitabeyi çevrelediği dikkate alındığında; 
köşkün seyirgâh eyvanının ön cephesinin konsolların dışında 
tümüyle çini kaplı olduğunu söylemek mümkündür ve daha 
doğru bir yaklaşım olur. Aynı şekilde seyirgâhın yan duvarları-
nın da dıştan çini kaplı olduğu eski fotoğraflarından anlaşılmak-
tadır. Köşkün kazısında bulunan M. Akok da aynı görüşü payla-
şarak “yan duvarların içli dışlı çinilerle kaplı olduğu izlerinden 
anlaşılmaktadır” ifadesine yer vermekte,  yan duvarlardaki pen-
cerelerin güneye doğru çoğalabileceğine dikkat çekmektedir.

Eyvan kemerinin yer aldığı kuzey cephenin üst köşelerinde 
tıpkı balkonu taşıyan konsollar gibi tuğladan mukarnas dolgulu 
dekoratif iki konsolun varlığı dikkat çekmekte, bunların ara-
sında meyilli ağaç kirişler sıralanmaktadır. Kitabenin üstünden 
başlayarak yan yana belli aralıklar oluşturan dikey uzantılı bu 
kirişler, kitabe ve çinileri de koruyacak şekilde öne doğru taşıntı 
yapan eğimli ahşap bir çatıyı taşıyorlardı.

Köşkün üst örtüsünün nasıl olduğu da tartışma konusu ol-
muş, değişik fikirler ileri sürülmüştür. Yapının farklı açılardan 
çekilmiş eski fotoğraflarında; yıkılmış olan arka tarafın duvar-
larının güneye doğru devam ederek kuzey-güney istikametinde 
dikdörtgen bir mekân oluşturduğu belli olmakta, kubbe örtü-
sünü imkânsız hale getirmektedir. Zaten binanın iç köşelerin-
de de kubbe örtüye dair izler yer almamaktadır. “Konya Köşkü” 
kitabının çevirisini yapan mimar Ş. Uzluk da: “Köşkün üst kıs-
mı doğrudan doğruya kubbeli değildi, ağaçlarla kapatılmış düz 
bir damla örtülü idi. Zira onu kubbeli halde tasavvur ettirecek 
emareler yoktur. Mesela kubbe yükünü duvarlara yükleyecek 
en ufak bir işaret köşelerde görülmemektedir” diyerek görüşünü 
dile getirmiştir. Kubbe olamayacağına göre üstü çatılı düz ahşap 
tavan örtü daha makul gelmekte; Texier’in bizzat görerek çizdiği 
Osmanlı dönemine ait ahşap tavanın, yapının eski örtüsünden 
ilham alınarak yenilenmiş olabileceğini akla getirmektedir. 

Cephedeki bu dış zenginliğe bakarak içeride de aynı oran-
da ve hatta daha fazla çini malzemenin kullanıldığını söylemek 
mümkündür. Nitekim kısa süreli de olsa köşkle ilgili yapılan 
kazıda alçı, tuğla gibi diğer elemanlarla birlikte çok sayıda çini 
malzeme ortaya çıkarılmış, Selçuklu çiniciliğine büyük katkı 
sağlayan ve Anadolu’da başka benzer örneklerine rastlanmayan 
yeni teknikler bu sarayda bulunmuştur.

they must have been fallen off during the Seljuk period when the 
palace was being used, and their place may have been covered 
with other starry tiles. Considering that the rows of tiles, which 
rise from the sides of the inscription and form vertical rows side 
by side, surround the inscription; it is possible to suggest that the 
front façade of the entrance hall of the mansion was completely 
covered with tiles except the consoles, which would be a more 
correct approach. Likewise, it is understood from the old photo-
graphs that the side walls of the viewing balcony were covered 
with tiles from the outside. M. Akok, who participated in the ex-
cavation of the pavilion, shares the same view and gives the state-
ment “It is understood from the traces that the side walls were 
covered with tiles” and points out that the windows on the side 
walls may increase in numbers towards the south.

At the upper corners of the north facade where the iwan arch 
is located, the presence of two decorative brick consoles filled 
with muqarnas draws attention, just like the consoles carrying 
the balcony, as well as the sloping wooden beams placed be-
tween them. These beams with vertical extensions starting from 
the top of the inscription, forming certain intervals side by side, 
used to carry a sloping wooden roof protruding forward to pro-
tect the inscription and tiles.

The existence of the cover of the mansion has also been a 
matter of debate and different ideas have been put forward in this 
context. Considering the old photographs of the building taken 
from different angles, it is obvious that the walls of the collapsed 
back side continue to the south and form a rectangular space in 
the north-south direction, which makes the existence of the dome 
cover impossible. There are no traces of the dome cover on the 
inner corners of the building, either. Architect Ş. Uzluk, who trans-
lated the book “Konya Pavilion”, also expressed his opinion by say-
ing: “The upper part of the pavilion was not domed in real terms, 
but it was covered with a flat roof covered with trees. Moreover, 
there are no signs to envision it as domed. For example, the slight-
est sign indicating that the dome load was loaded on the walls can 
not be seen in the corners ”. Since it cannot have been domed, a flat 
wooden ceiling cover with a roof seems more reasonable. It can be 
suggested that the wooden ceiling of the Ottoman period, which 
Texier himself saw and drew, may have been renovated by taking 
inspiration from the old cover of the building.

Looking at the exterior richness of tiles on the facade, it is pos-
sible to say that the same proportion or even more tile material 
was used inside. As a matter of fact, many tile materials were 
unearthed together with other elements such as plaster and brick 
during the excavations carried out in the mansion for a short time, 
and new techniques that made a great contribution to Seljuk tile 
tradition and that did not have similar examples in Anatolia were 
applied in this palace.
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Köşkle ilgili ikinci kazı çalışmasına 2010 yılında başlanılmış-
tır. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Konya Müzesi 
tarafından gerçekleştirilen yeni çalışmada köşkün doğu, batı, 
kuzey ve güney tarafı açılarak durum tespiti yapılmıştır. Doğu 
taraftaki açmada yapının bu yöne doğru uzantısının olmadığı, 
ortaya çıkarılan tandır, künk ve buluntuların geç döneme (Os-
manlı) ait olduğu belirlenmiştir. Ayrıca doğu tarafın güney ucun-
da farklı dönemlere ait olan doğu-batı yönündeki duvar uzantı-
larıyla, bunları dikey kesen başka duvarların varlığı da su yüzüne 
çıkarılmıştır. Taş örgülü bu duvarların bir kısmında daha düzgün 
malzeme kullanıldığı, bazılarının da muhdes olduğu gelişigüzel 
örgülerinden ve temellerinin olmayışından anlaşılmaktadır. 

Kuzey tarafta yapılan kazı ve temizlik çalışmasında ise ka-
lınlıkları birbirini tutmayan ve değişik yönlere uzanan kalın ve 
sağlam taş örgülü duvarlar ortaya çıkarılmış; -muhtemelen de- 
önceki yüzyıllarda çizilen planlarda (Niebuhr’un planı) işaretle-
nen kuzey taraftaki ana girişe ulaşılmıştır.

 Köşkün batısında sondajlar daha enteresan buluntulara ve-
sile olmuş, üst örtünün tamamının olduğu gibi bu yöne yıkıldığı 
tespit edilmiştir (Resim 10). Sağlam ve kalın bir kireç harcıyla 
örülen tuğlaların oluşturduğu kemerlerle birlikte, küçük parça-
lar halinde kesilerek meydana getirilen mukarnaslı tuğla kon-
sollar da yine bu tarafa devrilmiş olarak bulunmuştur. Bunun 
dışında doğu tarafta olduğu gibi bu alanın da geç dönemde iskân 
edildiği zahire küpleri, tandır vb. gibi kalıntılardan anlaşılmış; 
kazının batıya doğru devam ettirilmesiyle kerpiç dolgulu ikin-
ci köşke ulaşılmıştır. Alanın güney tarafından geçen iç kale sur 
duvarının çok sağlam olarak batıya doğru devam ettiği, kesme 
taş örgülerin arasına yer yer süslemeli antik (Roma) taşlarının 
yerleştirildiği görülmektedir.

 Köşkün güneyinde yapılan kazı çalışmalarında daha da en-
teresan bulgulara ulaşılmıştır. Koridor ve kapılarla birbirine ir-
tibatlı olan küçüklü büyüklü odaların zemin döşemeleri, moloz 
taş örgülü duvarları kaplayan sıvaların üstüne uygulanan aşı bo-
yası rengindeki fresklerin köşkün duvarındaki fresklerle ben-
zerliği, kare formlu döşemeler bunlardan bazılarıdır. (Resim 11, 
12, 13, 14)

Bunların dışında çini ve alçı buluntular başta olmak üzere 
daha pek çok süsleme elemanları ortaya çıkarılmıştır. Ancak 
buralara sonradan gelişigüzel yapılan beton havuzlar, sulama 
boruları vb. gibi bilinçsiz uygulamaların altta kalan orijinal ka-
lıntılara büyük ölçüde zarar vermiş olduğu da görülmektedir. 

The second excavation work on the pavilion started in 2010. In 
the new study carried out by Konya Museum with the support of 
Konya Metropolitan Municipality, the east, west, north and south 
sides of the pavilion were excavated and its condition was evaluat-
ed. In the trench on the east side, it was determined that the struc-
ture did not extend in this direction, and the tandoor, earthenware 
pipe and finds belong to the late period (Ottoman). In addition, the 
presence of wall extensions in the east-west direction belonging to 
different periods at the south end of the east side and the presence 
of other walls cutting them vertically were also revealed. It is un-
derstood from the random masonry and lack of foundations that 
some of these stone-built walls were constructed by using smooth 
cut materials, while some were added subsequently. 

In the excavation and cleaning work carried out on the north 
side, walls of thick and solid stone masonry, whose thicknesses 
do not match and extend in different directions, were unearthed, 
which were probably the walls of the main entrance on the north 
side, as marked in the plans (Niebuhr’s plan) drawn in previous 
centuries.

Drillings in the west of the pavilion led to more interesting 
finds, and it was determined that the top cover entirely collapsed 
in this direction (Photo10). Along with arches formed by bricks 
laid with a solid and thick lime mortar, muqarnas brick consoles 
cut into small pieces were also found ruined on this side. It was 
also found out that this area was also inhabited in the late period 
just like the eastern space, as understood from the remains such 
as grain jars and tandoor. As the excavation continued towards 
the west, the second mudbrick pavilion was reached. It is seen 
that the inner fortress wall passing through the south side of the 
area continues to the west in solid form, and ancient (Roman) 
decorated stones are placed on the cut stone masonry.

Even more interesting findings were found during the exca-
vations carried out in the south of the pavilion, such as the floor-
ings of small and large rooms connected to each other with the 
corridor and doors, the similarity of the frescoes on the wall of 
the mansion with the ocher color frescoes applied on the plaster 
covering the walls of rubble stone, and the square-shaped floor-
ings. (Photo 11, 12, 13, 14) 

Apart from these, many other ornamental elements, espe-
cially tile and plaster finds, were also unearthed. However, it is 
worthy of note that unconscious practices such as concrete pools, 
irrigation pipes and so on have greatly damaged the original re-
mains underneath.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD112

Resim 10- 2010 kazısında çıkarılan köşkün batıya yıkılan tuğla kemer ve mukarnaslı konsolları
Photo 10- Brick arch and muqarnas consoles collapsed to the west of the pavilion excavated in 2010
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Resim 11- Köşkün güneyindeki odaların zemin döşemesi
Photo 11- The flooring of the rooms in the south of the mansion
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Resim 12- Köşkün güneyinde bulunan duvar freskleri
Photo 12- Wall frescoes in the south of the mansion
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Resim 14- Duvar fresklerinden bir detay
Photo 14- A detail of the wall frescoes

Resim 13- Yeni alçı buluntulardan bir örnek
Photo 13- An example of the new plaster finds
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Kazı çalışması devam ederken yer yer onarım çalışmalarına 
da başlanmıştır. Geçen yüzyılda, bundan yaklaşık 114 sene evvel 
köşkün onarımıyla ilgili bir teşebbüste bulunulduğu bilinmekte; 
Konya Müzesi Müdürü Yusuf Akyurt’un yayınlanmamış olan “ 
Resimli Konya Kılavuzu” adlı eserinin 94. sahifesinde (17.9.1941) 
“İstanbul Müzeleri Müdüriyeti bu köşkü 1906 senesinde tamir 
edecekti, muvaffak olamadı” ifadesine yer verilmektedir (Y. Ak-
yurt, Konya’da Alâeddin Köşkü…s.58). 

III. SÜSLEMESİ                    

A. AHŞAP VE ALÇI SÜSLEMELER

Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan tarafından yaptırıldığı için 
bu isimle anılan köşkün süsleme elemanları arasında zenginlik 
açısından ilk sırayı çini alırken, arkasından alçı ve sonra da ah-
şap malzeme gelmektedir. 

Anadolu Selçuklu saraylarında çiniye yakın bir öneme haiz 
olan ve İran’da Büyük Selçuklu mimarisinde daha zengin ve 
çeşitli örneklerle dikkati çeken alçı malzeme -kısmen de olsa 
ayakta kalabilen- ilk Selçuklu sarayının bir ünitesi olması nede-
niyle Kılıç Arslan Köşkü’nde ayrı bir değer taşımakta, kendinden 
sonra inşa edilenlere de örnek teşkil etmektedir. Köşkün duvar-
larını kaplayan alçılar ne yazık ki yapının kendisi ve çinileri gibi 
kırık dökük olarak ele geçirilebilmiştir. Kalabilen parçalardan 
bazıları Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi ile İstanbul Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi’nde teşhir edilmekte, bir kısmı Ameri-
ka’da New York Metropolitan  Sanat Müzesi, Paris Dekoratif Sa-
natları Müzesi, Berlin İslam Sanatı Müzesi’yle Dr. F.R. Martin v.b. 
gibi özel koleksiyonlara dağılmış bulunmaktadır. Bunlardan bazı 
parçaların M. Raymond Keoechlin tarafından Konya’dan getirile-
rek Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi’ne hediye edildiği bilinir35.   

Bu parçaların teknik ve üslup bakımından Kubad Abad Sara-
yı kazılarında ortaya çıkarılan alçılarla yakın benzerlik göster-
mesi, bunların Alâeddin Keykubad tarafından Konya Köşkü’nün 
onarılıp genişletilirken yapılmış olabileceği şeklinde yorumlan-
mıştır36.

35- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 18.

36- R. Arık, a.g.e., s. 37.

Maintenance and repair work was also carried out partly in 
some places as the excavation work continued. It is known that in 
the last century, an attempt was made to repair the mansion about 
114 years ago, as Yusuf Akyurt, Director of the Konya Museum, 
states in his unpublished work titled “Illustrated Konya Guide” on 
page 94 (17.9.1941): “Istanbul Museums Directorate would repair 
this mansion in 1906, but could not put into practice such a mis-
sion” (Y. Akyurt, Konya’da Alâeddin Köşkü…p. 58).

III. ITS DECORATION                    

A. WOODEN AND PLASTER DECORATIONS

Among the decoration elements of the pavilion, which is 
named after the Seljuk Sultan Kılıç Arslan II as the patron, is no 
doupt tile in the first place, followed by plaster and wood.

The plaster, which has a similar importance to tiles in Anato-
lian Seljuk palaces and attracts attention with richer and more di-
verse examples in Great Seljuk architecture in Iran, has a special 
value in Kılıç Arslan Pavilion since it constitutes the supplemen-
tary unit of the first Seljuk palace, which could survive partially, 
as well as for setting an example for those built after it. Some of 
the remaining pieces are exhibited in Konya Karatay Tile Art Mu-
seum and Istanbul Turkish and Islamic Art Museum, while some 
are on display in the USA with New York Metropolitan Art Muse-
um, Paris Decorative Arts Museum, Berlin Museum of Islamic Art 
and private collections such as Dr. F.R. Martin etc. It is known that 
some of these pieces were brought from Konya by M. Raymond 
Keoechlin and presented to the Paris Decorative Arts Museum35.   

The fact that these pieces closely resemble the plasters found 
in the Kubad Abad Palace excavations in terms of technique and 
style has been interpreted as that they were made while the 
Konya Mansion was being repaired and expanded by Alâeddin 
Keykubad36.

35- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 18.

36- R. Arık, ibid., p. 37.
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Kılıç Arslan Köşkü’nde ortaya çıkarılan alçı parçaların henüz 
bulunamayanlara veya diğer bir tabirle olması gerekenlere nis-
petle çok az bir yekun tuttuğu âşikadır. Diğer malzemelere göre 
daha çabuk tahrip olan, dış etkilere mukavemet gösteremeyen 
bu malzemenin durumu dikkate alındığında günümüze bu ka-
dar az ve sınırlı sayıda gelebilmesini yadırgamamak gerekir. Bu-
rada malzemenin dayanıksızlığı yanında, 1941 yılında Türk Tarih 
Kurumu adına Remzi Oğuz Arık’ın başkanlığında yapılan kazı-
nın iki ay gibi kısa sürmesi ve devam ettirilememesinin rolünü 
de unutmamak gerekir. 

Diğer taraftan Konya Sarayı XVII. yüzyıldan itibaren kullanıl-
mayıp terkedildiği için hızla yıkılmaya yüz tutmuştur. Yapı ele-
manlarının bir kısmının halk tarafından yağmalanması, kalanı-
nın da bazı valiler tarafından para ile satılmış olmasından alçılar 
da nasibini almış, bina ile beraber oraya buraya savrulmuştur. 
Nitekim 1971 yılında Alâeddin Camii’nin avlusunda gerçekleş-
tirilen kısa süreli sondaj çalışmasında bile37 dolgu malzemesi 
olarak gelişi güzel dökülmüş moloz artıkları arasında çok sayı-
da alçı parçanın bulunması buna acı bir örnek teşkil etmektedir. 
Yine aynı şekilde köşkten çıkarılan ve hemen kuzey yakının-
daki eski adliye binasının temellerine doldurulan kamyonlarca 
molozun arasında kırık parçalar halinde bu elemanların oldu-
ğundan söz edilmesi buradaki alçı dekorasyonun zenginliğini 
ortaya koymaktadır.

Köşk ve çevresinde yapılacak sistemli bir kazıda yapının 
mimari durumunu aydınlatacak ipuçları ile daha pek çok alçı, 
çini, ahşap gibi dekoratif malzemenin çıkarılabilmesi düşünce-
siyle Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 2010 yılından 
itibaren (Kültür Bakanlığının izniyle) Konya Müzesi’nin deneti-
minde kazı çalışmalarına başlanmış, bir hayli de yeni malzeme 
bulunmuştur.   

Selçuklulardan sonra Karamanoğulları tarafından kullanı-
lan Köşk, XV. yüzyılın sonlarından XVII. yüzyıla kadar Osmanlı 
Beylerbeyilerinin ikametgâhı olmuş, fakat bu yüzyıl içinde terk 
edilmesiyle harabe olmaya yüz tutmuştur. Batılı oryantalistler-
den Ch.Texier, XIX. yüzyılın başlarında geldiği Konya’da sarayın 
harap olduğunu yazmış, yaptığı renkli tablo ve kara kalem çi-
zimlerle yapının o zamanki durumunu belgelemiştir. Texier’in 
resmettiği tablolarından XIX. yüzyılın ilk yarısında bile bugün-

37- Erol Yurdakul, “Konya Alâeddin Camii 1971 Yılı Avlu Kazısında Yeni Buluntular” 
Önasya, VI/69, Ankara 1971, s. 8, 11; Erol Yurdakul, “1978 Yılına Kadar Alaeddin Ca-
mii’nde Yapılan Onarımlar” XIII. Vakıf Haftası Kitabı Vakıfların Ekonomiye Katkısı ve 
Üçüncü Sektör ve Konya Alaeddin Camii Restorasyonu Seminerleri (5-6 Aralık 1995 
Ankara), Ankara 1996, s. 125-170 (s. 128 ve res. 28 -36); Yaşar Erdemir, Alaeddin Camii 
ve Türbeleri, Konya 2009, s. 56.

It is obvious that the plaster pieces unearthed in Kılıç Arslan 
Pavilion are very few in quantity compared to those that have not 
been found yet, or in other words, what should be. Considering 
the condition of this material, which is destroyed more quickly 
than other materials and cannot be resistant to external effects, it 
should be unavoidable for those plaster pieces to survive in such 
limited numbers. In addition to the weakness of the material, 
it should not be forgotten the role of the excavation carried out 
in 1941 under the direction of Remzi Oğuz Arık on behalf of the 
Turkish Historical Society, which lasted as short as two months 
and could not be completed.

On the other hand, since the Konya Palace was abandoned 
and not used since the 17th century, it inevitably came down in 
the world rapidly. Just as some of the building elements were 
plundered by the people and the rest were sold by some gov-
ernors, the plaster works were also affected and scattered here 
and there along with the building. Another lacerant example is the 
presence of a large number of plaster pieces detected among the 
debris fan that was poured randomly as filling material, found in 
the short-term drilling work37 carried out in the courtyard of the 
Alâeddin Mosque in 1971. Likewise, the fact that there were bro-
ken pieces of these elements among trucks of rubble that were 
removed from the mansion and filled into the foundations of the 
old courthouse in the north reveals the richness of the plaster 
decoration here.

 Through a systematic excavation carried out in the pavilion 
and its surroundings with the idea of recovering many more dec-
orative materials such as plaster, tile and wood tohether with 
clues that could illuminate the architectural situation of the build-
ing, quite a lot of new material was found under the control of the 
Konya Museum since 2010 with the support of Konya Metropoli-
tan Municipality (with the permission of the Ministry of Culture).  

Used by the Karamanids after the Seljuks, the Pavilion was the 
residence of the Ottoman governors from the late 15th to the 17th 
century, when it was abandoned and thus fell through the cracks. 
Ch. Texier, one of the Western orientalists, wrote that the palace 
was ruined in the early 19th century when he came to Konya, and 
documented the condition of the building at that time with his 
colorful paintings and charcoal drawings. In Texier’s paintings, one 

37- Erol Yurdakul, “Konya Alâeddin Camii 1971 Yılı Avlu Kazısında Yeni Buluntular” 
Önasya, VI/69, Ankara 1971, pp. 8, 11; Erol Yurdakul, “1978 Yılına Kadar Alâeddin Ca-
mii’nde Yapılan Onarımlar” XIII. Vakıf Haftası Kitabı Vakıfların Ekonomiye Katkısı ve 
Üçüncü Sektör ve Konya Alâeddin Camii Restorasyonu Seminerleri (5-6 Dec. 1995 An-
kara), Ankara 1996, pp. 125-170 (p. 128 and photos 28 -36); Yaşar Erdemir, Alaeddin 
Camii ve Türbeleri, Konya 2009, p. 56.
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künden çok daha iyi vaziyetle olduğu izlenebilmekte, “Selamlık 
Salonu” olarak ifade ettiği bölümün kalemişi bezemeli muhte-
şem ahşap tavanı ile mukarnas dolgulu renkli alçı dekorasyo-
nu hakkında fikir edinilebilmektedir. Ancak bu anlatımlarla bile 
artık köşkün vahameti belli olmuş, süsleme unsurları da hemen 
hemen kaybolmaya yüz tutmuştur.

Köşk hakkında detaylı araştırma yapan, 1895, 1907 ve 1930 
yıllarında Konya’ya üç kere gelerek yapının kitabını hazırlayan 
F. Sarre: “Konya’ya 1895’de yaptığımız ilk ziyarette dahi köşkün 
damı yoktu. O vakit çektiğimiz fotoğraflarda iç duvarın satıhla-
rı çok açık olarak görülmekte idi. Fakat kaba satıhların profiller 
ile bölünmüş olmaları herhangi bir dekoratif sıvanın varlığına 
delalet ediyordu. Binanın yıkılması üzerine seramik parçaları 
ile birlikte mermer hamuru işleri de parçalar halinde ticarete, 
müzelere bol bol intikal etmiştir. Bunlar hayli müddet önce ik-
lim dolayısıyla-Konya iklimi kışın çok soğuk olur, kar, yağmur 
yağar-çatısız odaların duvarlarından yere düşmüş olabilirler. 
Parçaların iyi muhafaza edilmiş olmamaları da buna delalet 
etmektedir” cümleleriyle gözlemlerini aktarırken, alçı malze-
meyi “mermer hamuru” olarak tanımlamakta, Konya Köşkü’nü, 
daha sağlam haliyle ayakta kalabilen ve alçı süslemeleri daha 
iyi durumda günümüze ulaşan Musul’daki Bedreddin Lulu’nun 
yaptırdığı saray (Kara Saray) ile karşılaştırmaktadır38. Sarre, 
Kılıç Arslan Köşkü’ne ait alçıların genellikle geniş ve dar bor-
dürler halinde şekillenmesiyle Lulu’nun sarayındakilerle aynı 
olduğunu, bu mermer hamuru dekorasyonun Kara Saray’ın du-
varlarının etek kısmı üzerinde yatay bir hat üzerinde bordürler 
şeklinde kompoze edilmesinin Kılıç Arslan Köşkü’nün duvar-
larında da tekrarlanabileceğini belirtmektedir. Bu alçı şeritlerin 
çini kaplamaların etrafında şerit halinde dolaştığını söyleyenler 
de bulunmaktadır39.

Texier’in 1828’lerde bizzat görüp resmettiği renkli tablolar-
dan birisinde köşkün nakışlı ahşap tavanı, diğerinde bitkisel be-
zemeli ve mukarnaslı alçıları tasvir edilmiştir. 

Ahşap süslemenin en görkemli uygulaması köşkün ta-
vanında dikkati çeker. Bitkisel dolgulu geometrik geçmelerin 
meydana getirdiği süsleme kompozisyonunda: ortadaki geniş 
alanı dolduran zengin geometriler kenarlardan iki sıra bitkisel 
bordür ile sınırlanmıştır. Bunlardan dışta kalan ilk bordürde, bir-

38- Bedreddin Lulu, Musul ile Kuzey Irak’ta Selçukluların Atabeyi olup 1233 -1259 yılları 
arasında hüküm sürmüştür. Musul’daki sarayı “Kara Saray”, “Kara Saray Öreni” “Kara 
Saray Harabesi” olarak bilinir.

39- Semavi Eyice, “Alaeddin Sarayı”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 330-331.

can notice that the pavilion was in a much better condition even 
in the first half of the 19th century than it is today, and one can get 
an idea about the magnificent wooden ceiling with hand-drawn 
decoration and the colorful plaster decoration filled with muqarnas 
in the section called “Selamlık Hall”. However, the deformation of 
the pavilion is quite evident even with these descriptions, as the 
ornamental elements had been almost disappeared. 

F. Sarre, who made detailed research about the pavilion, came 
to Konya three times in 1895, 1907 and 1930 and prepared a book 
of the building, in which he conveys his observations as: “The 
mansion did not have a roof even during our first visit to Kon-
ya in 1895. In the photographs we took at that time, the surfaces 
of the inner wall were clearly seen. However, the fact that the 
rough surfaces were divided by profiles indicates the presence 
of previous decorative plaster. Upon the demolition of the build-
ing, ceramic pieces and marble paste works were transferred for 
trade and to museums in pieces. They may have fallen from the 
walls of the roofless rooms for a long time ago, due to the climate 
- Konya’s climate would be very cold in winter, snowy and rainy, 
which indeed hindered the preservation of the works.” He defines 
the plaster material as “marble paste” and compares the Konya 
Pavilion with the palace (Kara Palace) built by Bedreddin Lulu in 
Mosul, which survived in a more solid state and whose plaster 
decorations are in better condition38. Sarre indicates that the plas-
ter pieces of Kılıç Arslan Pavilion is generally the same as in Lu-
lu’s palace, with its wide and narrow borders, and that this marble 
paste decoration composed as borders on a horizontal line on the 
skirt of the walls of the Kara Palace, could have been repeated 
on the walls of the Kılıç Arslan Mansion. Some even argued that 
these stucco strips circulated around the tile coverings in strips39.

In one of the colorful paintings Texier personally painted by 
observing in 1828s, the wooden ceiling of the mansion was de-
picted, while herbal decoration and muqarnas plasters were de-
picted in the other.

  The most magnificent application of wooden decoration 
draws attention on the ceiling of the mansion. In the ornamen-
tal composition created by herbal-inlaid geometric tenons, rich 
geometries filling the large area in the middle are bordered by 
two rows of vegetal borders from the edges. On the first bor-

38- Bedreddin Lulu was the Atabey of the Seljuks in Mosul and Northern Iraq and ruled 
between 1233 and 1259. His palace in Mosul is known as “Kara Palace”, “Kara Palace 
Ruin” “Black Palace Site”.

39- Semavi Eyice, “Alaeddin Sarayı”, DİA, II, İstanbul 1989, pp. 330-331.
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birine geçme şeritlerle bağlanan kartuşların içinde verilen rû-
miler kahve-nefti yeşil üstüne nar kırmızısı ile boyanmış, ara-
larda kalan boşluklara açık mor zemine karşılıklı üç dilimli yeşil 
yapraklarla pembe-beyaz tonlu çiçekler serpiştirilmiştir. Daha 
dar olan içteki bordürde: “S” şeklinde ritmik kıvrımlar yaparak 
birbirine sarılan yeşil renkli iki bitkinin gövdesinden çıkarak 
biteviye tekrarlanan kırmızı-beyaz-pembe tonlu lâle, çiçek ve 
karanfillerle, mor renkli sümbüller zengin bir harmoni oluştu-
rurlar (Resim 15).

Arada kalan geniş alandaki tavan süslemesinin ana kom-
pozisyonu bitkisel dolgulu geometrik geçmelerden müteşekkil 
olup merkezdeki on iki kollu bir yıldızın kollarını çevreleyen 
geometrinin etrafında, kenarlarından çemberlenerek altılı gu-
ruplar halinde birbirine halkalanan aynı geometriler biteviye 
tekrarlanırlar. Geometrilerin ortaları ile kesişme araları yıldız 
ve çarkıfelek kompozisyonlu stilize bitkilerle tezyin edilmiş, 
motifler mavi üstüne altın yaldız ile renklendirilmiştir. Sadece 
merkezdeki çokgende farklı olarak nar kırmızısı ile kahve-nefti 
yeşil arası bir renk kullanılmıştır.

Ahşap tavanın renk, motif ve süsleme kompozisyonu Sel-
çuklu üslubunda değildir. Orijinal olmayan bu örtünün Osmanlı 
döneminin bir ilavesi olduğu bellidir, üslubu da bunu göster-
mektedir. Muhtemelen, Beylerbeyilerinin ve Konya valilerinin 
sarayı kullandıkları dönemlerde XVI. yüzyılın sonları ile XVII 
yüzyılın başlarında yenilenmiş olmalıdır. Tavanın çizimlerini 
yapan Texier, bu boyalı kaplamaların büyük saraydan kopa-
rılmış geç döneme ait parçalar olabileceğini söylemektedir. M. 
Akok da XVII. yüzyıla ait olabileceği görüşündedir.

Köşke ait diğer bir örnek Konya’dan Berlin’e götürülen boyalı 
bir ahşap parçadır (Resim 16). Ortasına büyükçe bir lale, yanla-
rına da stilize birer yaprağın resmedildiği küçük parça da dö-
nemine ait değildir. Üstündeki bitkisel motifler Texier’in renk-
lendirdiği tavan süslemeleriyle benzerlik göstermekte, Osmanlı 
dönemine işaret etmektedir.

Renk, motif ve süsleme özellikleri bu ahşap tavanın Selçuklu 
yapısı olan köşkün orijinal örtüsü olamayacağını göstermekte, 
Osmanlı dönemin bir ilavesi olduğuna işaret etmektedir.     

Alçı tezyinatlı mukarnaslı geçişler yapıya ayrı bir zengin-
lik getirmiştir. Texier’in Sultan Sarayı’nın yıkılan ancak henüz 
ortada olan büyük salonuna ait olduğunu belirttiği bu tezyinat 
son derece önemli ipuçları ortaya koymaktadır. Araştırmacı bu 
motifleri biraz abartılı olarak boyamış ve İran sanatına mal etmiş 

der outside of these, the rumis drawn inside the cartridges con-
nected by interlocking strips are painted with pomegranate red 
on brown-naphtha green, and, inside the gaps left, sliced green 
leaves and pink-white-toned flowers are scattered on the light 
purple background. On the narrower inner border are the red-
white-pink toned tulips, flowers, carnations and purple-colored 
hyacinths that form a rich harmony by coming out of the body of 
two green plants that are intertwined by making rhythmic folds 
in the shape of “S” (Photo 15).

The main composition of the ceiling decoration in the large 
area in between consists of geometric inlays filled with floral 
motifs. Around the geometry surrounding the arms of a twelve-
armed star in the center, the same geometries are repeated 
ceaselessly, which are ringed to each other in groups of six by cir-
cling the edges. The interiors and intersections of the geometries 
are decorated with stylized plants with star and passionflower 
composition. The motifs are colored with gilding on blue. In the 
center polygon, distinctively, a color between pomegranate red 
and brown-naphta green was used.

     The color, motif and ornamental composition of the wood-
en ceiling is not applied in the Seljuk style. It is obvious that this 
non-original cover must be added during the Ottoman period, as 
its style indicates. Probably, it must have been renovated in the 
late 16th and early 17th centuries, when the principalities and gov-
ernors of Konya used the palace. Texier, who made the drawings 
of the ceiling, says that these painted coatings could be fragments 
from the late period that were detached from the great palace. M. 
Akok is of the opinion that it may belong to the 17th century.

Another example that belongs to the pavilion is a painted 
wooden piece transferred from Konya to Berlin (Photo 16). The 
tiny piece, in which a large tulip is depicted in the middle and a 
stylized leaf on the sides, does not belong to the Seljuk period. The 
floral motifs on it show similarities with the ceiling decorations 
colored by Texier, pointing to the Ottoman period.

The color, motif and ornamental features indicate that this 
wooden ceiling cannot be the original cover of the Seljuk struc-
ture, but an addition of the Ottoman period.     

Plaster decoration and muqarnas transitions, which be-
long to the great hall of the Sultan’s Palace, still surviving though 
destroyed as Texier states, add richness to the building and re-
veal extremely important clues. Although the researcher, Texier, 
painted these motifs in an exaggerated way and attributed them 
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Resim 15- Köşkün ahşap tavanı (C. Texier’den)
Photo 15- The wooden ceiling of the pavilion (by C. Texier)
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Resim 16- Konya Köşküne ait ahşap tezyinat (F.Sarre’den)
Photo 16- Wooden decoration of Konya Pavilion (by F.Sarre)
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olsa da, Selçuklu dekorasyonun karakterini ifade eden doğruya 
yakın çizimleriyle hatalarını örtbas edebilmiştir. Texier, mukar-
nasların el ile tek tek yapıldığını, Granata’daki Elhamra Sara-
yı’nın mermer hamuru ile yapılmış dekorasyonunda olduğu gibi 
kalıba dökülmesinin söz konusu olamayacağını ileri sürmüş, 
boyamalarda kırmızı ve altın sarısıyla bilhassa da açığa çalan 
yeşili öne çıkarmıştır (Resim 17).    

“Sultan Sarayı’nın Pendantifleri” (pandantif) diye açıkladığı 
ve resmettiği renkli tabloda, saraya ait yan yana sıralanan mu-
karnas dolgulu alçı nişler, alttan palmet ve lotüs dizilerinden 
müteşekkil bitkisel bezemeli bir bordürle sınırlanmıştır. Bordü-
rün içinde, ince kıvrım saplarla birbirine bağlanarak yan yana 
nöbetleşe sıralanan stilize bitkilerden, daha büyük olan lotüsler, 
palmetleri kuşatarak bir tepelik oluştururlar. Motifler yeşil üstü-
ne altın yaldızla boyanmış, palmetlerin zemininde ise aşı rengi-
ne çalan kırmızı kullanılmıştır. 

Mukarnas dolgulu üstteki geniş alan simetrik bir anlayışta 
kavsara şeklinde düzenlenen yan yana nişlerden oluşmaktadır. 
Mihraplardaki gibi kırmızı ince sütunçelerle birbirinden ayrılan 
nişler, kademe kademe yukarıya doğru daralarak dilimli birer 
tepelikle tamamlanırlar. Bunların altta kalan düz yüzeyleri yeşil 
üstüne birbirinden farklı motiflerle tezyin edilmiş, üst boşluk-
lar da mukarnaslarla doldurulmuştur. Aynı ortak anlayışla ele 
alınan ve erken dönem süsleme özelliği gösteren bitkisel tezyi-
natta; genelde palmet görünümünde biçimlenmiş stilize bitki-
ler ana motifi oluşturmakta, bunlar, tepelerinden düz veya ters 
konmuş daha küçük numuneleriyle birbirine bağlanmaktadır. 
Alttaki daha iri olan bu iki ana palmetin alt, üst, yan ve tepelerin-
den çıkarak farklı yönlere kıvrılan ince dallar bazen şematik bir 
palmet, bazen tek ve iki dilimli rumi yaprak, bazen de şamdanı 
hatırlatan stilize motiflere sap teşkil ederler. Motifler yeşil üstü-
ne altın yaldızla boyanmış, sadece alttaki ana palmetin ortasında 
kırmızıya yer verilmiştir. 

Üst sıradaki mukarnaslar kırmızı, yaldız ve mora çalan koyu 
kahverengindedir. Dilimli tepeliklerin içi altın yaldız üstüne kır-
mızı dolgulu desenlerle bezenmiş, aralarında kalan boşluklara 
da yeşil üstüne yaldız işlemeli ince dal ve iri rumilerin esas alın-
dığı madalyon şeklinde stilize birer motif resmedilmiştir. 

to Iranian art, he was able to cover up his mistakes with natural-
istic drawings expressing the character of the Seljuk decoration. 
Texier argued that stalactites were hand made one by one, and 
that it would not be possible to mold them as in the decoration of 
the Alhambra Palace in Granata, which was made with marble 
paste; so, he highlighted red and golden yellow in his paintings, 
especially the light green (Figure 17). 

 In the colorful painting he named and illustrated as “Pendants 
of the Sultan’s Palace”, the stalactite-filled plaster niches of the 
palace lined side by side are bordered by a border with a floral 
decoration consisting of palmette and lotus rows at the bottom. 
Inside the border, larger lotias form a hood by encircling the pal-
mettes, with stylized plants lined up side by side by connecting 
them with thin curved stems. The motifs are painted with gold 
gilding on green, while ocher red is used for the background of 
palmettes. 

The large area on the top filled with muqarnas consists of side-
by-side niches arranged in a symmetrical manner. The niches 
that are separated from each other by thin red colonnettes like 
in the mihrabs are gradually narrowed upwards and completed 
with sliced hoods. The lower flat surfaces of these are decorat-
ed with different motifs on green, and the upper spaces are filled 
with muqarnas. In the plant decoration, which is handled with 
the same common understanding and has an early ornamen-
tal feature, stylized plants generally shaped like palmettes form 
the main motif, as these are connected to each other by smaller 
samples that are flat or inverted at their tops. The thin branches 
that bend in different directions from the lower, upper, side and 
top of these two main palmettes, which are larger at the bottom, 
sometimes form a schematic palmette, sometimes a single and 
two-slice rumi leaf, and sometimes a stem with stylized motifs 
reminiscent of a candlestick. The motifs are painted with gold 
gilding on green, while only red is used in the middle of the main 
palmette at the bottom.

The stalactites in the upper row are red, gilded, and purplish 
dark brown. The inside of the sliced hoods are decorated with 
red-filled patterns on gold gilding, and a stylized motif in the form 
of a medallion on which gilded branches and large rumi are based 
on green are depicted in the spaces between them.
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Uygulama biraz da mukarnas dolgulu kavsara geçişlerini ha-
tırlatmakta, alttan kıvrılarak yanlara dolanan, genişleyip darala-
rak aralarda palmet ve stilize yapraklara bağlanan ince kıvrık 
dallar âdeta Selçuklu mihraplarındaki form ve süsleme kompo-
zisyonunu tekrarlamaktadır40. 

Bitkisel bezemeli bir alçı parçası da yine benzer şekilde tez-
yin edilmiştir. İki bölüm halinde düzenlenen levhanın üstteki dar 
kısmında altlı-üstlü ritmik kıvrımlar yaparak dalgalanan bir su 
biteviye devam ederken, alttaki geniş alanın tamamı bitkisel mo-
tiflerle bezenmiştir. Kompozisyonun üst tarafında; ince saplarla 
stilize yapraklara bağlanan çiftli palmetlerin uçları aşağıya doğru 
yönelerek alttaki ters konumdaki palmetlere sap teşkil etmekte, 
yine ayrıca alttan çıkarak yukarıya yönelen kıvrık dallar üst boş-
luklardaki şematik palmetlere bağlanmaktadır41 (Resim 18).    

Yine bitkisel bezemeli diğer bir alçı friz parçasının ön yüzü 
hafif içbükey olarak kavislendirilmiş, öne doğru çıkıntı yapan 
alınlığı da profillendirilmiştir. Alttan kavisli saplarla birbirine 
bağlanan palmetlerle, bunları üstten kuşatan daha iri şematik 
lotüsler yan yana nöbetleşe olarak sıralanırlar. Aynı kompozis-
yonun bir başka versiyonu daha küçük bir alçı parçası üzerine 
yine kabartma olarak uygulanmıştır (Resim 19). 

Örnekler arasında, kenarları kalın oluklu kabartmalar ve 
ince profillerle çerçevelenmiş kırık çokgenlerle, içeriye doğru 
kavislenen küçük parçalar da bulunmaktadır. Bunların yüzey-
lerinde ince kıvrım dallarla birbirine bağlanan stilize yapraklar 
bazen daha sade iri kompozisyonlar meydana getirirken, genel-
likle birbirlerini alttan üstten keserek iç içe geçmiş arabesklere 
de dönüşmekte, yapraklarda ise “eğri kesim” tekniğinin uygu-
landığı dikkat çekmektedir. Bunun yanında bir daire içine ka-
bartılmış dilimli yapraklar, bitkisel süslemenin çeşidini oluştu-
rurlar (Resim  20).

 Geometrik kabartmalı alçı bordürlerin bir kısmı çokgenler, 
zikzaklar, yıldızlı madalyonlar, geçme örgü kuşakları, zencirek 
gibi geometrik motiflerle süslenmiştir. Bunların dar ve ince oluş-
ları kenar bordürü olarak kullanıldıklarına işaret etmektedir.

40- C. Texier, Asie Mineure Description Geographigue, Historigue Archeologuie Des 
Provinces Et Des Villes De La Chersonnese d’Asie At, Paris 1842; C. Texier, Küçük Asya, 
çev. Ali Suat, I-III, İstanbul 1340.

41- F. Sarre, a.g.e., s. 15, şekil: 18.

The application somewhat reminds me of the transition to the 
muqarnas-filled kavsara, the thin curved branches that are folded 
from the bottom to the sides, expanded, narrowed and connected 
to the palmette and stylized leaves in between, almost resemble 
the form and ornamental composition of the Seljuk mihrabs40. 

A piece of plaster with floral decoration was also decorated 
similarly. While a fluctuating water continues with rhythmic folds 
in the upper narrow part of the plate, which is arranged in two 
sections, the entire lower area is decorated with vegetal motifs. 
At the top of the composition; the ends of the double palmettes, 
which are connected to the stylized leaves with thin stems, point 
downwards and form a stem for the palmettes in the opposite 
position at the bottom41 (Picture 18).    

The front side of another piece of plaster frieze with vegetal 
decoration is slightly concave and its pediment projecting for-
ward is also profiled. The palmettes connected to each other by 
curved stems from the bottom and the larger schematic lotiuses 
surrounding them from the top are lined up side by side. Another 
version of the same composition was applied in relief on a small-
er piece of plaster (Picture 19).

Among the examples are small pieces curving inward, with 
broken polygons framed by thick grooved reliefs and thin pro-
files. While the stylized leaves, which are connected to each other 
with thin curved branches on their surfaces, sometimes create 
simpler large compositions, they generally turn into intertwined 
arabesques by cutting each other from the bottom to the top. In 
addition, the sliced leaves embossed in a circle form a kind of 
vegetal decoration (Picture 20).

 Some of the geometric embossed plaster borders are dec-
orated with geometric motifs such as polygons, zigzags, medal-
lions with stars, lattice braids, and guilloche. Their narrowness 
and thinness indicate that they were used as edge borders.

40- C. Texier, Asie Mineure Description Geographigue, Historigue Archeologuie Des 
Provinces Et Des Villes De La Chersonnese d’Asie At, Paris 1842; C. Texier, Küçük Asya, 
transl. Ali Suat, I-III, İstanbul 1340.

41- F. Sarre, ibid., p. 15, fig: 18.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD126



KONYA SARAYI & II.KILIÇ ARSLAN KÖŞKÜ / KONYA PALACE & II. KILIC ARSLAN MANSION 127

Resim 17-
Köşkün alçı tezyinatı
(C. Texier’den)

Photo 17-
Plaster decoration
of the pavilion
(by C. Texier)
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Resim 18- Konya köşkü alçı süsleme (F.Sarre’den)
Photo 18- Konya Pavilion plaster decoration (by F.Sarre)

Resim 19- Bitkisel süslemeli parçalar (F.Sarre’den)
Photo 19- Herbal ornamented pieces (by F.Sarre)
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Resim 20- Alçı parçalar (F.Sarre’den)
Photo 20- Plaster pieces (by F.Sarre)
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Geometrik kompozisyonlu bir alçı parçasında kabartma 
çizgiler değişik açılarda kırılıp kesişerek sekiz kollu yıldızlar 
meydana getirirler. Bordürün ortasını dolduracak şekilde ya-
tay eksende kol uçlarından birbirine ulanan yıldızların içleri kol 
aralarına gelecek kabartma çiçeklerle doldurulmuş, yıldızların 
aralarında da yanları uzatılmış dikey konumda yarım altıgenler 
teşekkül etmiştir (Resim 21). 

Diğer bir örnekte, yarım silindirik formlu kabartma iki silme 
kalın “ Z ” şeklinde kırılıp birbiriyle kesişerek zencirek deseni 
oluşturmakta, daha küçük bir alçı parçasında ise üçlü kırık çiz-
giler dikey kırıklar oluşturacak şekilde kesişerek örgülü kom-
pozisyon meydana getirmektedir. Bunların yanında ters-düz 
oyulmuş “y” lerin aralarında kabartma olarak yanları uzatılmış 
çapraz altıgenlerin teşekkül ettiği örnekler de dikkati çekmek-
te42, dış bükey kavislenen bir başkasında da enine paralel zik-
zaklar yüzeyde sade ama uyumlu bir dekor oluşturmaktadır  
(Resim 22). Düz alçı yüzeye oyma olarak gerçekleştirilen içle-
ri dilimlenmiş dairelerden müteşekkil uygulamaların yanında; 
daha büyük bir parçanın yüzeyindeki yatay ve çapraz eksen-
lerde kesişen paralel çizgilerin meydana getirdiği ters-düz üç-
genler köşkteki alçı dekorasyonun zenginliği hakkında önemli 
ipuçları verirler.    

Yazılı alçı buluntulara fazla rastlanmasa da bunların yapıda 
önemli bir yer tuttuğundan şüphe edilmemelidir. Zaten Türkler 
tarafından çok iyi bilinen ve Gazne Sarayları başta olmak üzere 
Orta Asya’dan beri -bilhassa saraylarda- zenginleşerek kullanı-
lan alçı malzemede bütün süsleme çeşitlerinin uygulanıp yazıya 
yer verilmemesi düşünülemez. Çünkü yazı ister dini, ister sivil 
mimarimizde olsun yapıların künyesini ortaya çıkaran bir belge 
olmasının yanında; taç kapılara, duvarlara, pencere alınlıklarına, 
kubbe ve eteklerine, mihraplara, minberlere, kapı ve pencere 
kanatlarına çok amaçlı işlenmiş, bilhassa da “Ayet” ve “Hadis” 
uygulamalarıyla yapılara ayrı bir anlam ve değer kazandırmış-
tır. Yuvarlak (sülüs), köşeli (mâkıli) ve bu ikisinin karışımından 
oluşan (kûfi) çeşitleriyle mimariye kattığı bilgiyi bile geride bıra-
karak onun dekoratif bir elemanı haline gelmiştir. Bunun en gü-
zel örneklerini -İnce Minare ve Karatay Medresesi başta olmak 
üzere- Konya eserlerinde takip etmek mümkündür. 

42- F. Sarre, a.g.e., s. 57, şekil: 9.

In a piece of plaster with a geometric composition, the relief 
lines refract and intersect at different angles to form eight-armed 
stars. Inside of the stars, which are connected to each other from 
the ends of the arms on the horizontal axis to fill the middle of 
the border, are filled with relief flowers that appear between the 
arms, and between the stars, half-hexagons have been formed in 
vertical position with extended sides (Picture 21). 

In another example, two semi-cylindrical moldings in relief 
are refracted in the form of a thick “Z”, intersecting each other to 
form a black-brown pattern, while in a smaller piece of plaster, 
triple broken lines intersect to form vertical fractures to form a 
braided composition. In addition to these, the examples in which 
the reverse-flat carved “y” s are composed of cross hexagons with 
extended sides in relief also draw attention42, as well as another 
convex curved transverse parallel zigzag that creates a simple but 
harmonious decoration on the surface (Picture 22). In addition to 
the applications consisting of sliced circles, inside carved on a flat 
plaster surface; inverted-flat triangles created by parallel lines in-
tersecting on the horizontal and diagonal axes on the surface of a 
larger piece give important clues about the richness of the plaster 
decoration in the pavilion.    

Although written plaster finds are rare, they have undoubt-
edly an important place in various structures. It is unthinkable 
that, while all kinds of decoration having been applied, written 
examples are not included in the plaster material, which is well 
known by the Turks and has been enriched since Central Asia, 
especially in the Ghaznevid palaces. Because the writing presents 
a document that reveals the identity of the buildings both in reli-
gious and civil architecture; it is engraved for multiple purposes 
on crown gates, walls, window pediments, domes, mihrabs, min-
bars, door wings and window sashes, especially with the applica-
tions of “Verse” and “Hadith”, adding a different meaning and val-
ue to the buildings. With its round (thuluth), angular (mâkıli) and 
a mixture of these two (kufi) varieties, it has become a decorative 
element of the architecture, leaving behind even the knowledge 
it has added to architecture. It is possible to follow the best ex-
amples of writings in Konya’s works, especially Ince Minaret and 
Karatay Madrasa.

42- F. Sarre, ibid., p. 57, fig: 9.
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Resim 21- Geometrik geçmeli (yıldızlı)  bordür (Türk ve İslam Eserleri Müzesi)
Photo 21- Geometric (Starry) border (Turkish and Islamic Arts Museum)
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Resim 22- Geometrik süslemeli parçalar  (F.Sarre’den)
Photo 22- Geometric decorated pieces (by F.Sarre)
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Karatay Çini Eserleri Müzesi’nde kırık vaziyette bazı alçılar 
sergilenmektedir. Bunlar arasında yer alan dışarıya doğru hafif ka-
visli kırık bir parçaya sülüs yazı oyma olarak uygulanmıştır. Yazı 
kuşağının alt tarafında stilize yaprak ve palmeti çağrıştıran bitkisel 
bir bezeme dikkati çekmekte, çok zor seçilebilen üst kısımdaki 
süsleme ise bitki bordürüne benzemektedir. Diğer yazılı parça da 
yine bir hayli kırık durumdadır. Parçanın üst tarafındaki öne doğru 
çıkıntılı geniş bordür içinde yan yana dilimli çiçekler (gülbezek) 
sıralanmakta, profilli iki silmenin sınırladığı alt tarafta da kabartma 
yazı yer almaktadır.(Resim 23 a-b). 

Konya Köşkü’ne ait günümüze gelebilen yazılı alçı örneklerin-
den birisi diğerlerine göre daha iyi durumdadır. Sağlam kalan üst 
kenarı kabartma profilli bir şeritle konturlanan alçı levhanın sol 
yan tarafı kırık olduğu için kompozisyonun bütünü takip edileme-
mektedir. Kalıplama tekniği ile biçimlenen kalın harflerin zemini 
yine aynı teknikteki bitkisel motiflerle tezyin edilmiştir. Burada: 
uçları şematik palmet ve stilize yapraklarla nihayetlenen kıvrımlı 
bir gövde ile bundan çıkarak ters istikamete yönelen ince dallar iç 
içe spiralleşerek yazıya fon teşkil etmekte, dikey konumda paralel 
çizgiler oluşturan harflerin uçları da ikili şematik yapraklarla ta-
mamlanmaktadır. Harflerin eksik olması yazı metninin okunması-
nı güçleştirmektedir (Resim 24).

Diğer bir alçı parçanın sol ve alt kenarı daha düzgün kalabil-
miş, sağ üst köşe yarıya kadar çaprazlama kavisli olanak kırılmış-
tır. Bunda da köşeli dikey harflerle zemindeki bitkinin dal ve ikili 
yaprakları görülebilmekte, alt tarafta ise rakama benzer kalıntılar 
izlenmektedir. Bir başka örnek çok küçük bir parçadan ibaret olup, 
bunda da üç tarafı iç içe kıvrılan bir dal ile sağında elif şeklinde 
kabartma bir hat seçilebilmektedir  (Resim 25).

Köşke ait kitabeli bir alçı parça yine Berlin İslam Sanat Müze-
si’nde bulunmaktadır. Büyük oranda kırılmış bulunan parçanın 
sağlam durumdaki alt kenarı hafif öne taşacak şekilde profillendi-
rilmiş, üst taraftaki düzgün yüzeye yazı ve stilize yapraklar kabar-
tılmıştır. Kabartma sülüs yazı ile bitkilerin diğer parçalara oranla 
daha iri tutulması, bu parçaların yapının başka bir bölümüne ait 
alabileceğine işaret etmektedir (Resim 26).

 Buna mukabil İstanbul Çinili Köşk’te bulunan bir diğer yazılı 
örneğin daha farklı olduğu dikkati çekmektedir. Alt tarafı düz, üstü 
yarım kemer gibi profillendirilmiş olan parçanın dikey konumda-
ki yuvarlak satıhlı harflerinin yan ve araları kıvrık dallarla tezyin 
edilmiş, uçları da aynı motiflerle tamamlanmıştır. Bunun benzeri 
köşeli bir parçanın da aynı veya benzer yazılı bir levhaya ait olması 
gerekir ki; bunun da dikey harfleri iç içe helozonik kıvrımlar yapan 
bitkisel bir zemin üstüne kabartılmıştır (Resim 27).   

Some broken plasters are exhibited in the Karatay Tile Works 
Museum, as seen in an example with thuluth writing, applied as an 
engraving on a broken piece that is slightly curved outward. On the 
lower part of the writing band, a floral decoration evoking stylized 
leaves and palmettes draws attention, while the decoration on the 
upper part, hardly noticeable, resembles a floral border. The other 
written piece is also in a rather broken state. On the upper part of 
the piece, in the wide border protruding forward, sliced flowers 
(rosettes) are lined side by side, and there is a relief writing on the 
lower side bounded by the two profiled moldings (Picture 23 a-b).

One of the surviving written plaster samples of Konya Pavilion 
is in a better condition than the others. Since the left side of the 
plaster board, whose upper edge is contoured with an embossed 
profile strip, is broken, the whole composition cannot be followed. 
The floor of the bold letters shaped with the molding technique is 
decorated with floral motifs of the same technique. Here; the ends 
of the curved stem ending with schematic palmettes and stylized 
leaves, and the thin branches that go in the opposite direction by 
spiraling into each other form the background of the writing, as 
the ends of the letters forming parallel lines in vertical position are 
completed with double schematic leaves. Missing letters makes 
the inscription text difficult to make out (Picture 24).

The left and lower edges of another plaster piece remained 
uniform, except for the upper right corner broken diagonally in a 
curved way. Similarly here, the branches and double leaves of the 
plant on the ground can be seen with the angular vertical letters, 
while the figure-like remains are observed on the lower side. An-
other example consists of a very small piece, in which a branch 
curving on three sides and an elif-shaped relief line on the right can 
be noticed (Picture 25).

An inscribed plaster piece belonging to the pavilion is also on 
display in the Berlin Museum of Islamic Art. The solid lower edge 
of the piece, mostly broken, is profiled slightly protruding to the 
front, while the writing and stylized leaves are embossed on the 
smooth surface on the upper side. The fact that the plants are kept 
larger than the other pieces with relief thuluth writing indicates 
that these pieces could have been transferred from another part of 
the building (Picture 26).

On the other hand, it is noteworthy that another written exam-
ple in Istanbul Tiled Kiosk makes a difference. The vertical rounded 
letters of the piece, which is flat at the bottom and profiled as a half 
arch, are decorated with curved branches on the sides and in be-
tween, as the ends are completed with the same motifs. A similar 
angular piece should belong to a plate with the same or similar 
inscriptions; since the vertical letters of this one are embossed on 
a vegetative ground with intertwined helozonic folds (Picture 27).
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Resim 23 a-b- Yazılı alçı bezemeler (Konya Karatay Müzesi)
Photo 23 a-b- Written plaster embellishments (Konya Karatay Museum)
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Resim 24- Köşke ait yazılı parça (F.Sarre’den)
Photo 24- Written piece of the pavilion (by F.Sarre)
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Resim 25- Köşke ait yazılı parça (F.Sarre’den)
 Photo 25- Written piece of the pavilion (by F.Sarre)

Resim 26- Berlin Müzesinde yer alan köşke ait parça (F.Sarre’den)
Photo 26- Fragment of the pavilion in the Berlin Museum (by F.Sarre)
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Resim 27- Çinili Köşkte bulunan parçalar (F.Sarre’den)
Photo 27- Pieces from the Tiled Kiosk (by F.Sarre)
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Bunların dışında köşkün daha farklı yerlerine ait olduğu belli 
olan yazılı fragmanlar Alâeddin Camii’nin avlusunda yapılan ka-
zılarda bulunmuş, bu kazıda ayrıca ileride ayrıca bahsedileceği 
üzere buluntular arasında yazının dışında bitkisel bezemeli ve 
figürlü alçı parçalar da ortaya çıkarılmıştır43.

Figürlü alçı kabartmalar Konya II. Kılıç Arslan Köşkü’ne ait 
alçı süslemeler arasındaki en önemli grubu meydana getirirler. 
Çok çeşitli ve zengin örneklerle günümüze ulaşabilen bu par-
çalar âdeta Orta Asya’nın zengin figür geleneğini gözler önüne 
sermektedir. “Avrasya Göçebe Üslubu” olarak da bilinen ve kö-
keni (M.Ö. 7. asırdan beri) İskitlere dayanan bu geleneğin sebebi-
ni Karadeniz’den Çin’e, Altaylardan Kuzey Sibirya’ya kadar çok 
geniş bir Coğrafya’ya yayılan ve çoğunluğu Türk olan göçebe 
kavimlerinin yaşam koşullarından gelen hareketli bir hayatın 
dinamizmine bağlamak gerekir ve bu yaşam koşulları Avrasya 
figür sanatında ortak bir üslup oluşturur. Bunların birbirleriyle 
olan yakın ilişkileri sanatlarına da yansımış ve bilhassa gündelik 
eşyada daha da belirginleşmiştir.

 Hunlardan başlayarak Volga Türkleri ve Karluklarla devam 
eden bu ortak stil, bir taraftan Abbasilerle İslam Sanatına girerek 
IX. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar Türkistan’dan İspanya’ya kadar 
kendini hissettirmiş, diğer taraftan ana yurtlarından göç ederek 
Küçük Asya’yı yani Anadolu’yu kendilerine vatan tutan torunları 
Selçuklularla yeniden canlanmıştır. İşte, Konya’dakiler başta ol-
mak üzere ülkedeki bütün Selçuklu saray, cami, medrese, türbe, 
han, hamam, kale, köprü vb. gibi dini ve sivil yapılarla, dokuma 
ve el sanatlarında karşılaşılan ve Beyliklerle devam eden figür 
zenginliği bu anlayışın günümüze kadar ulaşabilen halkaları 
olup, Kılıç Arslan Köşkü bu halkaların Anadolu’daki öncülüğü-
nü oluşturmakta, diğer saraylarla birlikte figür dünyasının lideri 
Kubad Abad Sarayı’na kaynak teşkil etmektedir. 

Köşkte yapılan kazıda ele geçirilen figürlü alçı süslemeler 
arasında insan figürleri, hayvan figürleri ve efsanevi yaratıkların 
yanında av ve mücadele sahnelerinin de konu edildiği pek çok 
fragman bulunmaktadır. Hemen hepsi kırık dökük küçük par-
çalar halinde ortaya çıkarılan bu eserler arasında daha sağlam 
kalabilen önemli bir örnek hayli enteresandır. 

43- E. Yurdakul, a.g.m., s. 168 resim 28- 29 ve diğerleri. Burada yapılan kazıda 160 kadar 
irili ufaklı alçı parça çıkarılmıştır.

Apart from these, written fragments, which obviously belong 
to different parts of the mansion, were found in the excavations 
carried out in the courtyard of the Alâedin Mosque, and as will be 
mentioned later, the inscriptions, plaster pieces with floral orna-
ments and figures were also unearthed among the finds43.

Figured plaster reliefs constitute the most important group 
among the plaster decorations belonging to the Konya Kılıç Arslan 
II Pavilion. These pieces, which have survived to the present day 
with a wide variety and rich examples, almost reveal the rich fig-
ure tradition of Central Asia, which is also known as the “Eurasian 
Nomadic Style” and whose origins are Scythians (since the 7th 
century BC), due to the nomadic who spread over a wide geogra-
phy from the Black Sea to China, from Altai to Northern Siberia. 
Such a dynamic life can be attributed to the dynamism that comes 
from the living conditions of those people, and these living condi-
tions form a common style in Eurasian figure art.

Starting from the Huns and continuing with the Volga Turks 
and Karluks, this common style influenced the Islamic Art with 
the Abbasids from the 9th century to the 14th century, making 
itself felt from Turkestan to Spain, especially in their homeland 
Asia Minor, that is, Anatolia, revived with the Seljuks, their grand-
children migrating from their homeland. Here, all Seljuk palaces, 
mosques, madrasahs, tombs, inns, baths, castles, bridges etc., the 
wealth of figures encountered in religious and civil structures, 
weaving and handicrafts, continuing with the principalities, are 
the links of this understanding. The Kılıç Arslan Pavilion consti-
tutes the pioneer of this tradition in Anatolia as well as being the 
source of the Kubad Abad Palace, the leader of the figure world, 
together with other palaces.

Among the figured plaster decorations found in the excavation 
in the pavilion, there are many fragments, which include human 
figures, animal figures and legendary creatures, as well as scenes 
of hunting and fighting. Among these works, almost all of which 
were unearthed in broken pieces, an important example that sur-
vived uniform is quite interesting.

43- E. Yurdakul, ibid., p. 168 photos 28- 29 et al. About 160 pieces of large and small 
plasters were unearthed here during the excavation.
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Av ve mücadele sahnesinin konu edildiği İstanbul Türk ve 
İslam Eserleri Müzesi’nde Envanter no: 2831 kaydıyla sergile-
nen 4x28x5 cm. ölçülerdeki alçı levhanın üst tarafı daha sağ-
lam kalabilmiş, buna mukabil alt ve yan kenarları kırık vaziyette 
günümüze gelebilmiştir. Sol kenarı içeriye doğru kavisli olarak 
kırılmış olmasına karşın sağ kenarın düzgünlüğü ve motiflerin 
yarım kesilmesi konunun devam ettiğini göstermekte, kompo-
zisyonun yan yana ulanan diğer alçı levhalarla tamamlandığında 
işarete etmektedir. Levhanın alt tarafı kırık olsa da üstte olduğu 
gibi bir silmeyi müteakiben hafif taşıntı yapan geometrik desenli 
bir kenar bordürü ile sınırlandığını söylemek mümkündür. Buna 
göre; alçı levhanın köşkün geniş bir salonunun duvarını kapla-
yan 35-40 cm. eninde bir süs frizi olduğu ve yatay olarak sıra-
landığı belli olmaktadır. Burada devamlılık bahis konusu olup, 
frizin yüzeyinde aynı yahut birbirine benzeyen fakat hep aynı 
büyüklükteki motiflerin birbirini kovaladığını söylemek müm-
kündür44 (Resim 28).

Kalıplama tekniğinin45 uygulandığı alçı frizin geniş yüzeyini 
bezeyen av sahnesi üstten geometrik bir bordür ile sınırlanmış-
tır. Tepe kısmı öne doğru hafif taşıntı yapan bordürün yüzeyinde, 
altı köşeli yıldızların kol uzantıları değişik açılarda uzayıp kırıla-
rak aralarında oluşturdukları çokgenlerle kapalı bir ağ meydana 
getirirler. Ancak burada diğerlerinden tersine bir uygulamayla 
esas motifler oyma olarak bırakılırken, daha kalın tutulan kontur 
şeritleri kabartma halinde kalıplanmıştır. Frizin alt kenarı kırık 
olduğu için süslemesi hakkında kesin bir hükme varılamasa da 
üsttekiyle aynı veya benzer olduğunu söylemek mümkündür. 
Ortadaki ana kompozisyonda ejder ve aslanla mücadele eden 
atlı süvariler konu edilmektedir. Karşılıklı olarak yerleştirilen 
atlılardan sol taraftaki uzun kılıcıyla ejderi öldürmektedir. Atın 
arka ayaklarının dışından kıvrılıp ön ayakları arasında yükselen 
ejder yukarıya doğru ağzını açarak hamle yapmakta, sağ aya-
ğını üzengiye basan atın üstündeki süvari ise uzun sivri kılıcını 
ejderin ağzına saplamaktadır. Ejderin nasıl bir mücadele halinde 
olduğu ve gerildiği uzun açık çeneleri, kulakları, yeleleri ve ka-
sılmış adalelerinden belli olmaktadır. Süvari uzun çizmeleriyle 
koşumlu atın üzerinde oturmaktadır. Bir kuşakla bele bağlanmış 
kaftanı aşağıya atın karnına doğru sarkmakta, büyük oranda 
cepheden verilmiş vücudu, yuvarlak yüzündeki başlık ve hâ-
lesiyle dikkati çekmektedir. Atın arka tarafı kırıldığı için bütünü 
bilinemese de kuyruğunun düğümlü olduğu muhakkaktır.

44- F. Sarre. a.g.e., s. 18-20.

45- Ş. Uzluk, “Süvari Savaşçıları”, s. 117-119’da burada kullanılan tekniğin kalıplama değil, 
bıçakla şekil verilerek meydana getirildiğini belirtir.

The upper part of the plasterboard in dimensions 4x28x5 cm. 
has remained uniform, whereas the lower and side edges have 
survived to this day in a broken state. Although the left edge is 
curved inwards, the smoothness of the right edge and the half-cut 
motifs show that the subject continues, indicating that the com-
position is completed with other plasterboards placed side by 
side. Although the lower part of the plate is broken, it is possible to 
say that it is limited by a geometric patterned edge border, which 
is slightly protruding following a molding like on the top. Accord-
ing to this; it is obvious that the plasterboard is an ornamental 
frieze in width 35-40 cm and lined up horizontally, covering the 
wall of a large hall of the pavilion. Thus, the sense of continuity is 
maintained here, and it is possible to say that the same or similar 
motifs on the surface of the frieze, but always of the same size, 
chase each other 44 (Picture 28).

The hunting scene, which adorns the large surface of the plas-
ter frieze, where the molding technique45 is applied, is bordered 
with a geometric border from the top. On the surface of the border, 
whose apex protrudes slightly forward, the arm extensions of the 
six-pointed stars extend and break at different angles and form a 
closed network with the polygons formed between them. How-
ever, with an application contrary to the others, the main motifs 
are left as carving, while the thicker contour strips are molded in 
relief. Since the lower edge of the frieze is broken, it is possible to 
say that it is the same or similar to the upper one, although there 
is no definite evaluation about its decoration. In the main compo-
sition in the middle, horse cavalry fighting with dragon and lion 
is depicted. The one on the left of the horsemen placed opposite 
each other kills the dragon with his long sword. The dragon, curl-
ing from the outside of the horse’s hind legs and rising between 
the front legs, moves upwards by opening its mouth, as the cav-
alry with his right foot on the stirrup of the horse thrusts its long 
pointed sword into the dragon’s mouth. It is evident from the long 
open jaws, ears, mane and contracted muscles that the dragon 
is in a struggle and tensed. The cavalry is sitting on a harnessed 
horse in his long boots. His robe, which is tied to the waist with 
a sash, hangs down to the horse’s abdomen, attracting attention 
with his frontal body, the cap on his round face and the halo. Al-
though the whole part of the horse is not visible since its back is 
broken, it is certain that its tail is knotted.

44- F. Sarre. ibid., pp. 18-20.

45- Ş. Uzluk, “Süvari Savaşçıları”, it is stated on pages 117-119 that the molding technique 
was not used here, but shaped with a knife.
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Resim 28- Atlı (süvari) savaşçılar (Türk ve İslam Eserleri Müzesi)
Photo 28- Horsemen (cavalry) warriors (Turkish and Islamic Arts Museum)
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 Karşısındaki süvarinin atı daha da hareketli görünmek-
tedir. Aynı şekilde ön ayaklarını kırarak dört nala koşarcasına 
ileriye atılan hayvanın gerilmiş arka ayaları, dikilmiş kulakları, 
uzun savrulmuş yelesi, düğümlü kuyruğu ve süslü koşumla-
rıyla dikkati çekmektedir. Sol ayağını öne doğru uzatan giysili 
avcı geriye dönerek, sağ eline tuttuğu kılıcını ön ayaklarıyla atın 
kalçasına kadar sıçramış olan aslanın çenesine batırmaktadır. 
Diğeri gibi büyük bölümü cepheden verilen avcının vücuduna 
yapışık aşağıya doğru sarkan kuşaklı elbisesi (kaftan), çekik 
gözleri, uzun saçları, serpuş ve hâlesiyle Selçukluların taş, ma-
den, para ve çini sanatlarında da çok karşılaşılan Orta Asya yüz 
tipini canlandırmakta ve devrin insan resim karakterlerine uy-
maktadır46. Kompozisyonu tamamlayan figürlerin hemen hepsi 
son derece realist işlenmiş, bilhassa da koşan atların doğada-
ki görüntülerine yakın derecede gerçekçi tasvirleriyle sahne-
ye hayranlık uyandıracak müthiş bir dinamizm sağlanmıştır47. 
Kompozisyonun zemini bitkisel bezemelidir. Eğri kesim tekni-
ğinde daha yüzeysel kabartılmış ince kıvrım dallarla, birbirine 
bağlanan palmet ve stilize yapraklar iki atın arasında çoğalarak 
bütün yüzeye dağılmaktadır. Atların asaleti, koşum takımlarının 
zenginliği, binicilerin elbiseleri, çizmeleri, başlık ve hâleleri bun-
ların sultan veya bir saray mensubu olduklarını göstermekte, 
süvarilerin aralarında tekrarlanarak çoğalan bitkisel süsleme-
lerle, kenar bordürlerindeki desenlerin sürekliliği birbirini takip 
eden bir konu devamlılığına işaret etmektedir.

İnsan figürleri genellikle bağdaş kurarak oturmakta, bazen 
de bir at üzerinde tasvir edilmektedir. F. Sarre bu figürlü alçı 
kabartmaların yan yana sıralanmış dilimli nişlerin yer aldığı bir 
frize ait olduğunu, ileride açıklayacağımız diğer hayvan figürle-
ri ile beraber nişlerin iç ve kemer aralarını doldurduğunu- elde 
bulunan bir örnekten yola çıkarak-ileri sürmekte, bunun en iyi 
temsil edildiği yapının Musul’daki Kara Saray olduğunu söyleye-
rek kıyaslama yapmaktadır48.

At ve binicisinin birlikte resmedildiği diğer bir alçı örneği 
yine İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde teşhir edilmek-
tedir. Kırık olduğu için baş ve ön ayakları görülemeyen hareket 
halindeki hayvanın kuyruğa bağlı olmalıdır. Üzerindeki oturan 
binici, uzun çizmeli sol ayağını dizinden geriye bükerek aşağı 
doğru sarkıtmış, ileriye uzattığı sağ eliyle de atın boynuna yapış-

46- G. Mendel, “Le Palais des Sultans Seldjoukides a Konia”, Bulletin de I’Art ancien et 
moderne, Paris 1907. p. 183 ff.

47- R. Arık, a.g.e., s.39.

48- F. Sarre, a.g.e., s. 20-21.

 The horse of the cavalry standing opposite appears even more 
dynamic. Likewise, the animal, which leaps forward with a gallop 
by breaking its front legs, draws attention with its stretched hind 
paws, sewn ears, long thrown mane, knotted tail and fancy har-
nesses. Extending his left foot forward, the dressed hunter turns 
back and dips his sword, which he holds in his right hand, into the 
chin of the lion, which has jumped up to the horse’s hips with his 
forelegs. The second hunter, depicted with his frontal body like 
the other one, characterizes the human painting styles of the pe-
riod with his belted dress (caftan) hanging downwards attached 
to the body, with slanting eyes, long hair, headgear and halo, and 
portrays the Central Asian face type, which is also common in 
the stone, metal, coin and tile arts of the Seljuks46. Almost all of 
the figures that complement the composition are handled ex-
tremely realistically, especially with the realistic depictions close 
to the images of running horses in nature, providing a magnifi-
cent dynamism to admire the scene47. The floor of the composi-
tion has a vegetal decoration. In the curved cutting technique, the 
palmettes and stylized leaves connected to each other with thin 
folded branches embossed more superficially multiply between 
the two horses and spread over the whole surface. The nobility 
of the horses, the richness of their harnesses, the clothes, boots, 
headgear and hats of the riders indicate that they were sultans or 
members of a palace. The floral ornaments repeated between the 
cavalries and the continuity of the patterns on the borders point 
to the continuation of the subject.

Human figures usually sit cross-legged and are sometimes 
depicted on a horse. F. Sarre claims that these stucco reliefs be-
long to a frieze with sliced niches lined up side by side, and - 
based on an example found in Mosul- that they fill the interior of 
niches and arches, together with other animal figures. He makes 
a comparison by saying that such a depiction is best represented 
in the Kara Palace in Mosul48.

Another example of plaster in which the horse and its rider 
are portrayed together is also exhibited in the Istanbul Turkish 
and Islamic Arts Museum. The head and forelegs of the animal 
in motion are not visible due to fracture, but the tail must be tied. 
Sitting on the horse, the rider dropped his left leg in long boots, 
bending it back from the knee, and stuck to the neck of the horse 

46- G. Mendel, “Le Palais des Sultans Seldjoukides a Konia”, Bulletin de I’Art ancien et 
moderne, Paris 1907. p. 183 ff.

47- R. Arık, ibid., p.39.

48- F. Sarre, ibid., p. 20-21.
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mıştır. Detayları iyi seçilemese de süvarinin gövdesinin yandan, 
yüzünün de büyük oranda cepheden verildiği belli olmaktadır. 
Sol elini açarak hafif yukarıya kaldırmakta, dalgalı uzun elbise-
sinin arkaya savrulmasından atın koşmakta olduğu anlaşılmak-
tadır. Bütün alçı örneklerde görüldüğü üzere burada da zemin 
ince kıvrık dal ve yapraklarla tezyin edilerek ana kompozisyona 
fon teşkil etmiştir.

 Bağdaş kurarak oturanlarla, bir niş içerisinde tasvir edilen-
ler insan figürlü alçı kabartmalar arasında ayrıca dikkat çekici-
dir. Bağdaş kuran üç örnekten ikisi eksik durumda olup Berlin 
ve Paris’teki söz konusu müzelerde sergilenmektedir. Sağlam 
olan üçüncü parça İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi’ndedir. 
Yumurtayı andıran sivri oval kolye görünümündeki bir madal-
yon içinde verilen dolgun vücutlu insan kabartmaları aynı ka-
lıptan çıkmışçasına birbirleriyle benzerlik gösterirler. Madal-
yonlar dış kenarlardan zincir halkası gibi birbirine ulanan hafif 
kabartma geometrik desenli bir bordür ile sınırlanmıştır. Ortada 
bağdaş kuranların hepsinde sağ ayak dizden içeriye bükülmüş, 
sol ayaklar ise sağdakinin üstüne gelecek şekilde dışarıya alın-
mıştır. Yüz ve vücutları cepheden tasvir edilen insanlar sol elle-
rini dirseklerden bükerek baş hizalarında bir kadeh tutmakta, 
sağ ellerini de karın seviyesine doğru kırarak göğüs hizasındaki 
bir başka nesneyi taşımaktadır. Türk ve İslam Eserleri Müze-
si’ndeki sağlam örnekten izlenebildiği kadarıyla figürün yüksek 
sivri başlığının altındaki saçların uzantılarıyla, çıplak gibi görü-
nen vücutlarına yapışık ince elbiseleri, diz altına kadar çizmeleri 
seçilebilmektedir. 

Madalyonun üst tarafında tekli, yan boşluklarda üçlü kabart-
maların yer alması araştırmacıların dikkatini çekmiş, bir arma 
veya sadece dekor amaçlı olup olmadığı konusunda bazı görüş-
ler ileri sürülmüştür49 (Resim 29).

Madalyonların “Konya Sarayının duvar dekorasyonunda ne 
şekilde kullanıldığını bilmiyoruz” diyen Sarre, bunların ufki ola-
rak yan yana sıralandığı, bir nevi bordür teşkil ettiğini düşün-
mekte, “bunlar üst sıradaki tezyini dekorasyon şekillerinden 
alınmadır” yorumunu yaparak oturarak içki içen insanın eski 
şark ve bilhassa da İslam Sanatında görüldüğünü, Kuzey Irak’ta 
killi topraktan yapılmış bir sırsız vazoda da aynı konunun işlen-
diğini söylemektedir50. 

49- L.A Mayer bunların bir arma olmayıp sadece dekor için konduğunu söyler. F. Sarre, 
Konya Köşkü, s. 24’ den naklen.

50- F. Sarre, a.g.e., s. 24.

with his right hand extended forward. Although the details can 
not be figured out easily, it is obvious that the cavalry’s body is 
depicted laterally and the face is mostly shown frontally. His left 
hand lifted up slightly and the long wavy dress windblown simly 
implies that the horse is in running position. As can be seen in 
all the plaster examples, the ground here is decorated with thin 
curved branches and leaves and forms the background for the 
main composition.

Those sitting cross-legged and those depicted in a niche are 
also striking among the human-figured plaster reliefs. Two of the 
three cross-legged examples are missing and are exhibited in the 
museums in Berlin and Paris. The third piece is displayed in the 
Istanbul Turkish and Islamic Arts Museum. The human reliefs 
given in a medallion in the shape of a pointed oval pendant re-
sembling an egg are quiet similar to each other as if they came out 
of the same mold. The medallions are bordered by a border with a 
slightly relief geometric pattern that is interconnected like a chain 
ring from the outer edges. In all those who sit cross-legged in the 
middle, the right foot is bent from the knee to the inside, and the 
left foot is taken outside, on the right. People whose faces and 
bodies are depicted from the front hold a glass at head level by 
bending their left hand at the elbows, and bending their right hand 
to the level of the abdomen, carrying another object at chest level. 
As the solid example in the Museum of Turkish and Islamic Art 
reveals, the figure’s hair extensions under the high pointed cap, 
thin dresses attached to his body that seems naked, and boots 
below the knee can be observed clearly. 

The existence of a single relief on the upper side of the medal-
lion and triple reliefs on the side spaces has attracted the attention 
of the researchers, and some opinions have been put forward as 
to whether it is a coat of arms or just a decoration49 (Picture 29).

Saying that “we do not know how the medallions were used 
in the wall decoration of the Konya Palace”, Sarre thinks that they 
are lined up side by side horizontally and constitute a kind of bor-
der. He says that the figure who sits and drinks baverage is seen 
in the ancient oriental and especially Islamic art, and the same 
subject was seen in an unglazed vase made of clay soil in North-
ern Iraq50. 

49- L.A Mayer says these are not coats of arms, but placed only for decor. F. Sarre, Konya 
Köşkü, cited from p. 24.

50- F. Sarre, ibid., p. 24.
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Resim 29- Bağdaş kurmuş vaziyette sol elinde kadeh tutan figür (Türk ve İslam Eserleri Müzesi)
Photo 29- Cross-legged figure holding a glass in his left hand (Turkish and Islamic Arts Museum)
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Elinde kadeh tutan bağdaş kurup oturanlarla, kaftanlı figür-
ler, ellerinde balık tutan, ayakta duran insanlar arasında, kimi 
saray ileri gelenlerini tasvir etmekte, kimi de astrolojik konu-
lu sahneleri canlandırmaktadır51. Türklere yabancı olmayan bu 
oturuş biçiminin Orta Asya’dan beri devam eden bir geleneğin 
Anadolu Türk Sanatında daha da zenginleşerek farklı malzeme-
lerle karşımıza çıktığı görülür. Konya İnce Minareli Taş ve Ahşap 
Eserler Müzesi’ndeki (Envanter No: 885)  Konya Kalesi’ne ait taş 
kabartma ile yine aynı kaleye ait Berlin Staatliche Museum’daki 
bağdaş kurarak oturan insan tasviri bunun en güzel örnekle-
ri arasındadır. Yine aynı şekilde Kubad Abad Sarayı çinilerinde 
sıkça karşılaştığımız bağdaş kuran insanlar, biçim ve kompo-
zisyon benzerlikleriyle Selçuklu devrinin ortak stil anlayışını en 
iyi şekilde ortaya koyan uygulamalar olup, sergilendikleri Konya 
Karatay Çini Eserleri Müzesi’ne anlam katarlar52. 

Figürlerin ellerinde tuttukları yuvarlak cisimlerin top veya 
bereket- bolluk sembolü olarak nar ya da haşhaş olduğu dü-
şünülmektedir. Rice; elinde kadeh veya top tutan bağdaş kuran 
figürün Sasanilerden geldiğini söylerken, E. Esin bu oturuş şekli 
ile ellerinde top, kadeh tutulmasının Türkistan sanatının özellik-
lerinden olduğunu belgeleriyle izah etmiştir53. 

Alçı üzerine kabartılmış bir erkek figürü de yine Berlin Mü-
zesi İslam Sanatları bölümündedir. Tek ve küçük bir parça ha-
linde ele geçirilen ve çok yıpranmış olan örnek, başı olmayan 
bir gövdenin üst kısmından ibarettir. Silik olduğu için detayları 
da tam seçilememektedir. Sarayın neresine ait olduğu ve hangi 
alanda kullanıldığı bilinmemekle birlikte, benzer uygulamanın 
daha sağlam durumdaki Kara Saray’ın dilimli kemer nişlerinin 
içinde yer almasının Konya Sarayı için de geçerli olabileceği be-
lirtilmiş54 ve buna bağlı olarak bir restorasyon denemesi yapıl-
mıştır. Eldeki verilere göre J. H. Schmidt tarafından çizimi yapı-
larak tamamlanmaya çalışılan figür üç dilimli bir niş içerisinde 
verilmiş ve cepheden tasvir edilmiştir. Elbisesi desenli olup yan 
tarafta perçemleri vardır. Göğsün ortasında yer alan ve boyunla 

51- F. Sarre, a.g.e., s. 38.

52- Yaşar Erdemir, Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi, Konya 2009, s.132- 155; R. 
Arık, a.g.e., s.23-41; Yaşar Erdemir, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi, Konya 
2009, s....

53- Konuyla ilgili daha geniş bilgi için bakınız: Tamara Talbot Rice, The Seljuks in Asie 
Mineure, London 1961; Emel Esin, “Bağdaş ve Çökmek, Türk, Töresinde İki Oturuş Şek-
linin Kadim İkonografisi”, Sanat Tarihi Yıllığı, XI, İstanbul 1970, s. 23 -242; Semra Ögel, 
“Türk Heykelciliğinde İnsan Figürü” Türk Kültürü, I/14, Ankara 1963, s. 15; Selçuk Mü-
layim, “Selçuklu Sanatında İnsan Figürünün İkonografik Kaynağı”, Antalya 3. Selçuklu 
Semineri Bildirileri, İstanbul 1989: Emel Esin, “«The Seljuks in Asia Minör» Adlı Eserin 
Tenkidi”, Vakıflar Dergisi, V, Ankara 1962, s. 275 -281.

54- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 20-21.

Among the figures sitting cross-legged with robes and hold-
ing a glass in their hands, either holding fish in their hands or 
standing, some depict the dignitaries of the palace, while some 
portray astrological scenes51. This way of sitting, which is com-
mon among Turks, is a tradition that has been pursued since Cen-
tral Asia, enriched in Anatolian Turkish Art and appeared with 
different materials. The stone relief of the Konya Castle in Konya 
Fine Minaret Stone and Wooden Works Museum (Inventory No: 
885) and the depiction of a person sitting cross-legged in Berlin 
Staatliche Museum, which belongs to the same castle, are among 
the best examples of this tradition. Similarly, cross-legged figure 
we frequently encounter in Kubad Abad Palace tiles are practices 
that best reveal the common style understanding of the Seljuk 
period with their similarities in form and composition, and add 
meaning to the Konya Karatay Tile Works Museum where they 
are exhibited52. 

The round objects held by the figures are thought to be balls 
or pomegranates or poppies as symbols of abundance and fertil-
ity. While Rice argues that the figure sitting cross-legged with a 
goblet or a ball in hand belongs to the Sassanids, E. Esin explaines 
with documents that holding a ball or goblet while sitting is one of 
the characteristics of the Turkestan art53. 

A male figure embossed on plaster is also displayed in the Is-
lamic Arts section of the Berlin Museum. The worn-out example, 
captured in a single and small piece, consists of the upper part of a 
body without a head. Since the piece is rubbed out, its details can-
not be determined completely. Although it is not definete which 
part of the palace it belongs and is used, it has been suggested 
that the similar application located in the segmented arch niches 
of the more robust Kara Palace may also be valid for the Konya 
Palace; thus, a restoration trial has been made accordingly54. Ac-
cording to the available data, the figure, which was drawn by J. H. 
Schmidt and tried to be completed, was located in a three-seg-
mented niche and depicted frontally with his dress patterned and 

51- F. Sarre, ibid., p. 38.

52- Yaşar Erdemir, Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi, Konya 2009, pp.132- 155; R. 
Arık, ibid., pp.23-41; Yaşar Erdemir, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi, Konya 
2009, p....

53- For more information on the subject, see: Tamara Talbot Rice, The Seljuks in Asie Mi-
neure, London 1961; Emel Esin, “Bağdaş ve Çökmek, Türk, Töresinde İki Oturuş Şeklinin 
Kadim İkonografisi”, Sanat Tarihi Yıllığı, XI, İstanbul 1970, pp. 23 -242; Semra Ögel, “Türk 
Heykelciliğinde İnsan Figürü” Türk Kültürü, I/14, Ankara 1963, p. 15; Selçuk Mülayim, 
“Selçuklu Sanatında İnsan Figürünün İkonografik Kaynağı”, Antalya 3. Selçuklu Semineri 
Bildirileri, İstanbul 1989: Emel Esin, “«The Seljuks in Asia Minör» Adlı Eserin Tenkidi”, 
Vakıflar Dergisi, V, Ankara 1962, pp. 275 -281.

54- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 20-21.



KONYA SARAYI & II.KILIÇ ARSLAN KÖŞKÜ / KONYA PALACE & II. KILIC ARSLAN MANSION 145

karın arasını kaplayan bitkisel süslemede: alttaki bir palmetten 
çıkarak iki yandan yukarı doğru kıvrılan ince dallar, büyüklü 
küçüklü stilize yapraklara bağlanıp kapalı bir sistem oluştura-
rak üstte daha küçük bir tepe palmetiyle tamamlanırlar. Boyun 
kısmı gövdeden iki ince çizgi ile ayrılan figürün bağdaş kurarak 
oturduğu düşünülmekte, F. Sarre tarafından: “Ancak insan tas-
virine ait bakiye dahi, Nicsh duvarının zengin dekorasyonundan 
kalma parçalarla bir araya getirilince, iş bu Bortenin (bordür) ne 
şekilde olduğunun tanınmasına, restore edilmesine imkan ver-
mektedir. Bu motifteki uzun perçemli bağdaş kurmuş adam, 
Bağdat’taki eski tılsım kapısında Halit Nasır’ın (sembolik) resmi-
ni hatırlatmaktadır55” benzetmesi yapılmaktadır.

Paris’te bulunan alçı kalıba dökülmüş bir parçada da niş içe-
risinde tasvir edilen bir insan başı kabartması dikkati çeker. Alt 
tarafı sade profilli silmeli parçanın mukarnas dolgulu üst alınlığı 
hafif öne taşıntılıdır. Yanlardan iki bitki dalının sınırladığı hafif 
oyulmuş kemerli bir niş içine kabartılan insan başının yuvar-
lak yüzü, ince çenesi, küçük ağzı, uzun burnu ve yay kaşlarıyla, 
iki yana taranmış kalın saçları, Selçuklularda sembolleşen Orta 
Asya yüz tipi geleneğinden biraz ayrılmış gözükmekte, parçanın 
yanlarında yarım kalan niş ve mukarnas kalıntıları, aynı motifin 
yan yana tekrarlanarak devam eden bir bordüre ait olduğuna 
işaret etmektedir.

Hayvan tasvirli alçılar sarayın en fazla çeşitlilik gösteren ör-
nekleridir. Yürüyen, koşan ve avlarını yakalamaya çalışan aslan-
lar ve yabani köpeklerle, yakalanmamak için bunların önünden 
kaçan tavşan, tilki, geyik, karaca, ceylan vb. gibi hayvanların 
konu edildiği av sahnelerine daha çok rastlanmaktadır. Küçük-
lü-büyüklü parçalar halinde ele geçirilen hayvan mücadelesinin 
işlendiği bu örneklerde aynı veya benzer konuların tekrarlan-
dığı görülmekte, bunların farklı genişlikteki bordürler halinde 
duvarların iç yüzünü tezyin ettiği anlaşılmaktadır. Bordürler alt 
ve üstten profilli birer silme ile sınırlanmış, az da olsa zencirek 
desenine yer verilmiştir.  Yüksek kabartma figürlere fon teşkil 
etmek üzere zeminde daha yüzeysel kabartılmış bitkisel beze-
me dikkati çeker. Bütün yüzeye dağılıp “S” kıvrımı yaparak rit-
mik şekilde tekrarlanan, bir gövdeden ters yöne kavislenen ince 
dal ve stilize yapraklar bazen sade, bazen de iç içe helozonik 
kıvrımlar yaparak palmetlerle tamamlanırlar (Resim 30). 

55- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 20-21.

forelocks on the side. Inside the floral decoration, located in the 
middle of the chest and covering between the neck and the abdo-
men, thin branches that curl upwards from a palmetto at the bot-
tom are connected to stylized leaves of large and small, forming 
a closed system and completed with a smaller peak palmette at 
the top. It is thought that the figure, whose neck is separated from 
the body by two thin lines, is seated cross-legged. F. Sarre makes 
an analogy as follows: “However, even the remnant of the human 
depiction, when brought together with pieces from the rich deco-
ration of the Nicsh wall, helps to recognize and restore the shape 
of this border. The man in this motif, cross-legged with long fore-
locks, reminds us of the (symbolic) picture of Halit Nasır at the old 
talismanic gate in Baghdad55”.

A human head relief depicted in a niche on a piece of molded 
plaster in Paris also draws attention. The upper pediment filled 
with muqarnas, underside molded with plain profile, protrudes 
slightly forward. The round face of the human head embossed in 
a slightly carved arched niche bounded by two plant branches on 
the sides, thin chin, small mouth, long nose, bow eyebrows, thick 
hair combed from both sides seem to be somehow different from 
the Central Asian facial type tradition symbolized by the Seljuks. 
The niche and stalactite remains indicate that this motif belongs 
to a border that repeats continuously side by side.

Plasters with animal figures are the most diverse examples of 
the palace, such as lions and wild dogs depicted as walking, run-
ning or trying to catch their prey; on the contrary, rabbits, foxes, 
deer, roe deer, gazelles, etc. that run away from them to avoid 
being caught, as well as various hunting scenes where such an-
imals are included. In general, the same or similar subjects are 
repeated in these examples, in which the animal struggle is an-
imated in small and large pieces, mostly as a means of decora-
tion preferred for the inner face of the walls as borders of differ-
ent widths. The borders are limited by a top and bottom profiled 
molding, though guilloche pattern is rarely used as a decoration. 
The more superficially embossed floral decoration on the floor, 
forming a background for the high relief figures, also draws at-
tention. Thin branches and stylized leaves, which are scattered 
over the whole surface and repeated rhythmically by making an 
“S” curve, curving in the opposite direction from a stem, are com-
pleted with palmettes, sometimes making plain and sometimes 
intertwined helozonic folds (Picture 30). 

55- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 20-21.
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Resim 30- Hayvan figürü alçı fragmanlar (Türk ve İslam Eserleri Müzesi)
Photo 30- Animal figured plaster fragments (Turkish and Islamic Arts Museum)
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Eldeki buluntular arasında aslanların genelde daha sakin ve 
normal koşar durumda tasvir edildiği yahut da gerilmiş adaleleri 
ve ileri fırlayan ön ayakları ile avına bütün hızıyla saldırdığı göz-
lenmektedir. Kulaklar dik veya yatık, uçları topuzlu kuyrukları ise 
arkaya doğru uzanmış veya yukarıya kavislenmiştir. Önlerinde 
koşan hayvanların can havliyle nasıl kaçıştıkları, yakalanmamak 
için büyük çaba sarf ederek ayaklarıyla ileriye atıldıkları âdeta bir 
film şeridi gibi izlenebilmektedir. 

Bunların kavislenerek arkaya sarkmış kalın uzun kuyrukları, 
dikkat kesilmiş dikilmiş kulakları, başını geriye çevirerek ürkek 
ve korku dolu bakışları son derece realist olarak verilebilmiştir. 
Bu realizm Türklerin Orta Asya göçebe kültüründen gelen zengin 
hayvan stilinin tezahüründen başka bir şey olmayıp, Konya Sara-
yı öncü olmak üzere Kubad Abad Sarayı çini ve alçılarında, Diyar-
bakır ve Konya Kalesiyle pek çok Selçuklu eserinde tekrarlanmış, 
aynı geleneği sürdüren Karamanoğlu sanatında da devam etmiş-
tir. Bunun en bariz numunelerinden birisi bu beyliğe ait Konya-E-
reğli’sindeki Şeyh Şihabüddin Sühreverdi Külliyesidir. 1986-1987 
yıllarında burada yapılan kazıda hayvan mücadelesini konu alan 
ve âdeta aynı kalıptan çıkmışçasına Konya Köşkü’ndeki alçılarla 
benzerlik gösteren çok sayıda alçı fragman bulunmuştur56. 

Bu canlı mahluk tasvirleri Anadolu Türk sanatında olduğu gibi 
o devirde İran ve Irak’ta küçük el sanatlarının hemen hepsinde 
iyi bilinmekte57. Bilhassa da buralarda ön planla çıkan metal işçi-
liğindeki hayvan tasvirlerine benzemektedir58.  

Aslan figürü, av sahnesi dışında değişik alanlarda ve farklı 
görüntülerle de tasvir edilmiştir. Bunlardan birisi bir süs frizinin 
dilimli kemerleri arasında sırt sırta tasvir edilen iki arslan ka-
bartmasıdır. Ortadaki bir bitki dalının iki tarafına simetrik olarak 
yerleştirilen hayvanlar, omuzdan çıkarak yukarı doğru kıvrılan 
(üç) dilimli kanatları, arka ayaklarına kadar inen uzun kuyrukları, 
ileriye doğru atılmış bükük ön dirsekleri ile yürür vaziyette tasvir 
edilmişlerdir. Soldakinin boyun ve başı kırıldığı, sağdakinin ise 
ancak arka tarafı sağlam kalabildiği için bütünü hakkında kesin 
bir hüküm yürütmek mümkün değildir, ancak zemindeki ince 
kıvrık dal ve stilize yapraklı bitkisel bezemenin figürlü kompo-
zisyona fon oluşturduğu bellidir. 

56- Beyhan Karamağaralı, “Ereğli Şeyh Şihabü’d-Din Sühreverdi Türbe, Mescid ve Zavi-
yesi Sondajları”, VII Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 20-22 Mayıs 1985, Ankara 1986, 
s. 661-667; Beyhan Karamağaralı, “Ereğli Şeyh Şihabü’d-Din Sühreverdi Külliyesi Kazısı”, 
VII. Vakıf Haftası Kitabı (Ankara 5-7 Aralık 1989), Ankara 1990, s. 255-277. Merhum B. 
Karamağaralı ile beraber yürüttüğümüz bu kazının özellikle alçı buluntuları kültür ve 
sanatımızın devamlılığı konusunda çok önemli ipuçları vermektedir.

57- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 18.

58- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 37.

Among the finds, it is observed that lions are generally depicted 
in a calm and normal running state, or they attack their prey at full 
speed with their stretched limbs and forelimbs jumping forward. 
The ears are upright or flattened, while the knob tag is stretched 
back or curved upwards. It feels like watching a film strip when 
the animals running in front of them flee for dear life, rushing for-
ward with their feet, and make a great effort not to be caught.

Their thick long tails that hang back by curving, attentive- up-
right ears, timid and fearful gaze by turning their head back are all 
portrayed as extremely realistic. This realism is nothing more than 
a manifestation of the rich animal style originated from the Central 
Asian nomadic culture of the Turks, which was repeated in the 
tiles and plaster of the Kubad Abad Palace, Diyarbakır and Konya 
Castle, and continued in Karamanoğlu Art with similar examples. 
One of the most obvious examples of this is Sheikh Şihabüddin 
Sühreverdi Complex in Konya-Ereğli belonging to this principal-
ity. During the excavations carried out here in 1986-1987, a large 
number of plaster fragments on animal struggle were found, 
which are similar to the plasters in the Konya Mansion, as if they 
were copies made of the same mold56.

The depictions of these living creatures were well known and 
common in almost all small handicrafts in Iran and Iraq at that 
time57 as in Anatolian Turkish Art, being especially prominent in 
metalworking of animal depictions58.  

The lion figure is depicted in different areas and with differ-
ent images, apart from the hunting scene, as seen in the relief of 
two lions depicted back to back between the segmented arches 
of an ornamental frieze. The animals placed symmetrically on 
both sides of a central plant branch are depicted walking with 
(three) segmented wings that curl upward from the shoulder, long 
tails descending to their hind legs, and bent front elbows thrown 
forward. It is not possible to make a definite judgment about the 
whole, since the neck and head of the left one is broken, while the 
one on the right could only remain intact, but it is obvious that the 
thin curved branch and stylized leafed vegetal decoration on the 
ground form the basis for the figured composition.

56- Beyhan Karamağaralı, “Ereğli Şeyh Şihabü’d-Din Sühreverdi Türbe, Mescid ve Zavi-
yesi Sondajları”, VII Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 20-22 Mayıs 1985, Ankara 1986, 
pp. 661-667; Beyhan Karamağaralı, “Ereğli Şeyh Şihabü’d-Din Sühreverdi Külliyesi Kazı-
sı”, VII. Vakıf Haftası Kitabı (Ankara 5-7 Dec. 1989), Ankara 1990, pp. 255-277. Especially 
the plaster findings of this excavation, which we carried out with the deceased B. Kara-
mağaralı, give very important clues about the survival of our culture and art.

57- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 18.

58- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 37.



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD148

Arslan figürlü diğer bir alçı kabartma ise Orta Asya’daki bal-
ballara benzemektedir. Alâeddin Camii’nin avlusunda 29.03.1971 
tarihinde başlayan kısa süreli bir sondaj kazısında59 bulunmuştur. 
İki metre derinliğindeki bir mezar dolgu toprağından çıkarılan 
çok sayıdaki alçı parça arasında dikkati çeken arslanın silindirik 
düz gövdesi boyunsuz olarak  doğrudan başıyla birleşmektedir. 
Hafif çıkık elmacık kemikleri, geniş ablak suratı, kaşlarından çe-
neye kadar inen uzun burnu, iri kulakları ve yumuk gözleri ile 
farklı bir görüntü ortaya koymakta, bu haliyle sanki sembolik bir 
anlam ifade etmektedir. Bu örnekleri daha da çoğaltmak müm-
kündür. 

Yabani köpekler, avlarını yakalamaya çalışan bir başka hay-
van grubunu oluştururlar. Bir kısmı köşk kazısında bulunan, bazı 
örnekleri de Alâeddin Camii avlusundaki sondajlarda çıkarılan bu 
yırtıcı hayvanların bazen kafalarını kaldırıp, bazen de öne uzatıp 
büyük bir kızgınlıkla yakalamak istedikleri av üzerine atıldıkla-
rı ön ayaklarının ileri hamlesinden belli olmakta, yarım açılmış 
uzun güçlü çeneleri, iri gözleri ve boyunlarındaki tasmalarıyla 
dikkati çekmektedir. Bir örnekte, önde can havliyle kaçarak ken-
dini kurtarmaya çalışan hayvanın açılmış ayakları ve korkuyla 
geriye dönüp bakışı konuya ayrı bir duygu ve anlam kazandırmış, 
bu hareket sahnesi, diğer bir örnekte olduğu gibi, öndeki hayva-
nın kendini kovalayan yabani köpekten kurtulabilmek için başını 
çevirerek onu takip etmesiyle daha da kuvvetlendirilmiştir60.

Kaçan hayvanların hepsi tam olarak anlaşılamasa da bazen 
başını kaldırarak büyük bir süratle koşan, bazen geriye çevirerek 
bakan hayvanlar arasında uzun çatallı boynuzuyla yaban keçisini, 
uzun kuyruğuyla tilkiyi, kısa güdük kuyruklu tavşanı, karaca vb. 
yi kolaylıkla tanımak mümkündür.

Kuşlu olanlar, Konya Köşkünü bezeyen alçı kabartmalar ara-
sında ayrı bir öneme haizdir. Bunlar bazen doğaya uygun olarak 
gerçek görüntüleriyle, bazen de çift başlı (kartal) veya insan başlı 
(siren) gibi gerçek dışı görüntüleriyle tasvir edilmişlerdir. 

Doğaya uygun olarak tasvir edilenler arasında özellikle tavus 
kuşlarının bulunması “sonsuz yaşam ve cennet simgesi olarak 
yorumlanmıştır61. Bunlardan sarayın dolap raf nişine ait bir alçı 
levha günümüze büyük oranda sağlam gelebilmiştir. İstanbul 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan tavus kuşlu kabart-
malı bu köşeliğin dik kenarları sade birer silme ile sınırlanmıştır. 

59- E. Yurdakul, a.g.m., s. 168, res. 32.

60- F.Sarre , Konya Köşkü, s. 5, levha 10; E. Yurdakul, a.g.m., s. 168, res. 30.

61- R. Arık, a.g.e., s.179. 

Another plaster relief with a lion figure resembles the balbals 
in Central Asia, found during a short drilling excavation in the 
courtyard of the Alâeddin Mosque, which started on 29.03.197159. 
The cylindrical flat body of the lion, which draws attention among 
the many gypsum pieces excavated from a two-meter deep buri-
al filling soil, directly joins with its head without a neck. It reveals 
a different image with its slightly prominent cheekbones, wide 
flannel face, long nose from eyebrows to the chin, big ears and 
soft eyes, as if it conveys a symbolic meaning. Several more ex-
amples can be listed in this category.

Wild dogs form another group of animals that are depicted 
as catching their prey. Some of these predators were found in 
the pavilion excavation while some samples were unearthed in 
the drillings in the courtyard of the Alâeddin Mosque. It’s evident 
from the forward thrust of their forelegs and their raised heads, 
sometimes reach forward, that they want catch their prey with 
great anger. They easily attract attention with their half-opened 
long strong jaws, large eyes and collars on their necks. As seen in 
another example, the open legs of the animal trying to save itself 
by running away with dear life and looking back with fear gave 
a different feeling and meaning to the subject. This action scene 
has also been promoted deeply in another example, in which the 
animal in the front prees the wild dog by turning his head to get 
rid of the beast chaser60.

Although not all of the escaping animals can be fully figured 
out, the animals that run at great speed by raising their head, or 
sometimes looking back, can be easily recognised such as the 
wild goat with its long forked horn, the fox with its long tail, the 
short stubby-tailed rabbit, roe deer, etc. 

Plasters with bird pictures are of particular importance among 
the plaster reliefs that adorn the Konya Pavilion. They are some-
times depicted with their real images in accordance with nature, 
and sometimes with unreal images such as double-headed eagle 
or human-headed siren.

The presence of peacocks among those depicted in accord-
ance with nature has been interpreted as the symbol of “eternal 
life and heaven”61. Of these, a plasterboard belonging to the cabi-
net shelf niche of the palace has survived to a great extent today. 
The vertical edges of this peacock embossed corner, located in 
the Istanbul Museum of Turkish and Islamic Arts, are bordered by 

59- E. Yurdakul, ibid., p. 168, photo 32.

60- F.Sarre , Konya Köşkü, p. 5, plate 10; E. Yurdakul, ibid., p. 168, photo 30.

61- R. Arık, ibid., p.179. 
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Aynı silmenin köşeliğin profilli kenarını da çerçevelediği devam 
eden uzantısından anlaşılmaktadır. Kuşun gövdesi, ince ayakları 
ve başı hafif yandan verilmiş, ince kıvrım dallı zarif bir bitki de 
zemine fon oluşturmuştur. Aşağıdan çıkararak yukarı doğru ka-
vislenen bitkinin gövdesi hayvanın başının üstünden içeri kıvrıla-
rak ikiye ayrılıp şematik birer yaprakla tamamlanmaktadır.

İnsan başlı kuş (siren) figürleri de benzer bir anlayışla tas-
vir edilmiştir. Bir alçı levhanın iki tarafına simetrik olarak yer-
leştirilen kuşlar zincir gibi halkalanmış dikey bir kuşakla ikiye 
ayrılmış, içlerine de ayrı ayrı insan başlı kuş gövdeli bazı hayali 
yaratıklar resmedilmiştir. Bunların bilhassa ayakları birbirine 
benzerlik gösterirken, uzun kuyrukları tavus kuşlarına göre 
daha ince, benekli kanatları ise daha detaylı işlenmiştir. Kısa bir 
boyuna bağlanan yuvarlak yüz, kaş, göz, burun ve ağızlarıyla bir 
kadın silueti ortaya konmuştur. Koruyucu, uğur talih getirici tıl-
sımlı yaratıklar olarak düşünülen sirenlerin Selçuklu sanatına 
geçişi Orta Asya kaynaklı olup, Çin’de Uygurlar’da Budistler’de 
Karahanlılar’da kullanılmıştır. Konya Kalesi’yle Kubad Abad Sa-
rayı çinilerinde de değişik üsluplarda karşımıza çıkan sirenler, 
İnce Minare Taş ve Ahşap Eserleri Müzesi ile Karatay Çini Mü-
zesi’nde sergilenmektedir62 (Resim 31).

Kartal ve balık figürünün tasvir edildiği kırık bir alçı parçası 
Karatay Çini Eserleri Müzesi’ndedir. Büyük oranda tahrip olduğu 
için bütünü hakkında kesin bir hükme varamadığımız parçanın 
üst kenarının düzgün olduğu ve oluklu sade bir silme ile sınır-
landığı belli olmakta, ortasına da yırtıcı bir kuş (kartal) ile balık 
figürünün kabartıldığı görülmektedir. Kartalın sağ yarısı eksik 
olsa da daha sağlam kalabilen diğer (sol) tarafından anlaşıldı-
ğı üzere ince çizgilerle desenlenmiş oval gövdesi, buna bitişen 
pençeli kısa ayağı, yana açılmış güçlü ve adaleli kanadıyla dikkat 
çekmekte, üst bölümü benekli olan uzun kanadı dıştan içe doğ-
ru kavislendikten sonra üç tarafından dilimlenerek incelmekte-
dir. Hayvanın kulaklı ve küpeli başı sola doğru bükülen uzun bir 
boyunla gövdeye bağlanmıştır. Gövde ile kanat karşıdan, baş ve 
boyun ise yandan resmedilmiş olup, yana bükülen bu boyun ve 
başın aynı şekilde diğer tarafta da simetrik olarak tekrarlandığı-
nı, dolayısıyla da çift başlı olduğunu rahatlıkla söylemek müm-
kündür. Bu durum Selçuklularda en çok rağbet gören bir tasvir 
şeklidir ve Orta Asya’dan beri mimaride, küçük el sanatlarında, 
dokuma ürünlerinde hep tekrarlana gelmiştir.

62- Y. Erdemir, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler, s.; Y. Erdemir, Karatay Çini Eserler, s. 
140; R. Arık a.g.e., s. 35-39.

a simple molding. It is understood from the continuing extension 
that the same molding also frames the profiled edge of the cor-
ner. The body, thin feet and head of the bird are given a slightly 
laterally, as an elegant plant with thin curved branches forms the 
background for the ground. The body of the plant, which is curved 
upwards from the bottom, is divided into two by curling from the 
top of the animal’s head and is completed with a schematic leaf.

Human headed bird (siren) figures are also depicted with sim-
ilar understanding. Birds placed symmetrically on both sides of 
a plasterboard are divided into two by a vertical belt ringed like 
a chain, and some imaginary creatures with human headed bird 
bodies are depicted separately. Especially the feet of these are 
similar to each other, their long tails are thinner than the pea-
cocks, and their speckled wings are pictured more detailed. A fe-
male silhouette is revealed with a round face attached to a short 
neck, eyebrows, eyes, nose and mouth. The transition of siren to 
Seljuk art, which is thought to be protective, bring good fortune 
and a talisman creature, originated in Central Asia and was used 
by the Qarakhanids, the Buddhists, the Uighurs and in China. The 
sirens, which appear in different styles on the tiles of Konya Castle 
and Kubad Abad Palace, are exhibited in Ince Minaret Stone and 
Wooden Works Museum and Karatay Tile Museum62 (Picture 31).

A broken plaster piece depicting an eagle and fish is displayed 
in the Karatay Tile Works Museum. It is evident that the upper 
edge of the piece, which we could not reach a definite conclusion 
about because it was destroyed to a great extent, is solid and bor-
dered by a plain corrugated molding, and it is seen that a bird of 
prey (eagle) and fish figure is embossed in the middle. Although 
the right half of the eagle is missing, as understood by the other 
(left), which could remain uniform, it still attracts attention with 
its oval body patterned with fine lines, short pawed foot adjacent 
to it and strong and muscular wings opened to sides. Its long 
wing, whose upper part is speckled, is curved from outside to 
inside and becomes thinner by slicing on three sides. The head of 
the animal with ears and earrings is attached to the body by a long 
neck that bends to the left. The body and the wings are depicted 
frontally, whereas the head and neck are depicted laterally, bent 
to the side, and repeated symmetrically on the other side, being 
double-headed. This is the most popular form of description in 
the Seljuks and has been repeated in architecture, small handi-
crafts, and woven products since Central Asia.

62- Y. Erdemir, İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler, p.; Y. Erdemir, Karatay Çini Eserler, p. 
140; R. Arık ibid., pp. 35-39.
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Resim 31- Siren tasviri (Türk ve İslam Eserleri Müzesi)
Photo 31- Siren depiction (Turkish and Islamic Arts Museum)
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 Zemini ince kıvrık dallarla bezeli alçı parçanın sol üst kö-
şesine yerleştirilen balık figürü, dilimli kuyruğu, kanadı ve ne-
redeyse kartalınkine bitişen başı ile daha gerçekçi görünmekte, 
kartal, karakuş doğan vb. gibi isimlerle anılan ve hepsini de an-
dıran çift başlı bu efsanevi yaratıkla  -biraz da- tezat oluştur-
maktadır.

Yine Konya Köşkü’ne ait olup evvelce Stockholm’de Dr. F.R. 
Martin Koleksiyonunda bulunan kartallı bir alçı parçanın da bir 
friz nişine ait olduğu tahmin edilmektedir63. M.V. Berchem’in 
araştırmalarıyla Konya Selçuklu Sarayı’ndan geldiği ispat olu-
narak etraflıca tanıtılan, F. Sarre, S.L Poole, gibi müellifler tara-
fından da yayınlanan bu parçadaki kartal figürü de önceki gibi 
eksik durumdadır. F. Sarre’nin çiziminde sağ tarafının sağlam 
olduğu görülmektedir. Gövdesinin küçük olmasına karşılık 
kuyruğu uzun ve pençeleri de çok büyük olan kartalın sade başı 
uzun bir boyunla gövdeye bağlanmıştır. Baş ve vücut hafif yan-
dan tasvir edilmiş, zemine de yer yer bitkiler serpiştirilmiştir.

63- F. Sarre, Konya Köşkü, s. 19, şekil 28.

The fish figure placed in the upper left corner of the plaster 
piece adorned with thin curved branches on the floor looks more 
realistic with its segmented tail, wing and head almost adjacent 
to that of the eagle. This double-headed mythical creature, which 
is known by names such as eagle, lammergeir, falcon etc. and 
resembles them all, is a bit of a contrast.

It is also thought that an eagle piece of plaster, previously be-
longed to the Konya Pavilion, but displayed in the Dr. F.R. Martin 
Collection in Stockholm, also belongs to a frieze niche63. The eagle 
figure in this piece, which was introduced by authors such as F. 
Sarre, S.L Poole, and which was proved with the researches of 
M.V. Berchem that it came from the Konya Seljuk Palace, is also 
incomplete like the former one. It is seen in F. Sarre’s drawing that 
the right side of the eagle is intact. Although its body is small, its 
tail is long and claws are very large. Eagle’s plain head is attached 
to the body with a long neck. The head and body are depicted 
slightly frontally, as plants are scattered on the ground.

63- F. Sarre, Konya Köşkü, p. 19, fig. 28.
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B. ÇİNİ SÜSLEME

Yukarıda ifade edildiği gibi gerek eski fotoğraflarının görün-
tüleri, gerek seyyahların anlattıkları, Kılıç Arslan Köşkü’nün dış 
kısmının zengin çinilerle kaplı olduğunu göstermektedir. Cep-
hedeki dış zenginliğe bakarak içeride de aynı oranda ve hatta 
daha fazla çini malzemenin kullanıldığını söylemek mümkün-
dür. Çinileri hakkında yerli, yabancı bir hayli yayın yapılmıştır64. 
Özellikle de 1941 yılı kazısında alçı, tuğla gibi diğer elemanlarla 
birlikte çok sayıda çini malzeme ortaya çıkarılmış65, Selçuklu 
çiniciliğine büyük katkı sağlayan ve Anadolu’da başka benzer 
örneklerine rastlanmayan yeni teknikler66 bu eserde bulun-
muştur. Büyüklü, küçüklü, tam, yarım, eksik parçalar halinde 
ele geçirilen, çeşitli konuların yanında bilhassa da figürlü süsle-
meleriyle öne çıkan bu çiniler, Konya Karatay Çini Eserleri Mü-
zesi67 ile İstanbul Türk İslam Eserleri Müzesi başta olmak üzere 
Berlin İslam Sanatları Müzesi, New York Metropolitan Müzesi 
gibi yurtdışı müzeleriyle özel koleksiyonlara dağılmış durum-
dadır. Hem bunlardan, hem de XIX. yüzyılda Konya’ya gelerek 
köşkle ilgili çalışmalarda bulunan, renkli-renksiz çizimlerini 
yapan, fotoğraflarını çekerek kitabesini yayınlayan68 batılı araş-
tırmacıların ortaya koyduğu malzemelerden yola çıkarak, Sel-
çuklu sanatının nadide örneklerini oluşturan çinilerini yeni bir 
tasnifle şöyle açıklayabiliriz:

64- Y. Erdemir, “II. Kılıç Arslan Köşkü ve Nadide Çinileri”, s. 333-348; Y. Erdemir, Ka-
ratay Medresesi Çiniler, s.132-136; R. Arık, a.g.e., s.23-41; R. Arık- O. Arık, a.g.e., s. 225- 
238; Şerare Yetkin, “Türk Çini Sanatından Bazı Önemli Örnekler ve Teknikleri”, Sanat 
Tarihi Yıllığı, I, İstanbul 1965, s. 60-102; Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının 
Gelişmesi, İstanbul 1986, s.113-124; Tahsin Öz, Turkısh Ceramıcs, Ankara 1957, s.8-9, pl.I, 
şek.1-7; Gönül Öney, Türk Çini Sanatı, İstanbul 1976, s.39-48; Gönül Öney, İslam Mima-
risinde Çini, İzmir 1987; K. Otto - Dorn, Turkische Keramik, Ankara 1957.

65- M. Akok, “Alaeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazılar”, 
s. 217-236.

66- Ş. Yetkin, a.g.m., s. 60-102.

67- Y. Erdemir, Karatay Çini Eserler, s. 132-136. 

68- F. Sarre, Reise in Klainesien, s.; F. Sarre, Konya Köşkü, s.52, levha 2.

B. TILE DECORATION

As stated above, both the old photographs and the stories 
told by the travelers indicate that the outer part of the Kılıç Ars-
lan Pavilion was covered with rich tiles. Looking at the external 
richness of the facade, we can conclude that the same proportion 
or even more tile material must have been used inside. A great 
deal of domestic and foreign publications have been made about 
its tiles64, especially in the excavation carried out in1941, when 
a large number of tile materials were unearthed together with 
other elements such as plaster and brick65. New techniques66 
that contributed greatly to the Seljuk tile style and unique simi-
lar examples in Anatolia were recovered through this excavation. 
These tiles, found in large, small, complete, half, or incomplete 
pieces, stand out with their figured ornaments besides portraying 
various subjects, and distributed to museums abroad and private 
collections such as Konya Karatay Tile Art Museum67 and Istanbul 
Turkish Islamic Art Museum, Berlin Museum of Islamic Art, New 
York Metropolitan Museum. Based on these tiles and the materi-
als produced by western researchers who came to Konya in the 
19th century and made colorful-colorless drawings, took photos 
and published the inscription68, we can explain the tiles, which 
constitute rare examples of Seljuk art, as follows: 

64- Y. Erdemir, “II. Kılıç Arslan Köşkü ve Nadide Çinileri”, pp. 333-348; Y. Erdemir, Kara-
tay Medresesi Çiniler, pp.132-136; R. Arık, ibid., pp.23-41; R. Arık- O. Arık, ibid., pp. 225- 
238; Şerare Yetkin, “Türk Çini Sanatından Bazı Önemli Örnekler ve Teknikleri”, Sanat 
Tarihi Yıllığı, I, İstanbul 1965, pp. 60-102; Şerare Yetkin, Anadolu’da Türk Çini Sanatının 
Gelişmesi, İstanbul 1986, pp.113-124; Tahsin Öz, Turkısh Ceramıcs, Ankara 1957, pp.8-9, 
pl.I, fig.1-7; Gönül Öney, Türk Çini Sanatı, İstanbul 1976, pp.39-48; Gönül Öney, İslam 
Mimarisinde Çini, İzmir 1987; K. Otto - Dorn, Turkische Keramik, Ankara 1957.

65- M. Akok, “Alâeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına Yapılan Arkeolojik Kazılar”, 
pp. 217-236.

66- Ş. Yetkin, ibid., pp. 60-102.

67- Y. Erdemir, Karatay Çini Eserler, pp. 132-136. 

68- F. Sarre, Reise in Klainesien, p.; F. Sarre, Konya Köşkü, p.52, plate 2.
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I- Formlarına göre:

A-  Altıgen çiniler

a- Mozaik şeklinde kesilmiş(yıldız-dörtgen-baklava) par-
çaların meydana getirdiği altıgenler

b- Yekpare bir parçadan şekillenen altıgenler

B- Yıldız formlu çiniler

a- Altı kollu yıldızlar

b- Sekiz kollu yıldızlar

C- Kare çiniler

D- Haçvari çiniler

E- Dikdörtgen çiniler diye gruplandırmak mümkündür

  

  II- Tekniklerine göre;

A- Sıraltı ve sırüstü tekniğindeki (minai ) çiniler

B- Sırüstü tekniğindeki (Lüster) çiniler

C- Sıraltı tekniğindeki çiniler

D- Tek renk sırlı -veya-renkli sır çiniler (yıldız, haç) ola-
rak gruplandırılabilir.

A.  Altıgen Çiniler:

a- Köşkte “minai” olarak ta bilinen sıraltı ve sırüstü tekniğinde 
hazırlanmış mozaik şeklinde uygulanan altıgen çini levhacıklar 
zengin ve çok önemli bir grubu oluştururlar (Resim 32-35). Bun-
lar arasında Berlin İslam Sanatı Müzesi’nde bulunan altıgen çini 
parça en önemli örneklerden birisini teşkil eder (Resim 32). Or-
tada yekpare altı kollu bir yıldız ile bunun kol aralarını dolduran 
mozaik gibi küçük geometrik levhacıklar dışta daha büyük ikin-
ci bir yıldız meydana getirmekte, bunun da araları yine baklava 
dilimli çini parçalarıyla doldurularak altıgene tamamlanmakta-
dır. Merkezdeki yıldızın sadece bir kolu eksik olup yüzeyine ud 
çalan bir figür resmedilmiştir. Beyaz zeminli yıldızın kolları dış-
tan kahverengi çizgili bir konturla sınırlanmış, ortasına da mü-
zisyen yerleştirilmiştir. Ayaklarını toplayarak sol dizinin üstüne 

I-     In terms of form:

A- Hexagonal tiles

a- Hexagons formed by pieces cut in mosaic form 
(star-quadrilateral-diamond)

b- Hexagons shaped by a single piece

B- Star shaped tiles

a- Six-armed stars

b- Sekiz kollu yıldızlar

C- Square tiles

D- Cross-like tiles

E- Rectangular tiles 

    

II- In terms of techniques;

A- Under glaze and over-glaze technique (minai) tiles

B- Over-glaze technique (Luster) tiles

C- Tiles in the underglaze technique

D- Mono-color glazed -or-colored glaze tiles (star, cross) 

A.  Hexagonal tiles:

a- In the mansion, hexagonal tile plates applied in the form of 
mosaic in the underglaze and glaze technique, also known as “mi-
nai”, form a rich and very important group (Picture 32-35). Among 
these, the hexagonal tile piece found in the Berlin Museum of Is-
lamic Art is one of the most important examples (Picture 32). A 
solid six-armed star in the middle and small geometric plates like 
mosaic filling its arms form a second larger star on the outside, 
which is filled with diamond-shaped tile pieces and completed 
into a hexagon. Only one arm of the central star is missing, and a 
figure playing the oud is depicted on its surface. The arms of the 
star with a white background are bordered by a brown striped 
contour from the outside, and the musician is placed in the mid-
dle. The dark blue dress of the figure, who is depicted sitting 
on his left knee by pulling the feet and bending the right knee 
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Resim 32- Altıgen mozaik çini. (Berlin İslam Sanatı Müzesi)
Photo 32- Hexagon mosaic tile. (Berlin Museum of Islamic Art)
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oturur vaziyette tasvir edilen ve çalgısını dayamak için sağ dizini 
dikey konumda bükerek kaldıran figürün koyu mavi renkli el-
bisesi sır altına, yeşil önlüğü ile başlığı sır üstüne uygulanmıştır. 
Müzisyenin yuvarlak yüzü, kalın ve ortada bitişen yay kaşları, 
dolgun yanakları, küçük ağzı ile burun ve gözleri tipik bir Türk 
yüzünü temsil etmekte, kollarındaki yaldızlı kalın tiraz bantlarla 
dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Çalgıcının iki yanında hafif 
kıvrılarak yükselen ince bitki dallarının çiçekleri mavi, kırmızı 
ve yeşil ile renklendirilmiş, kontur içlerine serpiştirilen yeşil ve 
kırmızı boyalı rumiler daha iri tutulmuştur.

Figürlü yıldızın kol aralarını doldurarak daha büyük bir yıldız 
meydana getiren parçalar boşluklara uyacak biçimler ve boyut-
larda kesilerek hazırlanmıştır. İçte kalan köşeleri kısa bırakılarak 
dış köşeleri uzatılmış baklava dilimindeki bu parçalar turkuaz 
renkli sır üstüne beyaz, kahverengi ve sarının tonlarıyla desen-
lenmiş, yer yer altın yaldız kullanılmıştır. Buradaki geometrik çi-
nilerin yüzeyini bezeyen bitkisel motifler ortadaki yıldız çinide 
olduğu gibi dıştan açık kahve renkli bir konturla çerçevelenmiş, 
içlerine beyaz renkli ince kıvrım dallara bağlanan stilize yaprak-
ların zenginleştirdiği sarı ve kahve renkli birer palmet nakşedil-
miştir. Dıştaki geometrik çini levhaların çok azı sağlam kalabil-
miş, kalabilenlerin de yarısı kırılmıştır. Bunlar düzgün baklava 
dilimleri formunda kesilerek toplam 13 parçadan müteşekkil mo-
zaik görünümlü büyük altıgen çini levhanın kenarlarını oluştu-
rurlar. Yüzeylerinin lacivert renkli sır üstüne diğerleri gibi beyaz 
ve kahverengi ile konturlandığı, içlerindeki geometrik ve bitkisel 
süslemede de aynı kontur renklerinin kullanıldığı belli olmak-
tadır. Bitkiler üslup olarak bir öncekilere benzemekle beraber, 
kompozisyon, ortadaki küçük birer eşkenar dörtgenin köşelerin-
den çıkarak dağılan motiflere bağlı olarak şekillenmiştir. 

II. Kılıç Arslan Köşkü’ne ait minai tekniğindeki çinilerin daha 
sağlam kalabilen nadide bir örneği Newyork Metropolitan Mü-
zesi’ndedir (Resim 33). Yukarıda bahsettiğimiz Berlin İslam Sa-
nat Müzesi’ndekiyle aynı olan mozaik şeklinde kesilmiş 23.3cm, 
çapındaki bu çinide de; ortada altı kollu yekpare bir yıldızın et-
rafını saran mozaik şeklindeki geometrik levhacıklar dışta daha 
büyük ikinci bir yıldız oluşturmakta ve bunların araları baklava 
dilimi formunda kesilmiş çinilerle doldurularak daha büyük bir 
altıgene tamamlanmaktadır. Merkezdeki beyaz zeminli yıldızın 
kolları kenarlardan kalın kırmızı bir konturla sınırlanmış, iç ta-
rafa ayrıca kahve renkli ince bir kontur daha çekilerek ortaya 
fantastik bir figür (sfenks) yerleştirilmiştir. İnsan başlı arslan 
gövdeli efsanevi yaratığın gövdesi siyah ile konturlanarak nefti 

vertically to support the instrument, is applied under the glaze, 
while his green apron and headdress are applied over-glaze. The 
musician’s round face, thick and middle bow eyebrows, plump 
cheeks, small mouth, nose and eyes represent a typical Turkish 
face and draw attention with thick gilded tiraz bands on his arms. 
The flowers of the thin plant branches rising slightly twisting on 
both sides of the instrument are colored with blue, red and green, 
and the rumis painted green and red interspersed in the contour 
are designed larger.

The pieces that form a bigger star by filling the gap between 
the arms of the figured star are prepared by cutting in shapes and 
sizes to fit the spaces. These pieces in the lozenge slice with short 
inner corners and extended outer corners, are patterned with 
white, brown and yellow tones on a turquoise colored glaze, as 
gold gilding is partly used. The floral motifs embellishing the sur-
face of the geometric tiles are framed with a light brown color-
ed contour from the outside, as in the star tile in the middle, and 
a yellow and brown palmette each enriched by stylized leaves 
connected to white thin curved branches are embroidered inside. 
Few of the outer geometric tile plates survived, and half of the re-
maining ones are broken. These are cut into smooth lozenges and 
form the edges of a mosaic-like large hexagonal tile plate con-
sisting of 13 pieces in total. It is evident that the surfaces are con-
toured with white and brown on the dark blue colored glaze like 
the others, and the same contour colors are used in the geometric 
and floral ornaments inside. Although the plants are stylistically 
similar to the previous ones, the composition is shaped according 
to the motifs that emerge from the corners of a small rhombus in 
the middle and scatter.

A rare example of the tiles in the minai technique belonging 
to the Kilic Arslan II Pavilion is exhibited in the New York Metro-
politan Museum (Photo 33). This tile with 23.3cm diameter, cut in 
the form of a mosaic, is the same as the one in the Berlin Museum 
of Islamic Art mentioned above. The mosaic shaped geometric 
plates surrounding a solid six-armed star in the middle form a 
second larger star on the outside, and the spaces between them 
are filled with tiles cut in diamond shape and complemented 
with a larger hexagon. The arms of the white-ground star in the 
center are bordered by a thick red contour from the edges, and 
a thin brown contour is drawn on the inner side and a fantastic 
figure (sphinx) is placed in the middle. The body of the legendary 
creature with the human head and the body of a lion is outlined 
in black and painted in naphtha green. The sphinx has extended 
its right fore and hind legs forward, and its short upturned tail is 
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Resim 33- Altıgen mozaik çini. (Metropolitan Müzesi)
Photo 33- Hexagon mosaic tile. (Metropolitan Museum)
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yeşile boyanmıştır. Sfenks sağ ön ve arka ayağını ileriye uzatmış, 
kısa kalkık kuyruğu da sırta doğru kavislenmiştir. Sol ön ayağın 
gövdeyle birleştiği eklem yerinden çıkarak başa doğru kavisle-
nen kanadı lacivert ve kırmızı renklidir. Gövdeye kalın bir bo-
yunla bağlanan baş kısmı cepheden verilmiştir. Tepede kırmızı 
bir başlığı, hâlesi ve boyundaki koyu renkli kolyesi ile dikkati 
çekmektedir. Yüz ve boyun pembeye yakın krem rengindedir. 
Figürün etrafını sınırlayan içteki ince konturun köşeleri lacivert 
ve kırmızı renkli şematik bitkilerle bezelidir.  

  Ortadaki yıldızın etrafını sararak ikinci bir yıldız oluşturan 
türkuaz sırlı parçaların her biri sır üstüne altın yaldızla ve kırmı-
zı konturlu birer palmet motifi ile tezyin edilmiş, etrafları da yine 
aynı şekilde konturlanmıştır. Yıldızların kol aralarını doldurarak 
daha büyük altıgene tamamlayan dıştaki baklava gibi kesilmiş 
çiniler lacivert sırlı olup, sır üstündeki motiflerde yoğun olarak 
altın yaldız kullanılmıştır. Motifler açık mavi bir kontur içine 
alınmış, ince kıvrık dallar yine açık mavi, geometrik karakterli 
geçmeler ise altın yaldızla renklendirilmiştir.

İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan minai 
tekniği ile işlenmiş önemli bir parça Berlin İslam Sanatları Mü-
zesi ile Newyork Metropolitan Müzesi’ndekiyle aynı gruptandır 
(Resim 34). Bunda da altıgeni oluşturan mozaik parçalar geo-
metrik çinilerden kesilmiş, ancak ortadaki yıldız ile kol arasın-
daki bir parça sağlam kalabilmiştir. 1.5 x 3.8 x 6.6 cm. ölçülerin-
deki altı kollu küçük parçanın kollarından birisi kırıktır. Yıldız 
çininin beyaz zeminli yüzeyi biraz daha kalın kahverengi bir 
konturla çerçevelenmiş, ortasına bağdaş kurarak oturan insan 
figürü resmedilmiştir. Bazılarında olduğu gibi bunun da kon-
tur köşeleri yeşil, mavi ve kırmızı ile boyanmıştır. Beyaz zemin 
üzerine tasvir edilen figür, kollarını dirseklerinden hafif kırarak 
iki yana açmış ve tam cepheden verilmiştir. Uzun kollu lacivert 
kaftanın önü açık olup, içindeki kırmızı renkli giysinin uçları iki 
yana çatallaşarak, bükülmüş dizlerinden aşağıya kadar sark-
maktadır. Pazularındaki kırmızı tirazlar daha kalın tutulmuştur. 
Aşağıya dönmüş avuçlar ve birleşmiş parmaklarla adeta poz 
verir gibidir. Burada da yuvarlak yüz, badem gözler, küçük ağız 
ve burunla Orta Asya Türk tipi devam ettirilmiş, ancak kaşlar 
normalden fazla yukarıya kaldırılmıştır. Lacivert başlığın üstün-
de açık renkli bir tepelik dikkati çekmektedir. Yıldızın kol ara-
larını dolduracak şekilde kesilen geometrik çini parçası sır üstü 
tekniğinde olup, lacivert sırlı zemin üstüne kırmızı renkli stilize 
bitkilerle tezyin edilmiş, motifler de yine kontur içine alınmıştır. 

curved towards the back. The wing that curves towards the head 
by emerging from the joint where the left forefoot joins the body, 
is painted dark blue and red. The head part connected to the body 
with a thick neck is depicted frontally. It attracts attention with a 
red headdress, halo and dark colored necklace on the neck. The 
face and neck are cream-colored, almost pink. The corners of the 
inner thin contour that borders the figure are decorated with dark 
blue and red schematic plants.

 Each of the turquoise glazed pieces, which form a second star 
by wrapping around the star in the middle, are decorated with 
gold gilding on the glaze and a palmette motif with red contours, 
and their surroundings are contoured in the same way. The dia-
mond-cut tiles on the outside, which fill the arms of the stars and 
complement the larger hexagon, are dark blue glazed, and gold 
gilding is used extensively in the motifs on the glaze. The motifs 
are encompassed in a light blue contour, the thin curved branch-
es are colored with light blue, and the geometric characters are 
colored with gold gilding.

An important piece engraved with the minai technique dis-
played in the Istanbul Museum of Turkish and Islamic Arts can 
be included in the same group as the one in the Berlin Museum of 
Islamic Art and the New York Metropolitan Museum (Photo 34). 
Similarly, the mosaic pieces that make up the hexagon are cut 
from geometric tiles, but a piece between the star in the middle 
and the arm remained intact. One of the arms of the small six-
armed piece measuring 1.5 x 3.8 x 6.6 cm. is broken. The white-
ground surface of the star tile is framed with a slightly thicker 
brown outline, and a human figure sitting cross-legged in the 
middle is depicted. As seen in some pieces, its contour corners 
are painted green, blue and red. The figure, depicted on a white 
background, is given from the full front, with arms slightly bent 
at the elbows. The front of the long-sleeved navy blue robe is 
open, and the ends of the red-colored garment inside are forked 
to both sides and hang down from the bent knees. The red tirazs 
on the biceps are depicted thicker. He looks almost like posing 
with turned down palms and joined fingers. Here, too, the Cen-
tral Asian Turkish type with a round face, almond eyes, small 
mouth and nose was pursued, but the eyebrows are raised more 
than normal. A light colored crest draws attention on the navy 
blue headdress. The geometric tile piece cut to fill the arms of the 
star is made in the over-glaze technique, decorated with stylized 
plants in red on the dark blue glazed ground, and the motifs are 
also contoured.
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Resim 34- Altıgen mozaik çini. (Türk ve İslam Eserleri Müzesi)
Photo 34- Hexagon mosaic tile. (Turkish and Islamic Arts Museum)
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Resim 35- Altıgen mozaik çinilerin konumu. (Berlin İslam Sanatları Müzesi. (F.Sarre’den)
Photo 35- The location of the hexagonal mosaic tiles. (Berlin Museum of Islamic Art. (by F.Sarre)
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b- Yekpare bir parçadan meydana gelen altıgen plaka çini-
lerinin günümüze ulaşabilen numuneleri Berlin İslam Sanatları 
Müzesi ile Konya Karatay Çini Eserleri Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Berlin’deki iki örnekten birisi geometrik ve bitkisel 
desenli, diğeri figür tasvirlidir. Geometrik ve bitkisel desenli olan 
altıgen plakanın kenarları örme şeritle çerçevelenmiş, ortaya da 
arabesk yıldız yerleştirilmiştir. Kenar çerçevesinde; iki ayrı şe-
rit birbirine dolanarak halat örgüsü oluşturmakta, ortada ise altı 
kollu iki yıldızın kaydırılmış kol uçları birbirine geçerek oniki 
köşeli kapalı bir sisteme dönüşmektedir. Bu kollar dışarı doğru 
hafif kavislenerek uçlarda palmet ve lotusla nihayetlenirler (Re-
sim 36-a). Yıldızların birisinde, kollara ulanan küçük palmetler 
tepelerinden geniş dairevi kavislerle birbirine bağlanarak altılı 
bir dilim oluştururken, diğer yıldızın kol uçlarındaki iri lotus-
lar da yine aynı şekilde küçük palmetlere bağlanıp bu dilimlerin 
aralarını doldururlar. Bütün detaylar büyük bir uyum içinde ve-
rilmiş, ayrıca merkeze küçük bir yıldız resmedilmiştir. Türkuaz 
zemine altın yaldızla renklendirilen bu parçanın Karatay Med-
resesi’nin iç duvarlarını kaplayan yaldız desenli altıgen çinilerle 
büyük bir benzerlik gösterdiği, her ikisinde de yaldızlı motiflerin 
solgunlaştığı dikkati çekmektedir.

Berlin Müzesi’ndeki diğer plaka çinin (7,5x7cm.) kenarları 
ikili çizgi ile konturlanmış, bitkisel zeminli yüzeyine bir kuş fi-
gürü resmedilmiştir (Resim 36-b). Bütün yüzeyi dolduran figü-
rün uzun ayakları, çatallı kuyruğu, küçük kanadı ve ileri taşmış 
göğsüyle gerçekçi tasvir edildiği görülmekte, kalın bir boyun-
la bağlanan başı, yuvarlak iri gözleri ve hafif gagasıyla serçeye 
benzemektedir. Renk solmaları bu çinide de tekrarlanmıştır. 

II. Kılıç Arslan Köşkü’nde ağırlıklı olarak insan figürünün ön 
plana çıktığı yıldız ve kare formlu minai çinilerin yanında yine 
aynı teknikte farklı konulara da yer verildiği müşahede edil-
mektedir. Karatay Çini Eserleri Müzesi’nde bulunan grifon figü-
rünün tasvir edildiği kırık altıgen çini buna iyi bir örnek teşkil 
eder (Resim 37). Yarısından fazlası eksik olan türkuaz sırlı çi-
ninin ortasına kuş başlı arslan gövdeli fantastik bir yaratık res-
medilmiştir. Etrafı kahverengi ile konturlanan figürün arka tarafı 
eksiktir. Kuşun konturları, gagası, gözleri ve kulakları kırmızı, 
gövdesi ise yeşil ile renklendirilmiştir. Arslan sağ ayağını öne 
uzatırken sol ayağını geriye bükerek koşar vaziyet almıştır. Çi-
ninin üzerinde yer yer yaldız izlerine tesadüf edilmektedir. 

b- Samples of hexagonal plate tiles, which are made up of a 
single piece, are exhibited in the Berlin Museum of Islamic Art 
and Konya Karatay Tile Works Museum. One of the two examples 
in Berlin is designed with a geometric and floral pattern, and the 
other with a figure. The edges of the hexagonal plate, which has 
a geometric and herbal pattern, are framed with a braided strip, 
as an arabesque star is placed in the middle. On the edge frame; 
two separate strands form a rope weave by entangling each other, 
and in the middle, the shifted arm ends of the two six-armed stars 
interlock into a closed system with twelve corners. These arms 
are slightly curved outward and end with palmettes and lotus 
at the ends (Photo 36-a). In one of the stars, the small palmettes 
reaching the arms form a six-piece slice by being connected to 
each other with wide circular curves, while the large lotuses on 
the arm ends of the other star are attached to the small palmettes 
and fill between these slices. All the details are given in great har-
mony, and a small star is depicted in the center. It is noteworthy 
that this piece, colored with gold gilding on the turquoise ground, 
has a great similarity with the gilded hexagonal tiles covering the 
inner walls of the Karatay Madrasa, as the gilded motifs are pale 
in both.

The edges of the other plate tile (7.5x7cm.) in the Berlin Muse-
um are contoured with a double line, and a bird figure is depicted 
on the vegetal-grounded surface (Photo 36-b). The figure, which 
fills the entire surface, is seen to be realistically depicted with its 
long legs, forked tail, small wing and protruding chest. This tile is 
also achromatic like the former one.

It is observed that there are different subjects in the Kılıç Ars-
lan Pavilion II prepared in the same technique besides the star 
and square shaped minai tiles in which the human figure is pre-
dominant. The broken hexagonal tile depicting the gryphon figure 
found in the Karatay Tile Works Museum sets a good example 
(Photo 37). In the middle of the turquoise glazed tile, more than 
half of which is missing, a fantastic creature with a bird-headed 
lion body is depicted. The back of the figure, which is outlined in 
brown, is missing. The contours, beak, eyes and ears of the bird 
are colored red, and its body green. While the lion extends its 
right foot forward, it’s portrayed as running by bending its left foot 
back. In places, gilding marks are also encountered on the tiles.
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Resim 36 a/b- Altıgen (yekpare) plaka çini. (Berlin İslam Sanatları Müzesi. (F.Sarre’den)
Photo 36 a/b- Hexagonal (monolithic) plate tile. (Berlin Museum of Islamic Art. (by F.Sarre)
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Resim 37- Altıgen (yekpare) plaka çini. (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
Photo 37- Hexagonal (monolithic) plate tile (Karatay Madrasa Tile Works Museum).
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B.  Yıldız Çiniler:

Kılıç Arslan Köşkü’ne ait minai tekniğindeki yıldız formlu 
çinilerin bazılarında at ve binici tasviri işlenmiştir. Altı ve sekiz 
kollu olan bu örnekler günümüze sağlam olarak gelememiş ve 
büyük oranda tahrip olmuşlardır. Bunlardan bazıları Konya Kara-
tay Çini Eserleri Müzesi’nde bulunmaktadır. 

Müzede sergilenen bir parçada dörtnala koşan bir at ve üze-
rinde süvari tasvir edilmektedir (Resim 38). Orta kısmı sağlam 
kalabilen ancak kolları kırık durumda ele geçirilen bu parçanın 
(8.1x1.9cm) mevcut durumundan altı kollu bir yıldız formunda 
olduğu açıklık kazanmaktadır. Diğer örneklerde de olduğu gibi 
yıldızın kolları içten ince altın yaldızlı kontur çizgisiyle çerçeve-
lenmiş, ortasına da atlı süvari resmedilmiştir. Beyaz zemin üstün-
deki atın hareketleri ile binicisinin mükemmel bir uyum içinde 
olduğu belli olmaktadır. Sağ ön ayağını geriye bükerek soldakini 
öne uzatıp arka ayaklarıyla öne doğru hamle yapan atın koşar 
vaziyette - baş kısmı kırık olmasına rağmen- boynunu uzata-
rak başını havaya kaldırdığı arka çenesinin görüntüsünden an-
laşılmaktadır. Kuyruğu düğümlü olan hayvanın gövdesi laciverte 
boyanmış, koşumları beyaz, ayak bilekleri ise kırmızı ile renk-
lendirilmiştir. Binicisinin de baş kısmı kopuktur. Kiremit tonuna 
yakın kırmızı renkli giysisi atın sağrısına kadar inmekte, yuvar-
lak yakalı ve önü açık olduğu görülebilmektedir. Uzun giysi la-
civert bir “çakşır”(şalvar gibi pantolon) ile tamamlanmış, sol eli 
de elbisenin dışına çıkmıştır. Çininin üst tarafına ince kıvrım dala 
bağlanan lacivert boyalı stilize yapraklar serpiştirilmiştir. Kontur 
çizgisinin köşelerinden birisinin lacivert dolgulu olması, (bağdaş 
kurarak oturan yıldız çinide olduğu gibi)  bunda da kırmızı, yeşil 
ve lacivertin kullanılmış olduğuna işaret etmektedir. 

Müzedeki yıldız formlu diğer bir çinide de yine atlı bir süvari 
tasviri dikkati çekmektedir (Resim 39). Çok azı sağlam kalabilmiş 
olan altı kollu yıldızın ortasındaki at ve binicisinin durumu kısmen 
de olsa belli olmaktadır. Lacivertin iki tonuyla renklendirilen atın 
koşumları beyaz, yukarı doğru kavislenen kuyruğu bağlı olup, 
üzerinde yeşil renkli süslü bir eğer dikkati çeker. Hayvan, kulak-
larını dikmiş ve başını da hafif öne doğru uzatmıştır. Üstündeki 
figürün vücudu yandan, başı cepheden resmedilmiştir. Yuvarlak 
yüzü ve çekik badem gözleri Türk tipi geleneğini yansıtmaktadır. 
Ayaklarına kadar inen kırmızı renkli bir kaftan giymiştir. Dirsek-
lerinden hafif kırarak öne doğru uzattığı kollarıyla muhtemelen 
atın dizginlerini tutmaktadır. Biraz daha önde bulunan sağ kolun 
pazusundaki kırmızı çizgili beyaz bandı (tiraz) seçilebilmekte, bu 
hali sanki bir geçit töreni görüntüsü uyandırmaktadır. 

B.  Star Tiles:

Some of the star shaped tiles in the minai technique of the 
Kılıç Arslan Pavilion are depicted of horse and rider. These six 
and eight armed examples could not survive in good condition 
and are largely destroyed. Some of them are displayed in the Kon-
ya Karatay Tile Works Museum.

In one piece exhibited in the museum, a galloping horse is de-
picted as a cavalry placed on it (Fig. 38). It is clear that this piece 
(8.1x1.9 cm), whose middle part remained intact but in broken 
condition, is in the form of a six-armed star, according to its cur-
rent state. As in other examples, the arms of the star are framed 
inside with a thin gilded contour line, and a horse-drawn cavalry 
is depicted in the middle. It is evident that the movements of the 
horse on the white ground are in perfect harmony with the rider. 
It is understood from the image of the lower jaw that the horse, 
which bends its right front leg back and makes the left one for-
ward and moves forward with its hind legs, is in a running state 
- despite the broken head part - extending its neck and raising its 
head in the air. The body of the animal with a knotted tail is paint-
ed in dark blue, its harnesses in white, and ankles in red. The head 
part of his rider is broken. His red dress, close to a brick tone, goes 
down to the rump of the horse, it can be seen that he has a round 
collar and an open front. The long garment is completed with a 
navy blue “ shalwar” (baggy trousers) with his left hand sticking 
out of the dress. Navy blue painted stylized leaves are sprinkled 
on the top of the tile, which are connected to a thin curved branch. 
The fact that one of the corners of the contour line is filled in dark 
blue (as in the seated star tiles cross-legged) indicates that red, 
green and dark blue were used in other missing parts.

In another star-shaped tile in the museum, the depiction of 
a cavalry with a horse draws attention (Photo 39). The situation 
of the horse and its rider in the middle of the six-pointed star, of 
which very few survived, is partially evident. The harness of the 
horse, colored with two shades of navy blue, is painted white, its 
tail is tied upwards, and a green ornate saddle on it draws atten-
tion. The horse raises up its ears and extends the head slightly 
forward. The body of the figure above is depicted laterally and his 
head frontally. Its round face and slanting almond eyes reflect the 
Turkish style tradition. He wears a red robe that goes down to his 
feet. He is probably holding the reins of the horse with his arms 
extended forward by bending the elbows slightly. The red-lined 
white band (tiraz) on the biceps of the right arm, which is a little 
further forward, can be seen, and this state looks like a parade.
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Resim 38- Yıldız ( altı kollu) çini. (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
Photo 38- Star (six armed) tile (Karatay Madrasa Tile Works Museum).
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Resim 39- Yıldız (altı kollu) çini. (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
 Photo 39- Star (six armed) tile. (Karatay Madrasa Tile Works Museum)
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Minai tekniğindeki yıldız formlu bir çini parçası da yine Ka-
ratay Çini Eserleri Müzesi’ndedir. Son yıllarda yayınlanan (Re-
sim 40) küçük parçanın iki kolu ile gövdesinin bir kısmı sağ-
lam kalabilmiştir. Çininin kolları kenarlarından kalınlı inceli iki 
sıra kırmızı çizgiyle çerçevelenip; üçgen köşeler kırmızılı ve 
açık mavili dal ve stilize yapraklarla tezyin edilmiş, merkeze 
de oturan bir figür resmedilmiştir. Kırık olduğu için ancak ya-
rısı kalabilen figürün yüzü cepheden, vücudu ise hafif yandan 
tasvir edilmiş, mavi elbisesi de siyaha yakın koyu yeşil ile kon-
turlanmıştır. Soldaki biraz aşağıda olmaz üzere iki eliyle yukarı-
ya doğru topladığı sağ dizini kavramakta, sağ elin altında kalan 
kırmızılı bölüm çizmeyi andırmaktadır. Diğer örneklerdeki gibi 
bunun da kolları tirazlı, başı haleli olup yüzü açık yeşile boyan-
mıştır. Bu çininin yüzeyinde de altın yaldız kullanılmış olmalıdır. 

Karatay Çini Eserleri Müzesi’nde bulunan minai tekniğin-
deki diğer çininin (2,7 x 6,3 cm) büyük bir kısmı kırılmış olsa 
da sağlam kalabilen uzantılarından sekiz kollu yıldız formunda 
olduğu bellidir. Çininin kolları dıştaki daha kalın olmak üzere 
kırmızı renkli iki sıra çizgi ile konturlanmış, ortaya da bir atlı 
figürü yerleştirilmiştir (Resim 41). Çininin alt tarafı tamamen 
kırık olduğu için resmedilen atın ancak yeleleri ile arka tarafı 
görülebilmektedir. Atın yelesi ve gövdesi koyu mavi, koşumları 
ise beyaz olup kırmızı çizgilerle desenlemiştir. Daha belirgin du-
rumdaki binicinin vücudu cepheden, başı profilden verilmiştir. 
Uzun yüzü, kısa boynu, kalın dudakları ve sivri çenesiyle klasik 
Türk tipinden daha farklı bir çehreye sahiptir, saçlarını da sivri 
tepelikli kırmızı bir başlık örtmektedir. Sağ kolunu havaya kal-
dırmış, sol kolunu da dirsekten hafif kırarak açılmış parmak-
larıyla elini arkadaki bir çiçeğe uzatır şekilde tasvir edilmiştir. 
Yeşilin tonlarıyla renklendirilen uzun kollu, şal yakalı elbisesi 
bir kuşakla toplanmış, kollarına kırmızı kalın birer tiraz geçiril-
miştir. Konturlar siyah, figürün başı hâlelidir. Yıldızın köşelerine 
nakşedilen açık ve koyu yeşil tondaki şematik yapraklar kırmızı 
ile konturlanmış, beyaz zeminli çini levhanın üzerinde ise altın 
yaldız kullanılmıştır.

Müzede sergilenen minai tekniğindeki yıldız formlu çiniler 
arasında yukarıdakinin benzer bir örneği üçlü figür uygulama-
sıyla dikkati çekmektedir. Sekiz kollu yıldız çininin alt tarafı 
kırıldığı için bütününü görmek mümkün olmasa da üzerindeki 
kompozisyondan sarayla ilgili bir taht sahnesinin konu edildiği 
anlaşılmaktadır (Resim 42). Yan yana üç insan figürünün tasvir 
edildiği bu kompozisyonda: ortadakinin tahtta oturan hüküm-
dar, yanlarındakinin de muhafızlar olduğu kabul edilmektedir. 
Cepheye yakın bir açıdan verilen figürlerden ortadakinin giysisi 
siyah, diğerleri kırmızı konturludur. Hükümdarın elbisesi yaka-

A star shaped tile piece in the Minai technique is also displayed 
in the Karatay Tile Works Museum. The two arms of the small piece 
published in recent years (Photo 40) and a part of its body remained 
intact. The arms of the tile are framed on the edges by two rows of 
red lines, partly thick and thin; the triangular corners are decorated 
with red and light blue branches and stylized leaves, depicted with 
a figure sitting in the center. The face of the figure, which could only 
remain half because it was broken, is depicted frontally, the body is 
depicted slightly laterally, and the blue dress is contoured with dark 
green close to black. The left one grasps the right knee, which he 
has raised upwards with both hands positioned slightly below, and 
the red part under the right hand resembles boots. Like the other 
examples, its arms are jagged, its head is drawn with halo and its 
face is painted light green. Gold gilding must have been used on the 
surface of this tile.

It is evident that the other tile in the minai technique (2.7 x 6.3 
cm) found in the Karatay Tile Works Museum is in the form of an 
eight-pointed star, considering its extensions, which remain intact 
even though most of them have been broken. The arms of the tile 
are contoured with two rows of red lines, thicker on the outside, 
and a horse figure is placed in the middle (Photo 41). Since the un-
derside of the tile is completely broken, only the mane and back 
of the horse can be seen. The horse’s mane and body are paint-
ed in dark blue, while the harnesses are white and patterned with 
red lines. The body of the more explicit rider is depicted frontally, 
with his head in profile. With its long face, short neck, thick lips and 
pointed chin, it appears as a different face than the classical Turkish 
type, as a red headdress with a pointed top covers the hair. He is 
depicted with his right arm raised in the air, his left arm slightly 
bent at the elbow, with his fingers spread out, extending his hand to 
a flower on the back. The long-sleeved, shawl-collar dress, colored 
with shades of green, is huddled with a sash, and a thick red tiraz is 
placed on each arm. The contours are black, while the head of the 
figure is depicted with a halo. Schematic leaves in light and dark 
green tones embroidered on the corners of the star are contoured in 
red, and gold gilding is used on the tile plate with white background.

Among the star shaped tiles in the minai technique exhibited 
in the museum, a similar example draws attention with the triple 
figure application. Although the whole of the eight-armed star tile 
is not available and underside is broken, it is understood from the 
composition that a scene about accession to the throne is portrayed 
(Photo 42). In this composition, in which three human figures are 
depicted side by side, the middle one is considered to be the sul-
tan sitting on the throne, and the ones next to him are the guards. 
Among the figures depicted slightly frontal, the middle one is in 
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Resim 40- Yıldız (altı kollu) çini (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
Photo 40- Star (six armed) tile (Karatay Madrasa Tile Works Museum).
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Resim 41- Yıldız (sekiz kollu) çini (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
Photo 41- Star (eight-armed) tile (Karatay Madrasa Tile Works Museum).
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Resim 42- Yıldız (sekiz kollu) çini (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
Photo 42- Star (eight-armed) tile. (Karatay Madrasa Tile Works Museum)
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sız ve kapalı, kolları tirazlıdır. Elinde Orta Asya figür geleneğinde 
soyluluk simgesi olan nar veya kadeh olabilecek bir nesne tut-
maktadır.  Başları hâleli olan üç figür de yuvarlak yüzleri, çekik 
badem gözleri, kalın yay kaşları, küçük ağız ve burunlarıyla Uy-
gurlulardan beri ortaya çıkan Türk figür tipini devam ettirirler. 
Yıldızın kollarına, içten, kenarlara yakın yerden siyah bir kontur 
çekilmiş, kompozisyon bunun içine alınmıştır. Köşelerde yer 
yer kırmızı hatlı süslemeler göze çarpmaktadır. Çininin türkuaz 
renkli sırının üstüne altın yaldız çekildiği, bu yaldız kaplamanın 
da zamanla döküldüğü belli olmaktadır.  

Berlin İslam Sanatları Müzesi’nde sergilenen yıldız formlu 
diğer bir çini örneği yine minai tekniğindedir. Alt tarafı kırılmış 
olan çininin (11x13.5 cm.) sekiz kollu olduğu belli olmaktadır. Ze-
min açık mavi olup kollar içten kahverengi bir konturla sınırlan-
mış, ortaya da süsleme kompozisyonu yerleştirilmiştir (Resim 
43). Biri diğerinin kenar ortasına gelecek şekilde iki karenin kö-
şelerinin kaydırılmasıyla oluşturulan çerçevenin üçgen köşeleri 
yeşil kırmızı ve koyu mavi ile renklendirilmiş, yüzeylerine de 
bitkisel karakterli farklı motifler serpiştirilmiştir. Ortadaki ge-
niş alanda laleye benzeyen büyük çiçeği olan bir ağacın (ya da 
bir tuğ veya hurma) iki yanında bağdaş kurarak oturan birer fi-
gür bulunmaktadır. Çininin alt tarafı kırıldığı için ayakuçları tam 
olarak görünmese de sağdakinin düz lacivert elbiseli ve kırmızı 
başlıklı olduğu, soldakinin ise yeşil ve kırmızılı bir kaftan giydiği 
ve mavi başlık taktığı açıkça bellidir. Her iki figürün de kolla-
rında tirazları, başlarında hâleleriyle tasvir edilmeleri bir saray 
mensubu olduklarına işaret etmekte, yuvarlak yüzleri, badem 
gözleri, küçük burun ve ağızla Türk tipini simgelemektedir. Açık 
renkli sırın altına yeşil ve mavi renkler kullanılmış, sırın üstüne 
ise kahverengi, kırmızı ve yer yer izleri belli olan altın yaldız 
uygulanmıştır.

İstanbul Çinili Köşk’te bulunan minai tekniğinde yapılmış 
kırık sekiz kollu küçük bir çini (5.2 x 6.3 cm) parçası türkuaz 
sırlıdır (Resim 44). Çininin kolları içten siyah kalın bir kontur-
la çerçevelenerek köşeleri lacivert ile doldurulmuş, ortasına da 
ayakta duran bir insan figürü resmedilmiştir. Baş tarafı kırık 
olan insanın gövdesi ve ayakları belli olmaktadır. Ayaklarında-
ki lacivert renkli çizmeleri birbirine bitişiktir. Çizmelere kadar 
inen giysisi koyu kırmızı benekli, kıvrım dallı bitkisel desenle 
tezyin edilmiş ve yukarıdan aşağıya doğru paralel sıralar oluş-
turacak şekilde kompoze edilmiştir. Figürün hafif açılmış sağ eli 
ileriye uzanmaktadır. 

black dress, while the others are in red contours. The sultan’s dress 
looks embosomed without collar and with tirazs on the arms. He is 
holding an object that may be a pomegranate or a chalice, which is 
a symbol of nobility in the Central Asian figure tradition. All three 
figures with a halo on their heads, round faces, slanted almond eyes, 
thick bowed eyebrows, small mouths and noses, bear the traces of 
the Turkish figure type that has been pursued since the Uighurs. A 
black contour is drawn on the arms of the star from inside, near the 
edges, and the composition is placed inside. In the corners, decora-
tions with red lines stand out in places. It is evident that gold gilding 
is applied on the turquoise colored glaze of the tile, but, this gild 
coating came off over time.

Another example of star shaped tiles on display at the Berlin 
Museum of Islamic Art is also prepared in the minai technique. It is 
obvious that the tile (11x13.5 cm.), whose bottom is broken, has eight 
arms. The ground is light blue and the arms are bordered with a 
brown contour inside, and an ornamental composition is placed in 
the center (Photo 43). The triangular corners of the frame, created 
by shifting the corners of the two squares, one to the median line of 
the other, are colored green, red and dark blue, and different motifs 
with vegetal character are scattered on the surface. In the wide area 
in the middle, there are two figures sitting cross-legged on both 
sides of a tree (aigret or date palm) with a large flower resembling 
a tulip. Although the bottom of the tile is broken and the tiptoes are 
not fully visible, it is clear that the one on the right is in a plain dark 
blue dress with a red hood, while the one on the left is wearing a 
green and red robe and a blue cap. The fact that both figures are de-
picted with tirazs on their arms and halos on their heads indicates 
that they are members of a palace and symbolize the Turkish type 
with their round faces, almond eyes, small nose and mouth. Green 
and blue colors are used under the light colored glaze, while brown, 
red and traces of gilt is applied on the glaze.

A piece of broken eight-armed small tile (5.2 x 6.3 cm) made in 
minai technique and displayed in the Tiled Pavilion in Istanbul is 
turquoise glazed (Photo 44). The arms of the tile are framed with 
a thick black contour from the inside, the corners are filled with 
dark blue, and a standing human figure is depicted in the middle. 
The body and feet of a person with a broken head are evident. His 
navy blue boots on his feet are next to each other. His dress, which 
goes down to the boots, is decorated with a floral pattern with dark 
red spots, folded branches and composed in parallel rows from top 
to bottom. The slightly opened right hand of the figure extends for-
ward.
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Resim 43- Yıldız (sekiz kollu) çini  (Berlin İslam Sanatları Müzesi)
Photo 39- Star (eight-armed) tile (Berlin Museum of Islamic Art).
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Resim 44- Yıldız (sekiz kollu) çini (İstanbul Çinili Köşk Müzesi)
Photo 44- Star (eight-armed) tile (Istanbul Tiled Kiosk Museum).
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Karatay Çini Eserleri Müzesi’nde sergilenen, bir kısmı da 
depoda bulunan minai çiniler arasında altı ve sekiz kollu daha 
küçük kırık yıldız parçalara da rastlamak mümkündür (Resim 
45). Sadece kol uzantıları günümüze kalabilen bu örneklerin 
hemen hepsinde insan figürü tasvir edilmiştir. Bazılarının sade-
ce başları gözükmekte, göğüs, gövde ve kolları bulunan başka 
örnekler de bulunmaktadır. Bunlardan birisinde: geniş yuvarlak 
yakalı mavi giysisinin sağ tarafında yuvarlak kırmızı bir süs dik-
kati çekmekte, yuvarlak yüzü, çekik badem gözleri, küçük ağzı 
ve burnuyla diğerleriyle benzerlik göstermektedir. Bir başka ör-
nekte; figür başını sağ tarafa yaslamış, sol kolunu da dirsekten 
bükerek göğüs hizasına kaldırmıştır. Bunlarla aynı yüz ifadesine 
sahip diğer parçalardaki figürlerde de başlar yine hâleli olarak 
tasvir edilmiştir. Beyaz zeminli çinilerin yanında türkuaz sırlı 
olanlar da bulunmaktadır. 

C.  Kare Çiniler:

II. Kılıç Arslan Köşkü’ne ait minaili bir çini grubu da ka-
re-dikdörtgen çini levhalar olup, bir örneği İstanbul Çinili Köşk 
Müzesi’ndedir. Bugünkü kare fayanslarda olduğu gibi bir araya 
getirilerek daha geniş alanlara uygulama imkânı veren, konu 
zenginliği ve devamlılığı gösteren bu çinilerle köşkün düz ve 
geniş alanlarının kaplandığı anlaşılmaktadır. Geometrik geç-
melere ayrılan yüzeylerde üçlü kırmızı çizgilerin kesişmesiyle 
köşelerinden atlamalı olarak birbirine ulanan sekizgenlerle, ara-
larında dört kollu yıldızlar teşekkül etmiştir.

 F. Sarre’nin çizimini yaparak kısmen tamamlayabildiği69, 
T. Öz’ün orijinaline uygun olarak renklendirdiği70 bir çini levha 
grubunda yıldızlar bitkisel, sekizgenler ise ayrı ayrı bitki ve atlı 
av sahnesiyle kompoze edilmiştir. Ancak sekizgenlerin içinde-
ki ana kompozisyonu figürlü sahneler oluşturmakta, boşluklara 
dağılan bitkisel bezeme çok az bir yer tutmaktadır (Resim 46). 
Yıldızların içinde beyaz üstüne kollar arasına dağılan kırmızı 
konturlu ve açık yeşile boyalı ince kıvrım dallarla stilize yaprak-
lar karşılıklı ve simetrik olarak tekrarlanmaktadır. Sekizgenler 
arasında yekpare çini levhaların ortasına rastlayanlara figürlü, 
dörder karenin birleşme yerinde oluşanlara ise bitkisel kompo-
zisyonlar işlenmiştir.

69- F. Sarre, Konya Köşkü, s.53, levha 5.

70- T. Öz, a.g.e., s. 52, Pl.1,1.

It is possible to find smaller broken star pieces with six and 
eight arms among the minai tiles exhibited in the Museum of 
Karatay Tile Works, some of which are in the warehouse (Photo 
45). The human figure is depicted in almost all of these examples, 
of which only arm extensions survive. Some only have their heads 
visible, but there are other examples with chest, body and arms. 
In one of these, a round red ornament draws attention on the right 
side of a blue dress with a wide round collar, and it resembles 
the others with its round face, slanting almond eyes, small mouth 
and nose. In another example; the figure leaned his head on the 
right side, and raised his left arm to chest level by bending at the 
elbow. In the figures seen in other pieces with the same facial ex-
pressions, the heads are also depicted with halo. In addition to the 
white floor tiles, there are also turquoise glazed ones.

C.  Square tiles:

A group of minai tiles belonging to the Kılıç Arslan II Pavilion 
are square-rectangular tile plates, an example of which is dis-
played in the Istanbul Tiled Kiosk Museum. It is understood that 
the flat and wide areas of the pavilion were covered with these 
tiles, which give the opportunity to apply to larger areas by com-
bining them as in today’s square tiles, showing the richness and 
continuity of the subject. On the surfaces divided into geometric 
tenons, octagons which are connected to each other by the inter-
section of triple red lines are formed together with four-armed 
stars between them.

In a tile plate group that F. Sarre could partially complete by 
drawing69 and T. Öz colored in accordance with the original70, the 
stars are composed of plants, while the octagons filled with both 
plant and horse hunting scenes. However, the main composition 
of the octagons consists of figured scenes, and the vegetative dec-
oration scattered in the spaces occupies very little place (Photo 
46). Stylized leaves with red contours and light green thin folded 
branches scattered between the arms on white inside the stars 
are repeated symmetrically and mutually. Among the octagons, 
those placed in the middle of monolithic tile plates are figured, 
and those formed at the junction of each of the four squares are 
decorated with herbal compositions.

69- F. Sarre, Konya Köşkü, p.53, plate 5.

70- T. Öz, ibid.,p. 52, Pl.1,1.
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Resim 45- Yıldız (altı-sekiz kollu) çiniler (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
Photo 45- Star (six-eight arm) tiles. (Karatay Madrasa Tile Works Museum)

Resim 46- Kare- dikdörtgen plaka çiniler (İstanbul Çinili Köşk Müzesi)
Photo 46- Square - rectangular plate tiles (Istanbul Tiled Kiosk Museum)
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 Bitkisel bezemeli sekizgenlerde, karelerin dörde böldü-
ğü boşluklarda palmet-lotus olarak da isimlendirilen şematize 
edilmiş dal ve yapraklar tekrarlanmış, motifler koyu kırmızı ze-
min üstüne lacivert olarak renklendirilmiştir.

 Figürlü olan ve atlı avcının konu edildiği diğer sekizgende, 
beyaz zemine siyah konturla resmedilen atın koşumlarıyla bini-
cisinin giysilerindeki zenginlik göze çarpmaktadır.  Ön ayakla-
rını dizlerinden bükerek ileriye doğru hareketlenen, kulaklarını 
dikmiş yürür vaziyetteki hayvanın gövdesi açık yeşil, bilekle-
riyle, düğümlü kuyruğu koyu kırmızı, yeleleriyle dizginleri koyu 
yeşildir. Binicisinin yeşile çalan pantolonu (çakşır) biraz abartılı 
olsa da elbisesi ve kırmızı başlığı çok şık görünmektedir. Kızıl 
kahve elbisesi beyaz helozonik çizgilerle desenlenmiştir. Sağ 
eliyle atın dizginlerini kavramaktadır. Arkaya doğru uzanan 
dirseklerinden hafif bükülmüş sol kolu tirazlı olup, elindeki ye-
şil eldivenle doğan kuşu olduğunu düşündüğümüz avcı kuşu-
nu tutmaktadır. At ve kuşun realistliğine karşılık avcının daha 
dengesiz bir proporsiyon gösterdiği söylenmektedir. Önde, açık 
kahverenginde içe doğru kıvrılmış bir bitki dalı izlenir. Fotoğ-
raflardan anlaşıldığı kadarıyla bunun simetriğindeki sekizgenin 
içinde de insan figürlü bir süsleme olduğu lacivert renkli kol 
uzantısından belli olmakta, ancak kırık olduğu için detayları se-
çilememektedir.

Köşkte ele geçirilen bir başka çini grubu tek renk sırlı yıldız 
ve haç formlu örneklerdir. Karatay Müzesi’ndeki bu küçük (12.5 
- 13 cm.) parçalardan sekiz kollu yıldızlar türkuaz, haç formlu 
olanlar ise tek renk patlıcan moru ile sırlanmıştır (Resim 47). 
Haç şeklinde olanlar daha sağlam ve renkleri canlı olmasına 
karşılık, yıldız çiniler yıpranmış, renkleri de bozulmuştur.

 

D.  Haçvari Çiniler:

Köşkteki kazılarda bulunan çiniler arasında minai tekniğin-
deki yıldız çinilerden sonraki en önemli grubu haç formlu ör-
nekler teşkil eder (Resim 48). Bunların Kubad Abad Sarayı çini-
lerindeki gibi sekiz kollu yıldız çinilerle beraber duvar kaplama-
sı olarak kullanıldığı ve buna göre biçimlendiği bellidir (Resim 
49-50). Yurt içi ve yurt dışı müzelerine dağılmış olan bu çiniler 
sade ve desenli olarak çeşitlilik gösterirler. Sade olanlar tek renk 
olarak sırlanmıştır. Berlin İslam Sanatları Müzesi’nde olanların 
boyları 9-10cm.civarındadır. Sekiz kollu olanlarda türkuaz, haç 
biçimlilerde kahverengine yakın mor kullanılmıştır.  Desenli 

In the octagons with herbal decoration, schematized branches 
and leaves, also called palmet-lotus, are repeated in the spaces di-
vided by the squares into four, and the motifs are colored in dark 
blue on a dark red background.

 In the other octagon, which is figured and depicts the cavalier 
hunter, the harness of the horse depicted with a black outline on 
the white background and the richness of the rider’s clothes are 
striking. The body of the animal, which moves forward by bend-
ing its front legs at its knees and walking with its ears straight, 
is painted in light green, while its wrists, knotted tail in dark red, 
its manes and reins in dark green. Although the rider’s green 
trousers (shalwar) are a bit extravagant, his dress and red hood 
look very stylish. The red brown dress is patterned with white 
helozonic lines. He grasps the horse’s reins with his right hand. 
His left arm, slightly bent at the elbows extending backwards, has 
a tiraz, as he holds a fowler, which we think as a hawk, with the 
green glove in his hand. It is said that the hunter shows a more 
unbalanced proportion, compared to the realism of the horse and 
bird. On the front, there is a light brown branch curled inward. 
As it is understood from the photographs, it is evident from the 
navy blue arm extension that the octagon in its symmetry is also 
an ornament with human figures, but its details cannot be figured 
out since it is broken. 

Another group of tiles found in the mansion are single-color 
glazed star and cross-shaped samples. Among these small (12.5 
- 13 cm.) pieces in the Karatay Museum, the eight-armed stars 
are glazed with turquoise, and the cross-shaped ones glazed with 
a single color aubergine purple (Photo 47). Although the cross-
shaped ones are more robust and their colors are vivid, the star 
tiles are worn-out and their colors are deteriorated.

D.  Cross-like Tiles:

Among the tiles found in the excavations in the mansion, the 
most important group after the star tiles in the minai technique 
is the cross-shaped samples (Photo 48). It is evident that these 
were used as wall cladding with eight-armed star tiles, as in the 
Kubad Abad Palace tiles, and shaped accordingly (Photo 49-50). 
These tiles, which are scattered in domestic and foreign muse-
ums, vary in plain and patterned form. The plain ones are glazed 
in one color. The height of those in Berlin Museum of Islamic Art 
is around 9-10cm. Turquoise is used in the eight-armed ones, and 
brown almost purple in the cross-shaped ones. On the surfaces 
of the patterned ones, rumis, palmette motifs, which are generally 
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Resim 47- Tek renk sırlı (yıldız ve haçvari ) çiniler (Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)
Photo 47- Single-color glazed (star and cross) tiles (Karatay Madrasa Tile Works Museum)

Resim 48- Haçvari çiniler (Türk ve İslam Sanatları Müzesi)
Photo 48- Cross-shaped tiles (Turkish and Islamic Arts Museum)
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Resim 49- Kubad Abad Sarayı’na ait yıldız-haç formlu çinilerin duvar yüzeyinde dizilişi
(Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)

Photo 49- The arrangement of the star-cross shaped tiles belonging to the Kubad Abad Palace on the wall surface
(Karatay Madrasa Tile Works Museum)
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Resim 50- Kubad Abad Sarayı’na ait yıldız-haç formlu çinilerden detay
(Karatay Medresesi Çini Eserleri Müzesi)

Photo 50- A piece of the star-cross shaped tiles of Kubad Abad Palace
(Karatay Madrasa Tile Works Museum).
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olanların yüzeylerinde genellikle ince kıvrım dal ve stilize yap-
raklardan oluşan rumi, palmet motifli bitkisel tezyinat öne çık-
mış, bunlar hem sır altına ve hem de sır üstüne türkuaz, lacivert, 
kırmızı, sarı altın yaldız vb. gibi çeşitli renklerle uygulanmıştır.

 Kubad Abad Sarayı’nın kazılarını yaparak saray çinilerini 
araştıran R. Arık, Kılıç Arslan Köşkü’nün bu çinileri hakkında 
şöyle demektedir: “Alaaddin (Kılıç Arslan)  Köşkü’nde minai ve 
sır üstü tekniklerinde hazırlanmış küçük ölçekli yıldız ve haç bi-
çimli levhacıklar, ayrı bir çini grubu oluşturmaktadır. Haç biçim-
li levhacıklar hem minai, hem de sır üstü tekniğiyle işlenmiştir. 
Minai tekniğinde olanların kimisi beyaz zemin üzerine, kahve-
rengi, mavi, yeşil renkte bitkisel süslemeli olup haç, kahverengi 
konturlu ve yaldızlıdır. Kimisi de sır üstü tekniğiyle işlenmiştir. 
Bunların firuze renkli sırıyla zemin oluşmuş, üzerine lacivert, 
mavi, kahve renklerde rumi ve palmet desenlerle bezeme yapıl-
mıştır. Bunların haç biçimli olanları da kahverengi konturlu ve 
altın yaldızlıdır. Yıldız biçimli çini levhacıkların çoğunluğu sekiz 
kolludur. Bunların bir grubu yine sır üstü tekniğinde yapılmıştır. 
Bazılarında firuze renkli sırdan zemin üzerine yaldız ve beyaz 
renkle bitkisel desenler işlenmiştir”71.

Bu tanıtımlardan hareketle çiniler ve özellikle de minai 
çinilerle ilgili şunları söylemek mümkündür:

Köşkle ilgili yapılan kazı ve araştırmalarda teknik olarak mi-
nai, lüster, sıraltı ve tek renk sırlı çiniler tespit edilmiştir. Bunlar 
arsında minailer en zengin ve kıymetli çini grubunu oluştururlar. 
Çünkü bunların Anadolu’da köşkün dışında başka bir örneği bu-
lunmamaktadır. İran’da Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun yeni 
bir buluşu olarak ortaya çıkan bu teknik XII-XIII. yüzyıllar ara-
sında kullanılmış, sonra da terkedilmiştir. Bu dönemde İran’da 
çini üretim yerleri Rey, Keşan, Save, Natanz gibi merkezlerdir. 
Bu konuda araştırmalarda bulunan R. Ettinghausen, G. Wiet gibi 
bilim insanları minai çinileri XII-XIII yüzyıllara tarihlemektedir. 
Yine İran’da eski bir çinici ailesine mensup olan Kaşanlı (Keşan) 
Ebu’l Kasım El Kâşâni İstanbul Ayasofya Kütüphanesinde bu-
lunan 1301 tarihli yazmasında minai tekniğindeki çinilerin XIV. 
yüzyıl başlarında artık uygulanmadığını söyleyerek, Selçuklula-
rın kullandığı çini ve keramik teknikleri ve bileşimleri hakkında 
bilgi vermekte, minai çinileri “heft renk” olarak isimlendirmek-
tedir72.

71- R. Arık, a.g.e., s. 31-32.

72- Ş. Yetkin, a.g.e., s.116; R. Arık-O. Arık, a.g.e., s. 233.

composed of thin curved branches and stylized leaves, come to 
the fore; and these are applied in various colors such as turquoise, 
dark blue, red, yellow gold gilding, etc., both under-glaze and on-
glaze.

R. Arık, who researched the palace tiles by excavating the 
Kubad Abad Palace, says the following about these tiles of the 
Kılıç Arslan Pavilion: “Small-scale star and cross-shaped plates 
prepared in minai and on-glaze techniques in the Alaaddin (Kılıç 
Arslan) Pavilion can be included under a different tile group. The 
cross-shaped plaques are processed with both the minai and the 
on-glaze technique. The ones prepared in the minai technique 
have brown, blue and green floral ornaments on a white back-
ground, as well as having cross shape, brown contours and gild-
ing. Some of them are embroidered with the on-glaze technique. 
The ground is formed with turquoise colored glaze, and decorated 
with rumi and palmette patterns in dark blue, blue and brown. 
The cross-shaped ones are also brown contoured and gilded. 
Most of the star shaped tile plates have eight arms, a group of 
which is made in the on- glaze technique. Some of them are gild-
ed on a turquoise colored glaze background as herbal patterns are 
embroidered with white color.”71.

Based on these introductions, it is possible to say the fol-
lowing about tiles and especially minai tiles:

During the excavations and researches on the pavilion, tech-
nically, minai, luster, underglaze and single color glazed tiles were 
found, among which the minai constitute the richest and most 
valuable tile group, since there is no other example of them in 
Anatolia other than the pavilion. This technique, which emerged 
as a new invention of the Great Seljuk Empire in Iran, had been 
used between the 12th and 13th centuries and then abandoned. 
During this period, tile production places in Iran were centers 
such as Rey, Keşan, Save, and Natanz. Scientists such as R. Et-
tinghausen and G. Wiet, who conducted research on this subject, 
date the minai tiles to the 12th and 13th centuries. Kaşanlı (Keşan) 
Ebu’l Kasım El Kâşâni, who was also a member of an old family of 
ceramicists in Iran, mentiones in his manuscript dated 1301 in the 
Istanbul Hagia Sophia Library that the tiles in the minai technique 
were not applied at the beginning of the 14th century, and gives 
information about the tile and ceramic techniques and composi-
tions used by the Seljuks, naming the minai tiles as “heft color”72.

71- R. Arık, ibid., pp. 31-32.

72- Ş. Yetkin, ibid., p.116; R. Arık-O. Arık, ibid., p. 233.
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İran’da bu teknikle yapılmış pek çok seramik bulunmasına 
karşılık çinide uygulama azdır. Bunun sebebini kesin olarak 
bilmek pek mümkün olmasa da mimariye bağlı olarak az üre-
tilmesine veya Moğolların yaptığı tahribat sonucu yıkılan eser-
lerle birlikte çinilerin de yok olmasına bağlamak mümkündür. 
Az sayıda kalan Büyük Selçuklu örnekleri de dünyanın çeşitli 
müzeleriyle özel sanat galerilerine, koleksiyonlara dağılmış du-
rumdadır. Londra’da Victoria and Albert Müzesi’nde, Moskova 
Müzesi’nde, Philadelphia Müzesi’nde Waşhington Freer Gallery 
of Art, Baltimorea’da Watters Art Gallery’nin yanısıra Eski Mar-
tin Koleksiyonunda Rey, Keşan gibi çini merkezlerinden gelen 
örnekler bulunmaktadır73. Müze ve koleksiyonlardaki bu ör-
neklere bakıldığında seramik kaplar kadar olmasa da minai çi-
nilerin de üretildiği anlaşılmakta, ancak günümüze böyle çinili 
bir örnek gelemediği için hangi yapılarda ve bunların nerelerin-
de kullanıldığı bilinememektedir.

Bu çiniler içinde altı kollu, sekiz kollu, on iki kollu yıldızların 
yanında poligonal olanlar da bulunmaktadır. Zaman zaman ge-
ometrik ve bitkisel motiflerin işlendiği bu çiniler düz ve kabart-
malı olarak yapılmış, genellikle de figürlü olarak tasvir edilmiş-
tir. Çocuğunu emziren anne, bitki ve kuşların yer aldığı bağdaş 
kurarak oturan tekli, ikili insan, birbirine dönük oturan iki figür, 
ejderi öldüren kahraman (Bahramgur), kıvrık dalların süslediği 
zemin üstüne resmedilen süvari tasviri bunlar arasındadır74.

Aynı durum Konya Köşkü için de geçerlidir. Bitkisel beze-
melerin yanında özellikle de figürlü olanlar ayrı bir öneme haiz 
olup, bağdaş kurarak oturan, oturur halde saz çalan, tekli, ikili, 
üçlü insanların yanında atlı biniciler (süvari), avcılar, fantastik 
yaratıklar dikkati çeker.

 İster İran’daki Büyük Selçuklu çini ve seramiklerinde, ister 
Konya Köşkü’nün çinilerinde olsun, bu durum Orta Asya’da şe-
killenen Hunların başını çektiği zengin figür anlayışının oralar-
dan kopup gelen Selçuklularla birlikte İran ve Anadolu coğrafya-
sında yeniden canlanması ve tezahürüdür. Bu gelenek sadece çi-
nilerle sınırlı kalmamış, yukarıda anlatıldığı üzere alçı süslemeye 
de aynı zenginlikte yansımış, el sanatlarında da bir hayli kendini 
hissettirmiştir. K. Otto Dorn, Selçuklu figür sevgisinin ve tasvir 
anlayışının en zengin örneklerinin köşkün bilhassa insan ve 
hayvan figürlü çini süslemelerde görüldüğüne işaret etmiştir75.

73- Daha geniş bilgi için bak. R. Arık-O. Arık, a.g.e., s.230-233.

74- R. Arık-O. Arık, a.g.e., s 230-231.

75- K. O. Dorn, a.g.e., s.31-36.

Although there are many ceramics made with this technique 
in Iran, the number of works in tiles is very limited, though it is 
not possible to know the exact reason, perhaps due to the un-
der-production of the architecture or the destruction of the tiles 
together with the works that were destroyed as a result of the 
destruction caused by the Mongols. The few remaining examples 
of Great Seljuks are scattered in various museums, private art 
galleries and collections around the world. In addition to Victo-
ria and Albert Museum in London, there are examples from tile 
centers such as Rey and Keşan in the Old Martin Collection, Mos-
cow Museum, Philadelphia Museum, Washington Freer Gallery of 
Art, Watters Art Gallery in Baltimorea73. When these examples in 
museums and collections are examined in detail, it is understood 
that minai tiles were produced in scores, although not as many as 
ceramic pots, but since such tile works are not available today, it 
is not known in which buildings or where they were used.

Among these tiles, there are six-armed, eight-armed, twelve-
armed stars as well as polygonal ones. These tiles, on which 
geometric and floral motifs are used from time to time, are flat 
and embossed, and are generally depicted with figures, such as 
a mother nursing her child, single or double human figures sit-
ting cross-legged with plants and birds around, two figures sitting 
face to face, a hero killing the dragon (Bahramgur), a cavalry de-
picted on the ground decorated with curved branches74.

The same goes for the Konya Pavilion, as well. In addition to 
the vegetative decorations, especially the figured ones have a 
special importance, sitting cross-legged, playing the reed while 
sitting, single, double or triple people, horseback riders (cavalry), 
hunters and fantastic creatures draw attention.

Whether in the Great Seljuk tiles and ceramics in Iran or the 
tiles of the Konya Pavilion, this situation is the revival and manifes-
tation of the rich understanding of figure led by the Huns shaped 
in Central Asia in Iran and Anatolia together with the Seljuks. This 
tradition was not limited to only tiles, as described above, it was 
also reflected in plaster decoration with the same richness and 
made itself felt in handicrafts. K. Otto Dorn pointed out that the 
richest examples of the Seljuk love of figures and understanding 
of depiction are seen in the mansions, especially in the ceramic 
ornaments with human and animal figures75.

73- For more information see. R. Arık-O. Arık, ibid., pp.230-233.

74- R. Arık-O. Arık, ibid., pp. 230-231.

75- K. O. Dorn, ibid., pp.31-36.
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 Geometri, bitki ve yazının öne çıktığı Selçuklu devri yapı-
larındaki mozaik ağırlıklı çini süslemenin aksine saraylarında 
farklı tekniklerde çok renkli ve dünyevi bir çini süsleme hâkim 
olmuştur. Av, eğlence, tören sahneleri gibi çeşitli konular içe-
ren ve figürlerin hareketli kompozisyonları ile zenginleşen bu 
çiniler Selçuklu devri resim sanatının yaratıcı gücüne ve zengin 
figür anlayışına da örnek oluştururlar. Ş. Yetkin, minai çinilerin 
İran buluşlu olmasına rağmen, orada fazla kullanılmayıp en çok 
Konya Köşkü’nde ele geçmesini çini ustalarının asıl faaliyet ala-
nının Anadolu olduğuna bağlamakta, çinilerin şekillenmesini: 
“gerek yıldız gerekse haç ve baklava şeklindeki çiniler levhalar-
dan kesilmiş olmayıp doğrudan doğruya şekillendirilmişler ve 
sırlanmışlardır. Bu husus levhaların kenarlarına akan sırlardan 
belli olmaktadır”76 cümleleriyle açıklamaktadır. Türk çinileri-
ni araştıran G. Öney, özellikle köşkün yıldız formlu çinilerini 
kastederek; “yıldız çinilerde 13. yüzyıl Selçuklu minyatürlerini 
hatırlatan çok başarılı bir stille figür canlandırılmıştır. Bu yıldız 
ve haç çinileri diğer Anadolu Selçuklu saray çinilerinden daha 
ufaktır. Alâeddin Köşkü çinilerinde desen ve teknik İran tipin-
de olduğu halde bunların çabuk ufalanan Konya çini toprağı ile 
Anadolu’da yapıldıkları ve ithal edilmedikleri anlaşılır”77 değer-
lendirmesini yapmıştır.  R. Arık, R. Ettinghausen ile Melikian ve 
Chirvani’yi kaynak göstererek minai kaplardaki bezemelerin 
çağdaşları olan minyatürlerin resim tarzıyla aynı özelliklerde ol-
duğuna, bu kaplardaki resimlerin “nakkaş” denilen minyatür sa-
natçıları tarafından yapılmış olabileceğine işaret etmekte; minai 
çinilerin ince hamurlu sert ve sarımtırak renkte olduğunu, bu 
yüzden kolaylıkla ufalanmadığını, bağlayıcı madde olarak kireç 
kullanıldığını, kurşunsuz olduğunu ve astarlanmadan sırlandığı-
nı söylemektedir78.  

Çinicilikte karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi renkle-
rin kullanılabilmesidir. Hemen bütün tekniklerde sınırlı renk-
lerle yetinilirken, minailerde bütün renklerin aynı çini üzerine 
uygulanabilmesi bu tekniği diğerlerinden farklı ve üstün kılmış-
tır. Lacivert, mor, türkuaz, yeşil gibi ısıya dayanıklı renklerin sır 
altına, altın yaldız dâhil kahverengi, sarı, kırmızı gibi ısıya daya-
nıksız olanların sır üstüne uygulanmasıyla ayrıcalık yaratılmış, 
bundan dolayı da yedi renk anlamına gelen “heft renk” olarak 
adlandırılmıştır. Esasta sır altı ve sır üstüne tatbik edilse de za-
man zaman sadece sır üstüne uygulamaları da bulunmaktadır. 
Sır üstüne uygulanan renklerin düşük ateşte fırınlanması daha 

76- Ş. Yetkin, a.g.e., s.115-116.

77- G. Öney, Türk Çini Sanatı, s. 42.

78- R. Arık-O. Arık, a.g.e., s. 233.

 Unlike the mosaic-dominated tile decoration in the Seljuk pe-
riod buildings, where geometry, plants and writing were promi-
nent, a multi-colored and earthly tile decoration in different tech-
niques was dominant in the palaces. These tiles, which include 
various subjects such as hunting and entertainment ceremonial 
scenes and enriched with the moving compositions of the figures, 
also set an example of the creative power and rich understanding 
of figure of the Seljuk period painting art. S. Yetkin attributes the 
fact that although the minai tiles were invented in Iran, they were 
not used much there, but mostly in the Konya Pavilion, to the 
main field of activity of the tile masters being in Anatolia: “Both 
star and cross and diamond shaped tiles are not cut from plaques, 
but they are directly shaped and glazed. This is evident from the 
traces of glaze flowing to the edges of the plates76”. Researching 
Turkish tiles, G. Öney, especially referring to the star shaped tiles 
of the mansion, states: “The figure is animated with a very suc-
cessful style reminiscent of the 13th century Seljuk miniatures on 
star tiles. These star and cross tiles are smaller than other Ana-
tolian Seljuk palace tiles. Although the patterns and techniques 
in the tiles of the Alâeddin Pavilion are of the Iranian type, it is 
understood that they were made in Anatolia with the crumbly 
Konya tile soil, not with imported materials”77. By referring to R. 
Ettinghausen, Melikian and Chirvani, R. Arık points out that the 
decorations on the miniatures have the same features as the con-
temporary miniatures, and that the paintings in these vessels may 
have been made by miniature artists called “nakkaş”. He argues 
that the minai tiles are hard and yellowish with thin paste, there-
fore they do not crumble easily, since lime is used as a binding 
agent, as well as being lead-free and glazed without lining78.  

One of the most important problems encountered in tile mak-
ing is the use of colors. While limited colors can be used almost in 
all techniques, the fact that all colors can be applied on the same 
tile in miniature tiles makes this technique different and superi-
or than others. Applying heat-resistant colors such as dark blue, 
purple, turquoise, green under the glaze, and those that are not 
resistant to heat such as brown, yellow, red, including gold gild-
ing, on the glaze adds distinction to miniature tiles. Therefore, it 
was named as “heft color”, which means including seven colors 
on the same tile. Although it is mainly applied under glaze and 
on glaze, it has applications merely on glaze from time to time. 
Although the firing of the colors applied on the glaze at low fire 

76- Ş. Yetkin, ibid., pp.115-116.

77- G. Öney, Türk Çini Sanatı, p. 42.

78- R. Arık-O. Arık, ibid., p. 233.
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dayanıksız olmalarına yol açıp, kalıcılık açısından sorun yaratsa 
da zengin renk harmonisi ve şaşaalı görüntüsü bu eksikliği ört-
bas etmektedir. 

Konya Köşkü’nde mimariye bağlı olarak yıldız, çokgen, bak-
lava ve haçvari çiniler kullanılmış, bunların arasında bilhassa 
da figürlü tasvirleriyle yıldız formlu olanlar öne çıkmıştır. İster 
altıgenlere tamamlanarak, ister araları haçvari parçalarla doldu-
rularak kullanılsın, duvar kaplaması olarak üretilen minailerde 
belirleyici olan merkezdeki yıldız formlu çinilerdir. Bunlardan 
altı kollu olanların kol aralarındaki boşlukları daha bir nevi mo-
zaik tarzında ama daha büyük parçalardan oluşan dörtgen  (ya-
muk) ve baklava dilimi şeklindeki parçalarla biçimlendirilerek 
altıgeni oluştururlar. Yine benzer şekilde merkezdeki sekiz kol-
lu yıldız çinilerin duvar yüzeylerini (düzgün ve boşluk bırakma-
dan) kaplayabilmeleri için aralarında haça benzer (haçvari) dört 
kollu çinilerin yerleştirilmeleri gerekir ki, bu durum mecburi-
yetten kaynaklanmakta: Kubad Abad Sarayı başta olmak üzere 
bütün yapılarda böyle uygulanmaktadır.

 Mozaik şeklinde altıgene tamamlanan parçalı çinilerden 
merkezdeki yıldızın yüzeyine daima beyaz zemin üzerine çok 
renkli minai tekniğiyle insan, hayvan veya fantastik yaratık fi-
gürü resmedilmiştir. Bağdaş kurarak oturan, saz çalar vaziyette 
bağdaş kuran insan, insan başlı aslan gövdeli fantastik yaratık 
(sfenks) gibi. Yıldızın kol aralarını doldurarak dışa doğru daha 
büyük yıldız oluşturan geometrik parçalar türkuaz, dışta kalan 
baklava biçimli çiniler ise koyu mavi sır üstüne kahverengi, be-
yaz ve altın yaldızlı stilize bitkilerle bezenmiştir.   

Sekiz kollu yıldızların arasını dolduran haçvari çiniler de 
yine aynı teknikle işlenmiş ve desenlenmiştir. Bunların bir kıs-
mı beyaz zemin üstüne mavi, yeşil ve açık kırmızı renkte stilize 
bitkilerle süslenmiş, bir kısmı da zeminde oluşturulan türkuaz 
renkli sır üzerine altın yaldız, mavi ve lacivert renkli palmetler-
le tezyin edilmiştir. Çinilerin kollarına: beyaz zeminli olanlarda 
kırmızı, türkuaz zeminlilerde ise kahverengi kalın bir kontur çe-
kilmiştir. Beyaz zeminli haçvari çiniler türkuaz sırlı yıldızlarla, 
türkuaz renkli haçlar ise lacivert sırlı yıldızlarla tamamlanırlar. 
G.Öney bunların diğer Selçuklu saray çinilerinden daha ufak 
olduğunu belirtmiş olsa da; son yıllarda Kubad Abad Sarayı ka-
zısında bulunan çinilerin daha öncekilerden küçük olduğu unu-
tulmamalıdır

causes them to be less durable and creates problems in terms 
of permanence, the rich color harmony and splendid appearance 
make up the deficiency.

Star, polygon, lozenge and cross-like tiles are used in the Kon-
ya Pavilion, depending on the architecture, among them, espe-
cially those with a star shape with figured depictions come to the 
fore. Whether used by completing hexagons or filling them with 
cross-like pieces, the star shaped tiles in the center are decisive 
in the minais produced as wall cladding. Of these, the spaces be-
tween the arms of the six-armed ones form a hexagon by being 
shaped in a kind of mosaic style, but with rectangular (trapezoid) 
and diamond-shaped pieces consisting of larger pieces. Similarly, 
in order for the eight-armed star tiles in the center to cover the 
wall surfaces (smooth and without spaces), four-armed cross-
like tiles must be placed between them, which is due to the ne-
cessity: This is applied in all buildings, especially in the Kubad 
Abad Palace. 

In the mosaic tiles completed with hexagonal tiles, the surface 
of the star in the center is always depicted with a multi-color-
ed minai technique of human, animal or fantastic creature on a 
white background, such as figures sitting cross-legged, playing an 
instrument, fantastic creature (sphinx) with a human-head and li-
on-body. The geometric parts that form a bigger star outwards by 
filling the arms of the star are decorated with turquoise, while the 
diamond-shaped tiles outside are decorated with brown, white 
and golden gilded plants on a dark blue glaze. 

The cross-shaped tiles filling between the eight-armed stars 
are also processed and patterned with the same technique. Some 
of these are decorated with stylized plants in blue, green and light 
red on a white background, and some of them are decorated with 
gold gilding, blue and dark blue palmettes on a turquoise color-
ed glaze created on the ground. A thick contour is drawn on the 
arms of the tiles: red on white grounds and brown on turquoise 
grounds. White-ground cross-like tiles are complemented by 
turquoise-glazed stars, while turquoise-colored crosses are com-
plemented by dark blue-glazed stars. Although Guney states that 
these are smaller than other Seljuk palace tiles; it should not be 
forgotten that the tiles found in the Kubad Abad Palace excava-
tions in recent years are smaller than the previous ones.
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Köşk kazısında bulunup müzelere intikal eden yekpare yıl-
dız çiniler altı ve sekiz kollu olup, bunlar da muhtemelen başka 
parçalarla tamamlanıyordu. Hepsinde birbirinden farklı konula-
rın resmedildiği zengin bir figür dünyasının çeşitliliği izlenmek-
te, tekli, ikili, üçlü insanların yanında, özellikle de atlı biniciler 
(süvari) dikkati çekmektedir.

Konya Köşkü’nün kazısı sırasında yukarıda tanımlanan de-
senli minailerin dışında yine sekiz kollu yıldız şeklinde olup, 
aralarının haçvari çinilerle doldurulduğu tek renk sırlı olanlar da 
bulunmuştur. Karatay Çini Müzesi’nde sergilenen bu örneklerde 
yıldızlar türkuaz, haçvari olanlar patlıcan moru ile renklendiril-
miştir. Bunların sır kalitesi düşük olduğundan renklerde solma 
ve bozulmalar görülmektedir. 

Bunların dışında dikkati çeken ve kırık olarak ele geçirilen yek-
pare altıgen çini parçası Karatay Çini Eserleri Müzesi’ndedir. Minai 
tekniğindeki enterasan parçanın yüzeyinde yeşile çalan türkuaz 
sır üstüne grifon (kuş başlı aslan gövdeli) figürü tasvir edilmiştir. 
Kahverengi kontur içine alınan yaratığın başını oluşturan kuşun 
çizgileri, gagası ve gözleriyle, aslanın ön ayakları kahverenginde 
olup sırın üzerinde yer yer yaldız kalıntıları seçilebilmektedir.

Minai tekniğindeki kare-dörtgen çiniler köşkün her halde 
en zengin ve zarif örneklerini oluşturuyorlardı. Dıştan ziyade iç 
cepheleri kapladığını düşündüğümüz kare-dikdörtgen plaka-
ların bir araya getirilip düz ve geniş yüzeylere uygulanabilmesi 
konu zenginliği ve devamlılığına da imkân sağlamıştır. Üçlü kır-
mızı çizgilerin belirlediği geometrik tasarımda; meydana gelen 
sekizgenlerden bazılarına bitkisel motifler işlenmiş, bazılarına 
da atlı av sahneleri tasvir edilmiştir. Dört kollu yıldızlar ise stili-
ze bitkilerle bezenmiştir. Bitkisel dolgulu sekizgenlerde mavi ve 
koyu kırmızılı palmet ve lotüsler birbirini tamamlarlar. Figürlü 
olan sekizgenlerde: Ön ayaklarını dizlerinden bükerek hare-
ketlenen atın dikilmiş kulakları, bağlı kuyruğu ve dizginleriyle 
disipline edilmesi son derece realist verilmiştir. Çakşırı, tirazlı 
şık giyimi binicisinin muhtemelen bir sultan olduğuna işaret et-
mekte, giysilerin renk, desen ve tasarımı Selçuklu kıyafetlerinin 
zenginliğine önemli bir örnek oluşturmaktadır. Yarım ve eksik 
durumda olsa da diğer sekizgenin birisinde atlı binicinin yer 
alması kompozisyonun figür-bitki düzeninde geliştiğine işaret 
etmektedir.

 Köşkün 1941 yılındaki kazısına katılan mimar M. Akok,  ya-
pının -daha sağlam durumunu gösteren- eski fotoğraflarını in-
celeyerek çinileriyle ilgili bazı çizimler yapmıştır. Kitabenin yer 

The monolithic star tiles found in the pavilion excavation and 
transferred to museums are six and eight-armed, and these are 
probably completed with other pieces. The diversity of a rich 
world of figures, in which different subjects are depicted in all 
of them, are observed, besides single, double and triple people, 
especially horse riders (cavalry) draw attention.

During the excavation of the Konya Pavilion, apart from the 
patterned minai described above, there are also eight-armed 
star-shaped ones with a single color glaze filled with cross-like 
tiles. In these samples exhibited in the Karatay Tile Museum, the 
stars are colored with turquoise, the ones with crosses are color-
ed with aubergine purple. Since their glaze quality is low, color 
fading and deterioration are observed.

Apart from these, the solid hexagonal tile piece that draws 
attention, though broken, is displayed in the Karatay Tile Works 
Museum. On the surface of the interesting piece in the Minai 
technique, a gryphon (with a lion’s body with a bird’s head) fig-
ure is depicted on a greenish turquoise glaze. With the lines, beak 
and eyes of the bird forming the head of the creature enclosed 
in brown contour, the front legs of the lion are brown and gilded 
remains can be seen on the glaze.

Square-rectangular tiles in minai technique are the richest and 
most elegant examples of the mansion in any case. The fact that 
the square-rectangular plates, which we think cover the interior 
rather than the exterior, can be brought together and applied to 
flat and wide surfaces, which enables the richness and continu-
ity of the subject. Some of the octagons in the geometric design 
determined by the triple red lines are embroidered with floral 
motifs, and some are depicted with horse hunting scenes. Four-
armed stars are decorated with stylized plants. Blue and dark 
red palmettes and lotus complement each other in herbal filled 
octagons. In figured octagons: The discipline of the horse, which 
moves by bending its front legs from the knees, with upright ears, 
tied tail and reins, is extremely realistic. Shalwar points out that 
the rider with chic dressing is probably a sultan, and the color, 
pattern and design of the clothes constitute an important example 
of the richness of Seljuk clothing. The presence of a rider in one of 
the other octagons, even if it is half and incomplete, indicates that 
the composition has developed in a figure-plant pattern.

 Architect M. Akok, who participated in the excavation of the 
mansion in 1941, examined the old photographs of the building - 
showing its more robust condition - and prepared some drawings 
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aldığı kuzeye bakan ön cephedeki çiniler arasında sekizgenler-
le, aralarını dolduran dört kollu yıldızların çizimi yer almakta, 
ancak yukarıdaki kare çinilerin çizimi bulunmamaktadır. Çi-
zimlerin çinilerin formuyla alakalı olduğu belli olup, çokgen ve 
yıldızlarla farklı tasarımlar geliştirilmiştir. Bir araya getirilerek 
duvarları kaplayan kare levhaların üzerine çizilen geometrik 
tasarım da Akok’un çizimleriyle örtüşmektedir. Ancak bunun 
çinilerin formuyla mı yoksa kare levhaların üstüne çizilen geo-
metrik tasarımla mı ilgili olduğu bilinememektedir. Bu çinilerin 
köşkün ön cephesinde kullanılıp kullanılmadığı tam olarak an-
laşılamasa da iç cepheler için tasarlanmış olabilecekleri düşün-
cesi öne çıkmaktadır.

Sonuç olarak kısaca şöyle denilebilir: Kısa zamanda yapılan 
bir sondaj kazısından çıkarılan malzemelerini tanıtmaya çalış-
tığımız Konya Sarayı’nın bütününe yakını yıkılmış, ancak Kılıç 
Arslan Köşk’ü olarak bilinen seyirgah bölümü kısmen ayakta 
kalabilmiştir Bu saray, Orta Asya’dan günümüze kadar uzanan 
Türk kültürünün, sanatının, geleneklerinin ve bütün bir yaşam 
tarzının çini, alçı, ahşap gibi süsleme elemanlarına yansıdığı 
Selçuklunun bilinen ilk sarayı ve nadide bir örneğidir;  Kendi-
sinde sonra inşa edilen Kubad Abad Sarayı başta olmak üzere 
diğer saraylara öncülük etmiş, örnek oluşturmuştur. Saray eğer 
hoyrat ellerle yıkılmayıp sağlam haliyle günümüze ulaşabilseydi 
planı, mimarisi ve süslemesiyle sanatımıza çok daha büyük kat-
kı sağlayacaktı. Amerikalı Sanat Tarihçisi Riefştahl Konya’daki 
bir araştırma sırasında eserlerin devlet eliyle yıkıldığını görünce 
müzeye bıraktığı kartvizitine şöyle bir not düşer: “Türkler kendi 
eserlerini kendi elleriyle yıkıyorlar”. Konya Köşkü de bunun ha-
zin örneklerinden sadece birsidir.

 Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Konya Müzesi 
tarafından 2010 yılından itibaren sarayda yeniden kazılara baş-
lanmış olup plan, mimari olarak yeni sonuçlara ulaşılmış, bir 
hayli de yeni malzeme bulunmuştur. Kazı çalışmaları devam 
etmektedir.

of the tiles. There are octagons and four-armed stars between the 
tiles on the facade facing north where the inscription is located, 
but there is no drawing of the square tiles above. It is clear that the 
drawings are related to the form of the tiles, and different designs 
have been developed with polygons and stars. The geometric de-
sign drawn on the square plates covering the walls also coincides 
with Akok’s drawings. However, it is not known whether this 
is related to the form of the tiles or the geometric design drawn 
on the square plates. Although it is not fully understood whether 
these tiles were used on the facade of the mansion, the thought 
that they could be designed for interior facades stands out.

To sum up briefly: Nearly all of the Konya Palace, whose ma-
terials we tried to introduce through a drilling excavation in a 
short time, was destroyed, but the viewing section known as the 
Kılıç Arslan Pavilion partially survived. It is the first known pal-
ace and a rare example of the Seljuk people, whose art, traditions 
and a whole lifestyle are reflected in decorative elements such 
as tile, plaster and wood, and pioneered other palaces, especial-
ly the Kubad Abad Palace, which was built later, and set a great 
example. If the palace were not destroyed by randy hands but 
could survive in its solid state, its plan, architecture and decora-
tion would make a much greater contribution to our art. When the 
American Art Historian Riefştahl saw during a research in Konya 
that the artifacts were destroyed imprudently, he left a note on his 
business card that he left to the museum: “The Turks are destroy-
ing their works with their own hands”. The Konya Pavilion is just 
one of the gut-wrenching examples of this tragedy. 

With the support of Konya Metropolitan Municipality, excava-
tions in the palace have been started again by the Konya Museum 
since 2010, new results have been achieved in terms of plan and 
architecture, and many new materials have been found as long as 
the excavations continue.
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II. KILIÇARSLAN KÖŞKÜ

KURTARMA KAZISI IŞIĞINDA

KONYA İÇ KALESİ VE

ANADOLU SELÇUKLU SARAYI

Antik çağda ve Roma kaynaklarında İconiom, (İkonion) 
Araplarca Kuniya olarak adlandırılan Konya’ya Selçuklu ve Os-
manlılar Konya adını vermişlerdir. Tarihi dönemlerde ismi Lyka-
onia olan Konya’dan ilk söz eden kişi Klasik Dönem Grek yazar-
larından Xenophon olmuştur. 

Konya’nın tarihsel çekirdeğini Konya şehir merkezinde yer 
alan Alâeddin Tepesi Höyüğü oluşturmaktadır. 1941 yılı ve 2010 
yılında yapılan kazılarda gün ışığına çıkan seramiklerden Alâed-
din Tepesi höyüğünde ilk yerleşimin M.Ö 1. binde görülmeye 
başladığı anlaşılmaktadır (Foto1). Burada 1941 yılında yapılan 
kazılarda Frig dönemi temel kalıntılarına rastlanmıştır. Alâeddin 
Tepesi eteklerinde 2010 yılında başlayan kurtarma kazılarında, 
Frig dönemine ait birçok seramik parçası bulunmuştur (Foto 2). 

Alâeddin Tepesi çevresinde (LC Waikiki alışveriş merkezinin 
bulunduğu yerde) yapılan sondaj kazısında Frig dönemi in-situ 
halinde seramik kapların bulunması, Frig dönemi yerleşimin te-
penin güneybatısında bugünkü tepenin sınırladığı alanın dışına 
kadar yayıldığını göstermektedir.  Roma ve Bizans döneminde 
yerleşim alanı daha da genişlemiştir. Alâeddin Keykubad döne-
minde Konya’nın dış surlarının yapılmasıyla beraber şehrin sı-
nırları ana hatlarıyla beraber belirginleşmiştir.

M.Ö 1. binde tarih sahnesinde görülmeye başlayan Konya’nın 
(M.Ö.712–695) Friglerin, (M.Ö. 680–546) Lidyalıların, bir süre de 
Perslerin (M.Ö.546–335) eline geçtiği anlaşılmaktadır. Bunu Ka-
padokya Krallıklar Dönemi (M.Ö. 322-M.S.17), Roma ve Bizans 
devirleri izler. Konya Selçuklu egemenliğinden sonra Karama-
noğulları Beyliğinde bir süre kalsa da Fatih Sultan Mehmet Han 
döneminde Osmanlı Devletine katılmıştır.

Roma çağındaki gelişmeler, Konya’yı çağının en önemli şe-
hirlerinden birisi yapmıştır. Daha sonraki yıllarda, Anadolu’nun 
kuzey batısında, İstanbul’a giden yolların üzerinde bulunması 
sebebiyle, Konya önemini sürdürmüştür1. İmparator Tiberius 

1- Tuncer Baykara, Türkiye Selçuklu Devrinde Konya, Ankara 1985, s.1.

KONYA INNER CASTLE AND

ANATOLIAN SELJUK PALACE

UNDER THE LIGHT OF SALVAGE

EXCAVATION OF KILIÇARSLAN II PAVILION

Konya, which was called Iconiom in ancient times and Roman 
sources, (Iconion) as Kuniya by the Arabs, was named Konya by 
the Seljuks and Ottomans. The first person to mention Konya, 
that was Lykaonia in historical periods, was Xenophon, one of the 
Classical Period Greek writers.

The Alâeddin Hill Mound, which is located in the city center, 
forms the historical core of Konya. It is understood from the ceram-
ics unearthed during the excavations in 1941 and 2010 that the first 
settlement in the mound of Alâeddin Hill began in the 1st millennium 
BC (Photo 1). During the excavations carried out here in 1941, basic 
remains from the Phrygian period were found. During the salvage 
excavations started in 2010, many ceramic pieces belonging to the 
Phrygian period were found on the slopes of Alâeddin Hill (Photo 2).

The discovery of Phrygian-era ceramic pots as in-situ during 
the drilling excavation around Alâeddin Hill (where the LC Waikiki 
shopping mall is located) indicates that the Phrygian settlement 
spread to the southwest of the Hill outside the area bordered by the 
present Hill. The settlement area was further expanded during the 
Roman and Byzantine periods. The boundaries of the city became 
clear with its main lines with the construction of Konya’s outer 
walls during the period of Alâeddin Keykubad. 

It is known that Konya (712-695 BC), which began to take its 
place in the history scene in the 1st millennium BC, was cap-
tured by the Phrygians (680-546 BC), the Lydians, and the Per-
sians (546-335 BC) for a while. This is followed by the Cappadocia 
Kingdom Period (322 BC-17 AD), Roman and Byzantine periods. 
Although Konya stayed under the Karamans Principality after the 
Seljuk rule, it could join the Ottoman Empire during the reign of 
Fatih Sultan Mehmet Khan.

 Developments in the Roman era made Konya one of the most 
important cities of its age. In the following years, Konya main-
tained1 its importance due to its location in the northwest of Ana-

1- Tuncer Baykara, Türkiye Selçuklu Devrinde Konya, Ankara 1985, p.1.
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döneminde (M.S. 14-37) Konya’nın Polemon mülkü olduğu ve 
şehrin şeref unvanlarının kale duvarlarında yazıldığı bildirilir2. 
İmparator Hadrianus döneminde ( M.S. 117-138) kentte basılan 
sikkeler üzerinde “Colonia Aelia Hadriana Ausgusta İconen-
sium’’ yazılmıştır3. Roma dönemi Alâeddin Tepesi’nin şehrin 
önemli yapılarının bulunduğu Agorası olduğu ileri sürülür4. 1949 
yılında bulunan mermer bir kitabeden Komutan Marcus Aure-
lius’un, sunağı, sütunlu galerisi ve mutfağı olan, Zeus’a adanmış 
bir tapınak inşa ettirdiği öğrenilmektedir5. Tapınağın, şehrin 
akropolü olan Alâeddin Tepesi’nde yer aldığı tahmin edilmek-
tedir. 

2- Charles Texier, Küçük Asya, Coğrafyası, Tarih ve Arkeolojisi, çev. Ali Suat, I-III, An-
kara 2002, s.1504.

3- Mükerrem Umsan, “İkonium Sikkeleri”, Anıt, S. 5, Konya 1949, s.1-6.

4- Helmuth von Moltke, Türkiyedeki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar (1835-1839), 
çev. Hayrullah Örs, Ankara 1960, s. 338.  

5- Saadet Onat, “Roma Devrine Ait Bir Kitabe”, Anıt, S. 5, Konya 1949, s. 18-20.

tolia, and being on the roads leading to Istanbul. It is reported2 that 
Konya was the property of Polemon during the reign of Tiberi-
us (AD 14-37) and the city’s honorary titles were written on the 
castle walls, such as “ColoniaAeliaHadrianaAusgustaIconensium”, 
written on the coins minted in the city during the reign of Emper-
or Hadrian (AD 117-138) 3. It is suggested that the Roman period 
Alâeddin Hill was the Agora, where the city’s important structures 
were located4. It is learned from a marble inscription5 found in 
1949 that Commander Marcus Aurelius built a temple dedicated 
to Zeus with an altar, a gallery with columns and a kitchen. It is 
estimated that the temple was located on the Alâeddin Hill, the 
acropolis of the city.

2- Charles Texier, Küçük Asya, Coğrafyası, Tarih ve Arkeolojisi, tansl. Ali Suat, I-III, An-
kara 2002, p.1504.

3- Mükerrem Umsan, “İkonium Sikkeleri”, Anıt, no. 5, Konya 1949, p.1-6.

4- Helmuth von Moltke, Türkiyedeki Durum ve Olaylar Üzerine Mektuplar (1835-1839), 
tansl. Hayrullah Örs, Ankara 1960, p. 338.  

5- Saadet Onat, “Roma Devrine Ait Bir Kitabe”, Anıt, no. 5, Konya 1949, pp. 18-20.

Foto  1: Silindirik Mühür-Kemik - MÖ 1.000
Photo 1: Cyclindrical Seal-Bone-BC 1.000

Foto 2: Kap parçası (Frig )
Photo 2:  Piece of a vessel (Phrygian )
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Şehrin nekropolü ise Alâeddin Tepesi’nin eteklerinden baş-
layarak Musalla Mezarlığı’nın kuzeydoğu köşesinde Ankara-Af-
yon-Konya yol kavşağı ile güneybatı uç noktası Yeni Meram 
Caddesi üzerindeki Askeri Hastane’nin güneybatı köşesi ara-
sında kalan ve tepeyi kuşatan bir yay şeklinde olduğu belirtilir6. 
Geçmiş yıllarda Alâeddin Tepesi’nin kuzey eteklerinde bulunan 
Ak Mescidin yakınında trafoların yer altına alınması için yapılan 
sondaj kazısında ve bugünkü Numune Hastanesinin çevresinde 
yapılan sondaj kazılarında, Geç Roma dönemine ait birçok me-
zar kalıntısının tespit edilmesi, antik dönem Konya nekropolü-
nün tepenin kuzey eteklerinden başlayarak Musalla Mezarlığına 
doğru genişlediğini göstermektedir.

Yapılan kazı çalışmalarında, tepenin etrafını çevreleyen su-
run ilk evresinin Roma dönemine ait olduğu tespit edilmiştir 
(Foto3). Bizans ve Anadolu Selçuklu döneminde surların yapı-
mında; Roma dönemine tarihlendirebileceğimiz birçok fark-
lı yapıya ait taşların devşirme malzemesi olarak kullanılması 
Konya’nın Roma döneminde büyük bir mimari gelişim sağladı-
ğını göstermektedir.

Bizans döneminde Konya şehrinin bir kısmını belki de esası-
nı Alâeddin Tepesi teşkil ediyordu. Bu dönemde Roma devrinde 
kalan surların yeniden inşa edildiği yapılan kazı çalışmalarında 
anlaşılmıştır. 

Hıristiyanlık devrinde de önemli bir yere sahip olan Kon-
ya’yı çeşitli Hıristiyan kaynaklarında Havari Paulus’un ziyaret 
ettiği yazmaktadır. Hıristiyanlığın yayılış dönemlerinde Aziz 
Paulos’un Konya’ya gelmesi ve Azize Thekla ile olan durumu 
Konya’nın Hıristiyanlık açısından önemli bir şehir olmasını sağ-
lamıştır7. Ayrıca bu dönemde şehirde bir arena olduğu ve Aya 
Thekla’nın burada yakılmak istendiği de bilinmektedir8. Am-
philochius adına Alâeddin Tepesi’nde 10-11. yüzyıllar arasına 
tarihlendirilen, 1921 yılına kadar da ayakta kalan bir kilise inşa 
ettirilmiştir9.  Eflatun Kilisesi olarak bilinen bu yapı, kiliseden 
mescide, mescitten saat kulesine çevrilse de 1921 yılında yıktı-
rılmıştır (Foto 4). 

Zaman içerisinde Müze Müdürlüğü tarafında yapılan sondaj 
ve kurtarma kazılarında, Abdülaziz Mahallesinde opus-sectile 

6- Osman Ermişler, “Iconium Nekropolü”, Müze, S. 8, Ankara 1991, s.1-26.

7- Semavi Eyice, “Konya Tarihinden Bir Yaprak, Aya Thekla Efsanesi ve Sanat Tarihinde 
Aya Thekla”, Anıt, S. 30, Konya 1960, s. 1-24.

8- Eyice, “Aya Thekla Efsanesi”, s. 18. 

9- Semavi Eyice, “Konya’nın Alâeddin Tepesinde Selçuklu Öncesine Ait Bir Eser: Eflatun 
Mescidi”, Sanat Tarihi Yıllığı, S. IV, İstanbul 1971, s. 269-302.

The necropolis6 of the city is stated to be in the form of an arc 
that starts from the skirts of Alâeddin Hill and located between the 
Ankara-Afyon-Konya intersection in the northeast corner of the 
Musalla Cemetery and the southwest corner of the Military Hospi-
tal, which is at the southwest end point on Yeni Meram Street. The 
detection of many grave remains in the past years belonging to the 
Late Roman period in the drilling excavations carried out near the 
Ak Mescid on the northern skirts of the Alâeddin Hill and in the 
drilling excavations around today’s Numune Hospital shows that 
the ancient Konya Necropolis extended from the northern skirts of 
the Hill to the Musalla Cemetery.

During the excavations, it was determined that the first phase 
of the wall surrounding the hill belongs to the Roman period (Pho-
to 3). The use of stones belonging to many different buildings, 
which we can date to the Roman period, as spolia material in the 
construction of the walls during the Byzantine and Anatolian Sel-
juk period shows that Konya provided a great architectural devel-
opment in the Roman period.

During the Byzantine period, Alâeddin Hill constituted a part; 
perhaps the esence of the Konya city. The excavations revealed the 
fact that the walls remained from the Roman period were rebuilt 
during this period.

It is written in various Christian sources that Konya, which had 
an important place in the Christian era, was visited by the Apostle 
Paulus. The arrival of Saint Paulos to Konya during the spread of 
Christianity and his relation with Saint Thekla made Konya an im-
portant city in terms of Christianity7. It is also known that during 
this period there was an arena in the city and Aya Thekla wanted 
to be cremated here8. In the name of Amphilochius, a church was 
built9 on the Alâeddin Hill, which was dated between 10-11 centu-
ries and remained standing until 1921. Known as the Plato Church, 
this building was demolished in 1921, although it was turned from 
the Church to the masjid and from the masjid to a clock tower 
(Photo 4).

The presence of opus-sectile flooring remnants in the Abdu-
laziz District, the Early Byzantine catacomb adjacent to the Sırçalı 

6- Osman Ermişler, “Iconium Nekropolü”, Müze, no. 8, Ankara 1991, pp.1-26.

7- Semavi Eyice, “Konya Tarihinden Bir Yaprak, Aya Thekla Efsanesi ve Sanat Tarihinde 
Aya Thekla”, Anıt, no. 30, Konya 1960, pp. 1-24.

8- Eyice, “Aya Thekla Efsanesi”, p. 18. 

9- Semavi Eyice, “Konya’nın Alâeddin Tepesinde Selçuklu Öncesine Ait Bir Eser: Eflatun 
Mescidi”, Sanat Tarihi Yıllığı, no. IV, İstanbul 1971, pp. 269-302.
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Foto 4: Kuzeyden Alâeddin Tepesi’ne bakış.19- yy sonu (Yılmaz Önge Arşivi)
Photo 4:View of the Alâeddin Hill from the North. Late 19th century (From Yılmaz Önge Archive)

Foto 3: Roma dönemine ait sur kalıntısından görünüm
Photo 3: View from the Roman wall ruins

Foto 5: 1800 lü yılların sonu, 1900 lü yılların başı Konya Alâeddin Tepesi ve çevresindeki Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yapılar.
Photo 5: End of 1800’s and early 1900’s Konya Alâeddin Hill and its surrounding Byzantine, Seljuk and Ottoman structures
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döşeme kalıntısı, Sırçalı Medresesinin bitişiğinde yer alan Erken 
Bizans dönemi katakomp ve bu bölgelerde tespit edilen mozaik 
zemin döşeme kalıntıların var olması, öte yandan bu yapıların 
ağırlıklı olarak dini amaçlı kullanılmasından dolayı tepenin gü-
neydoğusun da Geç Roma Erken Bizans dönemlerine ait dini bir 
merkez olduğunu kanıtlar niteliktedir.

Konya’nın Anadolu Selçuklu Devleti tarafından fethedilip 
başkent yapılmasından sonra şehrin fiziki yapısı da değişmiş-
tir. Tam da bu dönemde Alâeddin Tepesi’nin Selçuklu Sara-
yı’nın üzerinde bulunduğu bir tepe olması sebebiyle tarihinin en 
önemli gelişiminin doruk noktasına ulaşmıştır (Foto 5).

Konya’da I. Mesud (1116-1155) öncesi herhangi bir inşa faaliye-
ti bilinmemekle birlikte bu dönemde başkentte; Kale, Darphane, 
Saray, Alâeddin Caminin doğu bölümü, İmam Begavi Türbesi ve 
Kadı Hürremşah Darülhadisi ve Türbesi gibi çeşitli yapıların inşa 
edildiği bilinmektedir10. 1146 yılında Manuel Komnenos, Konya 
kuşatmasında surları mancınıklarla dövdürmesine rağmen ba-
şarılı olamamıştır11. II. Kılıçarslan (1155-1192) döneminde ise inşa 
faaliyetlerinin yoğunlaştığı görülür. Özellikle İç Kale’de I. Mes’ud 
döneminde inşasına başlanan cami tamamlanmış ve avlusuna 
bir türbe inşa edilmiştir. Ayrıca İç Kale’deki iki burcun üzerine 
köşkler inşa ederek Selçuklu Sarayı’nı yapmıştır. 1190 yılında III. 
Haçlı Seferi esnasında Frederik Barbarossa komutasındaki Al-
man ordusu surları aşarak çarşıların bulunduğu noktada yağma 
ve tahribatta bulunmuşlardır12. 

Alâeddin Keykubad döneminde İç Kale’de sona eren inşa fa-
aliyeti sonrasında cami artık Alâeddin Cami adını alır. Diğer ta-
raftan şehirde meydana gelen bir depremde, daha önce mevcut 
bulunan surların büyük zarar gördüğü ve bu dönemde şehir sur-
larının yeni baştan inşa edildiği bildirilir.13 Bu dönemde Alâeddin 
Keykubad İç Kale’yi onarırken, Dış Kale’yi inşa etmiştir. Bu olay 
tarihte Konya kentinin fiziki açıdan en büyük değişikliği olarak 
görülmektedir. Böylece Alâeddin Tepesi Selçuklu Sarayı’nın da 
üzerinde bulunduğu bir iç kaleye dönüşmüştür. Dış Kale ve İç 
Kale arasında yapılan yapılar ile beraber Selçuklu kenti fiziki 
olarak büyük bir gelişim göstermiştir (Foto 6).

10- Azize Aktaş Yasa, Anadolu Selçukluları Döneminde Türk-İslam Şehri Olarak Konya, 
I, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 
1996, s. 56.

11- Nikates Khoniates, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), çev. Fikret Işıl-
tan, Ankara 1995, s. 162.  

12- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyasi Tarih Alp Arslan’dan Osman 
Gazi’ye (1071-1328), İstanbul 1998, s. 224-225.

13- Yasa, Türk-İslam Şehri Olarak Konya, s. 69. 

Madrasa and the mosaic flooring remains detected in these areas, 
together with the use of these structures mainly for religious pur-
poses, all prove that the southeast of the hill was a religious center 
belonging to the Late Roman and Early Byzantine periods, as un-
derstood from the drilling and salvage excavations carried out by 
the Museum Directorate.

After Konya was conquered and made the capital by the Ana-
tolian Seljuk State, the physical structure of the city also changed. 
Precisely during this period, the Alâeddin Hill reached the climax 
of the most important development in its history, since it was the 
hill where the Seljuk Palace was located (Photo 5).

Although no construction activities were known in Konya be-
fore Mesud I (1116-1155), it is known that various structures such as 
the castle, mint, palace, the eastern part of the Alâeddin Mosque, 
the Imam Begavi Tomb and the Kadi Hürremşah Darülhadisi and 
Tomb were built during his period in the capital10. Although Ma-
nuel Komnenos beat the walls with catapults during the siege 
of Konya in 1146, he was not successful11. During the period of 
Kılıçarslan II (1155-1192, construction activities intensified. Espe-
cially the mosque which was started to be built during the reign 
of Mes’ud in the Inner Castle was completed and a tomb was built 
in its courtyard. He also built the Seljuk Palace by building Pavil-
ions on two bastions in the Inner Castle. During the 3rd Crusade in 
1190, the German army under the command of Frederik Barbaros-
sa crossed the walls, looting and destroying the bazaars12.

After the construction activity that ended in Inner Castle dur-
ing the period of Alâeddin Keykubad, the mosque was named 
Alâeddin Mosque. On the other hand, it is reported that previously 
present walls were badly damaged in an earthquake that occurred 
in the city, so the city walls were rebuilt during this period13. Lat-
er, Alâeddin Keykubad built the Outer Castle while repairing the 
Inner Castle. This event is seen as the biggest physical change of 
Konya city in history. Thus, the Alâeddin Hill turned into an Inner 
Castle on which the Seljuk Palace was located. The Seljuk city has 
shown a great physical development with the contructions built 
between the Outer and the Inner Castle. ( Photo 6)

10- Azize Aktaş Yasa, Anadolu Selçukluları Döneminde Türk-İslam Şehri Olarak Konya, 
I, Hacettepe University Institute of Social Sciences, Unpublished PhD Thesis, Ankara 
1996, p. 56.

11- Nikates Khoniates, Historia (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), transl. Fikret 
Işıltan, Ankara 1995, p. 162.  

12- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye Siyasi Tarih Alp Arslan’dan Osman 
Gazi’ye (1071-1328), İstanbul 1998, pp. 224-225.

13- Yasa, Türk-İslam Şehri Olarak Konya, p. 69. 
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Foto 6: Alâeddin Tepesi Eteklerinde İç sur kalıntısı, İç sur ile dış sur arasındaki yapılar ve
dış sur ile bağlantılı Zindan kaleden görünüm ( J.H. Heynes 1884)

Photo 6: On the skirts of the Alâeddin Hill, the remains of the inner wall, the structures between the inner and outer walls
and the view from Zindan Castle connected with the outer wall ( J.H. Heynes 1884)
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Mevlâna’nın oğlu Bahaddin’e bir konuşma sırasında söylediği 
şu sözler şehrin kısa fakat önemli bir tasviridir.

“ ….Konya şehrine bak, kaç bin emirin, büyüğün ve ileri ge-
lenin evi, köşkü ve sarayı vardır. Tacirlerin ve iğdişlerin evleri 
zanaat erbabının evlerinden, emirlerin sarayları tacirlerin, sultan 
ve meliklerin köşkleri ve takları ise bunların hepsinden yüzler-
ce derece yüksek ve büyüktür…”14

Alâeddin Tepesi’nin iç kaleye dönüşmesi, devletin ve şeh-
rin büyüklüğü ele alındığında Konya Selçuklu Sarayı’nın İç Kale 
üzerinde geniş bir alanı kapsadığını göstermektedir. 

H.550/M.1155 yılında İç Kale’nin içinde Alâeddin Tepesi’nde 
inşa edilen Alâeddin Cami ile başlayan imar faaliyetleri 13.yüz-
yıl boyunca hızla ilerlemiş ve çok sayıda yapı yapılmıştır. Kent-
teki imarın merkezi, Alâeddin Tepesi olmak üzere, merkezden 
yayılan halkalar biçiminde yayıldığı dikkat çekmektedir. Kent 
Selçuklu döneminde sürekli bir büyüme göstermiş, özellikle 13. 
yüzyılın ortasından sonra dış surun dışına doğru büyümesini 
sürdürmüştür15 (Foto7).

Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra ülke Moğol hâkimiyetine 
geçmiştir.  XIII. yüzyılın son çeyreğinde, iç siyasi mücadelelerle 
geçen bu dönemin sonunda, 1327 yılında Çobanoğlu Timurtaş, 
Mısır Memlüklülerine iltica etmiş ve Konya’ya kesin şekilde Ka-
ramanoğulları yerleşmiştir. Karamanoğulları döneminde de Sel-
çuklu Sarayı’nın kullanıldığı bilinmektedir. Ancak tepe üzerinde 
yaptıkları inşa faaliyetlerinin neler olduğu bilinmemektedir.

Ortaçağın en önemli merkezlerinden bir tanesi olan Konya, 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde de önemini korumuştur. 
Hatta 15-16 yy.larda önemli bir şehzadeler kenti olduğu bilin-
mektedir. Şehzade Mustafa ve Cem Sultan Konya’da şehzadelik 
yapmıştır. Konya’da yedi yıl ikamet eden Cem Sultan’ın kendi-
sine bir köşk yaptırdığı da bilinmektedir16. Osmanlı döneminde 
16. yy.dan sonra asıl inşa faaliyetleri Mevlana dergâhı çevresinde 
görülmüştür.

Sultan II. Mahmud ile Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan 
değişim Konya’da da kendini göstermiştir. İlk olarak kentte bu 
değişimin göstergesi olarak Aslanlı Kışla inşa edilir. Kışla adı-

14- Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul 1986, s. 224. 

15- Mert Nezih Rifaioğlu, “Yapı Kitabelerinin Konya İlinin Selçuklu Dönemi Kentsel 
Gelişiminin Belirlenmesinde Kaynak Olarak Kullanılması”, Megaron, I/2-3, Ankara 
2006. 

16- Mehmet Önder, Mevlâna Şehri Konya, Ankara 1971, s. 34.

The following words that Mevlana said to his son Bahaddin 
during a speech are a brief but important description of the city.

‘…Look at the city of Konya, how many thousand emirs, elders 
and notables have houses, pavilions and palaces. The houses of 
merchants and geldeds are higher and larger than the houses of 
the craftsman, the palaces of the emirs are higher than the Pavil-
ions of the merchants, and the Pavilions of the sultans and the me-
liks are hundreds of degrees higher and larger than all of them…’ 14.

The transformation of Alâeddin Hill into an inner castle shows 
that the Konya Seljuk Palace covers a large area on the Inner Cas-
tle, considering the size of the state and the city.

The reconstruction activities that started with the Alâeddin 
Mosque built in H.550 / M.1155 on the Alâeddin Hill inside the In-
ner Castle progressed rapidly throughout the 13th century, when 
many constructions were built. It is noteworthy that the develop-
ment center in the city was Alâeddin Hill and spread in the form 
of rings expanding from the center. The city showed a continuous 
growth during the Seljuk period, especially after the middle of the 
13th century, continuing to grow out of the outer wall15 (Photo7).

After the Kösedağ War (1243), the country went under the 
Mongolian rule. In the last quarter of the 13th century, after a long 
period of internal political struggles, Çobanoğlu Timurtaş took ref-
uge in Egyptian Mamluks in 1327; thus, Karamans firmly settled 
in Konya. It is known that the Seljuk Palace was also used during 
the Karamans period, however, it is not known what construction 
activities they carried out on the Hill.

Having been one of the most important centers of the Middle 
Ages, Konya maintained its importance during the Ottoman Em-
pire. It is known that it was an important city of princes in the 
15th-16th centuries. Prince Mustafa and Cem Sultan were princes 
in Konya. It is also known that Cem Sultan, who lived in Konya for 
seven years, had a pavilion built for him16. The main construction 
activities took place around the Mevlana dervish lodge after the 
16th century in the Ottoman period.

The wind of change and development that started with Sul-
tan Mahmud II in the Ottoman Empire showed its influence in 
Konya as well, beginning with the construction of the Aslanlı Bar-

14- Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri, transl. Tahsin Yazıcı, İstanbul 1986, p. 224. 

15- Mert Nezih Rifaioğlu, “Yapı Kitabelerinin Konya İlinin Selçuklu Dönemi Kentsel 
Gelişiminin Belirlenmesinde Kaynak Olarak Kullanılması”, Megaron, I/2-3, Ankara 
2006. 

16- Mehmet Önder, Mevlâna Şehri Konya, Ankara 1971, p. 34.
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nı, kaleden getirildiği düşünülen ve ön ayakları arasında insan 
başı görülen aslan heykellerinden almıştır17. Özellikle Hükümet 
Konağı’nın kaledeki taşların sökülerek inşa edildiği seyyahlar 
tarafından vurgulanır. Bu tür bir uygulama Hükümet Konağı’n-
dan önce 1673 tarihli Şeyh Ahmed Efendi Cami ve Hamamı in-
şasında da yapılmıştır. Alâeddin Sarayı denilen harabeden 106 
araba ve 2500 merkep yükü taş çekilmiştir18. Bir diğer örnek de 
1867’deki yangında yanan ve tekrar 1869 yılında tamamlanan 
Kapı Cami’nde karşılaşılır. Özellikle İstanbul’a gönderilen maz-
batalarda yeniden yapılacak olan caminin maliyetini düşürmek 
için harap halde bulunan kale taşlarından istifade edilmesi gibi 
bir istek dile getirilmiştir.19 Yapının farklı noktalarında kullanılan 
devşirme malzemeler de bu isteğin gerçekleştirildiğini gösterir.

Bir kayıtta ise saraydan taş ve mermer parçaların alınma-
ya başlanması üzerine gönderilen fermandan bahsedilmekte-
dir. Fermanda yağmanın önlenmesi emredilmiş, sonrasında ise 
kimsenin malı değilse ve harap olmuşsa vakıf eserlerinin inşası 
için gereken malzemenin yeteri kadar alınmasına izin verilmiş-
tir20. 

19. yüzyılda ise şehri ziyaret eden Charles Texier, kentte üre-
timin olmadığını ve kervansarayların yıkılmakta olduğunu bildi-
rir. 19. yüzyılda şehre gelen bir diğer seyyah Helmut Von Moltke, 
Türk şehirleri arasında Konya kadar harap bir şehrin olmadığını 
söyler (Foto 8).

Yüzyılın sonlarında şehre gelen Friedrich Sarre, Alâeddin Te-
pesi’nde şehrin tasvirini şu şekilde yapar:

“…Basık kerpiç evlerle süssüz ahşap yapıların, yıkıntıların ve 
terk edilmiş alanların arasında camilerle hamamların kubbeleri 
yer alıyor ve çini elbiselerin parlaklığı içindeki ince minareler 
bulutsuz gökyüzüne yükseliyor: Şurada bugünkü insanların 
oturduğu basit evler ve burada geçmiş zamanların artistik ka-
lıntıları, kavakların ve meşelerin canlı yeşili ile birleşerek şehre, 
bütün yıkılmışlığına rağmen, çok güzel ve pitoresk bir hava ve-
riyor….”21

17- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, s. 239.

18- Nurcan Abacı, “Sultan IV. Mehmed’in Musâhibi Mustafa Paşa’nın Konya’daki Vakıf 
Eserleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, VI, Bursa 
2004, s. 201-223.

19- Hüseyin Muşmal ve Mustafa Çetinaslan, “Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı Ca-
mii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The 
Journal of International Social Researche, II/ 6, İzmit 2009, s. 447-480.

20- Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kulla-
nılması, Ankara 2000, s. 328.

21- Friedrich Sarre, Küçük Asya Seyahati 1895 Yazı, çev. Dârâ Çolakoğlu, İstanbul 1998, 
s. 240. 

rack, which got its name from the lion statues that are thought 
to have been brought from the castle with a human head figure 
between their front legs17. It is especially emphasized by travelers 
that the Government House was built by dismantling and trans-
ferring the castle stones. Such an application was also made in the 
construction of Sheikh Ahmed Efendi Mosque and Bath, dated to 
1673, before the Government House. 106 carts and 2500 donkey 
loads of stones were transferred18 from the ruin called Alâeddin 
Palace. Another example is encountered in Kapı Mosque, which 
was burned in fire in 1867 and completed again in 1869. It’s written 
in the records that request letters were sent to Istanbul in order to 
benefit from the ruined castle stones especially to reduce the cost 
of the mosque to be rebuilt19. The spolia materials used in different 
parts of the building indicate that the request was fulfilled.

It is mentioned in another record that a royal decree sent as a 
reply to a request of using stone and marble pieces from the palace 
ordered the prevention of looting, and allowed the use of materials 
only in enough quantity for the construction of foundation works, 
provided that the building was destroyed and not the property of 
anyone20.

  Charles Texier, who visited the city in the 19th century, re-
ports that the city was lacking of production and the caravanserais 
were on the verge of collapsing. Helmut von Moltke, another trav-
eler who came to the city in the 19th century, says that there was 
no city in ruins as much as Konya among Turkish cities (Photo8).

Friedrich Sarre, who visited the city at the end of the century, 
describes the city in Alâeddin Hill as follows:

“… Among flat mudbrick houses, unadorned wooden struc-
tures, ruins and abandoned areas are domes of mosques and baths, 
and thin minarets in the shine of tile dresses rise to the cloudless 
sky: Here are the simple houses where today’s people live and 
here the artistic remains of past times, with the vibrant green of 
poplars and oaks give the city a very beautiful and picturesque 
atmosphere by combining, despite all its ruin….’’ 21

17- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya 1964, p. 239.

18- Nurcan Abacı, “Sultan IV. Mehmed’in Musâhibi Mustafa Paşa’nın Konya’daki Vakıf 
Eserleri”, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, VI, Bursa 
2004, pp. 201-223.

19- Hüseyin Muşmal ve Mustafa Çetinaslan, “Bir Keşif Defteri Işığında Konya Kapı 
Camii’nin İnşa Süreci ve Mimari Özellikleri”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
The Journal of International Social Researche, II/ 6, İzmit 2009, pp. 447-480.

20- Zeki Atçeken, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kul-
lanılması, Ankara 2000, p. 328.

21- Friedrich Sarre, Küçük Asya Seyahati 1895 Yazı, transl. Dârâ Çolakoğlu, İstanbul 
1998, p. 240. 
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Foto 7: Konya’da iç ve dış surların günümüzde geçtiği lokasyon (Konya Büyükşehir Belediyesi KUDEP Arşivi)
Photo 7: The location of the inner and outer walls in Konya today (Konya Metropolitan Municipality KUDEP Archive)

Foto 8: 18.19 yy da Konya’ya uğrayan seyyahlardan Texier İç Kale’nin içinde sarayın
olduğunu belirtirken, yerden 7-8 m yükseklikte bir divanhane, kışla,

mutfak ve hademe dairelerinden bahsetmektedir. (Texier 1835)
Photo 8: Texier, one of the travelers who visited Konya in the 18-19th century, stated that

there was a palace in the Inner Castle, and mentioned a divan house, barracks,
kitchen and janitor’s offices at a height of 7-8 meters from the ground. (Texier 1835)
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Cumhuriyet döneminin başlangıcında da şehir Alâeddin Te-
pesi’nin etrafında gelişmekteydi. Bu dönemde Alâeddin Tepe-
si’nin etrafında ve üzerinde gelişen imar faaliyetleri günümüze 
kadar süregelmektedir. Alâeddin Tepesi ve çevresindeki fiziki 
değişimler 1920-1940 yılları arasında yoğunluk kazanmıştır. 
Özellikle bu tarihlerde tepenin çevresindeki yolun genişleme 
çalışmalarının yanı sıra Ankara Caddesi, Mevlana Caddesi gibi 
yollar da genişleyerek tepenin çevresindeki yola bağlanmıştır 
(Foto 10). Bu da tepenin çevresindeki Selçuklu dönemine ait bazı 
yapıların yok olmasına (Küçük Karatay Medresesi, Nizamiye 
Medresesi gibi), bazılarının da kısmen yıkılmasına sebep olmuş-
tur. Alâeddin Tepesi çevresindeki yolun genişlemesiyle beraber 
Alâeddin Höyüğü’nün bir kısmı sıyrılmıştır (Foto 11).  Seyyahlar 
tarafından varlığı söylenilen İç Kale’nin etrafındaki hendeğin de 
bu yol genişleme çalışmaları sırasında kapatıldığı bilinmektedir 
(Foto 9-10-11-12).

Konya İmar Müdürlüğü’nün tepe üzerinde, bazı yeni bina-
ların kurulmasını düşünmesi üzerine 1941 yılında Remzi Oğuz 
Arık Başkanlığında Türk Tarih Kurumu tarafında ilk kez Alâed-
din Tepesi’nde arkeolojik kazı çalışmaları yapılmış. Belediye 
idarecileri bu tepenin ulu orta bir tepe olduğunu, herhangi bir 
yerleşim yeri olmadığını ileri sürmesiyle başlayan bu çalışmalar 
sonucunda, kazı heyeti buranın bir höyük olduğunu kesin ola-
rak ilgililere bildirmiştir22.

1941 yılında Alâeddin Tepesi’nde kazılar 4 farklı alanda ya-
pılmış. Bunlardan bir tanesi de Kılıçarslan Köşkü çevresinde ya-
pılmıştır. Bu kazının yapılış amacı Köşkün planını ve Selçuklu 
Sarayı’nın yerini tespit etmekti. Yapılan bu çalışmalar sonucun-
da Kılıçarslan Köşkü’nün Bizans dönemi bir burcun üzerine ye-
niden inşa edildiği tespit edilmiştir. Köşk ve Selçuklu Sarayı’na 
ait plan ve restitüsyonlar kazının mimarı olan Mahmut Akok 
tarafından hazırlanmıştır. 1966 yılında Alâeddin Tepesi’nde ya-
pılacak yeni yapılardan önce Haluk Karamağaralı başkanlığında 
arkeolojik kazılar yapılmıştır. 

1966-1967 yılında Konya Belediyesi Başkanlığınca Konya 
Müze Müdürlüğü’ne cevaben yazılan yazıda, Alâeddin Tepesi’ni 
kıraçlıktan kurtarma gayesi ile tepe üzerinde teraslama ve ağaç-
landırma çalışmalarının yapıldığı belirtilmiştir23. Sonraki yıllarda 

22- Mahmut Akok. “Konya şehri İçindeki Alaeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına 
Yapılan Arkeolojik Kazıların Mimari Buluntuları”, Belleten, XXXX/154, Ankara 1975, s. 
217-224. 

23- Remzi Duran, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitâbeleri (İnşa ve Ta’mir), Ankara 2001, 
s. 33.

At the beginning of the Republic period, the city continued its 
development around the Alâeddin Hill. The development activities 
seen around and on the Alâeddin Hill during this period have con-
tinued until today. Physical changes in and around Alâeddin Hill 
have intensified between 1920 and 1940, when the road around 
the Hill was expanded together with the roads such as Ankara 
Street and Mevlana Street, connecting to the road around the Hill 
(Photo 10). However, this caused the destruction of some build-
ings belonging to the Seljuk period around the hill (such as Küçük 
Karatay Madrasa, Nizamiye Madrasa), while some demolished 
partially. With the widening of the road around Alâeddin Hill, a part 
of the Alâeddin Mound was torn away (Photo 11). It is also known 
that the moat around the Inner Castle, which is said to have existed 
by travelers, was closed during this road expansion work (Pho-
to.9-10-11-12).

Upon the Konya Reconstruction Directorate considering the 
establishment of some new buildings on the hill, the first archaeo-
logical excavations were carried out by the Turkish Historical As-
sociation under the presidency of Remzi Oğuz Arık in 1941 on the 
Alâeddin Hill. As a result of these studies, which started when the 
municipality administrators claimed that this hill was just an or-
dinary one without any settlement, the excavation team informed 
the relevant authorities that this hill was definitely a mound22.

In 1941, excavations were done in 4 different areas on the 
Alâeddin Hill, including around the Kılıçarslan Pavilion. The pur-
pose of this excavation was to determine the plan of the Pavilion 
and the location of the Seljuk Palace. As a result of these studies, it 
has been determined that the Kılıçarslan Pavilion was rebuilt on a 
Byzantine tower. The plans and restitutions of the Pavilion and the 
Seljuk Palace were prepared by Mahmut Akok, the originator of 
the excavation. In 1966, before the new buildings were built on the 
Alâeddin Hill, archaeological excavations were conducted under 
the direction of Haluk Karamağaralı.

In the letter written by Konya Municipality in 1966-1967 in re-
sponse to Konya Museum Directorate, it was stated that terracing 
and afforestation works were done on the hill in order to save the 
Alâeddin Hill from aridity23. Unfortunately, construction activities 
such as buffets, tea gardens and water pools continued on the 

22- Mahmut Akok. “Konya şehri İçindeki Alaeddin Tepesinde Türk Tarih Kurumu Adına 
Yapılan Arkeolojik Kazıların Mimari Buluntuları”, Belleten, XXXX/154, Ankara 1975, pp. 
217-224. 

23- Remzi Duran, Selçuklu Devri Konya Yapı Kitâbeleri (İnşa ve Ta’mir), Ankara 2001, 
p. 33.
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Foto  9: 1910-1920 yılları arası Alâeddin Tepesi’nden görünüm
Photo 9: View from Alâeddin Hill between 1910-1920

Foto 10: Alâeddin Tepesi’nden görünüm
Photo 10: View from Alâeddin Hill
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Foto 11: Alâeddin Tepesi çevresindeki yolun genişleme çalışmasından görünüm
(İnce Minare Medresesi önü)

Photo 11: View from the expansion work of the road around Alâeddin Hill
(In front of Ince Minaret Madrasa)

Foto 12: 19  yy. sonu-Alâeddin Tepesi üzerinde ve çevresinde bulunan
Anadolu Selçuklu yapıları ile Karatay Medresesi doğusundaki yol genişleme çalışmaları sırasında yıkılan

Küçük Karatay Medresesi’nden görünüm (G. BERGGREN)
Photo 12: End of 19th century. - View from the Anatolian Seljuk buildings on and around
the Alâeddin Hill and the Küçük Karatay Madrasa, which was destroyed during the road

expansion works on the east of Karatay Madrasa (G. BERGGREN)
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höyük üzerinde; büfe, çay bahçeleri, su havuzları gibi inşa faali-
yetleri devam etmiş, o dönem Müze müdürlüğünün müdahalesi 
ile su havuzları için yapılan kazılar durdurulmuş, yapılan bazı su 
havuzları toprak ile kapatılırken bir kısmı aktif olarak faaliyetle-
rine devam etmiştir. 

Yapılan kazılara rağmen Alâeddin Tepesi ve çevresinde or-
duevi, sinema, halkevi, evlendirme ve düğün salonu, çay bah-
çeleri, ağaçlandırma–sulama ve zemin tesviye projeleri, yaya 
yolları düzenlemeleri ile Alâeddin Tepesi çevresinde araç yolu 
gibi yoğun imar ve altyapı faaliyetlerinin varlığı devam etmiştir. 
(Foto 13)

1961 yılında Kılıçarslan Köşkü koruyucu şemsiyenin yapı-
mından sonra Köşkün sağında ve solunda tepeye geçişi sağ-
layan geniş ve dik merdivenler ile istinat duvarları yapılmıştır. 
Özellikle Köşkün güneyinde yapılan ve doğu-batı doğrultusun-
da uzanan istinat duvarının Selçuklu Sarayı’nı adeta ikiye böle-
rek yapıldığı kazı çalışmalarıyla anlaşılmıştır.

Konya tramvay hattı, 1992 yılında Alâeddin Tepesi etrafını 
çevreleyecek şekilde yapılmıştır. Yapılan bu tramvay hattının, 
yaptığımız kazı çalışmaları sonucunda İç Kale çevre duvarı ve 
kaynaklarda var olduğu belirtilen ancak henüz kalıntılarına 
rastlanmayan hendek duvarının üzerinden geçtiği anlaşılmıştır 
(Foto 14).

2015 yılında ise Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tepe 
üzerinde yer alan ordu evi yıktırılmış, sonrasında ise tepenin 
araç trafiğine kapatıldığı görülmüştür. Gerek tepenin araç tra-
fiğine kapatılması gerekse tepe üzerinde bulunan günümüz be-
tonarme binaların bazılarının kaldırılması, Alâeddin Tepesi hö-
yüğü için fiziki açıdan olumlu gelişme olarak değerlendirilebilir.

mound, though some excavations for water pools were stopped 
with the intervention of the Museum Directorate at that time, and 
some were filled with soil, except for a few that continued their 
activities.

Despite the excavations carried out, intensive zoning and in-
frastructural activities such as officer’s club, cinema, community 
center, marriage office, wedding hall, tea gardens, afforestation-ir-
rigation and ground leveling projects, pedestrian road arrange-
ments and vehicle roads around the Alâeddin Hill continued to 
exist in and around Alâeddin Hill. (Photo 13)

After the construction of the protective umbrella of Kılıçarslan 
Pavilion in 1961, wide and steep stairs and retaining walls were 
built on the right and left of the Pavilion. It was understood from 
the excavations that the retaining wall, located in the south of the 
Pavilion and extends in the east-west direction, was built as if it 
divides the Seljuk Palace into two.

Konya tramline was constructed in 1992 surrounding the 
Alâeddin Hill. As a result of our excavations, it was understood 
that this tramline passed over the inner Fortress perimeter wall 
and the trench wall, which is stated to exist in the sources but no 
remains have been found yet (Photo 14).

In 2015, the officers’ club on the hill was removed by the Konya 
Metropolitan Municipality, and it was turned into a pedestrianised 
zone afterwards, which both can be considered as a physically 
positive development for the Alâeddin Hill mound.
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Foto 13: 1960’lı yıllar itibariyle Alâeddin Tepesi ve yakın çevresi.
Tepede Ağaçlandırma faaliyetinin başlamasından görünüm.

Photo 13: Alâeddin Hill and its immediate surroundings as of the 1960’s.
View from the afforestation activity on the hill

Foto14:Alâeddin Tepesi etrafında yapılan tramvay hattı kazısından görünüm. (Konya Müze Müdürlüğü arşivi)
Photo14: View from the tramline excavation around Alâeddin Hill. (Konya Museum Directorate archive)
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2010 Yılında Müze Müdürlüğü Başkanlığında Başlayan 
Arkeolojik Kazıların Süreci

1961 yılında Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıt-
lar Şubesinden Y. Mimar İhsan Kıygının hazırladıkları bir pro-
jeye göre, betonarme bir koruyucu ile Kılıçarslan Köşkü koru-
maya alınmıştır. Bu örtünün betonarme projeleri ise Ortadoğu 
Üniversitesi statikçileri tarafından hazırlanmıştır. Dört ayak 
üzerine basan bu örtünün altında Kılıçarslan Köşkü’nün doğu 
beden duvarı ve kerpiç dolgusunun bir kısmı ile üst taraftaki 
balkonun doğudaki iki konsolu böylece koruma altına alınmış-
tır. Koruyucu beton şemsiyenin ayakları betonarme hatıllar ile 
birbirine bağlanmıştır (Foto 15-16-17-18).  Ancak, Y. Mimar İhsan 
Kaygı 08.12.1962 tarihinde Müze Müdürlüğü’ne sunduğu rapor-
da, yapılan tetkiklerde mozaik kaplamanın kusurlu yapıldığını 
ve bunun müteahhidine bildirilmesini istemiştir24.

Köşk üzerindeki beton şemsiyenin tehlike arz etmesi üzeri-
ne, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Anıtlar ve Resto-
rasyon Dairesi Başkanlığının talebi ile, Müze Müdürlüğü ile Kon-
ya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları tarafından ayrı ayrı 
raporlar hazırlanmıştır. Hazırlanan uzman raporlarında25, beton 
şemsiyenin üzerindeki mozaik kaplamada kopmaların olduğu, 
bazı parçalarının düştüğü, Köşk kalıntısına ait kerpiçlerin eridiği, 
oluşan boşluklar nedeniyle Köşkün yıkılma tehlikesinin oldu-
ğundan ve çevre kirliliğinden bahsedilerek, alınması gereken 
önlemlere değinilmiştir. Bunun üzerine, Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile Anıtlar ve Restorasyon Dairesi Başkanlığı, 
Köşk kalıntısını örten şemsiyenin can ve mal kaybına sebep ol-
maması için Müze Müdürlüğü ile Konya Rölöve ve Anıtlar Mü-
dürlüğü tarafından tedbirler alınmasını istemiştir. Ancak takip 
edilen süreçte, Konya Müzesi’nin yaptığı araştırmalarda, Konya 
Köşkü’nün mülkiyet durumunun olmadığı anlaşılmıştır. Konya 
Müzesi’nin tüm çabalarına rağmen bu sorun uzun yıllar çözü-
lememiştir. Konya’da faaliyet gösteren Merhaba Gazetesi’nin 
07.01.2003 tarihli nüshasında  ‘Kendini Koruyamıyor’ başlığı 
adı altında yayınladığı haberde, koruyucu şemsiyenin kendisini 
koruyamadığı, yıkılma tehlikesinin bulunduğu, üstünde oluşan 
çatlaklıklarda eriyen kar ve yağmur sularının kerpiç malzemeyi 
yok ettiği, şemsiyenin Köşk için büyük bir tehlike arz ettiği gün-
deme taşınmıştır. Bunun gibi birçok haber ve şikâyetin oluşması 
üzerine, şemsiyenin zaman içerisinde yıprandığı belirtilerek, 

24- Müze Müdürlüğü Arşivi.

25- Konya Müze Müdürlüğü Arşivi, 08.06.1987 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, 
30.06.1987 tarihli Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzman Raporu.

The Process of the Archaeological Excavations That Started 
in 2010 under the Presidency of the Museum Directorate

In 1961, Kılıçarslan Pavilion was taken under protection with a 
reinforced concrete protector according to a project prepared by 
Architect Ihsan Kıygı from the General Directorate of Antiquities 
and Museums Department of Monuments. The reinforced concrete 
project of this cover was prepared by the Middle East University 
statistics. Under this cover that stands on four legs, the eastern body 
wall of the Kılıçarslan Pavilion, a part of the mudbrick filling and 
the two east consoles of the balcony at the top are thus taken under 
protection. The legs of the protective concrete umbrella are con-
nected with reinforced concrete beams (Photo.15-16-17-18). Howev-
er, Architect Ihsan Kaygı, in the report he submitted to the Museum 
Directorate on 08.12.1962, notified the contractor that the mosaic 
coating was made defectively according to examinations. 24

When the concrete umbrella posed a danger for the pavilion, 
separate reports were prepared by the the experts of Museum Di-
rectorate and Konya Directorate of Survey and Monuments upon 
the request of the Department of Monuments and Restoration, Gen-
eral Directorate of Antiquities and Museums. In the expert reports 
prepared25, it was mentioned that there were breaks in the mosaic 
coating on the concrete umbrella, some parts of it fell off, the mud-
bricks belonging to the ruins of the pavilion dissolved, there was a 
danger of collapse of the pavilion due to the gaps and environmental 
pollution, and the precautions had to be taken immediately. Upon 
this, the General Directorate of Antiquities and Museums and the 
Department of Monuments and Restoration requested measures to 
be taken by the Directorate of the Museum and Konya Directorate of 
Relief and Monuments to prevent the umbrella covering the ruins of 
the Pavilion from causing loss of life and property. However, in the 
process followed, it was understood in the researches conducted by 
the Konya Museum that the Konya Pavilion did not have a property 
status. Despite all the efforts of the Konya Museum, this problem 
had not been resolved for many years. In the news published under 
the title ‘Can’t Protect Itself’ in the edition of the Merhaba Newspa-
per, 07.01.2003, operating in Konya, it was brought to agenda that 
the protective umbrella could not protect itself, there was a danger 
of collapse, the snow and rain water leaking through cracks de-
stroyed the mudbrick material, so the umbrella was a great danger 
for the Pavilion. Upon the emerge of many such news and com-
plaints, it was stated that the umbrella was worn out over time, and 

24- Museum Directorate Archive.

25- Archive of Konya Museum Directorate, Museum Directorate expert report dated 
08.06.1987, Survey and Monuments Directorate expert report dated 30.06.1987.
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Foto 16-17: 1941 yılında yapılan Köşkün Beton koruyucu üst örtüsünden görünüm
Photo 16-17: View from the concrete protective cover of the Pavilion built in 1941

Foto 15: Kılıçarslan Köşkü ve 1961 yılında üzerine yapılan betonarme koruyucu ve
Köşkün etrafında bulunan günümüz merdiven ve istinat duvarlarından görünüm.
Photo 15: Kılıçarslan Pavilion and its reinforced concrete protector built in 1961 and

a view from today’s stairs and retaining walls around the Pavilion

Foto 18: II.Kılıçarslan Köşkü’nün güneyindeki kerpiç dolgusunun hava şartlarından etkilenmesinden görünüm (2010 öncesi)
Photo 18: View of the adobe filling in the south of the Kılıçarslan II Pavilion, affected by the weather conditions (before 2010)
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gerekli müdahalelerin yapılması için, Milli Emlak Müdürlüğü’n-
den Köşkün Konya Müzesine tahsisi yeniden istenmiş, Konya 
Müzesi uzmanları tarafından tahsisi ile ilgili çalışmalar başlatıl-
mıştır.26

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, 2008 
yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi’ne 
müracaat ederek, Kılıçarslan Köşkü kalıntısı ve üzerini örten 
betonarme kabukta oluşan çatlama ve hasarların incelenerek, 
alınması gereken tedbirlerin ve yapılması gereken işlemle-
rin neler olması gerektiğinin belirlenmesini talep etmiştir. Bu 
amaçla mimarlık bölümünden teknik bir heyet oluşmuştur.  He-
yetin 26.03.2008 tarihinde hazırladığı teknik rapor sonucunda, 
Köşk kalıntısı üzerine yapılan betonarme kabuğun üst kısmında 
çatlama ve bozulmaların olduğu, kabuğun bu haliyle çevre em-
niyeti açısında sakıncalı olduğu, betonarme şemsiyenin Köşkün 
kerpiç dolgusunu koruyamadığı, bu nedenle yağıştan etkilenen 
kerpiç dolgunun yok olacağı maddeler halinde belirtilmiştir. Ha-
zırlanan teknik rapor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmuştur. 

Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2008 
tarihli 2388 sayılı kararında, Köşk kalıntısının rölöve, restitüs-
yon ve restorasyon önerilerini kapsayan projelerin hazırlanma-
sından sonra konunun yeniden değerlendirilmesine, Köşkün 
üstünü korumak amacıyla yapılan koruyucu şemsiye ayakları-
nın oturtulması için güney bölümünde oluşturulmuş, üzerinde 
çatlamalar ve eğilmeler gösteren istinat duvarının yıkılıp, dre-
najının yapılarak yeniden aynı boyut ve biçimde yenilenmesine, 
Köşk kalıntısı kerpiç dolgusunun güneydoğu kesimi alt bölü-
mündeki boşalma nedeniyle yerinden düşen kerpiçlerin sağ-
lam bölümden başlayarak düşme tehlikesinin bulunduğu yere 
kadar, güneybatı köşesindeki boşalmış ve oyulmuş bölümün 
temizlenerek aynı teknik ve aynı tür malzeme ile dolgusunun 
yapılmasına karar verilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığı arasında 17.04.2009 tarihinde imzalanan proto-
kolde Kılıçarslan Köşkü’nde yapılacak restorasyon çalışmaları-
na yön vermesi amacıyla ilk etapta Köşk çevresinde kurtarma 
kazısı yapılması gerektiği belirtilmiştir. Bunun üzerine Konya 
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 06.07.2009 tarih 
3142 sayılı kararıyla Konya Köşkü çevresinde ilgili Müze Müdür-
lüğü uzmanlarınca kazı ve temizlik çalışması yapılmasının uy-

26- Konya Müze Müdürlüğü Arşivi, Dr. Naci Bakırcı tarafında hazırlanan 25.02.2003 
tarihli uzman raporu.

the National Estate Directorate was asked to re-allocate the Pavilion 
to the Konya Museum in order to make the necessary interventions, 
and, thus, studies on its allocation were initiated26 by the experts of 
the Konya Museum.

Konya Metropolitan Municipality Department of Culture applied 
to Selcuk University Faculty of Engineering and Architecture in 
2008 and requested the determination of the measures to be taken 
by examining the cracks and damages that occured in the remains 
of Kılıçarslan Mansion and the reinforced concrete shell overlying 
it. For this purpose, a technical committee was formed by the archi-
tecture department. As a result of the technical report prepared by 
the delegation on 26.03.2008, it was stated that there were cracks 
and deterioration on the upper part of the reinforced concrete shell 
built on the ruins of the Pavilion, the shell was unfavorable in terms 
of environmental safety, the reinforced concrete umbrella could not 
protect the adobe filling of the Pavilion, therefore the mud brick fill-
ing affected by the rain would disappear. The prepared technical 
report was submitted to the Konya Cultural Heritage Preservation 
Regional Board by the Konya Metropolitan Municipality.

In the decision of Konya Cultural Heritage Preservation Region-
al Board dated 26.05.2008 and numbered 2388, it was decided to 
re-evaluate the subject after the preparation of the projects cover-
ing the relief, restitution and restoration proposals of the pavilion, 
that the retaining wall, which was created in the south section to 
be placed on the protective umbrella legs made to protect the top of 
the mansion, showing cracks and bends, should be demolished, re-
moved and renewed in the same size and shape, to clean the empty 
and carved part in the southwest corner of the mudbricks that fell 
from their place due to the discharge in the southeastern part of the 
mudbrick filling in the lower part of the Pavilion, starting from the 
solid part to the place where there was the risk of falling, and filling 
it with the same technique and the same type of material.

In the protocol signed between the Ministry of Culture and 
Tourism and Konya Metropolitan Municipality on 17.04.2009, it was 
stated that a salvage excavation should be done around the Kiosk in 
the first place in order to guide the restoration work to be carried 
out in the Kılıçarslan Pavilion. Thereupon, with the decision of Kon-
ya Cultural Heritage Preservation Regional Board dated 06.07.2009 
and numbered 3142, it was decided that excavation and cleaning 
works were appropriate to be carried out by the experts of the rel-
evant Museum Directorate around the Konya Pavilion. With the 
excavation permission letter of the Ministry of Culture and Tour-

26- Konya Museum Directorate Archive, Expert report dated 25.02.2003 prepared by 
Dr. Naci Bakırcı.
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gun olduğu kararı verilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 21.07.2010 tarih ve 
84970 sayılı kazı izin yazısı ile Müze Müdürlüğü Başkanlığında 
Köşk çevresinde kurtarma kazısına başlanmıştır.

Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılan kurtarma kazıları 
2010 ve 2015 yıllarında yaklaşık beşer aylık süreçler içerisinde 
yapılmış. Ayrıca 2010 ve 2015 yılında yapılan kazı çalışmala-
rı sonucunda hazırlanan restorasyon ve canlandırma projeleri 
kapsamında restorasyon çalışmalarına yönelik kazılar 2018 yılı 
sonlarına doğru başlayarak 2020 yılına kadar devam etmiştir. 

2010 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda; Bizans dö-
nemine ait kale duvarlarının Selçuklular döneminde birkaç evre 
ile iç kaleye dönüştüğü tespit edilmiştir (Foto 19). Kılıçarslan 
Köşkü’nün, Bizans döneminde kalan kale duvarına ait bir bur-
cun köşke çevrilmesiyle oluşturulduğu anlaşılmıştır. Kılıçarslan 
Köşkü’ne ait temel kalıntıların güneyde Selçuklu Sarayı ile bir-
leştiği görülmüştür. Ayrıca Köşkün doğusunda Selçuklu Sara-
yı’na ait ikinci bir köşk tespit edilmiştir.

2010 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda hazırla-
nan proje, Konya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 
28.12.2012 tarih 1038 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 
kurul kararında, Kılıçarslan Köşkü’nün üzerine yapıldığı İç Kale 
duvarının batıya doğru devam ettiği, duvar izlerinin tespiti için 
kazı yapılarak ortaya çıkarılması istenmiştir. Konya Kültür Var-
lıkları Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda Müze Mü-
dürlüğü başkanlığında İç Kale duvarlarının açığa çıkarılması için 
2015 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır.

2015 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda;

1- İç Kale surundan öne çıkan Kılıçarslan Köşkü burcu ile be-
raber dikdörtgen planlı 7 adet burç tespit edilmiştir.

2-  Kılıçarslan Köşkü burcu ve doğusunda bulunan İkinci 
Köşk burcunun Selçuklu Sarayı’nın köşkleri olduğu, Sarayın gü-
neye doğru devam ettiği görülmüştür.

3- İkinci Köşk’ten batıya doğru 2 adet, tepenin güneybatı 
eteklerinde ise İç Kale duvarları üzerinde 3 adet burç açığa çı-
karılmıştır.

4- Sarayın ön kısmında, üzerinde Sultan Kapısı ve bir adet 
burç bulunan Saray çevre duvarının (koruma duvarı) bir kısmı 
tespit edilmiştir.

ism General Directorate of Cultural Heritage and Museums dated 
21.07.2010 and numbered 84970, a rescue excavation was started 
around the Pavilion under the Directorate of the Museum.

Salvage excavations carried out by the Directorate of the Mu-
seum were carried out in approximately five months in 2010 and 
2015. In addition, excavations for the restoration works within the 
scope of the restoration and revitalization projects, prepared as a 
result of the excavations done in 2010 and 2015, began towards the 
end of 2018 and continued until 2020.

As a result of the excavations carried out in 2010; it was deter-
mined that the castle walls belonging to the Byzantine period trans-
formed into an inner castle with several phases during the Seljuk 
period (Photo 19). It was understood that the Kılıçarslan Pavilion 
was built by turning a bastion belonging to the castle wall from the 
Byzantine period into a pavilion. It was observed that the basic re-
mains of the Kılıçarslan Pavilion merge with the Seljuk Palace in the 
south. In addition, a second pavilion belonging to the Seljuk Palace 
was found in the east of the Pavilion.

The project prepared as a result of the excavations carried out 
in 2010 was approved by the Konya Cultural Heritage Conservation 
Regional Board’s decision dated 28.12.2012 and numbered 1038. In 
the approved board decision, the Inner Fortress wall on which the 
Kılıçarslan Pavilion was detected to extend towards the west, so it 
was requested to recover it by excavating the wall traces. Thus, ex-
cavations started in 2015 to reveal the Inner Castle walls under the 
presidency of the Museum Directorate in line with the decision of 
the Konya Cultural Heritage Preservation Regional Board.

As a result of the excavations carried out in 2015;

1- Seven bastions of rectangular plan were identified together 
with the Kılıçarslan Pavilion bastion as avant–corps of the Inner 
Castle wall.

2- It has been observed that the Kılıçarslan Pavilion bastion 
and the Second Pavilion bastion to the east are the Pavilions of the 
Seljuk Palace, which extends towards the south.

3-  2 bastions were unearthed from the Second Pavilion to the 
west, besides 3 bastions on the walls of the Inner Fortress on the 
south-west skirts of the hill. 

4- A part of the palace wall (protection wall) with the Sultan 
Gate and a bastion was found in the front part of the palace.
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Konya Alâeddin Tepesi’nde bulunan Konya İç Kale’sinde ya-
pılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan yapılar iki bölüm 
halinde değerlendirilmiştir.

1- İç Kale surları ve burçlar

2- Selçuklu Sarayı

Yapılan kazı çalışmalarında, Bizans dönemine ait Kılıçarslan 
Köşkü burcu ve İkinci Köşk olarak adlandırdığımız Selçuklu Sa-
rayı, Batı Köşk burcu Selçuklu Sarayı başlığında ayrıca ele alın-
mıştır.

Konya İç Kale Surları Ve Burçlar 

Tarihi kaynaklarda, Anadolu Selçukluları Konya’ya ilk yer-
leştiklerinde, Alâeddin Tepesi’nin etrafında Bizans İmparator-
luğu döneminde kullanılan basit bir sur duvarı bulunduğundan 
bahsedilmektedir. Anadolu Selçukluları şehre hâkim olmaya 
başladığında, önceki dönemlerden kalan surun II. Kılıçars-
lan döneminde kısmen kullanarak, sur içinde büyük bir saray 
yaptığı belirtilmektedir. Bu dönemde, surun diğer kısımlarının 
ise onarılarak kullanıldığı bilinmektedir. Ancak Alâeddin Key-
kubad döneminde dış surların yapılması ile beraber, Alâeddin 
Tepesi’nin etrafındaki sur ve üzerindeki burçlar, içinde Selçuklu 
Sarayı’nın bulunduğu bir iç kaleye dönüşmüştür. Evliya Çele-
bi burası için,  II. Kılıçarslan tarafından yapılan sarayın büyük 
bir yangın ile yıkıldığını Sultan Alâeddin Keykubad’ ın Selçuk-
lu Sarayı’nı yeniden yaptığını belirtmektedir. Bu nedenledir ki 
Selçuklu Sarayı’nın köşklerinden olan Kılıçarslan Köşkü, 20. yy 
başlarına kadar halk arasında Alâeddin Sarayı olarak anılmıştır. 
Ancak elimizde İç Kale’nin sadece bir tamir kitabesi bulunmak-
tadır (Foto 20).

Üzerinde sülüs yazı ile yazılmış dört satırlık kitabede şöyle 
yazmaktadır. “Rüknü’d-Dünyâ ve’d-Din, fetihler babası, Süley-
man oğlu Kılıçarslan (zamanında) bu burcu ….. 600 senesinde 
yaptırdı.”27Eser, üzerindeki kitabeye göre H.600 (M. 1203–04) 
yılında Konya İç Kalesi’ndeki bir burcun tamiri üzerine28 yazıl-
mış olmalıdır. 

Konya Müze Müdürlüğü Başkanlığı tarafında yapılan kurtar-
ma kazılarından önce, Alâeddin Tepesi’nde Bizans döneminden 

27- Duran, Kitâbeleri (İnşa ve Ta’mir), s. 33

28- Yusuf Akyurt, Konya Âsarı Atika Müzesi Muhtasar Rehberi, İstanbul, 1930.

The structures unearthed as a result of the studies carried out 
in the Konya Inner Castle located on the Konya Alâeddin Hill were 
evaluated in two parts.

1- Inner Castle walls and bastions

2- Seljuk Palace

In the excavations carried out, the Kılıçarslan Pavilion bastion 
belonging to the Byzantine period and the Seljuk Palace Western 
Pavilion bastion, which we call the Second Pavilion, are also dis-
cussed under the title of the Seljuk Palace. 

Konya Citadel Walls and Bastions 

In historical sources, it is mentioned that when the Anatolian 
Seljuks first settled in Konya, there was a simple city wall used 
during the Byzantine Empire around Alâeddin Hill. When the Ana-
tolian Seljuks began to dominate the city, the wall remained from 
the previous periods was partially used in the period of Kılıçarslan 
II, who built a large palace within the city wall. It is known that 
other parts of the city wall were repaired and used in this peri-
od. However, with the construction of the outer walls during the 
period of Alâeddin Keykubad, the walls around the Alâeddin Hill 
and the bastions on it were turned into an inner castle containing 
the Seljuk Palace. Evliya Çelebi states that the palace built by the 
Kılıçarslan II was destroyed by a great fire, and Sultan Alâeddin 
Keykubad rebuilt the Seljuk Palace. For this reason, the Kılıçarslan 
Pavilion, one of the pavilions of the Seljuk Palace, was known as 
the Alâeddin Palace until the beginning of the 20th century. How-
ever, we have only one repair inscription of the Inner Castle (Photo 
20).

It is read as follows in the four-line inscription written in thu-
luth: ‘Rüknü’d-Dünyâve’d-Din, Father of conquests, had this bas-
tion built during the period of son of Suleyman Kilicarslan … in the 
year 600’. 27 According to the inscription on the work, it must have 
been written during the repair28 of a bastion in Konya Citadel in 
H.600 (M. 1203-04).

Before the rescue excavations done by the Directorate of Konya 
Museum Directorate, the only remnant of the Byzantine city walls 
and bastions on the Alâeddin Hill was the remains of the building 

27- Duran, Kitâbeleri (İnşa ve Ta’mir), p. 33

28- Yusuf Akyurt, Konya Âsarı Atika Müzesi Muhtasar Rehberi, İstanbul, 1930.
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Foto 19:2010 yılında ortaya çıkarılan İç Kale surlarından görünüm
Photo 19: View from the Inner Castle walls unearthed in 2010

Foto 20:İnce Minare Taş ve Ahşap Eserler Müzesi, Konya İç Kalesi’ne ait tamir kitabesi.
872 envanter nolu eser, Yükseklik: 84 cm, Genişlik: 82cm, Kalınlık: 4cm 

Photo 20: Ince Minaret Stone and Wooden Works Museum, repair inscription of Konya Citadel.
The piece with inventory number 872, Height: 84cm, Width: 82cm, Thickness: 4cm
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kalan sur ve burçların tek kalıntısı Selçuklu Sarayı Köşkü’ne 
dönüştüren II. Kılıçarslan Köşkü olarak bilinen yapı kalıntısıdır. 
Tepenin eteklerinde ise yer yer İç Kale sur kalıntısının çok az bir 
kısmı görülmekteydi. 

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Kılıçarslan Köşk burcu 
hariç 6 adet burç açığa çıkarılmıştır (Plan No 2). Bu burçlardan 
Kılıçarslan Köşkü ve İkinci Köşk burçları Selçuklu Sarayı’nın 
köşklerine dönüştürülürken diğer beş burç ise Selçuklu döne-
minde kendi işlevlerini korumuştur.

Alanda yapılan kazı çalışmalarında, Bizans dönemi sur ka-
lıntılarının Selçuklu İç Kalesi’ne dönüştürüldüğü kesinleşmiştir. 
Bizans dönemindeki surlar, Selçuklu döneminde saraya dönüş-
türülürken iki burç yeniden değerlendirilerek Saray köşklerine 
çevrilmiş, diğer burçların ise sağlamlaştırılarak ve önlerine des-
tek duvarları atılarak yeniden kullanıldığı görülmüştür. Selçuk-
lular aynı zamanda Sarayın önüne, üzerinde burç ve kapıların 
bulunduğu bir saray koruma duvarı da inşa etmiştir. 

Burçlar, İkinci Köşk’ün batısından başlayarak tepenin etra-
fında yay gibi dolanmaktadır. Burçlar dikdörtgen formda olup İç 
Kale duvarından dışa taşkın şekilde yapılmıştır (Foto 21).  Burç-
lar açığa çıkarıldıktan sonra daha kolay anlaşılması için, İkinci 
Köşk’ten hemen sonra gelen burçtan başlayarak 1 den 5’e kadar 
yeniden numaralandırılmıştır.  

Hazırlanan projeler doğrultusunda; Konya Kültür Varlıkları 
Koruma Bölge Kurul kararları doğrultusunda Alâeddin Tepesi 
eteklerindeki kurtarma kazıları iki farklı alanda yapılmıştır.  Te-
penin güneybatısında, İç Kale surunun 87.00 m. si tespit edil-
miştir. Bu alanda sur üzerinde dışa doğru uzanan dikdörtgen 
planlı, 16-18.00 m. aralıklarla üç adet burç bulunmaktadır. Kı-
lıçarslan Köşkü’nden batıya doğru uzanan burçların devamında 
ise, İç Kale duvarının yaklaşık 78.00 m.si açığa çıkarılmıştır. Du-
var üzerinde sırasıyla Kılıçarslan Köşkü, İkinci Köşk, 1 ve 2 nolu 
burçlar bulunmaktadır. Her iki bölge arasında ise herhangi bir 
kazı çalışması yapılmamıştır. İki ayrı bölgede çıkarılan Konya İç 
Kale surunun yaklaşık 170 m.si açığa çıkarılmıştır. Tepenin ete-
ğinde burçlar ile beraber yay gibi dolanan sur, bazı noktalarda 
keskin kıvrımlar oluşturmaktadır. İç Kale duvarları, burçlardan 
dönüş verilerek daire planlı bir iç kale görüntüsü sağlamaktadır 
(Çizim No 1).

known as the Kılıçarslan II Pavilion, which was later transformed 
into the Seljuk Palace Pavilion. On the skirts of the hill, only a small 
part of the Inner Castle bastion could be seen.

As a result of the excavations, 6 bastions were unearthed, ex-
cept for the Kılıçarslan Pavilion bastion (Plan No 2). Among these 
bastions, Kılıçarslan Pavilion and Second Pavilion bastions were 
transformed into Pavilions of the Seljuk Palace, while the other 
five bastions preserved their functions during the Seljuk period.

Through the excavations done in the area, it has become defi-
nite that the Byzantine period city walls were transformed into 
the Seljuk Citadel. While the walls of the Byzantine period were 
transformed into palaces during the Seljuk period, the two bas-
tions were re-evaluated and converted into palace Pavilions, while 
the other bastions were strengthened and reused by laying sup-
port walls in front of them. Seljuks also built a palace protection 
wall in front of the Palace, on which there are bastions and gates.

The bastions start from the west of the Second Pavilion and cir-
cle around the Hill like an arc. The bastions are in rectangular form 
and they are built protruding from the Inner Castle wall. (Photo 21). 
After the bastions were unearthed, they were renumbered from 
1 to 5, starting with the bastion that comes right after the Second 
Pavilion in order to avoid confusion.

Under the light of the projects prepared; rescue excavations at 
the skirts of the Alâeddin Hill were carried out in two different ar-
eas in line with the decisions of the Konya Cultural Heritage Pres-
ervation Regional Board. 87 meters of the Inner Castle wall was 
identified in the southwest of the hill. In this area, there are three 
bastions with a rectangular plan, 16-18 meters apart, extending 
outward on the wall. On the continuation of the bastions extend-
ing west from Kılıçarslan Pavilion, approximately 78 meters of the 
Inner Castle wall was unearthed. On the wall, there are Kılıçarslan 
Pavilion, Second Pavilion, bastions numbered 1 and 2, respectively. 
No excavation work has been done between the two regions, yet. 
Approximately 170 meters of the Konya Inner Fortress wall, which 
was excavated in two separate regions, was unearthed. The wall, 
which surrounds like an arc with the bastions on the skirt of the 
hill, creates sharp bends at some points. The walls of the Inner 
Fortress provide the appearance of a circle-planned inner castle 
by providing curves at the bastions (Drawing 1).
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Foto 21:Alâeddin Tepesi’nin ortaya çıkarılan iç kale sur ve burçlarından genel görünüm
Photo 21: General view of the inner fortress walls and bastions of the Alâeddin Hill
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Çizim No 1:  Alâeddin Tepesi’nde İç Kale sur ve Selçuklu Sarayı vaziyet planı
Drawing 1: Layout Plan of the Inner Castle Wall and the Seljuk Palace on the Alâeddin Hill
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Alâeddin Tepesi’nin güneybatısında ortaya çıkarılan İç 
Kale surları: (İnce Minare Medresesi’nin ön tarafındaki sur 
ve burçlar); 

2015 yılında tepenin etrafındaki İç Kale duvarlarının açığa 
çıkarılması için yapılan kazı çalışmalarından önce, Alâeddin Te-
pesi’nin kuzeybatı eteklerinde yer yer sur duvarı kalıntıları gö-
zükmekteydi (Foto 22-23). Sur duvarı kalıntısı olarak düşünülen 
bu kalıntıların tamamı moloz taş örgü halinde ve yer yer gözük-
se de düzgün cephe ve plan vermemekteydi. Bu alanda yapılan 
kazılarda, bu duvar kalıntılarının İç Kale’ye ait duvarlar olduğu 
anlaşılmıştır (Foto 24).

Yapılan kazı çalışmalarında, kazı öncesi yüzeyde gözüken İç 
Kale surlarının üst kısımlarının blok halinde yıkılmış duvarla-
rı olduğu anlaşılmıştır. Duvarların üst kısımları, öne ve arkaya 
doğru kaydığı görülmüştür (Foto 25).  Ancak alt kısımlar oldukça 
sağlam açığa çıkmıştır. 

Alâeddin Tepesi’nin güneybatısında ortaya çıkarılan İç Kale 
surları farklı derinliklerde açığa çıkarılmıştır (Foto 26-27). Özel-
likle burçların olduğu yerlerde duvar kotları daha aşağıda çıkar-
ken, burç aralarında İç Kale sur kalıntıları daha yüksekte görül-
müştür. Bu bölgede İç Kale sur yükseltileri yer yer 5.00 m.ye 
kadar çıkmaktadır. Duvar kalınlıkları 2.80-3.00 m. arasında 
değişmektedir. 

3 ve 4 nolu burç arasındaki kazılarda açığa çıkarılan İç Kale 
duvarı Semavi Eyice tarafından daha önce yayınlanmıştır29 (Foto 
28-29). Semavi Eyice bu fotoğrafın ne zaman çekildiğini belirt-
memiştir.  Ancak yaptığımız kazı çalışmalarında bu duvarın ön 
kısmında yoğun plastik malzeme, çöp, naylon vb. bulunmuştur. 
Bu da muhtemelen bu bölgede İç Kale duvar cephelerinin bir 
kısmının geç dönemlere kadar görüldüğünü, daha sonra duvar 
önü tepe üzerindeki doğal toprak aşınmalarıyla dolduğunu gös-
termektedir.

Sur kalınlıklarının belli olmasından dolayı her hangi bir taba-
kaya zarar vermemek için bu bölgede sur içinde kazı çalışması 
yapılmamıştır. Bu nedenle sur içine bakan duvar cepheleri orta-
ya çıkarılmamıştır.

Alâeddin Tepesi’nin güneybatısında ortaya çıkarılan İç Kale 
surunda, yukardan aşağı doğru yer yer dış cephe kaplama taşla-
rının yok olduğu görülmüştür. Surların en üst kısımlarında daha 

29- Eyice, “Eflatun Mescidi”, s. 269-302.

Inner Castle walls unearthed in the southwest of the Alâed-
din Hill: (the walls and bastions in front of Ince Minaret Madra-
sa); 

Before the excavations carried out to reveal the Inner Castle 
walls around the Hill in 2015, the remains of a fortification wall 
were seen in places on the northwest slopes of the Alâeddin Hill 
(Photo 22-23). All of these remains, which are thought to be the 
remains of the city wall, did not have a uniform facade and plan 
since they were in the form of rubble stone and appeared in some 
places. During the excavations in this area, it was understood that 
these wall remains belonged the walls of the Inner Castle (Photo 
24).

During the excavations, it was found that the upper parts of 
the Inner Fortress walls, which were visible before the excavation, 
were indeed the parts of the walls collapsed in blocks. It was ob-
served that the upper parts of the walls were shifted forward and 
backward (Photo 25). However, the lower parts were unearthed in 
a very solid state.

The Inner Fortress walls unearthed in the southwest of Alâed-
din Hill were found at different depths (Photo 26-27). Especially 
where the bastions are located, the wall elevations were lower, 
while the inner castle wall remains were higher between the bas-
es. In this region, the height of the Inner Fortress goes up to 5.00 m 
in some places. The wall thickness varies between 2.80-3.00 m.

The Inner Fortress wall unearthed during the excavations be-
tween the bastions 3 and 4 was previously published29 by Semavi 
Eyice (Photo 28-29). However, Semavi Eyice did not specify when 
this photograph was taken. In our excavations, in front of this wall, 
dense plastic material, garbage, nylon, etc. have been found, which 
probably indicates that some of the inner castle wall facades could 
be seen in this region until late periods, but later on filled with nat-
ural soil erosion on the Hill. 

Due to the apparent thickness of the walls, no excavation was 
conducted in this area in order to prevent any damage in any layer. 
For this reason, the wall facades facing inside the bastions were 
not unearthed.

In the Inner Fortress wall, which was unearthed in the south-
west of the Alâeddin Hill, it was observed that the exterior cladding 
stones had disappeared in places from top to bottom. While the top 

29- Eyice, “Eflatun Mescidi”, pp. 269-302.
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Foto 24: İç Kale duvarlarına ait, yüzeyde gözüken kalıntıların ortaya çıkarılması
Photo 24: Uncovering the remains of the Inner Fortress walls on the surface

Foto 22-23: Kazı öncesi Alâeddin Tepesi güneybatı eteklerinde yer alan İç Kale duvarlarına ait kalıntılar 
Photo 22-23: Remains of the Inner Castle walls located on the southwestern skirts of the Alâeddin Hill before the excavation

Foto No 25: Öne ve arkaya doğru bir bütün olarak kırılan İç Kale duvarlarından görünüm
Photo 25: View from the Inner Castle walls that are broken as a whole to the front and back
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Foto 26: Alâeddin Tepesi’nin güneybatısındaki burçlardan görünüm
Photo 26: View from the bastions in the southwest of the Alâeddin Hill
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Foto 28: Kazılarda tespit edilen İç Kale duvarı. 
Photo 28: The Inner Castle wall discovered during the excavations.

Foto 27: 3 ve 4 nolu burç arasında İç kale surlarından görünüm. 
Photo 27: View from the inner castle walls between the bastions 3 and 4

Foto 29: Semavi Eyice tarafından yayınlanan İç Kale duvarı. 
Photo 29: Inner Castle wall published by Semavi Eyice
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düzensiz duvar örgüsü görülürken, alt kısımlarda duvarlar düz-
gün bir örgüyle karşımıza çıkmaktadır. Üst kısımlarda sille taşı, 
gök mermer ve gödene taşı düzensiz olarak kullanılmıştır. Alt 
kısımlara doğru duvar örgü tekniği değişerek daha düzgün bir 
örgüye dönüşmektedir. Duvarlarda yer yer devşirme malzeme 
de (mezar steli, kapı lentosu vb.) kullanılmıştır. Tespit edilen du-
varlarda üst kısımlarda küllü harç kullanılırken, alt kısımlarda 
horasan harcı kullanılmıştır. Bu da sur kalıntılarının farklı yapım 
evrelerinden geçtiğini göstermektedir.

 Burç aralarında İç Kale duvarlarının üst kısımlarının yıkıl-
dığı, öne ve arkaya doğru eğildikleri görülmüştür. Aynı zaman-
da yıkılan İç Kale duvar kalıntılarının tamamı, duvarların harçlı 
iç moloz dolgusudur. Bu da zaman içerisinde İç Kale duvarına 
ait düzgün cephe taşlarının söküldüğünü göstermektedir. Bu da 
sağlam kalan duvarların üst kısımlarının zaman içerisinde yıkı-
mını hızlandıran etkenlerden biri olmuştur.

Burç aralarında en üst kotta eski fotoğraflarda görülen geç 
dönem evlerin temel kalıntılarına rastlanmıştır. Bu evler basit 
moloz taş örgülü ve çamur harçtan yapılan yapılar oldukları için 
kalıntıları günümüze kadar sağlam gelememiş, bu nedenle bu 
yapılar plan vermemiştir. Söz konusu evlerin temellerinin ya-
nında pişmiş topraktan yapılmış farklı ölçülerde birçok tandır 
tespit edilmiştir.

 Sur önünde 19. ve 20. yy a ait evlerin temel kalıntısının tespit 
edildiği yerlerde,  surlar daha sağlam ortaya çıkarılmıştır. Bu da 
İç Kale bitişiğinde yapılan evlerin bulunduğu yerlerde duvarların 
cephe taşlarının sökülmediğini göstermektedir. Evlerin olmadı-
ğı bölgelerde surların pabuç seviyesine kadar söküldüğü görül-
mektedir. Ayrıca cephe taşlarının sökümü sırasında öne doğru 
büyük blok halinde kırılan duvarların alt kısımları da sağlam 
görülmektedir. Bu da, duvar cephe taşlarının sökümü sırasın-
da oluşabilecek göçme tehlikesinden dolayı kırılmaların olduğu 
yerlerde cephe taşlarına dokunulmadığını göstermektedir. 

Tepenin güneybatısında doğudan batıya doğru İç Kale suru-
nun 15 m.sinden sonra 3 nolu burç gelmektedir. 3 Nolu burcun 
doğusundaki İç Kale duvar kalıntısının büyük bir kısmı arkaya 
doğru kırılmıştır. 3-4 m yükseklikte oluşan kırılmadaki cephe 
taşların büyük bir kısmı devşirme  taşlardan yapılmıştır. Kırıl-
manın alt kısmında evre değişmekte,  düzgün kesme taşların 
kullanıldığı görülmektedir (Foto 30). 3 ve 4 nolu burç arasındaki 
mesafe 22.70 m. olarak tespit edilmiştir. 3 nolu burçtan sonra 
surun yaklaşık 15 m.lik sağlam bölümü açığa çıkarıldıktan sonra 

of the walls seems to have been built with irregular masonry, the 
walls in the lower parts appear with a regular masonry. Sille stone, 
sky marble and gödene stone were used irregularly in the upper 
parts. The wall masonry technique changes towards the lower 
parts and turns into a more uniform masonry. Partly spolia materi-
al (grave stele, door lintel, etc.) were used on the walls. Ash mortar 
was used on the upper parts of the detected walls, while khorasan 
mortar was used on the lower parts. This shows that the ruins of 
the city wall went through different construction phases over time.

It was observed that the upper parts of the Inner Castle walls 
were demolished between the bastions, some of them leaning for-
ward or backward. At the same time, all of the demolished Inner 
Castle wall remains were used as the mortared inner rubble filling 
of the walls. This indicates that the solid facade stones of the In-
ner Fortress wall were dismantled over time, which triggered the 
acceleration of the destruction of the upper part of the walls that 
remained intact.

The foundation remains of the late period houses seen in the 
old photographs were found at the top level between the bastions. 
Since these houses were made of simple rubble stone and mud 
mortar, their remains could not survive until today, so we could 
not trace out the plans of these structures. Next to the foundations 
of these houses, many terracotta tandoori of different sizes were 
also detected.

In front of the bastion where the foundation remains of the 
houses belonging to the 19th and 20th centuries were identified, 
the walls were unearthed in a more uniform condition. This shows 
that the facade stones of the walls were not removed where the 
houses built adjacent to the Inner Castle. In areas where there are 
no houses, it is seen that the walls have been dismantled up to the 
ground level. In addition, the lower parts of the walls that were 
broken into large blocks towards the front during the removal of 
the facade stones are also seen intact. This shows that the facade 
stones are not touched where there are fractures due to the risk of 
collapse that may occur during the dismantling of the wall stones.

In the southwest of the hill, from east to west, after 15 meters 
of the Inner Castle wall, there is the bastion numbered 3. Most of 
the ruins of the Inner Fortress wall to the east of the bastion num-
bered 3 have been broken backwards. Most of the facade stones in 
the fracture formed at a height of 3-4 meters are made of reused 
stones. The phase changes in the lower part of the fracture, where 
smooth cut stones are mostly used (Photo 30). The distance be-
tween the bastion 3 and 4 has been determined as 22.70 meters. 
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2.60 m. üstten duvarın tekrar öne doğru kaydığı (blok halinde) 
görülmüştür. Bu blok halindeki kayma 4 nolu burca kadar git-
mektedir. Öne doğru eğilen bloğun altında duvarın düzgün bir 
şekilde devam ettiği görülmüştür. Bloğun ön tarafında 3.30 m 
genişlik 4.00 m uzunlukta toprak dolgusu destek olarak bırakıl-
mıştır. Yaklaşık 6.00 m. uzunluğundaki öne doğru yatan bloğun 
küllü harçtan yapıldığı görülmüştür. Duvarın örgü tekniği yu-
kardan aşağıya doğru değişmektedir. 

3 nolu burç, tepenin güneybatı eteklerinde doğudaki ilk bur-
çtur. Kazı alanının kuzeydoğusundan batıya doğru tespit edilen 
sur üzerinde 17.00 m. den sonra 3 nolu burç gelmektedir (Foto 31).

3 nolu burç, 1057,87 kodunda gelmiştir. Dikdörtgen planlı 
burç içten içe 5.60 x 7.50 m. ölçülerindedir. Duvar genişlikleri 
1.80 m.dir. Burcun kuzey temel kalıntısı aşağıya doğru kademe-
li bir şekilde inmektedir. Burcun batı beden duvarının köşeleri 
daha yüksek kotta açığa çıkarılmıştır. Batı beden duvarında (ön 
cephe) blok halinde devşirme taşların yapı malzemesi olarak 
kullanıldığı görülmüştür. Yapının kuzeybatı köşesinde beden 
duvarında üst yapı elemanı olan geison sima bloğu (saçaklık) ile 
başka yapıların duvarlarına ait düzgün kenarlı ince yonulu dört-
gen formda taşlar kullanılmıştır. Aynı noktanın kuzeydoğu kıs-
mında iç bükey profilli düz alınlıklı silme taş bloğu kullanılmış-
tır. Burcun güneybatı köşesinde ise güneybatı kuzeydoğu doğ-
rultuda duvarın dış cephesine yerleştirilen Roma dönemine ait 
muhtemelen bir onurlandırma anıtı olan ve aynı zamanda dev-
şirme malzeme yatay olarak kullanılmıştır.  Ön cephede, taş-
ların düz yüzeyleri dışa bakacak şekilde düzgün bir derz sırası 
izlenmeden yerleştirilmiştir. Duvarda kireç harç kullanılmıştır. 
Burcun tespit edilen temel kalıntıları Bizans dönemine tarihlen-
dirilmiştir. Bizans döneminde, Roma dönemi farklı yapılara ait 
taşlar devşirme malzemesi olarak kullanılarak bu burcun yapıl-
dığı anlaşılmaktadır (Foto 32).

Kazı çalışmalarında 1057,80 kodunda burç duvarının batı 
beden duvarının (ön cephe) 1.00 m. üzerinde çöplük vaziyette 
buluntu gurubu tespit edilmiştir (Foto 33). Metal ve seramik bu-
luntular yoğun korozyon içerisinde karışık gelmiştir. Kazı ça-
lışmaları ile beraber buluntular restoratörlerin yardımıyla daha 
sağlıklı bir şekilde ortaya çıkarılarak kazı laboratuvarına kaldı-
rılmıştır. Buluntular içerisinde yer alan Selçuklu dönemi at fi-
gürlü kilit, Roma dönemine ait büst şeklinde kantar ağırlığı, Sel-
çuklu dönemi aslan başlı bronz kapı tokmağı, ejder başlı kulp, 3 
adet pişmiş topraktan ağırşak önemli eserler arasındadır (Foto 
34-35-36).

After the bastion numbered 3, the 15-meter-long solid part of the 
wall is unearthed, and seen that the wall slid forward (as a block) 
from the top of 2.60 meters. This blocky shift goes up to the bas-
tion 4. It is seen that the wall continues smoothly under the block 
tilting forward. At the front of the block, 3.30 meters wide and 4 
meters long earthwork is left as a support. It is observed that the 
block lying forward, about 6 meters long, is made of ash mortar. 
The bond of the wall varies from top to bottom.

Bastion number 3 is the first bastion in the east on the south-
western skirts of the Hill. The bastion number 3 comes after 17 
meters on the wall, which is determined from the northeast of the 
excavation area to the west (Photo31)

The bastion 3 is coded with the number 1057.87. The rectan-
gular bastion with the width 1.80 meters measures 5.60 x 7.50 
meters inside. The northern foundation remnant of the bastion 
goes down gradually. The corners of the western body wall of the 
bastion are unearthed at a higher elevation. It has been observed 
that blocks of re-used stones are used as building materials on 
the western body wall (front facade). In the northwest corner of 
the building, the geison sima block (entablature), which is the su-
perstructure element, and smooth-sided, thin-faced rectangular 
stones belonging to the walls of other buildings are used.  In the 
northeastern part of the same point, flat frontal rubble block with 
concave profile is used. In the southwestern corner of the bas-
tion, the inscribed block stone, which is probably a Roman period 
honoring monument, is used horizontally as a spolia material and 
placed on the outer facade of the wall in southwest northeast di-
rection. In the front facade, the smooth surfaces of the stones are 
placed outwards using lime mortar, without a regular joint line. 
The foundation remains of the bastion are dated to the Byzantine 
period. It is understood that this bastion was built in the Byzantine 
period, using stones belonging to different Roman structures as 
spolia material (Photo 32).

During the excavations, a group of finds as a rubbish dump was 
found 1 m above the west body wall (front facade) of the bastion 
with the code 1057.80 (Photo 33). Metal and ceramic finds were 
mixed in intense corrosion. Along with the excavations, the finds 
were unearthed in a healthier way with the help of restorers and 
taken to the excavation laboratory. Among the finds are a Seljuk 
period horse figured lock, a bust-shaped scale weight from the 
Roman period, a Seljuk period bronze door knocker with a lion 
head, a dragon-headed handle, and 3 terracotta spindle whorls 
(Photo 34-35-36).
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Foto 31: 3 Nolu Burcun tepeden surlar ile beraber görünümü
Photo 31: View of the Bastion No 3 from the hill with the city walls

Foto 30: Tepenin güneybatı eteklerinde üst kısmı kaymış vaziyette tespit edilen surlardan görünüm
Photo 30: View from the walls on the southwestern skirts of the hill, the upper part of which has been slid.

Foto 32: 3 Nolu burçta devşirme malzeme olarak kullanılan onurlandırma anıtı olan yazıtlı blok taş
Photo 32: Inscribed block stone as an honorary monument used as a spolia material in the bastion no.3
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Foto 33: 4 Nolu Burç üzerindeki dolgu toprağında, atılmış vaziyette bulunan metal buluntular. Kod-1058, 65
Photo 33: Excavated metal finds in the fill soil on the bastion No.4 Code-1058.65

Foto 34: At Figürü, Anadolu Selçuklu Dönemi.
Photo 34: Horse Figure Anatolian Seljuk Period

Foto 35: Kapı Tokmağı, Anadolu Selçuklu.
Photo 35: Door Knocker - Anatolian Seljuk
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Foto 36: Büst formlu kantar ağırlığı-Roma-Bakır Alaşımı
Photo 36: Scale weight in bust form – Roman - Copper Alloy
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4 nolu burç; 1060,50 kodunda açığa çıkarılmıştır (Foto 37). 
Burç, içten içe 5.50 x 7.60 m. genişliktedir. Dikdörtgen planlı 
olup ön cephe yani batı duvarı 1.90 m. kuzey ve güney duvar ka-
lınlıkları 1.80 m.dir.   Burcun batı duvarının uzunluğu 9.40 m’dir. 
Kuzey güney yönünde uzanan bu duvarın yüksekliği kuzeyde 
daha yüksek olup 1.80 m güneyde 1.25 m olarak ölçülmüştür. 

Burcun batı duvarının ön cephesi, üç kademe halinde yukar-
dan aşağıya doğru genişleyerek karşımıza çıkmaktadır. Bu cep-
hede düzgün devşirme blok taşlar kullanılmıştır. Bu cephenin 
kuzeyinde ilk basamaktaki blok taşı yüzeyinde kenet yuvaları 
bulunduğu için mimari yapı taşının devşirme olduğu tespit edil-
miştir. Cephedeki taşların büyük bir bölümü düzgün kesme taş 
olup düzgün yüzeyleri dışarı bakmaktadır (Foto 38). Taşlar Sil-
le, Gödene ve kireç taşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Burcun 
güney duvarı batı duvarının birleştiği noktadaki yükseklik 1.70 
m’dir. Bu cephede sıvalı blok devşirme taş bulunmaktadır. 

4 nolu burcun her iki tarafındaki sur kalıntısı öne doğru yatık 
olduğu için önündeki toprak dolgusu yapıya destek olması ama-
cıyla alınmamıştır. Burcun ön cephesinden itibaren burç derinli-
ği 1.40 m. olarak ölçülmüştür. Ön cephe duvarı yüksekte çıkma-
sına rağmen diğer cepheler aşağıda çıkmıştır. Muhtemelen burç 
geç dönemde yeniden kullanılmış ve bu kullanım sırasında dış 
cephe duvarı (batı) kullanılırken diğer duvar, yapılan yapıya göre 
şekillendirdiği için tahrip olmuştur.

Burcun içten duvarları üzerinde yer yer freskler tespit edil-
miştir. 4 nolu burcun dış cephesi ön tarafta kademeli olarak 
aşağıya doğru genişlerken yan tarafta bu kademe yapılmamış-
tır. Burcun ön cephesinde devşirme blok taşlarının kullanıldı-
ğı görülmektedir. Burcun tespit edilen temel kalıntıları Bizans 
dönemine tarihlendirilmiştir. Bizans döneminde, Roma dönemi 
farklı yapılara ait taşlar devşirme malzemesi olarak bu burcun 
yapımında kullanılmıştır. 

Burcun içerisinde doğu-batı uzantılı çamur harçlı uzunluğu 
7.00 m. kalınlığı ise 1.20 m. olan geç dönem duvarı tespit edil-
miştir. Burç sonraki dönemlerde geç farklı işlevlerle yeniden 
kullanılmıştır.

Bastion number 4: The bastion, 5.50 x 7.60 meters wide inside, 
was recoverd with the code 1060.50 (Photo 37). It has a rectangu-
lar plan and the front facade, that’s the west wall, is 1.90 meters 
wide, while the north and south walls are 1.80 meters wide. The 
length of the west wall of the bastion is 9.40 meters. The height 
of this wall extending in the north-south direction is higher in the 
north, measured 1.80 meters, and 1.25 meters in the south.

The front facade of the west wall of the bastion appears in three 
levels, expanding from top to bottom. Re-used block stones are 
used on this facade. Since there are clevis on the block stone sur-
face on the first step to the north of this facade, the architectural 
building stone is thought to be spolia. Most of the stones on the fa-
cade are smooth cut stones as their smooth surfaces face outward 
(Photo 38), such as Sille, Gödene and limestone. The south wall 
of the bastion is 1.70 meters high at the junction of the west wall. 
There is a plastered block of spolia on this facade.

Since the remains of the city walls on both sides of the bastion 
4 are tilted forward, the earthwork in front of it was not taken to 
support the building. The depth of the bastion was measured as 
1.40 meters from the front of the bastion. Although the front wall is 
high, other facades are built at a lower level. Probably the bastion 
was reused in the late period and, thus, while the exterior wall 
(west) was being used, the other wall was destroyed because it 
was shaped according to the building.

Frescoes in places have also been found on the inner walls of 
the bastion. While the exterior of the bastion 4 gradually widened 
downwards at the front, this step was not applied on the side. It is 
seen that reused block stones are used on the front facade of the 
bastion. The main remains of the bastion are dated to the Byzan-
tine period, when stones belonging to different structures of the 
Roman period were used as spolia material for the construction 
of this bastion.

A late period wall with an east-west extension and a length 
of 7 meters and a thickness of 1.20 meters was found inside the 
bastion. The bastion was reused in later periods with different 
functions. 
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Foto 37: 4 Nolu burçtan görünüm
Photo 37: View from the bastion number 4

Foto 38: 4 Nolu burçtan görünüm
Photo 38: View from the bastion number 4
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5 nolu burç; 7.20 m. uzunluğunda 4.78 m. genişliğindedir. 5 
nolu burcun ön cephesinin kuzeybatı köşesi daha yüksek kotta 
çıkmasına rağmen diğer duvarlar daha aşağıda farklı kotlarda 
açığa çıkarılmıştır (Foto 39). Burcun ortasında 0.80 m genişlikte, 
4.60 m uzunlukta çamur harçlı geç dönem duvar tespit edilmiş-
tir. Bu duvar, burcu kuzey güney doğrultusunda 2’ye bölmek-
tedir. 

Burcun ön duvarının genişliği 2.40 m’.dir. 5 nolu burcun ön 
cephesinin kademeli olarak yükseldiği görülmüştür. Kuzey ve 
güney beden duvar kalınlıkları 1.80 m.dir. Burcun beden du-
varları düzgün kesme taşlardan yapılmıştır. Burada yer yer 
devşirme malzeme kullanılmıştır. Ön cephesinin duvarı 8.35 
m. uzunluktadır. Kuzey güney doğrultusunda burcun dış be-
den duvarına denk gelecek şekilde 1.00 m. aralıklarla günümüz 
plastik ve beton su siteminin geçtiği görülmüştür. Yapılan kazı 
çalışmalarında su sisteminin yapılması sırasında 5 nolu burcun 
beden duvarlarının tahrip olduğu görülmüştür. 5 nolu burcun iç 
kısmında duvar yüzeylerinde yer yer freskler tespit edilmiştir 
(Foto 40). Burcun tespit edilen temel kalıntıları Bizans dönemi-
ne tarihlendirilmiştir. Bizans döneminde, Roma dönemi farklı 
yapılara ait taşların devşirme malzemesi olarak kullanılarak bu 
burcun yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Tepenin güneybatısında sur ve burçların önündeki dolgu 
toprağı yer yer tepeyi çevreleyen yol seviyesine kadar alınmış-
tır. Surlar yoldan yaklaşık 5 m. yüksekte açığa çıkmıştır.  Tespit 
edilen surlarda yukardan aşağıya doğru, yer yer 3 ile 5 m. yük-
seklikte devşirme malzemelerin düzensiz bir şekilde küllü bir 
harç ile duvar kaplama malzemesi olarak kullanıldığı görülmüş-
tür. Bu düzensiz duvar örgüsünden sonra kireç harçlı düzgün 
kesme taş örgü ile duvarların aşağıya doğru devam ettiği görül-
müştür. Burç duvarlarının dış cephelerinde dikdörtgen formlu 
büyük devşirme taşlar düzenli olarak kullanılmıştır. Burç du-
varlarının iç yüzleri ise ince yonulu dikdörtgen formlu yöresel 
sille taşlarından örülmüştür. Burç içlerinde bazı taşların yüzey-
lerinde grimsi ve beyaz renk sıva bazılarında ise kırmızı, mavi 
ve beyaz renklerin bir arada kullanıldığı fresk kaplamalar tespit 
edilmiştir (Foto 40). Bu alanda tespit edilen burçlar form ve ölçü 
olarak Kılıçarslan Köşkü burcu ile benzerlik göstermektedir. 
Gerek yapılan harç analizlerinde harçların değişiklik gösterme-
si, gerekse duvar örgü tekniğinden dolayı tepenin güneybatısın-
daki surların alt kısımları ve burçlar Bizans dönemine, surların 
üst kısımları ise Selçuklu dönemine tarihlendirilmiştir.

Bastion number 5; It is 7.20 meters long and 4.78 meters wide. 
Although the northwest corner of the front facade of the bastion 
no.5 is higher, the other walls are uncovered at lower elevations 
(Photo 39). In the middle of the bastion, a late period wall with a 
width of 0.80 meters and a length of 4.60 meters with mud mor-
tar was identified. This wall divides the bastion into two in the 
north-south direction.

The width of the front wall of the bastion is 2.40 meters. It has 
been observed that the front facade of the bastion number 5 grad-
ually rises. The north and south wall thicknesses are 1.80 meters. 
The main walls of the bastion are made of cut stones. Here, spo-
lia material was used in some places. The wall of its front facade 
is 8.35 meters long. It was seen that today’s plastic and concrete 
water system is used at 1.00 meter intervals, corresponding to the 
outer body wall of the bastion in the north-south direction. During 
the excavations, it was observed that the body walls of the bastion 
numbered 5 were destroyed during the construction of the water 
system. Frescoes have been found on the wall surfaces inside the 
bastion numbered 5 (Photo 40). The main remains of the bastion 
are dated to the Byzantine period. It is understood that this bastion 
was built in the Byzantine period, using stones belonging to differ-
ent buildings from the Roman period as spolia material.

In the southwest of the hill, the filling soil in front of the walls 
and bastions has been taken up to the level of the road surrounding 
the Hill. The walls are unearthed about 5 meters above the road. 
It is observed that re-used materials were irregularly used on the 
walls as wall covering material with an ashy mortar at a height 
of 3 to 5 meters from top to bottom. After this irregular masonry, 
it is observed that the walls continue downwards with a smooth 
cut stone masonry with lime mortar. Large rectangular re-used 
stones are regularly used on the outer facades of the bastion walls. 
The inner faces of the bastion walls are built with thin-faced rec-
tangular regional sille stones. On the surfaces of some stones in-
side the bastion, grayish and white plaster and some fresco cov-
erings in red, blue and white colors are used together (Photo 40). 
The bastions identified in this area are similar in form and size to 
the Kılıçarslan Pavilion bastion. The lower parts of the walls and 
bastions in the southwest of the hill are dated to the Byzantine pe-
riod and the upper parts of the walls to the Seljuk period due to the 
changes in the mortar and the masonry technique.



KONYA İÇ KALESİ VE ANADOLU SELÇUKLU SARAYI / KONYA INNER CASTLE AND ANATOLIAN SELJUK PALACE 225

Foto 39: 5 Nolu burçtan görünüm
Photo 39: View from the bastion number 5

Foto 40: Burç iç duvarlarında görülen fresk örnekleri
Photo 40: Examples of frescoes seen on the inner walls of the bastion
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Tepenin kuzey eteklerinde İç Kale duvarı; Kılıçarslan Köş-
kü’nden batıya doğru İç Kale duvarının yaklaşık 78.00 m.si açığa 
çıkarılmıştır. Duvar üzerinde sırasıyla Kılıçarslan Köşkü burcu, II. 
Köşk burcu, 1 ve 2 nolu burçlar bulunmaktadır (Çizim No 2).

Tepenin kuzey eteklerinde tespit edilen bu burçlar Selçuklu 
dönemi burçları olup küllü harçtan yapılmış ve diğer burçlara 
göre daha küçük ebatlıdırlar. Bu burçlar surların saraya dönüştü-
rülmesi sırasında saraya yakın oldukları için Saray kompleksine 
göre yeniden yapıldığı anlaşılmıştır. Temel kotlarına inilmediği 
için her iki burcun ilk evreleri ile ilgili herhangi bir değerlendir-
me yapılmamıştır. Yapılan kazı çalışmalarında; Kılıçarslan Köşkü 
burcu ve 2 nolu köşk burcunun Bizans dönemi surlarından dı-
şarıya çıkıntılı şekilde yapılan birer burç olduğu tespit edilmiş-
tir. Köşkler güneyde sur ile bitişiktir. Her iki burcun güneyde 
birleştiği surun tamamı açığa çıkarılmıştır. Her iki köşk burçları 
ve iki köşk burcunu birbirine bağlayan duvar, Selçuklu Sarayına 
dönüştürüldüğü için Selçuklu Sarayı başlığı altında ele alınmıştır.

1 Nolu Burç; Selçuklu Sarayının ikinci köşkünden sonra gel-
mektedir. Burç gerek yapım tekniği gerekse malzeme ve diğer 
burçların ölçüleri ile karşılaştırıldığında yapının tamamen bir 
Selçuklu yapısı olduğu anlaşılmaktadır. Temellerinin sadece yü-
zeyleri tespit edildiği için daha erken dönem evresine ulaşılama-
mıştır.  Diğer burçlara göre daha küçük olan burcun doğu beden 
duvarının bir kısmı daha yüksek kotta ortaya çıkarılmıştır. Bur-
cun sur duvarı ile birleştiği noktadan sonra güneyde tahrip oldu-
ğu anlaşılmıştır. Bu nedenle sur, bu burcun güneyinde daha derin 
kotta devam etmektedir (Foto 41).

Burcun duvar genişliği 2.10 metredir. Burç içten içe 4.50 X 
5.00 m. olarak tespit edilmiştir. İç kısmı tamamen moloz dolgulu 
küllü harçtan yapılmış zemine sahiptir. Burcun ön cephesi (kuzey 
beden duvarı) düzgün kesme taşlarla örülmüştür. Burç kuzeyde 
1.80 m. derinlikte ortaya çıkarılmıştır. Doğu batı doğrultusunda 
geçen, çalışmalar sırasında aktif olduğu görülen günümüz su hat-
tının duvarların üzerinden geçtiği ve yapım sırasında burcun ku-
zey beden duvarının dış cephesinin yıkıldığı anlaşılmıştır. Burcun 
doğu beden duvarının yüksekliği yaklaşık 1.70 m olarak tespit 
edilmiştir. 4 nolu burcun doğu beden duvarının dış cephesinin 
yaklaşık 1.50 m. altında düzgün kesme taşlarla örüldüğü görül-
müştür.

Burcun kuzeydoğu köşesi Selçuklu Sarayı çevre duvarı ile 
birleştiği görülmüştür. Selçuklu Sarayı çevre duvarı bu burca ku-
zeydoğu köşede birleşmektedir. 

Inner Fortress wall on the northern skirts of the hill: Approx-
imately 78.00 meters of the Inner Castle wall is unearthed towards 
the west from the Kılıçarslan Pavilion. On the wall, there are the 
Kılıçarslan Pavilion bastion, the 2nd Pavilion bastion, and the bas-
tions numbered 1 and 2 respectively (Drawing No 2).

These bastions identified on the northern skirts of the hill are 
Seljuk bastions made of ash mortar, and are smaller than other 
bastions. It is obvious that these bastions are reconstructed in har-
mony with the Palace complex since they are close to the palace 
during the conversion of the walls into a palace. No evaluation has 
been made regarding the first phases of both bastions, since the 
foundation levels are not descended. In the excavations carried 
out; it has been determined that the Kılıçarslan Pavilion bastion 
and the Pavilion bastion number 2 protrude from the Byzantine 
period walls. The Pavilions are adjacent to the walls in the south. 
The entire wall, where both bastions meet in the south, has been 
unearthed. Since the wall connecting two Pavilion bastions are 
transformed into the Seljuk Palace, it is discussed under the title of 
the Seljuk Palace.

Bastion Number 1: It comes after the second Pavilion of the 
Seljuk Palace. When the construction technique of the bastion is 
compared with the material and the dimensions of other bastions, 
it is understood that the building is completely a Seljuk structure. 
Since only the surfaces of the foundations are identified, the earli-
er phase could not be reached. A part of the eastern body wall of 
the bastion, which is smaller than the other bastions, is revealed 
at a higher elevation. It is found out that the bastion is destroyed 
in the south after the point where it joins the fortification wall. For 
this reason, the wall continues at a deeper level in the south of this 
bastion (Photo 41).

The bastion is 2.10 meters wide and 4.50 X 5.00 meters in-
side. It has a floor made of ash mortar whose interior is completely 
filled with rubble. The front of the bastion (north wall) is built with 
smooth cut stones. The bastion is unearthed at a depth of 1.80 me-
ters in the north. It is understood that the present day waterline, 
which passed in the east-west direction and was active during the 
studies, passes over the walls and the exterior of the north body 
wall of the bastion collapsed during construction. The height of the 
east wall of the bastion is determined to be approximately 1.70 me-
ters. It is seen that the exterior of the east body wall of the bastion 
no.4 is built with smooth cut stones approximately 1.50 meters be-
low the exterior facade.

It is seen that the northeast corner of the bastion joins the Seljuk 
Palace enclosure wall. 
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Çizim No 2: Tepenin kuzey eteklerinde sırasıyla Kılıçarslan Köşkü,
İkinci Köşk, 1 ve 2 nolu burçlar.

Drawing No 2: The Kılıçarslan Pavilion, The Second Pavilion,
The bastions no. 1 and 2, respectively, on the northern skirts of the hill.

Foto 41: 1 nolu burçtan görünüm
Photo 41: View from the bastion number 1
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2 Nolu Burç; 2 nolu burcun doğu, batı ve kuzey beden duvar 
kalıntıları açığa çıkarılmıştır. Burç alanın kuzeyinde oluşan ke-
sitten -2.30 m aşağıda tespit edilmiştir (Foto 42-43-44). 

Burcun 1.30 m. yukarısında kuzey-güney doğrultusunda 
uzanıp batıya doğru dönen tek sıra çamur harçlı moloz taşlarla 
örülmüş yaklaşık 0.90 m. kalınlığında geç dönem duvarı tespit 
edilmiştir. Yapılan kazı çalışmalarında geç dönem muhtemel bir 
konutun kalıntısı olan bu duvarlar alınmadığı için burcun sadece 
beden duvarı açığa çıkarılmıştır.  Kazı çalışmalarında kuzeyden 
güneye doğru kuzey kesitinden 2,60 m. aşağıda yaklaşık 0.30 
m. çapında işlevi anlaşılmayan alanın ortasında 0.55 m. çapında 
beton ayak ile birleşen demir boru bulunmuştur. Bu boru geç 
dönemde yapıldığı için höyüğün yaklaşık 3.60 m. derinliğe ka-
dar tahrip olduğunu göstermektedir. 

Burcun kuzey beden duvarı doğu-batı doğrultusunda uzun-
luğu 11.66 metredir. Duvar kalınlıkları 1.80 metredir. Doğu beden 
duvarı kuzey-güney doğrultusunda 8.00 m. açığa çıkartılmıştır. 
Burcun batı beden duvarı güneye doğru 5.00 m. açığa çıkarıl-
dıktan sonra başka bir yapı kalıntısı ile birleştirilerek yapıldığı 
görülmüştür. Burcun beden duvarının tamamı küllü harçtan ya-
pılırken farklı olarak birleştiği duvarda horasan harcının kulla-
nıldığı görülmüştür. Bu da Selçuklu döneminde yapılan 2 nolu 
burcun önceki dönemlerde yapılan mimari yapıların temelle-
rinden yararlanıldığını göstermektedir. Burada tespit edilen sıva 
altında bir kısmı gözüken kırmızı ters ‘T’ şekli mevcuttur. 

Kazı çalışmalarında tespit edilen 2 nolu burcun beden du-
varlarında devşirme malzemelerin sık kullanıldığı görülmüştür. 

Burcun doğu ve kuzey beden duvarlarında kullanılan taşla-
rın birçoğu duvardan ayrık, dağınık vaziyette tespit edilmiştir. 
Kesitlerde içe doğru blok taşların döküntü halde devam etmek-
tedir. Nitekim kuzey beden duvarında tespit edilen dörtgen bir 
taşta platform üzerinde duran figür görülmektedir. Öne doğru 
ayaklar yan profilden verilirken vücudu cepheden verilmiştir. 
Sağ elinde bir nesne tutan figürün sol elinde herhangi bir nesne 
bulunmamaktadır. Figürün başının sol tarafında kabartma ha-
linde bezemenin üst kısmı kırık haldedir. Figürün başı kısmen 
kırıktır. Taşın sol tarafının sonradan kırılarak tekrar kullanıldığı 
anlaşılmıştır. Taş blok 1.00 X 0.45 m. ebatlarındadır (Foto 45). 
Burcun kuzeybatı köşesinde de devşirme taşların kullanıldığı 
görülmüştür. 

Bastion No. 2: Remains of the east, west and north walls of the 
bastion numbered 2 are unearthed. The bastion is found -2.30 m 
below the section formed in the north of the zoning area (Photo 
42-43-44)

1.30 meters above the bastion, a late period wall of approxi-
mately 0.90 meters was found, built with a single row of rubble 
stones with mud mortar, extending in the north-south direction 
and turning towards the west. As these walls, which are the re-
mains of a possible late period house, were not removed during 
the excavations, only the body wall of the bastion was unearthed. 
During the excavations, an iron pipe with a diameter of 0.55 meters 
was found extending in the north-south direction, 2.60 meters be-
low the northern section, approximately 0.30 meters in diameter, 
in the middle of the area whose function was not understood. Since 
this pipe was built in the late period, it shows that the mound was 
destroyed to a depth of approximately 3.60 meters.

The north body wall of the bastion, 1.80 meters wide, is meas-
ured 11.66 meters in the east-west direction. The east body wall 
is unearthed 8.00 meters in the north-south direction. When the 
west body wall of the bastion is unearthed 5.00 meters towards 
the south, it is seen that it combines with the remains of another 
building. While the entire body wall of the bastion is made of ash 
mortar, it has been observed that khorasan mortar is used on the 
wall where it joins the different one. This shows that the bastion 
number 2, built in the Seljuk period, was built of the foundations 
of architectural structures built in previous periods. There is a red 
inverted ‘T’ shape, some of which is visible under the plaster iden-
tified here.

As identified during the excavations, several re-used materials 
are frequently used on the body walls of the bastion number 2.

Most of the stones used in the east and north body walls of the 
bastion are detached and scattered around the wall, as block stones 
appear in debris in the sections. Hence, a figure standing on a plat-
form can be seen on a rectangular stone found on the north body 
wall. While the feet are given from the side profile, its body appears 
in a frontal position. The figure holds an object in his right hand, 
as the left hand is empty. The left side of the head of the figure is 
gadrooned, though the upper part of the decoration is broken. The 
head of the figure is also partially broken. It is understood that the 
left side of the stone was broken and reused later. The stone block 
is 1.00 X 0.45 meters in size (Photo 45) It is seen that reused stones 
are frequently used in the northwest corner of the bastion.
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Bu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda 2010 yılında 
köşkün batısında tespit edilen sur duvarının batıya doğru uzandı-
ğı ve belirli aralıklarda sur duvarı üzerinde burçların bulunduğu 
görülmektedir. Tespit edilen ikinci köşk ile beraber kuzey cep-
hede Selçuklu Sarayının iki köşklü bir saray olduğu görülmüş-
tür. Kazı çalışmalarında ikinci köşkün batısında tespit edilen 1 ve 
2 nolu burçlar Alâeddin Tepesinin kuzeybatı eteklerinde tespit 
edilen burçlardan yapım malzemesi, duvar tekniği ve planları 
bakımında farklıdır. 1 ve 2 nolu burçlar tamamen Selçukluların 
yaptığı burçlar olup, burç yapımları sırasında daha erken dönem 
sur duvarı ve burçların burada yeniden şekillendiği görülmüştür 
(Foto 46). 2 nolu burçta diğer burçlarda olduğu gibi bol miktarda 
devşirme malzeme yapı mimarisinde kullanılmıştır. 

As a result of the excavations carried out in this area, it is seen 
that the fortification wall discovered in the west of the Pavilion in 
2010 extends towards the west and there are bastions on the for-
tification wall at certain intervals. Consequently, it is seen that the 
Seljuk Palace is a two-Pavilion palace located on the north facade 
along with the second Pavilion. The bastions numbered 1 and 2 
found in the west of the second Pavilion during the excavations are 
different from the bastions identified on the northwest slopes of 
Alaedin Hill in terms of construction material, wall technique and 
plans. The bastions numbered 1 and 2 are both bastions made by 
the Seljuks, and it is observed that the fortifications and bastions 
of the earlier period were reshaped here during the construction 
of the bastion (Photo 46). Abundant amount of spolia materials are 
used in the building architecture of the bastion number 2, as in the 
other bastions.

Foto 42: 2 Nolu burçtan görünüm
Photo 42: View from the bastion number 2
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Foto 45: 2 nolu burçta tespit edilen devşirme malzemeden görünüm
Photo 45: View from spolia detected in the bastion no.2

Foto 43-44: 2 Nolu burcun kuzey beden duvarından görünüm
Photo 43-44; View from the north body wall of bastion number 2

Foto 46: 1 ve 2 nolu burçlardan görünüm
Photo 46: View from the bastions 1 and 2
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SELÇUKLU SARAYI

Doğu Roma’nın kale kentlerinden olan Konya’da Alâeddin 
Tepesi’nin etrafı sur ve burçlar ile çevriliyken Anadolu Selçuk-
lular döneminde Alâeddin Tepesinin etrafını çevreleyen sur ve 
burçlar yeniden değerlendirilerek kullanılmıştır. Tepenin ku-
zeydoğu eteklerinde bulunan Bizans döneminden kalma iki 
burcun içi taşıyıcı eleman olacak şekilde içi kerpiç malzeme ile 
doldurularak üzeri tuğla örgülü eyvan tarzında iki köşklü bir 
Selçuklu Sarayı yapılmıştır. Bu köşklerden biri günümüze kadar 
az bir kısmı gelebilen II. Kılıçarslan Köşkü, diğeri ise Selçuklu 
Sarayı batı köşkü olarak adlandırdığımız ikinci köşktür. Selçuk-
lu Sarayı, bir koruma duvarı ile çevrelenmiş, iç kaledeki saraya 
girişler, koruma duvarındaki kapılardan sağlandığı anlaşılmıştır. 
Alâeddin Keykubad döneminde dış surların yapılması ile bera-
ber Alâeddin Tepesi’nin etrafındaki surlar, içinde Selçuklu Sara-
yı’nın da bulunduğu iç kaleye dönüşmüştür. 

Fransız Bertrandon de la Broquiere 1432-1433 yıllarında gizli 
bir seyahat için doğuya görevlendirilmiştir. Deniz yoluyla Ku-
düs’e daha sonra bir kervan yoluyla Anadolu üzerinden Avru-
pa’ya geçerken Konya’ya uğramıştır. Konya ile ilgili “Burası, Ka-
raman ülkesinin büyük şehridir. Ticareti gelişmiş, etrafı sağlam 
surlarla ve düzgün meyilli hendeklerle çevrili, surları kulelerle 
tahkim edilmiş bir kenttir. Şehrin bir ucunda küçük bir kale var-
dır.  Adet olduğu üzere şehrin ortasında da büyük ve muhkem 
bir kale bulunmaktaydı; Görünüşe göre çok sağlam yapılı bir 
kaleymiş ama şimdi çok harap bir haldeydi. Beyin sarayı da bu-
radaydı.” Kıbrıs elçisi hükümdara saygı sunma törenine gideceği 
zaman yanına seyyahı da almıştır. Elçinin sarayın kapısına ka-
dar at ile geldiği ve saray kapısında attan indiği anlatılır. Yaklaşık 
300 kişinin sığabileceği bir salona alındıklarını ve burayı boy-
dan boya geçtikten sonra hükümdarın bulunduğu odaya geçtik-
leri anlatılmaktadır. Hükümdarın oturur vaziyette ve etrafında 
üç adamın oturduğu anlatılmaktadır. Odanın etrafında ise 30 
kölesinin sıralandığını yazmaktadır30.

18. ve 19. yy. da Konya’ya uğrayan seyyahlardan Texier, İç 
Kalenin içinde bir sarayın olduğunu, sarayın sağında ve solun-
da yerden 7-8 m. yükseklikte divanhanenin olduğunu, güneyde 
kapısının bulunduğunu, içeri girerken kışla, mutfak ve hademe 
dairelerinin bulunduğunu belirtmektedir (Foto 47).

30- Semavi Eyice, “Bertrandon de la Broquiere ve Seyahatnamesi”, İslam Tetkikleri En-
sitüsü, VI/1-2, İstanbul 1975, s. 97-98. 

THE SELJUK PALACE

The walls and bastions surrounding the Alâeddin Hill in Kon-
ya, which had been one of the castle cities of Eastern Rome, were 
re-used and re-evaluated during the Anatolian Seljuk period. The 
Seljuk Palace with two Pavilions in the style of an iwan made of 
bricks was built by filling the two bastions from the Byzantine pe-
riod on the northeastern slopes of the hill using mudbrick mate-
rial as bearing element. One of these Pavilions is the Kılıçarslan II 
Pavilion, some of which have survived until today, and the other 
is the second Pavilion, which we call the Seljuk Palace west Pa-
vilion. The Seljuk Palace is surrounded by a protection wall, and 
the entrance to the inner castle is provided through the doors on 
the protection wall. With the construction of the outer walls in the 
period of Alâeddin Keykubad, the walls around the Alâeddin Hill 
were turned into an inner castle, in which the Seljuk Palace was 
also located.

The French travelero Bertrandon de la Broquiere was assigned 
to the east for a secret travel between 1432-1433. He made a sea 
voyage to Jerusalem and then travelled to Konya on the way to 
Europe through Anatolia by a caravan. He mentiones of Konya as 
the capital city of the Karamanids and a developed trade centre, 
surrounded by strong walls and smooth batter moat, as the walls 
were fortified with towers. There was a small castle at the other 
end of the city. As was the custom, there was another large and 
strong castle in the middle of the city. Apparently, it was a safe built 
castle, since it included the governor’s palace as well, but now it 
is in a very devastated state. When the Cyprus envoy went to the 
ceremony of honoring the ruler, he took the traveler with him. It 
is said that the envoy came to the door of the palace on a horse 
and dismounted at the palace gate. Then, they were taken to a hall 
that could accommodate about 300 people, and after crossing this 
place, they entered the room where the ruler was located. It is told 
that the ruler was sitting with three men seated around him, while 
30 slaves surrounded around the room30.

Texier, one of the travelers who visited Konya in the 18th and 
19th centuries, states that there was a palace inside the Inner Cas-
tle, a divanhane on the right and left of the palace at a height of 
7-8 meters from the ground, a door in the south, leading to the 
barracks, kitchen and janitor’s rooms located after the entrance 
(Photo 47).

30- Semavi Eyice, “Bertrandon de la Broquiere ve Seyahatnamesi”, İslam Tetkikleri En-
sitüsü, VI/1-2, İstanbul 1975, pp. 97-98. 
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Tüm bu veriler göz önüne alındığında Selçuklu Sarayının 
Alâeddin Tepesi’nde çok geniş bir alana yayılan kompleksli bir 
yapı olduğu anlaşılmaktadır (Foto 48).

Kazı Çalışmalarında ortaya çıkarılan veriler doğrultusun-
da Selçuklu Sarayı dört bölüm halinde ele alınmıştır. (Çizim 
No 3)

1) Kılıçarslan Köşkü

2) İkinci Köşk

3) Saray kuzey beden duvarı

4) Saraya ait mekanlar

4) Saray çevre duvarı

Kılıçarslan Köşkü;

Alâeddin Tepe’sinin kuzey eteğinde, Alâeddin Camii ile Ka-
ratay Medresesi’nin arasında yer almaktadır. Yapı taş, tuğla, ker-
piç, çini, alçı ve ahşap süslemeleriyle Orta Asya’dan süregelen 
bir kültürün birçok özelliğini yansıtması açısında çok önemli bir 
yapıdır. Ayrıca; Anadolu da Türk hâkimiyetinin sağlandığı, Türk 
İslam kültürünün perçinleştiği dönemde devletin yönetim me-
kanizması olan (payitahtı) sarayın, günümüze ulaşmış tek yapı 
kalıntısıdır (Foto 49).

1907 yılına kadar sağlam gelen daha sonra yıkılan köşk ey-
vanının kuzeye bakan sivri kemerli açıklığının etrafındaki ka-
bartma sülüs kitabede; (Foto 50)

“Ulular ulusu, sultanlar sultanı, Arap ve Acem sultanlarının 
efendisi, dünya ülkelerini yenileyen, Allah’ın kelâmını meydana 
çıkaran din… ve dünya sultanlarının övüncesi, delillerle gerçeğin 
yardımcısı, zalimlerden mazlumları koruyup onlara yardım edi-
ci, fetih babası, büyük sultan Kılıç Arslan” yazısı okunmaktaydı31.

1900’lü yılların başında köşkün tarihlendirilmesi konusunda 
tereddütler oluşmuş olsa da sonraki dönemlerde yapılan araş-
tırmalarda yapının II. Kılıçarslan tarafından yaptırıldığı kesinleş-
miştir. 

31- Mehmet Önder, “Konya’da Selçuklu Köşkü ve Koruması” Antalya 3. Selçuklu Semi-
neri, Bildirileri (Antalya 10-11 Şubat 1989) İstanbul 1989, s. 104-110.

Considering all these data, it is understood that the Seljuk Pal-
ace is a complex structure that spreads over a very large area on 
the Alâeddin Hill (Photo 48).

Seljuk Palace has been handled in four parts in line with the 
data obtained during the excavations. (Drawing No 3)

1) The Kılıçarslan Pavilion

2) The Second Pavilion

3) The north main wall of the Palace 

4) Sections belonging to the Palace

4) The Palace enclosure wall

The Kılıçarslan Pavilion;

It is located on the northern skirt of the Alâeddin Hill, between 
the Alâeddin Mosque and the Karatay Madrasa. The building has a 
great importance in terms of reflecting many features of a culture 
derived from Central Asia with its ornaments of stone, brick, ado-
be, tile, plaster and wood. Also; it stands out as the only building 
remains of the palace, which served as the administrative mech-
anism of the state (capital city), during the period when Turkish 
domination and Islamic culture in Anatolia was ensured and 
strengthened (Photo 49).

It is read in the relief thuluth inscription, survived intact until 
1907, that’s placed around the pointed arched opening facing north 
of the Pavilion iwan (Photo 50):

“The great leader, the sultan of sultans, the lord of the Arab and 
Persian sultans, the praise of the religious and worldly sultans, the 
renovator of the countries of the world, the revealer of the word of 
God, the assistant of the truth with evidence, the protector of the 
oppressed from the oppressors, the father of conquests, the great 
sultan Kılıç Arslan”31. 

Although there were hesitations about the dating of the Pavil-
ion at the beginning of the 1900s, it has become clear through the 
researches done in the following periods that the consruction was 
built by Kılıçarslan II.

31- Mehmet Önder, “Konya’da Selçuklu Köşkü ve Koruması” Antalya 3. Selçuklu Sem-
ineri, Bildirileri (Antalya 10-11 Feb. 1989) İstanbul 1989, pp. 104-110.
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Foto  48: Kılıçarslan Köşkü ve çevresindeki Selçuklu sarayı harabelerinden genel görünüm-19. yüzyıl sonları
Photo 48: General view of the Kılıçarslan Pavilion and the Seljuk palace ruins around it-late 19th century

Foto 47: Selçuklu Sarayı kalıntıları, 1835 yılı Texier gravüründen görünüm.
Photo 47: The Seljuk Palace ruins, Texier’s engraving, 1835.
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Çizim No 3: Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan Konya Selçuklu Sarayı vaziyet planı
Drawing No 3: Konya Seljuk Palace site plan revealed as a result of excavations
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Foto 49: Köşkün kuzey Cephesi 19 yy. sonu 
Photo 49: The North Facade of the Pavilion, late 19th century.  

Foto 50: Kılıçarslan Köşkü Kitabesi ( F. Sarre)
Photo 50: The Inscription of the Kılıçarslan Pavilion (by F. Sarre)
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Cornell Üniversitesinden dendro kronoloji uzmanlarınca, 
Köşk’ün mukarnas konsollu kısımlarına ait üç ayrı hatıldan alı-
nan ahşap örneklerinin analizi sonucunda bunların 1167, 1173 ve 
1174’de kesildiği anlaşılmıştır32. Bu tarihler Selçuklu Sultanı II. 
Kılıçarslan’ın 1156-1192 yılları arasındaki saltanat yıllarına rast-
lamaktadır. Dönem içerisinde Sarayda yapılan kazı çalışmala-
rında elde edilen buluntular yapıyı 12. yüzyılın sonlarına tarih-
lendirmiştir.

İ.H. Konyalı, “Konya Tarihi” adlı eserinde 1907 yılında Rum bir 
mühendisin onarım bahanesiyle köşkün alt kısmını kazdığını, 
bundan etkilenen eyvan duvarlarının çöktüğünü, çini kitabenin 
bir kısmının o sıralarda köşk yakınında oturan Alman Konsolo-
su Dr. J.H. Löytved tarafından alınarak Almanya’ya götürüldüğü-
nü belirtmektedir.

II. Kılıçarslan döneminde sarayın köşkü olarak yapılan Kılı-
çarslan Köşkü’nün Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde belirttiği 
ve tarafımızca da kazıda varlığı tespit edilen Selçuklu Sarayın-
daki büyük yangından sonra yıkıldığı, Alâeddin Keykubad’ın İç 
Kaleyi onarırken Kılıçarslan Köşkü’nü de tamir ettiği düşünül-
mektedir.

 Kılıçarslan Köşkü Selçuklu Sarayı ile beraber Karamano-
ğulları döneminde de kullanılmıştır. Osmanlı devleti döneminde 
kaderine terk edilmiştir. Yapıya ait eski fotoğraflarda Selçuklu 
Sarayına ait köşk, saray çevre duvarı ve saraya ait birkaç duvar 
kalıntısı görülmektedir. Bu dönemde Sarayın güneyinde çekilen 
fotoğraflarda köşkün güneyde saray ile tüm bağlantısının kesil-
diği güney kısmının yıkıldığı görülmektedir (Foto 51-52).

 1907 yılında ilk etapta köşkün batı ve kuzey cephesinin tuğ-
la konsol ve eyvan duvarlarıyla beraber yıkıldığı, kısa bir süre 
sonra Köşkün doğusundaki eyvan duvarının da yıkıldığı anla-
şılmaktadır. (Foto 53-54) Bu tarihten sonra Köşk’ün az bir kısmı 
kalan kerpiç dolgu, batı cephe duvarı eyvan taşıyıcısı olan 2 tuğ-
la konsol haricinde harap bir yapıya dönüştüğü görülmektedir 
(Foto 55) .

Kılıçarslan Köşkü çevresinde kazı çalışması ilk defa; 
10.05.1937 yılında M. Yusuf Akyurt tarafından yapılmıştır. Bu 
kazı Kültür Bakanlığı’nın Kılıçarslan Köşkü’nün bulunduğu 
yerde ara sıra çini parçalarının bulunduğuna dair haber alma-
sı, hatta güzel bir numunenin Ankara’ya götürülmesi nedeniyle 

32- P.I. Kunilholm, ‘’Dendrochonologically Dated Ottoman Monuments’, Plenum Publis-
hers, New York 2000, s. 93-136.

As a result of the analysis of the wood samples taken from three 
different beams belonging to the stalactite console parts of the Pa-
vilion by the dendro chronology experts from Cornell University, 
it was understood that the trees were cut in 1167, 1173 and 117432, 
which all correspond to the reign of the Seljuk Sultan Kılıçarslan II, 
ruled from 1156 to 1192.  Findings obtained during the excavations 
in the Palace also indicate the dating of the building as the end of 
the 12th century.

I.H. Konyalı states in his book “History of Konya” that a Greek 
engineer excavated the lower part of the Pavilion on the pretext of 
repair in 1907, which resulted in the collapse of the iwan walls, and 
that a part of the tile inscription was looted and taken to Germany 
by the German Consul Dr. J.H. Löytved, who lived near the Pavilion 
at that time.

It is believed that the Kılıçarslan Pavilion, which was built as 
the Pavilion of the palace during the period of Kılıçarslan II, was 
destroyed after the great fire in the Seljuk Palace, however, it was 
later repaired by Alâeddin Keykubad together with the Inner Cas-
tle, as also stated in the Travel Book of Evliya Çelebi and deter-
mined via the excavation.

Kılıçarslan Pavilion was used together with the Seljuk Palace 
during the Karamanids period, and later, left to its fate during the 
Ottoman period. The Pavilion belonging to the Seljuk Palace, the 
palace enclosure wall and a few remains of the walls can be seen 
in the old photographs of the structure. As revealed by the pho-
tographs taken in the south of the palace during this period, the 
entire connection of the Pavilion with the palace in the south was 
cut off as the southern part was destroyed (Photo 51-52).

It is understood that the west and north façades of the Pavilion 
were destroyed together with the brick console and iwan walls in 
1907, followed by the collapse of the iwan wall to the east of the 
Pavilion after a short time (Photo 53-54). With the exception of 2 
brick consoles bearing the west facade of the iwan, and remained 
adobe filling, the pavilion turned into a dilapidated structure (Photo 
55).

The excavation work around the Kılıçarslan Pavilion was first 
initiated on 10.05.1937 by M. Yusuf Akyurt. When the Ministry of 
Culture got informed about some pieces of tile at the place where 
Kılıçarslan Pavilion is located, and even a fine sample was taken 

32- P.I. Kunilholm, ‘’Dendrochonologically Dated Ottoman Monuments’, Plenum Pub-
lishers, New York 2000, pp. 93-136.
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Foto 51-52: Köşkün güneydoğu ve doğudan görünümü (20. yy başları)
Photo 51-52: View of the Pavilion from southeast and east (early 20th century)

Foto 53-54: Kılıçarslan Köşkü’nün doğu beden duvarı ve kuzey cephesinin bir kısmının yıkılması
Photo 53-54: Demolition of the eastern body wall and a part of the northern facade of the Kılıçarslan Pavilion
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bakanlığın talebi üzerine, Konya Müze Direktörü Yusuf Akyurt 
tarafından Kılıçarslan Köşkü çevresinde kazı gerçekleştirilmiş-
tir. Bunun üzerine Yusuf Akyurt 6-7 Mayıs 1937 tarihinde Kılı-
çarslan Köşkü çevresinde kazı çalışması yapmıştır. Yapılan kazı 
çalışmasında çini ve alçı parçalarının yanı sıra bir kandile rast-
landığı belirtilmiştir33.

Yusuf Akyurt 11.05.1937 tarihinde Kültür Bakanlığı’na Kılı-
çarslan Köşkü’nün durumuyla ilgili bir rapor hazırlamıştır. Ak-
yurt raporunda bu yapıyı inşaa edenin II. Kılıçarslan döneminde 
Konya’da çalışmış bir sanatçı olan Kelük bin Abdullah’ın hocası 
olarak bilinen Mimar Yusuf bin Abdulgaffar el- Harci (el-Cu-
hi) olduğunu belirtmiş ancak bu bilginin kaynağını vermemiş-
tir. Aynı raporda yerlilerin buraya taht namını verdiğini, yapıya 
Alâeddin Köşkü demenin doğru olmayacağını belirterek, yapı-
nın II. Kılıçarslan tarafından yapıldığını yazmıştır. Köşk’ün harap 
halde olduğunu belirtmiş, yapının 1906 yılında İstanbul Müzele-
ri Müdüriyeti tarafından tamir edilmek istendiğini ancak muvaf-
fak olunmadığını söylemiştir. Akyurt, yapının kuzey cephesinde 
bulunan kemer üzerindeki çini kitabeden bir eser kalmadığını 
belirterek, Eski fotoğraflardan kitabesinin bir kısmını çözmeye 
çalışmıştır. Raporunda 1932 yılında Konya Belediyesi tarafından 
tehlike var diye köşkü yıktırmak için müzeye başvurulduğunu 
Müze Müdürlüğü tarafından buna izin verilmediğini söylemiştir. 
Durum Bakanlığa bildirilerek yapının tamiri için para istenmiş-
tir. Bakanlık ve valilik, tamirinin belediye tarafından yapılmasını 
istemişse de bir netice alınmadığını belirtmiştir34.

Türk Tarih Kurumu adına Prof. Remzi Oğuz Arık tarafından 
Alâeddin Tepesi’nde 1941 yılında yapılan arkeolojik kazılardan 
bir sondaj çalışması da Kılıçarslan Köşkü çevresinde gerçekleş-
tirilmiştir. 1941 yılında yapılan kazı çalışmalarında Köşk ve çev-
resindeki durumun açığa çıkartılması amaçlanmıştır35. Yapılan 
bu kazılar sonucunda, Köşk’ün ortaçağ iç kalesi burcu üzerine 
kurulduğu kesinleşmiştir. Bu çalışmalar sırasında köşkün üç ta-
rafında pabuç seviyesine kadar inilmiştir. Çalışmalar sırasında 
Kılıçarslan Köşkü’nün temel kotuna kadar inilmiştir. Taş duvar 
ve kerpiç dolgunun eksik yerlerine destek bulacak şekilde tak-
viyeler yapılmıştır.

33- Yusuf Akyurt, Konya’da Alaeddin Köşkü Etrafında Yapılmış Olan Hafriyat Raporu, 
19.05.1937.

34- Yusuf Akyurt, Konya’da Alaeddin Köşkü ve Tarifnamesi Raporu, 11.05.1937.

35- Mahmut Akok, “Konya’da Alaiddin Köşkü Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Türk Etnog-
rafya Dergisi, S. 11, Ankara 1979, s. 47-73

to Ankara, the ministry requested from Yusuf Akyurt, the Konya 
Museum Director, to convey an excavation around the Kılıçars-
lan Pavilion. Thereupon, Yusuf Akyurt made an excavation work 
around Kılıçarslan Pavilion on 6-7 May 1937, and reported that an 
oil lamp was found in addition to tiles and plaster pieces during 
the excavation33.

Yusuf Akyurt prepared a report for the Ministry of Culture on 
11.05.1937 about the status of the Kılıçarslan Pavilion and stated 
that this construction was built by Architect Yusuf bin Abdulgaffar 
al-Harji (al-Cuhi), known as the teacher of Kelükbin Abdullah and 
an artist who worked in Konya during the period of Kılıçarslan II, 
but he did not mention the source of this information. In the same 
report, he stated that the locals called the place ‘the throne’ and 
that it would not be correct to call the building as the Alâeddin 
Pavilion, because the construction was built by Kılıçarslan II. He 
also stated that the Pavilion was in ruins, and the initiative of repair 
by the Istanbul Museums Directorate in 1906 was not successful. 
Akyurt tried to unravel some parts of the inscription by revising 
old photographs, stating that there is no trace left from the tile in-
scription on the arch on the north facade of the building. In his 
report, he also stated that the Konya Municipality applied to the 
museum in 1932 to demolish the Pavilion because it was posing a 
danger, but this was not allowed by the Museum Directorate. The 
situation was reported to the Ministry by requesting a budget for 
the repair of the building. Although the ministry and the governor-
ship requested the repair be done by the municipality, no result 
was obtained at all34.

One of the archaeological excavations carried out in 1941 by 
Prof. Remzi Oğuz Arık on behalf of the Turkish Historical Socie-
ty was the drill work around the Kılıçarslan Pavilion. The aim of 
the excavations carried out in 1941 was to reveal the situation of 
the Pavilion and its surroundings35. As a result of these excava-
tions, it was revealed that the Pavilion was placed on the bastion 
of the Medieval Inner Fortress. During these works, three sides of 
the Pavilion were excavated down to the ground level, where the 
foundation level of the Kılıçarslan Pavilion was detected, as well as 
reinforcing the missing parts of the stone wall and adobe fill.

33- Yusuf Akyurt, Konya’da Alaeddin Köşkü Etrafında Yapılmış Olan Hafriyat Raporu, 
19.05.1937.

34- Yusuf Akyurt, Konya’da Alaeddin Köşkü ve Tarifnamesi Raporu, 11.05.1937.

35- Mahmut Akok, “Konya’da Alaiddin Köşkü Selçuklu Saray ve Köşkleri”, Türk Etno-
grafya Dergisi, no. 11, Ankara 1979, p. 47-73
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Bir diğer kazı çalışması ise zamanının Müze Müdürü Meh-
met Önder tarafından 1958 yılında Köşk’ün 10.00 metre batı-
sında yapılmıştır. Kazı çalışması sırasında, Anadolu Selçuklu 
dönemine ait saray çini parçaları ile eski resimlerinde bir niş 
içerisinde görülen aslan heykeli ele geçirildiği belirtmiş ve ça-
lışma sonunda Alâeddin Köşk kalıntısının her yıl doğal etken-
lerden dolayı yıkılmakta olmasından dolayı üzerinin kapatılma-
sı kararlaştırılmıştır. 1961-1964 yılında sarayın üzerinin beton 
şemsiye ile örtüldüğünü belirtmiştir (Foto-56-57).

Kılıçarslan Köşkü’nün mimarisini 19. yy. sonları ve 20. yy. 
başlarında Anadolu’ya gelen seyyahlardan, 1907 yılı öncesi elde 
edilen fotoğraflardan ve 1941 yılında yapılan kazılardan bilgi öğ-
renmekteyiz. 

Friedrich Sarre, XIX. yüzyılın sonlarında geldiği Konya’da 
Selçuklu Köşkü’nü incelemiş, Köşkün çini ve alçılarıyla ilgili ilk 
araştırmaları yapıp yayınlamıştır. “Konya Köşkü” adlı bu eserini 
1967 yılında Şahabettin Uzluk dilimize çevirmiştir36.

Tüm bu veriler doğrultusunda tarafımızca yapılan kazı ça-
lışmaları sonucunda; Kılıçarslan Köşkü’nün Bizans kalesinin bir 
burcu iken, Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. Kılıçarslan dö-
neminde İkinci Köşk ile beraber içleri kerpiç dolgu malzemesi 
ile doldurularak Selçuklu Sarayı’nın köşklerine dönüştürüldüğü 
görülmüştür. Bu köşklere saraydan giriş sağlanmaktadır. Dik-
dörtgen planlı köşk eyvanı üç yanda balkonla çevrelenmektedir. 
Balkonu destekleyen konsol ve yarım tonozlar gibi, üst kısmı 
da tuğladan yapılmıştır. Eyvan tarzında yapılan bu mekânın her 
iki yan duvarında ikişer pencere bulunmaktadır. Köşkte mevcut 
kalıntının doğu duvarında, büyük bölümü dökülmüş olmakla 
birlikte bej rengi bir sıva mevcuttur. Bu sıvanın üzerine, sarı ve 
kırmızı renkler kullanılarak tuğla şekilleri çizilmiştir. Cephede 
sağ ve sol köşelerde eyvan kemerinin tepesinde yer alan tuğla 
örgülü konsollar üzerlerine dayanan bir ahşap saçak yapılmıştır.

Kazı buluntuları, eski fotoğraflar ve seyyahların verdiği bil-
gilerden anlaşıldığına göre Köşk içte ve dışta çeşitli kompozis-
yonlardaki çinilerle süslü idi. İç kısmının minai çini tekniğindeki 
kompozisyon ile süslenmişken, kuzey cephesi çinili bir kitabe-
siyle beraber farklı kompozisyonlarda çiniler ile süslendiği an-
laşılmaktadır.

36- Friedrich Sarre, Konya Köşkü, Ankara 1967.

Another excavation work was carried out by the Museum Di-
rector Mehmet Önder in 1958 at the site 10.00 meters west of the 
Pavilion. He stated that pieces of palace tiles belonging to the Ana-
tolian Seljuk period and a lion statue, seen in a niche in the old 
paintings, were recovered during the excavation work. At the end 
of the study, it was decided to cover the ruins of the Alâeddin Pa-
vilion due to damages caused by natural factors every year. Final-
ly, the palace was covered with a concrete umbrella in 1961-1964 
(Photo-56-57).

The information obtained about the architecture of Kılıçarslan 
Pavilion varies from the travelers who came to Anatolia at the end 
of the 19th century and the beginning of the 20th century to the 
photographs obtained before 1907 and the excavations carried out 
in 1941.

Friedrich Sarre examined the Seljuk Pavilion in Konya during 
his visit at the end of the 19th century, and published the first re-
search on the tiles and plasters of the Pavilion. In 1967, Şahabettin 
Uzluk translated this work named “Konya Pavilion”36 into Turkish.

As a result of the excavations carried out and all these collec-
tive data; it is understood that the Kılıçarslan Pavilion, one of the 
former bastions of the Byzantine castle, was transformed into the 
Pavilion of the Seljuk Palace by filling the interiors with adobe fill-
ing material together with the Second Pavilion during the reign of 
Kılıçarslan, one of the Anatolian Seljuk Sultans. Entrance to these 
Pavilions is provided through the palace. The rectangular Pavilion 
iwan is surrounded by balconies on three sides. Like the console 
and half-vaults that support the balcony, the upper part is also 
made of brick. Built in iwan style, this place has got two windows 
on both side walls. There is beige plaster on the east wall of the 
remains of the Pavilion, although most of it has fallen off. Brick 
shapes are drawn on this plaster using yellow and red colors. A 
wooden eaves is built resting on the brick braided consoles locat-
ed on the top of the iwan arch and at the right and left corners of 
the façade.

According to the excavation findings, old photographs and the 
information given by travelers, the Pavilion is decorated with tiles 
of various compositions inside and outside. While the interior is 
decorated with a composition in the minai tile technique, it is un-
derstood that the northern facade is decorated with tiles of differ-
ent compositions along with a tiled inscription.

36- Friedrich Sarre, Konya Köşkü, Ankara 1967.
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Foto 56-57: 1961 yılında korumaya alınması
Photo 56-57: Taking the pavilion under protection with a concrete umbrella in 1961

Foto55: Kılıçarslan Köşkü ve çevresinden görünüm (1920-1930)
Photo55: View of the Kılıçarslan Pavilion and its surroundings (1920-1930)
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İç dolgusunda kullanılan kerpicin sadece üzerindeki eyvanı 
taşıma işlevi bulunmaktadır. Burçların iç kısmı kerpiç malze-
me ile doldurulmadan önce belli bir seviyeye kadar sıkıştırılmış 
toprak ile doldurulmuş, sıkıştırılmış toprak üzerine farklı ebat-
larda geniş döşeme taşı ile döşenmiştir. Döşeme taşların üzerine 
içten kenarlarda (burçların duvarlarına 10 cm. mesafede) kerpiç 
dolgu örülmüştür. Muhtemelen burç içinde kerpiç malzemenin 
hava sirkülâsyonunu sağlamak için kerpiç örgünün duvara te-
mas etmemesi sağlanmıştır. Zeminde kerpiç dolguya kuzey gü-
ney doğrultusunda ızgara temeller atılmıştır. Izgara temellerin İç 
Kale duvarına bitiştiği yerden bir havalandırma boşluğu da ya-
pılmıştır. Kerpiç dolguda böyle bir uygulamaya gidilmesinin se-
bebi ise kerpiç malzemenin statik, nem ve havalandırılması ile 
ilgili olmalıdır. Kerpiç örgünün aralarına belli mesafelerde yatay 
ve dikey ahşap hatıllar atılmıştır. 1961 yılında yapılan betonar-
me şemsiyenin ayakları kaldırıldıktan sonra, Köşk’ün içindeki 
kerpiç dolgunun İç Kale suruyla birleştiği yerde alt kısımlarda 
düzgün profil verdiği görülmüştür. Kerpiç dolgu köşkün diğer 
duvarlarına olduğu gibi güneyde İç Kale duvarına yaklaşık 15 
cm. mesafede sonlandırılmıştır. Bu da kerpiç dolgunun sadece 
burç içinde kullanıldığını, kerpiç dolgunun güneye doğru devam 
etmediğini göstermektedir (Foto 58).

II. Kılıçarslan Köşkü’nün üst koruyucu beton ayaklarını birbiri-
ne bağlayan beton hatıllar kaldırılmıştır. Beton hatılların, Köşk’ün 
güneyde birleştiği sur ve Selçuklu saray müştemilatlarının temel 
kalıntılarının üzerine yapıldığı görülmüştür. Beton hatıllar ve köşk 
ile saray arasına yapılan güncel istinat duvarı kaldırılarak saray ve 
köşk arasındaki bağlantı görülmüştür (Foto 59), (Çizim No 4).

Beton şemsiye ayaklarının ve Köşk’ün güneyindeki günü-
müz istinat duvarının kaldırılmasıyla Selçuklu sarayına ait me-
kanlar açığa çıkmıştır. Köşk’e ait temel kalıntılar sur ile birleşir-
ken, Köşk’ün beden duvarıyla aynı paralellikte iki temel kalıntısı 
sarayın içerisine doğru uzanmaktadır (Foto 60). Köşk’ün güne-
yinde Köşk temel kalıntıları ile sur üzerinde birleşen bu duvarlar 
saraydan Köşk’e geçişi sağlayan koridora ait temel kalıntıları-
dır. Koridorun temel kalıntılarının sağında ve solunda mekan-
lar tespit edilmiştir. Koridorun temel kalıntıları saray içerisine 
doğru uzayıp dikdörtgen formludur. Koridor güneyde bir duvar 
ile sonlanmış olup, bu duvar üzerinde bir kapı tespit edilmiştir. 
Kapının kenarları büyük tuğla ayaklı olup muhtemelen geniş bir 
mekanın üst taşıyıcı elemanı olarak da kullanılmıştır.  Bu me-
kanda büyük tuğla taşıyıcı ayakların kullanılması muhtemelen 
koridorun büyük bir avluya açıldığını göstermektedir. 

The mudbrick used in its inner filling only has the function of 
carrying the iwan on it. Before filling the inner part of the bastions 
with adobe material, they are filled with compacted soil to a cer-
tain level and laid with wide paving stones in different sizes on the 
compacted soil. A mudbrick filling is built on the floor stones on 
the inner edges (10 cm from the walls of the bastions). It is possi-
ble that the mudbrick material does not touch the wall in order to 
ensure air circulation of the mudbrick material in the bastion. On 
the ground, grid foundations are laid on the mudbrick fill in the 
north-south direction. A ventilation gap is also constructed at the 
place where the grid foundations adjoin the Inner Castle wall. The 
reason for such an application in adobe filling should be related 
to the static, moisture and ventilation of the mud brick material. 
Horizontal and vertical wooden beams are laid at certain distanc-
es between the adobe masonry. After the feet of the reinforced 
concrete umbrella made in 1961 were removed, it was observed 
that the mudbrick filling inside the Pavilion had a smooth profile 
at the lower parts where it joined the Inner Castle wall. As in the 
other walls of the mudbrick Pavilion, the mudbrick filling ended at 
a distance of approximately 15 cm from the Inner Castle wall in the 
south. This shows that the mudbrick filling was used only within 
the bastion, without exdending southward (Photo 58).

When the concrete beams connecting the upper protective con-
crete legs of the Kılıçarslan II Pavilion were removed, it was ob-
served that the concrete beams were built on the foundation re-
mains of the city wall and Seljuk palace outbuildings, where the 
Pavilion joins in the south. By removing the concrete beams and the 
current retaining wall between the Pavilion and the palace, the con-
nection between them became visible (Photo 59), (Drawing No 4).

With the removal of the concrete umbrella legs and the mod-
ern retaining wall to the south of the Pavilion, the places belonging 
to the Seljuk palace were unearthed. While the basic remains of 
the Pavilion join with the city wall, two foundation remains extend 
into the palace in parallel with the body wall of the Pavilion (Photo 
60). These walls, united on the wall with the foundation remains 
of the mansion in the south of the pavilion, are the foundation re-
mains of the corridor that provides the transition from the palace 
to the mansion. Some rooms are also identified to the right and 
left of the foundation remains of the corridor. The basic remains 
of the corridor extend into the palace and have a rectangular form. 
The corridor ends with a wall in the south, with a door placed on 
it. The sides of the door have large brick legs and were probably 
used as the upper load-bearing element of a large space. The use 
of large brick pillars in this place probably indicates that the corri-
dor opens to a large courtyard. 
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Foto 59: Kılıçarslan Köşkü güneyinde Selçuklu Sarayı üzerine yapılan günümüz istinat duvarı
ve 1961 yılında yapılan betonarme şemsiyenin kalıntıları

Photo 59: The present-day retaining wall built on the Seljuk Palace in the south of the
Kılıçarslan Pavilion and the remains of the reinforced concrete umbrella built in 1961

Foto 58: Kılıçarslan Köşkü Güney kesitinden görünüm
Photo 58: View from the south section of the Kılıçarslan Pavilion

Foto 60: Kılıçarlsan Köşkü’nün betonnarme şemsiye kaldırıldıktan sonra güneyinden görünüm
Photo 60: View from the south of the Kılıçarlsan Pavilion after removing the reinforced concrete umbrella
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Köşk’ün eyvan kısmından güneyde Saray’a geçiş yapıldığı, 
Köşk ile Saray arasındaki bağlantının (koridorun) çini ve alçı 
süslemeli bir geçiş ile sağlandığı tahmin edilmektedir. Zaman 
içerisinde Köşk’e geçişin yıkıldığı anlaşılmış, yıkılan bu geçişe 
ait kalıntılar direk zemine düşmüştür (Foto 61-62). Zeminde yo-
ğun bir şekilde tuğla, kırık cam parçaları, bol miktarda alçı ve 
tek renk turkuaz gömme çinilerin tespit edilmesi, eyvandan Sa-
ray’a geçişin tuğla örgülü, iç kısmı alçı niş süslemeli bir koridor 
ile sağlandığını göstermektedir.

Bir yangın sonucunda yıkıldığı anlaşılan koridorun yıkıntı-
ları alınmadan, bunlar üzerine duvarlar örülerek yapının yeni-
den inşa edildiği anlaşılmaktadır (Foto 63). Evliya Çelebi Seya-
hatnamesinde Saray’ın bir zelzele ile tahrip olduğunu, Alâeddin 
Keykubad’ ın Saray’ı yeniden inşa ettiğini söylemektedir. Bu da 
Kılıçarslan döneminde yapılan Selçuklu Sarayı’nın Alâeddin 
Keykubad döneminde yeniden inşa edildiğini göstermektedir. 
Yapılan kazılarda, Selçuklular döneminde sarayın büyük bir yı-
kıma uğradıktan sonra yeniden yapıldığı Saray’ın diğer mekan-
larında da tespit edilmiştir.

Yapılan arşiv çalışmalarında, Kılıçarslan Köşkü batı beden 
duvarının 1907 yılında yıkıldığı tespit edilmiştir. 2010 yılında ya-
pılan kazı çalışmaları sırasında Kılıçarslan Köşkü ile İkinci Köşk 
arasında döküntü halinde, Köşk’ün batı beden duvarı ve Köşk’ün 
batı cephesi tuğla konsol kalıntılarının yıkık hali tespit edilmiştir 
(Foto 64). 1907 yılında Köşk yıkıldıktan sonra kalıntılar yerinde 
kalmış, taşınmamıştır. Düşen blokların üzeri, zamanla höyükten 
gelen toprak aşınmasıyla kapanmıştır. Düşmenin etkisiyle yerde 
dağılan tuğla bloklar üzerindeki dolgu toprağı ve molozu kazı 
çalışması ile alınmıştır. Dolgu toprak alındıktan sonra ana hatları 
belirlenen tuğla bloklar yerinde numaralandırılmıştır. Restora-
törler tarafından yerinde sağlamlaştırılan tuğlaların ön yüzey-
lerinin temizliği ve sağlamlaştırılması için yerinde kaldırma iş-
lemi yapılmıştır. Tuğla bloklar ahşap malzeme ile paketlenerek 
iş makineleri aracılığıyla yerinde kaldırılarak İkinci Köşk’ün ön 
tarafına götürülmüştür. Restorasyon amacıyla ahşap malzeme-
den arındırılarak konservasyon çalışmaları yapılmıştır.

Kılıçarslan Köşkü, eyvanı batı cephesine ait tuğla yıkıntılar 
konsol, kemer ve mukarnaslarına ait 10 adet tuğla blok kalıntı-
sından oluşmaktadır (Foto 65-66-67-68). Bu bloklardan üç ade-
di mukarnaslı tuğla bloğudur. İslâm sanatının en çok kullanılan 
dekoratif tekniklerinden biri mukarnas (stalaktit) adı verilen üç 
boyutlu süslemedir. Köşkte mukarnaslar, eyvandaki balkonu ta-
şıyıcı konsüllerin alt yüzeylerinde kullanılmıştır. Mukarnas sis-

It is estimated that the transition from the iwan part of the 
Pavilion to the palace in the south, and the connection (corridor) 
between the Pavilion and the palace was provided by a passage 
decorated with tiles and plaster. It seems that the transition to the 
Pavilion collapsed over time, and the remains of this destroyed 
transition fell directly onto the ground (Photo 61-62). The detec-
tion of dense bricks, broken glass fragments, abundant plaster, and 
monochrome turquoise recessed tiles on the floor show that the 
transition from the iwan to the palace was provided by a corridor 
with brickwork and gypsum niches in the interior.

 It is understood that the construction was rebuilt by bond-
ing walls on the ruins, without removing the ruins of the corridor, 
which was destroyed as a result of a fire (Photo 63). Evliya Çele-
bi says that the palace was destroyed by an earthquake and that 
Alâeddin Keykubad rebuilt the palace. This shows that the Seljuk 
Palace, which was built in the period of Kılıçarslan, was rebuilt 
during the period of Alâeddin Keykubad. During the excavations, it 
was determined in the other parts of the palace that the palace was 
rebuilt after a great destruction during the Seljuk period.

It is revealed by the archive studies that the western body wall 
of the Kılıçarslan Pavilion was destroyed in 1907. During the ex-
cavations carried out in 2010, the ruins of the western body wall 
of the Pavilion and the brick console remnants of the west side of 
the Pavilion were found between the Kılıçarslan Pavilion and the 
Second Pavilion (Photo 64). When the Pavilion was demolished in 
1907, the remains stayed in place and were not moved. The fallen 
blocks were covered over time by soil erosion from the mound. 
The filling soil and debris on the brick blocks that were scattered 
on the ground due to the fall were removed by excavation works. 
The brick blocks, outlined after the filling soil was removed, were 
numbered on-site. In order to clean and strengthen the front sur-
faces of the bricks, which were reinforced by the restorators, the 
removal process was carried out. The brick blocks were packed 
with wooden material and taken to the front of the Second Pavil-
ion by being lifted on-site using construction equipment. For res-
toration purposes, conservation work was carried out by clearing 
the wooden material.

The Kılıçarslan Pavilion iwan consists of brick ruins, console, 
arch and stalactites of 10 brick blocks belonging to the west facade 
(Photo 65-66-67-68). Three of these blocks are muqarnas brick 
blocks. One of the most used decorative techniques of Islamic art 
is three-dimensional decoration called muqarnas (stalactite). In 
the Pavilion, muqarnas are used on the lower surfaces of the bal-
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Foto 61-62: Kılıçarslan Köşkü güneyinde Köşk yıkıntısı ve daha sonra yıkıntı üzerine yapılan ikinci evre kalıntılarından görünüm
Photo 61-62: View from the ruins of the Pavilion to the south of the Kılıçarslan Pavilion and the second phase remains built on the ruins later

Çizim No 4: Köşk’ün güneyinde kazı sonrası Selçuklu Sarayı kalıntıları duvarı
Drawing No 4: Seljuk Palace remained walls, revealed after excavation in the south of the Pavilion

Foto 63: Köşk’ün güneyinde Saray ile köşkü bağlayan temel kalıntıları ve farklı evrelerini gösteren duvarlardan görünümü
Photo 63: The view from the walls in the south of the pavilion, the foundation remains and different phases connecting the Palace with the pavilion.



KONYA İÇ KALESİ VE ANADOLU SELÇUKLU SARAYI / KONYA INNER CASTLE AND ANATOLIAN SELJUK PALACE 245

Foto 65: Köşk’ün batı cephesi eyvan balkonu taşıyıcı tuğla konsol kalıntılarının tespiti
Photo 65: Detection of the remains of the carrier brick console of the iwan balcony on the west side of the Pavilion

Foto 64: Köşkün batı cephesi eyvan balkonu taşıyıcı tuğla konsol kalıntılarının yerinde tespiti
Photo 64: Detection of the west facade of the Pavilion on-site, the remains of the carrier brick console on the iwan balcony

Foto 66: Köşk’ün batı cephesi eyvan balkonu taşıyıcı tuğla konsol kalıntılarının yerinde tespiti
Photo 66: Detection of the west facade of the Pavilion, the remains of the iwan balcony bearing brick console on-site
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Foto 67: Köşk’ün batı cephesi tuğla konsüller arasında kullanılan yarım tonoz kalıntısından görünüm 
Photo 67: View from the half vault remains used between the brick consoles on the west side of the Pavilion 

Foto 68: Köşkün batı cephesindeki konsüllerin alt kısmında kullanılan tuğla mukarnastan görünüm.
Photo 68: View of the brick stalactite used in the lower part of the consoles on the west facade of the Pavilion.
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teminde üç boyutlu prizmatik öğelerle bir geometrik biçimden 
bir başka geometrik biçime, ya da bir boyuttan diğer bir boyuta 
geçiş bezemesel olarak sağlanmıştır.

Tespit edilen diğer tuğla bloklar ise eyvan balkonunu taşıyı-
cı konsol parçaları ve yarım tonoz kalıntılarıdır. Tonoz kalıntısı, 
üzerinde farklı ebatlı tuğlalardan zikzak şekiller oluşturularak 
örülmüştür. Zikzak bezemelerin sonlarında tuğla üzerinde bel-
li aralıklarda farklı ebatlarda dikdörtgen oyuklar oluşturularak 
hareketlilik sağlanmıştır. Tonozlardaki bu hareketlilik mukar-
naslarda da sağlanmıştır. Tuğla bloklar yüzeyinde kırmızı renk 
bir boyanın kullanıldığı görülmüş, ancak boyaların büyük bir 
kısmı deforme olmuştur. Tuğla blokların konservasyonu Ta-
mamlanmıştır. Düştükleri yerlere tekrar konularak sergilenme-
si düşünülmektedir.

Kılıçarslan Köşkü güneyinde tespit edilen buluntuların en 
önemli grubunu alçı parçalar oluşturmaktadır. 1941 kazılarında 
ve 1961 yılında betonarme koruyucu üst örtünün yapımı sıra-
sında Köşk’ün güneyinde bulunan alçılar, Karatay Çini Eserler 
Müzesinde sergilenmektedir. 2010 ve 2015 yılında Köşk’ün gü-
neyinde yapılan kazılarda bu alçıların devamı yangın tabakasıy-
la beraber bulunmuştur. 

Kılıçarslan Köşkü’nde kullanılan alçıların bir kısmı Avrupa’da 
birçok müzede sergilenmektedir. Bu alçı eserler 1900’lü yılların 
başında minai çiniler ile beraber yurt dışına kaçırılmıştır. Bunla-
rın bir kısmı Frederich Sarre tarafında yayınlanmıştır. Frederich 
Sarre bu alçıların kompozisyonu hakkında detaylı bilgiler ver-
miştir. Sarre, alçıların bir kısmının bütünde niş frizlerine (Nis-
chen fries) ait olduklarını söylemektedir. Bu fikrini ise Musul’da 
inşa edilen Karasaray’ın alçı süslemelerine dayandırmaktadır.37 

Kazıda tespit edilen alçı kabartma parçalarının, tuğla üzerine 
işlendiği tespit edilmiştir (Foto 69).   

Kazılarda bir arada tespit edilen alçı kabartmalar üzerinde, 
oluşturulan niş kenarlarında birbirine simetrik sırt sırta dayana-
rak işlenen yırtıcı hayvanlar yer almaktadır. Yırtıcı hayvanların 
etrafı kıvrım dallı rûmi motifi ile bezenmiştir (Foto 70).  Niş ke-
narlarında ejder kanatlı aslan figürlerinin yanı sıra farklı yırtıcı 
hayvan figürleri de kullanılmıştır (Foto 71, Çizim No 5).  

37- F. Sarre, a.g.e., s. 20.

cony bearing consoles in the iwan. In the muqarnas system, the 
transition from one geometric form to another geometric form or 
from one dimension to another has been provided ornamentally 
with three-dimensional prismatic elements.

Other brick blocks identified are the console parts of the iwan 
balcony and the remains of half vaults. The vault remains are built 
by creating zigzag shapes from bricks of different sizes. At the end 
of the zigzag decorations, rectangular cavities of different sizes are 
formed at certain intervals on the brick to provide dynamism. This 
mobility in the vaults has also been provided in muqarnas. It is 
observed that a red paint is used on the surface of the brick blocks, 
but most of the paints are deformed. The conservation of the brick 
blocks has been completed and it is thought that they will be put 
back in the places where they fell and displayed.

Plaster pieces constitute the most important group of the finds 
discovered in the south of the Kılıçarslan Pavilion. The plaster 
found in the south of the Pavilion during the excavations in 1941 
and the construction of the reinforced concrete protective cover 
in 1961 are exhibited in the Karatay Tile Works Museum. The con-
tinuation of these plaster was found together with the fire layer 
in the excavations carried out in the south of the Pavilion in 2010 
and 2015.

Some of the plasters used in the Kılıçarslan Pavilion are ex-
hibited in many museums in Europe. These plaster works were 
smuggled abroad together with the minaret tiles in the early 1900s. 
Some of these were sent by FrederichSarre, who gave detailed in-
formation about the composition of these plaster. Sarre says that 
some of the plasters belong to niche friezes (Nischenfries) as a 
whole. He bases this idea on the plaster decorations of the Karas-
aray, which was built in Mosul37.

It is also determined that the plaster relief pieces found in the 
excavation were processed on the brick (Photo 69). 

On the plaster reliefs found together during the excavations, 
there are predators processed on the edges of the niche symmetri-
cally to each other. Predators are decorated with folded rumi mo-
tifs (Photo 70). In addition to dragon winged lion figures, different 
predator animal figures are also detected on the edges of the niche 
(Photo 71, Drawing 5).

37- F. Sarre, ibid., p. 20.
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Foto 69: Tuğla üzerine yapılmış alçı bezeme
parçasından görünüm

Photo 69: A piece of plaster decoration made on brick

Foto 70: Kılıçarslan Köşkü güneyindeki yıkıntıdan
tespit edilen alçı kabartma parçası

Photo 70: A plaster relief piece detected from the ruin
in the south of the Kılıçarslan Pavilion

Foto 71, Çizim No 5: Kılıçarslan Köşkü güneyindeki yıkıntıdan tespit edilen alçı parçası.
Photo 71, Drawing 5: A piece of plaster detected from the ruin in the south of the Kılıçarslan Pavilion
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Elde edilen alçıların kazıda bir arada göçmüş halde gelmesi, 
parçaların ortak bir kompozisyon oluşturduğunu göstermekte-
dir. Kompozisyondaki küçük nişlerin üst kısımları üç sıra bor-
dür ile sınırlandığı muhtemeldir (Çizim No 6). 

İlk bordürün bitkisel bezemeli bordür olduğu buluntulardan 
anlaşılmaktadır (Foto 70). Bitkisel bezemeli bordürden sonra 
iki bordür daha gelmektedir. İki bordürden biri koşar vaziyette 
hayvan figürü diğeri ise yazılı bordürdür (Foto 72-73-74-75-Çi-
zim No 7, 8, 9, 10). 

Çeşitli figürlerin çok hareketli bir biçimde tasvir edildiği alçı 
bordür parçaları özel bir grup oluşturmaktadır. Bunlarda bitkisel 
arabesklerle oluşan fon üzerine birbirini kovalayan tavşan, tilki 
geyik, kurt gibi hayvanlar son derece canlı etki bırakan bir bi-
çimde işlenmişlerdir38. Koşar vaziyette yırtıcı hayvan figürlerin 
bulunduğu bordürde, genelde birbirinden farklı yırtıcı hayvanlar 
sağa doğru koşar vaziyette işlenmiştir. Kazıda tespit edilen koşar 
vaziyetteki hayvan figürleri kıvrım dalları ile daire oluşturulan 
beş yapraklı bitkisel bezemeler arasında yer almaktadır. 

Yazılı bordür ise uçları bitkisel bezemeli kûfî harflerden oluş-
maktadır. Yazılı alçı bordürler parçalar halinde tespit edildiği için 
üzerindeki yazılar okunamamıştır.

Kılıçarslan Köşkü’nün güneyinde yangın tabakası içerisinde 
alçı buluntular ile beraber turkuaz, tek renkli piramidal çiniler 
tespit edilmiştir (Foto 76-77-78).  Çinilerin üst yüzeyleri dikdört-
gen formlu olup, kenarları alta doğru daralmaktadır. Bir kena-
rında alt kısımda enine geniş kanallar yer almaktadır. Çinilerin 
alçılar ile aynı yerde yoğun bir şekilde bulunması alçı bezeme ile 
beraber bir kompozisyon oluşturduğu göstermektedir.

Kılıçarslan Köşkü’nün önemli buluntuları arasında kuşkusuz 
minai çiniler yer almaktadır. Anadolu’da sadece Selçuklu Sarayı 
köşklerinde kullanılmıştır. Kılıçarslan Köşkü’nün çini kaplama-
ları son derece kaliteli, zahmetli ve pahalı bir teknik olan minai 
(yedi renk) tekniğinde yapılmıştır39. 

 Kılıçarslan Köşkü’nün çok ünik olan birçok çini ve alçı par-
çası bugün Berlin İslâm Eserleri, Paris Louvre, Londra Victoria 
and Albert, Stockholm, Metropolitan müzeleri ile bilinmeyen 
pek çok özel koleksiyonda bulunmaktadır. Anadolu’da sadece 
Selçuklu Sarayı köşklerinde kullanılan bu çiniler Anadolu’da 

38- Rüçhan Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, s. 152.

39- Arık, Selçuklu Sarayları, s. 152.

The gypsum-plasters found collectively in the excavation show 
that the pieces form a common composition. It is possible that the 
upper parts of the small niches in the composition are bordered by 
three rows of borders (Drawing No 6).

It is understood from the findings that the first border was a 
floral decorated border (Photo 70), followed by two more borders. 
One of the two borders is a running animal figure and the other 
includes an inscription (Photo 72-73-74-75-Drawing 7, 8, 9, 10).

Plaster border pieces, in which various figures are depict-
ed in a very active way, form a special group, including animals 
such as rabbits, fox, deer, and wolves chasing each other on the 
background formed by herbal arabesques38, reflecting a very viv-
id effect. On the border with running predator figures; generally, 
different predators are processed running to the right. Among the 
running animal figures found in the excavation are the five-leafed 
vegetal ornaments formed in circles with folded branches.

The written border consists of kufi letters with vegetable dec-
orations. Written plaster borders are identified in pieces, so the in-
scriptions on them could not be read.

In the south of the Kılıçarslan Pavilion, plaster finds and tur-
quoise, monochrome pyramidal tiles were found in the fire layer 
(Photo 76-77-78). The upper surfaces of the tiles are rectangular as 
the edges become narrower towards the bottom. There are trans-
verse wide canals on one side and at the bottom. It is understood 
that the dense presence of tiles in the same place with plaster cre-
ates a composition with the plaster decoration.

Undoubtedly, among the important finds of Kılıçarslan Pavil-
ion, there are minaret tiles, used only in the Seljuk Palace Pavilions 
in Anatolia. The tile coverings of Kılıçarslan Pavilion are made in 
the Minai (Seven Colors) technique, an extremely high quality, la-
borious and expensive39.

Many unique tiles and plaster pieces of the Kılıçarslan Pavilion 
are today on display in the Berlin Islamic Works Museum, Paris 
Louvre, London Victoria and Albert, Stockholm, Metropolitan mu-
seums and many private collections. These tiles, which are used 
only in Seljuk Palace Pavilions in Anatolia, are known as the earli-
est and very rare examples reflecting the Turkish culture. They are 
also exhibited in museums in Turkey; mainly in the Karatay Tile 

38- Rüçhan Arık, Selçuklu Sarayları ve Köşkleri, Ankara 2017, p. 152.

39- Arık, Selçuklu Sarayları, p. 152.
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Foto 72 - Çizim No 7: Kılıçarslan Köşkü güneyindeki yıkıntıdan tespit edilen alçı bordür parçalardan görünüm.
Photo 72 - Drawing 7: Plaster border pieces detected in the ruin in the south of the Kılıçarslan Pavilion

Çizim No 6: Kılıçarslan Köşkü alçı buluntularından oluşturulan kompozisyon. 
Drawing 6: Composition created from the gypsum finds of the Kılıçarslan Pavilion.

Foto 73 - Çizim No 8: Kılıçarslan Köşkü güneyindeki yıkıntıdan tespit edilen alçı bordür parçalardan görünüm.
Photo 73, Drawing 8: Plaster border pieces detected from the ruin in the south of the Kılıçarslan Pavilion
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Foto 75 - Çizim No 10: Kılıçarslan Köşkü güneyindeki yıkıntıdan tespit edilen yazılı alçı bordür parçalardan 
Photo 75; Drawing 10: Inscribed plaster border pieces detected from the ruin in the south of the Kılıçarslan Pavilion

Foto 74 - Çizim No 9: Kılıçarslan Köşkü güneyindeki yıkıntıdan tespit edilen yazılı alçı bordür parçalardan görünüm.
Photo 74, Drawing 9: Inscribed plaster border pieces detected from the ruin in the south of the Kılıçarslan Pavilion

Foto 76-77- 78: Kılıçarslan Köşkü güneyindeki yıkıntıdan tespit edilen çinilerden görünüm
Photo 76-77- 78: View of tiles detected from the ruins in the south of the Kılıçarslan Pavilion
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Türk kültürünü yansıtan en erken ve çok nadir örnekler ara-
sında gösterilmektedir. Türkiye müzelerinde, başta Karatay Çini 
Eserler Müzesinde olmak üzere İstanbul Çinili Köşk ve Konya 
Koyunoğlu Müzesinde sergilenmektedir. Yapılan kazı çalışma-
larında çok önemli nitelikte minai çiniler bulunmuştur (Foto 79). 

Minai çiniler köşkte iki farklı formda kullanılmıştır. Birinci 
grup sekiz kollu yıldız çiniler ve bunları birbirine bağlayan haç-
vari formlu çinilerdir. İkinci grupta ise merkezde altı kollu yıldız 
çiniler, köşelere baklava dilimli formda çiniler gelerek altıgene 
dönüşmektedir. Bu formun en güzel örneği Metropolitan mü-
zesinde yer almaktadır. Yanında muhafızları ile tahtında oturan 
sultan, bağdaş kuran, ayakta duran, çalgı çalan insan figürleri 
ile bir ağacın iki yanında insan tasvirleri, tek atlılar, şahinle avcı 
figürlü, grifon gibi fantastik yaratıkların tasvirleriyle süslü çini-
ler40 içten köşk eyvanının duvarlarını kaplamaktaydı.

Kılıçarslan köşkünün doğu, batı ve kuzeyinde dolgu topra-
ğında farklı kotlarda minai çini parçalarına rastlanmıştır. Özel-
likle köşkün yaklaşık 10 m. doğusunda tespit edilen çinilerin 
muhtemelen ikinci kez kullanıldığı anlaşılmaktadır. Farklı form-
daki küçük çini parçalarının alçıya yerleştirilerek kullanıldığı 
görülmüştür (Foto 80, 81). Bu kadar küçük parçaların yeniden 
değerlendirilerek kullanılması bu çinilerin üretiminin sonlandı-
ğını ve bunların kendi döneminde de çok nadir ve özel olduğu-
nu göstermektedir. Nitekim Konya Müze Müdürlüğü tarafından 
Zindankale kurtarma kazısı41 ve Karatay Medresesi’nin kuzey-
doğu köşesinde yapılan kurtarma kazılarında birkaç minai çini 
parçasına rastlanmıştır. Bu da bize Kılıçarslan Köşkü çinilerinin 
erken dönemde tahrip olduğunu, bu çinilerin köşklerden sökü-
lerek küçücük parçalarının bile farklı yapılarda kullanıldığını 
göstermektedir.

Minai çiniler krem renk hamurlu olup, çinilerde sıraltı ve sı-
rüstü tekniği uygulanmıştır. Üzerlerindeki zengin kompozisyon, 
farklı renkler ile canlılık kazanmaktadır. Bezemelerin vurgulan-
mak istenilen yerlerine iç dolgularda altın yaldız kullanılmıştır 
(Foto 82, 83, 84).

40- Arık, Selçuklu Sarayları, s. 154

41- Zehra Özcan, Konya Zindankale(Ahmedek) Kazı ve Buluntuları(Selçuklu Dönemi 
Buluntuları), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Li-
sans Tezi, Çanakkale 2019, s.30-35.

Artifacts Museum, Istanbul Tiled Pavilion and Konya Koyunoğlu 
Museum. During the excavations, very important minai tiles were 
found, as seen below (Photo 79).

Minai tiles are used in two different forms in the Pavilion. The 
first group consists of eight-armed star tiles and cross-shaped 
tiles connecting them together. In the second group, six-armed 
star tiles in the center and diamond-shaped tiles in the corners 
turn into a hexagon. The best example of this form is displayed in 
the Metropolitan Museum. Various figures such as sultan sitting 
on his throne with his guards next to him, human figures standing 
cross-legged, standing, or playing instruments, human figures on 
both sides of a tree, single horsemen, hawk and hunter figures, 
and tiles decorated with depictions of fantastic creatures 40 such as 
gryphon, mostly cover the walls of the inner Pavilion iwan.

In the east, west and north of the Kılıçarslan Pavilion, minai 
tile pieces were found at different levels on the filling soil. It is un-
derstood that the tiles, which were found about 10 meters east of 
the Pavilion, were probably used for the second time. It has been 
observed that small tile pieces in different forms were used by 
placing them in plaster (Photo 80-81). The re-use of such small 
pieces shows that the production of these tiles came to an end, so 
they were very rare and special even in their own time. As a mat-
ter of fact, several minai tile pieces were found in the Zindankale 
rescue excavation 41 done by the Konya Museum Directorate and 
the rescue excavations in the northeast corner of the Karatay Ma-
drasa. This shows us that the tiles of the Kılıçarslan Pavilion were 
destroyed in the early period, and even small pieces of these tiles 
were removed from the Pavilions and used in different construc-
tions.

Minai tiles are prepared of cream color paste, applied in under-
glaze and on-glaze techniques. The rich composition processed on 
them gains vitality with different colors. Gold gilding is used in the 
interior fillings where the decorations are remarkably emphasized 
(Photo 82-83-84).

40- Arık, Selçuklu Sarayları, p. 154

41- Zehra Özcan, Konya Zindankale(Ahmedek) Kazı ve Buluntuları(Selçuklu Dönemi 
Buluntuları), Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Social Sciences Master’s 
Thesis, Çanakkale 2019, p.30-35.
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Foto 79: Karatay Müzesinde sergilenen Kılıçarslan Köşküne ait minai çini örnekler.
Photo 79: Minai tile samples belonging to the Kılıçarslan Pavilion exhibited in the Karatay Museum.

Foto 80-81: Minai çiniler ikinci kullanım örnekleri
Photo 80-81: Minai tiles second usage examples
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Foto 82-83: Kılıçarslan Köşkü çevresinde tespit edilen yıldız formlu minai çini parçalarından görünüm
Photo 82-83: Star-shaped minai tile pieces recovered around the Kılıçarslan Pavilion

Foto 84: Kılıçarslan Köşkü çevresinde tespit edilen baklava dilimli formlu minai çini parçasından görünüm
Photo 84: A lozenge-shaped minai tile piece detected around the Kılıçarslan Pavilion
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İkinci Köşk (Selçuklu Sarayı batı köşkü):

Konya İç Kale duvarı üzerinde, Kılıçarslan Köşkü’nün 17 m. 
batısında yer almaktadır. Kılıçarslan Köşkü’nde olduğu gibi Bi-
zans dönemi bir burcun Selçuklular döneminde köşke çevril-
mesiyle oluşturulmuştur. İkinci Köşk, İç Kale duvarından dik-
dörtgen şekilde kuzeye doğru çıkıntı yapmaktadır. Kılıçarslan 
Köşkü ile beraber her iki köşk, Selçuklu Sarayının kuzey cep-
hesini oluşturmaktadır.

Selçuklular döneminde İkinci Köşkün güneybatısına bir des-
tek duvarı yapılmış. Destek duvarı sura bitişik olup 1 nolu burca 
doğru uzanmaktadır. Böylece bu bölgede İkinci Köşk ve İç Kale 
suru desteklenmiştir. 

Bizans dönemi bu burcun iç kısmı, Kılıçarslan Köşkü’nde ol-
duğu gibi kerpiç dolgu ile doldurularak Selçuklu Sarayı köşküne 
dönüşmüştür. 

Köşk doğu beden duvarı İç Kale suru ile kenetli çıkmış, bu-
radaki kalıntılardan köşkün almaşık duvar tekniğiyle yapıldığı 
anlaşılmıştır. Yapım malzemesi olarak sille taşı ve tuğla kullanıl-
mıştır. Köşk burcunun temel kalıntıları Bizans dönemine tarih-
lendirilmiştir (Foto 85).

Köşk’ün güneyindeki İç Kale duvarı ve doğu beden duvarı 
zemin seviyesinden (bugünkü yol seviyesinden) 3 m. yüksek-
likte tespit edilmiştir. Köşk’ün doğu beden duvarının kuzeye 
doğru uzantısı, kuzey ve batı beden duvarları tahrip olduğu için 
pabuç seviyesinde ortaya çıkmıştır (Foto 86).

Yapılan kazı çalışmalarında İkinci Köşk’ün temel kalıntıları-
nın pabuç seviyesine kadar bilinçli bir şekilde söküldüğü orta-
sındaki kerpiç malzemenin kısmen sağlam kalmasından anla-
şılmıştır. Köşk, kerpiç dolgusu yapının temel kalıntılarına göre 
yaklaşık 5 m. yüksek seviyede tespit edilmiştir (Foto 87, 88, Çi-
zim No 11).

2010 yılında İkinci Köşk’ün doğu beden duvarı ve ortasında-
ki kerpiç dolgunun doğu kesiti ortaya çıkarılmıştı. Köşk’ün doğu 
beden duvarının devamı kuzeyde pabuç seviyesinde ortaya çık-
tığı için ortasındaki kerpiç dolgunun etrafındaki dolgu toprağı ilk 
etapta kaldırılmamıştır. Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
kurulunca onaylanan projeden sonra, 2019 yılında Köşk’ün ker-
piç dolgu kesitleri, daha sonrada diğer beden duvarları da açığa 
çıkarılarak, duvarlar kerpiç üst seviyesine kadar yükseltilmiş, 
kerpiç dolgusunun korunması sağlanmıştır (Foto 89).

The Second Pavilion (Seljuk Palace west Pavilion):

It is located 17 meters west of the Kılıçarslan Pavilion on the 
Konya Inner Castle wall. Just like the Kılıçarslan Pavilion, it was 
created by turning a Byzantine bastion into a pavilion during the 
Seljuk period. The Second Pavilion projects from the Inner For-
tress wall in a rectangular direction to the north. Together with the 
Kılıçarslan Pavilion, both Pavilions form the northern facade of the 
Seljuk Palace.

A support wall was built in the southwest of the Second Pavil-
ion during the Seljuk period, adjacent to the bastion and extending 
towards the bastion number 1. Thus, the Second Pavilion and the 
Inner Castle fortification were supported in this region.

During the Byzantine period, the interior of this bastion was 
filled with mudbrick fill, as in the Kılıçarslan Pavilion, and turned 
into the Seljuk Palace Pavilion. 

The eastern body wall of the Pavilion was interlocked with the 
inner Fortress wall, and it is understood from the remains here 
that the Pavilion was built with an alternate wall technique in 
which Sille stone and brick were used as construction materials. 
The basic remains of the Pavilion bastion are dated to the Byzan-
tine period (Photo.85).

The Inner Fortress wall to the south of the Pavilion and the east 
body wall were found at a height of 3 meters from the ground level 
(today’s road level). The northward extension of the east body wall 
of the Pavilion was unearthed at the ground level as the north and 
west body walls were destroyed (Photo 86).

During the excavations, it is seen that the mudbrick material 
in the middle remained partially intact. The mudbrick fill of the 
Pavilion is detected approximately 5 m higher than the foundation 
remains of the building (Photo 87-88, Drawing 11).

In 2010, the eastern body wall of the Second Pavilion and the 
eastern section of the mudbrick embankment in the middle were 
unearthed. The filling soil around the mudbrick filling in the mid-
dle was not removed at first, since the continuation of the eastern 
body wall of the Pavilion was revealed at the ground level in the 
north. After the project was approved by the Konya Cultural Her-
itage Conservation Zone, the mudbrick fill sections of the Pavilion 
were unearthed in 2019, followed by the other body walls, down 
to the upper level of adobe, thus, the preservation of the mudbrick 
filling has been provided (Photo 89).
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Çizim No 11: İkinci Köşk doğu kesiti
Drawing 11: Eastern section of the Second Pavilion

Foto 85-86: İkinci Köşk’ün doğu beden duvarı ve pabuç kısmından görünüm
Photo 85-86: View from the east body wall and ground level of the Second Pavilion
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Foto 87-88: İkinci Köşk’ün batısı ve güneyinde kerpiç dolgu kesitinden görünüm
Photo 87-88: View from the mudbrick fill section to the west and south of the Second Pavilion

Foto 89: İkinci Köşk pabuçlar açığa çıkarıldıktan sonra temel kalıntılarının yükselmesinden görünüm
Photo 89: View from the revealing of the foundation remains after the second Pavilion’s ground is unearth
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Kazı Çalışmaları Sırasında İkinci Köşk’ün etrafındaki dolgu 
toprağı alınarak her yönde kerpiç dolguya yaklaşılmıştır (Foto 
90-91). Kerpiç dolgunun önce güney kesiti, daha sonra da batı 
ve kuzey kesitleri kerpiç altında kullanılan döşeme seviyesi-
ne kadar çıkarılmıştır.  Kerpiç dolgunun zarar görmemesi için 
daha önce açığa çıkarılan doğu beden duvarı ölçüleri baz alına-
rak köşkün kuzey ve batısı 2 m. genişliğinde 3 adet karolaja bö-
lünmüştür. Karolajlar 1 m. derinlikte 3 kademe haline getirilerek 
Köşk’ün kerpiç dolgusuna yaklaşılmıştır. Köşk’ün kerpiç dolgu-
sunun önündeki karolaj köşkün kuzey batısından itibaren her iki 
yöne birer m.lik kademeler haline getirilerek Köşk’ün güneybatı 
ve kuzeydoğu köşelerinde pabuçlara ulaşılmıştır (Foto 92).  Açı-
ğa çıkarılan duvar pabuçları kerpiç alt dolgu seviyesine kadar 
tamamlandıktan sonra, aynı teknikle pabuçların devamı ortaya 
çıkarılmıştır. Böylece İkinci Köşk’ün kerpiç dolgusuna zarar ve-
rilmeden Köşk’ün temel kalıntılarına ait pabuçlar ortaya çıkarıl-
mıştır. Duvarların restorasyonu yapılarak İkinci Köşk’e ait kerpiç 
dolgu sağlama alınmıştır. Duvarlar kerpiç üst seviyesine kadar 
yükseltilerek çalışmalar tamamlanmıştır.

Köşk’ün güneyindeki kerpiç dolgunun düzgün yüzeyi 2.10 m. 
yüksekliğe kadar açığa çıkarılmıştır. Kerpiç dolgunun güneyden 
kuzeye doğru yüksekliği düşmektedir. Kuzeyde 1.20 m. yüksek-
liğe kadar inmektedir.

Yapılan kazı Çalışmalarında, burcun temeline ilk etapta 1.20 
m. ye kadar sıkıştırılmış toprak doldurulduğu görülmüştür. Dol-
gunun üzerine sille taşında bir zemin oluşturulmuştur (Foto 93). 
Oluşturulan zemindeki döşemenin üzerine ise kerpiç dolgu gel-
mektedir. Köşk’ün beden duvarlarının kalınlığı 150 cm.dir. Köşk 
sille taşından yapılmış, kireçli bir harç ile örülmüştür. 

İkinci Köşk’ün doğusunda yapılan kazı çalışmalarında minai 
çini parçalarına rastlanmıştır. Çiniler sekiz kollu yıldız formlu, 
haçvari formlu, baklava dilimli ve dikdörtgen formlu çinilerdir. 
Bu çiniler II. Kılıçarslan Köşkü’nde kullanılan minai çiniler ile 
form ve bezeme açısından da benzerlik göstermektedir. Anado-
lu’da sadece II. Kılıçarslan Köşkü’nde kullanılan çinilerin burada 
da bulunması, saraya ait mekânlarda tespit edilmemesi, minai 
çinilerin sadece Anadolu Selçuklu Sarayının köşklerinde kullan-
dığını göstermektedir. 

Çiniler arasında süvari figürlü olanlar dikkat çekmektedir. Bu 
çinilerden birinde atın gövdesi noksan, diğerinde ise ata binen 
figür noksandır. Çiniler krem renk hamurdan yapılmıştır. Tur-
kuaz renk sır altı zemin üzerine sır üstünde süvari figürleri yer 
almaktadır. Çini kenarları sır üstünde kırmızı renk çerçevelidir. 

During the excavations, the filling soil around the Second Pavil-
ion was removed and the mudbrick filling was approached from 
every direction (Photo 90-91). Firstly the southern section of the 
mudbrick fill, then the western and northern sections were un-
earthed up to the floor level under the mudbrick. The north and 
west of the Pavilion were divided into 3 blocks of 2 meters width, 
based on the measurements of the eastern body wall previously 
uncovered in order to prevent damage to the mudbrick filling. The 
blocks were turned into 3 levels at a depth of 1 meter and the mud-
brick filling of the Pavilion was approached. In front of the mud-
brick filling of the Pavilion, the block was turned into steps of one 
meter in both directions starting from the northwest of the Pavilion, 
and the ground was reached in the southwest and northeast cor-
ners of the Pavilion (Photo 92). After completing the unearthing the 
wall ground down to the mudbrick bottom fill level, the rest of the 
ground was unearthed with the same technique. Thus, the ground 
belonging to the foundation remains of the Pavilion were unearthed 
without damaging the mudbrick filling of the Second Pavilion, and 
reinforced by restoration of the walls. The work was completed by 
revealing the walls to the upper level of mudbrick.

The smooth surface of the mudbrick embankment to the south 
of the Pavilion was dug up to a height of 2.10 m, decreasing from 
the south to the north, down to a height of 1.20 in the north.

It is seen in the excavations that the foundation of the bastion 
is filled with compressed soil up to 1.20 meters in the first place, 
followed by a sille stone floor formed on the filling (Photo 93). The 
mudbrick filling is placed on the floor that has been created. The 
thickness of the body walls of the Pavilion is measured as 150 cm. 
The Pavilion is made of sille stone and built with a lime mortar. 

Minai tile pieces, eight-armed, star-shaped, cruciform, dia-
mond-shaped and rectangular-shaped, were found during the ex-
cavations carried out in the east of the Second Pavilion. These tiles 
are similar to those used in the Kılıçarslan II Pavilion in terms of 
form and decoration. The fact that the tiles used only in the Kılıçars-
lan II Pavilion in Anatolia are also found here and not detected in 
the places belonging to the palace shows that the minai tiles were 
only used in the Pavilions of the Anatolian Seljuk Palace.

Among the tiles, those with cavalry figures attract attention, 
though the horse’s body is missing in one of them, while the rider is 
missing in the other. The tiles are made of cream color paste. Some 
cavalry figures processed on-glaze on a turquoise under-glaze 
background are also available. Tile edges are framed by red paint 
on-glaze. The gaps on the star arms are decorated with different 
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Foto 92: İkinci Köşk batı cephesi duvar pabuçlarının açığa çıkarılması
Photo 92: Unearthing the ground of the west facade of the Second Pavilion.

Foto 90-91: İkinci Köşk’ün batısında yapılan çalışmalardan görünüm
Photo 90-91: View from the work done in the west of the Second Pavilion

Foto 93: Kerpiç dolgunun altında kullanılan döşeme taşından görünüm
Photo 93: View from the paving stone used under the adobe fill
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Yıldız kollarında boşluklar farklı renkte bitkisel bezemelidir. Bit-
kisel bezeme çininin köşesinde daire ile sonlandırılmış, daire iç-
leri altın yaldız ile doldurulmuştur. Bitkisel bezemenin alt hatları 
çininin merkezini sekizgene dönüştürmüştür. Merkezde işlenen 
süvarinin başı haleli, halesi altın yaldız dolguludur. Figürünün yüz 
hatları siyah renk çizgiler ile belirtilmiştir. Yuvarlak ve dolgun 
yüzlü, hilal kaşlı, çekik gözlü, küçük burun ve ağızlı olarak res-
medilmiştir. Yüzü krem renk ile boyanmıştır. Kollarında ise kah-
verengi çizgili altın yaldızlı tiraz şeridi bulunur. Atın başı, yelesi ve 
koşum takımları ayrıntılı olarak işlenmiştir. Koşum takımlarının 
iç dolgusu altın yaldız ile belirginleştirilmiştir (Foto 94-95).

Parçalar halinde tespit edilen yıldız formlu diğer çini parça-
larında turkuaz renk sır altı zemin üzerine işlenen, başları haleli, 
haleleri altın yaldız dolgulu figürlerin baş kısımları mevcuttur. 
Figürlerin yüz hatları siyah renk çizgiler ile belirtilmitir. Yuvarlak 
ve dolgun yüzlü, hilal kaşlı, çekik gözlü, küçük burun ve ağızlı 
olarak resmedilmişlerdir (Foto 96-97).

Parçalar halinde tespit edilen diğer bir grup yıldız çinide, 
beyaz ve turkuaz renk zemin üzerinde kuyruk ya da kanat kı-
sımları görülen, muhtemelen siren olarak işlenen figürler yer 
almaktadır42 (Foto 98). 

Haçvari formlu çinilerde, beyaz ya da lacivert zemin kullanıl-
mıştır. Haç kollarında zengin bitkisel bezemeler çininin merke-
zinde farklı geometrik şekiller ile birleşmektedir. Bezemelerin iç 
dolgularında sır üstünde altın yaldız kullanılmıştır (Foto 99-100). 
Baklava dilimli formlu ve bordur çinilerde bezeme genelde kır-
mızı renk çerçeve içerisine alınmıştır. Bu grup çinilerin merke-
zinde hatları kırmızı renk, iç dolgusu altın yaldızlı bitkisel beze-
meler yer almaktadır (Foto 101-102). İkinci Köşk’te minai çiniler 
dışında tek renk sırlı kare, yıldız ve haçvari formlu çini grupları-
na da rastlanmıştır.

Selçuklu Sarayı İkinci Köşk ve Kılıçarslan Köşkü arasındaki 
benzerlikler; gerek mimarisi gerekse kazı çalışmalarında orta-
ya çıkarılan buluntulardan da anlaşılacağı üzere İkinci Köşk ile 
Kılıçarslan Köşkü aynı döneme tarihlendirilmekte olup Selçuklu 
Sarayının iki burçlu bir saray olduğunu göstermektedir.

1941 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından yapılan kazılar 
sonucunda, Kılıçarslan Köşkü’nün Selçuklu Sarayının kalıntısı 
olduğu belirtilmiştir. Kazı sonucunda Mahmut Akok tarafından 
hazırlanan restitüsyon projesinde Selçuklu Sarayı iki köşklü ola-
rak verilmiştir (Çizim No 12). 

42- Özcan, Konya Zindankale, s. 30-35.

colored plants. The vegetable decoration is ending with a circle in 
the corner of the tile, as the circles are filled with gold gilding. The 
lower lines of the vegetative decoration transform the center of the 
tile into an octagon. The head of the cavalry embroidered in the 
center is circled with a halo, which is filled with gilding. The facial 
features of the figure are outlined with black lines, depicted with a 
round and plump face, crescent eyebrow, slanting eyes, small nose 
and mouth. The face is painted with cream color. There is a golden 
gilded tiraz band with brown stripes on the arms. The horse’s head, 
mane and harnesses are portrayed in detail. The inner filling of the 
harness is highlighted with gilding (Photo 94-95).

Other star-shaped tile examples identified in pieces include the 
heads of figures embroidered on a turquoise under-glaze back-
ground with halos filled with gold gilding. The facial features of 
the figures are outlined with black lines. They are depicted with 
a round and plump face, crescent eyebrows, slanting eyes, small 
nose and mouth (Photo. 96-97).

In another group of star tiles identified in fragments, there are 
figures on a white and turquoise background with tail or wing 
parts, possibly rendered as a siren42 (Photo.98).

White or dark blue floors are used in cross-shaped tiles. Rich 
floral ornaments on the arms of the cross combine with different 
geometric shapes in the center of the tile. Gold gilding is applied 
on-glaze for the inner fillings of the decorations (Photo 99-100). 
In lozenge shaped and border tiles, the decoration is usually sur-
rounded by a red frame. In the center of this group of tiles, there 
are herbal ornaments with red lines and gilded interior filling (Pho-
to 101-102). In addition to the minai tiles, one-color glazed square, 
star and cross-shaped tile groups were also found in the Second 
Pavilion.

Similarities between the Seljuk Palace Second Pavilion and the 
Kılıçarslan Pavilion with regard to the architecture and the findings 
uncovered during the excavations prove that they are both dated to 
the same period, and indicate that the Seljuk Palace was a structure 
coplemented with two bastions.

As a result of the excavations done by the Turkish Historical 
Society in 1941, it is stated that the Kılıçarslan Pavilion was the rem-
nant of the Seljuk Palace, which is introduced as having two pavil-
ions in the restitution project prepared by Mahmut Akok at the end 
of the excavation (Drawing 12). 

42- Özcan, Konya Zindankale, p. 30-35.
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Foto 94: İkinci Köşk süvari figürlü minai teknikli yıldız çini buluntusundan görünüm
Photo 94: Minai technique star tile with cavalry figure, the Second Pavilion. 

Foto 95: İkinci Köşk süvari figürlü minai teknikli yıldız çini buluntusundan görünüm
Photo 95: Minai technique star tile with cavalry figure, the Second Pavilion.
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Foto 96-97: İkinci Köşk, figürlü çini parçalardan görünüm
Photo 96-97: Figured tile pieces, the Second Pavilion.

Foto 98: İkinci Köşk yıldız formlu figürlü minai teknikli çini parçalardan görünüm
Photo 98: Star-shaped figured tile in minai technique, the Second Pavilion.
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Foto 99-100: İkinci Köşk haçvari çini parçalardan görünüm
Photo 99-100: cross-shaped tile pieces, the Second Pavilion. 

Foto 101-102: İkinci Köşk Minai Çini Parçalar
Photo 101-102: Minai Tile Pieces, the Second Pavilion 
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Çizim No 12: Mahmut Akok 1941 yılı kazılarından sonra Selçuklu Sarayının restitüsyonunu hazırlamıştır.
Drawing 12: The restitution of the Seljuk Palace prepared Mahmut Akok after the excavations done in 1941.
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Matrakçı Nasuh tarafından hazırlanan Konya gravüründe 
Selçuklu Sarayı iki köşklü olarak verilmiş, bu gravür daha son-
raki dönemlerde Süheyl Ünver tarafından iki köşklü olarak çi-
zilmiştir (Çizim No. 13-14).

Bizans döneminde kalan burçlar Anadolu Selçuklu döne-
minde köşklere çevrilirken içleri, üstlerine gelecek eyvanı ta-
şıması için kerpiç ile doldurulmuştur. Her iki köşkte de, kerpiç 
taşıyıcı işlevini görmektedir. 

Kılıçarslan Köşkü’nün kerpiç dolgusunun zemininde ızgara 
temel tespit edilirken, İkinci Köşk’te böyle bir temele rastlanma-
mıştır. İkinci Köşk’te kerpiçin altına döşeme taşlarıyla bir zemin 
oluşturulmuştur. Her iki köşkün kerpiç örgüsünde hava silkilas-
yonunun sağlanması için duvarlar ile kerpiç dolgu arası 20 cm. 
mesafe bırakılması benzerlik göstermektedir. Her iki köşkün 
çevresinde yapılan kazılarda minai çininin yoğun bulunması, 
iki köşkte de minai çininin kullanıldığını göstermektedir. Her 
iki köşkte minai çinilerin üzerindeki kompozisyonlar benzerlik 
göstermektedir.

Selçuklu Sarayı Kuzey Beden Duvarı; Yapılan kazı çalış-
malarında, Selçuklu Sarayının Bizans döneminde kalan surların 
bir kısmı üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır. İki köşk ve bunları 
birbirine bağlayan Bizans döneminden kalan sur Selçuklu Sa-
rayının kuzey cephesini oluşturmaktadır. Ortaya çıkan temel 
kalıntılarında, Kılıçarslan Köşkü’nün yaklaşık 15 m. doğusundan 
1 nolu burca kadar surların Selçuklu Sarayına dönüştürüldüğü 
anlaşılmaktadır. Kılıçarslan Köşkü’nün doğusunda duvara ait te-
mel kalıntılar sondaj çalışmalarında tespit edilmiş ancak, derin 
kotlarda geldiği için devamı açığa çıkarılmamıştır. 

İki köşk arasında bulunan sur ve saraya ait mekânlar, köş-
kün üzerindeki 1961 yılında yapılan betonarme koruyucu şem-
siyenin ayakları, günümüz istinat duvarı, su havuzları ve merdi-
venlerin kaldırılmasıyla ortaya çıkmıştır (Foto 103).

Sarayın kuzey beden duvarı, Alâeddin Tepesi etrafında do-
laşan İç Kale duvarı ile bir bütünlük sağlamaktadır. İki köşk 
arasında beden duvarında farklı dönemlere ait onarım izleri bu-
lunmaktadır. Kılıçarslan Köşkü ile İkinci Köşk arasındaki bu du-
varın uzunluğu 17 metredir. Kalınlığı 2.70 m. ile 3.00 m. arasında 
değişmektedir. 

Kılıçarslan Köşkü’ne bitişik vaziyette tespit edilen duvar ba-
tıya doğru kodu düşerek İkinci Köşk burcu ile birleşmektedir 
(Foto 104).

In the Konya engraving prepared by Matrakçı Nasuh, the Sel-
juk Palace was described as consisting of two pavilions, and this 
engraving was later drawn by Süheyl Ünver with two pavilions 
(Drawing 13-14).

While the bastions remaining in the Byzantine period were 
converted into mansions during the Anatolian Seljuk period, their 
interiors were filled with mud brick to carry the iwan located 
above. In both mansions, mudbrick serves as a carrier.

Though a grid foundation was identified on the ground of the 
mudbrick filling of Kılıçarslan Pavilion, no such foundation was 
detected in the Second Pavilion, where the floor was formed by 
paving stones under mud bricks. Both pavilions share similarity 
in terms of leaving a distance of  20 cm between the walls and the 
mudbrick fill in order to provide air circulation in the mudbrick 
masonry. The abundance of minai tiles found in the excavations 
around both pavilions indicates that minai tiles were used in both 
pavilions, so that even the compositions on the minai tiles in both 
are similar.

Seljuk Palace Northern Main Wall: It is understood through 
the excavations carried out that the Seljuk Palace was built on 
some of the walls remained from the Byzantine period. The two 
pavilions and the city wall that connects them to each other form 
the northern facade of the Seljuk Palace. It is understood from the 
foundation remains uncovered that the walls from approximately 
15 meters east of the Kılıçarslan Pavilion to the bastion number 1 
were transformed into the Seljuk Palace. The foundation remains 
belonging to the wall in the east of Kılıçarslan Pavilion were de-
tected during the drilling works, but the rest was not revealed due 
to deep elevation. 

The walls between the two pavilions and the spaces belonging 
to the palace were revealed by the removal of the reinforced con-
crete protective umbrella built in 1961, the current retaining wall, 
water pools and stairs around (Photo 103).

The northern main wall of the palace provides an integrity with 
the Inner Fortress wall around the Alâeddin Hill. There are traces 
of repairs from different periods on the main wall between the 
two pavilions. The length of this wall between Kılıçarslan Pavilion 
and the Second Pavilion is 17 meters while its thickness varies be-
tween 2.70 meters and 3.00 meters.

The level of the wall determined adjacent to the Kılıçarslan Pa-
vilion decreases towards the west and joins with the bastion of the 
Second Pavilion (Photo 104).
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Çizim No 13: Matrakçı Nasuh’un Konya Şehri Minyatürü
Drawing 13: Matrakçı Nasuh’s Miniature of the Konya City. 
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Çizim No 14: Selçuklu Sarayı ( Matrakçı Nasuh’un Konya Şehri Minyatüründen elde edilerek S. Ünver tarafından çizilmiştir.
Drawing 14: Seljuk Palace (obtained from Matrakçı Nasuh’s Miniature of the Konya City and drawn by S. Ünver).

Foto 103: İki köşk arası sarayın kuzey beden duvarı ve güneyindeki
Selçuklu Sarayı kalıntıları üzerinde yapılan günümüz istinat duvarından görünüm.

Photo 103: View from today’s retaining wall built on the north main wall of the palace between
the two pavilions and the Seljuk Palace remains on the South.

Foto 104: İki köşk arasında sarayın kuzey beden duvarı olarak kullanılan surdan görünüm
Photo 104: View from the wall between the two pavilions used as the northern main wall of the palace 
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Sarayın kuzey cephe beden duvarı olarak kullanılan surun, 
İkinci Köşk ile birleştiği köşede yapılan sondaj çalışmasında İç 
Kale duvarının pabuç kısmı tespit edilmiştir. Pabuç kısmı moloz 
taştan kireçli harç ile yapılmıştır. Duvarda iki farklı evre görül-
mektedir. Yapının birinci evresinde sille taşında düzgün yonulu 
küçük ebatlı dikdörtgen kesme taş kullanılmıştır (Foto105).

Duvarın ikinci evresi, Anadolu Selçuklu Devleti dönemi-
ne aittir. İkinci evrede duvarın cepheleri devşirme blok taşları 
ile yapılmıştır. Sandık duvar tekniği ile yapılan Saray’ın kuzey 
beden duvarında ilk evrede kireç harç, sonraki dönemlerde ise 
küllü bir harcın kullanıldığı görülmektedir. Duvar cephe kapla-
ması yüksek ve alçak iki sıra halinde yükselmektedir. Dikdört-
gen ve kareye yakın devşirme taşların geneli herhangi bir yont-
ma işleminden geçirilmeden kaplama olarak kullanılmıştır. Bu 
nedenle oluşturulan duvar sıralarında oluşan boşlukların daha 
küçük ebatlı taşlar ile düzgün bir sıra haline getirildiği görül-
müştür (Foto106-107).

İki köşk arası İç Kale Suru, Konya Kültür Varlıkları Koruma 
Bölge kurulu kararı doğrultusunda 20 cm. içeriden alınarak res-
torasyonu tamamlanmıştır. Duvarda yapılan restorasyon çalış-
malarında kazıda münferit halde çıkarılan taşlar kullanılmıştır. 
İkinci Köşk’ten sonra beden duvarı üzerindeki yoğun toprak dol-
gusundan dolayı, duvarın sadece ön cephesi açığa çıkarılmıştır. 
İkinci Köşk ile 1 nolu burç arasında cephesi tespit edilen sarayın 
beden duvarı olarak kullanılan surun üzerindeki toprak dolgusu 
tamamen alınmamıştır. Bazı yerlerde destek amaçlı toprak dol-
gu kesiti bırakılmıştır. İkinci Köşk ile 1 nolu burç arasına sarayın 
beden duvarına paralel olacak şekilde Selçuklular döneminde 
bir destek duvarı yapıldığı görülmüştür. Destek duvarı yaklaşık 
2.70 cm. kalınlığında olup küllü harçtan yapılmıştır. Destek du-
varının iç dolgusu moloz, taş cepheleri ise düzgün kesme taştan 
yapılmıştır. Destek duvarının temellerinin sadece üst kısımları 
açığa çıkarılmış önündeki toprak dolgusu alınmamıştır.

Selçuklu Sarayına ait mekânlar; 1961 yılında yapılan beto-
narme koruyucu şemsiyenin kaldırılması için Köşk’ün güneyin-
de yapılan kazı çalışmaları, Köşk’ün güneyinde bulunan günü-
müz betondan yapılmış istinat duvarı ve su havuzunun kaldı-
rılmasıyla saraya ait 15 mekânın temel kalıntısı tespit edilmiştir 
(Foto 108 a). Saraya ait bu mekânlar Alâeddin Camisinin batısını 
da içine alacak şekilde geniş bir alana yayılmaktadır. Saraya ait 
mekanlar kuzeyde Saray’ın beden duvarına yakın yerlerde te-
mel seviyesinde tespit edilirken, güneye doğru temel seviyeleri 
daha yüksekte açığa çıkmıştır.

The ground level of the Inner Fortress wall was identified dur-
ing the drilling work carried out at the corner where the city wall, 
which was used as the north facade of the palace, joins the Second 
Pavilion. The ground part is made of rubble stone with lime mortar. 
Two different phases are seen on the wall, where smooth cut small 
rectangular sille stones are used in the first phase (Photo 105).

The second phase of the wall belongs to the period of the Ana-
tolian Seljuk state, since the facades of the wall were made with 
spolia block stones. It is seen that lime mortar was used in the first 
phase and an ashy mortar in the following periods on the north 
body wall of the palace, which was built with the crate wall tech-
nique. The wall cladding rises in two rows, high and low. Rectangu-
lar and almost square spolia stones were generally used as coating 
without any chipping process. For this reason, it was observed that 
the spaces formed between the rows of the walls were turned into 
a regular row using smaller stones (Photo 106-107).

The inner fortress wall between the two mansions; The restora-
tion was completed by taking 20 cm inside in accordance with the 
decision of Konya Cultural Heritage Conservation Regional Board. 
In the restoration work carried out on the wall, individual stones 
were used in the excavation. After the second mansion, only the 
front of the wall was exposed due to the intense soil filling on the 
body wall. The earth fill on the wall, which was used as the body 
wall of the palace, whose facade was detected between the second 
mansion and the bastion number 1, was not completely removed. 
In some places, an earth fill section was left for support purposes. 
It was observed that a support wall was built between the Second 
Pavilion and the bastion number 1, parallel to the body wall of the 
palace, during the Seljuk period. The supporting wall is approxi-
mately 2.70 cm thick and is made of ash mortar. The internal filling 
of the supporting wall is made of rubble and the stone facades are 
made of smooth cut stone. Only the upper parts of the foundations 
of the support wall were unearthed and the soil filling in front of it 
was not removed.

Spaces belonging to the Seljuk Palace: Through the excava-
tions carried out in the south of the pavilion, the reinforced con-
crete protective umbrella built in 1961 was removed together with 
the retaining wall made of concrete and the water pool in the south, 
thus the foundation remains of 15 spaces belonging to the palace 
were identified (Photo 108 a). These spaces are spread over a large 
area, including the west of the Alâeddin Mosque. While the spaces 
belonging to the palace were identified at the foundation level near 
the main wall of the palace in the north, the foundation levels to-
wards the south unearthed at a higher level.
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Foto 106: Restorasyon sonrası saray beden duvarından görünüm
Photo 106: View from the palace main wall after restoration.

Foto 105: Saray beden duvarının İkinci Köşk ile birleşimi ve surların pabuç kısmından görünümü
Photo 105: The combination of the palace main wall with the Second Pavilion and the view of the walls at the ground level

Foto 107: İç Kale surundan detay (Saray kuzey beden duvarı olan kısmı)
Photo 107: Detail from the Inner Fortress Wall (The northern main wall of the palace)
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Kazılarda tespit edilen mekânların bir ana avlunun etrafında 
kümeleştiği anlaşılmaktadır. Mekânlar koridorlara bağlanmak-
ta, koridorlar ise muhtemelen bir avluya açılmaktadır (Foto 108 
b).

Bu mekânlar, Selçuklu Sarayı doğu beden duvarına dayan-
maktadır. Selçuklu Sarayı kuzey beden duvarının güneyi bu 
mekânların aynı zamanda içten kuzey cepheleri olarak kulla-
nılmıştır. 

Saraya ait mekânlar da yapılan kazı çalışmalarında, sarayda 
3 evreli bir yapılaşmanın olduğu görülmüştür. İlk evrede yapılar 
moloz taş temel üzeri kerpiç duvarlardan yapılmış, ikinci evrede 
sarayın büyük bir onarım ile yeniden inşa edildiği görülmüştür. 
3. evrede en üst seviyede moloz taş örgülü, niteliği düşük, basit 
birkaç temel kalıntısı izi tespit edilmiştir.

İlk evrede moloz örgülü taş temellerin üzeri tek sıra tuğla 
ile düzleştirilmiş, tuğla üzerine yatay ahşap hatıllar atılmış, onun 
üzerine ise kerpiç örgüden mekân duvarları yükselmiştir. Te-
melleri moloz taştan yapılmış, temel duvarları arasına yatay yan 
yana üç sıra ahşap hatıl atılmıştır. Temel derinlikleri yaklaşık 
2.50 cm. derinliğe sahiptir (Foto 109-110).

13 nolu mekân bir koridor olup sarayın ilk evresine aittir 
(Foto 111). İkinci evrede de koridorun kullanıldığı anlaşılmakta-
dır. Kerpiç duvardan yapılmıştır. Koridordan yan mekânlara bi-
rer kapı ile geçiş sağlanmıştır. Kapı boşluğu 1.14 metredir. Kerpiç 
duvarların üst yüzeyleri tespit edildikten sonra mekân içerisin-
deki dolgu toprağı yaklaşık 20 cm. alınarak koridor belirginleş-
miştir. Koridorun her iki duvarı da freskler ile kaplanmıştır. Kapı 
aralarının fresk kaplamalı olması mekanlarında fresk kaplamalı 
olma ihtimalini yükseltmektedir. Freskler, tespit edildikten son-
ra tahrip olmaması için ortaya çıkarılmamıştır. Freskler sıva 
üzerine kırmızı tonlarında kök boyayla yapılmıştır. Üzerinde be-
yaz renkli şeritler bulunmaktadır (Foto112-113-114). Mekânlar da 
zemin döşeme malzemesi olarak tuğla kullanılmıştır (Foto 115).

Köşkün güneyinde 10x10 m. ölçülerinde 1 m. derinliğinde gü-
nümüz su havuzu bulunmaktaydı. Su havuzun yapımı sırasında 
saraya ait duvarların tahrip edilerek yapıldığı anlaşılmıştır. Dene-
timimizde su havuzu alttaki kalıntılara zarar verilmeden hassas 
bir şekilde kaldırılmıştır. Havuzun kaldırılmasıyla II. Kılıçarslan 
Köşkü yapısının 11 m. güneyinde yer alan 82 cm. yüksekliğin-
de doğu-batı doğrultusunda 1.32 m. kuzey güney doğrultusunda 
1.20 m. genişliğinde tuğla iki ayak tespit edilmiştir (Foto 116). Her 

It is understood that the spaces identified during the excava-
tions are clustered around the main courtyard. The spaces are 
connected to corridors, which probably lead to a courtyard (Photo 
108 b).

These spaces extend up to the The Seljuk Palace eastern main 
wall. The south of the Seljuk Palace northern main wall was also 
used as the interior north facade of these spaces.

During the excavations carried out in the rooms of the palace, 
it is observed that there was a 3-phase construction in the palace. 
In the first phase, the buildings were built with rubble stone foun-
dations and adobe walls, and in the second phase, the palace un-
derwent a major repair. In the third phase, traces of a few simple 
foundation remains with rubble stones were found at the top level.

In the first phase, the rubble-built stone foundations were leve-
led with a single row of bricks, horizontal wooden beams were 
laid on the brick, and the adobe walls were raised on top of it. The 
foundations are made of rubble stone, and three horizontal rows 
of wooden beams were laid between the foundation walls, which 
have a depth of approximately 2.50 cm (Photo 109-110).

Room 13 is a corridor made of mudbrick wall and belongs to 
the first phase of the palace (Photo 111), which was also used in the 
second phase. The transition from the corridor to the side spaces 
are provided through a door with a doorway of 1.14 meters. After 
determining the upper surfaces of the mudbrick walls, the cor-
ridor became clear by removing about 20 cm of filling soil in the 
space. Both walls of the corridor are covered with frescoes. The 
fact that the doorways are covered with fresco increases the pos-
sibility of fresco covered spaces. The frescoes were not removed 
so that they would not be destroyed after detection. The frescoes 
are made of madder in red tones on plaster with white colored 
stripes on them (Photo 112-113-114). Bricks are used as flooring ma-
terial in the spaces (Photo115).

There was a modern water pool of 10x10 m and 1 m depth in 
the south of the pavilion. It is understood that the walls of the pal-
ace were destroyed during the construction of the water pool. Via 
our inspection, the water pool was removed precisely without 
damaging the residues below. With the removal of the pool, two 
brick pillars were identified, one located 11 m. south of the Kılıçars-
lan II Pavilion in the east-west direction with the height of 82 cm, 
the other with the height of 1.32 m in the north-south direction 
and in the width of 1.20 m in the north-south direction (Photo 116). 
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Foto 108 b: Selçuklu Sarayı Mekânların Numaralandırılması
Photo 108 b: Numbering of the Seljuk Palace Spaces

Foto 108 a: Selçuklu Saray mekânlarının genel görünümü
Photo 108 a: General view of the Seljuk Palace spaces



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD272

Foto 110: 7 ve 14 nolu mekânları birbirine bağlayan kerpiç örgülü sarayın ilk evresine ait kerpiç örgülü duvardan görünüm
Photo 110: View from the mudbrick wall of the first phase, connecting the rooms 7 and 14.

Foto 109: Selçuklu Sarayı kalıntılarından görünüm
Photo 109: View from the Seljuk Palace ruins

Fotoğraf No 111: Koridor ve 14 nolu mekândan görünüm
Photo 111: View from the Corridor and Room 14
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Foto 113-114: Sarayın iç mekânlarında kerpiç duvar yüzeyindeki fresk kaplamalardan görünüm
Photo 113-114: View from the fresco coverings on the mudbrick wall in the interior of the palace. 

Foto 112: Koridorda ve kapı aralarında duvar kaplamasında kullanılan fresklerden görünüm
Photo 112: View from the frescoes used in the wall covering in the corridor and doorways.

Foto 115: 2 Nolu mekân tuğla döşemeden görünüm 
Photo 115: View from the brick floor of the Room No.2
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iki ayak arası bir kapı boşluğu oluşmaktadır. Kapı boşluğunun 
sonraki dönemde moloz bir dolgu ile kapatıldığı tespit edilmiştir. 
Muhtemelen bu kapı boşluğundan büyük bir avluya geçiş sağ-
lanmıştır. Bu ayakların avluya ait üst örtünün taşıyıcı elemanları 
olduğu düşünülmüştür. Tuğla ayakların doğu kesitinin girintili 
çıkıntılı profillerle geçiş yapıldığı görülmektedir. Batı kesitinin 
mevcut durumundan düz bir kesit oluşturmaktadır. Tuğlaların 
genişliği 21x21 cm. ölçülerinde sarı renk hamurlu tuğladan ya-
pılmıştır. Tuğla ayaklardan doğudaki, ikinci evreye ait 10 ve 11 
nolu mekânların yeniden yapımı sırasında büyük bir kısmının 
tahrip edildiği görülmüştür.  Tuğla ayakların yüzeyindeki kalın-
tılardan fresk kaplamalı olduğu anlaşılmaktadır.

İkinci evrede yapıların duvarları moloz taştan küllü harç ile 
yapılmıştır. İkinci evrede Saray’ın ilk evrede kalan bazı mekân-
ları doldurularak üzerine yeniden mekânlar inşa edildiği, bazı 
mekânlara yeni duvarlar eklendiği görülmüştür. Örneğin; 14 
nolu mekân ilk evrede kerpiç örgülü olmasına rağmen sonraki 
dönemlerde mekânın sadece güney duvarının moloz taş örgü 
ile yeniden inşa edildiği ortaya çıkarılan temel kalıntılarından 
anlaşılmaktadır. 

Kılıçarslan Köşk’ün doğusundaki mekânların dayandığı sur 
bu bölgede yıkıldığı için, mekânlar plan vermemektedir (Foto 
117). İki köşk arasındaki mekânların sura bitişik yapıldığı görül-
müştür (Foto 118).

Köşk’ün güneyinde yer alan mekânlar (3,4,5 nolu mekânlar) 
ikinci yapım evresinde, doldurularak üzerine 12 nolu mekân 
inşa edilmiştir. Bu mekânlar güneyde Köşk ile birleşmektedir. 
Bu mekânların alt kotunda Bizans dönemine ait temel kalıntılar 
tespit edilmiştir (Foto 119). Selçuklu Sarayı’na ait bu işlevleri he-
nüz anlaşılamamıştır (Foto 120).

There is a doorway between these both legs, covered with a rubble 
filling in the following period. Probably, a passage was provided 
from this doorway to a large courtyard. These pillars are thought to 
be the bearing elements of the upper cover of the courtyard. It can 
be seen that the eastern section of the brick pillars was crossed 
with recessed protruding profiles. It forms a straight section from 
the current state of the western section. The width of the bricks is 
21x21 cm and is made of yellow clay brick. Considering the brick 
pillars, it is understood that most of the rooms were destroyed 
during the reconstruction of spaces number 10 and 11, belonging 
to the second phase in the east. It is understood from the remains 
on the surface of the brick pillars that the space was coated with 
frescoes.

In the second phase, the walls of the buildings are made of 
rubble stone with ash mortar, some of the remaining parts of the 
palace in the first phase are filled so as to build new spaces, as well 
as adding new walls to some of the spaces. For example; although 
room 14 is built with mud brick in the first phase, it is understood 
from the foundation remains that only the south wall of the room 
is rebuilt with rubble stones.

Since the wall on which the spaces to the east of the Kılıçars-
lan Pavilion rest is demolished in this area, the spaces c nanot be 
figured out in terms of plannig (Photo 117). It is observed that the 
spaces between the two pavilions are built adjacent to the bastion 
(Photo 118).

The spaces located in the south of the pavilion (spaces no. 3, 4, 
5) are filled in the second construction phase and the room num-
ber 12 is built on them. These spaces are combined with the pavil-
ion in the south. At the lower elevation of these spaces, basic re-
mains belonging to the Byzantine period are identified (Photo 119); 
however, their functions in the Seljuk Palace are not understood 
yet (Photo 120).
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Foto 117: Sarayın doğusundaki mekânlardan genel görünüm
Photo 117: General view from the spaces in the east of the palace

Foto 116: Tespit edilen tuğla örgülü ayaktan görünüm
Photo 116: A view from the brick-built pillar.

Foto 118: Sura dayandırılarak yapılan sarayın ilk yapım evresine ait mekânlardan görünüm
Photo 118: View from the spaces of the first construction phase, resting on the bastion
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Foto 119: Köşkün güneyindeki mekânların duvarlarından görünüm
Photo 119: View from the walls of the spaces in the south of the pavilion

Foto 120: İkinci yapım evresine ait 11 ve 15 nolu mekanların temel kalıntılardan görünüm 
Photo 120: View from the basic remains of rooms number 11 and 15, belonging to the second construction phase
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Selçuklu Sarayı Çevre (Koruma) Duvarı; 

Selçuklu Sarayı’nın kuzeyinde yapılan kazı ve temizlik ça-
lışmalarında tespit edilmiştir. Duvar doğu-batı doğrultusunda 
köşklerin önünden geçerek saraya paralel uzanmaktadır. Kireçli 
harç ile sandık duvar tekniğinde yapılmıştır. Duvarın cephele-
rinde düzgün kesme taş, iç dolgusunda moloz taş kullanılmıştır 
(Foto 121).

İkinci Köşk’ün kuzeydoğusunda eğimli bir şekilde doğuya 
doğru devam eden çevre duvarı Kılıçarslan Köşkü’nün önünden 
geçmektedir. Çevre duvarının temel kalıntıları iki köşk arasın-
da yol seviyesinden 1.50 m. aşağıda tespit edilmiştir. Kılıçarslan 
Köşkü’nün önünde ise günümüz yol seviyesinin yaklaşık 50 cm. 
üstünde ortaya çıkmıştır (Foto 122).

Çevre duvarı üzerinde Sultan Kapısı ve bir burcun temel ka-
lıntılarının bir kısmı tespit edilmiştir. Sultan Kapısı, Kılıçarslan 
Köşkü’nün kuzeydoğusuna düşmektedir. Burç ise her iki köş-
kün ortasına denk gelmektedir.

Sultan Kapısı, 4.20 cm’lik bir kapı açıklığına sahiptir. Kapı 
kuzeye yani Karatay Medresesi’nin doğusuna doğru uzamak-
tadır. Tramvay hattına doğru uzadığı için kuzeye doğru deva-
mı açığa çıkarılamamıştır. Düzgün kesme taştan kireç harç ile 
yapılmıştır. Kapının temel kalıntılarından galerili bir girişten 
oluştuğu anlaşılmaktadır. Kapı açıklığının duvarları düzgün kes-
me taştan yapılmıştır. Kapı açıklığında yoğun döküntü moloz 
taş dolgu tespit edilmiştir. Kapı açıklığının geç dönemde çamur 
harçlı bir istinat duvarı ile kapatıldığı görülmüştür (Foto 123-124). 

İbrahim Hakkı Konyalı 1869 yılında doğan Konya Eşrafından 
İskender Ağa’nın Konya kalelerini, “60 sene evvel Konya Ka-
lesi’nin duvarlarından mühim bir kısmı yıkılmamıştı. Ben kale 
kapılarından üçünü bilirim, birisi iç kalenin kapısı idi. Karatay 
Medresesi ile Mihmandar Mahallesi’ndeki Şehitler Çeşmesi’nin 
arasında ve Alâeddin Köşkü’nün önünde idi. Bu kapının üstün-
de kümbetimsi bir şey vardı43.” şeklinde kendisine anlattığını 
yazmaktadır. İbrahim Hakkı Konyalı, bu kapının yakınlarında 
oturduğunu, kapının temellerini gördüğünü belirtmiştir. Konyalı, 
Karatay Vakfiyelerini anlatırken “Konya’da Medresenin yanında 
Sultan Kapısındaki hücre ile beraber beş dükkânın tamamı44” 
şeklinde gelir olarak vakfettiğini belirtmektedir.

43- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, s. 139

44- İ. H. Konyalı, a.g.e., s. 861

The Seljuk Palace Perimeter wall (Protection) Wall

It is discovered during the excavation and cleaning works in 
the north of the Seljuk Palace, passes in front of the pavilions in 
the east-west direction and extends parallel to the palace. It is built 
using lime mortar in the technique of crate wall. Smooth cut stone 
is used on the facades of the wall, while rubble stone is preferred 
in the internal filling (Photo 121).

In the northeast of the Second Pavilion, the enclosure wall 
extending towards the east with a slope passes in front of the 
Kılıçarslan Pavilion. The foundation remains of the wall are de-
tected 1.50 m below the road level between the two pavilions and 
approximately 50 cm above the current road level in front of the 
Kılıçarslan Pavilion (Photo 122).

The Sultan Gate, located to the northeast of Kılıçarslan Pavil-
ion, and some of the foundation remains of the bastion, located in 
the middle of two pavilions, were detected on the enclosure wall. 

The Sultan Gate has a doorway of 4.20 cm. and extends to 
the north, up to the east of the Karatay Madrasa. Since it extends 
towards the tramline, its rest towards the north has not been re-
vealed yet. It is made of smooth cut stone using lime mortar and 
consists of an entrance with a gallery as understood from the 
foundation remains. The walls of the doorway are built of smooth 
cut stone. Intense rubble stone filling found in the doorway indi-
cates that it was covered with a retaining wall with mud mortar in 
the late period (Photo 123-124).

Ibrahim Hakkı Konyalı narrates from Iskender Ağa, one of 
the notables of Konya born in 1869, about the Konya Castle: “An 
important part of the walls of the Konya Castle had not been de-
molished 60 years ago. I know three of the castle gates, one of 
which was the gate of the inner castle. It was located between the 
Karatay Madrasa and the Martyrs Fountain in Mihmandar District 
and in front of the Alâeddin Pavilion. There was something like 
a cupola above this door43”. Ibrahim Hakkı Konyalı states that he 
lived somewhere nearby this gate and saw its foundations. While 
explaining the Karatay Foundations, Konyalı states that he donated 
“all five shops, including the cell at the Sultan’s Gate, next to the 
Madrasa in Konya”44 .

43- İbrahim Hakkı Konyalı, Âbideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, p. 139

44- İ. H. Konyalı, ibid., p. 861
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Foto 122: Selçuklu Sarayı çevre duvarının tepeden görünümü
Photo 122: Top view of the Seljuk Palace enclosure wall

Foto 121: Selçuklu Sarayı çevre duvarının tepeden görünümü
Photo 121: Top view of the Seljuk Palace perimeter wall

Foto 123: Kılıçarslan Köşkü’nün önünde çevre duvarı ve Sultan kapısından görünüm
Photo 123: View from the perimeter wall and the Sultan gate in front of the Kılıçarslan Pavilion
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Foto No 125-126: Bugünkü sınav dershanesi altında bulunan Salçuklu Sarayı çevre duvarı üzerinde bulunan burç kalıntısından görünüm
Photo 125-126: View from the bastion remains on the Seljuk Palace surrounding wall, under the current Sınav Course Centre.

Foto 124: Sultan Kapısı temel kalıntılarından görünüm
Photo 124: View from the Sultan Gate foundation remains
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İbrahim Hakkı Konyalı’nın yukarıda anlattığı kapının, kazıda 
temellerinin bir kısmı açığa çıkarılan Sultan Kapısı olduğu anla-
şılmaktadır.

Kapı açıklığının batısında doğuya doğru devam eden saray 
çevre duvarı kalıntıları, doğuda Osmanlı geç döneminde yapılan 
istinat duvarının altında kalmaktadır. İstinat duvarı çamur harç-
tan yapılmış moloz taş örgülüdür. 

Çevre duvarının temel kalıntıları, Sultan Kapısı’ndan sonra 
doğuda tramvay hattının altına doğru uzamaktadır. Bu duvar ka-
lıntıları geçmiş yıllarda kalıntıları ortaya çıkan, bugünkü Sınav 
Dershanesi altında korumaya alınan duvar ile aynı doğrultuda-
dır.

Selçuklu Sarayı’nın önünde iki köşk arasında çevre duvarı İç 
Kaleye paralel eğimli devam ettiği için duvarın bir kısmı tepeyi 
çevreleyen günümüz çevre duvarının dışında kalmaktadır. Bu 
nedenle bu bölgede çevre duvarının kalınlığı ve kuzey cephe-
si tespit edilmemiştir. Çevre duvarı üzerinde, Kılıçarslan Köş-
kü’nün kuzey batısına yakın yerde muhtemel bir burç kalıntısı 
da tespit edilmiştir. Koruma duvarı kulesi olarak düşündüğü-
müz bu bölüm koruma duvarına içten örülmüştür. Burç kalıntı-
ları kuzeyde tramvay hattının altına doğru uzamaktadır.

Saray çevre duvarı, İkinci Köşk’ün kuzey doğusuna kadar 
açığa çıkarılmıştır. Duvar İkinci Köşk’ün önünden geçmektedir. 
Ancak İkinci Köşk ile 1 nolu burç arasında kazı kodu yüksek 
seviyede bırakıldığı için açığa çıkarılmamıştır. 2015 yılında yap-
tığımız kazı çalışmalarında 1 nolu burcun kuzeydoğu köşesi ile 
temelde birleşen bir duvar kalıntısı tespit edilmiştir. Söz konu-
su çevre duvarı 1 nolu burcun köşesine denk gelecek şekilde 
uzanmaktadır. Bu da çevre duvarının 1 nolu burçtan başlayarak 
çevrelediği sarayın önünden geçerek bugünkü sınav dershane-
si altındaki duvar kalıntıları ile birleştiğini göstermektedir (Foto 
125-126). Bu nedenle sadece sarayı çevrelediğini düşündüğü-
müz koruma duvarı batıda 1 nolu burç ile başlamaktadır. Doğuda 
ise sultan kapısından sonra kuzeye doğru hafif bir eğim yaparak 
tepenin eteğindeki yolun karşısında bulunan sınav dershane-
si altında çıkan duvara doğru ilerlemektedir. Sınav dershanesi 
altında bulunan kalıntılarda duvarın bir burç ile dönüş yaptığı 
görülmüştür. Çevre duvarının burada dönüş yapması Konya 
Alâeddin Camisini içine alacak şekilde uzamış olduğunu gös-
termektedir.

It is understood that the door Of which Ibrahim Hakkı Konyalı 
mentioned above is the Sultan Gate, some parts of which were 
unearthed during the excavation.

The ruins of the palace perimeter wall that continues eastward 
to the west of the doorway are under the retaining wall built in the 
late Ottoman period in the east. The retaining wall is built of rubble 
stone using mud mortar.

The foundation remains of the perimeter wall extend towards 
the east below the tramline after the Sultan’s Gate. These wall 
remains are in the same direction with the wall whose remains 
were unearthed in the past years, and which was preserved under 
the present Sınav Course Centre.

Since the enclosure wall between the two pavilions in front 
of the Seljuk Palace continues with a slope parallel to the Inner 
Castle, a part of the wall is left outside the present enclosure wall 
surrounding the hill. For this reason, the thickness of the enclosure 
wall and the north facade were not determined in this area. On the 
enclosure wall, a possible bastion remains were found near the 
northwest of the Kılıçarslan Pavilion. This section, which we think 
of as a protection wall tower, is built inside the protection wall. The 
ruins of the bastion extend below the tramline in the north.

The enclosure wall of the palace is unearthed up to the north 
east of the Second Pavilion. The wall passes in front of the Second 
Pavilion; however, it could not be revealed since the excavation 
elevation was left at a high level between the Second Pavilion and 
Tower 1. During the excavations we carried out in 2015, the re-
mains of a wall joining the northeastern corner of the bastion no.1 
at the foundation were found, which indicates that the enclosure 
wall starts from the bastion number 1 and passes in front of the 
palace surrounding it and joins with the wall remains under the 
present Sınav Course Centre (Photo 125-126). Therefore, the pro-
tection wall that we think only surrounds the palace starts with 
the bastion number 1 in the west. In the east, after the sultan’s gate, 
it curves slightly towards the north and proceeds towards the wall 
under the Sınav Course Centre, opposite the road at the foot of the 
hill. In the ruins found under the Sınav Course Centre, it is seen 
that the wall makes a turn together with a bastion, which shows 
that it goes forward so as to include the Konya Alâeddin Mosque.
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Çevre duvarı kalıntısı, sarayın koruma duvarı olup tepenin 
erken dönem fotoğraflarında (1900’lü yılların başında) bir kısmı 
sağlam gözükmektedir. Ancak sonraki dönemlerde bu duvarın 
da yıkıldığı anlaşılmaktadır. Özellikle Kılıçarslan Köşkü’nün tam 
karşısında duvar kalıntısı sağlam ve fotoğraflarda da anlaşıldı-
ğı gibi Kılıçarslan Köşkü’nün ön cephesinde bulunan aslanların 
konulduğu nişlerin alt seviyesi yüksekliğindedir (Foto 127).

Sultan Kapısı açıklığının bulunduğu alanda ise 19. yy sonları-
na ait fotoğraflarda bahçeli bir ev görülmektedir. Köşkün önün-
de kısmen sağlam görünen duvar, kapının doğu tarafında daha 
erken bir dönemde yıkıldığı anlaşılmaktadır (Foto 128).

Değerlendirme ve sonuç; Selçuklu kentlerinin genel ortak 
yönleri, merkezde küçük iç kalelerin olması ve ayrıca şeh-
rin etrafının da surlarla çevrilmesidir. Bazen surların etrafında 
hendek de yer almakta, bazı kentlerde ise iç kalelerin de etra-
fı hendekle çevrilerek koruması güçlendirilmektedir. Kaleler 
genellikle İç Kale, Dış Kale, Şehristan ve Ahmedek gibi bölüm-
lerden oluşmakta ise de Dış Kale ve Ahmedek bazı kalelerde 
bulunmamakta, bunun yerine kale, surlarla çevrili bir kentin en 
yüksek yerinde hükümdarın, beyin ya da komutanın oturması-
na ayrılmış, en son savunma yerini kapsayan sadece İç Kale bö-
lümünden meydana gelebilmektedir. Anadolu Selçuklu Devleti, 
stratejik konuma sahip kent ve kasabaların etrafını dış kalelerle 
emniyete almıştır. Selçuklu döneminde Konya; Dış Sur, İç Kale, 
Ahmedek (Zindankale) ve bunların etrafındaki hendekler ile 
Ortaçağa ait bir kentin savunma birimi bölümlerinin tamamını 
içerisinde barındırması açısından önemlidir (Çizim 15).

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda Konya Alâeddin Tepesi 
çevresinde üzerinde 17-18 metre aralıklarla burçların bulunduğu 
bir surun mevcut olduğu görülmüştür. Surların Roma dönemine 
ait temelleri tespit edilmiştir. Bizans döneminde surlar yeniden 
inşa edilmiştir. Anadolu Selçuklular kente yerleştiklerinde Bi-
zans döneminden kalan surların bir kısmını saraya çevirirken 
bir kısmını da elden geçirerek sağlamlaştırmış, sura enine des-
tek duvarları atarak surları savunma sistemi olarak yeniden 
kullanmışlardır (Çizim 16). Özellikle Haçlı seferleri sırasında 
Bizans’tan kalan surların tahrip edilmesi, Moğol saldırıları, Kon-
ya’nın başkent olmasından dolayı artan nüfusunun güvenliği 
gibi nedenler ile Alâeddin Keykubad tarafından Konya dış sur-
ları yapılmıştır. Konya dış surlarının yapılması ile beraber Konya 
Alâeddin Tepesi’nin etrafındaki surlar, içerisinde sarayın bulun-
duğu bir iç kaleye dönüşmüştür (Çizim 17-18).

The enclosure wall remains belong to the protection wall of the 
palace, and some of them appear intact in the early photographs 
of the hill (early 1900s). But; it is understood that this wall was 
destroyed in the following periods. Particularly, the wall remains 
opposite the Kılıçarslan Pavilion are intact and at the level of the 
niches where the lions are placed on the front facade of the Pavil-
ion, as seen in the photographs (Photo 127).

In the area where the Sultan Gate opening is located, a house 
with a garden is seen in the photographs of the late 19th century. 
The partially intact wall in front of the pavilion seems to have col-
lapsed at an earlier period on the east side of the gate (Photo 128).

Evaluation and conclusion: The general common features 
of Seljuk cities are that there are small citadels in the center and 
also that the city is surrounded by walls. Sometimes there is a 
moat around the walls, and in some cities the protection of the 
inner castles is strengthened by surrounding them with a moat. 
Although the castles generally consist of sections such as Inner 
Castle, Outer Castle, Şehristan and Ahmedek; Outer Castle and 
Ahmedek are not found in some castles, instead, the castle is re-
served for the accommodation of the sultan, ruler, or commander 
in the highest part of a city surrounded by walls, consisting of just 
the Inner Castle section as the last defense place. The Anatolian 
Seljuk State secured the surroundings of strategically located cit-
ies and towns with outer castles. Konya of the Seljuk period stands 
out in terms of containing all the defense units of a medieval city 
with Outer Wall, Inner Fortress, Ahmedek (Zindankale) and sur-
rounding moats (Drawing 15).

As a result of the excavations; it is seen that there is a city wall 
with bastions at intervals of 17-18 meters around Konya Alâeddin 
Hill. The foundations of the walls belonging to the Roman period 
are determined to have been rebuilt during the Byzantine period. 
When the Anatolian Seljuks settled in the city, some of the walls 
remaining from the Byzantine period were turned into a palace, 
while some of them were overhauled and reinforced, in order to 
reuse the bastions as a defense system by laying transverse sup-
port walls (Drawing 16). The outer walls of Konya were built by 
Alâeddin Keykubad for reasons such as the destruction of the 
Byzantine city walls during the Crusades, the Mongolian attacks, 
the security of the increasing population of Konya as a capital city. 
With the construction of Konya outer walls, the bastions around 
the Konya Alâeddin Hill turned into an inner castle that includes a 
palace (Drawing 17-18).
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Foto 127: Kılıçarslan Köşkü ve önündeki saray çevre duvarından görünüm-1897 ( F. Sarre) 
Photo 127: View from the Kılıçarslan Pavilion and the palace enclosure wall in front of it-1897 (by F. Sarre)
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Çizim 15: (G. Niebuhr 1766) Selçuklu Dönemi Konya kentine ait plan. Konya Dış surlar, Zindankale ve İç Kale planda gösterilmiştir. 
Drawing 15: (G. Niebuhr, 1766) Plan of the city of Konya during the Seljuk Period. Konya Outer Walls, Zindankale and Inner Castle.

Foto 128: Selçuklu Sarayının kuzeyinde geçen saray çevre duvarı kalıntısı
(Kılıçarslan Köşkü’nün ön kısmı ve kapının sağındaki duvar kalıntısından görünüm)

Photo 128: Remains of the palace enclosure wall in the north of the Seljuk Palace
(view from the front part of Kılıçarslan Pavilion and the wall remains to the right of the gate)
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Çizim 16: İç Kale duvarları dönemsel kotların görünüşü 
Drawing 16: View of periodic elevations of the Inner Castle walls

Çizim 17: Alâeddin Tepesi üzerinde Selçuklu Sarayı temel kalıntılarının ortaya çıktığı kotlara göre vaziyet planı
 Drawing 17: Site plan according to the elevations where the foundation remains of the Seljuk Palace were unearthed on Alâeddin Hill
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Çizim No 18: Alâeddin Tepesi eteklerinde tespit edilen İç Kale surlarına ait bir çalışma.
Drawing 18: A study of the Inner Fortress walls identified on the skirts of Alâeddin Hill
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Selçuklular, Bizans’tan kalan Kılıçarslan Köşkü burcu ve batı-
sında bulunan İkinci Köşk burcunun içlerine kerpiç malzemeden 
taşıyıcılar yaparak, üzerlerine tuğla örgülü eşsiz çini ve alçı beze-
meli iki köşklü bir saray inşa etmiştir. Köşkler Selçuklu Sarayı’nın 
kuzey cephesini oluşturmaktadır. Yapılan kazılarda, saray kalın-
tısının güneye doğru (Alâeddin Camisinin batısına doğru) devam 
ettiği görülmüştür. Ortaya çıkan temel kalıntılarından, Saray Kılı-
çarslan Köşkü’nün yaklaşık 15 m. kadar doğusundan başlayarak, 
batıda saray çevre duvarı ve 1 nolu burcun birleştiği yere kadar 
uzadığı, tepe üzerinde geniş bir alanı kapsadığı tespit edilmiştir 
(Çizim 19-20). Yaklaşık 3 m. kalınlığındaki İç Kale duvarına daya-
nan Saray’a ait mekânlar taş temel üzeri kerpiç duvarlar ile örül-
müş, duvarlardaki fresk kaplamaları, çini ve alçı bezemeleri ile 
Anadolu’da Türk İslam kültürünü yansıtan eşsiz bir mimari yapı-
ya sahiptir. Kazılarda tespit edilen mekânların bir ana avlunun et-
rafında kümeleştiği anlaşılmaktadır. Mekânlar arasında bulunan 
fresk kaplamalı koridorun güneye doğru uzadığı görülmüştür. 
Fresklerin boydan boya devam etmesi muhtemelen eyvan ve av-
lunun da freskler ile kaplı olduğunu göstermektedir.

Kılıçarslan Köşkü’nün üzerinde bulunan kitabeden dolayı 
Selçuklu Sarayı’nın da II. Kılıçarslan tarafından yapıldığı anla-
şılmaktadır. II. Kılıçarslan tarafından yapılan sarayın bir yangın 
ile yıkıldığı tespit edilmiştir. Saray yıkıldıktan sonra kapsamlı bir 
şekilde onarıldığı (muhtemelen Alâeddin Keykubad dönemi) ya-
pılan kazılarda anlaşılmaktadır (Çizim 21).

Selçuklular döneminde, sarayın kapsadığı alanın bir çevre 
duvarı ile (saray koruma duvarı) çevrelendiği tespit edilmiştir. 
Saray çevre duvarı üzerinde tespit edilen Sultan Kapısı Kılıçars-
lan Köşkü’nün kuzeydoğusuna düşmektedir. Çevre duvarı 1 nolu 
burçtan başlayarak iki köşk önünde saraya paralel uzanmak-
tadır. Sınav dershanesi altında bulunan burçtan dönüş yapması 
çevre duvarının Konya Alâeddin Camisini de içine alacak şekilde 
sarayı çevrelediği anlaşılmaktadır. Bu da Konya Alâeddin Cami-
sinin ilk dönemlerde bir saray camisi olarak inşa edildiğini gös-
termektedir (Çizim 22-23-24-25).

19. ve 20. yüzyılda Konya’ya uğrayan batılı seyyahlar tara-
fından çizilen Konya İç Kalesine ait birçok plan mevcuttur. An-
cak yaptığımız kazı çalışmalarında ortaya çıkan İç Kale suruna 
en yakın plan önce F. Sarre, daha sonrada Konya Müze Müdürü 
Yusuf Akyurt tarafından yayınlanan, Konya Vilayetinden Hakkı 
Bey’e ait plandır. Bu planda Alâeddin Tepesi’nin etrafındaki İç 
Kale suru ile tepenin üzerindeki diğer yapılar gösterilmiştir. Hak-
kı Bey’e ait planda Kılıçarslan Köşkü ve üç adet burç bir duvar 

Seljuks built a palace with two pavilions with unique tiles and 
plasters decorated with bricks by building mudbrick carriers in-
side the Kılıçarslan Pavilion bastion left from Byzantium and the 
Second Pavilion to the west. The pavilions form the northern fa-
cade of the Seljuk Palace. It is observed in the excavations that the 
ruins of the palace continue towards the south (towards the west of 
the Alâeddin Mosque). The foundation remains reveal that the pal-
ace starts from approximately 15 m east of the Kılıçarslan Pavilion, 
extends to the junction of the palace wall and the bastion number 
1 in the west, and covers a wide area on the hill (Drawing 19 - 20). 
The palace spaces that reach out to the Inner Castle wall, which is 
about 3 m thick, have a unique architectural structure that reflects 
the Turkish-Islamic culture in Anatolia with the fresco coverings, 
tile and plaster decorations on the walls built with adobe walls on 
the stone foundation. It is understood that the spaces identified 
during the excavations are clustered around a main courtyard. It 
is observed that the fresco-covered corridor between the spaces 
extends towards the south. The proceeding of the frescoes prob-
ably shows that the iwan and courtyard were also covered with 
frescoes.

It is concluded from the inscription on the Kılıçarslan Pavil-
ion that the Seljuk Palace was built by Kılıçarslan II. It is identified 
through the excavations that the palace was destroyed by a fire, 
thus, it was extensively repaired (probably during the Alâeddin 
Keykubad period) (Drawing 21).

It is also determined that the area covered by the palace was 
surrounded by a perimeter wall (palace protection wall) during 
the Seljuk period. The Sultan Gate, which is detected on the pal-
ace enclosure wall, were placed at the northeast of the Kılıçarslan 
Pavilion. The enclosure wall starts from the bastion no. 1, extends 
parallel to the palace in front of the two pavilions, makes a turn 
at the bastion located under the Sınav Course Centre, and finally 
includes the Konya Alâeddin Mosque, which was built as a palace 
mosque in the early periods ( Drawing 22-23-24-25).

There are many plans of the Konya Inner Castle drawn by west-
ern travelers who stopped by Konya in the 19th and 20th centuries. 
But; the closest plan to the Inner Fortress wall unearthed during our 
excavations belongs to Hakkı Bey from Konya Province, first pub-
lished by F. Sarre and then by the Konya Museum Director Yusuf 
Akyurt. In this plan, the Inner Fortress wall around the Alâeddin 
Hill and other buildings on the hill are shown together with the 
Kılıçarslan Pavilion, three bastions and a second wall surrounding 
the hill It is understood from the remains that the second wall seen 
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Çizim 19: Kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan Konya Selçuklu Sarayı temel kalıntılarına ait vaziyet planı
Drawing 19: Site plan of Konya Seljuk Palace foundation remains unearthed as a result of excavations

Çizim 20: Selçuklu Sarayı görünümü (A. Emre Sözel)
Drawing 20: The view of Seljuk Palace (A. Emre Sözel) 
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Çizim 21: Selçuklu Sarayı yapım evreleri
Drawing 21: Seljuk Palace construction stages
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Çizim 22:Selçuklu Sarayı Çevre Duvarı kesiti
Drawing 22: Seljuk Palace Perimeter Wall Section

Çizim 23: Selçuklu İç Kalesi Vaziyet Planı
Drawing 23: The Seljuk Citadel Layout Plan
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Çizim 24: Selçuklu Sarayı ve çevresi rölöve ve tahmini saray çevre duvarı planı
Drawing 24: Seljuk Palace and its environs survey and estimated palace enclosure wall plan
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Çizim 25: Konya İçkale Duvarları,  Selçuklu Sarayı rölövesi ve tahmini iç kale ve saray çevre duvarı planı
Drawing 25: Konya İçkale Walls, Seljuk Palace survey and projected inner castle and palace enclosure wall plan
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Çizim No 26: 1896 da Sarre, 1932 de Konya Müze Müdürü Yusuf Akyurt tarafından yayınlanan
Konya Vilayetinden Hakkı Bey tarafında Konya iç kalesinin planı çıkarılmıştır.

Drawing 26: A plan of Konya’s citadel by Hakkı Bey from Konya Province, published
by Sarre in 1896 and Konya Museum Director Yusuf Akyurt.
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üzerinde görülmektedir. Aynı planda tepeyi çevreleyen ikinci bir 
sur gözükmektedir (Çizim 26). Tarafımızca yapılan kazı çalışma-
larında Hakkı Bey’e ait plandaki ikinci surun sarayın çevre duva-
rı olduğu, bu surun tepenin tamamını çevrelemediği ortaya çıkan 
kalıntılardan anlaşılmaktadır. Konya Sarayı’nın çevre duvarının 
İç Kale duvarlarından sonra yıkıldığı eski fotoğraflardan anlaşıl-
maktadır. Bu nedenle Hakkı Bey Köşk önündeki duvarı İç Kale 
duvarı olarak göstermiştir. Asıl İç Kale duvarı, Kılıçarslan Köşkü 
ve kazılarda açığa çıkan burçların üzerinde bulunduğu duvardır.

Türk devletlerinin saray kalıntılarında odalar, merkezi ve 
kubbeli büyük bir mekân etrafında toplanmaktaydı45. Surlar üze-
rinde yükselen ve “Kalık” denilen Çin tarzındaki çatılı köşkler 
Türklerde milattan önceki yüzyıllardan beri inşa edilmekteydi. 
Bu köşklerin varlığı özellikle 9. ve 10. yüzyıllarda Uygur şehir 
kalıntılarında ve resimlerinde görülmektedir. Uygur metinle-
rinde hatun ve beylerin bu surlar üstündeki köşklerde oturup 
çevreyi seyrettiğinden söz edilmektedir. Bu gelenek Anadolu’da 
II. Kılıçarslan Köşkü ve Topkapı Sarayı Alay Köşkünde de görül-
mektedir46. Burçların üzerine köşklerin kurulması, İç Asya’da 
Uygurların Hükümdar kenti 9. yüzyıl Hoço-İdikut şehri surların-
da da görülmektedir47. 

Türk İslam kültürünün ilk döneminin önemli mimari örnek-
lerinden biri Gaznelilerin Leşker-i Bazar sarayıdır. 11. yüzyılda 
Sultan Mahmud ve Sultan Mesud dönemlerinde yapılan saray, 
Büyük Selçukluların aynı yüzyılda inşa ettikleri ilk yapılarını et-
kilemiştir. Asya merkezi planının farklı birimlerinde görüldüğü 
saray, kesişen akslar ve dört eyvanlı avlu şemasını baz alır. Kon-
ya’daki Selçuklu Sarayı, her ne kadar Bizans kalıntıları üzerine 
inşa edilerek köşkler ile cepheleri hareketlendirilse de, kenar-
da kümelenen mekânları koridorlar ile eyvanlı bir avluya geçiş 
sağlayan merkezi bir plana sahip olduğu çıkan kalıntılardan an-
laşılmaktadır. Burçların köşkleri çevrilmesi, sarayın iç mekân-
larındaki duvar örgü tekniği, kullanılan malzeme (kerpiç, tuğla 
vb.) ve duvarlarda yoğun olarak fresk kaplamaların kullanılması, 
alçı, çini gibi malzemelerde kullanılan sanat üslubunun benzerlik 
göstermesi, sarayın avlu çevresine yerleştirilen eyvan ve odalara 
göre şekillenmesi Karahanlı ve Gazne saray mimari üslubunun 
Anadolu’ya taşındığını göstermektedir (Çizim 27).

45- Arık, Selçuklu Sarayları, s. 4-12.

46- Emel Esin, “Ordu. Türk Saray Mimarisinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi’’, 
Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, s. 22-26.

47- Arık, Selçuklu Sarayları, s. 149.

in the plan belonging to Hakkı Bey is the surrounding wall of the 
palace, and this wall does not surround the entire hill (Drawing 26). 
It is understood from the old photographs that the enclosure wall 
of the Konya Palace was demolished after the Inner Castle walls. 
For this reason, Hakkı Bey showed the wall in front of the pavil-
ion as the Inner Castle wall. The main inner castle wall is the one 
on which the bastions unearthed during the excavations and the 
Kılıçarslan Pavilion are located.

In the palace ruins of the Turkish states, the rooms were gath-
ered around a large central and domed space45. The Chinese-style 
roofed mansions called “Kalik”, rising on the walls, had been built 
by Turks since centuries BC. The existence of these mansions can 
be seen in Uyghur city ruins and paintings, especially in the 9th 
and 10th centuries. In Uyghur texts, it is mentioned that males and 
females would sit in the mansions on these walls and watch the 
environment. This tradition is also seen in Anatolia such as the sec-
ond Kılıçarslan Pavilion and Topkapı Palace Regiment Mansion46. 
The establishment of mansions on the bastions is also seen on the 
walls of the 9th century Hoço-Idikut city, the ruling city of Uighurs 
in Inner Asia47.

One of the important architectural examples of the first peri-
od of Turkish-Islamic culture is the Leşker-i Bazar Palace of the 
Ghaznavids. Built in the 11th century during the reigns of Sultan 
Mahmud and Sultan Mesud, the palace influenced the first build-
ings built by the Great Seljuks in the same century. The palace, 
where the Asian central plan is seen in different units, is based on 
the intersecting axes and the courtyard scheme with four iwans. 
Although the Seljuk Palace in Konya was built on the Byzantine 
ruins and its facades were animated with pavilions, it is understood 
from the remains that it had a central plan that provides transi-
tion to a courtyard with an iwan with its spaces clustered on the 
sides. The transformation of the bastions into pavilions, the mason-
ry technique in the interior of the palace, the material used (mud 
brick, brick, etc.) and the intensive use of fresco coatings on the 
walls, the similarity of the art style used in materials such as plas-
ter and tiles, the formation of the palace according to the iwans 
and rooms placed around the courtyard show that Karakhanid and 
Ghaznevid palace architectural style was adopted and implement-
ed widely in Anatolia (Drawing 27).

45- Arık, Selçuklu Sarayları, p. 4-12.

46- Emel Esin, “Ordu. Türk Saray Mimarisinin Onbeşinci Asırdan Önceki Tarihçesi’’, 
Milli Saraylar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1985, pp. 22-26.

47- Arık, Selçuklu Sarayları, p. 149.
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Çizim 27: Konya İçkale Duvarları ve Selçuklu Sarayı Vaziyet Planı
Drawing 27: Konya İçkale Walls and Seljuk Palace Layout Plan
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Yapılan kazı çalışmalarında Anadolu Selçuklu kültür taba-
kasının altına inilmemiştir. Sur önünde yer yer 3 m. yüksekli-
ğindeki dolgu toprağı alınarak surlar açığa çıkarılmıştır. Dolgu 
tabakası genelde höyük yüzeyinde aşınan toprak ile dolmuştur. 
Buluntuların büyük çoğunluğu sur önünde höyükten aşınarak 
oluşan tabakada tespit edilmiştir. Dolgu toprağı içerisinde M.Ö. 
1. binden 19. yüzyıla kadar tarihlendirilen seramik, taş, metal vb. 
küçük buluntulara rastlanılmıştır. Kazı çalışmalarında Anadolu 
Selçuklu dönemine ait çini ve alçı buluntuların yanı sıra sırlı ve 
sırsız kaplar, metal eserler, sikkeler vb. önemli buluntular ara-
sında yer almaktadır.

Konya Alâeddin Tepesi’nde Kılıçarslan Köşkü’nün üzerinde-
ki betonarme şemsiyenin yıkılma tehlikesi nedeniyle başlayan 
kurtarma Kazılarında, Anadolu’nun en önemli yapılarından biri 
olan Konya Selçuklu Sarayı ve İç Kale surlarının bir kısmı açığa 
çıkarılmıştır. Açığa çıkarılan temel kalıntılarının büyük çoğun-
luğu tepenin çevresindeki yoldan yaklaşık 5 m. yükseklikte or-
taya çıkmıştır (Çizim 28). Selçuklu İç Kale ve Sarayının insan eli 
ile bilinçli bir şekilde tahrip edilmesine rağmen bu kadar sağlam 
çıkması, mimari ve plan özelliklerini göstermesi açısından önem 
arz etmektedir. Kılıçarslan Köşkü’nü korumak üzere 1961 yılın-
da yapılan betonarme şemsiye Köşk için tehlike arz etmesinden 
dolayı kaldırılmıştır. Köşkün üzeri yeni bir çelik cam konstrük-
siyon ile kapatılmıştır. Bu yapının yapımı sırasında Köşk ve Sa-
ray’ın temel kalıntılarına müdahale edilmemiştir. Yapının cam 
kaplaması üzerine gelen köşk eyvanını canlandıran kalıntılar 
köşkün görselini bozmakta ve sergide orijinal köşk kalıntısının 
önüne geçmektedir. Bu cam kaplamanın üzerindeki köşk eyva-
nını canlandıran bloklar kaldırılırsa köşk kalıntısı, İkinci Köşk ile 
beraber Selçuklu dönemi Selçuklu Sarayı görünümünü yeniden 
kazanmış olacaktır.

Selçuklu başkenti Konya’da Anadolu’daki diğer Selçuklu 
kentleri gibi saray ya da İç Kale kalıntılarının günümüze ulaşa-
maması bir başkent için bir talihsizlik olsa da yapılan kazılarda 
bunların kısmen çıkması bir şans ve fırsat olarak değerlendi-
rilmelidir. Açığa çıkarılan İç Kale sur ve burçlar ile ilgili resto-
rasyon projesinin tamamlanması ile Konya Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin başkenti olduğunu gösteren bir fiziki yapıya kavuşa-
caktır.  Mimari yapım tekniği, planı, süslemede kullanılan tuğla, 
alçı, çini vb. bezemeleri ile Orta Asya’da süregelen bir kültürün 
sanatsal anlamda en önemli temsilcilerinden olan Konya Sara-
yı’nın Alâeddin Tepesinde M.Ö. 1. Binden itibaren oluşmaya baş-
layan bir kültürün üzerine kurulması bu yapının önemini daha 

The Anatolian Seljuk cultural layer could not be revealed dur-
ing the excavations. The walls were unearthed by removing 3 m 
high filling soil in front of the walls. The fill layer was filled with 
soil eroded on the mound surface. The majority of the finds were 
identified in the layer formed by eroding from the mound in front 
of the city wall. Small finds such as ceramics, stone, metal, etc., 
dating from one thousand BC to the 19th century, were found in 
the earthwork. Among the ceramic and plaster finds belonging to 
the Anatolian Seljuk period are glazed and unglazed vessels, metal 
works, coins and similar important finds.

During the rescue excavations that started due to the danger of 
collapse of the reinforced concrete umbrella above the Kılıçarslan 
Pavilion on the Konya Alâeddin Hill; Konya Seljuk Palace, one of 
the most important structures in Anatolia, and a part of the Inner 
Castle walls were unearthed. Most of the foundation remains un-
earthed were found at a height about 5 m from the road around 
the hill (Drawing 28). Despite the deliberate destruction of the 
Selçuklu Inner Fortress and Palace by human factors, they present 
a uniform appearance in terms of architectural and plan features. 
The reinforced concrete umbrella pavilion, which was built in 1961 
to protect the Kılıçarslan Pavilion, was removed because it posed 
a danger and replaced by a new steel glass construction, without 
harming the foundation remains of the pavilion and palace. The 
ruins that enliven the iwan of the pavilion seen above the glass 
covering of the building spoil the visual of the pavilion and over-
shadow the original pavilion remains. If the blocks that revive the 
pavilion iwan above this glass covering are removed, the remains 
of the pavilion will regain the Seljuk period Seljuk Palace appear-
ance together with the Second Pavilion.

Although it is unfortunate for a capital not to survive the ruins 
of the palace or the Inner Castle in the Seljuk capital Konya, like 
other Seljuk cities in Anatolia, the partial excavation of these re-
mains should be considered as a chance and opportunity. With 
the completion of the restoration project regarding the unearthed 
Inner Fortress walls and bastions, Konya will gain a physical struc-
ture in the sense of representing the capital of the Anatolian Seljuk 
state. The establishment of the Konya Palace on the Alâeddin Hill, 
which is one of the most important representatives of a culture 
derived from Central Asia since the first thousand BC, has also 
brought into prominence with its architectural construction tech-
nique, plan, brick, plaster, tile and similar decorations. The ruins 
on the hill are almost like an open air museum. Completing the 
restoration of the Seljuk Palace and Inner Castle, which were un-
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da artırmıştır. Tepe üzerindeki kalıntılar adeta bir açık hava mü-
zesi niteliğindedir. Kazılar ile açığa çıkarılan Selçuklu Sarayı ve 
İç Kale’nin restorasyonunun tamamlanarak turizme kazandı-
rılması bu topraklarda kendi kültürümüze yapılacak en büyük 
hizmetlerden biri olacaktır. 

Kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği, 
Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşmiştir. 
Konya Müze Müdürlüğü Başkanlığında yapılan kazılar, Müze 
Müdürlüğünde ve özelde çalışan arkeolog, sanat tarihçi, resto-
ratörler ve mimarlardan oluşan teknik bir ekip tarafından ger-
çekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarında kazının çizimleri Konya 
Büyükşehir Belediyesi KUDEP Müdürlüğü uzmanları ve Konya 
Müze Müdürlüğü uzmanı Mimar Restoratör A. Emre Sözel, kazı 
ekibinden Arkeolog İbrahim Ceylan tarafından çizilmiştir. Kazı 
çalışmalarının başından sonuna kadar bulunan kazı ekibinden 
Arkeolog Dilek Çelik, İbrahim Ceylan, Restoratör Yeşim Baran’a 
ayrıca çalışmalarda katkısı olan, Arkeolog Yusuf Benli, Konya 
Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi çalışanı Kemal Tokay’a teşekkürlerimi sunarken, kazının 
her aşamasında fikirlerine başvurduğum değerli hocam Dr. Öğ-
retim Üyesi Yaşar Erdemir’e bu makalemi armağan ediyorum.

earthed through excavations, and offering them to tourism will be 
one of the greatest services to our own culture in these lands.

Excavations were realized with the contributions of the Min-
istry of Culture and Tourism, Konya Governorship and Konya 
Metropolitan Municipality. The excavations carried out by the 
Directorate of Konya Museum Directorate were carried out by a 
technical team consisting of archaeologists, art historians, restor-
ers and architects working at the Museum Directorate and in pri-
vate sector. The drawings of the excavation were drawn by the ex-
perts of Konya Metropolitan Municipality KUDEP Directorate and 
the expert of Konya Museum Directorate, Architect Restorator A. 
Emre Sözel and archaeologist Ibrahim Ceylan from the excavation 
team. While expressing my gratitude to Archaeologist Dilek Çe-
lik, Ibrahim Ceylan, Restorator Yeşim Baran from the excavation 
team participated throughout the excavations, and also to archae-
ologist Yusuf Benli, Konya Museum Director Ömer Faruk Türkan, 
and Konya Metropolitan Municipality employee Kemal Tokay, who 
also contributed to the works, I present this article to my dear col-
league Dr. Yaşar Erdemir, whose ideas I consulted in every step of 
the excavation.

Çizim No 28: Tepenin güneybatısındaki surların kesit görünümü
Drawing 28: Sectional view of the walls to the southwest of the hill
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KEYKUBADİYE SARAYI1

  

Öz 

  Anadolu Selçuklu döneminin en önemli saraylarından birisi 
olan Keykubadiye Sarayı, Kayseri’de Keykubad (Şeker) Gölünün 
doğusunda, Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisindedir. İnşa 
tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte dönemin kaynakla-
rından anlaşıldığı kadarıyla 1220’li yılları ortalarında I. Alâeddin 
Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Kubadiye olarak da anılan 
saray, İbn Bibi’nin metinlerinde “…Tanrı, cenneti dünyada gös-
termek için yaratmıştı” şeklinde geçen cümlenin devamında 
övgü dolu sözlerle ele alınmıştır. Bahsi geçen övgü dolu sözlere 
rağmen ne yazık ki sarayın ömrü çok uzun olmamıştır. Keyku-
bad sonrasında, oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında da bir 
süre kullanılan saray, 1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğol-
ların Kayseri’yi istilası sırasında yakılıp, yıkılmıştır. Aksaraylı 
Kerimüddin Mahmud 1265 yılında Keykubadiye’nin artık kulla-
nılmayacak durumda olduğunu belirtmiştir. Bu süreçten sonra 
tarihi kaynaklarda bir daha sarayın adına rastlanılmamaktadır.  

Saraydan günümüze, büyük ölçüde tahribata uğramış olan 
iki yapı kalıntısı ulaşabilmiştir. Bunlardan birisi Dört Kemerli 
Yapı (Küçük Köşk), diğeri de Tonozlu Yapı’dır (Büyük Köşk).  

Keykubadiye Sarayı, Zeki Oral tarafından 1953 yılında keş-
fedilerek ilim alemine tanıtılmıştır. 1964 yılında Prof. Dr. Oktay 
Aslanapa kısa süreli kazı çalışmasında, günümüzde mevcut olan 
kalıntıların etrafını açmaya çalışmış, ayrıca kuzey yönde gölün 
kenarında, üç tonozlu yapı diye isimlendirdiği ve günümüzde 
mevcut olmayan yapıda da çalışmalar yürütmüştür. Burada or-
taya çıkan veriler çerçevesinde yapıyı küçük bir köşk şeklinde 
adlandırmış, onun önünde bulunan yedi dilimli bir taşın balkon 
veya iskele ile ilişkili olabileceğini belirtmiştir.  1980 yılında ise 
Prof. Dr. Oluş Arık ve Prof. Dr. Rüçhan Arık tarafından yine kısa 
süreli çalışma yapılmış, o çalışma da bazı sebeplerle devam et-
tirilememiştir. 

1- Bu çalışmadaki bilgilerin bir bölümü, özellikle sarayla ilgili genel bilgilerin yer aldığı 
giriş kısmı, S.Ü. Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve TTK iş birliği ile Konya’da 4-6 Nisan 
2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen “Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin 
Temel Meseleleri Sempozyumu”nda sunulan ve USAD’da yayımlanan “Tarihi Kaynaklar 
ve Kazılar Işığında Bir Selçuklu Sarayı: Keykubadiye” isimli bildiri ile büyük ölçüde ör- 
tüşmektedir. Diğer kısımlar ise hem sondaj çalışması hem de başkanlığımdaki bir ekiple 
2015 yılından itibaren yürütülen kazı çalışmaları ile ilgili yaptığımız yayınlar ve son kazı 
sezonu da dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.

 KEYKUBADIYE PALACE1

 

Abstract

 Keykubadiye Palace, one of the most important palaces of the 
Anatolian Seljuk period, is located in the east side of Keykubad 
(Şeker) Lake in Kayseri, in the territory of Kayseri Sugar Facto-
ry. Although the exact date of its construction is not known, it is 
understood from the sources of that period that it was built in the 
mid-1220s by Alâeddin Keykubad I. The palace which is also stat-
ed as ‘’Keykubadiye’’ was described in the textes of Ibn Bibi with 
praises such as ‘’... God created it to show heaven in the world’’. 
Unfortunately, despite these praises, the palace couldn’t survive 
much long. After the reign of Keykubad, the palace was used for a 
while in the period of his son Gıyaseddin Keyhüsrev II, and soon 
after the battle of Kösedağ in 1243, it was burned and destroyed 
during the invasion of Kayseri by the Mongols. Kerimüddin 
Mahmud from Aksaray stated that the Keykubadiye palace was 
no longer in use in 1265, and since then, the name of the palace has 
no longer been mentioned in historical sources. 

Only the remains of two buildings, which have been severely 
damaged, have survived from the palace: one of them is the Four 
Arched Building (the Small Pavilion) and the other is the Vaulted 
Structure (the Big Pavilion). 

The Keykubadiye Palace was discovered by Zeki Oral in 1953 
and introduced to the science world. Prof. Dr. Oktay Aslanapa, in 
his short-term excavation in 1964, tried to uncover the surround-
ing area of the ruins existing today, as well as carrying out studies 
in the construction which he named as three vaulted structure by 
the lake in the north direction, which isn’t available today. After 
collecting adequate information in the area, he named the struc-
ture as ‘the Little Pavilion’, stating that the seven sliced stone in 
front of it could be associated with a balcony or pier. In 1980, also 
a short- term excavation was realized by Prof. Dr. Oluş Arık and 
Prof. Dr. Rüçhan Arık, who could not complete the excavation for 
some reasons. 

1- Some of the information in this study, especially the introduction part containing gen-
eral information about the palace, shows parallelism to a great extent with the paper 
entitled “A Seljuk Palace in the Light of Historical Sources and Excavations: Keykubadi-
ye”, presented at the “International Symposium on the Basic Issues of Seljuk History and 
Historiography” held in Konya between 4-6 April 2019 in collaboration with the Center 
for Seljuk Studies and TTK, and published in USAD. The other parts were rearranged 
by taking into consideration both the drilling work and the publications we made about 
the excavations carried out since 2015 with a team under my direction and the last 
excavation season.
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2014 yılında Prof. Dr. Ali Baş’ın bilimsel danışmanlığında 
Dört Kemerli Yapı ve Tonozlu Yapı olarak isimlendirilen kalıntı-
larda 07.04.2014 -17.04.2014 tarihleri arasında sondaj ve temiz-
lik çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sırasında, önemli 
kültür varlıkları ortaya çıkarılmıştır. Bundan hareketle, 2014 
yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaatta bulunulmuş, 
2015 yılında Bakanlar Kurulu onayı ile Prof. Dr. Ali Baş başkan-
lığında kazı çalışmalarına başlanmış olup, 2019 yılında kazının 
beşinci sezonu gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmada Keykubadiye Sarayı, Selçuklu dönemi kaynak-
larından başlanarak, sonrasında sarayın bulunuşu ve özellikle 
yapılan kazı çalışmaları ışığında değerlendirilecektir. 

 

Anahtar Kelimeler: Keykubadiye, Saray, Anadolu Selçuklu, 
Kayseri, Alâeddin Keykubad.

 

Anadolu Selçukluları döneminde ülkenin farklı bölgelerinde 
köşkler ve saraylar inşa edilmiştir. Bunlardan bazıları sahilde, 
bazıları da iç kesimlerde yer alır. Bunların bir kısmı her ne ka-
dar sağlam olmasa da bazı kalıntılarıyla günümüze kadar gele-
bilmiştir. Bazılarında ise yürütülen kazı çalışmalarıyla özellikle 
toprak altında kalan bölümlerin aydınlatılması yönünde önemli 
gelişmeler sağlanmış, bu bağlamda Anadolu Selçuklu saray mi-
marisi ve süsleme sanatlarıyla ilgili önemli verilerle karşılaşıl-
mıştır. İç bölgelerde yapılan ve yazlık olarak kullanılan saray-
lardan biri de Konya ile birlikte yönetim merkezi olarak görev 
üstlenen Kayseri’deki Keykubadiye Sarayı’dır. 

Saray, Kayseri şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta, 
Keykubad Dağı eteklerinde, Keykubad (Şeker) Gölünün doğu-
sunda, Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içerisindedir (Fotoğraf 1). 
Kaynaklarda sarayın ismi çoğunlukla Keykubadiye veya Kuba-
diye olarak belirtilmekle birlikte, Kubadı Abad, Keyhüsreviye2, 
Keykubad veya Keyhüsrev3 şeklinde de geçmektedir. 

2- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, s. 547.

3- Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı, İstanbul 1985, s. 82.

In 2014, drilling and cleaning works were carried out from 
07.04.2014 to 17.04.2014 in the ruins called ‘Four Arched Build-
ing and Vaulted Building’ under the scientific consultancy of Prof. 
Dr. Ali Baş. During this study, important cultural assets were un-
earthed. Therefore, an application was made to the Ministry of 
Culture and Tourism in 2014, and excavations were started under 
the presidency of Prof. Dr. Ali Baş in 2015 with the approval of the 
Council of Ministers, while the fifth season of the excavation was 
realized in 2019. 

In this article, the Keykubadiye Palace is evaluated especially 
in the light of the excavations with the help of the references of 
Seljuk period and the discovery of the palace. 

Keywords: Keykubadiye, The Palace, Anatolian Seljuk, Kayseri, 
Alâeddin Keykubad.

Mansions and palaces were built in different regions of the 
country during the Anatolian Seljuk period; some located on the 
beach and some in the upcountry. Although some of them are not 
intact, some of their remains have survived to the present day. 
In some of the excavations carried out, important developments 
were achieved, especially in the sense of discovering the sections 
under the ground, and in this context, important data about the 
Anatolian Seljuk palace architecture and decorative arts were ob-
tained. One of the palaces built in the inner regions and used as a 
summer residence is the Keykubadiye Palace in Kayseri, which 
acted as the administrative center like Konya.

The palace is located approximately 10 km away from Kayseri 
city center, on the foothills of Keykubad Mountain, and on the east 
shore of the Keykubad (Sugar) Lake, within the territory of Kayseri 
Sugar Factory (Photo 1). In the sources, the name of the palace is 
mostly stated as Keykubadiye or Kubadiye, but it is also mentioned 
as Kubadı Abad, Keyhüsreviye2, Keykubad or Keyhüsrev3. 

2- Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1993, p. 547.

3- Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı, İstanbul 1985, p. 82.
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Fotoğraf 1. Keykubadiye Sarayının konumu 
Photo 1. Location of Keykubadiye Palace 
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Sarayın, dönem kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla 1220’li 
yılların ortalarında, I. Alâeddin Keykubad tarafından yaptırıldığı 
kabul edilmiştir. Aynı zamanda I. Alâeddin Keykubad’ın 1237 yı-
lında vefat ettiği saray, 1243 Kösedağ Savaşından sonra Moğolla-
rın Kayseri’yi istilası sırasında yakılıp, yıkılmıştır. 1265 yılından 
sonra artık yaşanılamayacak durumda olduğu belirtilen saray-
dan, bundan sonraki süreçte hemen hemen hiç bahsedilmemiş, 
hatta yeri dahi unutulmuş, bu durum 1950’li yılların başlarına 
kadar devam etmiştir. 1953 yılında rahmetli Zeki Oral’ın sara-
yın yerini tespit amacıyla Kayseri çevresinde yaptığı çalışmalar 
olumlu sonlanmış ve aynı yıl makalesini yayınlayarak, sarayı 
ilim âlemine tanıtmıştır4.  

Selçuklu dönemi kaynaklarında saraya dair bazı bilgiler ile 
karşılaşılmakla birlikte, ne yazık ki bu bilgiler sarayın mimari 
özelliklerine dair veri sunmamaktadır. Daha çok sarayın bulun-
duğu yerin coğrafi özellikleri ve güzelliği ile ilgili bilgilerin öne 
çıktığı tanımlamalar arasında sultana ilişkin övücü sözler ile de 
karşılaşılır.  

Anadolu Selçuklu dönemine ait kaynakların başında gelen 
ve dönemin siyasi, sosyal ve kültürel konuları hakkında başvuru 
kaynağı olan İbn Bibi’nin “El Evamirü’l-Ala’iye Fil Umuri’l-Ala’i-
ye” adlı eserinde Keykubadiye Sarayına dair de övgü dolu sözler 
yer almaktadır. İbn Bibi şöyle der: “Ordu sefere çıktıktan sonra, 
Sultan kullarından bir grupla atının dizginini bir yere gitmek için 
gevşetti. Gideceği yer öyle bir yerdi ki, orayı sanki Tanrı cen-
neti dünyada göstermek için yaratmıştı. Havasının ılık olma-
sı yanında saba rüzgârı her zaman eliyle oraya misk dökerdi. 
Nehrin kıyısındaki yeşillikler, güzel sevgilinin yüzünde çıkmış 
olan yeni bir beni andırıyordu. Orada yasemin kâfur kutusunu 
açmış, menekşe gülsuyunu kendinde toplamıştı. Saba, çemenin 
zülfüne amber dökmüş, gülü Hoten miskiyle doldurmuştu. Böyle 
güzel bir yerde hâkim olan koku laleden çıkan kokuydu. Padi-
şah orada öyle bir yere indi ki, güzellikte baharın da baharına 
benziyordu. Orada öyle bir saray vardı ki, alanında güneş ve 
ay yüz taraftan görünüyordu. Keyvan’ın hayran kaldığı o yerde 
hayat suyu akıtan bir çeşme vardı. O çeşmeyle dünyanın gözü 
aydınlanmıştı. Çevresi baştanbaşa gül bahçesi idi. Onun önün-
de güzel bir yeşil deniz vardı. Üzerinde göğün yüzü her zaman 
bulutluydu. Orada balıklar ay gibi gezinirlerdi. Devlet şahın sa-
rayına sığınmıştı. Balıkların kulaklarındaki bütün halkalar al-
tından, sırtlarındaki zırhlar gümüştendi. Oradaki güller öyle bir 
ışık saçıyordu ki, sanki dünyanın gözü onlarla aydınlanıyordu. 

4- Zeki Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları”, Belleten, XVII, Ankara 1953, s. 501-517.

It is accepted that the palace was built by Alâeddin Keykubad 
I in the mid-1220s as understood from period sources. At the 
same time, the palace where Alâeddin Keykubad I died in 1237 
was burned down and destroyed during the Mongols invasion of 
Kayseri after the 1243 Kösedağ War. The palace, which was stat-
ed to be uninhabitable after 1265, was almost never mentioned 
in later sources, even its location was forgotten, and this situa-
tion continued until the early 1950s. In 1953, Zeki Oral’s studies 
around Kayseri in order to determine the location of the palace 
ended positively; thus, he published his article in the same year 
and introduced the palace to the world of science4.  

Although some information about the palace is encountered 
in Seljuk period sources, unfortunately this information does not 
provide data on the architectural features of the palace. Most of 
them focus on the geographical features and beauty of the place 
where the palace is located, in addition to praising words about 
the sultan.

One of the leading sources belonging to the Anatolian Seljuk 
period and being a reference about the political, social and cultur-
al issues of the period, Ibn Bibi’s book titled “El Evamirü’l-Ala’iye 
Fil Umuri’l-Ala’iye” is also full of laudatory words about the 
Keykubadiye Palace. Ibn Bibi narrates: “”After the army set out on 
the expedition, the Sultan with a group of his servants slacked the 
reins of his horse to head towards such a place that God had cre-
ated to show the heaven in the world. Besides the warm weather, 
the morning wind always poured muskiness there with its blow. 
The greenery by the river resembled a new spot standing out on 
the beautiful lover’s face. There, it feels like the box of jasmine and 
camphor is opened and the violet and rose water smell intense-
ly. The breeze poured amber into the smell of cummin and filled 
the rose with Hoten musk. The scent prevailing in such a beautiful 
place was that of tulips. The Sultan went to such a place that it 
looked like the peak of spring in beauty. It was such a palace that 
the sun and the moon were visible in its field from a hundred sides. 
There was a fountain pouring life water in that place where Key-
van admired. The eyes of the world were enlightened with that 
fountain. Its surrounding was full of rose gardens. There was a 
beautiful greenery in front of it, as wide as the sea. The sky’s face 
was always cloudy over it. There, fish wandered like the moon. 
The state took refuge in the palace of the shah. All the rings on the 
fish’s ears were of gold, the armor on their backs of silver. The ros-
es there radiated such a light that it was as if the eyes of the world 

4- Zeki Oral, “Kayseri’de Kubadiye Sarayları”, Belleten, XVII, Ankara 1953, pp. 501-517.
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Oradaki ağaçların meyvesi ikbal meyvesi idi. Oradaki bülbüller 
zafer nağmeleri söylerdi. Oranın bütün meyveleri dünyanın ik-
siri, ağaçların gölgesi, sevgilinin dinlendiği yer idi. Dünya oraya 
cihan padişahı Keykubad adına ikbal mührünü vurmuştu. Âle-
min Sultanı Keykubad bir süre cennet bahçesini andıran, irfan 
ve tasavvuf ehlinin canı ve ruhu gibi pak olan, ılık havası, Hita 
miskini kıskançlığa düşüren, saba rüzgârını utandıran o nezih 
yerde aklın ruhta, güneşin gökte, meleğin semada oturduğu gibi 
oturup, daha sonra yapacağı fetihleri düşünürken, bir yandan da 
geçmiş padişahları anlatan, nasihatleriyle padişahlara imamlık 
yapan, Tanrının dinini güçlendiren, yönetim işlerinde yol göste-
ren, saadet ve mutluluk konusunda rehberlik eden manzum bir 
kitap okuyordu…. Bir süre o cenneti andıran ovada sevinçli ve 
mutlu olarak dolaşırken, her ülkeden adamlar gelir, konuşulan-
ları ve duyduklarını ona anlatırlardı. Oradan mutlu bir şekilde 
eyvana döner, insanlar yüzlerini oraya çevirirlerdi. Sultan daha 
sonra eliyle bârgâhın kapısını açar, büyük küçük herkes oraya 
yol bulurdu. … Herkes o sofradan nasibini alır, hiçbir zaman kim-
se ondan mahrum kalmazdı. Sonra cihan fatihi oradan kalkar, 
saadetle başka bir eyvana giderdi”5.  

Keykubadiye Sarayı hakkında bilgi veren diğer bir dönem 
kaynağı ise, 1245 yılında Papa tarafından Moğol Hakanına Papa-
lık mektubunu ulaştırmak için görevlendirilen ve bir kesiş olan 
Simon de Saint Quentin’dir. Anadolu’da uzun süre kalan ve dö-
neme ilişkin bilgiler veren Quentin, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in 
tahta çıkışını anlattığı bölümde “O zamanlar sultanın Keykuba-
diye’de (Conquebac) bulunan bir evi Kayseri’ye (Gazariye) I leu-
ca uzaklıktaydı”6 sözleriyle Keykubadiye Sarayının konumuna 
değinmiştir. 

Anadolu Selçuklu döneminin bir başka önemli kaynağı olan 
Aksaraylı Kerimüddin Mahmud, “Feleği gör ki; çehreleri sultan-
ları imrendiren o mutlu zümreyi, o temiz imanlı ve dürüst gidişli 
insanları cefasıyla ne hale getirdi. Onların faziletlerinden şimdi 
memlekette bir hatıra kalmamış gibidir. Kayseri’nin sarayları-
na bak ki ne kapıları ne de duvarları yerindedir” ifadesi ile 1265 
yılında Keykubadiye Sarayının artık kullanılmayacak durumda 
olduğunu belirtmiştir7.  

5- İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuknâme), çev. M. Öztürk, I, An-
kara 1996, s.321-324.

6- Simon de Saint Quentin, Bir Keşişin Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, An-
talya 2006.

7- Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 
2000, s.70.

were illuminated with them. The fruit of the trees there offered 
prosperity. The nightingales sang triumphal tunes. All the fruits of 
this palace were the elixir of the world, while the shadow of the 
trees were the place where the lover rested. The world put the seal 
of eternity on behalf of the world sultan Keykubad. The sultan of 
the world, Keykubad, was sitting at a pure place that resembles 
the garden of heaven, pure like the soul and spirit of the people of 
wisdom and mysticism, while its warm air makes the Hita musk 
jealous, just like the mind occupies in the soul, the sun in the sky 
and the angel in the sky, he was thinking the conquests he will 
do later while reading a verse book telling about the past sultans, 
serving as imams to the sultans with advice, strengthening the re-
ligion of God, assisting in administrative affairs, and guiding about 
joy and happiness.… While he was wandering joyfully and happily 
on that heavenly plain for a while, men from every country would 
come and tell him what was spoken and heard. From there, he 
would happily return to the porch, and people would face him in 
admiration. The Sultan then opened the door of the palace with his 
hand, and everyone, big and small, would find their way there. … 
Everybody got their share from that table, nobody would ever be 
deprived of it. Then the conqueror of the world would get up from 
there and go to another iwan with happiness”5.  

Another source providing information about the Keykubadi-
ye Palace is Simon de Saint Quentin, who was commissioned by 
the Pope in 1245 to deliver the Papal letter to the Mongolian Khan. 
Quentin, who stayed in Anatolia for a long time and gave informa-
tion about the period, mentiones the location of Keykubadiye Pal-
ace in the section where he recounts the ascension of Gıyaseddin 
Keyhüsrev II to the throne: “At that time, the sultan’s house was 
located in Keykubadiye (Conquebac), I leuca away from Kayseri 
(Gazariye)”6.  

Kerimüddin Mahmud from Aksaray, another important source 
of the Anatolian Seljuk period, states that the Keykubadiye Palace 
was no longer in use in 1265; “It’s just fate; look what those happy 
group, whose faces envied the sultans, those who were faithful 
and honest have become! It seems like there is no memory left 
in the country from their virtues. Look at the palaces of Kayseri, 
neither the gates nor the walls are in place”7.  

5- İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l-Umuri’l-Ala’iye (Selçuknâme), transl. M. Öztürk, I, 
Ankara 1996, pp.321-324.

6- Simon de Saint Quentin, Bir Keşişin Anılarında Tatarlar ve Anadolu 1245-1248, An-
talya 2006.

7- Kerîmüddin Mahmud-i Aksarayî, Müsâmeretü’l-Ahbâr, transl. Mürsel Öztürk, An-
kara 2000, p.70.
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Baybars’ın Anadolu seferine katılmış olan Kadı Muhyiddin İbn 
Abdü’z Zahir, Risalesinde, Kayseri kenti ile ilgili olarak verdiği 
detaylı bilgilerin yanı sıra Keykubadiye Sarayına da değinmiştir: 
“Kayserililer uluları, âlimleri, zahidleri, tacirleri, halkı ve kadınları 
ile Sultanı karşıladılar. Sultan halkın bu hareketinden pek mem-
nun kaldı ve onlara bundan dolayı teşekkür etti. Kadılarına ve 
âlimlerine yanımızda yer verdi. … Sultan Gıyaseddin’in dehlizi (gi-
riş yeri olan saltanat otağı) çadırları, sultanlık alametleri, bir sara-
ya ve bahçeye yakın Keyhüsrev denilen özde bulunuyordu. Halk, 
melik, cariye, amir ve memur olmak üzere tabakalarına göre teh-
lil ve tekbir sesleri ile Sultanın şerefli rikabında yürüdüler”8. Yine 
benzer şekilde “Gerçekten Kayseri’de halk Bey Bars’ı sevinçle ve 
görülmemiş bir şekilde istikbal etti. Kendisi sultanların oturduk-
ları Keykubadiye’de misafir edildi ve Selçuklu tahtına oturtuldu; 
adına hutbe okundu, para kestirildi; askerleri halka şefkatle mu-
amele ettiler; atları için gereken samanı bile altın para ile satın 
aldılar” 9 diyerek nasıl bir kullanıma sahip olduğu bilinmemekle 
birlikte Keykubadiye’nin 1277 yılında hala önemli bir yer olduğu 
belirtilmektedir ki, bu bilgi Kerimüddin Mahmud’un verdiği bil-
gi ile çelişmektedir. Abû’l-Farac Tarihinde de “Mısır hükümdarı 
Bundukdar da çadırlarını Kayseri’nin civarında Kaykubad adını 
taşıyan yerde kurdu ve burada 15 gün kaldı”10 denilmektedir. Bu 
bilgilerde geçen “çadırlarını kurdu” ifadesinden saraya ait binala-
rın o tarihteki durumu ile ilgili bir fikir öne sürmek zordur.  

Osmanlı döneminde doğrudan sarayla ilgili bir veriye rastlan-
masa da bazı Şer’iyye Sicil kayıtlarında Keykubad veya Keyku-
badiye Karyesi şeklinde bilgilerin yer alması, bu köyün sarayın 
bulunduğu bölgede olduğunu düşündürmektedir. Günümüzde de 
hemen yakında Keykubat (Köyü) Mahallesi bulunmaktadır. 1742 
tarihli Şer’iyye Sicil kaydında Kaykubadiye Karyesi ile ilgili 308 
numaralı belgede burada yer alan bir arazi ile ilgili “buranın halen 
harap olduğundan, arazide eser-i bina kalmadığından ve mülki-
yetinin devlete ait olduğundan” söz edilmiştir. Bahsi geçen yer 
muhtemelen Keykubadiye Sarayının bulunduğu arazi olmalıdır11. 
Bunların dışında Osmanlı kaynaklarında Keykubadiye Sarayı ile 
ilgili bazı bilgiler verilmekle birlikte, söz konusu bu bilgiler daha 
çok sarayın yeri ile ilgili olup, bazen bu bilgilerde sarayın yeri de 
farklı şehirlerde gösterilmiş, bazen de Beyşehir Kubad Abad Sa-
rayı ile karıştırılmıştır. 

8- Faruk Sümer, a.g.e., s. 82.

9- Faruk Sümer, a.g.e., s. 59.

10- Gregory Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, çev. Ömer Rıza Doğrul, C. II, Ankara 1950, 
s. 599.

11- Yurdagül Özdemir, “Tarihi Veriler ve Arkeolojik Bulgularla Keykubadiye Sarayı”, TÜ-
BA-AR, Ankara 2012, s. 176-177.

Kadı Muhyiddin Ibn Abdü’z Zahir, who participated in Baybars’ 
Anatolian expedition, mentioned the Keykubadiye Palace in addi-
tion to giving detailed information about the city of Kayseri in his 
booklet: “The people of Kayseri welcomed the Sultan with their 
notables, scholars, ascetics, merchants, men and women. The 
Sultan was very pleased with this warm reception and thanked 
them for it. He accepted kadis and scholars together with us.… Sul-
tan Gıyaseddin’s vestibule (the entrance to the sultanate pavilion,) 
tents, signs of sultanate were located in a centre called Keyhüsrev, 
similar to a palace or a garden. The people, rulers, concubines, 
chiefs and officers marched in the honor of the Sultan with the 
voices of praise and takbir.”8. Similarly, he stated “Indeed, the peo-
ple of Kayseri have welcomed Bey Bars with joy and in an unprec-
edented way. He was hosted in Keykubadiye, where the sultans 
lived, and was seated on the Seljuk throne; a sermon was read on 
behalf of him, money was delivered, while the soldiers treated the 
people with compassion; they bought even the straw needed for 
their horses with gold 9”. Although it is not known how it was used, 
it is stated that Keykubadiye was still an important place in 1277, 
which contradicts with the information Kerimüddin Mahmud 
gave. Abû’l-Farac also said that “Egyptian ruler Bundukdar also 
set up his tents in the place called Kaykubad around Kayseri and 
stayed here for 15 days”10. It is difficult to give an idea about the 
state of the palace buildings at that time from the expression “he 
set up his tents”. 

Although there is no data directly related to this palace in the 
Ottoman period, the fact that there are information in the form 
of Keykubad or Keykubadiye Karesi in some court records sug-
gests that this village is in the area where the palace is located. 
Today, there is Keykubat (Village) Neighborhood just nearby. In 
the court record dated 1742 and with the document number 308 
on Kaykubadiye Karesi, it is mentioned about the land in this area 
as; “The area is still in ruins, there are no buildings left and the 
property belongs to the state.” The mentioned place is probably the 
land where the Keykubadiye Palace is located11. Apart from these, 
although some information about Keykubadiye Palace is given in 
Ottoman sources, this information is mostly related to the location 
of the palace, or sometimes the location of the palace is shown 
in different cities, even confused with the Beyşehir Kubad Abad 
Palace.

8- Faruk Sümer, ibid., p. 82.

9- Faruk Sümer, ibid., p. 59.

10- Gregory Abû’l-Farac, Abû’l-Farac Tarihi, transl. Ömer Rıza Doğrul, vol. II, Ankara 
1950, p. 599.

11- Yurdagül Özdemir, “Tarihi Veriler ve Arkeolojik Bulgularla Keykubadiye Sarayı”, TÜ-
BA-AR, Ankara 2012, pp. 176-177.
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Yukarıda da belirtildiği üzere, sarayın bulunduğu yer konu-
sunda özellikle Osmanlı kaynaklarında farklı yerler önerilmiş, bu 
belirsizlik 1953 yılına kadar devam etmiştir. 1953 yılında yaptığı 
yüzey araştırmaları ve sondajlarla Keykubadiye Sarayı’nın yerini 
belirleyen ve bu süreci anlatan makalesiyle sarayı ilk kez bilim 
dünyasına tanıtan Zeki Oral olmuştur12. Oral, Keykubadiye Sara-
yı’nın yerini tespit amaçlı olarak oluşturduğu ekiple birlikte Kay-
seri’de belli yerleri dolaştıktan sonra Kiybad (Keykubad) dağına 
çıkarak etrafı incelediğini ve dağın batı yönünde “… 30 kadar göz-
den çıkan ve kocaman bir çay olup akan büyük bir menba vardır. 
Menbaın başında ve suya muvazi olarak 510 m uzunluğunda 200 
m genişliğinde bir ören sahası dikkati çeker. Hükümdara, vezirle-
re mahsus saraylar, mescitler, hamam ve hasahurlar buradadır. 
Hakiki vaziyet burada yapılacak kazılar neticesinde meydana çı-
kacaktır. Membaın etrafı hakikaten çayırlık, çimenlik cennet gibi 
bir yerdir” diyerek bahsettiği alanın Keykubadiye Sarayı olduğunu 
belirtir13. Makalede yine Dört Kemerli Yapıyı tanımlayarak (Fotoğ-
raf 2), yüzey araştırmasında çok sayıda çini parçaları ile içi-dışı 
mavi sırlı çanak çömlek, kandil kırıkları bulunduğunu belirtir12.  

Sözü edilen bu süreç sonrasında saray üzerinde ilgi uyanmış 
ve bazı yayınlar yapılmış14, sonrasında 1964 yılında Prof. Dr. Ok-
tay Aslanapa başkanlığında bilimsel anlamda ilk kazı çalışması 
gerçekleşmiştir. Çalışmalar günümüzde de mevcut olan iki yapı 
kalıntısı ile birlikte dört alanda yürütülmüştür. Dört Kemerli Yapı 
çevresinde yapılan çalışmalarda yaklaşık bir metre derinliğe ka-
dar inilmiş, su çıkması sebebiyle bu alanda kazıya devam edile-
memiştir15 (Fotoğraf 3).  

“Dört Kemerli Yapının yaklaşık 50 m kuzeyinde, yarımada 
şeklinde göle uzanan bataklık ve sazlarla çevrili bir tepe üze-
rinde” şeklinde bahsedilen alanda yürütülen çalışmada kesme 
taşlar ve moloz yıkıntıları ile duvarlar üzerinde birbirine paralel 
üç tonozlu küçük bir köşk yapısı açığa çıkarılmıştır. Küçük Köşk 
olarak adlandırılan bu yapının önünde göle bakan bir sahil terası 
ortaya çıkmıştır. Burada 2.40 m uzunluğunda 1.60 m genişliğin-
de dikdörtgen kısımla birleşik yedi dilimli yekpare bir blok taş 
bulunmuştur. Aslanapa, buranın bir balkon ya da kayıkların ra-
hatça yanaşabileceği bir iskele olabileceğini belirtmektedir16. Gü-
nümüzde söz konusu yapıya dair hiç bir veri bulunmamaktadır.  

12- M. Zeki Oral, a.g.m., s. 501-517.

13- M. Zeki Oral, a.g.m., s. 501-514.

14- Kurt Erdmann, “Keykubadiye’deki Dört Kemerli Bina Hakkında”, Yıllık Araştırmalar 
Dergisi, Ankara 1957, s. 93-106; Kurt Erdmann, “Seraybauten des Dreizehnten und vier- 
zehnten Jahrhunderts in Anatolien”, Ars Orientalis, V. III, Michigan 1959, s. 77-94.

15- Oktay Aslanapa, “Kayseri’de Keykubadiye Köşkleri Kazısı, 1964”, Türk Arkeoloji Der-
gisi, XIII/1, Ankara 1965, s. 19.

16- O. Aslanapa, a.g.m., s. 19.

As stated above, different places were suggested in Ottoman 
sources regarding the location of the palace, and this uncertainty 
continued until 1953. Zeki Oral, who determined the location of 
the Keykubadiye Palace with surface researches and soundings in 
1953, introduced the palace to the world of science for the first time 
with an article describing this process12. Oral toured certain plac-
es in Kayseri with the team he formed to locate the Keykubadiye 
Palace, climbed Kiybad (Keykubad) mountain and examined the 
surroundings; “…There is a great spring with 30 sources flowing 
into a huge stream. At the beginning of the stream and parallel 
to the water, a 510 m long and 200 m wide archaeological site 
draws attention. Palaces, mosques, baths and hasahurs for rulers 
and viziers are located here. The real situation will be revealed 
as a result of future excavations here. The area around the spring 
is really a meadowy, green place like heaven”, he described the 
Keykubadiye Palace 13. Describing the Four-Arched Building again 
in the article (Photo 2), he states that large number of tile frag-
ments, inside and outside blue glazed pottery and oil lamp shards 
were found during the survey12.  

As a result of these processes,  researchers began to put a spot-
light on the palace and printed some publications14, and then in 
1964, the first scientific excavation was conducted under the di-
rection of Prof. Dr. Oktay Aslanapa. The studies were carried out in 
four areas, together with two building remains that are still present 
today. During the work around the Four-Arched Building, the area 
was excavated down to a depth of approximately one meter, but 
could not be continued due to the emergence of water15 (Photo 3).  

A small mansion with three parallel vaults on the walls, cut 
stones and rubble ruins were unearthed with in the area men-
tioned as “On a hill surrounded by swamps and reeds, about 50 
m north of the Four Arched Building, in the form of a peninsula”. 
A beach terrace overlooking the lake has emerged in front of this 
building, called the Küçük Köşk. Here, a monolithic block stone 
with seven slices combined with a 2.40 m long 1.60 m wide rec-
tangular part was found. Aslanapa states that this place can be a 
balcony or a pier where boats can easily dock16. Currently, there is 
no data regarding the structure in question.

12- M. Zeki Oral, ibid., pp. 501-517.

13- M. Zeki Oral, ibid., pp. 501-514.

14- Kurt Erdmann, “Keykubadiye’deki Dört Kemerli Bina Hakkında”, Yıllık Araştırmalar 
Dergisi, Ankara 1957, s. 93-106; Kurt Erdmann, “Seraybauten des Dreizehnten und vier- 
zehnten Jahrhunderts in Anatolien”, Ars Orientalis, V. III, Michigan 1959, pp. 77-94.

15- Oktay Aslanapa, “Kayseri’de Keykubadiye Köşkleri Kazısı, 1964”, Türk Arkeoloji Der-
gisi, XIII/1, Ankara 1965, p. 19.

16- O. Aslanapa, ibid., p. 19.
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Fotoğraf 2. Dört Kemerli Yapı (Zeki Oral)
Photo 2. Four Arched Building (by Zeki Oral)
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Fotoğraf 3. Dört Kemerli Yapı (Oktay Aslanapa)
Photo 3. Four Arched Building (by Oktay Aslanapa) 
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Oktay Aslanapa tarafından diğer bir çalışma, günümüzde de 
kısmen mevcut olan Tonozlu Yapı ve çevresinde gerçekleştiril-
miştir. Yapının batı yönünde yürütülen çalışmalar sırasında bazı 
duvarlar açığa çıkmış, bu alanın kuzey tarafında çok kalın duvar-
larla çevrili küçük kare bir mekân ile mekânın içinde 20x20 cm 
boyutlu tuğlalardan yapılan bir ocak tespit edilmiş ve bu bölüm 
mutfak olarak adlandırılmıştır. Doğu yönde yapılan çalışmalarda 
ise duvarları yıkılmış olan dikdörtgen şeklinde büyük bir mekân 
bulunmuştur17 (Fotoğraf 4). Kazı sırasında en yoğun buluntu To-
nozlu Yapı ve çevresinde ele geçirilmiş, bunlar arasında özellikle 
çiniler önemli bir yer tutmuş, bunların bir kısmının fotoğrafları ile 
çizimleri makalede yer almıştır18 (Çizim 1).  

Keykubadiye Sarayı’nda, 1980 yılında Prof. Dr. Oluş Arık baş-
kanlığında kazı çalışmaları yeniden başlamıştır. Fakat hem fabri-
ka arazisinde daha kapsamlı bir kazı için anlaşma sağlanamama-
sı hem de 12 Eylül ihtilalinin olması sebebiyle çalışmaya son veril-
miştir. Bu dönemde günümüzde de mevcut olan iki yapı dışında 
Aslanapa’nın söz ettiği, göl kıyısındaki Üç Tonozlu Köşk kalıntısı, 
rıhtım ve diğer yapı kalıntıları görülememiştir. Bu kısa süreli ça-
lışma esnasında Aslanapa’nın bulduğu çini örneklerinin benzeri 
çini parçaları ele geçmiştir19. 

Bundan sonraki süreçte, 2014 yılına kadar saray kaderine 
terkedilmiş, aynı zamanda Şeker fabrikasının inşasından itibaren 
fabrikaya ait atıklar, saray kompleksinin doğu yönüne dökülmüş 
ve bu alan günümüzde adeta suni bir tepeye dönüşmüştür. Os-
man Eravşar 1992 yılında Şeker Gölünün suyunun boşaltılması 
üzerine göl alanından bol miktarda çininin çıktığını, çinilerin ge-
ometrik, bitkisel ve rumi süslemeli olduğunu, aralarında figürlü 
örneklerin de bulunduğunu belirtmektedir20. Yine bu süre içeri-
sinde saraya ilişkin bir yüksek lisans tezi hazırlanmış ve bu tez ile 
ilişkili bir de makale yayınlanmıştır21. Ayrıca sarayları ve çinileri 
konu edinen bazı çalışmalarda da saraydan kısaca söz edilmiştir. 

Saray yerleşkesinde, büyük ölçüde tahribata uğramış şekil-
de günümüze kadar ulaşabilen, Dört Kemerli Yapı (Küçük Köşk) 

17- O. Aslanapa, a.g.m., s. 19.-20.

18- Oktay Aslanapa başkanlığında yürütülen kazıda çıkan malzemelerin nerede oldu-
ğu konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Günümüzde Kayseri Müzesinde 
bulunan bazı çini parçalarının Keykubadiye Sarayına ait olduğu belirtilmekle birlikte, 
bu malzemelerin müzeye nasıl geldiği belli değildir. Bkz. Yurdagül Özdemir, Kayseri 
Keykubadiye Sarayı Arkeolojisi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Konya 2014.

19- Rüçhan Arık ve Oluş Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Selçuklu ve Beylikler 
Çağı Çinileri, İstanbul 2007, s. 250; Rüçhan Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 
2017, s. 127.

20- Osman Eravşar, “Kayseri’de Selçuklu Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik, S. 20, 
İstanbul 2000, s. 93.

21- Yurdagül Özdemir, a.g.t.; Yurdagül Özdemir, a.g.m..

Another work by Oktay Aslanapa was carried out in and 
around the Vaulted Building, which is partially present today. Dur-
ing the work carried out in the western direction of the building, 
some walls were revealed, together with a small square room sur-
rounded by very thick walls in the north of this area and a fireplace 
made of 20x20 cm bricks in the section named as the kitchen. In 
the studies carried out in the east direction, a large rectangular 
room with collapsed walls was found17 (Photo 4). A vast number 
of finds were found in the Vaulted Building and its surroundings, 
among which tiles especially took an important place, as seen in 
the photographs and drawings included in the article18 (Drawing 1).  

Excavations resumed under the direction of Prof. Dr. Olcay 
Arık in the Keykubadiye Palace in 1980. However, the work was 
terminated due to the failure to reach an agreement for a more 
comprehensive excavation on the factory site and the September 
12 military coup. In this period, the ruins of the Three Vaulted Pa-
vilion on the lake shore, dock and other building remains, which 
Aslanapa mentions, were not available anymore, except for the 
two structures that are still present today. During this short-term 
study, tile pieces similar to those found by Aslanapa were recov-
ered19. 

In the following period, the palace was left to its fate until 2014, 
and at the same time, the waste belonging to the factory was 
poured into the east side of the palace complex since the con-
struction of the sugar factory, which turned the area into an artifi-
cial hill today. Osman Eravşar states that when the water of Şek-
er Lake was drained in 1992, plenty of geometric, floral and rumi 
decorated tiles along with figured examples were recovered from 
the lake area20. During this period, a master’s thesis on the palace 
was prepared and an article related to this thesis was published21. 
In addition, the palace was briefly mentioned in some other stud-
ies on palaces and tiles.

In the palace campus, an attempt was made by the manage-
ment of Kayseri Sugar Company to protect the two structures 

17- O. Aslanapa, ibid., pp. 19.-20.

18- There is no information about the location of the materials found in the excavation 
conducted under the direction of Oktay Aslanapa. Although it is stated that some of 
the tile pieces found in Kayseri Museum today belong to the Keykubadiye Palace, it is 
not clear how these materials came to the museum. see. Yurdagül Özdemir, Kayseri 
Keykubadiye Sarayı Arkeolojisi, S.U. Institute of Social Sciences, Unpublished Master’s 
Thesis, Konya 2014.

19- Rüçhan Arık ve Oluş Arık, Anadolu Toprağının Hazinesi Çini Selçuklu ve Beylikler 
Çağı Çinileri, İstanbul 2007, p. 250; Rüçhan Arık, Selçuklu Saray ve Köşkleri, Ankara 
2017, p. 127.

20- Osman Eravşar, “Kayseri’de Selçuklu Köşk ve Sarayları”, Sanatsal Mozaik, no. 20, 
İstanbul 2000, p. 93.

21- Yurdagül Özdemir, diss.; Yurdagül Özdemir, ibid..
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Fotoğraf 4. Tonozlu Yapı (Oktay Aslanapa)
 Photo 4. Vaulted Building (by Oktay Aslanapa)
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Çizim 1. Çini restitüsyon çizimleri (O. Aslanapa)
Drawing 1. Tile restitution drawings (by O. Aslanapa)
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ve Tonozlu Yapı (Büyük Köşk) şeklinde isimlendirilen iki yapının 
korunmasına yönelik olarak Kayseri Şeker Şirketi yönetimi ta-
rafından bir girişimde bulunulmuş, bu doğrultuda her iki yapı-
nın projelerinin hazırlanması konusunda bir firma ile anlaşma 
sağlanmıştır. Projelerin sağlıklı şekilde yapılabilmesi için Kayse-
ri KVKBK tarafından yapıların etrafında sondaj çalışması yapıl-
ması istenmiş, bu bağlamda Kayseri Şeker Şirketi yönetiminin 
parasal desteği ile Kayseri Müzesi denetiminde ve Prof. Dr. Ali 
Baş’ın bilimsel danışmanlığında, Arş. Gör. Şükrü Dursun’un ise 
arazi sorumluluğunda 07.04.2014-17.04.2014 tarihleri arasında 
her iki yapının çevresinde sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Öncelikle Dört Kemerli Yapının dört yönünde 1,00 m genişliğin-
deki alan kazılarak yapı tamamıyla açığa çıkarılmış, doğu yönde, 
yapıya bitişik olarak kuzey-güney doğrultuda uzanan kireç harç-
lı bir duvar tespit edilmiştir (Fotoğraf 5). Özellikle batı yöndeki 
ayaklarda olmak üzere statik açıdan sorunların olması sebebiy-
le, restorasyon gerçekleşinceye kadar yapı metal taşıyıcılı ahşap 
malzemelerle askıya alınarak, geçici koruma altına alınmıştır.

 Dört Kemerli Yapı (Küçük Köşk) dıştan dışa yaklaşık 
6.00x6.00 m ölçülerindedir. Ayaklar kare kesitli olup, her bir ke-
narı çok az farklılık göstermekle birlikte, ortalama 1.40 m civa-
rındadır (Çizim 2 ).

Günümüze harap durumda ulaşan yapı, mevcut şekliyle dört 
ayağın sivri kemerlerle birbirlerine bağlanarak üzerinin çapraz 
tonoz ile örtülmesiyle oluşan baldeken tarzdadır (Çizim 3). Yapı-
nın kemerleri ile tonozu günümüze büyük ölçüde sağlam olarak 
gelebilmiş, kemerler dışında kalan -kemer köşelikleri- ve 1950-
1960’lı yıllara ait fotoğraflarda sağlam olduğu görülen duvar örgü-
süne ait yonu taşlardan, doğu ve kuzey cephedekilerin bir bölü-
mü kalabilmiş, diğer cephelerdekiler ise tamamen kaybolmuştur. 
Sondaj çalışması sonucunda bir bölümü toprak altından çıkarılan 
ayaklardan kuzeydoğu ve güneydoğudaki sağlam olmakla bir-
likte, kuzeybatı ve güneybatı ayaklara ait taşların bir bölümü ta-
mamen erimiş durumdadır (Fotoğraf 6). Ayrıca yine 1964 yılında 
sağlam olarak yerinde duran tonozun sekiz kenarlı kilit taşı ise 
günümüzde kayıptır.

O. Aslanapa’nın makalesinde yer alan fotoğrafta sağlam ola-
rak görülen kuzey cephedeki geometrik motiflerle süslenmiş 
ters U formlu silmenin, yine geometrik olmakla birlikte yanlara 
göre farklı motiflerle süslenen üst yatay kısmı tamamen kaybol-
muş, düşey bölüm ise kısmen sağlam şekilde günümüze gele-
bilmiştir. Benzer şekilde kemer ve çevresindeki süslemeler de 
neredeyse tamamen yok olmuştur (Fotoğraf 7).

named Four-Arched Building (Small Mansion) and Vaulted Build-
ing (Big Pavilion), which have survived until today, and in this di-
rection, an agreement has been made with the company. In order 
for the projects to be carried out in a healthy way, Kayseri KVK-
BK requested drilling work around the structures, thus, drilling 
work was carried out around both buildings between 07.04.2014-
17.04.2014 under the land responsibility of Res. Asst. Şükrü Dur-
sun with the financial support of the Kayseri Sugar Company 
management, under the supervision of the Kayseri Museum and 
under the scientific consultancy of Prof. Dr. Ali Baş. First of all, an 
area of 1.00 m wide in four directions of the Four Arched Building 
was excavated and the structure was completely exposed, and a 
lime-mortar wall was found adjacent to the building in the east di-
rection, extending in a north-south direction (Photo 5). Due to the 
static problems, especially on the western pillars, the building was 
supported with metal-bearing wooden materials and taken under 
temporary protection until the restoration.

 The Four Arched Building (Small Pavilion) measures approx-
imately 6.00x6.00 m from outside. The feet are square in cross 
section, with a slight difference on each side, around 1.40 m wide 
(Drawing 2).

The building, which survived today in ruins, is in the baldachin 
style, which consists of four pillars connected to each other with 
sharp arches and covered with cross vaults (Drawing 3). The arch-
es and the vault of the building have survived to the present day 
to a great extent, except for the arches - the arch corners -, and of 
the dressed masonry, which is seen to be intact in the photographs 
from the 1950s and 1960s, some on the east and north façades 
have remained, while those on the other facades have completely 
disappeared. As a result of the drilling work, some of the pillars 
removed from underground are found intact in the northeast and 
southeast, but some of the stones belonging to the northwest and 
southwest pillars are completely eroded (Photo 6). In addition, 
the eight-sided keystone of the vault, which remained intact until 
1964, is now missing.

The upper horizontal part of the inverted U shaped molding, 
which is decorated with geometric motifs on the north facade, as 
seen intact in the photograph in O. Aslanapa’s article, has disap-
peared completely, while the vertical part is partially intact. Sim-
ilarly, the arch and the decorations around it have almost disap-
peared (Photo 7).
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 Fotoğraf 5. 2014 yılı sondaj çalışması sonrası Dört Kemerli Yapı. 
Photo5. Four Arched Building after the 2014 drilling work. 
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Çizim 2. Dört Kemerli Yapı Planı (Oba Mimarlık)
Drawing 2. Four Arched Building Plan (by Oba Mimarlık)
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Çizim 3. Dört Kemerli Yapı cephe çizimleri (Oba Mimarlık)
Drawing 3. Four Arched Building facade drawings (by Oba Mimarlık)
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Fotoğraf 6. 2014 yılı sondaj çalışması sonrası Dört Kemerli Yapı
Photo 6. Four Arched Building after the 2014 drilling work

Fotoğraf 7. Dört Kemerli Yapı kuzey cephe
Photo 7. The north facade, Four Arched Building
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Kuzey ve batı cephelerde, kenarlarda iç içe geçmiş yarım da-
ire silmelerle başlayan ve ayakların alt kısmında dönerek adeta 
çerçeve oluşturan süsleme programında, içteki silme daha geniş 
tutularak, cephede esas süslemeyi barındıran bölüm olmuştur. 
Silmede, farklı eksenlerde kırılmalar yaparak ilerleyen şeritlerin 
geçmeleriyle ortaya çıkan sonsuz karakterli on iki kollu yıldız 
kompozisyonu yer alır. Şeritlerin geçme sistemine göre yıldızla-
rın etrafında ışınsal düzlemde düzgün olmayan altıgenler ve her 
bir yıldız kompozisyonun birleşme aralarında farklı geometrik 
şekiller görünmektedir (Çizim 4).

Kademeli olan her iki kemerde farklı kompozisyonlar izlen-
mektedir. Günümüze ulaşan bir parçadan üstteki kemerin ka-
palı geometrik şekillerin geçmeleriyle oluşan zencirek, alttaki 
kemer ise merkezde motif oyma, etrafında kazıma tekniği ile 
yapılmış ince çizgilerle çevrili, yan yana sıralı yarım altı kollu 
yıldızlarla biçimlendirilmiştir.

Yapının güney cephesi diğer cephelere göre daha farklı bir 
görünüm sergiler. Cephedeki ana kemer dışında, cephenin doğu 
köşesinden başlayan ve içerisi kavisli olarak düzenlenen ikinci 
bir kemer cephenin ortasına kadar devam ederek sonlanmak-
tadır (Fotoğraf 8). 

Sondaj çalışması sırasında, yapının güneydoğu ayağının batı 
iç yüzüne bitişik olarak başlayan ve güney yönlü üç basamağı 
izlenebilen merdiven ortaya çıkmıştır. Merdivenin küçük bir sa-
hanlık yaparak batıya doğru döndüğü anlaşılmaktadır (Fotoğraf 
9). Basamakların bundan sonraki bölümü yıkılmıştır. Fakat hem 
basamakların konumu hem de güney cephedeki ikinci kemerin 
düzenlenişi, burada yapının üzerine -üst katına?- çıkışı sağla-
yan bir merdivenin olduğunu göstermektedir. Söz konusu ikinci 
kemerin içerisinin kavisli olarak düzenlenmesi, insanların üst 
kısma çıkarken başını çarpmaması için yapılmıştır ve önemli bir 
detay olarak dikkat çekmektedir. 

Güney ve doğu cephelerde ayakların arasının duvarla örül-
düğü, diğer cephelerde ise duvarlara yer verilmediği, buna bağlı 
olarak da duvarla örülen cephelerde süslemenin olmadığı, du-
varsız cephelerin süslendiği görülür. Güney cephedeki duvar 
hem içten hem de dıştan düzgün yonu taş, doğu cephedeki du-
var ise içte düzgün yonu taş, dışta moloz taş örgülüdür. Doğu 
yönde mekânların bulunması sebebiyle bu kısmın moloz örgülü 
şekilde bırakıldığı anlaşılmaktadır.

In the decoration program that starts with semicircular mold-
ings intertwined on the north and west facades and forms a frame 
by rotating at the bottom of the feet, the part containing the main 
decoration was formed by keeping the inside wider. In the mold-
ing, there is a twelve-armed star composition with an infinite 
character, which emerges as a result of the passing of the streaks 
advancing by breaking in different axes. According to the cross-
ing system of the stripes, irregular hexagons in the radial plane 
around the stars and different geometric shapes are seen between 
the junctions of each star composition (Drawing 4).

Different compositions can be traced in both of the graded 
arches. In a piece that has survived to the present day, the guil-
loche is formed by the crossing of the closed geometric shapes of 
the upper arch, and the lower arch is shaped with half-six-point-
ed stars lined up side by side, surrounded by motif carving in the 
center and thin lines made with the engraving technique around it.

The south facade of the building exhibits a different appear-
ance compared to other facades. Except for the main arch on the 
façade, a second arch starting from the east corner of the façade 
and curved inside ends up in the middle of the façade (Photo 8).

During the drilling work, a staircase that starts adjacent to the 
west interior face of the southeast pillar of the structure and which 
can be traced to three steps in south direction was exposed. It is 
understood that the staircase turned westward by making a small 
landing (Photo 9). The next part of the steps has been demolished. 
However, both the location of the steps and the arrangement of 
the second arch on the south façade show that there is a staircase 
that provides access to the upper floor of the building. The curved 
arrangement of the interior of the aforementioned second arch is 
made to prevent people from hitting their heads while climbing up 
and draws attention as an important detail.

On the south and east facades, it is seen that the walls are built 
between the pillars, on the other facades there are no walls, and 
consequently, there are no decorations on the facades built with 
walls, notably only the facades without walls are decorated. The 
wall on the south façade is made of smooth stone both inside and 
outside, while the wall on the east side is made of smooth stone 
inside and rubble stone outside. It is understood that this part was 
left with rubble because of the presence of the rooms in the east 
direction.
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Çizim 4. Dört Kemerli Yapı kuzey cephe süsleme restitüsyonu (Ş. Dursun)
Drawing 4. The north facade decoration restitution, Four Arched Building (by Ş.Dursun)
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Fotoğraf 8. Dört Kemerli Yapı güneybatıdan görünüm
Photo 8. View from the southwest of the Four Arched Building

Fotoğraf 9. Dört Kemerli Yapı merdiven
Photo 9. The Stairs of the Four Arched Building
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Yapının üzeri çapraz tonoz ile örtülmüştür. Fakat buradaki 
uygulama basit bir çapraz tonoz yerine, çapraz tonozu oluşturan 
sistemde köşeden köşeye atılan kemer taşlarının tamamı kilit 
taşı mantığında yapılmış, ortaya ise günümüzde mevcut olma-
yan sekiz kenarlı bir kilit taşı yerleştirilmiştir (Fotoğraf 10). Yapı-
nın üzeri dışarıdan toprak kaplıdır. 

Yapı Anadolu Selçuklu kervansarayların bazılarında, avlu or-
tasında gördüğümüz köşk mescitlerinin alt bölümünü hatırlat-
maktadır. Büyük ölçüde tahribata uğradığı için üst katının olup 
olmadığı konusunda da kesin bir şey söylemek zordur. Fakat 
mevcut şekliyle böyle bir yapının,  daha önceki araştırmalarda 
öne sürüldüğü gibi köşk olarak değerlendirilmesi zordur. Eğer 
bir köşk olarak yapılmış ise bir üst kat beklenilmelidir. Yukarıda 
bahsedilen merdiven düzeni aslında bir üst kat olması yönün-
de önemli bir veri olarak görülmelidir. Bu durumda da üst katın 
daha basit bir malzeme ile inşa edilmiş olabileceği düşünülme-
lidir. 

Sondaj çalışması benzer şekilde Tonozlu Yapının (Büyük 
Köşk) içinde ve çevresinde de gerçekleştirilmiştir (Fotoğraf 11). 
Yapının içerisindeki dolgu temizlenmiş ve moloz taş malzemeli 
döşemeye rastlanılmıştır. Doğu ve güneydoğu yönde yapılan ça-
lışmalarda ise daha düzgün döşenmiş zemin ile karşılaşılmış ve 
güneydoğu köşede, güneye açılan bir kapı tespit edilmiştir. Batı 
yönde küçük bir alanda gerçekleşen sondaj sırasında bol mik-
tarda çini ve seramik malzemeler ortaya çıkmış, ayrıca figürlü 
bir alçı parçası da ele geçmiştir. 

 Tonozlu Yapı, Dört Kemerli Yapının güneyinde, doğu-batı 
doğrultuda inşa edilmiş bir eserdir. Günümüze büyük ölçüde 
tahrip olmuş şekilde ulaşan eser mevcut şekliyle içten içe yak-
laşık 8.80 x 6.65 m ölçülerindedir. Duvar kalınlığı ise yaklaşık 
0.75 m’dir. Yapının, geçen yüzyılın ortalarına doğru bir ara mes-
cit olarak kullanıldığı ifade edilmektedir.

Oktay Aslanapa binanın başka yapılarla bağlantılı olduğunu 
belirtmiş ve buna dair bazı çizim ve fotoğraflar yayınlamıştır. 
Bizim yürüttüğümüz sondaj çalışması da mevcut yapının içe-
risinde ve etrafında olmuştur. Sondaj çalışması sonucu binanın 
toprak altında kalan duvarları ortaya çıkarılmış, ayrıca çıkan du-
var kalıntılarından, yapının başka eserlerle de bağlantılı olduğu 
anlaşılmıştır.

The top of the building is covered with cross vaults. Howev-
er, in the application here, instead of a simple cross vault, all of 
the arch stones placed from corner to corner in the system form-
ing the cross vault were made in the logic of keystone, and an 
eight-sided keystone was placed in the middle (Photo 10). The 
building is covered with soil from the outside.

The structure reminds us of the lower part of the mansion 
mosques we see in the middle of the courtyard in some of the 
Anatolian Seljuk caravanserais. It is difficult to say for sure wheth-
er the upper floor was available or not, as it has been severely 
damaged. However, in its current form, it is difficult to evaluate 
such a building as a mansion, as suggested in previous studies. If 
it had been built as a mansion, an upper floor should have been 
present. The above-mentioned staircase layout should be seen as 
an important data for being an upper floor. In this case, it should 
be considered that the upper floor could have been built with a 
simpler material.

The drilling work was similarly carried out in and around 
the Vaulted Building (Big Pavilion) (Photo 11). The filling inside the 
building was cleaned and a floor with rubble stone material was 
found. During the studies conducted in the east and southeast di-
rections, a more evenly paved floor was encountered and a door 
opening to the south was found in the southeast corner. During 
the drilling in a small area in the west direction, plenty of tile and 
ceramic materials were unearthed, along with a figured piece of 
plaster.

 The Vaulted Building is a work built in the east-west direc-
tion to the south of the Four Arched Building. The work, which 
has reached today in a largely destroyed form, measures approx-
imately 8.80 x 6.65 m in its present form, with the wall thickness 
about 0.75 m. It is stated that the building was used as a mosque 
for a while towards the middle of the last century.

Oktay Aslanapa states that the building was connected with 
other structures, about which he published some drawings and 
photographs. The drilling work we conducted has also been in 
and around the existing structure. As a result of the drilling work, 
the underground walls of the building were unearthed, and it was 
understood from the wall remains that the structure was also con-
nected with other buildings.
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Fotoğraf 10. Dört Kemerli Yapı örtü sistemi
Photo 10. Four Arched Building Cover System



KEYKUBADİYE SARAYI / KEYKUBADIYE PALACE 325

Fotoğraf 11. 2014 yılı sondaj çalışması sonrası Tonozlu Yapı
Photo 11. Vaulted Building after the 2014 drilling work
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Yapı, günümüzde iki takviye kemerinin desteklediği sivri to-
nozlu kalıntı şeklindedir (Çizim 5). Takviye kemerleri kesme taş, 
diğer kısımlar ise moloz taş ile inşa edilerek sıvanmıştır. 

Yapının mevcut bölümlerinde, hem tonozda hem de kuzey 
duvarda tahribatlar söz konusudur. Aynı zamanda güney dış du-
varın kaplamaları tamamen sökülmüş, kuzey yönde ise duvar 
kaplamaları alt bölümde yaklaşık 50 cm yükseklikte korunabil-
miş, üst kısım kaplamaları ise tamamen yok olmuştur. Tonozun 
üzeri dışta ince bir toprak tabakası ile kaplanmıştır.

Sondaj çalışması sonrasında, yapının etrafındaki farklı yapı-
lar ile bağlantısının olduğu tespit edilmiştir. Güney yönde, yıkıl-
mış olan bölümün ortasında düzgün yonu taş döşeli zemine sa-
hip bir bölüm ile irtibatlı bir kapının olduğu anlaşılmıştır. Tarihini 
tespit edemediğimiz bir dönemde kapının onarım geçirdiği ve 
bu süreçte açıklığın daraltılarak çamur harçlı olarak yeniden dü-
zenlendiği anlaşılmış, rölövesi alınarak kaldırılan bu malzeme-
lerden sonra özgün girişin bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Buna 
göre girişin basit bir açıklık şeklinde olmadığı, adeta özel bir 
yere açılan kapı şeklinde yapıldığı görülmektedir. Yapının zemi-
ninin kesme taş döşemeli olduğu anlaşılmaktadır. Fakat zemin 
günümüzde her yerde aynı seviyede değildir. Bazı bölümlerde 
zemin kaplaması sökülmüş, bazı kısımlarda ise yaklaşık 15-20 
cm daha aşağıdadır. Bunda aynı zamanda malzeme farklılığı da 
dikkati çeker. Güneydoğu bölümde düzgün döşeme izlenirken, 
diğer kısımlarda moloz taş döşeme görülür (Fotoğraf 12). 

Bazı bölümlerde, yapının statiğine zarar verir düşüncesiyle 
sondaj çalışması gerçekleştirilmemiştir. Özellikle güney duvara 
koruma amaçlı olarak sonradan yapılan destek sistemi olduğu 
gibi bırakılmış, yine bu yönde temizlik yapılamamıştır. Yapının 
güney duvarındaki izler bu yönde ikinci bir tonozun olabilece-
ğini göstermektedir. Yapının özgün durumunun yapılacak kazı 
sonrasında açıklığa kavuşabileceğini düşünmekteyiz.

Sondaj sırasında hem Dört Kemerli Yapı hem de Tonozlu Ya-
pıda ele geçen çini malzemeler arasında, bitkisel ve geometrik 
motifli örneklerin yanı sıra, farklı teknik ve özellikte figürlü ör-
neklerin de bulunması, sarayın yoğun süsleme programına sa-
hip olduğunu gösteren malzemeler olarak dikkat çekmektedir22. 

22- Ali Baş, Şükrü Dursun ve Yurdagül Özdemir, “Keykubadiye Sarayı Sondaj Çalışması 
Çini Buluntuları”, Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi 
Araştırmaları Sempozyumu (22-25 Ekim 2014), Aydın 2017, s. 105-123; Ali Baş ve Şükrü 
Dursun, “Keykubadiye Sarayı 2014 Yılı Sondaj Çalışması”, XX. Uluslararası Ortaçağ ve 
Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02-05 Kasım 2016), 
Sakarya 2017, s. 87-105.

The building is in the form of a pointed vaulted ruin supported 
by two reinforcing arches today (Drawing 5). Reinforcement arch-
es are built with cut Stone, while other parts are built with rubble 
stone and plastered.

There are damages in the existing parts of the building, both on 
the vault and on the north wall. At the same time, the coverings 
of the southern outer wall are completely dismantled, while in the 
north the wall coverings are preserved at a height of about 50 cm 
in the lower part, and the upper part coverings are completely de-
stroyed. The top of the vault is covered with a thin layer of soil on 
the outside.

After the drilling work, it was determined that the structure 
has connections with different sections around it. In the middle of 
the collapsed section in the south is a door connected with a sec-
tion with a stone paved floor. Though we could not date to a cer-
tain period, it was understood that the door was repaired and the 
opening was narrowed and rearranged with mud mortar in this 
process. After these materials were removed by taking the survey, 
a part of the original entrance was unearthed. Accordingly, it is 
seen that the entrance is not in the form of a simple opening, but 
as a door opening to a special place. It is understood that the floor 
of the building was paved with cut stone. But the ground is not at 
the same level everywhere today. In some parts, the floor covering 
has been removed, while in some parts it is about 15-20 cm lower. 
At the same time, the material difference draws attention. Smooth 
flooring is observed in the southeast section, while rubble stone 
flooring is seen in other parts (Photo 12).

In some sections, drilling work was not carried out with the 
thought that it would damage the statics of the structure. The sup-
port system built later, especially for protection on the south wall, 
was left as it was, and cleaning was not done in this direction. The 
traces on the south wall of the building indicate that there may be a 
second vault in this direction. We think that the original condition 
of the building can be clarified after the excavation.

Among the tile materials found in both the Four Arched Build-
ing and the Vaulted Building during the drilling, the presence of 
examples with vegetal and geometric motifs, as well as examples 
with different techniques and features, draw attention as indica-
tors of the intense decoration program applied in the palace22. 

22- Ali Baş, Şükrü Dursun and Yurdagül Özdemir, “Keykubadiye Sarayı Sondaj Çalışması 
Çini Buluntuları”, Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tari-
hi Araştırmaları Sempozyumu (22-25 Oct. 2014), Aydın 2017, pp. 105-123; Ali Baş and 
Şükrü Dursun, “Keykubadiye Sarayı 2014 Yılı Sondaj Çalışması”, XX. Uluslararası Or-
taçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (02-05 Nov. 
2016), Sakarya 2017, pp. 87-105.
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Çizim 5. Tonozlu Yapı plan ve cephe çizimleri (Oba Mimarlık)
Drawing 5. Vaulted building plan and facade drawings (by Oba Mimarlık)
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Fotoğraf 12. Tonozlu Yapı güneydoğudan görünüş
Photo 12. View from the southeast, The Vaulted Building
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2014 yılında ortaya çıkan bu önemli kültür varlıkları, alanda 
bilimsel amaçlı kazı yapmayı gündeme getirmiş, Kayseri Şeker 
Şirketinden alınan muvafakatle bakanlığımıza kazı başvurusu 
yapılmıştır. Olumlu sonuçlanan başvurumuz sonucunda 2015 
yılından itibaren Bakanlar Kurulu Kararı ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile Selçuk Üniversitesi adına başkanlığımdaki bir 
ekiple sarayda kazı çalışması yürütülmektedir.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, iki yapı kalıntısı dışında her 
şeyin toprak altında olduğu alanda, günümüze gelebilen kalıntı-
lardan biri olan Dört Kemerli Yapı çevresinde yürüttüğümüz ka-
zılar sırasında, her sezonda yeni veriler ortaya çıkmıştır. Bunlar 
arasında, özellikle teknik anlamda farklılık gösteren duvarların 
yanı sıra, farklı seviyelerde ve farklı malzemelerle yapılmış ze-
min döşemelerine rastlanılması -ki aynı alanda (plan karesin-
de) üç farklı döneme ait zemin uygulaması görülmektedir - ve 
yine farklı seviyelerde çok sayıda tandırın bulunması23, şimdi-
lik kaydıyla kesin tarih vermek zor olsa da Aksarayî’nin verdiği 
bilgilerin aksine, Keykubadiye’de yaşamın Selçuklu sonrasında 
da devam ettiğini göstermektedir. Mevcut buluntular ve bilgiler, 
bu yaşamın bir saray veya benzeri yaşantı olup olmadığını ifade 
edebilmek için yeterli değildir.  

Sondaj çalışması sırasında Dört Kemerli Yapının doğusuna 
bitişik olan ve kuzey-güney doğrultuda uzanan bir duvar tespit 
edilmişti. Kazılar sırasında söz konusu duvarın kuzeye, su kay-
nağına doğru devam ettiği ve adeta sarayın bu bölümünün batı-
sını sınırlar nitelikte olduğu anlaşılmaktadır. Selçuklu dönemine 
ait olduğunu düşündüğümüz bu duvar ile bağlantılı olarak ben-
zer veya farklı özellikteki duvarların doğuya doğru yönelmesi 
ve sonrasında kuzey-güney doğrultuda devam ettirilerek, şim-
dilik kaydıyla fonksiyonlarını belirleyemediğimiz farklı özellikte 
ve ölçekte mekânlara dönüşmesi, saraya ilişkin bölümlerin bu 
alanda dikkat çekici bir şekilde yoğunlaşmış olduğunu göster-
mektedir. Söz konusu mekânlarda farklı seviyelerde ortaya çı-
kan döşemeler, alanda tarihleme konusunda kesin ifade kullan-
mayı zorlaştıran en önemli bulgular olarak görülmektedir. Ayrı-
ca alanda su kaynağına doğru devam eden, moloz taş örgülü iki 
kanal açığa çıkmıştır (Çizim 6, Fotoğraf 13).  

23- Ezgi Temekoğlu, Yunus Aslan ve Mevlüt Anıl Fidan, “Kayseri Keykubadiye Sarayı 
Kazısı Künk, Tuğla ve Tandırları”, Kalemişi, VI/12, s. 169-184.

These important cultural assets that emerged in 2014 brought 
scientific excavation to the agenda in the field, and an excavation 
application was made to the ministry with the consent of the 
Kayseri Sugar Company. As a result of our positive application, 
excavations have been carried out in the palace with a team under 
my chairmanship on behalf of the Ministry of Culture and Tourism 
and Selçuk University since 2015 with the decision of the Council 
of Ministers.

As mentioned above, during the excavations we carried out 
around the Four Arched Building, one of the surviving remains, 
new data have been obtained every season in the area where 
everything except the two building remains are under the ground. 
In addition, there are floor coverings at different levels and with 
different materials, as well as the walls that differ in technical 
terms - which are the floor applications of three different periods 
in the same area (in the plan square) - and again23, the presence of 
many tandoori at different levels, though not dated exactly, shows 
that life in Keykubadiye continued after the Seljuks, contrary to the 
information given by Aksarayî. Existing findings and information 
are not sufficient to express whether this life was a palace or a 
similar life.

During the drilling work, a wall extending in a north-south di-
rection was found adjacent to the east of the Four Arched Building. 
During the excavations, it is understood that the wall in question 
continues to the north towards the water source and almost bor-
ders the west of this part of the palace. In connection with this 
wall, which we think belongs to the Seljuk period, the walls of 
similar or different characteristics extend eastward, then continue 
in the north-south direction and transform into spaces of different 
features and scales, whose functions we have not yet determined. 
This shows that the parts of the palace are remarkably concen-
trated in this area. The floors that emerged at different levels in the 
aforementioned spaces are seen as the most important findings 
that make it difficult to make precise dating in the area. In addition, 
two rubble stone canals were exposed in the area, which continue 
towards the water source (Drawing 6, Photo 13).

23- Ezgi Temekoğlu, Yunus Aslan and Mevlüt Anıl Fidan, “Kayseri Keykubadiye Sarayı 
Kazısı Künk, Tuğla ve Tandırları”, Kalemişi, VI/12, pp. 169-184.
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Çizim 6. Keykubadiye Sarayı 2019 yılı kazı sonucu planı
Drawing 6. Keykubadiye Palace 2019 excavation plan
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Fotoğraf 13. Keykubadiye Sarayı kazısı 2019 yılı sezonu sonrası görünüş
Photo 13. View after the 2019 season, The Keykubadiye Palace excavation



SELÇUKLU DÖNEMİ SARAYLAR ve KÖŞKLER / PALACES and MANSIONS of SELJUK PERIOD332

2014 yılından itibaren sürdürülen çalışmalarda, başta çini ve 
seramik olmak üzere hemen her türde malzeme ele geçmiştir. 
Sarayda süsleme ve kullanım eşyası olarak önemli bir yere sahip 
olduğu anlaşılan çini ve seramik malzemelerde teknik ve süs-
leme açısından farklı uygulamalara gidildiği görülür. Yoğun ola-
rak bulunan tek renk sırlı kare formlu düz plaka çinilerin yanı 
sıra, yine az sayıda olsa da tek renk sırlı olarak dikdörtgen, eş-
kenar dörtgen, altıgen ve yıldız çiniler de ele geçmiştir (Fotoğraf 
14). Süslemeli olarak ele geçen yıldız, haçvari ve plaka çinilerde 
sır altı ve lüster tekniklere yer verildiği, süsleme elemanı olarak 
ta figürlü, bitkisel ve geometrik motiflerin kullanıldığı görülür.  
Figürlü çiniler arasında 2014 yılı sondaj çalışması sırasında ele 
geçen bahçıvan tasvirli eser dışında insan figürlü örneğimiz bu-
lunmamakla birlikte (Fotoğraf 15), çeşitli hayvan ve fantastik ya-
ratık tasvirli çok sayıda figürlü çini ele geçmiştir. Bunların bazıları 
sağlam, bazıları ise kırık parçalar halinde bulunmuştur. Sağlam 
örneklerin neredeyse tamamını 2017 yılı çalışmalarında E3 plan 
karesinde, tuğla döşemenin altına, bazıları ters bazıları düz olarak 
konulan örnekler oluşturmaktadır. Hayvan figürleri kurt, keçi, ayı, 
vaşak, aslan-köpek, at, balık, hindi ve bazı kuşlar gibi tasvirlerden 
oluşurken, fantastik yaratıklar başta çift başlı kartal olmak üzere, 
siren-Umay Ana gibi motifler içermektedir24 (Fotoğraf 16-20).

Geometrik motifli çiniler ise çoğunlukla çok kollu yıldızdan 
gelişen bir kompozisyon göstermekle birlikte, bu kompozisyon-
ların çok farklı çeşitlemeleri görülür. Benzer şekilde düğümlü-ör-
gülü süslemeye sahip çiniler de önemli örnekler olarak dikkati 
çeker (Fotoğraf 20-22).

Bitkisel motifler çoğunlukla figürlü veya geometrik motifler-
le birlikte kullanılmıştır. Bunlarda ağırlıklı olarak rumi ve palmet 
kullanımı yaygın olmakla birlikte, bazen bitki-ağaç benzeri uygu-
lamalar da görülür (Fotoğraf 23).

Seramik en fazla ele geçen buluntuların başında gelir. Genelde 
sırlı ve sırsız olarak iki grupta değerlendirilen seramiklerden sır-
lı örnekler farklı hamur ve yapım teknikleriyle çeşitlilik göster-
mektedir. Bunlarda beyaz, krem ve kiremit kırmızısı renkte ol-
mak üzere üç farklı hamur kullanılmış olup, tek renk sırlı, sır altı, 
lüster, kazıma ve akıtma olmak üzere beş farklı süsleme tekniği 
görülmektedir. Tek renk sırlı örneklerde beyaz ve krem renk ha-
murlu olanlar kaliteli bir işçilik sergilemekte ve çoğunlukla şef-
faf turkuaz olmak üzere opak beyaz ve az da olsa patlıcan moru 

24- Ali Baş, Remzi Duran ve Şükrü Dursun, “Keykubadiye Sarayı Figürlü Çinileri (2014- 
2017)”, Sanat Tarihi Dergisi, XXVIII/2, İzmir 2019, 387-405.

In the studies that have been carried out since 2014, almost all 
kinds of materials, especially tiles and ceramics, have been found. 
Tile and ceramic materials, which are understood to have an im-
portant place as decoration and use items in the palace, are seen 
to have different applications in terms of technique and decora-
tion. In addition to the dense single-color glazed square-shaped 
flat plate tiles, a small number of single-color glazed rectangular, 
rhombic, hexagonal and star tiles were also found (Photo 14). It 
is seen that under glaze and luster techniques are used in star, 
cross-like and plate tiles, which are found as ornamented, and fig-
ured, floral and geometric motifs are used as decoration elements. 
Among the figured tiles, there are no examples of human figures 
other than the work with a gardener depicted during the drilling 
work in 2014 (Photo 15), but many figured tiles with various an-
imals and fantastic creatures have been found, some intact and 
some in broken pieces. Almost all of the solid examples are the 
ones that were placed under the brick floor, some upside down 
and some straight, in plan square E3 in the 2017 studies. While the 
animal figures consist of depictions such as wolf, goat, bear, lynx, 
lion, dog, horse, fish, turkey and some birds, fantastic creatures 
include motifs such as the double-headed eagle and siren-Mother 
Goddess24 (Foto 16-20).

Although the geometric motif tiles mostly show a composition 
developed from the multi-armed star, many different variations of 
these compositions can also be seen. Similarly, tiles with knotted- 
braided ornaments also attract attention as important examples 
(Photo 20-22).

Herbal motifs are mostly used in combination with figura-
tive or geometric motifs. Although the use of rumi and palmette 
is common, sometimes plant-tree-like applications are also seen 
(Photo 23).

Ceramic is one of the most uncovered finds. Glazed samples of 
ceramics, which are generally evaluated in two groups as glazed 
and unglazed, vary with different paste and construction tech-
niques. They are made of three different pastes in white, cream 
and brick red color, by using five different decoration techniques: 
one-color glazed, under-glaze, luster, engraving and pouring. In 
monochrome glazed samples, those with white and cream paste 
exhibit a quality workmanship and are mostly glazed in opaque 
white, mostly transparent turquoise, and slightly aubergine purple. 

24- Ali Baş, Remzi Duran and Şükrü Dursun, “Keykubadiye Sarayı Figürlü Çinileri 
(2014- 2017)”, Sanat Tarihi Dergisi, XXVIII/2, İzmir 2019, pp.387-405.
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Fotoğraf 14. Tek renk sırlı çiniler ile sır altı ve lüster haç kolu çiniler
Photo 14. Monochrome glazed tiles, and under glaze - luster cross shaped tiles

Fotoğraf 16. Kurt ve vaşak figürlü çiniler
Photo 16. Wolf and Lynx Figured Tiles
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Fotoğraf 15. Bahçıvan figürlü çini
Photo 15. Gardener Figured Tile
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Fotoğraf 17. Ayı ve keçi figürlü çiniler
Photo 17. Tiles with bear and goat figures

Fotoğraf 18. Sır altı ve lüster tekniğinde figürlü çini parçaları
Photo 18. Figured tile pieces in under glaze and luster technique
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Fotoğraf 19. Çift başlı kartal
Photo 19. Double-headed eagle



KEYKUBADİYE SARAYI / KEYKUBADIYE PALACE 337

Fotoğraf 20. Sır altı ve lüster tekniğinde figürlü çini parçaları
Photo 20. Figured tile pieces in under glaze and luster technique

Fotoğraf 21. Geometrik motifli çiniler
Photo 21. Tiles with geometric motifs
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Fotoğraf 22. Düğüm-örgü motifli çiniler
Photo 22. Tiles with knotted-braided motifs

Fotoğraf 23. Bitkisel motifli çiniler
Photo 23.Tiles with floral motifs
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renkte sırlanmıştır. Kırmızı hamurlu tek renk sırlı örnekler ise 
kalite açısından daha düşük olup, çoğunlukla küçük parçalar ha-
linde ele geçmektedir. Kandiller ise daha sağlamdır (Fotoğraf 24).

Sır altı teknikte yapılan seramiklerde şeffaf turkuaz sır altı-
na siyah boya ile yapılan ve oldukça kaliteli bir işçilik sergileyen 
grup, hem farklı türdeki formlarıyla hem de figürlü ve bitkisel süs-
lemesiyle dikkati çekmektedir. Çoğunlukla çok küçük parçalar 
halinde ele geçen bu grup içerisinde tümlenen iki örnek oldukça 
ilgi çekmektedir. Her ikisinde de kabın merkezine yerleştirilen 
ve siyah boya ile yapılan kuş figürlerinin görüldüğü malzemeler-
den biri tabak (Fotoğraf 25), diğeri ise kâsedir (Fotoğraf 26). Sır altı 
tekniğinde yapılan ve iki farklı kaba ait olan dip parçalarında da 
farklı renklerle yapılan kuş figürü görülür (Fotoğraf 27). Benzer 
şekilde şeffaf renksiz sır altı seramikler de oldukça kaliteli işçi-
lik göstermektedir. Fakat bu grup içerisinde sağlam veya sağla-
ma yakın örnek ele geçmemiştir. Ele geçen parçalarda süsleme 
olarak çoğunlukla bitkisel ve geometrik motifler görülür. Küçük 
bir parçada ise basit çizgilerle yapılan insan başı izlenmektedir 
(Fotoğraf 28).

Kazılarda ele geçen seramiklerden bir grubunu da lüster se-
ramikler oluşturmaktadır. Çoğunlukla beyaz hamurlu olan lüster 
seramik parçaları arasında az da olsa açık krem renkte örnekler-
le de karşılaşılmaktadır. Seramikler iç ve dış kısımlarında, astar 
olmaksızın, doğrudan opak beyaz veya kobalt mavisi renklerde 
sırlanarak, sır üstünde sarı ve bakırın çeşitli tonlarındaki lüster 
boyalarla yapılan süslemelerle şekillendirilmiştir. Yine çoğunluk-
la form vermeyen küçük parçalar halinde ele geçen lüster örnek-
ler arasında form veren malzemeler de bulunmaktadır. Süsleme 
olarak çoğunlukla bitkisel motifler görülür. 2015 yılında ele geçen 
ve üzerinde yazı veya yazı taklidi uygulamaların yer aldığı sürahi, 
bu grubun en sağlam örneği olarak dikkati çeker (Fotoğraf 29). 

Kazıma tekniğinde süslemeye sahip olan seramiklerin ha-
muru kiremit kırmızısının çeşitli tonlarında olup, diğer örneklere 
göre daha düşük kalitededir. Form verilen kap açık krem renkte 
astarlanır ve astar kazınarak süsleme oluşturulur. Süsleme yine 
bitkisel, geometrik veya figürdür. Daha sonra sırlanarak fırınla-
nan seramiklerde kazıma işlemi kabın iç kısmına yapılır. Teknik-
te renk olarak ise yeşilin farklı tonları ile kahverengi ve hardal 
sarısı yoğun olarak görülür. Farklı parçaların ele geçtiği bu tek-
nikte yapılan eserler arasında kuş figürlü örnek dikkat çekicidir 
(Fotoğraf 30). 

Red earthenware with a single color glaze is lower in quality and 
is mostly found in small pieces. On the other hand, the oil lamps 
have a stronger form (Photo 24).

The group made with black paint under transparent turquoise 
glaze exhibits a very high quality workmanship among ceram-
ics made with under glaze technique, and draws attention with its 
different forms as well as figural and floral ornaments. Two exam-
ples complemented within this group, which are mostly found in 
very small pieces, attract considerable attention as they both have 
bird figures placed in the center of the bowl and painted in black; 
one is a plate (Photo 25) and the other is a bowl (Photo 26). A bird 
figure made in different colors can be seen on the bottom pieces 
belonging to two different vessels and made with the under glaze 
technique (Photo 27). Similarly, transparent colorless under-glaze 
ceramics show very high quality workmanship. However, no sol-
id or partly solid examples can be found in this group. Mostly floral 
and geometric motifs are seen in the uncovered pieces. A small 
fragment shows a human head made with simple lines (Photo 28).

Luster ceramics constitute another group of the ceramics 
found in the excavations, among which are mostly made with 
white paste besides some light cream colored samples. The ce-
ramics are glazed in opaque white or cobalt blue colors inside 
and outside without primer, and decorated with luster paints in 
various shades of yellow and copper on the glaze. Among the lus-
ter samples mostly found in small pieces without a form are also 
some materials with a form, in which mostly floral motifs are seen 
as decorations. The pitcher, unearthed in 2015 and containing in-
scription or writing imitation, draws attention as the most robust 
example of this group (Photo 29).

  The paste of the ceramics, which are decorated in the scrap-
ing technique, is in various shades of brick red and is of lower 
quality compared to other samples. The formed container is lined 
in light cream color and the decoration is created by scraping the 
lining. Decoration is again vegetal, geometric or figurative. For the 
ceramics that are glazed and fired later, the scraping process is 
performed inside the container. In this technique, different shades 
of green, brown and mustard yellow are seen intensely. Among 
the works found in different pieces in this technique is the exam-
ple with bird figures, as striking as others (Photo 30).
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Fotoğraf 24. Kandil
Photo 24. Oil lamps

Fotoğraf 25. Sır altı tekniğinde kuş figürlü tabak
Photo 25. Bird-figured plate in the under-glaze technique
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Fotoğraf 27. Sır altı tekniğinde kuş figürlü seramikler
Photo 27.Ceramics with bird figures in the under glaze technique

Fotoğraf 26. Sır altı tekniğinde kuş figürlü kâse
Photo 26. Bird-figured bowl in the under-glaze technique

Fotoğraf 28. Şeffaf sır altı tekniğinde insan figürlü seramik
Photo 28. Human-figured ceramics in the transparent under-glaze technique
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Fotoğraf 29. Lüster seramik
Photo 29. Luster ceramic

Fotoğraf 30. Kazıma tekniğinde süslenmiş seramik parçalar
Photo 30. Ceramic pieces decorated with scraping technique
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Slip tekniğinde yapılan seramikler az sayıda ele geçen malze-
melerdendir. Biraz daha sağlam olan ve 5 cm yüksekliğindeki kâ-
sede ağırlıklı olarak yeşil renk kullanılmış, bazı bölümlerinde ise 
siyah ile yapılan süsleme görülür. Gövdede ise boya ile yapılmış 
yazı taklidi süslemeye yer verilmiştir. 

Kazılar sırasında en fazla ele geçen buluntuların başında sır-
sız seramikler gelmektedir. Bunlar arasında testi, kandil, lüle gibi 
sağlam veya sağlama yakın özellikte örnekler bulunmakla birlikte 
(Fotoğraf 31), çoğunluğu form vermeyen parçalar halindedir. 

Buluntular arasında alçı malzeme en az sayıda olan grubu 
oluşturmaktadır. Bunlardan birinin üzerinde kedi-köpekgiller ai-
lesinden bir figür bulunmaktadır. Baş kısmı olmayan figürün diğer 
bölümleri sağlam olarak izlenebilmektedir (Fotoğraf 32). Ön sağ 
ayağı havaya kalkık halde verilen figürün dışında yüzeyde bitkisel 
motifler de görülür.

Farklı seviyelerde bulunan ve değişik özellikler gösteren tan-
dırlar, künkler ve tuğlalar da kazılarda ele geçen önemli buluntu-
lar olarak dikkat çekmektedir (Fotoğraf 33). 

Küçük ve orta büyüklükte olan tandırların çoğunluğunda göv-
de ve taban kısımları genel anlamda benzer özelliklere sahip olsa 
da çapları ve bulundukları seviyeler farklılık göstermektedir25. 
Bazılarında havalandırma bacaları bulunmakla birlikte büyük bir 
bölümünde havalandırma bacası yoktur. 

Sağlam veya kırılmış halde çok sayıda künk ele geçmiştir. 
Bunlar gövdesinde spiral şeklinde kıvrımlara sahip olan, gövdesi 
boğumlu olan, düz bir şekilde tabandan ağıza doğru daralan ve 
bütün gövdesi kıvrımlı olan şeklinde dört gruba ayrılır26. 

Genelde kare ya da dikdörtgen şekilli olan tuğlaların yanı sıra 
altıgen tuğlalar da ele geçmiştir. Tuğlaların kenar uzunlukları ve 
kalınlıkları farklılıklar göstermektedir. Bunların bazıları tek hal-
de, bazıları da birbirini tamamlayan iki yarım şeklinde yan yana 
bulunmuştur. Tuğlaların kenar uzunlukları 18 ile 24 cm arasında 
değişmektedir. Kalınlıkları ise 4 ila 6 cm arasındadır27. 

Sondaj ile birlikte, beş yıldır sürdürülen çalışmalar sırasında az 
sayıda sikke ele geçmiştir. Bunların büyük bir bölümü çok fazla 
tahribata uğramış olmakla birlikte bir kısmı biraz daha sağlamdır. 
Sağlam olan örneklerden biri Selçuklu öncesine (Geç Roma?), di-
ğerleri ise 1. Alâeddin Keykubat-2.Gıyaseddin Keyhüsrev dönemi-
ne aittir (Fotoğraf 34). 

25- Temekoğlu, Aslan ve Fidan, a.g.m., s. 178.

26- Temekoğlu, Aslan ve Fidan, a.g.m., s. 172.

27- Temekoğlu, Aslan ve Fidan, a.g.m., s. 175.

Ceramics made in slip technique are among the few materials 
recovered. A bowl, which is more solid and 5 cm high, is mainly 
colored in green, while some parts are decorated with black. On 
the body, there is a writing imitation decoration made with paint. 

The most common finds during excavations are unglazed ce-
ramics. Although there are examples such as jugs, oil lamps and 
nozzles that are intact or partly intact (Photo 31), most of them are 
in the form of broken pieces. 

Gypsum material constitutes the group with the least number 
of finds. One of them has a figure from the cat-canine family. Oth-
er parts of the figure without a head can be seen intact (Photo 32). 
Apart from the figure given with its front right foot up in the air, 
vegetal motifs are also seen on the surface.

Tandooris, pipe drains and bricks at different levels with differ-
ent characteristics are also remarkable as important finds uncov-
ered in the excavations (Photo 33).

Although the body and base parts of the small and medium 
sized tandooris generally have similar characteristics, their diam-
eters and locations differ25. While some of them have ventilation 
shafts, most of them are built without having them.

A large number of pipe drains were found intact or broken, 
which can be divided into four groups such as having spiral curves 
in the body, throttled body, narrowing straight from the base to the 
mouth, and curved whole body26. 

Hexagonal bricks were also found as well as bricks that were 
generally square or rectangular. The side lengths and thickness of 
the bricks differ. Some of these were found in one form, and some 
were found side by side in the form of two halves that comple-
ment each other. The side lengths of the bricks vary between 18 
and 24 cm. Their thickness is between 4 and 6 cm27. 

Along with the drilling, a small number of coins were found 
during the five years of work. Although most of them have suf-
fered a lot of damage, some of them are a little more robust. One 
of the intact examples belongs to the pre-Seljuk period (Late Ro-
man?), while the others to the period of Alâeddin Keykubad I and 
Gıyaseddin Keyhüsrev II (Photo 34).

25- Temekoğlu, Aslan and Fidan, ibid., p. 178.

26- Temekoğlu, Aslan and Fidan, ibid., p. 172.

27- Temekoğlu, Aslan and Fidan, ibid., p. 175.
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Fotoğraf 31. Sırsız seramik
Photo 31. Unglazed pottery

Fotoğraf 32. Figürlü alçı
Photo 32. Figured plaster
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Fotoğraf 33. Künk, tuğla ve tandır örnekleri
Photo 33. Samples of pipe drains, bricks and tandoori

Fotoğraf 34. Sikke
Photo 34. Coins
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Hem daha önceki kazılarda ve sondaj çalışmasında bulunan 
malzemeler, hem de 2015 yılından itibaren sürdürülen kazı ça-
lışmalarında ortaya çıkan buluntular, İbn Bibi’nin saraya ilişkin 
olarak verdiği övgü dolu bilgileri doğrulayan önemli kültür var-
lıkları olarak dikkati çekmektedir. Ele geçen çinilerin motif ve 
kompozisyon açısından çok farklı özellikler sergilemesi, Key-
kubadiye Sarayının Selçuklu saray süslemeciliği alanında biz-
lere çok değerli bilgiler sunduğu ve bundan sonraki süreçte de 
ele geçecek buluntularla birlikte, bunların dönemin sanat zevki-
ni ortaya koyacak veriler olacağını, aynı zamanda başta Kubad 
Abad olmak üzere farklı bölgelerdeki kazılardan edindiğimiz 
dönemin saray anlayışına yönelik değerlendirmelere de önemli 
katkılar yapacağını düşünmekteyiz. Benzer şekilde, çalışmalar 
sırasında ele geçen farklı teknik ve süslemeye sahip kaliteli se-
ramikler, sadece duvar süslemeciliği açısından değil, kullanım 
eşyaları yönünden de saraydaki zevkin boyutu ile ilgili bizlere 
önemli bilgiler sunmaktadır.  

Çalışmalar sırasında saray yerleşkesinin Selçuklu sonrasın-
da da kullanıldığını gösteren önemli bulguların varlığı, gelecekte 
ortaya çıkacak verilerle alan ile ilgili bazı sorulara cevap buluna-
bileceğine işarettir. Yalnız hem Selçuklu hem de Selçuklu son-
rasına ait yerleşimin boyutu ve kullanım özelliği ile ilgili sağlıklı 
değerlendirmenin yapılabilmesi için çok daha geniş bir alanın 
kazılması gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda mevcut alana 
ilave olarak Tonozlu Yapı çevresi başta olmak üzere farklı alan-
larda yürütülecek çalışmalar bizlere değerlendirme yapabilmek 
için önemli veriler sunacaktır.

Both the materials found in previous excavations and drill-
ing work, and the findings unearthed in the excavations carried 
out since 2015 attract attention as important cultural assets that 
confirm Ibn Bibi’s praised information about the palace. The tiles 
uncovered exhibit very different features in terms of motif and 
composition, and the Keykubadiye Palace provides us with very 
valuable information in the field of Seljuk palace decoration. To-
gether with the findings that will be recovered in the future, all 
these data will reveal the art style of the period. The findings ob-
tained from the excavations around different regions, especially in 
the Kubad Abad palace, will contribute greatly to the evaluations 
of the palaces of that period. Similarly, the quality ceramics with 
different techniques and decorations uncovered during the studies 
provide us important information about the dimension of pleasure 
in the palace not only in terms of wall decoration but also in terms 
of household goods.

        The presence of important findings showing that the pal-
ace campus was also used after the Seljuks indicates that some 
unknown features of the area can be figured out with the data 
that will be collected in the future. However, a much larger area 
should be excavated in order to make a healthy assessment of the 
size and usage characteristics of both the Seljuk and post-Seljuk 
settlements. In addition to the existing area, studies to be carried 
out in different areas in the following years, especially around the 
Vaulted Building, will provide us with important data to make a 
comprehensive evaluation.
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