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onya’nın Meram ilçesi Şükran
Mahallesi’nde yer alan Ulvi
Sultan Türbe ve Mescidi
günümüzde özgün plan ve
mimari özelliğini büyük
ölçüde kaybettiği görülmekle

birlikte, bu yapılardan günümüze
23.10.2015 tarihinde yapılan kazı
sonrasında ortaya çıkarılan mescit
temel izi ile türbe bölümünün kriptası
ulaşmıştır. 1953 yılı baharında, Konya
Hükümet Konağı batısındaki caddenin,
Konya Belediyesi’nin yeşil saha olarak
tanzim edildiği bir sırada, ameleler
tarafından 0,50 metre derinlikte bir
kapak taşı bulunmuş, taş kaldırıldığı
zaman, altından kubbeli bir mahzenin
çıktığı hayretle görülmüş ve durum
Konya Müzesi’ne ihbar edilmiştir.

Ulvi Sultan veya Alevi Sultan

Türbesi adıyla bilinen yapı, Konak
Meydanı’nda ki valilik binasının hemen
batısında yer almaktayken meydanı
genişletmek ve yol geçirmek
bahanesiyle 1924 yılında Konya
Belediyesi tarafından yıktırılarak
tamamen ortadan kaldırılmıştır. Etrafı,
doldurularak düzenlenip yeşil alan
haline getirilen eserin bulunduğu yer
bugün demir kafesle çevrilerek önüne
dikilen bir levhayla belirlenmiştir.

Yapıya ait herhangi bir kitabenin
olmaması yapıyı tarihlendirmede kesin
bir yargıdan kaçınılmakla beraber
yapının mimari üslup özelliği yanında
vakfiyeden hareketle günümüze
ulaşamayan yapıların tarihlendirmesi
sağlanmıştır. Eski ismiyle el-Hac Emin
Mahallesi'nde ve Alaca Han yakınında
idi. XIII. yüzyıl sonlarında yapılmış olan
eserin asıl vâkıfı Yusuf Hüseyni-i
Alevî'dir.

Yapıyı yıkılmadan önce gören
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BİLİNMEYEN TARİHİMİZ

K
Ulvi Sultan

Türbe ve
Mescidinin
uygulama

sırasında yapılan
bilimsel kazı

çalışmaları
sonrası alanın

görünüşü.

Ulvi Sultan Türbe Ve Mescidi’nin
1924 yılı öncesi görünüşü.

ULVİ SULTAN
TÜRBE VE MESCİDİ

Ulvi Sultan Türbesi adıyla
bilinen yapı, meydan
genişletmek ve yol geçirmek
bahanesiyle 1924 yılında Konya
Belediyesi tarafından yıktırılarak
ortadan kaldırılmıştır.



Konyalı, yapı için “Mescid muntazam
kesme taşla yapılmış. Üzerindeki
kubbesi ise basıktı. Konik kubbeli
türbesi de mescidin önünde idi. Bu
türbenin altında cenazelik denilen
kısmı mevcuttu. İçinde yedi sanduka
bulunuyordu. Mabedin 1,20 x 2,60
metre ölçüsündeki yekpare mihrap
taşı mevcuttur. Sonuç olarak 1924
yılında yıktırılan ve 96 yıl sadece
kripta bölümü toprak altında kalan
yapı 2018-2020 yılları arasında
Konya Büyükşehir Belediyesi
tarafından rekonstrüksiyon projeleri
hazırlatılarak Nota Mimarlık
Danışmanlık Turizm Ticaret Limited
Şirketi tarafından ayağa
kaldırılmıştır.
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Yapının
uygulama
bittikten
sonra
görünüşü.

Harim mekânın
tuğla kubbesinin

görünüşü.

Yapının mescit bölümü harim
mekânın görünüşü.




