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ÖNSÖZ 

Bugüne kadar memleketimizde tam olarak bir İslftm sanatı tarihi yazılm a
mıştır. Hem bu alandaki boşluğu doldurmak, hem de öğrencilere bir rehber 
vermiş bulunmak gayesi ile bu kitabı hazırladık. Bir Türk sanatı tarihi yaz
mak doğrudan doğruya hedefimiz olmadığı halde kitabımızda en büyük bölümü 
kendi sanatımıza ayırdık. Bundan da tabii birşey olamazdı. Çünkü Profesör 
Albert Gabriel gibi, sanatımıza hakkını veren, onu seven bir iki yabancı bilgin 
bulunmakla berater, bilgisizlikten veya başka sebeplerden, Türk sanatı Batı bi
lim dünyasında lliyık olduğu mevkii alamamış, çoğu zama.1 da İran s:ınatının 
çerçevesi içinde anılmıştır. Sanatımızın yaratıcılığını, özellikleriyle göstermek tabi
atiyle ilk hedefimiz oldu. 

Kitabımızda İsllim dünyasının değişik b5lgelerinde yaratılmış olan bütün 
eserleri incelemek düşüncesi hiç bir zamın çizdiğimiz pllina hakim olmamıştır. 
Biz sadece İslam sanatının doğuşunu, onun türlü tesirler altında gelişimini, böl
gelere göre gerçekleşen özelliklerini yalnız en tipik örneklere başvurarak incele
meği hedef olarak aldık. Bu örneklerden de sadece tezyinatı ile beraber mimar
lık eserleri ve minyatür üzerinde durduk. Tahta ve cam işleri, keramik, tabak 
ve saire gibi umiimiyetlt küçük sanatlar denilen bölüme kitabımızda yer ayırmadık. 
Bunlar ayrı bir kitabın konulan 'Olacaktır. Bu İslftm Sanatı Tarihi'nin sonuna 
eklediğimiz bibliyoğrafyaya gelince, burada yalnız bu gün için bir değer taşıyan, 
bildiğimiz, gördüğümüz kitaplar yer almıştır. Kemiyetten çok keyfiyete ehem
miyet verdik. 

Bu kısa önsözün sonsözü olarak, kitaptaki resimlerin ve pllnlann tertibinde, 
provalann tashihinde emeği geçen, endeksi ve terimleri hazırlayan asistanım 
Haliik Karamağaralıya teşekkür etmeyi de borç bilirim. 

10/4/ 1954 
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GİRİŞ 

İslAmlığın doğuşu ve baş döndüren bir hızla yayılışı tarihin en büyük olayla
rından biridir. Peygamberin vefaunı (632) takip eden bir asır içinde İslamlık İranı 
(651), Suriyeyi (636), Kudüsü (638), Mezopotamyayı (641), Mısın (639), Kuzey 
Afrikayı (647-709), ispanyayı (71 1-712) çevresi içine alıyor. Eski Roma denizi 
bir müslüman gölü olmuştur. Hilalin bir ucu Ban Çinde Kaşgar'a (714), öbür ucu 
da Fransada Poitiers'ye (732) dayanmıştır. 

Tarihte hiçbir imparatorluğun bu kadar kısa bir zamanda İndüs nehrinden · 

Atlas Okyanusuna kadar böylesine genişleyip yayıldığı gösterilemez. Bu genişleme 
ile birlikte İslam medeniyeti de alabildiğine yükselmiştir. Abbasiler devrinde İslam
lığın merkezi olan Bağdad şehri hafızalarda binbir gece masallanmn ihtişamını ya
şatmaktadır. Harunü'r-Reşid zamanında Bağdadın nüfusu iki buçuk ınilyonu aşmış, 
Abbasi İmparatorluğunun yıllık geliri hayali denecek rakamları bulmuştu. O za
manlar halifelik hazinesine yılda yedibin kental altın giriyordu ; bir kental altın da 
otuzbin dinar değer taşıyordu 1• 

Kurtuba, Bağdad ile rekabet ediyordu. Burada tarını ve endüstri büyük ölçüde 
gelişmişti. Valansiya ve Gırnatada Müslümanlar nımanında yılda üç mahsul sağlayan 
sulama kanallan ve su bentleri bugün verimsizleşen topraklar üzerinde yıkınolannı 
sürüklemektedir. Finikeliler ve Romalılardan sonra bırakılmış olan maden ocakları 
yeniden işletilmeğe başlanıyor, yeni yeni madenler bulunuyor, bütün bu tanın ve 
endüstri mahsulleri İmparatorluğun her tarafına uzanan sayısız yollar vasıtası ile 

dağılıyordu. 111. Abdurrahman zamanında vergi ve gümrük geliri yılda 6.245.000 

dinan bulmuştu 1• 

1046 yıllarında Mustansır Billfilı'ın halife bulunduğu sıralarda Mısırı ziyaret 
eden Nisır-ı Husrev, Fatımilerin idaresi altındaki Mısırın ileriliğini, zenginliğini, 
emniyet ve adiletini, Sefemame'sinde uzun boylu öğmekle kalmaz, 64o'da Amr 
İbnü'l-As'ın kurduğu Fustat şehrinin, Kahire kurulduktan sonra bile uzun zaman 
parlak devirler yaşadığını, «On dört ve yedi katlı evler» yapılmış olduğunu, «Yedinci 
.lwtta dam üstünde bahçeler» bulunduğunu yazar 3• 

1221'de, Moğol istilasından önce Horasanı ziyaret eden coğrafyacı Yakut da 
Herat'ın - büyüklüğü, bolluğu, toprağının zenginliği, bahçelerinin güzelliği, ye
tiştirdiği bilginlerin çokluğu ile - Horasandaki diğer bütün şehirlere üstün geldiğini 

ı Haidar Bammate, Visages ı:ls l'Islôm, Lausanne 1946, 88-90. S. 
1 Philip K. Hini, Prkis d'Hisıoirt cks Arabes, tr. de Planiol, Paris 1950, 138. S. 
ı NAsır-ı Husrev, Sefer-n4me. Çev: Abdülvehap Tarzt, İstanbul 1950, 82. S. 
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anlatır. İleri bir cemiyetin yarancılığı bütün bu imldnlardan faydalanarak şihcserler 
verdi. Müslümanlar zaptettilderi yerlerde, iyman ve zafer neşesiyle, yorgun enerji
leri canlandırmağa muvaffak oldular. Müslüman olanlar tAzc bir kuvvetle bu coşkun 
nehrin sularına kanldılar. Çöllerde yer yer şehirler fışkırnıağa, dıniler ve medreseler 
yükselmeğe, kütüphineler ve hastahaneler kuru1mağa başlandı. İlim, sanat, edebiyat, 
felsefe, ziraat ve ticaret ile atbaşı yürüdü. Muhteşem sanat eserleri gerek mimaride, 
gerekse tezyini sanatlarda tarihte eşine az rastlanır bir gelişme gösterdi. Eski Yunan 
dilinden en güzel eserler Arapçaya çevrildi. 832'de Bağdadta Halife Me'mön tarafın
dan Beytü'l-Hikme adıyle bir ilim akademisi kuruldu. İmparatorluğun bilgi veren 
kurumlarında, Calinus'un, Hipokrates'in, Arkhimedes'in, Euklides'in, Aristo'nun, 
Ef lAtön'un... eserleri olrutulmağa başlandı. Böylece mahvolup gitmekten kurtulan 
Yunan ve Roma bilgisi, Fırattan Kuzey Afrikaya, Guadalquivir (Vadi'l-Kebir)'e, 
oradan da Fransaya ve İtalyaya geçti. Yunan ve Roma tefekkürünü devam ettirmek 
ve geliştirmek için İslim bilginlerinin muazzam gayretleri olmasaydı belki de Rö
nesans mümkün olmazdı. Dünyanın sayılı astronomi bilginlerinden Battani, yine 
sayılı matematik dehilarından biri olan Muhammed b. Musa (El-KhArezmi), Ebu 
Bekr-i lUzi gibi bilginler, Ebu'l-Kasım Abbas gibi cerrahlar, Flribi, İbn Sini, 

El-Kindi, İbnü'r-Rüşd, İbnü'l-Arabi gibi filozoflar; İbn Haldun gibi tarihçiler, 
İslAm tefekkürünü ve ilmini Avrupaya kadar yaydılar. Avrupanm cehfilet içinde 
yüzdüğü bir devirde Hüligti, Meriga RasathAnesini kurarak başına Nisırüddin-i 
T&i'yi getirtiyor. Timur, hAkimiyeti alnna aldığı memleketlerin bütün bilginlerini, 
sanatkAr ve şiirlerini çağırarak Semerkand'ta bir ilim akademisi tesis ediyor. 

Ernest Renan gibi koyu bir Hıristiyan bile, 29 Mart 1883'de Sorbonne'da ver
diği konferansında İslAm tefekkürünün asırlarca süren üstünlüğünü ve Orta çağ 
Avrupasındaki sürekli tesirini şu sözlerle teslim etmeye mecbur kalmıştır : 

«XI. Yüzyılda yaşamış olan, Afrikalı Konsıanıin, müslüman terbiyesi almıı ol
duğu için bilgi bakımından devrine ve memleketine çok üstündür. 113o'dan ııso'ye 
kadar Toledo B<qpiskoposu Raymond'un koruyuculuğu altında çalışan bir terciimeciler 
kolleji Arap biliminin en önemli eserlerini Latinceye geçiriyor. XIII. Yüzyıl biliminin 
ilk senelerinden itibaren Arap Aristoteles'i Paris Üniversiusine muzafferane giriyor&'· 
Aristo, arapça tercümeleri ile Avrupaya girerken İbnü'r-Rüşd de Yunan filozofunun 
şöhretine eşit bir şöhretle Utin mekteplerinde okutuluyordu. Bir medeniyetin değeri, 
yarancılığında, ilim ve sanat hayanna kattığı zenginliklerde, gerçekleştirdiği refah 
ve ictimai adAlette ise, İslAmlığı, bilhassa ilk beş asırda ve yer yer XVIII. ura kadar 
dünya tarihinin en parlak devirleri arasında görmek icap eder. İslimlığın hızla 
yayılması, Müslüman fitihlerin iyman kuvvetinden ve işgal ettikleri memleket 
lerde mağlilplara gösterdikleri tesamühten ileri geldiği gibi Türklerin, Araplann, 
İranWann parlak vasıf- lanndan da ileri gelmekteydi. 

İslAm dünyası IDU8Z7.aDl bir medeniyet yaratmıştır. Biz bu medeniyetin yalnız 

'B. Renan, lsl4mlık w Bilim (Bu konferans Ziya İshan tarafından Mektuplar "' Konfe

ranslar adı altında dilimize çevrilen kitapta yer almıştır. Ankara 1946, s. 183-205 S.). 



GİRİŞ 5 

plAstik sanatları ilgilendiren taraflarını, bunların özelliklerini tarihi ilerleyişleri içinde 
gözden geçireceğiz. Ama daha önce İsüm sanatının birlik ve bölgelere göre gösterdiği 
değişiklik sebepleri üzerinde durmak icap edecek. 

* * 
• 

İndus nehrinden Atlantik denizine kadar uzanan uçsuz bucaksız ülkeler üzerinde 
yayılmış olan İsl.Am sanat eserleri, hangi bölgede ve hangi devirde yetiş
miş, hangi millete mensup sanatkArlar tarafından vücuda getirilmiş olursa olsun, 
ayni ailenin fertleri, ayni dilin lehçeleri gibi birbirlerine benzerler. Zaman ve mekin 
değişikliğine rağmen bu eserlere birliğini veren, herşeyden önce İsüm dininin vazet
tiği kaideler olmuştur. İslim sanatı, esasında dini bir sanattır. Bu sanatın ağırlık 
merkezini de clmi teşkil eder. cami, pianını, toplu olarak kılınan namazın icap
larından almıştır. 

Namaz saflar halinde kılınır. İlk safta namaz kılmak Peygambere yakın olmak 
demektir. Bunun da sevabı büyüktür. Bunun içindir ki ilk saf mümkün olduğu kadar 

sıkışık ve geniş tutulmuş, diğer saflarda da birinciye uyulmuştur. 

Peygamberimizin ilk safa verdiği ehemmiyeti hadis kitapları yuar 6• Böylece 
Meclinedeki ilk cAmiin plaru kendiliğinden belirmiş oluyor. İlk cimi mimarları, 
Müslümanların dini düşüncesini taşla ifade etmekten başka bir şey yapmamışlar, 
Peygamberin emrine uymuşlardır. CAmilerin derin olmaktan çok geniş olması bun
dandır. 

Bazı Avrupalı müsteşriklerin ileri sürdükleri gibi avluyu ilham eden de Roma
lılann atriumu olmamıştır. Avlu, geç kaldıkları için clmiin içinde yer bulamayan 
müslümanların namaza katılmalarını sağlamak ihtiyacından doğmuştur. Avluyu 
çeviren galeriler de, clmiin nizamını bozmadan namaz kılanların durumlarını iyi
leştirmek yolunda bir denemedir. Peygamberimiz zamanında Medine Omiinin doğu 
ve batı cihetlerinde galeriler yok idiyse de ; kıblenin Kudüse müteveccih olduğu 
zamanlarda hem kuzey tarafında bir zulla (Kapalı namaz yeri), hem de güney ta
rafında bir salon vardı ki buralarda namaz kılınırdı. Medinedeki dm.iden itibaren 
namaz kılınan çok sütunlu cclıyposcyle>> salona, İsüm dininin prensiplerinden doğan 
bir mckin tellliisinin hakim olduğu böylece anlaşılıyor 1• Bununla beraber bu tarzın 
tatbikine, İsl!mlıktan önceki yapıların kolaylık sağlamış olması mümkündür. Namaz 

• «Nı1s, ezan okumakta ve saf-ı eflflelı:le (bulunmakta) ne (bereketler, hayır)'ler olduğunu 
bilse/erde onlara n4il olmak için kur'a atmaktan başka çdre bulamasalar, kur'a atarlar• (BuhAn'"). 

•Saf-ı eflflelı:lekilere Allah-ı Te414 rahmet, melekler dua eı:Ierlero. 

•Erkeklerin en hayırlı saftan ilkleridir. Sevabı en az olanları gerideki/erdir• (İbn M!ce). 
Bk. Sahih-i Buhdri Muhtasan. Zeynüddin Ahmed b. Ahmed b. Abdillatif ez-Zübeydi'den 

ter.: Ahmed Naim, 2. Cilt (İstanbul 1926-1928) 470-471. S. 
6 Bk. Ahmad Fikry, La Grande Mosqule de Kairouan, Paris 1934, iV. Böl. 
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kılınan yerin diğer mühim bir organı da mihrapdır. Mihrap, yalnız kıble yönünü 
göstermek ihtiyacından değil, cami içine bir saf daha almak zarfu:etinden doğmuştur. 
İmamın tek başına tuttuğu saf yeri, duvara bir niş (niche) açılmak sfu:etiyle tasarruf 
edilmiş, dışarıdaki saflardan biri içeriye alınmıştır. Bu bakımdan mihrabın kilise 
absid (abside)inden doğduğu, «dumura uğramış bir absid» 7 olduğu iddiası da kendi
liğinden düşmektedir. Mihrap ile absid'in görevlerir,i hatırlamak bu gerçeği belirt
meğe kafidir. 

Cfuniin minber ve maksUre gibi diğer unsurlanna gelince ; maksfu:e halifelere 
mahsus olup parmaklık veya kafesle ayrılmış bir yerdir. Yalnız hükfunet merkezi 
olan şehirlerin bil.zı camilerinde bulunur. Sonraları Osmanlı camilerinde bu yer 
yukarı katlarda yapılacak ve şimdiki hünkar mahfeli ismini ve şeklini alacaktır. Minber 
hutbe içindir, yalnız cuma namazının kılındığı camilerde yer alır. Bu esas unsurlara, 
zemini kaplayan halıları veya hasırları, duvarları süsleyen yazıları veya çinileri, kub
beden sarkan kandilleri, avizeleri, rahleleri de katarsak cim.ilerin Müslüman sanat
karlara konu olan bütün unsurlarını hülasa etmiş oluruz. Hicretin ilk asırlarından 
itibaren mimarlarla süsleyicilerin göz önünde tuttukları proğram aşağı yukarı budur. 
Sonralan medrese, zaviye, hinıkah tipleri teşekkül edecek, bunlara kurucularının 
mezarı veya yüksek bir şahsiyetin türbesi eklenecektir. Bunlar da dini karakterde, 
daima namaz kılınan yeri ihtiva eden veya cimi ile yakın bir akrabalık gösteren ya
pılardır. 

* * 
,,. 

camün planını nasıl toplu olarak kılınan namaz tayin etmiş ise, umiimiyetle 
İslam sanatının karakterini de İslam tefekkürü tesbit etmiştir. İslam tefekkürü ile 
İslam sanatının münasebeti üzerinde durulurken ilk karşılaşılacak olan mesele hiç 
şüphe yok İslam sanatında tasvirin yeri meselesidir. Bu meselenin halli, bizi İslam 
sanatının mah.iyeti hakkında aydınlatacaktır. 

Acaba hazan ileri sürüldüğü gibi, İslam sanatına realiteden uzak, mücerret bir 
karakter veren, mimaride bile tezyini unsuru hakim kılan amil, Kur'an mıdır? Kur'an 
canlı varlıkların tasvirini gerçekten yasak ederek, müslüman olan kavimlerin plastik 
duygularını kısırlaştırmış, sanatı daha doğuştan dar formüllerin içine sıkıştırarak 
resim ve heykelin gelişmesine engel mi olmuştur ? Bu soruya müsbet cevap vermeğe 
bizzat Kur'an manidir. Kur'anda yalnız putperestliği yasak eden Maide (Sofra) 
Suresinin doksan üçüncü ayeti vardır. Bunun dışında canlı varlıklann, resim ve hey
kelle tecessüm ettirilmesini yasak eden tek bir Ayete rastlanmaz. Tasvir yasağı ko
nusunda: «Kıyamet gününde azabı en şiddetli olanlar musavvirlerdir. Onlara, yarattı

ğınız şeye hayat ven"niz, denirıı veya «Allah'ın halk edişini taklid edenler kıyamet gü-

7 Van Berchem, Notes d' Archeologie Musulmane (Journal Asiatique, 1891'den aynbasım) 21.S. 



GİRİŞ 7 

nünde azabı en şiddetli olanlardır.» gibi sadece bazı hadisler vardır 8• Kur'ana dayan
mayan, bir yandan tarih vesikalarına, öbür yandan da gerçekte olup bitenlere uyma
yan bu hadislerin doğruluğu şüphelidir. 

Büyük bir Mekke tarihi yazan Ezr3.ki (858)'nin anlattığına göre Hazret-i Mu
hammed 8 Rama:ıanda (Aralık 629) Mekkeye muz.afferAne girdikten sonra Kabeyi 
ziyaret etmiş, duvarları süsleyen resimler karşısında durup elini, çocuk İsa'yı Mer
yem'in dizinde oturmuş gösteren resmin üzerine koyarak : ıdilimin altındaki müstesna, 
bütün resimleri siliniz.$ emrini vermiştir 9• Ezr3.ki bu resmin Hicretin 63. yılında, 
halifelik iddia eden Abdullah b. Zübeyr'in Klbeye sığınması ve Emevi kıt'alannın 
Kabeyi kuşatması üzerine çıkan yangında harap oluncaya kadar kaldığını da yaz
maktadır. Halife ômerin Medine CAmiinde buhur yakmak için Suriyeden getirilmiş, 
üzeri kabartma insan figürleriyle süslü bir buhurdan kullandığını Mukaddesi yazar10• 

Arap tarihçilerinden Kahireli Makrizi (1364 - 1442) Khıtat'ında (1. C., 316. S.) 
Tolunoğlu Humaraveyh'in (883 - 895) muhteşem sarayındaki bir odayı, kendisinin, 
kanlarının ve muganniyelerinin tabii büyüklükteki heykelleriyle süsletmiş olduğunu 
anlatır11• XIII. Asırda Ebu Abdullah Yakut b. Abdillah'ın Mu'cemü'l-Buldan i
simli coğrafya lftgatının Beyza maddesinde Abdullah b. Ebih'in Basrada bu adla 
bir ev yaptırdığı, duvarlarını resimlerle süslettiği okunmaktadır. 

Medinetu'z-Zehra'nın kapısı üzerinde, Halife III. Abdurrahman (912 - 961)'10, 
gözdesi Zehra için yaptırdığı bir heykel varmış. Vak'anüvislerin anlattığına göre, 
Muvahhidi Halifesi Yakub el-Mansftr Kurtubadan geçerken bu şehre de uğramış 
ve heykeli görmüştür. Bu vak'ayı anlatan tarihçi, Yakub el-Mansur'un •Şehir kapısı 
üstünde bulunan heykelin kaldınlması için emir verdiğini» de kaydeder 12• 

Baybars tarihinde de Tunus hükümdarı Muhammedin Kurtubalı mimar Am
run'a üç kapılı bir kubbe yaptırdığına, duvarlarını bedevilerin resimleriyle süslet
miş olduğuna işaret edilmektedir 13• 

MevlAna Celfileddin-i Ruminin, nakkaş Ayn ... üddevle tarafından portrelerinin 
yapılmasına müsaade ettiği, bunların kopya edilerek çoğaltıldığı bilinmektedir14• 
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın -Sultan Mahmud-ı Gaznevinin dostu olan- babasının 

8 R. M. Meriç, Türk Tezyini Sanat/an, İstanbul 1937, 11-1+ S. 
1 Ebu'l-Velid Muhanuned b. Abdillah El-Ezriki, Ahbdr-ı Mekke. Nşr. Wüstenfeld, 111-

113. S. Krş. K. A. C. Creswell, The Lawfulness of Painting in Early Islı1nı. An Islamica, XI-XII, 
15g-166. S.) 

ıo H. Lammens, L'attitude ı:l8 l'lsldnı primiıif en face des arts figurls (Etudes sur le Si«Ie 
des Omayyades , Beyrouth 1930, 364. S.). 

11 G. Wiet et L. Hautecoeur, Les Mosqıdes du Caire. I. Cilt (Paris 1932), 163-183. S.: 
Le decor des Cdifices. L'interdiction des images. 

11 İbn !zart, Bey4nu'l-Mugrib'den naklen Levy-Provençal, Histoire de l'Espagne Mu
rulmane. il. Cilt (Paris 1950), 136. S. 

11 •Kubbenin yapılması bitince içerisi badana edildi, duvarlanna Bedevilerin resimleri yap
rınldı. Bu Bedeviler, hemen Ju»,uıacak kadar canlı olan kendi resimlerine bakıyor fJe ressamın ma

haretine hayran oluyorlardı . . • (Baybars Tarihi. Çev.: Prof. M. Şeri.feddin Yaltkaya, İstanbul 
1941, 104. S.). 

11 Şehabeddin Uzluk, Mevldna'nın Ressamları, Konya 1945, 13-14. S. 
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kendisi için bir saray yapmış olduğunu ve o sarayın bütün duvarlarını Sultan Mah
mudun, askerlerinin ve fillerinin siiretleriyle süslemiş olduğunu, Ferideddin Attardan 
öğreniyoruz15• 

Timurun, 1397 tarihinde Semerkandta Bağ-ı Dilküşa denilen bahçe içinde bir 
köşk yaptırdığını, bu köşkün duvarlarında Hindistan muharebelerini tasvir eden 
resimlerin bulunduğunu, Semerkandı bu tarihten bir asır sonra ziyaret eden Baburun 
Hatıralarında okuyoruzıe. 

Şimdi, birkaç örnek verdiğimiz bu yazılı kaynaklardan bizzat eserlere geçelim. 
Bugün, figürlü birçok müslüman sikkeleri vardır : Hicretin yirmibirinci yılında, 
ikinci Halife ömerin kestirdiği, bir yüzünde Besmele ile Keliıne-i ŞahAdet, öbür 
yüzünde Bizans imparatorlarının resmi bulunan sikkeler ; sonra Emevllerden Mu
aviye ile Abdülmelik'in17; Abbasi halifelerinden Mütevekkil, Muktedir ve Muti'in 
kestirdikleri sikkeler olduğu gibi, Selahaddin-i Eyyiibiyi bağdaş kurmuş bir durum
da, sarıklı olarak gösteren sikkeler de vardır. Bunlara, üzerinde muhtelif resimler 
bulunan Artıkoğullan, Atabekler ve Selçuklu sikkelerini de ilave edebiliriz18• 

Tasvir alanında, doğrudan doğruya heykel ve resim ile de karşılaşıyoruz. Suriye 
çölündeki Kasru'l-Hayr sarayının cephesindeki heykellerle hamamlı Kusayr-ı Amri 
av köşkünün duvarlarındaki çıplak kadın resimleri, Bağdad'm altmış mil kuzeyindeki 
Samarrada kazıların meydana çıkardığı insan ve hayvan resimleri ; Kurtubanm 
sekiz kilometre batısında, yine kazıların meydana çıkardığı, elbisesine bürünmüş 
bir kadın heykeline ait parçalar, Gırnatada Elhamra Sarayının Mahkeme Salonundaki 
resimler, Fatımilerin ilk hükümet merkezi olan Mehdiye'de meydana çıkanaln ve 
bugün Bardo Müzesinde bulunan ve elinde şarap kadehi taşıyan bir prensin fülüt 
çalan bir genç kızı dinleyişini gösteren alçak kabartma 19 bugün de görülebilecek 
örneklerdir. 

Afganistanın güney batısında Leşger-i Bazarda Fransız Arkeoloji heyeti tara
fından yapılan kazılar, Gazneli Mahmudun sarayında sütunlar ve kemer ayaltları 
üzerinde çekik gözlü insan resimlerini meydana çıkarm.ıştır20• Yine, XIII. Asır Sel
çuklu sanatından kalma melek, muharip, avcı şeklindeki bazı kabartmalarla f igürlü 
fresk parçalarını Konya Müzesinde görmek mümkündür. Beyşehir gölünün güney 
batısındaki Kubad-Abad şahrinde yapılmış olan kazılarda, Selçuklu saraylarının 
yıkıntılan arasında bulunan bağdaş kurmuş, sol eli göğsünde, sağ eli zarif bir şekilde 
yana doğru uzanmış olan bir prensin portresi, deseni, ifadesi, soluk tirşe rengi ile 
bilhassa dikkatı çeker. Yine Divriği Ulu amiinin bitişiğinde, onun devamını teşkil 
eden Daru'ş-ŞifAnın cephesinde, sonradan taassup devirlerinde yukarı kısımlan 

16 Ferideddin Attar, Tezkireta'l-Evliya, Nicholson baskısı, il. Cilt (Londra 1907), 322-3. S. 
11 Gazi Zahlrüddin Muhammed Babur, Vekayi, Çev.: Prof. Reşit Rahmeti Arat, I. Cilt 

(Ankara 1943), 48. S. 
17 Tahsin Öz, Türk Eli,Zeri ve Resim Dairesi. Güzel Sanatlar dergisi, 4. Sayı, 40. S. 
11 L. Hautecoeur-G. Wiet, Ayni eser, I. C., 176-177. S. 
10 Georges Marçais, Manuel d'Arı Musulman, Paris 1926, 176-177. S. 
ıo Daniel Shlumberger, The Greaı Palace of Mahmud in Afganistan. The Illustrated Landon 

News, June 16, 1951. 
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kınlmış, yalnız birinde örgülü saçlar seçilen iki insan başı ile, Sivas'ta Çifte Mina

renin karşısındaki I. Keykavus Daru'ş-Şifasının avlusunda, büyük eyvanın kemer 

köşelerinde, aşınmış olmalarına rağmen hila farkedilen iki insan başını da görmek 

mümkündür21. 

İsl3mlıkta, mezar taşlarında bile ölü ile ilgili kadın ve erkek tasvirleri yapılmıştır. 
Akşehirde Nasreddin Hoca mezarlığında XIII. Asırdan kalma mezar taşlannda22 
ve Kırşehirde Celil Hatun için H. 713 tarihinde yapıldığı kitibesinden anlaşılan 
mezar taşında23 bu tasvirlerden bir kaçına rastlanmaktadır. 

Burada İslim minyatürlerine de temas etmeden geçemiyeceğiz. Uçsuz bucaksız 
İslam ülkesinde, bilhassa XIV. Asırdan itibaren minyatürün yer yer gelişmesi, ve 
hele Siycr-i Nebi gibi kitapların dahi resimlenmiş olması24 da İslam dininde Kur'ana 
dayanan bir resim ve heykel yasağının olmadığını tatbikat sahasında da gösteriyor. 

* * 
.. 

Görülüyor ki İslamlığın başlangıcından itibaren, bazı iddiaların aksine yalnız 
Şii mezhebinin bakim olduğu bölgelerde değil, mezhebi sünni olan bölgelerde dahi 
resim ve heykel yapılmıştır. 

O halde İslAmlıkta Kur'anca yasak edilmeyen, ti başlangıçtan itibaren yapıl
maya başlanan resim ve heykel niçin gelişmemiş ve Avrupada olduğu gibi niçin bir 
rönesans olmamıştır ? Bu sorunun cevabını İslimlığın Allah telikkisinde, İslam 
düşünüşünde aramak doğru olur. 

İslimlığın ilk asırlannda yapılan resim ve heykellerin, Yunan ve Sasani örnek
lerine göre yapıldığını, burada söylemeliyiz. İlk asırlar İslam sanatının kendini ara
dığı, gelişmeğe uğraştığı bir devirdir. 

İslimlıkta Allah telikkisi, resim ve heykelin, bütün müslümanlarca ibadet mer
kezi olan cimie girmesine imkin verseydi15 bu iki sanat yavaş yavaş gelişir, şiheserler 
verebilirdi. Allahın zaman ve mekandan münezzeh olması, doğmamış ve doğurmamış 
bulunması, yam tecessüm ettirilememesi bu imkinı kaldırmıştır. İşte İsa'nın şahsında 
Allahın tasvir edilerek kiliselere girdiği için Avrupada büyük ölçüde gelişen ve 

u A. Gabriel, Monuments Turcs d'Anaıolüı II. Cilt (Paris 1934), 149. S. 
11 Rıfkı Mclfil Meriç, Akıehir Türbe ve Mezarları. Türkiyat Mecmuası, V (1935). 
11 Dr. W. Rubcn, Kırıehirtk dikkatimizi çeken sanat abideleri (Belleten, XIII, 45, Ocak 1948). 
14 Muhammed Tahir es-Sıddıki, Cdmi'a's-Siyer (Bayezid CAmiinde Veliyyüddin Ef. Kü-

tüphanesinde, 157 sayıda kayıtlı bulunan bu kitapta 13 minyatür vardır). 
11 Arap tarihçilerinden Makkari, Kurtuba Cimiinde, Musa'nın AsAsını, Eshab-ı Kehfi 

ve Nuh'un kargasını gösteren resimlerin bulunduğunu söylerse de (Nafh at-Tib, 1. Cilt, 367. 

S.) bunun hakkında eski metinlerde hiçbir işaret yoktur (Bk. Tb. W. Amold, Painting in 
/sicim, Oxford 1929, 4. S.). 
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yüksek Rönesansı gerçekleştiren resim ve heykel, dmiin bünyesinde sürekli bir ya
ranş hamlesine aşılanmadığından, sivil yapılarda yer yer ve zaman zaman görüldüğü 
halde, olgunlaşamamış ve yerini çizgi sanatına bırakmıştır. Hiç bir sanat kolu, İslim 
dininin yarattığı düşünüşü ve duyuşu, arabesk denilen ve yazıyı da adeta mAnisından 
boşaltarak bünyesine katan, mucize halinde cimi, medrese ve türbelere dolan çizgi 
ağlan kadar kuvvetle ifade edemez. Bu çizgilerin ağına düşen düşünce, nerede dura
cağını bilmeden dolaşır durur. Hangi çizgiyi tutarsa tutsun, hangi daireyi veya po
ligonu dolaşırsa dolaşsın, onun varacağı nokta yine ayni olan bir çıkış noktasıdır. 
Gerçekten hiç bir sanat terkibi, ne başlangıcı, ne de sonu olan arabesk kadar Müs
lümanı Allaha yaklaştıramaz, onda ezelilik ve ebedilik duygusunu uyandıramaz. 
Arabesk denilen bu hendesi mucize de çabucak olgunlaşıvermemiş, resim ve heykel 
gibi bir alma ve benzetme devri yaşamış, ama sonra bulına ve yaratma devrine ulaş
mıştır. Terkipteki tabii olmayan birlik, motiflerin gerçeğe uygunluğu ile bezeyici 
görevi arasındaki aykırılık, ilk arabesk örneklerinin emekleme özellikleri arasındadır. 
Ama Kurtuba camünin mihrabında, veya Konyadaki Alaeddin Camiinin minberinde 
özünü bulmuş olan arabeskin doğwn sancıları bu aykırılıkta görülmektedir28• 

Görülüyor ki resimde ve heykelde bir İslim rönesansı olmayışının sebebi, tasvir 
yasağında değil, İslim dininin ve düşünüşünün mahiyetinde, yarattığı hassasiyettedir. 
Müslüman sanatk!r, yaptığı sarayların cephelerini heykellerle süslediği, duvarlarını 
ve tavanlarını resimlerle zenginleştirdiği zamanlarda bile kendini kendi sanat yolunda 
hissetmemiştir. 

İşte İslim sanatına yolunu çizen, açıklamağa çalıştığımız bu düşünüş ve duyuş 
olmuştur zannındayız. Yoksa İslAmlığın ilk asırlarında yapılan resimlerle heykellerin 
durmasına karşılık minyatürlerin ilerlemesi nasıl izah olunabilirdi ? Minyatürlerin, 
kitap sahifeleri arasında gözlerden uzak oldukları için sürüp gitmiş olduklarını söy
lemek -bu minyatürlü yazmaların gizli gizli okunmamış olduğuna, aksine Ekber 
gibi hükümdarlar tarafından teşvik edildiğine, apaçık herkesin hayranlığını kazandığına 
göre- mümkün değildir. Minyatürlerin, yüzyıllar boyunca sürüp gitmesinin sebebi, 
zihni olmalarında, renklerin gerçeğe uymadan, itibari olarak yanyana yer almalarında, 
çizgilerin incelmelerinde ve bütünü ile bizde maddi ve cismani olmayan bir intiba 
uyandırmalannda aranmalıdır. Prensip bakımından arabesk ile minyatür arasında 
bir fark yoktur. İşte Kur'anca yasak edilmediği halde resim ve heykelin kısırlaşıp, 
minyatürün verimlileşmesi bundandır. 

* * 
• 

İslim sanatının birliğini sağlıyan din unsurunun yanı başında, İslimlığa ka
vuşmuş olan bölgelerin iklim benzerliğini de dikkate almak gerekir. İklim şartlarının 

11 E. Kühncl, Die Islamische Kunst, Leipzig 1929, 383. S. (Aynca bk. G. Salles, Lu arts 
Musulmans, Paris 1939, 18. S.). 
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sanat üzerindeki tesirlerini görmemeğe iı:nkan yoktur. İkilin değiştikce şeklini ve 
rengini değiştiren bitkiler gibi sanatlar da bir iklimden başka bir iklime geçince değişir. 
İklimleri değişik olan bölgelerin sanat eserleri arasında nasıl farklar görülürse, iklim
leri aynı veya birbirine yakın olan bölgelerin sanat eserleri arasında da öylece benzer
likler görülür. Bir memleketin kuru ve yağışlı oluşuna göre, mimarinin veya resmin 
alacağı şekil de başkadır. Kuzey memleketlerdeki yapılar ile güney memleketlerdeki 
yapıların çatılan farklıdır. Çok yağışlı bir coğrafi bölge olan Hollandada çatılar dik 
ve yüksek yapıldığı, binanın mühim bir kısmını teşkil ettiği halde, Mısır ve Suriye 
gibi sıcak bölgelerde ehemmiyetini kaybetmiş, yerini düz bir satha yani dama bırak
mıştır. Yapılardaki boş ve dolu kısımların yani kapı ve pencere açıklıkları ile sağır 
duvarların nisbeti de iklimle ilgilidir. Sıcak bölgelerin yapılarında açık, soğuk böl
gelerin yapılarında ise kapalı kısımların hllim oluşu bundandır. 

Mimari için söylediklerimizi resim sanatı için de söyliyebiliriz : Mesela Floran
sa'da çizginin, Venedik'te rengin üstün gelmesini, bu iki bölgenin ildim şartlarından 
ayırarak izah etmeğe imkan yoktur. İklimleri ayn olan yerlerin sanatları arasındaki 
değişikliğe karşılık Venedik ile Amsterdam gibi iklimleri ayni veya birbirine yakın 
olan yerlerin sanatları arasında bir benzerlik görülmesinden de tabii bir şey olamaz. 
İşte İslam sanat eserleri arasındaki benzerliğin bir sebebi de doğudan batıya uzanan 
İslam memleketlerinin aşağı yukarı ayni iklim kuşağı üzerinde bulunmalarında aran
malıdır. İslam memleketleri umumiyetle Avrupa'daki memleketler ile kıyaslanırsa 
daha sıcak, daha ışıklı, daha kurudur. İslim memleketlerindeki dini ve sivil yapılarda 
şadırvana ve havuza büyük ölçüde yer verilmesi, şehirlerin çeşmelere boğulması, 
suyun devamlı bir unsur olarak mimariye iştirak ettirilmesi, bu durumun taQ.ii bir 
neticesidir. 

Havanın sıcaklığı, güneşin şiddeti yüzünden açık kısımlar İslam yapılarında 
büyük ölçüde yer almıştır. Bizim güney illerimizde bugün dahi görülebilen avlulu 
ve eyvanlı evler bu iklim şartlarının ifadesinden başka birşey değildir. İran bölge
sindeki bAzı camilerde avluya veya dışarıya açılan salonların cephe duvarları bile 
yoktur. Hem güneşten korunmak, hem de havadan faydalanmak endişesi sanatkarı 
böyle bir tazn kabule zorlamıştır. 

Yapının gövdesine müessir olan ildim zarilretlerinin, süslerine de tesir ettiğini 
burada hatırlatmalıyız. Muhtelif İslam memleketlerinde müşterek olan mimari 
bezemenin birçok özelliği, portallerdeki hendesi veya üslftplaştırılmış nebati oyma 
süslerinin derinlik dereceleri, bu süslerin örgüleri arasındaki genişlik nisbetleri, 
gömme keramiklerin guruplaştırılması, güneşin dikkate alınması ile vücut bulmuştur. 

* * 
,,. 

Şimdi bu benzerlik içinde, İslam ülkelerinin sanat eserlerinde görülen aynlıklar, 
üslup farkları üzerinde biraz duralım : Bu farklar, muazzam imparatorluk çevresine 
giren bölgelerin (Hint, İran, Mezopotamya, Suriye, Filistin, Anadolu, Mısır, Tunus, 
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Cezayir, Fas, İspanya, Sicilya) değişik tarihi geleneklere, ayn sanat unsurlarına sahip 
oluşundan, buralarda oturan kaviınlerin milli seciyelerindeki başkalıktan ileri gel
miştir. 

İslAmlığın doğuşundan ve yayılışından önce Türklerin, Sasanllerin, Biı.anslı1ann, 
Suriye Hıristiyanlarının, Koptlann, Vizigotlann, Hindfilann kendilerine mahsus 
birer sanatı vardı. İslam sanatı, Müslümanlığı kabul eden her memleketin sanat 
unsurlarından, sanatkArlarından ve işçilerinden faydalanarak gelişmiş ve karakter 
farkları böylece meydana gelmiştir. İran'da ve Mezopotomyada Sasani ve Türk; 
Suriye ve Mısırda Kopt, Türk, Roma ve Bizans ; İspanyada Vizigot ; Hindistanda 
Çin, Hindıl ve Türk tesirlerini görmemeğe imlin yoktur. İranda, Anadoluda ve 
Hindistanda devlet kurmuş olan Türklerin bu bölgelerdeki sanatlan arasında görülen 
farklar, adı geçen bölgelerin miras başkalığından ileri gelmektedir. Bu tesirler gerek 
yapıların plamnda, gerek tezyinatında, gerekse kııllanılan malzemede kendini gös
termektedir. Mesela Mısırda taştan bol bir şey olmadığı halde, Tulunoğlu Omiinin 
tuğladan yapılmış olması, ancak Samarradaki Türk mimarisinin tesiri ile izah oluna
bilir. Bu saydığımız tesir tabakaları altında kubbe ve kemerleri haşan ile kııllanmış 
olan Asüri ve Keldani tesir tabakasının bulunduğu da düşünülürse İslam sanatının 
birliği içinde niçin bazı farklar gösterdiği anlaşılır. İsJ.am sanatının türlü unsurlannı, 
çeşitli kemerlerini, istinat kulelerini, sütunlannı ve sütun başlıklannı, tonozu, kubbeyi, 
trompu,pandantifi, beyaz ile siyah ve beyaz ile kırmızı taşlann kemerlerde nöbetleşe 
kullanılışını, tezyinatı, arabeski, keramik kaplamayı, mQZaiki, yapıların plinını, kul
lanılan malzemeleri ilah... tetkik edersek bu tesirleri birçok örnekleri ile belirtmiş 

oluruz. Dünya sanat tarihinde, zaptedilen ve yerleşilen memleketlerin sanat unsur
ları ile teşekkül etmiş tamamiyle yeni ve orijinal böyle bir sanat daha gösterilemez. 
Öyle ki yüz senelik bir z.aman, bu unsurların yeni terkipler içinde tanınmaz bir kılığa 
girmesine llii gelmiştir. 

* * 
.. 

Böylece İslam sanatı, birliği içinde muhtelif kaviınlerin �eleneklerindeki fark
lardan, içtimai ihtiyaçlarındaki başkalıklardan, zaptedilen yerlerin ayrı sanatlanndan 
ve bunlar karşısında hakim soyun davranışından dolayı nisbi de olsa ayrılıklar gös
termiştir. Bu bakımdan, İslam sanatını birtakım kollara ayırarak incelemekten daha 
tabii birşey olamaz. 

Bazı sanat tarihçileri, İslAnı sanatını bölgeler içinde incelemeyi uygun bulmuş
lar, mesela bir İran, bir Mısır sanatını ayn bölümlerde ele almışlardır. Halbuki İ
randa veya Mısırda, birbirini takip eden muhtelif devletlerin, kendilerine mahsus 
birer sanat vücuda getirdikleri düşünülürse, bu tarzda bir bölümlemenin ne kadar 
isabetsiz olduğu derhal anlaşılır. Iranda ancak bir Selçuklu, bir Moğol ve Timur 
oğullan, b4 Safevi sanatından ; Mısırda sırası ile bir Tulfıni, Fatımi, Eyyılbi, Memlılk 
ve Osmanlı sanatlanndaıı bahsedilebilir. Çünkü İslam sanatı bir devlet sanatıdır. 
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Her hükümdar soyu, kendi düşünce ve duyuşuna göre şekillenen bir sanatın gelişip 

serpilmesini sağlamıştır. İslAm sanatında kollar daima bir hAnedan adını taşlr. Bu 
bakımdan İslAm sanatını, coğrafi bölgelere göre değil, İslAm dünyasının şu veya bu 
bölgesini -belli asırlarda hikimiyetleri altında tutan halife veya hükümdar soylarına 
bağlamak yerinde olur. 

Bu bakımdan İslAm sanatını, belli zamanlarda geniş ülkelerde hüküm sürmüş, 
medeniyet yaratmış h�dar soylarına göre sınıflayıp incelemek yerinde olur. 



1. BÖLÜM 
EMEVI SANATI 



EMEVI SANATI 

Hazret-i Muhammedin sağlığında Medinede inşa edilen cl.mi, sonraki bütün 
cAmilerin ilk örneği olmuştur. Taş ve kerpiç duvarlarla çevrilmiş kare bir sahadan 
ibaret olan Medine amiinin kuzey yönü, ağaç direkler üzerine tutturulmuş hurma 
dallariyle kapatılmıştı. Peygamberimiz, bu kapalı yerde, kuzeye yani Kudüse dönerek 
namaz kıldırırdı. Bu yön, 624'de, Medineye göre güneyde bulunan Mekkeye çevril

miştir. 

Peygamber zamanında yapılan bu cl.miden bir şey kalmadığı için, onun mimari 
değeri hakkında bir şey söylemek mümkün değildir. 639 da KUfe şehrinde yapılan 
camiden de bir şey kalmanuşnr. 642'de Ami ibnü'l-Asın Fustatda yaptırvığı cimi de 
IX. Asnn ortalarına kadar beş değişiklik geçirmiştir. Bu bakımdan ilk İslAm cami
lerinin mimari değeri hakkında açık ve kesin bilgi edinmei, bugüne kadar bir bünye 
değişikliği geçirmeden ayakta duran Şamdaki Ümeyye camiine başvurmakla anc..'!k 
mümkün olacaktır. 

Gerek dini, gerek sivil yapıların tetkik.ine, Emevi sanatı ile başlamamız bun
dandır. Emeviler devri, İsl3.mlığın genişleyip yayıldığı, İslim sanatının kuruluş 
halinde bulunduğu bir devirdir. Bu devir, sanatta yaratıcı olmaktan çok derleyici 
bir devirdir. Tesirler, vücuda getirilen eserlerde kendini apaçık belli etmektedir. 

1. D İ N İ  M İ M A R İ 

1. ÜMEYYE CAM İ İ  
( ı - 5. Lev.) 

Ümeyye camiinin bulunduğu yerde M. Ö. 1. Asırda Ro:nalılar tarafından 
Jupiter adına inşa olunmuş bir mabet bulunuyordu. Kısmen yıkılmış olan bu mabedi 
sonraları Hıristiyanlar almış, güney duvarından faydalanmak suretiyle iV. Asrın 
sonuna do�, orada Vaftizci Yohanna adı verilen bir bazilika yapılmışnr. Bu çok 
sütunlu yapının üç ne/i, Romalılardan kalma duvara paraleldi. Müslümanlar Şamı 
7.aptedip hükfunet merkezi yapınca, kilisenin yönünü değiştirmek, yani doğuya ba
kan insanı, mihveri üzerinde bir çeyrek daire nisbetinde, güneye döndürmek suretiyle, 
bir müddet Hıristiyanlar ile birlikte payla<;tılar 1• Sonra Halife Velid zamanında 

1 Henri Lammens, Le Calife Velid eı le parıage de la Mosquee des Omayyades a Damas 
(Etudes sur le Si�e des Omayyadcs, Beyrouth 1930). 
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(705-715) Kilise tamamiyle yıkılmış ve yerinde, hem Medine CAmünin planma 

hem de mihveri değiştirilen Kilisenin plAnına ve neflerinin dÜZenine uygun düşen 
Ümeyye C..Amii yapılmıştır. 

Dikdörtgen şeklinde olan, genişliği 1 31, derinliği 38 metre tutan c8miin 
önünde üç tarafı revaklarla çevrili büyük bir avlu bulunmaktadır.Güney doğu köşe

sinde XI. Asırda Hazret-i İsa MiııAresi, güney batı köşesinde ise XV. Asırda Ka

yıtbay MinAresi yapılmıştır. Kuzey duvannın ortasında, nefin mihverinde bulunan 

El-Arus Miniresi, XI. Asırda inşa edilmiş olan yukarı kısmı hariç, cimiin yapıldığı 
zamana ait olup kübik ve dar şekli ile doğuda ve batıda örnek tutulacaktır. 
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ı. Şekil - Şam. Ümcyyc cAmü. P!An ( Glück'tcn ). 

C8miin içi, kıble duvarına muvazi korent başlıklı mermer sütunlara dayanan 

iki sıra kemerle üç nefe ayrılmıştır. Bu iki sıra kemerin üzerinde sütuncuklara da}'alı 

diğer iki kemer dizisi yükselmektedir. 

Doğudan batıya uzanan neflerin nizamını, kuzeyden güne.ye giden geniş bir orta 

nef keser. Burada yüksek bir kubbe bulunmaktadır. Kubbeyi dört sütuna dayanan 

dört kemer taşır. Kareden kubbe yuvarlağına tromplar vasıtasiyle geçilmektedir. 

cami avlusunun doğu ve batı revaklarında dokuz sıra kemer vardır. Her �yakı iki 
sütun takip eder. Avludaki Kubbetu'l-Khazne diye anılan, korent başlıklı sekiz sü

tuna oturmuş sekiz köşeli yapı 9.95 metre yüksekliğinde olup küçük bir kubbe ile 

örtülüdür. cami, taş ve tuğla dizilerile nöbetleşe örülm.üşdür. Kubbetu'l-Khaznenin 

El Velid tarafından yaptırılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Omiin gerek cephe

sindeki', gerek içindeki kemerler üzerinde küçük çifte pencereler olup her çift penccrc:

nin kemerlerini, alt kemerlerin üst duvarı üzerine dikey olarak konmuş olan sütun

lar taşır. 
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Revaklar greko-romen sütun başlıklarile nihayet bulan mermer sütunlara da
yanmaktadır. Velid zamanında Şam Camünin tezyinatı fevkalade imiş. 985'de onu 
ziyaret eden Mukaddesi, duvarları ve kubbeyi süsleyen yaldızlı bir zemin üZerinde 
panldıyan yeşil ve kahverengi mozaiklerden bahseder. Bu çok renkli mozaiklerin 
«bir bahçe kadar güzel» olduğunu söyleyen İbn Cubeyr de bu sözleriyle Mukaddesi'yi 
teyid eder. Bu mozaiklerin, Bizanstan getirilen sanatkarlar ve malzemelerle yapıldığı 
sanılıyor. 

Yer depremleri ve yangınlar sonunda bu mozaikler harap olmuş, olmayanlar da 
badanalar altında yüzyıllarca gözden saklı kalmıştır. ı 927 yılında bu mozaiklerden 
meydana çıkarılan bazı kısımlar batı revakının kemer köşeleri ( icointon) ile içleri 
üZerinde bulunmaktadır. Kemer içindekiler küçük kompozisyonlar olup sapları ve 
yapraklan bereket boynuzu veya vazolardan çıkarak zarif kıvrımlar çizen klasik akantus 

motifini tekrarlamaktadır. 

Göklere yükselen ağaçlan, coşkun coşkun akan suları, türlü hayali yapılan (sa
raylar ve evler) bir arada canlandıran mozaikler de, kemer köşeliklerindedir, ve bir 
cimi tezyinatında yer alan yegane manzara örnekleridir. Bu mozaiklerde manzara, 
Bizans mozaiklerinde olduğu gibi, figürlere sadece çerçevelik etmez, başlıca rolu 
oynar. Tabiatın bu tarzda tasviri, bizi daha çok hellenisıik resme götürmektedir. 
Netekim tezyini motif olarak kullanılan düğümlenmiş, kıvrımlı perdeler açık surette 
Pompei'deki motifleri hatırlatır. 

Ümeyye CAıniinin mozaiklerinde realizm teferruatta görülmektedir. Bu teferru
atın serpiştirildiği heyeti umfuniye bir manzarayı tesbit etmekten çok tezyini bir 
kompozisyonu gösterir. Bu kompozisyonda tabiatla mimari arasında bir ahenk 
yoktur. Bazan manzara taşkındır, binalan ikinci plana atar ; hazan da birinci plaru, 
binalar alır. Her iki temanın, birliği gerçekleştirmek üzere kaynaştığı hemen hemen 
görülmez. Ama bu ahengin yokluğu, sanatkarın aczinden çok, başka bir görüşe 
sahip olmasından ileri gelmektedir. Bu görüşün neticesi olarak, manzara, gelişen mo
tif lere bir arkalık olmamakta, ayni kaliteyi haiz, tek t.ir plan üzerinde yer alan hşka 
bir motif teşkil etmektedir. 

Bu görüş tamamıyla şarka has bir görüştür. Garip surette bir araya toplanmış 
binaların teşkil ettiği şu ehrama bakınız ! Bunlar en değişik üsl1lplann birer örneğidir. 
Roma ve Bizans evleri, revaklar, ciborium, kayalar ve ağaçlar bu terkipte yer almıştır. 
Ama bu ehrama, muhtelif kısımları biribirinden ayırarak dikkatla bakarsak kendi
mizi üstüste konulmuş bir takım yapıların değil, biri biri ardınca yerleşmiş ayn yapı
lann karşısında buluruz. Ancak perspektif özelliklerinden dolayıdır ki onları amudi 
bir sath üZerinde yeralmış muazzam bir pagod gibi yükselirken görüyoruz. Burada bir 
üslôp özelliği bahis konusudur. Burada, derinliğin realist bir tarzda tesbiti, yerini 
realitenin tezyini bir ifadesine bırakmıştır. 

Daha bir çok teferruat, bu mülahazaların. doğruluğunu teyid eder. Mozaiklerin 
üstünde ve altında birbirine paralel geniş bir şerit teşkil eden sekiz yapraklı rozet, 
Asuri sanatından gelmektedir. Bu, Khorsabaddaki Sargon Sarayının meşhur /iriz
lerinde görülür. Bordürün ilk sırası, yan yana konulmuş tavus kuşu tüylerinin benekli 
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dekanından yapılmıştır. Rusafadaki Bazilikada buna benzer bir motif vardır. Absidin 
yan kubbesinde resmedilmiş olan salip, tavus kuşu tüylerinden örülmüş bir çelenk 

içine alınmıştır. Bu tesirler açıktır. Şam mozaiklerinde, dik perspektif sisteminin 
yanı başında, ters perspektif misalleri de görülür. Yan daire şeklinde olan bir bi-. . 

4. Şekil - Şam, Ümcyye CAmii, Mermer pencere kafesinin analizi 
( Creswell'den ). 

nanın önündeki küçük bina gibi. Heyeti umumiyeye göre, birinci pla.nda oldukları 

kabul edilen kısımlar, ikinci plandakilerden daha küçük ölçüde gösterilmiştir. Bu tarz, 
Bizans sanatında da görülen şark sanatına has bir perspektif sisteminden 
gelmektedir. 

Bu mozaiklerin tavla zarı şeklindeki camlannda görülen başlıca renkler, aşağı 

yukarı kırk tonlu bir gam teşkil eder. Yeşillerin oniki, mavilerin dokuz, menekşelerin 
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üç tonu vardır. Nihayet sarı, kırmızı, siyah, gümüşi ve altın sarısı renkler, bu kompo
zisyonların zeminine ve ışıklara tahsis olunmuştur 2• 

2. MESCİD-İ AKSA. 

( ı - 7. Lev. ) 

Emevilerin saltanatı zamanında yapılmış olan büyük camilerden biri de 
Kudüsde Harcmü'ş-Şerif diye adlandırılan saha üzerinde Bizans İmpara
toru Justinyanus zamanına ait eski bir kilisenin yerinde, Halife Abdül
melik veya Velid tarafından yaptırılan Mcscid-i Aksa'dır. Bu clmi, iki yer 
depremi neticesinde yıkılmış, Abbasi halifelerinden Mansiir tarafından 757'ye doğru 

5. Şekil - Mescid-i Aksi. M. Lyon'a göre rekonstrüksiyonu ( Creswell'den ). 

yeniden yaptırılmış, Haçlıların değiştirmelerine uğramış, Scılııaddin-i Eyytibi ta
rafından da 1 187 tarihlerinde onarılmıştır. Bununla beraber ortadaki kısmın, ilk 
düzeni muhafaza ettiği kabul olunmaktadır. 

anu. sağında ve solunda, sütunlar üzerinde kemerler bulunan ve daha dar 
iki nef ile tamamlanan geniş bir orta nefden müteşekkildir. Bunu, güney duvarına 

---- -- ---- - --
1 Eustacbe de Lorey, Les mosaiqıus de la Mosquu des Omeyyades a Dunıas, (Syria, 

193 1 ) . 
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muvazi bir nef kesmekte ve ortasında bir kubbe taşımaktadır. Cimi, derinliği
ne yönelen üç yolu ile bazilikaların ptanını hatırlatır. Fakat sağa ve sola 
alnşar nefin daha ilavesiyle, camie namazın icaplarına daha uygun olan bir 
genişlik sağlanmıştır. 

3. K A Y R A V A N  C A M 1 t  

(8 - 1 4 .  Lev. ) 

Hicretin ellinci yılında (M. 670) Ukbe b. Nifi tarafından temeli anlan, Hişam 
b. Abdilmelik'in yardımı, teşviki, alikası ile de 726'da kesin şeklini alan ve sonraki 
değişikliklere ve ilavelere rağmen ilk şeklini kaybetmeyen Kayravan Cimii de ayni 
modele göre yapılmıştır. Eski bir inanışa göre clmiin kıble yönü ilahi bir ilhamla 
belli olmuş ve bölgedeki bütün cimiler, bu kıbleye göre yön almıştır. Kayravan Cimii, 
mağripteki bütün camilerin ceddi sayılır. PJAnı, boyu 126, eni 77 metre tutan 
bir dikdörtgen olup, avlu dört tarafından çifte galerilerle çevrilmişdir. Avlunun 
da boyu 67, eni 56 metredir. Kuzey-batı revakının ortasında cesim yapılı 
minAre bulunmakta, güney-doğu revakı ise, muhteşem bir cephe, daha doğrusu iki 
kemer gözlü ( travee ) bir son cemaaı yeri vücuda getirmektedir. Namaz kılınan 
yerin, derinlik istikametinde, mihraba dikey sekiz kemer gözlü onyedi nefi (balat) 
vardır. Nefler tavanlarla örtülüdür, sağda ve solda çifte sütunların devam ettirdiği orta 
nef, diğer neflerden daha yüksek ve daha geniş olup, mihrabın bulunduğu kıbleye 
ulaşmaktadır. 

Ayni genişlikte olan ve sağdan sola giden bir yol, kıbleye muvazi olarak, 
orta nefi kesmekte ve bir T şekli vücuda getirmektedir. Orta nefin iki ucunda iki 
kubbe yükselmektedir. Son cemaat yerinin üzerinde, yani avlu tarafında olan kubbe 
daha önceye aittir ; mihrabın üzerinde bulunan kubbe daha sonradır. Bu iki kubbe 
müstesna, bütün salon tavanlıdır ve düz damla örtülüdür. Çatılan tutan duvarlar, 
taşkın kemerler üzerindedir. Sütun başlıklarının hemen hemen hepsi önceki payen 
veya Hıristiyan yapılardan alınmıştır. İnşacı, tekrar kullanılan gayri müsavi sütun
ların boylarını ayni �eviyeye indirip clmie basıklık vermek istemediğinden, bu mes
netlerle kemerler arasına, kemer boyunlarının seviyesini birleştirmeye imkan veren 
inşai unsurlar koymayı tercih etmiştir. Sütun başlığı tablasının üzerinde tahtadan veya 
taştan taşkın bir üst tabla veya üzengi tap (sommier) konulmuş, üzerine de üzengi ( im
poste) yerleştirilmiştir. O da, kemerin dayandığı bir kornişle nihayetlendirilmiştir. Uçları 
üzengiye giren tahtadan gergiler (tirants) de böylece yükseltilen mesnetler arasındaki 
çıklığı muhafazaya yardım etmektedir. Üzengi istemini tasavvur eden mimar, kemer
lerine ver diği karakterle de meharetini göstermiştir. Kuzey Afrikada ilk defa Kayravan 
Chniinde, İslam sanatında da ilkin Ümeyye camünde görülen atnalı şeklindeki ttılkın 
kemeri Müslüman sanatkArın icat etmediği muhakkaktır. Çünkü İslam.J.ıktan önce, gerek 
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Mezopotamyada, gerek Suriyede, gerek Hindistanda, gerek Vizigotlann İspanya
sında bu kemere rastlanmaktadır. Fakat bu kemer tarzına en mantıki ifadesini veren 
şüphesiz ki Müslümanlar olmuştur. Atnalı şeklindeki taşkın kemer, ya Kayravan 
CAmiinde olduğu gibi daire kavisli olur, yahut da Fustatdaki Amr camiinde görüldüğü 
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6. Şekil - Kayravan. CAmi-i Kebir. Plin ( Glück'ten ) .  
gibi sivn' veya kınk olur. Herhangi tarzda olursa olsun, bu kemerlerin sırf tezyini 
mahiyette olduğu pek ileri sürülemez. Hele Marçais'nin sandığı 3 gibi Kayravan 
camiindeki atnalı kemerler asla bir süsleme endişesinden değil, bir yapıcılık zan1-
retinden doğınuştur. Kuturlan ayni olan daire kavisli bir kemerle taşkın bir kemerin 
ırasesini kıyaslamak, Kayravan mimarının bu kemeri kullr.nmasıruı., yalnız mimari 
düşüncenin hakim olduğunu göstem:eğe kafidir. Çünkü daire kavisli keır.erde itme 
kuvvetinin ayni zamanda dikey ve eğik olmasına karşılık, taşkın kemerin itme kuvveti 
hem çok zayıf, hem de içe doğrudur. Burada, daire kavisli kemerde olduğu gibi, dış 
itişler yoktur. Elinde sütunlardan başka bir şey bulunmayan Kayravan mimarı için 
atnalı kemerlerin tatbikinden daha uygun bir hfil siireti olamazdı. Böylece kemerler, 
itme kuvvetini karşılamıya ihtiyaç kalmadan yükselebiliyordu. Kuvvet hesabı ile 
birlikte mukavemet hesabı da bu kemerin tercih ediln:.esine seteb olmuştur. Kayravan 
kemerleri, salonun tavanını doğrud.� doğruya taşımamakta, üzerlerint'e duvar un
suru da bulunmaktadır. Bu kemerlerin mukavemeti ve kuvveti, bu duvara mümkün 

olan yüksekliğin verilmesini sağlamıştır. Kemerin yükselmesi ayni zamanda duvarın 
malzemesi ile beraber ağırlığını da azaltmıştır. Bu inşai zariiretlere ışık mülfilıazalan 
da eklenirse, atnalı biçimli kemerin Kayravandaki durumu daha iyi anlaşılmı� olur. 
Bu camide tavanlar ve duvarlar hemen hemen tamamiyle kapalı olduğu için, namaz 
kılınan yerin yalnız avludan gelen ışıkla aydınlatıldığı unutulmamalıdır. Salon ile 
avlu arasında irtibatı temin eden kemerlerin ::çıklığı ne kadar yüksek olursa salonun 

1 Georgcs Marçais, !t1anuel d'Art Musu/nıan, 1. C., 63. S. 
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0 kadar ışık alması da tabiidir : Mimarlar üıengileri tasavvur etmekle, sütunlar boy
larının dörtte biri nisbetinde uzamış ; şişkin kemeri tatbik etmekle de kemer açıklığı, 

daire kavisli kemerin açıklığına göre bir misli daha artmışbr. Hülisa kuvvet, mukave
met, tasarruf ve aydınlık unsurlarının hfilcim olduğu bu anlayışı, bu anlayışa dayanan 

şeklin temin ettiği faydalan, Hindistanda, Mezopotamyada, Suriyede veya İspanyada 
görülen, daha öncelere ait tek tük örneklerde bulmak mümkün değildir. 

Kayravan amiinde atnalı kemer, yalnız neflerdeki ve avlu revaklarındaki ke
merlerin değil, kapıların, minare kapıları ile pencerelerinin, mihrap hucresinin, minber 

dekorunun da tabii ve mantıki şekli olmuştur 4• Yan duvarlarda açılmış olan yedi 

kapı clmie geçit vermektedir. Bunlardan üçü batı yönünde, ikisi doğu yönünde olmak 

üzere avlunun revaklarına ; diğer ikisi de biri batıda, biri de doğuda olmak üzere 

namaz kılınan yere açılır. Duvarlar, biribirine yakın som dayanaklarla desteklenmek

tedir. Bunlar, iç itişleri karşılamaktan çok bilhassa doğu ile batı cephelerindeki kapı 
revaklarının ritmini sağlamak endişesinden doğmuştur. Dayanakların bu görevini 
anlamak için bu kule benzerlerinin, içerideki sıra kemerleri devam ettirmediğini, 
itişlerin bulunmadığı yerlerde bulunduğunu söylemek kafidir. 

Kayravan C3mii bilhassa kubbeleri ile dikkati çeker. Mihrabın önündeki kubbe 
daha iyi muhafaza edilmiştir. Mensup olduğu nevi bakımından : İstiridye biçiminde 
tromplara dayanmış dilimli bir kubbe diye tarif olunabilir. İçeriden, asıl kubbeyi 
teşkil eden yan küre şeklindeki takke , yirmidört yivle bölünmüştür. Bu 
takkenin kaidesi, dairevi bir kasnak üzerinde oturmakta olup bunun da klostralı 

sekiz penceresi ve bu pencereler arasında ikişer ikişer kümelenmiş onaltı nişi vardır. 
İstiridye biçiminde köşe tromplan, bu dairevi kasnağı cim.ün kare bünyesine bağla
maktadır. Bu orta mıntıka, uçlan gömme sütuncuklara dayanmış sekiz yan daire ke
merden müteşekkildir. Bu kemerler, çok dilimli göz pencerelerle delinmiştir . Küçük 
rüşeymi tromplar kemerlerin sırtlan üıerinde, kemer köşeliklerini doldurmaktadır. 

Bu kubbenin üç bölümü, dışarıdan üst üste binmiş üç bölümle kendini 
gösterir. Yivlerle oyulmuş olan takke dilimli bir kubbe olarak görünür. Hafifce 
içbükey sekiz kenarlı som bir duvar üzerine oturmakta olup dairevi kasnağı 
sınırla.maktadır. Nişlerle süslü kare bir kitle de tromplann mıntıkasını içine 
almaktadır. 

Kayravan camünin birçok unsurlıın, doğunun bilhassa müslüman Mezopo
camyanın tesırını taşır. Bu unsurlar arasında İran mimarisinde öteden beri kul
lanılan tromplardan başka, süsleyici nişleri, dilimli kemerleri dikkata almak 

gerekir. 
Kubbenin altında, iç s&tıhlan mermerden olan mihrap bulunmaktadır. Bu 

ınihrabın boyalı tahtadan yarım bir kubbesi vardır ve yan daire kemeri, madeni 
akisli nefis çinilerle kuşatılmıştır. Mermer panolara gelince, bir çoğu aiurlu dekor
larla süslüdür. 

Biribiri üzerine bindirilrni� üç kare kuleden ibaret olan ve yüksekliği 35, kaidesi 
ıo metreyi l:;ulan minare, geniş ı:-slı.;ya hakimdir. Bir kubbe ile nihayet bulıınüçüncü 

---- - - ---

• Bk. Ahmad Fikry, La Grand� MoJquk dı: Kairouan, Paris 1 934, 75-84. S. 
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kattaki ince kule, XI. asırdan sonra yapılmıştır. Alt kuler.in aşağısı yukarısından 
geniş olup, küt levi tir intiba uyandırn:ıaktadır. Yu,·arlak mazgal siperleri, sahanlık

lann korkuluklarını teşltil eder. Bu minare eski Suriye kiliselerinin kulelerinden 

7. - Şekil Kayıavan. Cimi-i Kebir, Kubbenin 
içi ve geçiş bOJg:si ( Marçais'den ). 

:ılı.nmıştır ve tıpkı Şam Cami-i Kebirinde olduğu gibi, camiio mihverinde, 

kuzeydeki avlu duvarının, yani burada kuzey-batı revakının ortasında bulunmak

tadır. Kayravanm minaresi, Mağrip ve Endülüs minarelerinin modeli olacaktır. 

4. KURTUB A CAMt1 6 

( 1 5  - 16 Lev . ) 

Şehrin en kalabalık yerinde, Guadalquirvir ( V2.di'l-Kebir ) nehrinin kerumnda, 
köprü başında kurulmuş olan clıni, bir ustanın ve bir asnn işi değildir. Temeli 

1 Kuzey Afrikadan gelen Müslümanlar, Arapların Endülüs dedikleri İspan)-aya 7 1 1  de 

ayak basmışlar, aradan iki yıl geçmeden bu yarlDl adayı Vizigotlardan (466-7 1 1 )  almışlardır. 
Onuncu Emevi halifesi Hişam'm torunu olup Abbasilerin katliimı ndan kurtulan Abdurrahman 
beş yıl kadar dolaşuktan sonra 755 Eylülünde l spanya'ya geçmiş' 929 da I I I .  Abdurrahman'ın 
halifeliğe çevireceği Kurtuba Emirliğini ıs Mayıs 756 da topladığı taraftarlann yardımı ile 
kurmuştur. Kurtuba Emevi Devletinin İs14m tarihinde çok büyük bir yeri vardır. VI I I .  Asrın 
ikinci yansı, IX. Asır ile X. Asnn başlangıcı bu devletin yükseldiği, kudretini, zenginliğini, 
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26 Temmuz 786'da 1. Abdurrahman tarafından atılan8 ve ilk şekli ile bir yıl içinde 
tamamlanan bu c3miin yeni ilavelerle büyümesi ve son şeklini bulması dört hüküm
darın zamanını almış ve iki asır sürmüştür . Son zamanlarda incelenen bazı metin
lerden, ilk şekli ile clmiin 9 nefti ve 12kemer gözlü bir salonu ihtiva ettiği, revaklı 
geniş bir avluya açıldığı, namaz kılınan yerin ve daha büyük olan avlunun aşağı yu
karı 75 x ıoo ebadında olduğu anlaşılmıştır. Ç'.atılarla kapatılmış olan neflcr kıbleye 
doğru yönelmiştir . Orta nef diğerlerinden daha geniştir. Bu plan, sadeliği içinde 
bile Suriye geleneğini belli eder. Ümeyye C3miinin de orta nefi, diğer neflerden 
daha genişti, avlusu namaz kılınan yerin yüzölçümünden biraz daha büyüktü. Gerek 
Ümeyye, gerek Kurtuba C3mii, her 
ikisi de yontma taştan yapılmıştır. 

Kurtuba C8miinin asıl özelliği, 
iki katlı kemerleridir. Geniş üzen
gi taşlı sütun başlıkları, kemerler
den başka, kemer sırtları arasından 
yükselen hafif ayakları da taşı
maktadır. Kemerlerden müteşekkil 

ikinci bir kat bu ayakları birbirine 
bağlamakta ve tavanı tutmaktadır. 
Hiç bir duvar, iki kemer katı ara

sındaki mekanı doldurmaz . Mekanı 
yalruz genişliğine değil, yüksekliği
ne de parçalayan bu tarz, havai 
bir perspektif yaratır. Aşağı katın 

bütün kemerleri atnalı şeklindedir. 

Yukarı kattakiler c!.aha değişiktir, 
yarı daire, atnalı, çok diiimli kemer
ler görülür. Beyaz taşlar ile kırmızı 
tuğlaların birbirini nöbetleşe takip 
edişinden vücuda gelen kemer, 
renklerin karşıtlığı ile cazip bir 
tesir yaratır. Mimari bir paradoks 
ile, som duvarlar yapının üst kısım
larında bırakılmıştır. Gayri mantıki 

görülen bu tarzdan Müslüman 
İspanya sanatının büyük dekor 
prensiplerinden biri çıkmaktadır. 

1 ? ? s ı . . . . . . . . � . . . . . . 
1 

• 

• 

.. 

8 .  Şekil - Kurtuba. CAmi-i Kebir. İIAvt l �ri gös

teren p!An : ı-1. Abdurrahman devri ; 2-I I .  
Abdurrahmanın ; 3-II .  Hakemin ilavesi ; 

4-El-Mansıir'un i!Avesi (Marçais'den). 

Hıristiyan batı mimarisinde tezyinat hemen 

ihtişanum durmadan arurdığı asırlardır. Halifeliğin başlangıç blrihi olan 929 dan 1009 a kadar 
devam eden 80 yıllık zaman' İspanya Emevi Devletinin altın çağıdır. 

1 Kurtuba C8miinin yerinde' Şamdaki Ümeyye CA.miinin yerinde olduğu gibi, bir kilise 
vardı. Müslümanlar Hıristiyanlarla anlaşarak kilisenin yansını bir müddet cAmi olarak kullan 

mışlardır. Sonra 1. Abdurrahman onu satın alarak 785 de yıktırmış ve yerine bu camii yapur 
m ıştır. 
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dalına aşağı kısımlarda toplandığı halde, Müslüman İspanyada, yapının aşağısında 

n!dir görülen cılız dekor, yükselirken gelişip serpilmiştir. 

ı. Abdurrahmanın clmii nüfus artımı yüzünden müslümanlann namaz kılmasına 

kAfi gelmediğinden 848'de il .  Abdurrahman tarafın dan genişletildi. Doğuya ve 

banya birer nef ilivesiyle neflerin sayısı onbiri buldu. Kıble duvarı 25 metre 

geriye alınmak suretiyle cAmiin kemer gözleri onikiden yirmiye çıkarıldı. İlaveler ayni 

üsluba uydurulmuştur. il .  Abdurrahman da 1. Abdurrahman gibi, çift kemerleri 

tutmaya yarayan sütunları ve baş- lıklan, Vizigot yapılarından veya antik harabe

lerden almıştır. Mihrabın kemerini taşıyan sütun başlıklan fevkaladedir. Öyleki 1 1 3  

yıl sonra i l .  Hakem onları yeni mihraba naldettirmekten kendini alamamıştır. Bu 

sütun başlıklan hafif rölyefli korent başlıklandır. 

Kurtuba CAmiinin Emir 1. Hişam tarafından yapnnlmış çok mütevazi bir 

minAresi vardı. Bu minAre bir yer depreminde yıkıldığından III. Abdurrahman 
cnun yerine 95 ı de muhteşem bir minAre yapnrdı ki sonraları İşbiliyenin meşhur Khi
ralda'sına ve bannın diğer minArelerine örnek olmuştur. Yüksekliği 67,5 metre olan 

aşağıda yukarıya yazı ve çizgi süsleriyle örtülü bulunan bu kesme taşla örülü mina
rede biı bölme duvarının biri birinden ayırdığı iki merdiven yükselmekte ve 
ancak yukarıda birleşmekte imiş7, öyleki minareye çıkan kimse, inen kimseye rast

lamazmış. Uzun zaman klAsik nisbete örnek teşkil eden bu minare 1543'te yıknnlmış, 
yerine 1 593'te şimdiki katedralin çan kulesi yapnnlmıştır. Bu minarenin, şimciki 

çan kul.esine büyük bir yüksekliğe kadar, bir iç bünye teşkil ettiğini, Dr. F. Her
nandez bundan onbeş yirmi yıl önce tesbit etmiştir. 

II. Hakem halife olduğu andan itibaren (961 )  çok küçük gelmiye başlıyan clmii 
genişletmek işiyle uğraşu. CAmi ile Guadalquivir arasındaki yerden istifade ederek, 
kıble duvannı geriye doğru uzattı. Böylece yeniden onbir nef, onbir kemer gözünün 
ilivesiyle 47,5 metre daha uzatılmış oldu. Duvar işçiliği üç yılda bitmiş, fakat bezeme 
işi daha da sürmüştür. 

Nefler ve kemer gözleri yeni eserde, cAmiin diğer kısımlarındaki genişliği mu
hafaza ederse de Hakem tarafından yaptırılan kısım, cimiin heyeti umumiyesinde 
kendine mahsus plAnı, ahengi ve bezemesi ile yeni bir sistemin çığırını açan, nev'i 
şahsına münhasır küçük bir ibadet yeri olarclt göriinür. Zaten çifte revaklı bir sıra, 
onu ıadmün kuzey kısmından ayırmaktadır. Eski ibadet yerinde, orta nef diğer nef
lerden daha geniş oluşu ile ayrılıyordu. Burada, kıble yönü daha da iyi belli olmaktadır. 
Yani orta nef, damarlarla örtülü bir kubbe ile ba�lıyor. Daha zengin ikinci bir kubbe, 
sağında ve solunda bulunan birer kubbe ile mihrabın önünde yükseliyor. Bir biri
ne benziyen bir yığın nef ve kemer gözünün üzerinde, bir transept taslağı gibi bir 
nevi T teşekkül ediyor . Bu durum ile kıble yönü 1D2.ddileşiyor ve daha iyi beliriyor. 
Müşterek nefler hemen hemen değişiklik göstermeden ilk cimiin dAhiyane buluşunu 
tekrar eder : üst üste konulan tuğla ile taşın birbirini takip edişinden vücut bulan kemerler, mermerden sütlln. başlıklanna ve sütunlara dayanmaktadırlar. Bunlar eski 

' Ach-Charif al-Idrlsi,
-

Masjid al-jami bi-Qurıuba, tr. fr. par Alfred Dcssus Lam.are, Alger 1949, 1 1 -1 3. s. 
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kemerleri devam ettirerek, binanın birliğini muhafaza etmektedirler. Fakat kubbe
lerin dayandığı zengin ve karmaşık desenli, kabartma motiflerle, ince çiçek oymalarla 
süslü olan kemerler çok dilimli ve çaprazlamadır. Bu çaprazlama kemerler archiıec

ıonique bir zarmetten doğmuştur. 

Müşterek neflerinkine benzer kemerlere dayanan kubbeler, ağırlıklariyle bu 
kemerleri çökertebilirdi. Bu dilimli kemerlerin X harfi teşkil edecek surette birbirini 
kesmesiyle alt kemerler kubbelerin ağırlığından kendilerine düşen payı taşmıış olu
yorlar. Mihrabın önündeki kubbelerde, bu kemerleri taşıyan sütunların sayısı üç mis

line çıkartılmıştır. 

il .  Hakem ilivesinin en güzel bir unsuru olan mihrap atnah şeklinde olup yu
karısında üç dilimli bir kemer sistemi bulunan bir dik dörtgenle çerçevelenmiştir. 
Mihrap kemerinin boyunlan nldir görülen mükcmmellikleriyle şöhret kazanmış 
olan mermer başlıklı dört nece/ sütuna dayanmaktadır. Mihrap ayaklannın yanlarında 

9. Şekil - Merida. Roınalılardao kalma BU köprü-
sünün üstüste binen kemerleri (Marçaia'den). 

oyularak işlenmiş mermer panolar vardır ve kemerin etrafında, kemer köşeliklerinde 
(ıympan) bütün kubbede, Bizans mozaiklerinin altın panltılan, derin mavilildcrinin ya
nar dönerleri göz kamaştırıcıdır. Bu muhteşem süs, mihrabın karesini biraz taşmaktadır. 

Hakemin yaptırdığı mimber, İspanya Emevi sanatının en güzel eserlerinden 
biridir. Mimberle mihrap birbirine layıktır. Bu mimber, işlenmiş küçük tahta pano-
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larla, fil dişinden kaplamalarla süslü idi. Bu kaplamaların teşkil ettiği girift örgüler 
(enrrclacs) bu işlenmiş tahta panolan çevrelemekte idi. Hakemin cimii iç bezemesi 
ile bugün de göz kamaştırmaktadır. Dış bezeme çok zarar görmüştür. Kıble duvarı 
tekrar yapılmış ve muazzam kemerlerle takviye edilmiştir. 

Berberi'lerin gelmesiyle büsbütün kifayetsizleşen cami bu defa da El-Mansur 
lakabını almış olan kudretli vezir İbn Ehi Amir tarafından genişleitlmiştir. Mansur 
987'de nehrin yakınlığından dolayı kıbleyi geriye alamadığından, cimi.in doğu ta
rafına, evvelki neflerden biraz daha dar, sekiz yeni nef ilave ettirmek suretiyle onbir 
nefi ondokuza çıkarmış, böylece avluyu ve camii doğuya doğru elli metre daha ge
nişletmiştir. camün bu kısmı daha sade ve daha yeknasaktır. Mansur �manında 
cimi, aşagı yukan, 247 X 1 57 metre karelik bir saha kaplıyordu. 

ıo.  Şekil - Kurtuba. CAmi-i Kebir. 
Üstüste binen kemerler. 

Üst üste binen bu kemerlerin menşei bir çok defalar tartışma konusu olmuştur. Bu 
tarzın ilk örneğini ümeyye camiinin ilci katlı kemer sıralarında bulanlar olduğu gibi, Ro
malılar nımanındaki İspanyanın şMıeserlerinden biri olan Merida su köprüsünün iki katlı 
kemerlerinde görenler de olmuştur. Fakat bunlar, üst üste binen Kurtuba kemer
lerinin oldukça uzak ana örnek !eridir. Bu cür'etli ve yeni hfil suretini bulmak ve 
böyle bir çizgi güzelliği ile onu gerçekleştirmek şerefi, hiç şüphesiz Abdurrahmanın 
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mimarına aittir. Bu ustaca buluş, daha :birçok buluşlar gibi, bir zariiretten doğ

muştur. Suriyede Hellenistik yapıların harabelerinde kocaman yekpire taşlardan, 
muazzam sütunlardan daha bol bir şey yoktu. Ama İspanyadaki Roma yapılan, 
bütün batı yapılan gibi şark yapılarından daha mütevazi idi. Tekrar kullanılacak 
olan sütunlar orta boyda olduklarından, c4mie arzu edilen yükscekliği temin etmek
ten uzak bulunuyorlardı. Kayravan İnimannın karşılaştığı ayni zarüret karşısında 

kalan Kurtuba dmiinin adı bilinmeyen üstadı, ayn bir yol takip etmiş, orijinal 
olduğu kadar da cüretkirine olan, biraz önce izah ettiğimiz bil suretine varmıştır. 

Kurtuba CAmiinin en çok tekrarlanan kemeri, atnalı şeklindedir. Bu tarz kemer, 
ilk defa :dırtuba CAmiinde kullanılmış değildir. Bu kemerlerin daha önceki devirlere 
ait yapılarda ve Kayravan CAmiinde bol ölçüde kullanıldığını görmüştük. 

lspanya'da, doğudan gelen unsurlarla teşekkül eden bir sanatın, bu şeklin te
sirinden kurtulması mümkün değildi. Başka kemerleri kullanması şaşılacak bir şey 
olurdu. Burada, tesirlerin hareket noktasını tesbit etmek cidden çok güçtür. Emevi 
kemerleri doğudan gelmişe benzer. Ama İsl.Am sanatının atnalı kemerleri asırlar 
boyunca İspanyada münhasıran lmllanması, bir İspanyol geleneğini devam ettir
mektedir. 

* * 
·. ·  

İsl.Am dünyasının birçok ilk kurucuları gibi Abdurrahman da cAmiin sütunlanru 
ve sütun başlıklannı önceki binalardan almıştır. Romalıların ispanyayı zaptından 
Müsliimanlann gelişine kadarJ İspanyanın tanı
yabildiği bütün sütun başlıkları Abdurrahma

nın cinıiinde yer almıştır. En çok görülen tip, 
korent ve kompozit başlıklardır. Vizigotlardan 
kalma başlıklar da vardır. Dikkate değer bir 
nokta, Kayravan CAmiinde o kadar bol kulla
nılan Bizans başlıklarmdan bir · tanesinin dahi 
kullanılmamış olmasıdır. Kurtuba CAmiinin içi, 
1293 sütÜnu ile, gerçekten bir ormana benze
metedir. 

Şimdi cAmiin içinden dışına geçelim : 

Suriye Emevi yapılarında olduğu gibi kalın 
ve yüksek dayanaklarla kuvvetlendiren ve dişli 
mazgallar ile nihayet bulan dış duvarlar, dmie 
bir müstahkem mevki manzarası vermektedir. 
Dayanaklar arasında yan kapılar vardır. Doğu 
tarafında altı, batı tarafında da yedi kapı 
bulunmak�adır. Bu kapıların çoğ>.ı, sonradan 
bilhassa XVIII .  asırda örülmüştür. Omiin 
mihrabını andıran atnalı şeklindeki bu kapılar 

ı ı .  Şekil - Kurtuba. CAmi-i Kebir. 
Korent tipi bir sütun başlığı 

( Marçais'den ) . 
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üçlü bir d\izeni gerçekleştirmekte ve her iki yanı yalana. sağır kapılarla çer

çevelenmektedir. Bu yan kapılann üstlerinde taş parmaklıklarla süslü küçük pen
cereler, kapının yukansında da dilimli geçme kemerlemeler bulunmaktadır: 
1238'de kiliseye çevrilmiş olan bu eşsiz Abidenin içinde ı 523'de de, orta kısımdaki 
sütun ve kemerlerin bir çoğu yıktınlaralt veya kalın ayaklar içine almarakplateresque 
üslupta çirkin, zevksiz bir katedral yapılmışnr. Ayni yapıda, kaynaşınıyan iki ayn 

üslübun bulunuşu kötü bir intiba uyandırmaktadır. CAmiin heyeti umfu:niyesi 
ahşap çan ile kapalı idi. Ç.Ok parlak renklerle, oymalarla süslenmiş olan tavan 
17 1 3'de hafif tonozlarla değiştirilmiştir. 

Cimiin bugün portakal bahçesi olan avlusundaki revaklann bir kısmı yıkdırılmış, 
bir kısmı da örülerek odalara ÇC\Tilmiştir. Ortada, adbest almağa mahsus sütunlara 
dayanan kubbeli bir şadırvan bulunuyordu. X. Asnn, hiç bir anın, Kurtuba CAmii 
kadar değer taşımaz. Cephelerinde, miniresinde, neflerinde, bilhassa Hakem'in 
mihrabında istikbalin bütün sanan taslak veya tohum halinde bulunmaktadır. Kur
tuba CAmii için, çok yerinde olarak, ban İslim sanannm liboratuvan denilmiştir. 

Tezyinat ; yazı, hendesi şekiller ve bitkilerden ibaret olmak üzere üç türlüdür. 
Taşa işlenmiş veya mozayiltle vücuda getirilmiş küff yazılar Kurtuba Cimiinde ol
dukça ehemmiyetli bir yer alır. Fakat harfler oldukca kabadır. Gülbezekler ve tomur
cuklar yazı sahasının boşluklannı oldukça beceriksizlikle doldurmaktadır. 

Hendesi tezyinat, ispanya Emevilerinin sanatında çok küçük bir yer alır. Bununla 

beraber cimide birkaç taş parmaklıkh pencereye (claustra), ajurlu mermer levhalara 
işaret etmek lizımdır. Bunlann süsleri birbirine geçmiş şeritlerden ve yıldızlı poli
gonlardan müteşekkildir. Bu girift çizgiler tahta işlerinde büyük bir gelişme göster
mekte gecikmiyecektir. 

Kurtuba Cimiinde en büyük yeri bitki unsurlan almaktadır. Bunlar, çok deği
şiktir. Bilhassa mozayiltlerde üstün bir zenginlik kazanır. Bu mozaikler çoğu zaman 
nrnlsız yapraklar olup side inhjnalıdır. Bu hayali bitki dünyasında antik realizmin pek az izleri vardır. Şurada, burada üsluplaşmış bazı küçük çiçekler, uzaktan üzüm 
salkımını hanrlatan yuvarlak üç veya dört tanelik topluluklar görülmektedir. Her tarafta bitkinin uzak hanrası, eğri çizgilerin oyununa vesile olmaktadır. Helezonlu 
kımmda/lardan teşekkül eden bu dekor, yazıya has bir incelik gösterir. Geniş mekin
larda, kompozisyon duygusunun zayıfladığı görülmektedir. Renkler, altın yaldızmdan 
başka mavi, yeşil, kırmızı, beyaz, san ve siyah olup alnn rengi de zemini işgal eder. 
Kırmızı renk, mihrabın çerçevesinde hAkim renktir. 

S· K U B B E T U ' S - S A K H R A  

( 20-23. Lcv.) 

Suriye Emevileri zamanında yapılmış olan clmilerden biri de anlı J rak Ömer rA-!! d • 
Y Ş o a '-'ilWU enilen Kubbetu's-Sakhri. Cimiidir. Her bakımdan önceki eserleri 
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hatırlatmadığı, devamı görülmediği için, inşa tarihi daha eski olmakla beraber bu 
dmiin tetkikini sona bıraktık. 

Halife Abdülmelik tarafından 69 1 'de Kudüste yapttnlan bu cimi Kitab-ı Mu
kaddes'de adı geçen kutsal kayanın bulunduğu yeede inşa edilmiştir. Hazret-i İb
rahimin İsmaili kurban etmek üzere bu taşı seçtiği ve Hazret-i Muhammedin gök

lere yükselirken ayağını son defa bu taşa bastığı rivayet olunur. 

--•tıl.ı•-.sca--ıM!lô� •· · •'""". __ •• _...,. ___ .,.i 
1 2 .  Şekil - Kudüs. Kubbetu's-SakhrA. Plan ( Creswell 'den ). 

Kubbetu's-Sakhra dışardan sekiz köşeli, içerden merkezi dairelidir ve iki deam

b11lıııorv11mdan müteşekkildir. Cimiin şekli, bu hatıralara uygun düştüğü için, burada 
rotonde şeklindeki Hıristiyan kiliselerinin planı tatbik olunmuştur. Suriye mimarlığında 
İslamlıktan önce böyle sekiz köşeli plan uygulanmakta idi. 

Camiin birinci deambulatoryumuna, yani galerisine dört dış kapıdan girilir. 
Bu galeriyi, dış açıların mihveri üzerinde bulunan sekiz ayak taşımakta ve aylllann 
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13. Şekil - Kudüs. Kubbctu's-Sakhrt. Pi.in ( Creswcll'den ). 
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arasında üçer kırık kemer bulunmaktadır. Bu deambulatoryum bir ikinciyi kuşatır. 

Kubbeyi taşıyan iki katlı kasnak da burada dört ayak ve oniki sütunun taşıdığı onaltı 

kemere dayanmaktadır. Dört ayağın her biri de birinci galerideki ayakların ortasına 

düşmektedir . Böylece ritmik bir nizam, bariz bir değişiklikle sağlanmış oluyor. Bu

rada, mihrap, diğer camilerdeki esaslı rolünü kaybetmiştir . 

14 . Şeki l  - Kudüs. Kubbetu's-SakhrA (Creswell'den).  

Muhteşem yeşil mermerden ve kırmızı somakiden yapılmış olan sütunlann ThC
odose tipindeki kenger yapraklı, yaldızlı güzel başlıkları vardı . Camiin en muhteşem 

süs ü, kubbe kasnağını, kubbeyi, kemerler arasında teşekkül eden üçgenleri süsliyen 

altın zeminli sarı ve yeşil mozaikleridir. Dış sekizgenin duvarları mermer levhalarla, 

mineli fayans mozaiklerle kaplıdır. Sekiz cephenin her birinde renkli vitraylarla 

süslü pencereler vardır. Cami, merkezi planında olduğu gibi galerileri bakımından 
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16 .  Şekil - Kudüs. Kubbetu's-Sakhrl. İç kısır.ın tezyinaondan örnekler (Creswcll'dcn). 
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da Suriye kiliseleri:ıin tesirlerini taşır. Amma örneklerini çok geride bırakan muh

teşem bir Abidedir. 

Cimi, iki defa, ilkin u87'de SelahAddin-i Eyyubi, sonra da 152o'de Kanüni 
tarafından onartılmıştır. 

Tekniği, temalan ve unsurlan itibariyle Kubbetu's-Sakhri'nın tezyinatı ta

mamen Helenistiktir. Bu tezyinatta yer alan bitki unsurlan bilhassa Hıristiyan bazi

likalarmda olduğu kadar payen mabedlerin de tezyini repertuvannda bulunan kenger 

yaprağı ile asma gibi iki klisik bitkidir. Kubbetu's-Sakhrida kenger hazan antik 

alçak kabartmalarda olduğu gibi, kıvnmdala hareket noktası vazifesini gören bir yap
rak demeti teşkil eder. Asma, bitki olarak bu sonuncu role daha uygun düşmektedir. 

Bir vazodan fışkıran dalgalı sapın her iki tarafında yapraklar ve üzüm salkımlan 

taşıyan dallar birbirlerine dolaıımalttadır. Tezyinatçının bitkiler karşısında büyük 

bir serbestlikle hareket ettiği görülüyor. Kengerin, üzüm salkım1an veya nar ve elma 
gibi başka meyvalan taşıması nidir görülen bir şey değildir. Panonun mihverini, 
sık sık, ya bir hurma ağacı, yahut da kollu Helenistik şamdanlan hatırlatan katı des
tekler işgal eder. Bu söylediklerimiz, Kubbetu's-Sakhrinın tezyinatında greko-romen 
tesirin ehemmiyetini göstermeğe kifidir. Bununla beraber simetrik motifler ve Hüs
rev'in taçlanndan alınmış görülen dalgalı kurdeleler, mozaiklerin kompozisyonunda 
Sasani tesirini de açığa vurmaktadır. 

• 



il .  S İVİL MİMARİ 

Emevi devrine ait dini yapılar, Müslümanlann dine bağWıklan ile yıkılıp yokol
makıan korunmuş oldukları, sonradan geçirdikleri değişiklikler içinde, ilk İslam 
clmilerinin üslQ.bunu tanımamıza imkAn verdikleri halde, çöller ortasinda kurulmuş 
olan islam sarayları, görevlerini kaydedince bakımsız kalmı:h ya insanlann, yahut da 
vımamn tahribatına uğramıştır. Bu harabelerin delaletiyle onların ilk hllini 
tesbit etmek çok güçtür. Bununla beraber bu saraylardan bazılarının ilk hüviyeleri 
arkeologların son çeyrek asır içindeki gayretleriyle meydana çıkarılmış bulunmaktadır. 

Suriye şehirlerinde yerleşmiş olan Emeviler, çölün bir yandan daussılasını ta
şıdıkları, ata binmeyi, ava çıkmayı sevdikleri ; öbür yandan dayandıkls.n aşiretlerle 
devamlı olarak temasta bulunmak zaruretini duydukları için, çölde, yolların bilhassa 
kavşak noktalarında müstahktm mevkiler ve saraylar yaptırdılar. Emevi halifelerinin 
çoğu, memleketi bazen bu müstahktm mevkilerden (hira), hazan da muhafaza kıta
Iariyle çevrilmiş olarak, bu dinlenme saraylarından (badiye) idare ettiler. Bu gün mey
dana çıkarılmış olan otuz kadar kasrın en mühimleri, kuzeyden güneye doğru inerek 
Palınyra'nın kuzey doğ.usu da Kasrü 'l- : . .  ; · ·  ; Ürdünün dcğusur..da Kuseyr-i Aınra ; 
Lı'.'ıt gölünün dof,usunda ı .... �ı;nı. �-· ··) ı..rıdır. Bunlara Ki.ıttul:adaki Medinetü'z
Zehra sarayını da ilave etmek lazımdır. 

ı .  K U S A Y R - I  A .M R A 

(24 - 27. Lcv.) 

1 898 Haziranında Avusturyalı filim, Prof. Alois Musil tarafından meydana 
çıkarılan Kuseyr-i Aınra, Lfıt gölünün kuzey ucunun tam doğusunda çölde bulunan 

hamamlı küçük bir Emevi kasrıdır. Bununla beraber 25 X 50 ebadında oldukça geniş 
bir sQ.r ile çevrilmiştir. SQ.run içinde odalar, mahzenler ve ahırlar vardır. Biraz 
ötede oldukça iyi bir halde duran ve şimdiye kadar etraflı olarak incelenmiş 
bulunan bir yapı göze çarpar. Bu yapı eski Roma hamamlarına çok benzezen ve 
İsJAm hamamlarının menşeini teşkil eden bir hamamdır. 

Yapı esas itibariyle iki kısımdan ibarettir. Birinci kısım 8.75 x 7.58 ebadında 
bir salondur. Bu salon, kuzeyden güneye giden ve üç beşik tonoza dayanak teşkil 
eden iki kırık kemerle aşağı yukarı ayni genişlikte üç nefe ayrılmıştır. Ortadaki nef 
yine bir tonozla örtülü, geniş fakat daha basık bir hücre ile biter. Buradan iki küçük 

kapı ile, yan neflerin arka tarafında bulunan ve onların devamından başka bir �ey 
olmıyan, absid şeklinde karanlık iki küçük odaya geçilir. Salonu, kuzeydeki cephenin 
yukarı kısmında, her nefte bir tane olmak üzere üç pencere aydınlatır. Bu pencere-
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Icre, güney tarafında, ayni şekilde üç pencere tekabül eder. Doğu duvarında, iki pen
cere daha vardır. Bütün bu pencereler biribirine benzer ; ortalama yükseklikleri 

bir, genişlikleri 0.65 m. dir. 
İkinci kısım, üç küçük odalı bir hamamdır. Büyük salonun doğu duvarında 

bulunan 1 ,70 m. yüksekliğindeki bir kapıdan bu hamama girilir. İlk iki oda, ı .o6 

genişliğinde, 1 .70 yüksekliğinde bir kapı ile birbirine bağlanmıştır. Üçüncü oda 
coğu tarafındadır ve ikinciye bitişiktir. Birinci oda, kapının istikametinde beşik to
nozludur. Küçük pencereli, dikdörtgen bir hücre ile genişletilmiş olan ikinci oda ise 

manıısttr ronozu ile örtülmüştür. Üçüncü odaya gelince pandantifli bir kubbe ile 
kapaulmıştır ; kuzey ve güney taraflarında yan daire hücrelerle genişletilmiştir. 
Kubbe, hafifçe yüksektir ve yan küreyi biraz aşmaktadır. Kutru 2.6o m., içeriden 
yüksekliği 1 .40 m. dir. Kubbede, genişliği 0.53 m., yüksekliği içeriden 0.65 m., 

dışardan 0.85 m. olan dört pencere vardır. Bugün kapalı bulunan 1 .80 m. genişliğin
deki beşik tonozlu bir koridordan, dikdörtgen şeklinde bir salona geçilmekteydi . 

,. :16' r ı 1 zerq• 
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1 7 .  Şekil - Ürdün (Creswell'den). 
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Bu salonun bugün mevcut olmıyan tavanı, şüphesiz düzdü. Burada bir su haznesi 
ve görün�e gö

-
� 

.. 
bir külhan vardı. Eski Roma h2.Dlamlannda olduğu gibi bu ha

mamda da � �çük oda soyunma yeri (apodyterium), zemini alttan ısınan ikinci oda 
ılıklık (tepıdarıum), yanında bulunan üçüncü oda ise sıcaklık '.caldarium' dır . 

. Kus�yr-ı Amranm döşeme tezyinatına gelince : Büyük salon ile üç küçük odanın 
zeminlen ı::ı:ıern:er döşeliydi. İkinci ve üçüncü odalarda, döşemelerin alt tarafı kadim 
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Hvpocausıe'larda, yani hamanun cehennemlik denen kısımlarında olduğu gibi boştur. 
Büyük salonun güneyinde bulunan hücrelerde zemin mozaik ile döşeliydi. Duvar

ların alt satıhlan büyük salonda ve üç odada mermerle kaplı bulunuyordu. İki yan 
oda ise sıvalıydı. Duvarların üst tarafları ile tonoz kubbelerin satıhlan nakışlarla 

örtülü bulunmaktaydı. o.8 5 m. kalınlığındaki duvarlar iki sıra dizilmiş kire.; tap 

parçalariyle örülmüştür. Kapıların pervaz/an ve pencerelerin üst kiriş taşları da siyah 
bazalt parçalarından yapılmıştır. Duvar işçiliğinin iyi olmamasına rağmen bol olarak 
kullanılan harç sayesinde, bina esaslı yıkıntılara uğramadan bin seneden fazla bir 
znman dayanmıştır. 

Kusayr-ı Amramn asıl dikkate değer tarafı, salonları süsleyen duvar resimleridir. 
Bunlar toz, çamur, is ve grafitıalardan çok zarar görmüştür . Büyük salonun batı 
duvarını süsleyen resim, isimleri Arapça ve Yunanca yazılmış olan bazı şahıslan 

göstermektedir. Bunların Emeviler tarafından mağlup edilen, 1sl3mlığın düşmanları : 
Bizans İmparatoru, Vizigot kıralı, Sasani imparatoru, Habeşistan Necaşisi gibi hü
kümdarlar olduğu tesbit olunmuş, böylece bu kasrın 1. Velid vımamnda, 7 1 1  ile 
7 I 5 arasında yapılmış olduğu neticesine varılmıştır. 

Salondaki büyük kemerlerin yüzü, birçoğu hfila farkolunan türlü konularla 
süslenmişti . Girerken soldaki kemer üzerinde, sağ dizine day�.dığı yaylı bir sazı çalan, 
oturmuş bir şahıs görülmektedir. Sonra vücudunun yukan kısmı çıplak bir kadın : 
Kollan, kıvrık saçların çerçevelediği başının üstündedir. Sağdaki tonoz kemeri üze
rinde tamamiyle çıplak bir rakkase, kıvrak hareketlerle raksediyor. Üçüncü nefde, 
büyük bir av sahnesi bütün doğu duvarını, pencerelerin hizasına kadar kapl.an-.aktadır. 
Güçlükle de olsa, geyiklerin arkasından koşan tazı sürüleri farked!liyor. Bu üçüncü 
nefin tonuzunu süsleyen figürler nisbeten daha iyi durumdadır. Dört sıra üzerine, 
sekizer se:bzer dizilnıiş olan otuziki çerçeve içinde, türlü zanaatlar tasvir edilmektedir. 
Taş yontucular, tahta biçenler, dülgerler gözlerimizin önünde yaşar. Kıvrımlı asma 
dalları, dipteki hücrelerin duvarlarını ve tonozlarını süsler. Nihayet soyunma ve ılıklık 
odalarında hamam ve doğum sahneleri görülüyor. Sıcaklığın kubbesini bir mıotıkatül

b üruc haritası kaplamıştır. Bunlardan başka hayatın çağlarını, tarihi, felsefeyi ve şiiri 

gösteren sembolik tasvirler de var. Figürlerin çoğu, uzun bacaklı, cılız vücutlu, küçük 
başlı kadınlar ve delikanlılar olup, doğrudan doğruya müşahedeye dayanmadan 
yurılmışhrdır. Bu f igürlerden bir niş içinde, kumaştan bir zemin üzerinde bulunan 
kadın, iri gözlü, kalkık burunlu Suriye'li bir Venüstür. Eski Yunan mitolojisinden 
alınan bu tip, sonraları Samarrada da görülecektir. Hellmizmin tesiri yanında, Sasani 
tesirini de görmemeye unkan yoktur. Bu tesir, «İslatnlığın düşmanlarında ; şahısların 
Sasani heykelciliğinde kullanılan bir nizama göre, iki sıra halinde tertiplenmiş ol

masından anlaşıldığı gibi, ikinci plandaki iıç şahıs Hüsrev'e tazimlerini arzetme 
tarzlarından da anlaşılmakt2dır. Hayvan motifleri de bu tesiri taşır. Sasanilerin Yu

nanlılardan aldığı asma kıvnmlan, çerçeve süsüdür. 

Bu resimler fevkalade bir fırça emniyeti ve büyük bir renk ustalığı göstermek
tedir. Duvarın beyaz sathı çoğu zaman zemin gibi kullanılmış, ama hazan beyaz boya 
sürüldüğü de olmuştur. Cetvel ve pergel kullanılmadan yapılan bu resimlerin eski 
bir geleneği olduğu anlaşılmaktadır . Kullanılan boyalarda beyaz ve siyahtan başka, 
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mavi, kahverengi, kırmızı, açık kahverengi, uçuk san, bazan da yeşil renkler görül
mektedir. 

Kusayr-ı Amramn duvar resimlerinde, şark ve Yunan geleneklerinin ayni za
manda devam ettiklerine şahit olmaktayız. 

2. KASRU'L - HAYRİ'L - GARBI 

(28 - 3 1 .  Lcv.) 

728'de halife Hişam b. Abdil melik tarafından yaptırılan bu kasr iki büyült 
yolun, Şamdan Palmyra'ya ; Nazala'dan geçerek giden eski ticaret yolu ile Humus'tan 
Djof'a giden yolun kavşak noktasındadır.8 Pl8nı aşağı yukarı karedir ; doğu kenarı 
71 .45, kuzey kenarı 70.45, batı kenarı 73 .05, güney kenarı da 71 .05 metredir. Bu 
Kasr ; hanı, hamamı, bahçesi ile bir bütün teşkil eder. Kasrda sdra dayanan daireler, 
merkezi bir avlu üzerindedir. Avlunun dört tarafı revaklarla çevrilidir. Tuğladan 
olan yapı taştan üst temellere dayanmaktadır. Siir, diğer duvarlardan daha kalın olup, 
iki metre yüksekliğine kadar olan kısım taştandır. Köşeler, VI. asırda inşa edilmiş 
bir manastırdan kalma Bizans kulesi denilen kulenin buh.:nduğu kuzey-batı köşesi 
müstesna, yuvarlak kulelerle takviye edilmiş, kenarları yarı daire kulelerle süslen
miştir. Bu yan daire kulelerden ikisi 16 metre yükseklikte olan cephededir ve kapının 
sağında ve solunda yer almıştır. Diğer üç kenarda da birer tane bulunmaktadır. Kas

rın, doğu kenarının ortasında tek bir kapısı vardır. 
Revakların mimarisinde, muhtelif yüksekliklerde muhafaza edilmiş dürt köşe 

köprü ayağından ve sütunların kaidelerinden başka bir şey kalmamıştır. Sütun göv
delerinden de hiç bir kalıntıya rastlanamamaktadır. Bu bakımdan bunların taştaıi 
yapılmamış olmasına hüküm olunabilir. Sütun kaideleri tekrar kullanılan antik kai
delerdir. Revakların taştan döşemesi, avlunun döşemesinden birer basamakla aynl
mıştır. Basamağın önünde bir oluk, avlunun ortasında da bir havuz görülmektedir. 

Kasrın, plAn bakımından en dikkate değer tarafı, birbirinden ayn altı daire ile, 
dikdörtgen altı odadan ibaret oluşudur. Bu dikdörtgen odalar, doğrudan doğruya 
revaklara açılmaktadır. Bu odalcrdan avlunun iki köşesinde bulunan ikisi, basit oda
lardır. Diğer iki köşede bulunanlar da merdiven boşluklarıdır. Nihayet son iki oda da 
geçitlerdir : Biri Bizans. kulesine götürür, revaka geniş surette açılan ve onun gibi 
döşemeli olan diğeri de bir sarnıca geçit verir. Pl8nında ve nisbetlerinde ayni olan 
altı daireye gelince : Bu daireler, birer salonla bu salonlara tAbi odalardan müteşekkil
dir. Her dairenin helfilan ayndır. Bu da, bu toplulukların ayn birer bütün olduğunu 
açık olarak belirtir. Bu meskenlerin herbirinin merkezini teşkil eden dikdörtgen 
şeklindeki giriş salonu, bir kemerle iki bölmeye aynlmış, $Ömme ayaklara dayab
makta ve orta duvarla itme kuvvetini karşılamaktadır. Hiçbiri sağlam olarak bulun-

' O. Schlumberge-r, Les Fouilles de Qasr El-Heir E/-Gharbi ( 1936-38). Syria, XX, 
1 95 -228, 324-373. s.  
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ınıyan kemerler taştan örülmüş�. Her kemer aralığında, . �i�birine karşı iki 
.
kapı 

vardır. Bu geçitlerden, sıra halinde bulunan odalara girilir. O sOretle ki bu 

dairelerde birinin bir ucunda durulursa diğer ucunu görmek mümkündür. 

H ıfü- daima nihayetteki odalardan birinde bulunmaktadır. Kasrın eJ.<WU, 
ikinci katının da birinci kata benzediği analşılıyor. Bu durum' birinci 

kattaki kemer gibi inşa unsurlarından, dekor parçalarından benzerlerinin yıkıntı 
arasında bulunmasından anlaşılıyor. Odaların ışık alına tarzına gelince : Dış 
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19 .  Şekil - Kasru'l-Hayri'l-Garbi. İdeal plln (Schlumb;!rger'den) . 

sN . 

duvara bitişik olın odalara, bu duvarın yukarısındaki küçük açıklardan ı�ık 
gelmektedir. Bu tarz, hırsızlara karşı emniyeti sağlamak kaygısıyla izah oluna

bilir. Revaka bitişik olan odaların revaka 2çılan pencerelerden ışık aldıklaı ı sanıl
maktadır. Dairelerin merkezi salonları için, giriş kapısından, tfili olarak da yan du
varlardaki kapılardan yeter derecede ışık gelmektedir. Bununla beraber bazı salon
lann dışandan aydınlandıkları anlaşılıyor. 

Kasrın, su ihtiyacı, 15 kilometre kadar uzaklardP. bulunan sun'i Harbaka gölün
den yer altı borulariyle sağlanma.'tta idi. 
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Kasr, mozaiklerle, kaplamalarla, alçı üzerine işlenmiş dekorlarla süslüydü. 
Mozaiklerle kaplamalardan - son derece küçük birkaç mozaik parçası ile üzerlerinde 
hendesi ve nebati motifler görülen birkaç tahta parçası istisna edilirse - bugün 
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20. Şekil - Kasru'l-Hayri'l-Garbi. Giriş cephesinin restitüsyonu. 

111 

5 

ı - Friz ; 2-2e - Büyük panolar ; 3 - Silme ; 4-5 - Küçük panolar ; 6 - Friz ; 
7 - Nişlerle çerçevelenmiş sütuncuklar ; 8-9 - Alınlık ve kemerler ; ıo - Mermer ; 
1 1 , 14-16  - Birçok bezemeleri ihtiva eden şerit ; 12-13 - Mazgal siperleri ; 16 -

Büstler ; 17 - Mozaik kalıntıları ;  ı 8 - Başkemer ( Schlumberger' den ). 

bir şey kalmamıştır. Çok küçük ebadda birkaç kırıntıda çiçek süsleri, bazı kırıntılarda 

ise figürlü sahnelerin izleri görülmektedir. 

Kasru'l-Hayr'ın özelliğini, hiç şüphesiz genişliği ile figürlerinin değişikliği 
ve alçı kabartmalann zenginliği teşkil eder. Bu kabartmalar Kasrın dış 
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dekorunda olduğu gibi iç dekorunda da kullanılmıştır. Dış süsler, dış cepheye ve 
avluya bakan iç cepheye tatbik edildiği gibi revaklara da tatbik olunmuştur. Dış 
cephenin dekoru, kapının üstünde ve yan kuleler üzerinde aralıksız bir kaplama 
teşkil eder. Yarı daire kulelerde bir kenger yaprağı frizi vardır. Bu friz, yerden tak

riben 5 metre yükseklikte, kapı bindirme taşının seviyesindedir. Bu friz her kulenin 
üzerinde, dikdörtgen şeklinde, yüksekliğine konulmuş üç pano taşımaktadır. Bun
lann üzerinde rozetli ve godronlu bir korniş bulunmaktadır. Bu kornişin üstünde de, 
kare ve dikdörtgen şeklinde daha küçük panolar yer almıştır. Cephenin orta kıs
mında figürlü alçak kabartmalar vardır. Aşağı yukarı tabii büyüklükte olan, karşıdan 
görülen, dizleri ve ayaklan bitişik bulunan bir hükümdar figürünün parçalan çok 
dikkate değer. Dikkate değer başka bir parça da diz çökmüş bir kadınla bir erkekten 
ibaret olan guruptur. 

Bu Kasrın büyük bir özelliği de 1936 kasımında meydana çıkarılan iki freskodur. 
Bunlar, dikdörtgen şeklinde olan iki merdiven kafesini süslemekte idi. Bu freskolar 

bugün Şamda, Suriye Milli Müzesi'nde bulunmaktadır. Bunlardan birincisi üç 
tabloya ayrılmıştır. Birinci tabloda iki müzisyen ; ikinci tabloda geyik avlıyan bir 
süvari; çok bozuk bir durumda olan üçüncü tabloda ise yakalanmış yabani hayvanlar 
görülmektedir. 

Hafifçe taşkın (atnalı) kemerler altında bulunan müzisyenlerden soldaki, bir 
kadına benziyor. Tellerinden nağmeler çıkardığı musiki 3.leti, biçimine, dirsekli 
koluna bakılırsa bir uttur. Sağdaki şahıs da fülüt çalmaktadır. İkinci tabloda bir atlı 
görülüyor. Belinde bir kayış var. Buna, arkasında dalgalanan bir eşarp bağlanmıştır. 
Onun önünde, başını arkaya çevirmiş koşan bir geyik bulunmaktadır. Başka bir geyik 
de tuhaf bir vaziyette ; ayaklarından biri boynuzlariyle kulağı arasında başının üze
rinden geçerek yere yıkılmıştır. Üçüncü tabloda bir çoğu silinmiş halde bulunan 
bftzı hayvanlar var. Sağ elinde büyük bir anahtar bulunan esmer, yalınayak bir şahıs, 

yakalanan bir hayvanı, belki de halifenin bahçesine götürmektedir. Çizgilerle üç bö
lüme ayrılan fresko bezeme çiçeklerle çevrelenmiştir. 

İkinci freskonun ortasında, kutru ı .80 m. olan bir madalyon içinde bir kadın 
büstü görülüyor. Yapraklı bir zemin üzerinde karşıdan bize bakmaktadır. Kırmı
zımtırak bir yılan, inci gerdanlık altında boynuna dolanmıştır. Yansı siyah, yansı 
bej dilimli iri bir kavunla kenar çizgileri kırmızı, su kabağına benziyen iki meyve ve 
iki tanesi saplı yuvarlak küçük meyveler geniş bir mendilin üstünde, havada asılı 

gibi durmaktadır. Madalyon, her biri küçük bir demeti ihtiva eden incilerle süslü 
kırmızı bir şerit ile kuşatılmıştır. Madalyonun ikiye böldüğü freskonun üst kısmında 
iki deniz kentavrosu yer almış, hayvan taraflarının siyah ve kıllı olduğu, sağnlarının 
kocaman bir yılan gövdesine benzediği ve bir nevi hilfil ile nihayetlendiği görülüyor. 
Üç boğumlu sağıını.n küçük balık kanatları var. Canavarların insan kısmı, sakallı 
bir baş ile adaleli bir vücuttan ibaret. Siyah halkalarla gösterilen göbek delikleri 
haddinden fazla büyüle. Her santor, sol elile bir nevi mızrak tutuyor. Sağ el ileriye 
doğru uzanmıştır. 

Alt kısma gelince, sol tarafta bir tilki bir üzüm salkımı yemekte ; ortada, baş 
aşağı durumda, uzun ayaklı bir kuş ; sağında yine ayni durumda uzun ayaklı başka 
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bir kuş ; bir tilki ; nihayet freskonun bittiği tarafta bir hayvan, belki de bir köpeği 
kovalıyan başka bir köpek. Hayvanlar ve kentavroşlar, bereketli bir bitki alamam orta
sında dönüp duruyorlar. Ağaç dallarının helezonları, boş bir yer bırakmıyacak şe
kilde düzenlenmiştir. Bu bitkiler, sapların taşıdığı çiçeklerle yaprakların pek az, 
tomurcuklann veya üzüme benzeyen meyvelerin bulunmasiyle bir özellik gösterirler. 
Bu freskonun bordürü, geniş şeritlerin çerçevelediği kıvrım asma dallarından te
şekkül etmiş ve kırmızı bir çizgi ile belirtilmiştir. Her helezonda iki üzüm salkımı 
bulunmaktadır. Boş yerlerin geri kalan kısmı da yaprak veya tomurcuklarla doldurul
muştur. 

Birinci tablonun Sasani örneklere göre yapıldığı, bilhassa geyik avında, bütün 
açıklığı ile görülen bir gerçektir. Bu tablo gerek mevzuu9, gerek üslftbu10, gerekse 
pantalon, dalgalı eşarp, çelenk, gibi unsurları, kılıç kayışının omuza takılacağı yerde 
bele takılmış olması, iki ucu kıvrık yay gibi teferruatı ile Sasanidir11 • Nihayet kenar 
şeridinin motifi ve köşelikleri süsliyen tomurcuklar Sasani kumaşlardan alınmıştır. 

İkinci fresko, ortadaki allegori figürlü madalyonu ile imparatorluk devrinde 
çok yaygın olan ve Antakyanın Bizans mozaiklerinde çok iyi temsil edilmiş bulunan 
bir kompozisyonu devam ettirmektedir. Deniz kentavrosları, greko-romen repertua
rından alınmıştır. Çerçevedeki kıvrun dallar, asmalar, hayvanlann çılgınca hareketleri 
umumiyetle son devir Roma tezyinatından, bilhassa Suriyedeki Bizans tezyinatından 
alınmadır. 

3. M Ş A T T A 

( 32 - 34 Lev. ) 

Emevi saraylarının en mühimlerinden biri, belki de en mühimi, Ürdün nehrinin 
doğusunda, Şamın takriben 200 kilometre güneyinde bulunan Mşatta Sarayı'dır. 
İnşa tarihi çetin tartışmalara yol açan bu yapıyı hala İsllimlıktan önceki devre ait 
telakki edenler vardır. Ancak sarayda, namaz kılmağa mahsus mihraplı bir salonun 
bulunuşu, Mşattayı Emevi halifelerinden il .  Velid'in tamamlanmamış bir eseri 
olarak tesbite imkan vermiştir (743-744). 

Sağında ve solunda birer kule bulunan cümle kapısı güney duvarının ortasındadır. 
Sekizgen şeklindeki bu kulelerin yansı duvar içinde kaybolduğu için yalnız bir köşesi 
görülmektedir. Yan yuvarlak kulelerin desteklediği 1 .70 m. kalınlığındaki taştan 
sur, kenarı 145 metre olan bir kare teşkil eder. Bu sahada, güneyden kuzeye doğru 
U7.aDan üç yapı gurubu yer alacaktı ; yalnız orta gurup kısmen inşa edilmiştir. Bu 
gurup da bir avlu ile ayrılan iki binadan müteşekkildir. Kapıdan girilince sağında 

• Sasanilerin gümüş tabaklarındaki av sahneleri. 
1 0  Sasani tabaklarındaki tirendazların kol hareketi, atlann dönnala gidişi, kesilmiş yeleleri, 

yaralanan geyiklerin kıvrılarak yere yıkılışı burada da tekrarlanmaktadır. 
1 1  Sasani kostümünün en dikkate değer parçw ,aıvardır. 
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ve solunda uzunca birer oda bulunan 17.40 m. derinliğinde 9.23 m. genişliğinde 

bir giriş dehlizinden geçilerek geniş bir salona girilir. Bu salon da avluya açılmak-

tadır. 

Avlunun nihayetinde ikinci bina yükselir. Bu binanın orta kısmında, pianı çok 

dikkate değer bir merasim salonu vardır . Binanın ön yüzünde, avluya açılan, biri 

büyük olmak üzere üç kemerli kapı, üç nefe girişi sağlar (22. şekil). Kare şeklinde 

bir salonla nihayet bulan orta ncf ; sağ, sol ve arka cephesinde yan daire üç absidle 

genişlemektedir. Roma hamamlanrun ve mauseleunılarının yabancısı olmıyan bu üç 
dilimli salon tipine, bu üç absidli plana Bizans dünyasının muhtelif illerinde, kuzey 

Afrikada ve Mısırda rastlandığı gibi Suriyede de rastlanmaktadır. Ama bu. plm bil
h�sa Mısırda, burada olduğu gibi, üç nefli bazilika ile mesut bir stirette birleşmiştir. 

21 .  Şekil - Mşatta. Mihrap ( Crcswcll'dc-n ) 

Bu da Mşatta plAnının hazırlanmasında Mısırlı mimarların çalışmış olduğu kanaanru 
uyandırmaktadır. Büyük bir kısmı Berlinde Kaiser Friedrich Müzesinde bulunan 
oyma tezyinat, girişteki iki kule üzerinde ve ön cephede toplanmış olup İslam sanatının 
ilk devresinde tezyini gelişmenin tetkiki için mühim bir hareket noktası teşkil eder. 

Yanyana konulmuş üçgenleri dolduran bu oyma süsler, sarayın ön duvarında 
40 metrelik bir şerit halinde uzamaktadır. Üçgenlerin ortasındaki kabartma altı yap
raklı iri güllerin etrafında, umfuniyetle üzüm salkımları, asma yapraklan ve asma 
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dallannID birbirini daireler hfilinde takip edişinden ibaret olan bir dekor gelişmek
tedir. Mşattadaki alçak kabartmaların ehemmiyetini arturan şey, bu kalartmalarda 
canlı varlıkların oynadığı roldür . . Aslanlar ve gri/fonlar karşı karşıya durmaktadırlar. 
Kuşlar yapraklı asma dallarına konmuşlardır. 

Bu kabartmalarda payen sanatın kentavros ve sfenks gibi insan benzeri mah
h1ldarı da görülmektedir. Unsurların çoğu Hellenistik repertuvardan alınmıştır. Ama 

duvarı böylece süslemek fikri tamamiyle şarka has bir fikirdir . 
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23. Şekil - M1atta. PlAn (Glück'ten). 

Bu fikir vaktiyle Susada sırlı tuğla kaplamalarla, Ahameni saraylarının meş
hur frizleriyle kendini göstermişti. Bu bakımdan heyeti uınfuııiyeden alınan intibam 
hiç de antik bir tarafı yoktur. Büyük bir değişiklik gösteren süsler, duvara asılan 
şark halıları gibi, binanın bünyesine bağlı olmadan, cepheyi kaplamaktadır. 

Üçgen ve gül motifinden her ikisi de Sasanidir. Üçgenlerin içerisinde merkezi 
bir madalyonun ortasına işlenmiş zengin çiçek motiflerine, Mşattadan önce hiç bir 
yerde rastlanmıyor. Esas unsur, üçgeni bezeyen kıvrımda! süsüdür. Bu süsün bazı 
yerlerde tamamlanmamış olduğu görülmektedir. Hayvan dekorlarının Orta Asyadan 
gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. 
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4. M E D İ N E T U ' Z - Z E H  R A  

( 35. Lev.) 

Kurtuba Emevilerinin sivil mimirisi ancak 1910 yılından beri bilinmektedir . 
İspanyol mimarı Velazquez Bosco, Medinetu'z-Zehrıl kazılarına bu tarihte başla
mışnr. Kurtuba'nın 8 kilometre kuzey batısında bulunan, Halife III .  Abdurrahmanın 
bu tesisi (936), Abbasiler tarafından hiikfunet merkezi yapılan Samarra gibi, Kurtuba 

halifelerinirı merkezi olmuştu. 
Bu şehrin ihtişam ve azimetini Arap tarihçileri anlatmakla bitiremezler. Şehir, 

Vadi'l-Kebir (Guadalquivir) ovasına doğru m.anaıı inişler üzerinde, üç mahalle ha
linde sıralanmaktadır. İlk araştırmalar tonozlu bir müdafaa galerisinin kuşattığı ve 
içinde sarayların bulunduğu yukarı kısımda yapılnıışnr. Önünde, kenan 50 metre 
kadar olan bir avlunun bulunduğu esas bina, beş derin nefe bölünmüş büyük bir 

merasim salonunu ihtiva etmektedir .. Tavanlarla kapatılmış olnıalan gereken bu 
nefler, biri birine tek kemerli veya sütunlara dayanan üç kemerli kapılarla geçit ver

mektedir. Ayni tertipte olan başka bir bina, biraz uzakta izini belli ediyor. Kemer 
köşelerini, kemer taşlannı, nişlerin içini, kapılann pervazlannı süsleyen oymalarla 

işlenmiş birçok dekor parçalan toprak altından çıkanlmışnr. Bunlar Arap tarihçileri
nin hayranlıklannda ne kadar haldı olduldannı gösteren belgelerdir. Bu yapının 
doğusunda, set düzlüğü üzerinde cAmi bulunmaktadır. Üstüste binen bu yapı yığın
ları şehrin kuzey kısmının ancak merkezini işgal eder. Batı tarafında da ikinci derecede 
binalar yükselmeltedir. 

Medinetu'z-Zehri, bir kaleden çok bir eğlence şehri olmakla beraber, 1 .500 
metre boyunda ve 750 metre eninde bir sörla kuşatılnıışnr. Bu sör, yüksek olmaktan 
çok geniş olan, biribirine yakın kulelerle mücehhezdir. Batı İslılm dünyasında ehem
miyeti olan her yapı, bir kale manzarası alacaknr. Başka memleketlerde meselıl Su
riyede uzun bir geleneği olan bu tarz, X. Asırda batıya geçip yerleşmiştir. 

Abdurrahman, Medinetu'z-Zehriyı daim1 payıtaht yaptı. 947'de Daru's-Sikkeyi 
oraya naklettirdi. Sefirleri Kurtubada değil, burada kabul etmeğe başladı. 

111. Abdurrahman Medinetu'z-Zehri için gelirinin üçte birini (yani ı .800.000 

altın dinar) ayırmıştı. İnşaat 19 Kasım 936 (ı Muharrem 325) başlamış, Ebu'l-Me
hasin'e göre onüç, Makkariye göre de kırk yıl devam etmiştir. Duvar işçiliğinin 
onüç yılda tamamlandığı, tezyinat ile yeni ilavelerin daha yirmiycdi yıl devam ettiği 
kabul olunabilir. 

Arap tarihçilerinin ifadesine göre inşaat için onbin ile onikibin arasında işci 
çalışmış, onbeşbin katır, dörtbin deve taş ve malzeme taşımıştır. Hergün inşaat ma
halline altıbin yontma taş ve onbirbin yük alçı ve kireç getirtilmiştir. Tuğla ve moloz 
taşı bu hesaba dahil değildir. Saray, dörtbin üçyüz sütunu ihtiva ediyordu. Bu sü
tunların bir kısmı Romadan, bir kısmı Frankların memleketinden getirtilmiş, aynca 
Bizans imparatoru yüzkırk sütun göndermişti . Fakat penbe ve yeşil damarlı binden 
fazla kıymetli sütun, Kurtubanm, Tunusun, Sfaks'ın ve diğer İfrikiya şehirlerinin 
antik binalarından getirilmiştir. Geri kalan sütunlar da İspanyanın taş ocaklanndan 
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temin edilmişti. Medinetu'z-ZehrA'nın bin beşyüz kapısı, demir veya bakırla kaplı 
idi. Velazquez Bosco ile başlıyan ve Rafael Castejon ile Felix Hornandezin idareleri 
alnnda, metotlu siirette devam etmiş olan kazılar, hayali sayılacak bu rakkamların 
pek de mübalAğalı olmadığını gösteriyor. 

Ill. Abdurrahmandan sonra halife olan il .  Hakem de saltanatının bir kısmını 
burada geçirmiş, ve yeni ilaveler yaptırmıştır. Ama il .  Hişamdan, hele Mansdr İbn 
Ehi Amirden sonra Medinetu'z-Zehra sönmeğe başlamış, 1010 tarihinde (H. 401)  
yakılıp yıkılmıştır. 

Bu sarayda çalışan üç mimardan Abdullah b. Yusuf ile Hasan b. Muhammed 
adında ikisinin Suriyeli, Ali b. Cafer adında üçüncüsünün de Mısırlı olması muhte
meldir12. 

1 1 1 .  ASKERİ MİMARİ 

Kasru'l-Hayr ve Mşatta kasırlannı gözden geçirirken bu kasırların yuvarlak 
istinat kuleleriyle dışandan birer müstahkem mevkie benzediklerini ve Sasant tesirinin 
yanı. başında Bizans tesirini de taşıdıklannı görmüştük. 

Emevüerden kalma askeri tesisler inaelenirse Bizans geleneğinin devamı daha 
açık olarak görülür. Bizanslıtar, iınparatorluklannın hücum edilebilecek noktala
nnda, müstahkem şehirler, kaleler, tarassut ve iş§ret kuleleri gibi mukavemet mer
kezleri vücuda getirmişlerdi. Halife ve emirler de ayni şekilde hareket etmişler, ele 
geçirdikleri yerlerin müdafaa sisteminden faydalanmışlardır. Hudutlannı hem Hı
ristiyanlann tecavüzlerine karşi korumak, hem de komşu Hıristiyan memleketlere 
yapılacak cihad ıçm emniyetli birer üs olmak üzere de, kara ve 
deniz hudutlan boyunca müstahkem mevkiler, bilhassa ribat'lar vücuda getirdiler. 
Hem dini, hem de askeri bir karakter taşıyan cihatlar, bir müdafaa duvan ile çevrilmiş 
mescitleri, hücreleri, anbarlan, ahırlan, gözetleme ve işaret verme kuleleri ile bir 
bütündür. Bulundukları yerin ehemmiyetine göre türlü büyüklükte olurlar. İslim
lığın doğu bölgelerinde, Semerkantta, Horasanda, Maveranünnehirde olduğu gibi 
Ak Denizin güney sahillerinde de boydan boya ribatlar yapılmıştır. Bunların batıya 
doğudan geldiği sanılmaktadır. Doğudaki ribatlardan bugüne bir şey blmamış ol
masına karşılık İfrikiye'de hala ayakta duran ribatlar görülmektedir. Bunlardan, 
en iyi korunmuş olanlar, Sus Ribatı ile Monastır Ribatıdır. Sonraki birçok büyük 
inşaat ile eski mAhiyetini kaybeden ve müstahkem bir şehir haline gelen Monastır 
ribanndan ziyade Sus Ribatı, müessesenin eski karakterini daha açık olarak gösterir. 

ı :  Jose Pijoan, Historia Genera! del Artc, Madrid 1949, 64. S. 
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Bu ribat, dikdörtgen şeklinde olup, köşeleri ile genlerinin ortasında 

kuleler bulunan yüksek ve kalın bir duvarla çevrilidir. Duvar ve çıkınnlann 

yukan kısımlan, kornişi teşkil eden tezyini kemer/emelerle süslüdür. Kulelerden 

alası yuvarlaktır. Güney-doğu köşesinde, kare şeklinde bir çıkıntı, yüksekliği 15  

metreyi aşan ve bir küçük kubbe ile nihayet bulan üstüvani bir minare taşımaktadır. 
Bu ıninire ayni zamanda işaret kulesi vazifesini görmektedir. 

Kapıdan girilince her iki tarafında yivli sütunlar bulunan bir dehlizden geçilerek 

geniş bir merdivenle, her kenarı 20 metre olan alçak bir avluya inilir. Kemerleri dört 

25. Şekil - Suı. RibAt. Restitüsyon (Marçais'dcn). 

köşe kalın ayaklara dayanan revaklar, avluyu kuşatmakta ve hücreler bu revaklara 
açılmaktadır. Bu revakların bazıları manastır tonozu, bazılan da beşik tonozlarla 
kapalıdır. Avludan, iki merdivenle birinci kata çıkılır. Bu katta da penceresiz, beşik 
tonozlu hücreler, gusül ve abdest almaya mahsus yerler vardır. Bunlar da, revakın 
üstünü teşkil eden taraçalara açılırlar ve avluyu üç yönden kuşatırlar. Kapının bulun
duğu güney cephesinde, binanın dini karakterini gösteren onbir nefti ve iki kemer 
gözlü mescit bulunmaktadır. Duvarın kalınlığında oyulmuş olan mihrabın yeri dı
şarıdan tromplu bir kubbe ile belli olmaktadır. Ayni zamanda kalenin duvan olan 
bble duvan, mazgal delikleriyle mücehhezdir. Hiç bir özellik, ribatın muhtelit ka
rakterini, orada oturanların ayni zamanda dini ve askeri hayatını bu kadar kesin 
şekilde göstermezıa. 

11  Gcorgcs Marçais, Note sur lcs RibAts en BcrbCrie. (Melange Rene Basset, Paris 1925) 
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İslimlığın ilk asırlarında dini ve askeri mihiyette ve cihad mefhumu ile alikalı 
bir müessese olan ribat, İslam dünyasındaki fütuhatçı cihad ruhu zayıfladıktan ve 
tasavvuf cereyanı muayyen tarikatlar şeklinde umumi hayatta faal bir rol oynamağa 
başladıktan sonra, dervişlerin zikir ve ibAdetle meşgul oldukları yer, yani tekke, 
zAviye, hAnikah m.Anisını ifade etmeye başlamıştır. 

Ribat ıstılahının, X. Asırda artık hhıikah tabiriyle müteradif gibi lmllanı)ması 

oldukça umiimileşmiştir. Suriye, Filistin, Mısır, Hicaz taraflannda da bu tabirin ek
seriyetle yolcuları, kimsesizleri ve bilhassa hacılan barındıracak bir misafirhAne, 
dervişlere mahsus tekke mAnAlarıııda kullanıldığı da tarihi kaynaklardan anlaşıl
maktadırı'. 

Ribat artık bir şeyhin yahut bir şeyhe mensup mezarın etrafında toplanmış 
dervişlerden mürekkep bir zümrenin yaşadığı bir yer, yani bir zAviye, bir tekkedir .. .  
.MAni tekimülünün bu hus6siyetini ayni s6retle •murabıt» kelimesinde de görüyoruz. 
Eskiden «ribatta oturan gönüllü mücahide mADAsma gelen bu kelime sonradan •der
viş, sofi, velit ınAnAiarında kullanılmağa başlanmıştır. 

* * 
.. 

Netice : Genç bir hamlenin ifadesi olan İslam sanatı, kuruluş hAlindedir. İslam 
sanatkArlan daha önceki sanatlardan çok şey alıyorlar, vakitleri yokmuş gibi aceleci 
davranıyorlar . . Böyle yaptıkları için de tam t =r terkibe varamıyorlar. Kuruluş halinde 

olan bu sanata tam bir devşirmecilik hakimdır. Emevi devrinin iki ana kaynağı, bil
hassa tezyinatta, Hellenistik sanatla Sasani sanatıdır. Bu iki kaynaktan gelen unsurlar, 
biribiri içinde erimeden, hazan yanyana, hazan biri diğerine üstün gelerek gelişmiş
lerdir. 

Bu özellikler Emevi kasırlarında bütün açıklığı ile görülür. Emevi kasırları, 
buutları itibariyle Bizans kalelerinin buutlarma uygundur. Fakat kuleleri itibariyle 
Sasani kalelerinin kulelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Sasani kaleleri Emevi sarayları gibi 
yuvarlak dayanak kuleleriyle mücehhezdir. Reuther, Ktesifon kazılan hakkındaki 

ilk raporunda15 bu şehrin surlarındaki kuleleri, yarı daire p!An ilzerinde yapılmış 
kitlevi dayanak kuleleri olarak tasvir eder. Bu kuleler, Sasani yapı tarzının özellik
lerinden biridir. Bu noktada, Emevi saraylariyle Sasani yapı tarzı arasında sıkı mü
nasebetler vardır. Bu münasebetler, kulelerde ve duvarlardaki tezyinatta da kendini 
gösterir. Roma ve Bizans kalelerinin dışı tezyinatsızdır. Duvarlar çıplaktır. Bazan, 
örülmüş olan tuğla sıraları ile yontulmuş taş sıralan birbirini nöbetleşe tAkip eder. 
Halbuki Sasani ve Emevi yapılarında duvarlar ve kuleler sağır kemerlerle süslüdür. 
Tak-ı Kisrada, Firuz Abadın cephe duvarında, friz bilinde, gömme sütunlu sağır 
kemerler görülür. Ayni suretle Kasru'l-Hayrm surları da gömme sütunlu kemerlerle 

H Prof. F. Köprülü, Ribat. (Vakıflar Dergisi sayı il.  267-278 S,) 
1 1 Hemi Stem, Notes sur l'architecture des cbateawı: Omeyyades (An lslamica 

Vol. Xl-XII). 
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süslenmiştir. Bu tarz, Emevi devrinden önce Suriye mimarisinde bilinmiyordu. 
Hülasa, Emevi sarayları, yuvarlak dayanak kuleleri ve inşa tarzı, sur duvarına dayalı 

ve revaklarla çevrili bir avlu etrafında toplanan odaları ile, Sasani geleneğe bağlanır. 
Mşatta kasrında da Sasani ve Hellenistik sanatın elele verdiğini görürüz. Fakat bu
rada Bizans tesiri Sasani tesirine üstün gelmiştir. Mşattadaki duvarlar ve mesnetler, 
Sasani yapılarının kalın duvarları takviye eden ayakları gibi kocaman olmayıp, zarif 
ve incedir. Bu yapıdaki zariflik ,  nisbet inceliği, iç mekanların genişliği, Sasani yapı
lannın ağır ihtişamından uzaktır. Burada Sasani modeller, antik geleneğe uyarak 
incelmiş, doğunun ağır ihtişamı Yunan zevkinin inceliği ile yumuşamıştır. Buna kar
şılık Kusayr-ı Amri, tonozları müstesna, freskoları bakımından temamiyle Helle
nistikdir. Böyle olmakla beraber, müstahkem bir slır içinde dairelerin toplanması, 
stülwnun ku1lanılması, panoların baklava şekillerine bölünmesi, bitki unsurlarının 
t:s!Uplaştırılması ve yapılış tarzı, ne Bizans, ne de Sasani sanatında bulunmıyan 
özellik!( rdir. 

Bu çifte tesir, dini eserlerde de görülür. Bu hususta Kubbetu's-Sakhra ile Ü-
meyye clmil eri bilhassa dikkate değer. Emevilerin dini ve sivil 

yapılarında, Hellenistik ve Sasani sanat şekillerinin, ku11anıldıkları 
yerlerden başka yerlere aktarılması, bu c!evri�mt:ciliğin \:aşka bir de
lilidir. Ümeyye Ciıniinin avlusundaki tabiat maıızaraU.nnın orada işi ne ? Palmyra 
lahidlerinin üzerindeki kabartmalardan alındığı muhakkak olan, Kasru'l-Hayr cep
hesindeki uzanmış erkekle oturmuş olan kadın burada neyi ifade ediyor ? Bu unsurlar, 
ifadelerinden uzaklaştırılıruş, sırf süs olsun diye kullanılmıştır. Eme"i kasırlarının 
freskolarında Sasani'lerin gümüş tabaklarındaki kabartma figürleri görerek şaşma
malı ! Payen mabetlerin olduğu kadar Hıristiyan bazilikaların da iki mühim süs 
unsuru olan akantus ile asma, bu tezyinatta büyük ölçüde yer alır. Fakat bunlar, 
yapıların bünyesi içinde erimeden, satıhları dc.ldur"L;rlar. O kadar ki akantusun, 
üzüm saikımları ile elma veya nar gibi meyveleri taşıdığı da görülür. 

Nihayet, hiç boş yer bırakmadan satıhları süslemek, toşluktan bir nevi korku 
duymak, bu sanatın açık bir özelliği olarak kendini belli ediyor. Bütün bu özellikler, 
Şamdan Kudüse, Kayravana, Kurtutaya kadar bütün Emevi eserlerinde görülmek
tedir. Zaman, bu taşkınlığı disiplin altına alacak, alınan unsurlar bir terkip içinde 
biri biriyle kaynaşacak ve İslam sanatı tortularından arınarak olgunluğa varacaktır. 



il .  B Ö L  Ü M 
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750 Tarihinde Emevi saltanatı sona erer. Emeviler, doğu vilayetlerinde kendini 
gösteren kuvvetli siyasi ve dini bir muhalefetle fasılasız denecek surette uğraşmalı:: 
zorunda kalmışlardır. Emevi imparatorluğunun batı bölgesine sağladığı menfaatleri 
kıskanan doğu bölgesi, mezhep tefrikalarına da. sahne olmuştu. Halifeliğin temsil 
ettiği Sünnilik akidesi, karşısına türlü mezheplerin, bilhassa Aliyi ve ahfadını meşrf1 
halife olarak tanıyan Şiiliğin dikildiğini görmüştü. İran, bu akidenin kaynaştığı yerdi. 
Abbasiler Alinin soyundan olanlarla anlaşarak Horasanı Emevilere karşı ayaklandır
dılar; üç yıl süren (747-750) savaştan sonra Emevileri kılıçtan geçirerek halifelibe 
Hazreti Muhammedin amcası Abbasın soyundan Ebu'l-Abbası getirdiler. 

Emevilerin yerine Abh.ilerin geçmesi, İslam tarihinin en büyük olaylanndan 
biridir. Bu değişiklikle birlikte hilMet merkezi de doğuya doğru kayarak Şamdan 
Bağdada, yani İranın ve Arap dünyasının kavşak noktası olan bir şehre geçmiştir. 

Bu değişikliğin sebebi, Suriyedeki merkezin, BizansWarla Hıristiyanların tehdidi 
altında bulunmasından çok, siyasi istikametin değişmesinde aranmalıdır. Emeviler 
en sadık taraftarlarını Suriyede bulmuşlarken, Abbasiler Şiiligi benimsemedikleri halde 

en kuvvetli yardımcılarını İranda bulmuşlardı. Artık muhafız kıt'alan Araplar 
arasından değil, Abbasilere iktidarı sağlıyan Horasandaki Türk boylarından te
şekkül edecektir. Bu yeni kuruluş, bir çok mühim neticelere sebeb olmaktan geri 
kalmamış, idare zihniyeti de siyasetteki ayni değişikliğe u�ramıştır. 

Emeviler, Arap zümrelerinin şefleri idi. Mensup oldukları ırkın üstünlüğü ile 
pek ilgilenmiyen Abbasiler ise monarşik bir idare kuracaklar, Sasani hükümdarlarının 
sarayını örnek alacaklardır. 

Tabiatiyle sanat, her hangi bir kültür sahasından çok, bu değişikliğin tesirinde 
kalacaktır. Netekim, idari merkeze bağlı olan sanat ve kültür merkezi yerini değiş
tirmiş ve Akdeniz dünyasından uzaklaşmıştır. Şam hegemonyası devamınca İslam 
kültürünü Hellenistik medeniyete bağlıyan bağ artık gevşiyor. Aksine Bağ&t sara
yındaki İraklı ve İranlı yüksek şahsiyetlerin tesiri altında, onu eski İran sanatına 
bağlıyan . bağ kuvvetleniyor. Kendilerini muhafız Türk kuvvetleriyle koruyan Abba
siler, Turan bölgelerinin de yardımını sağlamışlardır. Savaşcı olan Türkler, zrmanla 
büyüyen ve Mütevekkilin (847-862) halifeliğinden sonra gittikçe artan bir nüfl!Za 
sahip oluyorlar. 

Yeni hanedAnın iktidara gelişinden beri yüz seue geçmiştir. İhtişamda Harunu'r-
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Reşid.in (786-809) devri kadar parlak olan MansUnın (754-775) Me'mtlnun (813-
833) ve Mu'tasım'ın (833-841) devirleri bu yüz seneye rastlar. 

IX. Asrın ortasından itibaren çöküş emheleri belirir. Dön asır süren bu çöküş 
devrinde, imparatorluğun birliği çözülür, halifenin mutlak kudreti, çoğu Türk 
soyundan olan hükümdarlann kontrol ettiği lafzi bir iktidara döner. IX. Asırdan 
itibaren, imparatorluk sahasında bir çok müstakil devletler kurulmaya başlar. 

Abbasi halifeliği ilk şerefli devresinde, Mezopotamyada parlak siteler kurmuştur. 
Bunlardan Bağdad gibi b�, ihtişamlanndan yalnız efsAnelerle hfilelcnmiş bir 
hAtıra bırakmışlardır. Rakka ve Samarra gibi bazıları da gömülmüş zenginliklerinin 
hazinesini bu güne ulaştırmışlardır. 

İkinci Abbasi halifesi MansO.nın 762'de şeklini bizzat çizerek kurduğu Bağdadtan 
bugün birşey kalmamıştır. Bu şehrin, kutru üç kilometre olan, yuvarlak kulelerle 
takviyeli dairevi bir duvarla çevrilmiş olduğunu, şehre dön kapıdan girildiğini, her 
kapının yanında askeri kıt'alann oturması için büyük binaların yer aldığını, merkezde 
cami ile sarayın bulunduğunu tarihi kaynaklardan biliyoruz. Mansfırun Bağdadı 
zAtcn uzun ömürlü olmamış, yerini şimdiki şehre terketmiş, bundan da geçmişin en 
parlak devrine ait hiç bir bina kalmamıştır. Bunun başlıca sebebini birazdan göre
ceğimiz gibi, bu yapıların eskiden beri Mezopotamya medeniyetlerinde görüldüğü 
ilzcre, tuğladan yapılmış bulunması ve Moğol istilası zamınında Bağdad ve civarının 
yıkılmış ve yakılmış olmasıdır. Bu devrin dini ve sivil mimarisini tanımak için kuzeye 
doğru çıkmak, 836 da halife Mutasımm kendi emniyetini sağlamak maksadiyle Dic
lenin doğu sahilinde, Bağdadın yüz kilometre kuzeyinde kurduğu ve hükılmet merkezi 
yaptığı Samarranın harAbelerini gözden geçirmek gerekecektir. 

836'dan 883'e kadar yedi Abbasi halifesinin Bağdada tercih ederek oturdukları 
Samarra, yanın asır doğunun Versailles'ı olduktan ve parlak bir ömür sürdükten 
sonra günün birinde Mu'temid tarafından bırakılıyor ve Bağdat yeniden Abbasi im
paratorluğunun merkezi oluyor. 

I .  DİNİ MİMARİ 

Abbasi sanatında dini mimariyi Mezopotamyada iki cimi temsil eder : Bunlar
dan biri Samarradaki Cimi-i Kebir, öbürü de . 1 5  kilometre daha kuzeyde bulunan 
Ebu Dülef CAmiidir. 

ı .  S A M A R R A C A M İ t 
( 36 - 38. Lev. ) 

Halife Mütevekkilin 848 ile 852 arasında yaptırdığı 240 metre boyunda ve 157 
metre eninde olan Samarra camü, dünyanın en geniş clmii olup, namaz kılınan 
iç kısmı (harem) kıbleye 1"llllliW yirmibeş nefe bölünmüştür. Aşağı yukarı 38.000 
metre karelik bir yüz ölçümü tutmaktadır. Romadaki San Pietro katedralinin 15 . 16o ; 
Ayasofya'nın 6.890 ; Kolonya katedralinin 6.166 metrekarelik sahaları kapladığı 

/ ı  
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düşünülürse, Samana CAmiinin büyüklüğü gözlerde daha iyi canlanır. Bu cimi 

Abbasi imparatorluğunun yükselme devrini arkada bıraktığı bir zamana rastlarsa da, 

mimarların elinde hAli ne muazzam imkAn.lar bulunduğu görülmektedir1. 

Samana Cimii, Suriyedeki cAmilerden bir takım özeliklerle aynlır. Kalın ku
şaana duvarlan tuğladandır ; Emevt kasırlarındaki yuvarlak kuleleri hanrlatan yarı 
daire dayanaklarla desteklenmiştir. Galerilerin çevrelediği avlu çok büyüktür ; geniş 
olmaktan ziyade derindir ve kapalı yerlere göre daha büyük bir yüz ölçümündedir. 
Büyük Samarra Cimiinde neflerin veya galerilerin mesnetlerinden hiç bir şey kal
mamıştır ; fakat kazılar neticesinde onların · anotoıİıisini tesbit etmek mümkün ol

muştur. Yüksekliği ıo metreden aşağı olmıyan bu mesnetler bir otunnalığa (Sou
bassament) dayanan ve dört köşe bir üzengilikle nihayet bulan sekiz köşeli zarif ayak
lardı. Dört mermer sütun, sekiz köşeli ayaklan ayırmaktaydı. Her sütun antik yapı
larda alınmış üç gövdeden teşekkül etmişti. Üst üste konulmuş olan bu gövdeler de, 
birbirine mideni bileziklerle bağlanmışn. Tavan, hiç bir kemerin birbirine bağla
madığı, sayısı 546 yı bulan bu ıv�netlere doğrudan doğruya dayanmaktaydı. Mih
rabın sağında ve solunda da çifte mermer sütunlar vardı. Mihrap nişi, büyük bir ih
timal ile, oymalı ağaç kaplamalarla döşenmişti. 

Dışarıda, dmiin kuzey duvarının karşısında, mihverin üzerinde inşa edilmiş 
olan ve Babilonya zigguratlanna benzeyen kocaman minire, etrafına helezoni bir 
rampanın dolandığı üstüvani bir yapıdır. Her kenarı 33 metre tutan kare bir taban 
üzerinde kurulmuştur. Gövde, tabandan yukanya doğru daralmaktadır. 

2. E B U D Ü L E F C A M t t 

( !9· Lev. ) 

86o--6ı tarihinde inşa edilmiş, kuzeyden güneye 213, doğudan batıya 135 metre 
ebadında olan Ebu Dülcf CJmiinin mesnedleri oldukça büyük sayıda bili durmak
tadır ;  ve bize binanın iç görünüşü hakkında açık bir fikir vermektedir. Bunlar 
tuğladan, dikdörtgen şeklinde kütlevt ayaklardır. CAmiin duvarlan kerpiçtendir. 
Bu ayaklar ve taşıdığı kemerler, bazilikalarda olduğu gibi, derinliğine uzanan netleri 
tutmaktadır. Beş kemer gözlü onyedi nef vardır. Orta nef diğerlerinden daha geniştir. 
Mihrabın bulunduğu duvar boyunca giden çifte galerili bir yol, bir transept teşkil 
etmektedir. 

Harap bir halde bulunan Ebu Dülefin minaresi de Samarra Cimiindekinin bir 
eşidir. 

1 Bı:ockelmaıııı, Histoire des Peuples et des Etets lsJAmiques. tr. fr. Tazeraut. Paris, 

1949, nB. S. 
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38. Şekil -Sama-ra. Ebu Dülcf CAmii,PIAn (Creswell'den) . 
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3. T O L U N O Ô L U  C A M ı t  

(40 - 44- Lcv.). 

Samarra CJmii tipinde başka bir yapıyı, onun ayakta duran daha ileri benzerini 

Tolunoğlu Ahmedin 879'da Fustatda inşa ettirdiği büyük dmide görürüz. Tama

miyle bir Türk eseri olan bu c:imii, bütün Türk özellikleriyle dikkate alarak, Abbasi 
sanatı çevresi içinde incelemeyi pratik bakımdan faydalı bulduk. 
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29. Şekil - Kahire. Tolunoğlu Clmü. P.IAn (Briggs'tcn). 

2'1/IJ).4 

camii yaptıran Tolunoğlu Ahmed, Mısırdaki ilk Türk saltanatının, Mısır ile 
Suriyede Bağdad halifelerine tAbi olmıyan ilk müstakil İslim devletinin kurucusudur. 

Bu devlete Tolunlular Devleti denilir. 868'den 903'e kadar ancak otuzyedi yıl süren 
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bu devlet, Adil bir idare altında, Mısın görülmemiş bir zenginliğe ulaşnrmış, hayranlık 

uyandıran Abidelerle zenginleştirmiş, bir altın çağ yaratmışnr. Tolunoğlu Ahmed, 
Türk soyundan bir hükümdardır. Babası, Samartada halife sarayında görevli, Orta 

Asyadan gelmiş bir Türk kumandanı idi. Ahmed, çocukluğunu babasiyle Samarrada 

geçirmiştir. Mısınn lıikimi olunca, çocukluğunda gözlerini kamaştırmış olan şeylere 

sahip olmaktan başka bir şey düş ünmedi. 

İşte El-Katayi" tepesinde1 879'da yapnrdığı cimi, çocukluğundaki hinranın en 

parlak ömqidir. CAmiin plim çok basittir. Her kenan, aşağı yukarı 92 metre olan 

ve üç tarafı tahta kirişlerle örtülmüş, sivri kemerlerin teşkil ettiği uzun çifte gale

rilerle çevrilmiş, kare şeklinde bir avlu, güney-doğu taraf mda namaz kılınan salon, 
ylni harem. 35 mette derinliğinde ve 128 metre genişliğinde olan bu saloµu kıble 
duvanna parclel olan beş nef böler ; her nefde onyedi kemer gözü vardır. Gerek 
avlunun galerilerinde, gerek neflerde tahta kirişleri taşıyan sivri ve h�ifçe taşkın 
kemerler, köşelerinde birer gömme sütun bulunan dik döttgen ayaklara dayanmak
tadır. Ağırlığı ayaklar taşıdığından bu gömme sütunlar birer tezyini motiften başka 
birşcy değildir. Bu tarzda gömme sütunlar Samarra Cimiinde de vardır, fakat tuğ
ladan olmayıp mermerdendir. Ağırlığı azaltmak ve süs unsuru olmak ÜZere, ayak
ların yukarısında, kemerler arasındaki köşeliklerde pencereler açılmışnr. Bu tarzın 
örnekleri de Ebu Dülef CAmünde görülmektedir. Alçı üzerine oyma süsler, tavanlar 
altındaki duvarlann yukansmı, pencere boşluklarının etrafını, kemerlerin iç yüzlerini 
(intrados), sütun başlıklarını zenginleştirmektedir. Avlu üzerinde iri gülbczekler 
kemer köşeliklerini oymakta, göz kamaşnran bir friz vücuda getirmektedir. 

Bütün yapı, duvarlar, kemerler, kemerleri taşıyan ayaklar, gömme sütunlar 
hep tuğladandır ve bir alçı tabakası ile örtülmüştür. Samarra CAmii de tuğladandı. 
Kahircde taşdan bol birşey olmadığı düşünülürse, tuğlaya olan bu rağbetin, Samarra 
gclcnqine bağlılıktan gcldili daha iyi anlaşılır. Makrizi, Tolunoğlu CAmiini yapan 
miminn Samarra Omiini ömek aldığını yazar8. CAmiin, Tolunoğlu Ahmed Ka
bircye vüi olarak gelirken maiyetinde getirdiği, Türk mimarlar tarafından yapılmış 
olması uzak bir ihtimal dqildir. 

Samarra ve Ebu Dülef dmilerinde olduğu gibi, burada da camiin çevirme du
varları ziyadalarla, ön ve yan tarafın uzunlukları boyunca, bir İıevi peribol� teşkil 
eden uzun avlularla kuşatılmışnr. Ön ziyada içinde, cAmiin kuzey-ban cephesinden 
birkaç metre uzaklıkta minire bulunmaktadır. Etrafına helezoni bir rampanın do

landığı bu minlre, Samarra CAmiinin minAresini hanrlanr. İlk plinın. Qlma daha 

çok uyduğu sanılmaktadır. Çünkü bütün cAmi. gibi tuğladan yapılİmş olması gereken 
bu minare 1296 da Sultan Lı.çin tarafından taştan olmak üzere yeniden yapılmıştır. 
Dön köşe bir kaidenin üstünde dairevi bir kule yükselmektedir. Y ukan kısım iki katlı 
bir kubbe kulesi (lanımwn) i le karanlmışnr. Tolunoğlu CAmiindeki aln mihrabın 

1 Kat.iyi' �llJ) kelimesi dilimizde kesmek, bOlmek aıılam.ıoda •kat'• kökünden gelmek=":ı:.:��ÜJ arlzi anlımına ıelen •"-:ld• Din ccınidir. Askerı tim4r karşıljğı olarak 
• 1 Zeki Mohammad Hassan, Les Tulunides, Paris ı933, 2!)8-299. S. 
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yalnız bir tanesi, en büyüğü burada bizi ilgilendirir, D iğer beşi sonraki devirlerde 

yapılmıştır'. Ebu Dülef Omiinde, hiç bir mihrabın olmadığı düşünülürse bu mih

rabın ehemmiyeti bir kat daha artar. Mihrabın sağında ve solunda Bizans başlıklı 

ikişer sütun vardır. Bunların Hıristiyan yapılarınden alınını� olması muhtemeldir. 

Sivri kemerli, yarım daireli niş, burada di�er cfunilerde olduğundan daha derindir. 

Yarım dairenin içini kaplıyan mozaikler ve mermerler müstesna, mihrabın hemen 

hemen bütün kısrw eskidir. Kuvvetli silmelerle kendini gösteren tezyinat, yana doğru 

uzadıktan sonra dikine iner, kemeri çerçevelemek iizcre sola dönerek yön değiştiı i;. 

Kemerin köşelikleri, badem şeklinde kab.ırcıların zenginleştirdiji silme, iki iri damla 

taşı ile doldurulmuştur. 

;o. Şek il - Kahire. Tolunoğlu Camii .  Stiiko pencere kafesi (Crcswell 'dcn). 

Tolunoğlu cami.inin bilhassa tezyinatında Mezopotamya tesiri açık olarak gö

rüln�ektedir. Tezyinat, Samarra stükolarındaki temayüllere uygun olarak gitgide 

çizgileşiyor, şekiller birbiri içine giriyor. Caıııün, şişkin kannlı bir vazo inhinası 

• Bk. Zeki Muhammed Hassan, ayni eser, 304. S.  
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gösteren sütun başlıklannı, çukurluk ve kabarıklık vücuda getirmeyen bitki unsurları 

zenginleştirmektedir. Ayni neviden unsurlar kemerlerin iç yüzünü de süslemekte, 
ama tepe tomurcuklan ile hurmadalları, düz veya biribirine dolanmış şeritlerin 

sınırla dığı satıhları doldurmaktadır. Tolunoğlu cami.inde gerek kemerlerin, gerekse 

tezyinatın, Orta Asya mimari eserlerindeki kemer ve süsleri andırdığı açık surette görülür 

4. T A R I  H A N E 

(45 - 46 L:v.) 

Fethettikleri ve İslamlığı yaydıklan bölgelerde büyük eserler başaran Abbasiler, 
İranın başlıca bölgelerinde de büyük camiler kurdular. Fakat, eski bir geleneğe 
uyularak tuğladan veya kerpiçten yapılnuş olan bu cim.iler bakımsızlıktan ve yer 
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3 1 .  Şekil - Damgan. TanhAne. Prnn (Creswell 'den). 

depremlerinden harap olup gitmiştir. İranda İslam mimarisinin başlangıçlarına ait 
hemen hemen hiç bir şey kalmamıştır. Eski bir örnek olarak Hazer denizinin güney 

doğusunda bulunan ve 750 ile 786 arasında yapılmış olduğu tahmin olunan Damgan-
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daki Tarıhane5 yAni Allahın Evi adlı c8..mi gösterilebilir. camün, genişliği 25.5, 
derinliği de 27 metre olan avlusu, üç yönden birer sıra revakla çevrilmiştir. Sağ ve 
soldaki revaklar altışar kemerli, c8..mi içinin cephesine brşı olan revak ise beş kemer
lidir. Bu gün bu kemerler yıkılmış durumdadır. Avlunun kıble tarafında namaz 
kılınan salon bulunmaktadır. Üçer kemer gözlü yedi nefi kıbleye doğru yönelmiştir. 
Orta nef diğerlerinden daha geniştir. Nefler beşik tonozlarla örtülüdür .. l.6o metre 
kutrunda olan silindir şeklindeki ayaklann başlıklan yoktur ; kemerler tahtadan birer 
başlık tablasına dayanırlar. Bu ayaklar, sathı 34 santimetre kare, kalınlığı 7.5 santi
metre olan, bir kısmı dikine, bir kısmı uzunlamasına nöbetleşe konulmuş tuğla ile 
yapılmış, üzeri de ince bir sıva tabakasiyle örtülmüştür. camün içindeki ayaklann 
yüksekliği 2.90, avludaki ayakların yüksekliği ise 5.6o metredir. Buna karşılık revak
lann ayaklan biraz daha ince olup kutudan ı.6o yerine 1 .46 dır. Bunlardan ancak 
yedisi ayaktadır. Bütün c8..mi, 1 .50 metre kalınlığında kerpiç bir duvarla çevrilidir. 
İç taraftan, genişliği 39, derinliği de 46 metre olan bir dikdörtgen teşkil etmektedir. 
Bu duvann büyük bir kısmı yıkılmışttr. Godard'a göre c3.miin eski mihrabı dikdörtgen 
şeklinde derin bir nişden ibaretti. Sonralan bu mihrabın yanlış olan istikameti dü
zeltilerek yerine mailen başka bir mihrap konulmuştur. Tuğladan olan dairevi minare, 
Selçuklular zamanında yapılmışın. 

CAmidekı kemerler ve tonozlar kat'ı nakıs şeklindedir. Bu, Sasani tesirini göster
mektedir. 

5 . N A  Y 1 N C A M  1 1  
(47 - 48. Lev.) 

Ayni arkaik tipe, Isfahanın doğusundaki Nayin c.amü de girer. Tezyini mahi
yetteki yazıların üslubu bu cl.miin 96o sıralarında yapıldığını tesbite imkan vermiştir. 
Aşağı yukan Damgan CJmiinin ebadındadır. Sonradan b&.zı ilavelerle genişletilmiştir. 
Bununla beraber ilk pl4nın muhafaza edildiği sanılıyor. Pün, yine revaklı bir avlunun 
üç yönden kuşattığı sütunlu klasik haremdir. Tuğladan yapılmış olan destekler çok 
değişik şekillidir. En eski olduldan tahmin olunan sütunlar silindir şeklindedir ve 
bodurdur. 

Basit bir tabla, profili gemi teknesini hattrlatan ve İran bölgesinde özellik ka
zanan, kemerlere dayanak olmaktadır. Bu c8..mide kubbe, köşeleri yuvarlaklaştıran 
pandantifler olmaksızın doğrudan doğruya dik dörtgen plAıı üzerinde yükselmektedir. 
Köşe duvarları dikey olarak yukan çıkmaktadır. Kare plAııdan yuvarlak plAııa geçiş 
problerai -ki bunun hfil sftreti için şark mimarı, en değişik ve mesut kombinezon
lara baş vurmuştur- burada terkedilmiştir. 

Nayin CAııilinin tezyinatı herşeydcn önce kompozisyonun zenginliği ile dikkati 
çeker. Doğu İslam dünyasında tek bir yapıda bir araya toplanmış olarak bu kadar 
tam bir bezeme bütününün bir eşi daha gösterilemez. Burada gerçekten, tezyi
natın bir senfonisi görülmekte ve İslam tezyinatmın yazı, hendese ve bitkiden ibiret 
olan üç esas teması bir araya toplanmış bulunmaktadır. 

1 Creswell ile Pope, buna yanlış olarak Karanlılt Ev anlamına gelen TArik-hAne demektedirler. 
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il .  SİVİL MİMARİ 

ı .  O K H A İ D İ R  

(49 - so. Lev.). 

Abbasiler tarafından inşa edilen camilerin üslftbunu tanımamıza im.kan veren 
Samarra, onların oturduklan saraylar hakkında da bizi aydınlatır. Bununla beraber, 
halife şehrindeki sarayların tetkikinden önce, Bağdadın 120 kilometre güney-batısında 
bulunan Okhaidir (küçük yeşillik) Sarayını gözden geçirmek gerekir. Çünkü bu saray, 
pllm bakmından bir Emevi sarayı olan Mşana ile Hirunü'r-Reşidden sonraki hali

felerin eseri olan Samarra arasında bir nevi geçit vazifesi görmektedir. Bu sarayın 
ilk Abbasi halifelerinden biri zamanında yapılmış olması muhtemeldir. Derinliği 
kuzeyden güneye 174.74, genişliği doğudan batıya 169.05 metredir ve aşağı yukarı 

18  metre yüksekliğinde bir sur ile çevrilidir. Karenin her köşesinde bir kule, her ke
narında da on ara kule vardır. Bu kulelerin de arasında ikişer niş bulunmaktadır. 
Büyük surun içinde ve onun kuzey cephesine bitişik olmak üzere esas bina yer almışnr. 
Bunun da kuzeyden güneye uzunluğu 1 12.85, doğudan batıya genişliği 81 .83 metredir. 
Bu iç yapının doğu, batı, güney duvarları da yuvarlak kulelerle mücehhezdir. Surun 
kuzey cephesinin ortasındaki bir kapıdan geçilerek sağında ve solunda iki müstakil 
daire bulunan 1 5 .50 metre derinliğinde tonozlu bir hole girilir. Cimi, Mşana'da olduğu 
gibi bu ön kısmın sağ tarafında bulunmaktadır. Holden geçilerek, dört duvarı, düz 
satıhlı ve yarım kubbe tonozlu nişlerle süslü, büyük bir avluya girilir. Mşanadaki 
üç nefli ve üç absidli (ın"conque) salonun yerini burada bir eyi:an almıştır. Bu eyvandan 
sonra da kare bir salon gelir. Bu salondan bir avluya vanlır ; onun da gerisinde daha 
küçük ebadda bir eyvan bulunmaktadır. Bu orta kısmın sağ•nda ve solunda dört 
kare avlunun etrafında salonlar yer almıştır. Her dört avluda da karşı karşıya olan 
eyvanlar bulunmakta, bunlar doğrudan doğruya avluya veya avlunun bir tarafındeki 
galeriye açılmaktadır. Bu sonuncu topluluk (eyvan ve önündeki galeri) büyük (T) 
şeklindebir pim vücuda getirmektedir. Bunu Samarrada da göreceğiz. 

Bu zemin katırun üstünde, salonlardan müteşekkil bir kat yükselmekteydi. 
Yüksek kısımların moloz tQlından ve tuğladan örülmüş çok fakir yapısına rağmen, 
bu harAbenin azimetli bir hali vardır. Tonozlama, büyük bir değişiklik göstermek
tedir. Takviye kemerleri ile sağlamlaştınlmış ve alçak kabartmalarla süslenmiş beşik 

tonozlar, dilimli kubbeler, geçme tonozlar birbirini tAkip etmektedir. Kapıların ve 
galerilerin kemerleri daire kavislidir. Nişlerin kemerleri ise atnalı şeklindedir, yahut da 
dairevi dilimlere bölünmüştür ; bunların, doğuda olduğu gibi b::.tıda da kullanıldığını 
göreceğiz. 
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33. Şekil - Samarra. Okhaidir Sarayı. Restitüsyon (Creswell'den). 
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2. C E V  S A K U .' L - H A K A N 1 
(SI.  Lcv.) 

75 

Samana saraylan müthiş surette harap olmuş, ��1,81"�beri �an. �
. 1 d-':L d-;ı. edilmiştir. Bunlann en mühimi, HArunu r-Reşıdin oğlu malı: suretıy e c:u.. � , uaL--� (Halifi s ) Bu , --"' dan M 8 6 da yaptınlmış olan Cevsaku 1-0AMUU e arayı . 
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35. Şekil - Samura. Cevillku'l - HAlwıi. Harem kubbesi dekorasyonunun 

rekonstrüksiyonu ( Creswcll'dcn ) .  

g · tcriı:. Bu saraya, benzerliği dolayısiyle Arapların Ktezifonu denilmiştir. Cephe 
üzerinde üç eyvan vardır. Bunlann önünde de geniş bir merdiven bulunmaktadır. 
Halifenin kabul resmine yanyan orta eyvan, genişliği 7.86 metre, derinliği 17.50 
mecreyi bulan bir saraydır. Tonoz 1 1 . 10 metre yüksekliğindedir. Daha küçük olan, 
4. 1 1  metre derinliğinde ve yarım kubbe tonozlu iki eyvan, orta eyvanın sağında 
ve solunda bulunan salonlara kapı revakı vazifesini görmektedir. Orta eyvan, bir takım 
geniş odalara geçit verir. Sayısı altıyı bulan bu odaların kapılan, ayni çizgi üzerinde arka arkaya sıralanmıştır. Sonra, fıskiyeli bir havuzla süslenmiş olan kare bir avlu 
gelir. Avluyu da tekrar binalar, belki de bre bir salon etrafında baç şeklinde tertip
lenmiş harem oda1an tiltip eder. Ötede, bir bnalın geçtiği, duverlarla çevrili geniş 
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bir meydan uz.anmaktadır.Bu meydanın nihayetinde, yer altı galerilerini ve odalannı 
ihtiva eden bir yer, yazın sıcaktan korunmak için serdap vazifesini görürdü. Daha 
büyük başka bir serdap da seddin kuzey doğusunda vücuda getirilmiştir. Yarışlar 
ve oyunlar için tanzim edilmiş olan büyük bir hipodrom bu muazzam kasrın nihayet 
bulduğu yeri gösterir. Cevsak, bütünü bakımından Okhayidirin plAnını tekrarlamak
tadır. 

3. B A L K U V A R  A S A R A Y I 

( 52. Lcv.) 

Samarranın 9 kilometre güneyinde bulunan Balkuvara Sarayı, halife Mütevekkil 
(M. 84<)-861) tarafından 854'de yaptınlmıştır. Plim ile Mşatta, Okhayidir ve Cevsak 
saraylarının plAnlan arasında benzerlikler vardır. Saray, yan yana bulunan iki çevre

den müteşekkildir. Birinci çevrede orta kısmı dikdörtgen şeklinde iki avlu işgal eder. 
Bu iki avlunun bitiştikleri yerde bir küçük köşk yükselir. İkinci çevrede bu orta kısım, 
simetrik yapıları içine almakta ve bir avlu ile nihayet bulmaktadır. Yapılarda üç 
eyvan motifini buluruz. Bunlar ön ve arka cephelere açılmaktadır. Arayı, Cevsakda 
olduğu gibi dört köşe bir salonun etrafında haç şeklinde nizamlanmış, dört tane 
dikdörtgen salon işgal eder. Avlularda, birbirini dik açı olarak kesen iki tarafı ağaçlı 

yollar vardır. Bu yolların etrafında ekin için sahalar ayrılmıştır. 

Bu sarayın harabeleri, büyük kenarı bir kilometreyi aşan çok geniş bir dikdörtgen 
üzerinde yayılmaktadır. 

-4· K A S R U ' L - A Ş K 

( S3 - S4 Lcv. ) 

Didenin sağ sahilinden aşağı yukarı yarım mil uzakta, halife sarayının yani 

Cevsaku'l-Hikaninin karşısında, Kasru'l-Aşk bulunmaktadır. Halife MO.tamid (M. 
878-882) zamanına rastlayan bu kasr, bir hükümdar sarayından çok, müstahkem 
bir mevkii andırır, kısmea tabii bir kaya üzerinde, kısmen de tonozlu temeller üzerine 
kurulmuş, yüksek duvarlarla çevrili bir dikdörtgenden ibArettir. Nehirden yüksekliği 
30 metredir; boyu kuzeyden güneye 139.8 ; eni do�dan batıya 93.2 metredir. 
Surun her köşesinde birer, doğu ve ban taraflannda altışar, güneyde dört, kuzeyde 
de yalnız iki ara kulenin bulunduğu farkedilmektedir. Bu kulelerin arasında, kemerleri 
dilimlere bölünmüş, yanyana bulunan nişler vardır. Sarayın kapısı kuzey cephcsiııin 
tam ortasındadır. 



79 



Bo tsı.AM SANATI TARİHİ 

5 .  E V L E R  

(55-61 Lev.). 

Samarra bzılan bu tesislerden başka, şahıslara ait birtakım evler hakkında da 
bilgiler vermektedir. Çok büyük olan bu evlerin büyük sayıda odalan vardır. Ayni 
evde oda sayısının elliyi bulduğu görülmüştür. Mimarlar, tek tipte olan bir plinın 
tesirinde kalmış gibidirler. Ayni tipi tekrarlayıp durmuşlardır. Giriş ve dehliz, so

kaktan veya çıkmaz sokaktan, dikdörtgen şeklindeki büyük avluya götürür. Bu avlu 
üzerinde odalar bulunmaktadır. Böylece tanzimedilen dairelere birçok avlu mer
kezlik vazifesini görmektedir. Bu evlerin katb olduğu zannedilmiyor. Fakat sıcak 

mevsimler için serdap olarak hazırlanmış mahzenleri vardır. Avlunun kenarlarından 
biri üzerinde plim T şeklini alan bir salon, değişmez sOrette bulunur. Bunu Okhaydir 
sarayında da görmüştük. Avlu boyunca devam eden geniş bir kısım, T harfinin 
üst çizgisini teşkil eder. Duvarda açılan daha dar bir kısım, bir eyvan da harfin dik 
ayağını vücude getirir. Eyvanın sağında ve solunda bulunan iki oda, bütünün birleştiği 
dikdörtgeni tesis ederler. Asyai menşei çok iyi tesbit edilmiş olan bu tipin muhacereti, 
İslim memleketlerinde yer yer görülecektir. 

Tolunlular tarafından Kahirede yaptınlan saraylardan bugün hiç bir şey kal

mamıştır. Bu sarayların göz kamaştıran ihtişamını yalnız Makriziden öğreniyoruz ;  
ama buna karşılık bu devre atfolunabilecek hususi evler vardır. Bunlar Samarrada
kilcre çok benzerler. 

Büyük evler bir çok geniş yer topluluğundan ibaret olup ortada bir avlu bulunur. Av
luya, üç salonun önünde bulunan bir galerinin, üç kapısından girilir. Eşit büyüklükte 
olmıyan bu üç salondan ortadakinin cephe duvan yoktur. Büyük bir hücre teşkil 
eden bu salon, galeriyle beraber Samarrada evvelce gördüğümÜZ T şeklindeki plim 
vücuda getirmektedir. Bu esas salonun sağında ve solunda ise kapılan galeriye açılan 
daha küçük iki oda bulunmalttadır. Avlunun galeriye karşı olan cephesi ÜZerinde, 
başka hiç bir galeri yoktur, bir eyvan doğnıdan doğnıya bu avluya açılmaktadır. 
Umumiyetle derinliği daha az olan buna benzer diğer iki eyvan da avlunun yan du
varlarında bulunmaktadır. Bu avlunun döşemelerinde yer altı borulariyle suyunu 
alan havuzlar vardır. Aynca üstü açık bir kanal, hücreyi v� gıleriyi geçerek av
lunun ortasına gitmektedir. CAmilerde görülen stüko tezyinat sivil mimari eserle
rinde de görülür. 

* * 
� 

Tezyinat - Samarrada tezyinat sarayların ve evlerin içinde büyük ölçüde yer 
alır. Avlularda da hazan tezyinat görülür. Fakat dış duvarlar asla süslenmeıniştir. 

Emevi yapılannın tezyinatı taş üzerine işlenmiş olduğu halde Abbasi tezyinatı 
tuğla duvarları bir metre yüksekliğe kadar kaplayan, mermer tozu ile alçıdan yapılmış 
bir harca yani stukoya işlenmiştir. Mezopotamya ve İran bölgelerinde çok eskiden
beri bilinen bu tekniği müslümanlar, yeni tezyinat üsldpları ile yenileyerek ustaca 
kullandılar. Bir kaç örneğini toplu olarak Semarrada gördüğümÜZ tezyinat, birbirinden 
farklı üç üslftp gösterir : 
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Birinci üslQpta yani Herzfeld'in üçüncü üslQbunda, ehrami bir salkımın beraber 

bulunduğu, asma yaprağından müteşekkil tezyinat stült0 ÜZerine dikine, derin ola
rak bıçakla kesilmiştir, kareler ve sekizgenler içine alınan motifler tabiattan henÜZ 

uzaklaşmamıştır. Onları teşhis etmek mümkündür. Bu üslQp, bir çok unsurlan ve 
sathı oldukça sık işleyişi ile Mşatta'mn tezyinatını hatırlatır. 

İkinci üslupta tezyinat, tomurcuklann vücuda getirdiği rozetlCi' ve palmetlerdir. 
Anti-natüralist bir karakter taşıyan bu üslupta helezon büyük bir rol oynar. Fakat 

arabesk yoktur, sap da görülmez. Burada tezyinat daha sıktır fakat üçüncü üslupta 

olduğu gibi sıklık son haddine götürülmemiştir. Koyu gölgeli görünecek şekilde 

derin kesilmiş olan, daire ve dilimli rozet şeklini alan motifler, birinci üslupta olduğu 
gibi kareler ve sekizgenler içerisindedir. Tabiattan bir uzaklaşma görülmektedir. 

Üçüncü üslupta (yani Herzfeld'in birinci üsl€ı1' ında) röliyef koyu bir gölge 
yapmıyacak derecede az derindir. Şişe şekillerinden, yoncalardan, palınet arabesk
lerden, helezonlardan müteşekkil olan süs motifleri, hendesi çerçevelere girmeden, 

üst üste, yan yana sıralanırlar ve tekerrür edip dururlar. Birbirinden çizgilerle aynl
mış olan bu motifler mücerred bir karakter gösterirler.8 

Bu üslupta teknik bakımdan göze çarpan en mühim özellik motiflerin meyilli 
olarak kesilmiş bulunmasıdır. İslim sanatında Ik defa görülen bu tarzın Iskit tunç 
işlerinden ve Altay yöresindeki eski Türk sanat eserlerinden Samarra'ya Türkler 

tarafından getirilmiş olduğu, oradan da Tolunlularla, Mısır'a geçtiği bugün hanlı 
bilginlerce de kabul olunmaktadır 7• 

Samarra'da Mütevekkil'in sarayında bir çok duvar resimleri de bulunm·.ıştur. 
Bunlann konuları Kusayr-i Amra'da evvelce gördüğümÜZ aynı konulardır : kaplan, 
köpek, tavşan, dağ keçisi gibi hayvanlarla kıvrundallar içinde biribiri ardınca sırala::ıan 
iki gözlü ördekler, merasime gider gibi süslenmiş turna kuşlarıdır. Sarayın serdah 

devlerden mürekkep bir frizle süslenmiştir. En dikkate değer parçalardan biri karşı
dan görülen iki rakkasedir. Bu figürlerin çifte siluetleri, bir kare teşkil edecek kadar 
simetriktir. Bünye, kompozisyon Sasanidir. Çehrelerin tipi ve süsü de öyledir. Fakat 
modlesiz olan bu figürler, siyah sert çizgilerle çevrilmiş olmaları, parlak ve zengin 

renkleri, dekoratif özellikleri ile Turfan'daki Uygur resimlerine yakla�ırlar. 

Samarra'mn devamı Tolunoğlu CAmiinin bilhassa stüko tezyinatında görülür. 
Avluya bakan revaklann üst kenarlannı süslüyen frizler sekizgenlerin çerçevelediği 
gülbezeklerden mütşekkildir. Ayakların üstündeki küçük açıtlann sağında ve so

lunda türlü süsler çizen ve hazan yuvarlak, hazan sivri tüveyçleri olan iki güfoezek 

vardır. Bu motife gerek helenistik gerek Mezopotamyadaki Sasani sanatında rast

lanmaktadır. Bordürler zengin sdrctte süslenmiştir. Büyük kemerleri çcı:çeveliycn 
frizlerde S şeklinde helezonlar ve çiçek tomurcuklan görülür. Motifler muhtelif ke
merlerin karınlarında aynı değildir, fakat bunlardan her biri aynı m:>tifin sonu gel-

• K. A. C. Creswell, Early Muslim Architecture, il.  C. (Oxford. 1910), 286. S. 
' Ekrem Akurgal, İslam Sanannda Türklerin Rolü ( Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih

Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt il, Say� 4, Mayıs-Haziran 1944). 
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miyen bir tekrarıdır. Samarra'da yanyana sıralanan poligonlar, kareler, baklavalar 
burada aralarında asgari bir boşluk bırakarak biribiri içine girmiştir. Tolunoğlu CA
miinde Samarra'nın üç üsltibu bir arada toplanmış bulunmaktadır. Herzfeld İslam 
Ansiklopedisi'ndeki Arabesk maddesinde bu camideki stüko tezyinatının özelliğini 
şu satırlarla belirtir; ey-aprak tek başına zemini doldurmağa yetmektedir. Sap hemen 
hemen tamamiyle kaybolmakta, sanki her yaprak başka bir yapraktan doğmaktadır. 
Satıh tamamivle tezyinat üe örtülüdür, ve zemin diye bir şey görülmemektedir. 
Tezyinatta boşluk korkusu (horror vacui) denen şey budurıı. 

Samarranın bitki nevi'lerine Nayin Ccimiinde de rastlanır. Bu camiin sütunları 
bir halıya ve işlemeye benzer. Sütun gövdelerine dolanan inci dizileriyle süslü şeritler 
hareket ;  bunlann biribirini kesmesindt'n teşekkül eden hendesi şekiller içindeki 
biribirine sıkı sıkıya yaklaşmış olan bitki motifleri de sükfuı ihsası uyandım. Bu 

motifler ince ve dalgalı saplarla şekli değiştirilmiş asma yaprakları ve üzüm salkım
larından ibarettir. Bunları camiin kemer karınlarında gördüğümüz gibi mihrabında da 
görürüz. Bilhassa mihrap, eskiliği, hendese ve bitki tezyinannın zenginliği, kompo
zisyonun muvazenesi ile İslam sanannın en orijinal eserlerinden biri sayılmaktadır. 
Bu mihrabın en zengin kısımlan içiçe girmiş şişkin sivri kemerli ve dört sütunun 
kenger yapraklı başlıklarına dayalı iki niş alınlığıdır. Alttaki alınlık tablası iri, 

ağır motiflerle ; üstteki ise daha küçük ve hafif motiflerle doldurulmuştur. Bu deği
şiklik ile biteviyeliğin önüne geçilmiş, bir nevi muvazene sağlanmışnr. Umumi 
kompozisyonun ahengine zarar vermeden bu tertibi değiştirmek mümkün değildir. 
Çünkü üst alınlığın daha zarif olan tezyinah, bitişik duvarın tezyinanna kolaylıkla 
geçişi sağlamaktadır. Üst alınlıktaki tezyinat, asma yapraklan ile üzüm salkımlannın 
vücuda getirdiği onyedi sıradan müteşekkildir. Bunlar da orta mihverin sağında ve 
solunda bulunan sekiz kıvrım dala bağlıdırlar ve tamamen simetriktirler. camiin 
bu kısmındaki asma yaprakları sütunlardaki asma yapraklanndan daha zengindir. 
Her iki alınlığın kemer köşelerinde dairelerin kuşattığı salkımlardan müteşekkil birer 
gülbezek yer almışnr. Bu hendese ve bitki motifleriyle örülü süsleri, çiçekli Kiifi 

yazılar da ahenkli bir surette tamamlar8. 

• S. fleury, La Mosquee de NAyin (Extrait de la Revue Syria, Paris 1930). 
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1 1 1 .  B Ö L  Ü M 

F A T I M İ  S A N A T I  



FAT I M İ  S A N AT I  

Tolunlulann 905'de sukutundan sonra Abbasi halifeleri, onlardan önceki 
rejimi tekrar kurdular, yAni Mısıra ya kendi ailelerine mensup olanlar veya koru
dukları şahıslar arasından seçilmiş vAliler göndermeğe başladılar. Halifelerin adam
ları olan ve mutlak bir aciz içinde bulunan bu vAlilerin tek gayeleri, zulmettikleri 
Mısır halkı zaranna zenginleşmekti. 

Bu çeşit on, onbeş vfiliden sonra, nihayet Ferganalı asil bir Türk ailesinden gelen 
ve hakiki hükümdar vasıflarını taşıyan Mehmet Akşit 933'de Mısıra vfili oldu. Mem
leketi kargaşalık içinde, vfililik otoritesini çok zayıflamış, geliri tükenmiş bir halde 
buldu. Akşite asayişi tesis, elden çıkan Suriye viliyetlerini tekrar zabtennek için birkaç 
yıl kifj geldi. 

Bu devirde, kuzey Afrikanın uzak bölgelerinde, bugünkü Konstantin vilAyetinde 
Berberiler arasında yeni bir halifelik doğuyordu. Bu sert dağlılar, Hazret-i Muhamme
d'in kızı ve dördüncü halife Alinin eşi Fatımanın neslinden gelenlerin ancak halife 

olabileceklerini, mukaddes sülaleye yabancı olan Şam Emevileriyle, Bağdad Abbasileri 
gibi halifelerin birer gisıp olduğunu iddia eden Eş-Şii likabiyle meşhur, Ebu Abdullah 
isminde bir diinin telkinlerine kapılmışlardı. Bunlar, askeri bir kuvvet olarak teşki
litlanınca, 910 senesinde bu sülaleden Ebu Muhammed Ubeydullah'ı bilifet makamına 
getirdiler. 

Ağlebilcrden 909'da zaptedilen İfrikiya, Kahirenin kuruluşuna kadar (973), 
Fanmi halifelerinin merkezi oldu. Fanmiler, Mısıra karadan ve denizden yağmacı 
yığınları göndermekte gecikmediler. Ama Akşit, onlan tardenneğe ve dışandan 
gelen istilfilara karşı memleketi müdafaadan meneden askerlerinin isyanlarına kat'i 
olarak son vermiye muvaffak oldu. 

Tolunoğlu gibi o da bir hanedin kurabileceğini sanmışn ; fakat 946 da öldüğü 
zaman oğullan, icrayı hükWnet edemeyecek kadar genç olduktan için, iktidar, vasileri 
Habeşli Kifur adında bir harem ağasının elinde kaldı. Kifurun ölümünden sonra 
memleket tam bir kargaşalığa düştü ve dördüncü Fanmi halifesi El-Muizzeddin de 
bu durumdan faydalanarak Mısın zaptetti. 
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I .  Dİ N İ  M İ MAR İ  

ı .  M E H D İ Y E  C A M t l  

62 - 63 Lcv.) 

Fatimllerin İfrikiyadaki devirlerinden pek çok şey kalmamıştır. İlk kargaşalık 

zamanlarında kendilerine sığnak olan Tunus sahilindeki Mehdiye şehrinde yaptık
ları kale duvarı ile kurduklan limandan ancak bazi izler görülmektedir. Çok de
ğişikliğe uğrayan Mehdiye Camii'nde mihrabın bazı kalmulan, bir de avluya ge
çit veren kapı revakmdan başka ilk esere ait bir şey yoktur. 

· Cimi, doldurulmak sftretiyle denize doğru genişletilmiş bir saha üıerinde yük
selmektedir. Dalgalar onun denizekarşı olan dış duvarlannı dövüp durur. Bu günkü 
hAliyle chnide genişletilmiş orta nefin sağında ve solunda dörder nef, her iki ucunda da 
Kayravan tipine uygun olarak birer kubbe bulunmaktadır. Sütunların ve sütun başlık
larının çoğu antik ve hıristiyanidir. Avlu, taşkın ve kırık kemerleri küçük sütunların, 
gömülü bulunduğu ayaklara dayanan revaklarla çevrilidir. Burada doğrudan doğruya 
veya Mısır (Tolunoğlu amii) vasıtasiyle Mezopotamyadan gelen tesir görülür. Bu 
galeriler manastır tonozlariyle örtülüdür. Minare dış duvann güney-ban açısındadır. 
Revaklı avluya, dışardan bir çıkıntı olarak görülen, bir kapı revakmdan girilir. Bu 
mimari motifin batı dm.ilerinde bir benzeri daha yoktur ve küçük nisbetlerine rağ
men büyük bir hali vardır. Roma zafer taklannı hatırlatan bu kapı revakı, atnalı şek
linde bir kemeri taşımakta, iki kat üıerinde, yine atnalı kemerli nişlerle süslü bulun
maktadır. 

2. S F A K S C A M t - t K E B I R t 

Halifenin Mısıra hareketinden onbeş yıl sonra, 988'de yeni baştan inşa edildiği 
sanılan cAmide derinliğine yönelen nefler, Kayravan amiinde olduğu gibi tavanlarla 
örtülmüş olmayıp geçme tonozlarla kapatılmıştır. Bununla beraber sütunlann üıerinde, 
Kayravandaki düzene uyularak tahta gergilerin girdiği üzengiler bulun
maktadır. Bu cAmiin minaresi de Kayravan dmiindeki m.inAreyi hatır
latmaktadır. Kayravandaki öncüsünden daha ince olan bu m.inAre de üstüste konul
muş üç kuleden ibarettir. Alt kule de ayni sftretle tabandan yukarıya doğru 
incelmektedir. Her kat tezyini sıra mazgallar la çevrilmiştir. 
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40. Şekil - Sfaks.  CAmi-i Kebir. Min!re (Creswdl 'dcn ) 
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Kal'a-i Be.ıl Hammad'daki CAmiden yalnız minlre kalmıştır. Yukarı kısmı 

yıkıldığı halde hAIA yirmi beş metre yükscldili olan bu minlre, İfrikiyadaki gele
neğe uygun olarak mihrabın mihverinde, avlunun dış duvannda bulunmaktaydı.  
Güney tarafındaki yüıündc, Mezopotamya şekillerinin tesiri belli oma oldukça 

dar nişlerden müteşekkil bir dekor görülmektedir. 

Fatımiler devrinden Kahircde dön cimi, bir ziyaretgAh, on iki kadar türbe 
ile üç kapısı mevcut olan surlar kalmışnr.CAmilcrdc en çok görülen özclliktcr arasın

da ıranstpt'in genişletilmesini, taşın tercihan lmllanılmasını, nihayet mühim bir mi
mari yenilik olarak da cephenin röliyefli gösterilmesini zikretmek lizımdır. 

3. E L - E Z H E R  C A M t t 

( E4--68 Lcv. ) . 

Fatımiler kudretlerinin beşiği olarak İfrikiyanın hltırasını Mısıra beraberlerinde 
getirdiler. FustAtm yanında kurdukları Kahire şehri gerçekten bu hlnrayı bir çok 

bakımdan açığa vurur. Bilhassa ilk dini tesisleri olan El-Ezber CAmiinin düzeninde 

41 .  Şekil - Kahire. El-Ezhcr CAmii. İllt yapının ta!:uninl plim ( Crcswcll'dm ) 

bu hitıranm izlerini kolaylıkla görmek mümkündür. 97o'de başlanıp 972'de tamam
lanmış olan bu c4mi, medreseleri de bünyesine katmak suretiyle değişikliklere uğ
rayarak genişlemiştir. 
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CJmi in  ilk şekli hakkında bir fikir edinmek için, kuzey tarafına ilave olunan 

yapılar (baodan hareket ederek, Taybars Medresesi, Kayıtbay Kapısı, Akbuğa Med
resesi) ile, doğu taraf mdaki havuzlu avluyu, Gevheriye Zaviyesini dikkata almamak 

IAzundır. Burada bizi ilgilendiren ilk vaziyettir. Revaklar, dikdörtgen şeklindeki 

avluyu çepeçevre kuşatır. Eski yapılardan alman sütun ve sütun başlıkları üzerine 

gemi teknesi şeklinde kemerler dayanmaktadır. Sütunların üzerindeki küçük pencerele
re benzeyen ve gemi teknesi kemerlerle nihayetlenen sağır nişler tamamiyle tezyini 
mahiyettedir, yukarıları üslO.plaşonlmış istiridye şekilleri ile işlenmiştir. İstiridyeler, 
soğan biçiminde (bulbeux) tabanları ve başlıkları olan ince küçük sütunlara dayan
maktadır. Bu taban ve başlık şekli, Tolunoğlu Cimiinde görülen sadeleştirilmiş antik 

42 .  Şekil - Kahire. El-Ezber C4mü. Kareden daireye geçiş {Rivoira'dan). 

başlıklardan gelmektedir. Bu taban ve başlık şekli, ağızlarından kıvrık dallar çıkan 
şişkin karınlı vazoları de hatırlatır. Bu şekil, dm.ilerin kandillerinde büyük bir rağbet 
görmüştür. Bu sağır nişlerin arasında yer alan iri gülbezeklerin içi de ayni istiridye 
yivlerile süslüdür. Yukarıda, alo kenarlı şekillerle yıldızların acurladığı bir friz 
uzamakta, bunun üstünde de basamaklı mazgal siperler (merlons) sıralanmaktadır. 
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Bütün bu tezyini motifler sonraki onarımlarda yeniden yapılmıştır. Kemerlerin 
mikyssı ile gülbezek:lerin ve nişlerin mikyası arasında Ahenksizlik vardır. Kayravan 

CAmiinin son cemaat yerine benzeyen bir galeri kıble yönünde, namaz kılınan yerin 
önünde bulunmaktadır. Cim.ün içi ilk vaziyetinde Tolunoğlu Cimiinde olduğu gibi 
sağdan sola beş nefi ihtiva ediyordu. Böyle olmakla beraber bu tertip Ümeyye, El
Aksa, Kayravan dınilerinde olduğu gibi, derinliğine yönelen ve mihraba varan orta 
bir nefle kesilmektedir. Bu nef, diğerlerinden daha geniş ve daha yüksektir. Kayra

vanda olduğu üzere tavanları taşıyan neflerin kemerleri, değişik boydaki üzengiler 
vasıtasiyle antik sütunlara dayanırlar. Orta nefin sağında ve solunda çift 
sütunlar vardır. Yine Kayravanda olduğu gibi burada da, orta nefin iki ucunda, biri 
mihrabın diğeri öndeki galerinin üstünde olmak üzere iki kubbe yükselir. Bu 
kubbeleri de sekizgen birer kasnak taşır. Kareden kasnağa geçişi, köşelerdeki kınk 
kemerli nişler sağlamaktadır. Böylece Fatimiler tarafından Mısırda yaptırılmış olan 

bu ilk camide, İfrikya mimarisinin ilham ettiği özellik:ler, Tolunoğlu CJmiinin tesir
leriyle yanyana bulunmaktadır. Avluya bakan cephedeki gemi teknesi kemerlerin 
doğudan gelmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Hautecoeur İran kemeri denilen bu 
tarzın da esasında Hind menşe'li olduğunu kaydeder.1 

· 4. E L - H A K İ M  C A M İ İ 

( 69 - 72. Lev. ) 

El-Aziz tarafından 99o'da temeli atılan bu dmii, El-Hikim ıoof de 
tamamlatJDıŞtır. Burada her şey Tolunoğlu C3miini hatırlatır. Kareye 
yakın geniş avlusu, kıble duvarına muvazi beş nefi, hafifçe taşkın 
sivri kemerleri, küçük sütunların gömüldüğü tuğladan ayaklan, kemerler 
arasındaki küçük açıklıkları ile El-Ha.kim amü, büyük Türk eserinin bir modelidir. 
Bununla beraber kıbleye muvazi bu beş nefi kesen, kıble önünde de bir kubbe 
taşıyan orta nef, El-Ezher'in hatırasını devam ettirir. Kıble duvarının her iki ucunda 
da T plAnı VÜcuda getiren birer kubbe bulunuyordu. Bu plan Mağrip'de XII. 
Asırda sık sık görülecektir. 

Mihrap önündeki kubbe, kıble duvarı ile çifte sütunların taşıdığı üç büyük sivri 
kemere oturmaktadır. Kareden kubbe yuvarlağına tromplarla geçilmektedir. Sekiz 
kenarlı kasnağın sivri kemerli sekiz penceresi vardır. Karenin dört kenarını, çiçekli 

ı L Hautecoeur et G. Wiet, Les Mosquees du C.aire, Paris 1932, .ııB. S. 
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kilfiden güzel bir yazı frizi kuşatır. Cümle kapısı, cAmiin kuzey cephesinde bir çıkınn 
teşkil eder. Baybars CAmiinde de göreceğimiz bu çıkınnlı cümle kapısını daha önce 

Tunus'daki Mehdiye Omiinde görmüştük. 
Kuşatma duvarı taştandır. Bu ise Kahire için bir yeniliktir. Evvelce taSvir et

tiğimiz diğer cAmiler tuğladandı. Halbuki burada knllandan taş Suriyede ve Yukan 

Mezopoaımyada kullanılmaktadır. CAmiin biri kuzey-doğu köşesinde silindir, diğeri 
güney-ban köşesinde sekizgen biçiminde çıkıntı teşkil eden taştan iki miniresi vardır. 

Her ikisi de sonradan dikdörtgen birer kaide içine alınmışnr. Bu iki minare dekor
lan bakımından farklı, fakat pencerelerinin, frizlerinin, yazılarının katlara taksi

matı bakımından birbirine benzerler. 

1 /"' 1 ()(( 
I /' 1 \ 
i �\ _ _ 
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43. Şekil - Kahire. Bl-Hlkim CAmii. PJ.An (Briggs'ten). 

5 . E L - A K M E R  C A M t t  

( 73-75 . Lcv. ) 

Halife El-Amir bi-Ahkemillah zamanında 1 125 (5 ı9)'de taştan inşa edilmiş 
olan küçük El-Akmer Omii, Fatimllerin ehemmiyet taşıyan cimilerindendir. Kıble 
duvanna muvazi üç neften ibaret olan cimi içine kuzey eyvanındaki bir kapıdan 

girilir. Merkezi avlunun doğusunda ve batısında da birer eyvan vardır. 1 399 (799) 
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tarihinde Berkuk'un veziri Y clboğa bn. Abdillah b. Selimi tarafından tamir ettiriuni� 

olan camie bir de minAre ilAve edilmiştir. Bu yapının dikkati en çok çeken tarafı 

cephesindeki tezyinandır. El-Hikimd� olduğu gibi bu dmiin tezyinannda, tuğ� mimari-

__ _ · ı:.- . ı s  1 1 :  
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45 . Ş.:kil - Kahire. El-Akmer camii. Pl:in (Crc�w�ll'den). 

sinden ve stuko sıvalardan doğmuş olan motifler taŞla ifade olunur. Cepheyi bölümlere 
ayıran sivri kemerli nişlerin yukan kısımlan istiridye kabuğu biçiminde yivlerle ni-
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hayet bulmaktadır. Bu motif Kahirede tercihan minArelerin tezyinatında olmak 
üzere sık sık lmllanılmıştır. Diğer bir motif de Mısır topraklarında ilk defa bu cep
hede tatbik edilen bükey çizgili üçgenlerdir ki istaliktiti haber vermektedir. Bununla 
beraber bu dekor, ist:alfilttinen farklıdır, çünkü unsurlan henüz duvardan aynlmış 

değildir. Cephenin en yukarı kısımlannı kftfi uzun kitabeler süslemektedir. 

6. T A L A Y  t ' C A M  t t  

( 76--78. Lev.) 

Salih Talayi' camii, Fatımilerin son mimari eseridir. Fatımi halifesi Faiz 

bi-Nasrillah :ıamanında vezirlik rütbesine yükselmiş olan Ebulgaret Salih lakabı 
ile anılan Talayi bin Ruzzik tarafından yaptırılmıştır. 1522 metrekarelik yüz ölçü
münde olan ve ı 190 yılında tamamlanmış bulunan bu c3ıniiıı diğer Fatımi dmilerinde 
pek az görülen özellikleri vardır. İnşa sırasında arsa, cadde seviyesinden 3.80 metre 
kadar yüksek olduğu için dört tarafı taşla örülmüş, üç tarafın zemin katlarına da dük
kinlar yapılmıştır. 

CAmiin üç kapısı vardır. Cümle kapısı, ban cephesinin ortasında bulunmaktadır. 
Bir dehlizden geçilerek, bu kapıdan avluya girilir. Avlunun üç tarafı birer kemerli 
revaklarla çevrilmiştir. CAmiin iç kısmını, kıbleye muvazi üç nef bölmektedir. Kıbleye 
dikey olan ortadaki kemer aralığı diğer kemer aralıklarından daha geniştir. Burada da, 
Tolunoğlu Ahmed C3miinde olduğu gibi, sağır nişler veya rozaslarla ayrılan gemi 

teknesi kemerler, antik veya hıristiyan binalarında nalınmış korent başlıklı sütunlara da
yanmaktadır. Alçı üzerine işlenmiş kftfi kitabeler, c3ıniiıı kemerlerini zengin sılrene 

süsler. Sağında ve solunda sekizgen şeklinde, kırmızı mermerden iki sütun bulunan 
mihrap, nakışlı bir tahta kaplama ile kaplanmıştır. Bu kaplama, her ne kadar Fatımi 
kemerleri tarzında ise de, sonradan yapılmıştır. Çünkü üstleri yazılı bulunan frizlerden 
kesik ve ayn bir durumdadır. Onun, 1299 (999) yılında, Emir Bektemür zamanındaki 

onarımlar sırasında ilive edilmiş olması muhtemeldir. 

Mimber, hendesi arabesk için güzel bir örnek teşkil eder. Minare, El-Akmer 
ve El-CQyUşi c3milerinde olduğu gibi, cümle kapısının üzerindeydi. Bugün ayni 
yerde görülen minire 1926'da yapılmıştır. 

7. E L - C U Y Ü Ş İ  C A M t t  

( 79-82. Lev. ) 

Fanmi cim.ilerinden, şimdiye kadar görmüş oldukla.rumza benzemediği ve ileride 
gelişecek olan bir tip olduğu için, El-Cuyüşi Omiini (1085) sona bıraktık. 

Bu cimi Halife El-Mustansırın kudretli kumandanlarından Emir ü'l-Cuyüş Bedrel
Cemalinin eseridir. Kahire dışında, Nil vadisine hfiltim, Mukattam denilen kayalıklı sarp 
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46 . Şekil - Kahire. Talayi '  Camii .  Plan (Creswell'dcn). 
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tepenin üzerinde inşa olunduğu, kapısının üzerindeki bir kitabeden anlaşıl

maktadır. Bedr el-Cemfilinin türbesini de ihtiva eden bu cimi, hal

kın belli günler de kafileler halinde uğradığı bir ziyiretgiihur da. Bu itibarla diğer 
Fatımi clmilerinden farklıdır. Ciimi, birbirini tiikib eden üç kısma ayrılırabilir. Ön 
kısım, üzerinde minarenin yükseldiği, sağında minareye çıkan merdivenin, solunda 

abdest almıya mahsus bir salonun bulunduğu, kare şeklinde bir kapı dehlizinden 

teşekkül eder. 

Orta kısım bir avlu ile, sağında ve solunda bulunan, ziyaretçilerle hizmetlilerin 

yatıp kalkmalarına mahsus tonozlu birer odadan ibarettir. 

47 - Şekil - Kahire. EI-Cuyüşi C�mii .  PJ.An (Marçais'den). 

Arka kısım ise namaz kılınan yeri ihtiva eder. Buraya, çifte sütunlar üzerine 

dayanan üç kemerden girilir. Orta kemer diğer ikisinden daha büyüktür. Mihrabın 

önünde, büyük, yumurtamsı bir kubbe yükselmektedir. Bu kubbe El-Ezher ve El

Hiikimde olduğu gibi, köşelerdeki tromplar vasıtasiyle sekizgene bölünen karenin 

üzerindeki kasnağa oturmaktadır. Sekizgen kasnak, sekiz pencere ile dışarıya açılır. 

Mihrap, Fatımi devrinden kalma en güzel örneklerden biridir. Yukarı kısım 

harabolmuş, sütunlar ortadan kalkmıştır. Güzel çiçekli kUfi ile yazılmış çifte 
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bir firiz. mihrabı çerçevelemektedir. Gemi teknesi şeklinde olan 
mihrap kemerinin köşeleri ince işle�miş kıvrım dallarla süslüdür. 
Namaz kılınan yerin bitişiğinde kubbeli diğer bir oda bulunmaktadır ki buraya bir 
kulvarla girilir. İşte bu yer Bedr el-Cemfilinin türbesidir. Bu küçük yapının 
bilhassa iki unsuru dikkate değer ; dört kenarlı iki kule ile küçük bir kubbenin ka
pattığı sekiz kenarlı bir kulenin üstüste binmesiyle teşekkül eden minıke, sonraları 
Kahire camilerinde rağbet görecek olan minıke tipinin ilk taslağıdır. El-Akmer 
CAmiinde olduğu gibi burada da cümle kapısının üzerinde bulunan minare, bina
dan ayn bir unsur değildir, Roman ve Gotik kiliselerinde olduğu gibi binanın üzerinde 
bir kule gibi yükselmektedir 

T Ü R B E L E R  

( 83--93· Lev.) .  

Doğuyu örnek alan Fatımiler, Mısırda kubbeli türbeler de inşa ettiler. Bu tür
belerin en eskileri, Mukattam ile Fustat arasında harabeleri görülen ve Seb'a Benat 
yani Yedi kız denilen bir bütünden kalma dört yapıdır. Bunları aslan Bağdadlı olan bir 
vezir ıoı6'da inşa ettirmiştir. Moloz taşı ile yapılan bu türbelerin plaru karedir. 

Her cephede gemi teknesi kemerli birer kapı vardır, yapı gövdesi de tromplara daya
nan birer kubbe ile kapatılmıştır. Çoğu zaman mihrabı bulunan ve mescit vazifesini 
de gören bu türbeler, Kahirede mevcut kubbeli ilk mezarlar olup XII.  asnn ilk 
yarısında çoğalmağa başlamıştır. Yusuf Kardeşlerin Mezarı denilen türbe, 1 100 

tarihlerinde yapılmıştır. Kubbe, yanın kubbe şeklinde dön tane köşe trompu ile 
kareye oturmaktadır. 

ı ıoo ile ı 120 arasında yapılan Gaffarinin ve Seyyide Atikanın türbelerinde tromp 
karışık bir miihiyet alır ve daha doğrusu ayni zamanda inşai ve tezyini olan bir sis
temin terkip edici bir parçası olur. Isfahandaki Mescid-i Cuma (1072) 

gibi önceki yapılarda ustalıklı değişik şekilleri görülen temaya göre, yuvalardan 
(alveoles) ve iç bükeyli düz satıhlardan müteşekkil iki kat üst üste biner. Bu ilk mu
karnas denemeleri, Fatımilerin Mısınna Selçuklulardan gelmiştir . Tamamiyle is
IAmlığa has olan bu süs nev'i, daha ustalıklı şekiller vücuda getirmekte ve yolunu 
banya doğru takip etmekte gecikmeyecektir. 

i l .  S İVİL MİMARİ 

Mehdinin Fatımi süialesini kurup hükümet merkezi yaparak yerleştiği 
Mehdiye şehrinden kalan izler pek azdır. Mehdi ve oğlu Ebu'l-Kasım 
Muhammed, Arap tarihçilerinin ihtişamını anlatmakla bitiremedikleri iki saray yap
ttrmışlardı. Alnn pencerelerle süslü olan Mehdinin sarayı banya ; meydanın 
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öbür tarafında inşa olunan Ebul Kasım'ın.ki ise doğuya açtlıyordu. Bu vaziyet, son

ralan Kahire'de de görülecek, Fatımilerin karşı karşıya olmak üzere bir batı bir de 

o s ,. il (il 

48. Şeki l - Kal'at Beni Hammıid. DAru'l-Bahr. Plıin . (Marçais'den) 

doğu sarayı olacaktir. Kahire'nin merkezinde bulunan Büyük Şark Sarayı (El-Kas
rel-Kebir-el-Şarki) ile Küçük Garp Sarayı (El-Kasr el-Sağır el-Garbi) karşı karşıya, 
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her biri caddenin bir tarafında bulunuyordu. Ne yazık ki bu saraylardan birşey kal
mamıştır. 

Tunus yarımadasında El-Mansurun (üçüncü halife) ve haleflerinin inşa ettir-

dikleri saraylar da ayni hazin akibete uğramıştır. Bu saraylardan yalnız giizel isimler 
hafızalarda yaşamaktadır : Kafur Salonu, Tac Pırlantası, Mersin Ağacı Salonu, Gümüş 
Taş, ili . . . Bu isimlerden bilhassa ikisini, V. Asırda bir Sasani 'sarayına verilen 
K.havarnak adıyile, İranda bilhassa Selçukluların kullandığı mimarinin esas unsurların
dan olan Eyvan adını, açık bir tesiri gösterclikleri için unutmayalım. Her ikisi de 
hiç şüphe yok, bu kaybolmuş eserler iizerinde doğu sanatının tesirini göstermektedir. 

Bu büyük yapıların yıkılıp yokoluşunu, 1908'de general BeyliC'nin, bugünkü 
Constantine vilayetinde, Kal'at Beni Hammad'da meydana çıkardığı kalıntılar telafi 
etmektedir. Burada, birinci derecede ehemmiyeti olan iki vesika görülüyor : bunlar
dan biri, şehrin ortasında bulunan Dinı'l-Bahr diğeri de şehrin doğusunda, Frej 

vadisine hikim platonun kenarında bulunan Kasru'l-Menir'dır. Her iki yapı da 
XI. Asrın sonlarında yapılmıştır. Daru'l-Bahr Sarayından, büyük taht salonu ile 
hamamlar ve muazzam bir havuz kalmıştır. Sarayın adı da bu havuzun mevcudiyetin
den ileri gelmektedir. 

Kasru'l Menir denilen ve bir saraydan çok müstahkem bir şatoyu andıran ve 

bütün bir inşa sistemine bağlı olduğu sanılan saray, kenarı yirmi metre olan ve cep
helerinin iizerinde 1 .50 m. derinliğinde tonozlu birer çıkma kısmı bulunan kare bir 
salondan müteşekkildir. Bu öne çıkma kısımlar binaya bir haç şekli vermektedir. Ke
narları beş metre olan kare salon bir kubbe ile örtülüdür. Duvarlar ve öne çıkma 
kısımlar dışarıdan dikey büyük yivlerle daha doğrusu yan üstüvane şeklinde uzun 
nişlerle süslüdür. 

Fatımi mimarisinin hatırası Sicilya'da, Xll. Asırda, Norman:i kırallan tarafından 
inşa ettirilen sivil ya�ılarda, hatta kiliselerde yaşamaktadır. Kıral il .  Roger, I . 
ve il.  Guillaume müsliimanlarla çevrilmiş olarak yaşıyorlardı. Birçok müslüman 
Adetleri onların sarayında devam ediyordu. Palermo ve banliyösü, arap isimleri ta
şıyan küçük şatolarla güzelleşiyordu . Bu şatolar Kal' at Ben· Hammad harabelerinin 
sezdirdiği taksimatı belirtmektedir. Bu şatolar arasında Cuba yani kubbe ve Ziza, 
yani El-Azizi bilhassa kayda değer. Bunlarda da, dikdörtgen şeklinde öne çıkma 
kısımlar görülür . Ziza'nın iç kısmında, Kasru'l-Menir'da olduğu gibi çıkıntıları 
olan kare bir salon bulunmaktadır. Mukarnaslarm büyük bir rol oynadığı, yarı Bizans 
yarı İslimi dekorda, Fatımi geleneği İspanyadan ve Mağripten gelen unsurlarla 
zenginleşir . 

111 .  ASKERİ MİMARİ 

Kesme taşla, moloz taş blokajından yapılmış olan Kahire surunun bugün görü
lebilen üç kapısı, Babu'n-Nasr, Babu'l Fütuh,Babu'z-Zuveyle, Fatıınilerin askeri mi
maride de büyük eserler vermiş olduğunu gösterir. Kahirenin en güzel yapılarından 
olan, yanlarında kare veya yuvarlak kuleleri, içlerinde anş odalan bulunan bu kapı
ların geçme �eya beşik tonozla kapatılmış merkezi birer dehlizi vardır. 
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Tavanların, kapı ve pencere açıklıklarının ve içerlek kısımların hemen hemen bütün 
inşai çizgi şekilleri yan daire kemerden gelmektedir. Çok sMe olan tezyinat, Helle
nistik sanattan alınmışnr. Babu'z-Zuveyle'nin kemer köşelikleri (ec<>inçon) Roma 
tarzında kılıç ve kalkanlarla süslenmiştir. 

* * 
� 

Tezyinat :Fatım.l devrinin, İslam tezyinatında büyük bir yeri vardır. Fatımi sanatının 
kullandığı tezyini şekiller arasında, niş şeklindeki içerlek kısımlardan (difoncements) 
daha ilgi uyandıran bir şey olamaz. Bunlar, binaların dış tezyinatında görülen esaslı 
unsurlardır. Nişi ancak heykel yuvası olarak tasavvur eden bugüniin zevki için biraz 
tuhaf bir tarz. Amma bu tarz gerek Mehdiye camiinin kapı revakında, gerek Sfaks 
C3miinin cephesinde veya Kal'atın minaresinde ve saraylarında taınamiyle tezyini 
bir rol oynarlar. Birbirine bir kornişle bağlanan nişler ve sağır kemerler, başka herhangi 
oymalı bir süs olmadan Sfaks camiinin cephesinde birbirini takip eder. Bu çeşit 
sağır kemerler yeni bir şey değildir. Tak-ı Kisrada, Samarra yakınındaki Kasru'l
Aşkda, Rakka camiinde böyle kemerler vardır. Kayravan Camiinde bu prensibin 
tatbikini de görmüştük (minarenin üçüncü katındaki sağır nişler), ama bu sağır 
kemerler Fatıml devrinde, doğunun artan tesiri altında geniş ölçüde yayılmışnr. 
Umfuniyetle uygursuz olarak «fayans mozaik» denilen ve İspanya ile Mağrip sanatında 
o kadar büyük bir gelişme gösteren keramik, Kal'atın saraylarında, zemin döşemesi 
belki de duvar kaplaması olarak kullanılıyordu. Kısmen minarelerle kaplanmış olan 
pişmiş topraktan menşurlar, mukarnaslı kornişler vücuda getirirler. Bizzat mukar
nas gibi, mimaride keramiğin kullanılınası da İran bölgesindeki Türk sanatından 
alınmışnr. 

İslam sanatında yapıcının mantığından ziyade tezyinatcının muhayyelesinden 
doğan kemer ıra.releri bizi ilgilendiren devride büyük bir değişiklik gösterir. El-Ezber 
Omiinin eski kısımlarında, Gotik kemerine benziyen kınk kemerler görülür. El 
Hakim amiindeki bu kırık kemer, Tolunoğlu Camiinde olduğu gibi, hafifçe taşkındır. 
Kırık kemer, Kal'at Beni Hanunadın minaresinde ve XII. Asırda Sicilya'daki bi
nalarda da görülür. Buradan Hıristiyan mimarisine geçtiği farz olunabilir. 

XI. Asırda görülen gemi teknesi kemer (arc en carene) XII. Asırda umfunile
şecektir. B� İran kemeri denilen bu kemeri Nayin Omiinde de görmüştük. 

Birçok sütun başlığı, hususiyle Fatııni mihraplarının sağında ve solunda bulunan 
küçük sütun başlıkları, sütunlariyle birlikte kaybolup gitmiştir. En çok rastlanan 
sütun başlığı Tolunoğlu mimarının Samarradan aldığı çan biçimi başlık tipin
dedir. IX. Asrın küçük modellerinden gelen sütun başlıkları, kaidelerinde 
birleştirilmiş, uçları içeriye doğru kıvnk üçgen şeklinde dört hurma yaprağı ile sils
lüdür. Oyuk çizgili bir dekor, inhinanın sadeliğini bozmadan sanhlan örter. Üstü
vani sütun gövdeleri, yukarılarında çok hafif röliyefli yazı veya bitki dekoru olan bile

ziklerle süslüdür. 

Fatımi devri, bilhassa çizgi unsurları ve kullanılışları ile İslam tezyimıtında yer alır. 
Bu devirde ve daha sarih olarak El-Hakim caıruinin kapı revakı ile iki minaresinin 
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apıldığı 1000 tarihlerinde arabesk tezyinann karakterlerini hatırfatmak faydasız 
�Iıruyacaktır. Nadir istisnalar bir yana bırakılırsa, bu dekor kapladığı saha ister müs

tevi, ister münhani olsun, yassı kabartma (miplat) bir dekordur. Süslediği sahayı 

oymaz, derin röliyefler meydana getirmez. U�funiyetle iki plhıı tazammun ettiğinden 
bvrak modleleri1 meyilli yontmaları bilmez. Üst plAnın unsurları, duvarın çıplaklaşan 
çukurlaşan saha üzerinde aydın olarak çevresini belli eder. Dikey kenarları ile sıb 

sQrette tahdit edilen, ışığın tabldığı siluetler, çukur olarak işlenen iç teferruatla zen

ginleşir. 
Aydın unsurlarla karanlık zeminler, doluluklarla boşluklar arasındaki nisbet, 

mümkün olduğu kadar ayni panonun muhtelif bsımlarında muhafaza edilmelidir. 
Mimari çizgilerin vücuda getirdiği çerçevenin içinde, her şey tam ve eşit siirette süslen
melidir. Dekorun sıklığı ayni şekilde olmalıdır. Ama bu sıklık bir panodan öbür panoya 
değişebilir ; doluluklarla boşluklar, açıklarla koyular arasındaki değişen nisbet röl
yefli şekillerin genişliği, oyuklularm derinliği, mahalli bymetterin tenevvüü 
ve panolann hiyerarşisini yaratır. Bu panolardan bazıtan kuvvetli değerleri ile dikkati 
çektikleri halde, daha hafiflemiş gri bir renkte olan diğer bazıları dikkati o kadar 
çekmez. Bu biteviyelik içine lekeler koyacak, bu ahengi bozacak olan çok büyük 
siluetler dekorda lmllanılmamıştır. 

Esas unsur, kendi başına bütün süsü teşkil eden, onun ritmini vücuda getiren 
unsur, değişmez genişlikte olan şerittir. Bu şeridin takip edeceği resmi çizmek, satıh 
üzerine kıvrılmalan ve çaprazlaşmalan serpiştirmek, üzerine daha geniş şekillerin 
dayanacağı bu çizgi ağını denkleştirmek, bakışın kendisini kaybetmekten ve 
tekrar bulmaktan hoşlanacağı bir bütün vücuda getirmek ; arabeskcinin ilk işi işte 
budur. Bir desenci, daha doğrusu bir hattat işi olan arabesk, maharet ve nereye git
tiğini bilen bir muhayyile, bir incelik duygusu ister. İstisnalar bir yana bırakılırsa, 
arabesk dış dünyanın müşahedesine hiç bir meyil göstermez. 

İslam dekoru hemen hemen zihni olan bir inşadır. Tezyinatcılar tabiattan ilham 
alaca.klan yerde, kendilerinden önce yapılmı� olan tezyinata yeni değişiklikler vererek 
devam ederler. İslAm sanatında dört unsur epigrafi, hendesi şekiller, bitkiler, 
tali olarak da insan ve hayvan figürleri tezyinat repertuvarını teşkil eder. 

Yazı dekoruna verilen rolün ehemmiyetini dini sebebler artırmaktadır. Bu ya
zıların çoğu Kur'andan alınan metinlerdir. Taşa hllioluoan veya mozaik ile işlenen yazı, 
köşeli sert köfi harflerden müteşekkildir. Bu yazı XII. Asırda neshi yazı kullanılıncaya 
kadar binalarda ve sikkelerde tek başına hüim olmuştur. Bununla beraber bu gürbüz 
harflerin tezyini değeri ne olursa olsun, arabeskin kanunu demek olan topyeklln süs
lemenin icaplarını pek de yerine getirmemiştir. Bir sarak (bandeau)'da veya frizde, 
bir çizgi üzerinde sıralanan bu harfler, aşağı kısmı doldurmakta, yalnız elif, lam, 
ta, ili, gibi uzun harf saplarının yükseldiği yukarı kısmı hemen hemen boş bırak
maktadır. Bu mahzuru önlemek için tczyinatçı türlü hiylelere başvurmuş, uzun harf
lerin saplarını geliştirmiş, kelimenin son harflerini, veya kelime içinde sonraki harfe 
bağlanmıyan harfleri keyfi olarak uzatmış, ama bilhassa boş sabalan nebati unsurlarla 
doldurmuştur. 

Nil vadisinde kullanılmakta olan çiçekli Kftfi'nin Asya'dan gelmiş ve ayni za-
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manda İslAm dünyasının başka bölgelerine de yayılmış olması muhtemeldir. Kesin 
olarak bilinen cihet XI. Asırda bu yazının, Diyarbakırda, İranın kuzey doğu
sundaki Radgan'da istisnai bir gelişme gösterdiği ve 1025'e doğru Kayravanda mermer 
ve tahta üzerinde çalışan hakkfildarla tavan nakkaşlarının, eşleri Mısır yapılarında 
görülmeyen bir incelik ve zenginlikte kufi oyma yazılar yarattıklarıqır. 

Mısırın yaratıcılığı, hendesi dekor alanında daha büyük olmuştur. Ama bu 
dekorun hangi şartlar altında doğduğunu tayin etmek oldukça güçtür. 1003 yılları 
sırasında El-Hakimin minarelerinde, henüz basit olan fakat daha o zaman İslim 
hendesesine has karakterleri bulunan, çizgi kombinezonlariyle süslenmiş saraklar, 
panolar, şerefeler görülmektedir. Aşağı yukarı 140 yıl sonra Seyyide Nefise (1 138 
ile 1 145 arasında) ile Seyyide Rukiyye (1 1 5o'ye doğru) türbelerinin tahtadan mih
raptan mahirine bir dekorla hemen hemen tamamiyle örtülmüştür. Burada da ayni 
karakterler bollukla kendini göstermektedir. 

Fatımi tezyinatı bitki tezyinatına kattığı şen"tleri de kullanmaktadır. Bitki tez
yinatı ayırt edilmesi gereken ve tekamülü ayrı olarak asırdan asıra takip edilebilen 
farklı iki unsurdan müteşekkildir : bir yandan dışarıdan içeriye doğru bükülüşleri, 
girintileri, çıkıntıları tek başlarına sauhları dolduran yılankavi şerit (galon), öbür 
yandan boşlukları kaplıyan ve altındaki ağ örgüyü zenginleştiren geniş şekiller ; başka 
deyimle, bir yandan destek organları olan saplar ile ince dallar, öbür yandan bitki 
nihayetleri olan hurma dalları ile tepe tomurcukları. 

Sapa tatbik olunan bütün çizgi şekillerinden en basiti şüphesiz kıvrık 
daldır muntazam surette dalgalanan çizgidir. Bu çizginin her iki yanından 
çıkan dolanmış dallar, iç bükey (mukaar) kavsi donatır. Kıvrık dalın, diğer iç bükey 
çizgi şekillerinden çoğunu vücuda getiren basit çizgi şekil olduğu, arabeskin bir 
kavsi aksi istikamette bir kavsin takip etmesini gerektiren, hemen hemen değişmez 
prensibini veren ilk tip olduğu tahmin edilir. Hem bu kaideye, hem de girift örgü (ent
relacs)'lerin kaidesine uygun olan örgü bezeme(tresse), bitki dekorunda da kullanılacaktır. 

Girift çizginin esas unsuru olan şerit ile bitki nihayetlerini birbir.inden ayırt 
etmek bAzan güçtür. Yaprak, kendisini taşıyan sapın ucunda çıkıntı teşkil etmez. 
Yaprak, daha doğrusu hurma dalı sapın bir genişlemesinden başka bir şey 
değildir, onun kavsini devam ettirir. Bazan bu genişleme ancak hissolunur.  Hurma 
dalı, sapın sivri uç halinde kesilmiş nihayetinden başka bir şey değildir. Sapı boydan 
boya dolaşan iz, orta damar yerine hurma dalında devam eden ve hurma dalı ile tepe 
tomurcuğunu teşkil eden dilimlerde ayrılır. Zaten bu dilimlerden biri, uzayarak 
yeni bir sap vücuda getirebilir ; bu da yeni hurma dalları taşır. Kayravan CAmi-i 
Kebirinin nakışlarında arebesk tezyinatcısmm bitkiler karşısındaki bu serbest hare
ketleri birçok örnekleriyle görülmektedir. 

Fatımi dekorunun çoğu bitki şekillerinde, herhangi bir bitkiyi teşhis etmek 
hemen hemen imkansızdır. Asimetrik şekiller olan hurma dalları ile simetrik tepe 
tomurcukları Samarra bitkilerinin çok uzak üremeleridir ; kısmen birbirini örten 
bizı dilimli tepe tomurcukları, lotus çiçeğinin çeşitleridir. 

Bu çizgi unsurlarından başka Fatımi devrinin dekoruna yerleşen fakat süreklilik 
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göstermeyen bir üçüncü bezeme unsuru da insan ve hayvan figürleridir. Dini ya

pılar müstesna, bu süsler her tarafta kullanılmıştır. Çeşitli maddelerde işlenen ve en 

değişik şeyleri süsleyen bu unsurları metinler sık sL'lt zikreder. Kalavun clmiinin 

bulunduğu yerde vaktiyle yükselen ve Ban Sarayı denilen Kahiredeki Fatımi sara
yından kalma, tahta üzerine oyulmuş frizler bugün Kahire Müzesinde bulunmak
tadır. Bunlar XII. Asrın başlarına aittir. Birbirine dolanmış iki şeridin çevrelediği 
madalyonlar içinde, toplu veya tek figürler, birbirine sarılmış bitkilerden bir zemin 
üzerinde görülmektedir. Bunlar iflldeli ve canlı olan, musiki, işret, raks, av ve yarış 
sahneleridir ; hepsi zenginlerin eğlence ve spor hayatından veya prenslere mahsus 
ideal bir yaşama tarzından alınmıştır. Bu tasvirlerden çoğunun, onları ilham eden 
örf ve adetler gibi, Mezopotamya veya İran menşe'li olduğuna şüphe yoktur. Hayvan 
figürleri, bilhassa boğuşan hayvan grupları, eski Asya repertuvarına aittir. 

Fatımilerin bezeme sanannda insan ve hayvan figürlerinin kayruiğinı bir dere
ceye kadar tayin etmek büyük güçlükler göstermezse de dekorun diğer unsurları 
için ayni şey söylenemez. XI. ve XII. Asırlarda Mısır, yazılarının tiplerini, hendesi 
girift çizgilerinin prensibini, bitki dekorunun unsurlannı nereden almıştır ? Bu 
hususta İran'ın tesirleri gözden kaçamaz. Bilhassa eski İranın tesirleri çok zengin 
görülmektedir. !rakın, hattll doğu İran vilayetlerinin, Mısırdan çok, çiçekli kO.f'ınin 
vatanı sayılabileceğini evvelce söylemiştik. 

Iralan ve İranın rolü, hendesi dekorun gelişiminde daha şüpheli görünüyor. 
Şüphesiz hendese, Samarra dekorunda ehemmiyetli bir yer alır. Panolar, sık bitkilerin 
doldurduğu poligonlara ayrılmıştır ; fakat onları çevreleyen şeritler birbirine dolanmış 
değildir. Sistemli olarak uygulanan girift çizgilerin prensibini, Tolunoğlu sanatının 
şeritlere yeni bir şekil verişinde buluruz. Gerek hendesi, gerek nebati dekorun men
şe'ini Kopt ve Bizans sanannda arayanlar olmuştur. Hakikatte Fatımi sanan Samarra 
sanatı ile Hellenistik sanatın ikisinden de ilhamını almıştır. El-Ezber camiinin 
eski kısımlanndaki bitkiler, Tolunoğlunun Samarradan getirdiği geleneklerle meş
Mdur. Tahta üzerindeki oymalar, meyilli yontma tekniğine sadık kalacaktır. XI. 
asrın sonunda, El-Ezberin yeni kısım.lanndaki oymalar, geniş hurma dallariyle doğu
daki örneklerin tesirini gösterir.1 

1 Georges Marçais, L'Art de l 'lslam, Paris 1446. 76-85 S, 
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İslam sanatının tarihi ile uğraşan batılı bilginlerin çoğu, İran bölgesindeki 
sanat eserlerini, hep İranlılara mal ederler ve eserlerin yaratılmış olduğu devirlerde 
hangi devletin İran'a hfilcim. olduğunu hiç düşünmezler. İşte bu yüZdendir ki İran' da 
büyük bir imparatorluk kurmuş ve ı 1 7 yıl saltanat sürmüş olan büyük Selçukluların 
sanan da, belli üslubuna ve karakterine rağmen İran sanatına mal edilip durmuştur. 

Selçuklu sanatı, IX. uncu asırda İranlı'lann araplardan aldığı kül !ür üstünlüğünü, 
XI. asırda Türklere bıraktığı zamandan başlar. Orta Asya'dan, bugünkü Çin Tür
kistanı'ndan, kısmen de Moğolistan'dan gelen Türk unsuru, IX. asırdan itibaren 
üçretli asker olarak hizmet görmek suretiyle İslam dünyasına nufuz etmişdi. Barış 
yoluyla olan bu akım, iki asır sonra ordu ile istila takip edecektir. XI.  asırda, İran'ın 
doğusunda hüküm süren Samanoğulları ile bansında hüküm süren Büveyhoğullarmı, 
Türkler birbiri ardından mağlup ederler. Türkler'in İran'da kurdukları ilk büyük 
Devlet, Gazneli devletidir. Gazneli adı, ilk hükümet merkezi olan, Afganistan'daki 
Gazne şehrinden gelir. Gazneli'lerin en büyüğü olan Mahmud (998-1030), Samanoğlu 
hükümdarlarım mağlup ederek Horasan'ı ve Maveraünnehri ele geçirir ; Büveyh 
oğullarından da lrak-ı Acem'i yani bugünkü Rey ve Isfahan bölgelerini alır, İslamlığı 
Hindistan'a yayar. Böylece merkezi Afganistan olan ve bugünkü İran ile kuzey ban 
Hindistan'm da bir kısmım içine alan büyük bir imparatorluğun başı olur. Gazneli 
Mahmud, Müslüman Türk Fatihlerinin ilkidir. Ayni zamanda Bağdat halifesi tarafın
dan kendisine Sultan ünvam verilen ilk Türk hükümdarıdır. Zengin bir medeniyet 
yaratmışnr. En ünlü şairler ve alimler onun sarayında kalırlardı. Meşhur Türk coğ
rafyacısı El Biriini bunlar arasında idi. Firdevsi, 1010 da tamamladığı Şehname'sini 
Sultan Mahmud'a ilhaf etmişti. 

Sultan Mahmud'dan sonra, kurduğu büyük imparatorluk pek kısa bir zamanda 
çökmeğe yüz tutmuştur. 104o'da Selçuklu'lar Horasan'ı ve İran'daki diğer bölge
leri almışlar, Gazneli'leri Afganistan'm ve Pencab'ın sımrlan içine atmışlardı. XI I. 
asrın ortalarında ise Gurlu'lar ayaklanmış, ve 1 16ı 'de Gazne'yi almışlardır. Hin
distan'da Pencab'a sığınan ve devlet merkezi olarak seçtikleri Lahor'da bir müddet 
tutunan Gazne sultanlığı, Gurlu'lar tarafından bu şehrin 1 183'da zaptedilmesi üZe
rinc-, ortadan kalkmıştır. Gazneli'lerin göz kamaştıran medeniyetinden bugün hiç 
bir şey kalmamışnr. Yıkılıp yakılmalar sonunda bir taş ve toprak yığınına dönen 
Gazne, bugün eski ihtişamının dağınık kalıntılarım hüzünle seyreden, çpılak tepelerle 
çevrili küçük bir kasabadan başka bir şey değildir. 

Son :zamanlara kadar Gazne'li sanatını biri Sultan Mahmud (1030), öbürü de 
111. Mesud (1 1 14) için dikilen tuğladan iki zafer sütunu ile bir kaç mezar, bir de 
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yapılardan kalma nakışlı, süslü mermer levhalar temsil etmekteydi. Fakat 1949 yı
lında Fransız Arkeoloji heyetinin Leşker-i Bazar'da meydana çıkardığı büyük saray, 
Gazne'li sanatının taşıdığı büyük ehemmiyeti göstermiş ve Gazneli sanatı ile Selçuklu 

sanatı arasındaki, şimdiye kadar gözden kaçan bağı belirtmiştir. 1 
Leşker-i Bazar, bugünkü Afganistanda Helmend nehrinin Argandab ile birleştiği 

noktanın biraz aşağısında ve Helmend'in sol yakasında bulunan Bust şehrine yarım 

fersahlık bir mesafededir. X. ve XI. asır arap ve acem müelliflerinden bir 
çoğunun bahsettikleri ve El-Asker yahut da Leşkergah dedikleri, Sultan Mahmud 

ile Mesud'a ait olan sarayın varlığı, Leşker-i Blzar hzıhriyle bugün teeyyüt etmiş 
bulunmaktadır. 

Saray aşağı yukarı dikdörtgen şeklindedir. Kuzeyden güneye uzunluğu 500 

metre, doğudan batıya olan genişliği de 273 metredir. Merkezi bir avlunun her ke

narı onasında birer eyvan bulunmaktadır. Avlu etrafında, hususi ve resmi dairler 

guruplanmıştır. Hususi daireler, küçük bir avlu etrafında kendi kendine yetecek 
bir birlik halinde yapılmış odalardan ibarettir. Resmi yerler, büyük orta avlunun 

etrafında ve sarayın mihveri üzerinde bulunmaktadır. Kazı işinin çoğu bu mihver 

boyunca yapılmıştır. Güneyden kuzeye doğru şu kısımlar bulunmaktadır : 

sonralan bir duvarla kapatılmış olan asıl methal, haç şeklinde bir avlu, büyük orta 
avlunun güney eyvanı, kuzey eyvam, ziyafetlere mahsus bir o;fa ; sonra nehre bakan 
dikdörtgen şeklinde bir salon, belki de bir toplantı salonu. 

Köşe kuleleri ve yüksek duvarlariyle bir müstahkem mevki manzarası gösteren 
saray, yalnız bu özelliğinden dolayı değil, merkezi bir avlu etrafındaki daire topluluk
ları ve tezyini nişleri ile de Emevi kasırlanna bağlanırlar. Böyle olmakla beraber 
ileride Selçuklu mimarisinin esas temasını teşkil edecek olan dörtlü eyvan tipi bu 

sarayda kendini gösteriyor. Taşkın sivri kemerin de burada büyük bir bollukla kul
lanıldığını görüyoruz. 

Salonun çatısı, altı kalın ayağın taşıdığı kemerlere dayanıyordu. Bu ayakların 
dördü, dikdörtgen, diğer ilcisi de L şeklindedir. Ayakların aşağı kısmı büyük insan 
figürleriyle süslenmiştir. Bunlar, tabii boyda ve karşıdan görülen insan sıralarını 
gösteriyor. Yazık ki bunların başlarından pekaz şey kalmıştır. Ama onların hale ile 

çevrili oldukları anlaşılıyor. Bu resimlerin elli kadar olması muhtemeldir. Kırk dör
dünün kalıntıları muhafaza edilmiştir. Süslü elbiselerinin teferruatı istisna edilirse, 
hepsi de birbirine benzemektedir. Hepsi de bugün artık teşhis edemediğimiz bir 
aletin veya silahın sapını veya kabzasını tutuyorlar. Resimler arasında, başların ve 

kalçaların hizasında tezyini rozetler, çiçekler ve kuşlar görülmektedir. 

Doğu İranda Gaznelilerin yerine geçen ve Büyük Selçuklular yahut Horasan 
Selçukluları adım alan Türk devletinin başbuğu Tuğrul Beğ (vefatı ıo63), daha 
sonra batı İran'da saltanat süren Büveyh oğullarını da mağlup ederek Bağ

dad'a nüfuz eder (1055), ve Abbasi halifesi ona sultan ünvanını verir. Bu ünvan 

İslhıı tarihinden artık silinmiyecektir, Tuğrul beyin yeğeni, ikinci sultan Alp Arslan 

1 Danicl Schlwnberger, Tm Great Palau of Mahmud in Afganistan (Thc Illustratcd 
Londoo Ncwı, 16 Junc 1951 .) 
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(ıo63":'-"1072) Malazgird (1071 )'de Bizanshları yenerek Ermenistan'ı ele geçirir. Bu 
ınutlak üstünlük Selçuklulara Anadolu'nun kapılarını artık açmışnr. Alp Arslanın 
oğlu üçüncü Selçuklu sultanı Melikşah (1072-1092) zamanında, bu Türk impa

ratorluğu kudret ve haşmetinin zirvesindedir. Bütün İran'ı, Mezopotamya'yı, Su
riye'yi ve Anadolu'yu sınırları içine almışnr. Dini bakımdan, Selçuklu zaferi, Şii 
unsurlar üzerinde Sünni unsurun üstünlüğünü sağlamışnr. Selçuklular, İslam mede
niyetine çarçabuk uymakla kalmamışlar, bu medeniyeti bütün kuvvetleriyle savunarak 
zenginleştirmişlerdir, Melikşah'ın ünlü veziri, Nizamü'l-Mülk tarafından büyüle 
bir anlayışla yönetilen hük6met, İslam medeniyeti için çok verimli olmuştur. Siyaset

name adında bir eserin de müellifi bulunan bu kudretli devlet adamı, Ömer Hayyam 
gibi; Gazali gibi zamanın büyük şair ve filozoflannı korunmuş, Bağdad'da İslam 
Aleminde büyük bir şöhret kazanan Nizamiye medresesini kurmuştur. 
Melikşah'ın ölümünden sonra ( 1092) Selçuklu hAnedanmın muhtelif kolları ortaya 
çıkar. İran Melikşah'ın oğullarına kalır. Melikşahtan sonra en büyük Selçuklu hü
kümdan, bilhassa Oğuzların isyanı ile uğraşmak zorunda kalan Sultan Sencer'dir 
( 1 1 1 7...:.. 1 1 57). İran Selçukluları n57 de başka bir Türk Devleti tarafından, Harizm
şahlar tarafından devrilir. Bunlar da Moğollar'm istilisma kadar (1220) İran'� ha
kim olurlar. 

Arslan Bey b. Selçuk Bey'in toronu ve Kutalmış'ın çocukları olan Anadolu 
Selçuklu sultanlarının kurduğu devlet ise daha iyi korumuş, daha uzun ömürlü ol
muş, 1077 den 1 308 e kadar tam 17 Selçuklu sultam, gelmiştir. Bunlar, Bizans impara
torluğunun bu eski bölgelerini Ywıan tesirinden kurtararak bir Turan ülkesine çe
virmişlerdir. Sultan Alaeddin zamanında Konya büyük bir sanat ve edebiyat merke
zi olmuştur. 

Selçuklular zamanında gerek İran'da, gerek Anadolu'da zengin bir mamurluk, 
büyük bir sanat faaliyeti göze çarpar. İran'da vücuda getirilen eserlerin çoğu akınlar 
ve bakımsızlıklar yüzünden harap olup gitmiştir. Bugün ayakta duran eserlerin en 

mühimleri arasında Isfahan'daki Mescid-i Cuma ile Ardistan ( 1 1 33) ve Zevire ( 1 1 36) 
cimilerini, Merv'deki Sultan Sencer'in türbesini zikredebiliriz. Cuma Mescidi Sel
çukluların en eski, en güzel eserlerinden biri olduğu ve sonraki bütün ciimilere örnek 
tutulduğu, Selçuklu sanannın esaslı özelliklerini taşıdığı için bilhassa üzerinde durul
mağa değer. Onu gözden geçirmekle diğer Selçuklu cimilerini de hülasa etmiş oluruz. 
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1 .  D İ N İ M t M A R t 

A. C A M i L E R  
ı . M E S  C İ D - İ C U M A  

(97 - 101 Lev.) 

1072 de Melikşah adına yapılmış olan bu aimi, Abbasi halifelerinden El
mensur'un 755 de yaptırdığı ayni adı taşıyan, çok sütunlu c3miin yerinde yapılmıştır. 
Bugünkü Cuma mescidinin nüvesini teşkil eden bu kubbeli yapı, Abbasi clmiinin 
değiştirilmesi ile meydana gelmiş olmayıp tamamiyle boş bir saha üzerinde kurul
muştur. Kerpiçten olan Abbasi aimiinin ne zaman ortadan kalktığı belli değildir.2 
Melikşah'ın camii, aralarında ancak dar açıklıklar bırakan kitlevi ayaklarla sınırlan
mıştır. Buna benzer başka bir salon da aimiin önünde inşa olunmuştu ve onun muh
teşem bir dehlizini te�kil etmekteydi. ı 121 de Batıni'ler tarafından yakılarak harap 
olan dmi, bu defa tuğladan tekrar inşa olunmuş, galeriler, her iki istikamette gerilen 
kemerler üzerine dayalı küçük kubbelerle kapatılmıştır. Fakat Selçuklu camiine asıl 
karakterini veren özellik 1 121  ile 1 1 57 arasında, avluyu kuşatan revakların ortalarında 
birer eyvanın açılmış olmasıdır. Bamyandaki evlerde yaygın olarak görülen ve en güzel 
ifadesini Leşker-i Bazar sarayında bulan merkezi avlulu, dört eyvanlı planın Türkler 
tarafından çok eskidenberi tatbik edildiği anlaşılmaktadır.3 Bu bakımdan, Creswell'in 
sandığı gibi bu plin ilk defa Mısır'da değil, Müslüman Türklerin hakimiyeti altında 
bulunan İran ve Efganistan'da kendini göstermiştir. Gazneliler'den gelen ve Sel
çuklu'lar tarafından geliştirilen bu plan, İran'daki c3milerin klasik bir teması olacak, 
Anadoluya ve Mısır'a kadar yayılacak ve en mantıki tatbikatını ayni devrin medre
selerinde bulacaktır. 

İsfahan cl.mii, Selçuklulardan sonra İlhanlılar ( 1310), Muzafferi'ler (1 366), Ak
koyunlular(1475), Safeivler (1531)  zamanındaki ilavelerle büyük bir topluluk man
zarası almıştır. 

Mescid-i Cuma, kuzeyden güneye 170 metre derinliği, doğudan batıya 140 metre 
genişliği ile düzgün olmayan bir sahayı kaplar. Avlunun derinliği 65, genişliği 55 
metredir. Avlunun mihveri üzerine düşen büyük bir eyvandan, c3miin harem kıs
mına girilir ki burası büyük bir kubbe ile örtülmüştür. Güney eyvanının biri sağ, 
biri de sol tarafında bulunan· tuğladan nhin minareler, Akkoyıınlu Uzun Hasan 
nmanında yapılmıştır. 

Cuma Mescidi'nde dikkati bilhassa çeken diğer bir özellik de dört köşeden 
kubbe yuvarlağına geçişi sağlıyan, içi kavsaralarla döşeli tromplardır. İşte İslAm 

1 A. Godard, Histon·que du Mascid-e Djuma d'Ispahan. (Athar-� Iran, ı. C., 2., fas. 
1936, 213-282. S.) 

• A. Godard, L'Origine dt la Madrasa, dt la Mosqıdıı ııt du CaraTJanurail d quatrıı 

iwam (Ars Islamica, Cilt XV-XVI. 1-9. S. ) 



SELÇUKLU SANATI 1 1 3 
=--==------ -

sanatının en güzel buluşlarından biri olan mukarnas, bu kav sara ( Voussure ) 'brda:l 
doğmuştur . Çok ustaca inşa edilmiş dört kavsara'dan müteşekkil bulunan bu tromp

lann : evvela trompu takviye etmek, yani kubbenin ağırlığını dört kavsara ile kare 

yapının duvarlarına geç�rmek, sonra trompun göze batan boşluğunu sanatkarane 

bir surette gizlemek gibi iki hedefi vardır. Bu bakımdan Mescid-i Cuına'daki bu 
tromplar mukarnaslann rüşeymi şeklinden başka bir şey değildir.4 Mukarnaslann 
doğuşu ve oluşu, Ardistan ve Zevara camilerinde bütün açıklığı ile görülür. Bütün 

bu cimiler hep Selçuklular zamnında yapılmıştır .  

49.  Şekil - Isfahan, Mt:scid-i CUma. Plan. (Glück-Diez'den). 

Mukarnas, ilkin münhasıran trompun içerisine tatbik edilmiş iken sonralan 

tromplar arasındaki sahayı, daha sonraları da bütün kubbe içini kaplamışar. Böylece 
inşai zarftretini kaybeoniş, zamanla tezyini bir mahiyet almış, sütun başlıklarına, 
konsollara, minarelerin şerefclerine kadar yayılmışar . 

Gerek yaratış, gerek plan, gerek süs bakımından hayranlık uyandıran Selçuklu 

mimarisi, dıştan çok içe ehemmiyet verir. Güzellikler, avlunun etrafında ve camiin 

' J. Rosiı:ııal, L'Origiru des Stalacıides, Paris 1938. 
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içinde toplanmıştır. Fakat dışarıdan baktığınız zaman bu güzlliklcrden pek bir şey 
göremezsiniz. Meseli Cuma mescidinin güneydeki kubbeli kısmına ve onun önündeki 
dehliz eyvana bakılırsa fakirlik ve ahenksizlik derhal göze çarpar. Bu yapıda, iç ile 
dış arasında bir müvazene kurulamamıştır. Bu cimii takip eden diğer yapılar da ise 
bütün ehemmiyet portale verilmiş, buradaki taşkın tezyinat, ceph derin çıplaklığına 
pek ayarlanamamıştır. İç ile dış arasındaki ahenk sonralan gerçekleşecek, bir yapının 
içeriden olduğu kadar, dışarıdan da görülmeğe değer bir sanat eseri olduğu fikri 
benimsenecektir. 

'* '* 
,,. 

Anadolu'da Selçukluların yapmış oldukları yapılara gelince, bunların başında 
c3miler gelir. Bu c3miler çok sütunlu Ulu cami tipindedir. Bunlar arasında Kayseri 

(1140) ve Sivas (n8o) Ulu camileriyle Konya'daki Alaeddin (1220) ve Divriği (1228) 

camilerini zikredebiliriz. Dört eyvanlı ve merkezi avlulu plin, Anadolu'da yalnız 

medreselere tatbik olunmuştur. Kayseri ve Sivas Ulu clmlieri, sanat değerlerinden 

çok eskilikleri ile dikkati çekerler. Biz buurada sadece Konya'daki Alaeddin amü 
ile Divriği camii üzerinde duracağız. 

2. A L A  E D D İ N C A .M. İ İ  

(105-uo Lev.) 

1. Keykavus (1210-1219) tarafından Konya'da yaptırılmaya başlanmış, kendi

sinden sonra tahta çıkan kardeşi Alieddin Keykiibat tarafından 1220 yılında tamam

lanmış olan bu cami, düzgün olmıyan bir dikdörtgen şeklindedir ve üç kısımdan 

ibarettir. Mihrap önündeki çini mozaikli kubbesi ve yanlarını çerçeveleyen ayaklar 
ile ortadaki kısım ilk camiden kalan unsurlaxdır. Ban tarafındaki kısım buna ilave 
edilmiş ve etrafı revaklı bir avlu ile genişletilmiş, türbeler bu avlunun içine alınmıştır. 

Bugün mevcut olmıyan revakların izleri belli olmaktadir. Alaeddin Keykubat'm 
ilave ettiği doğu tarafındaki kısım, bu kompozisyonu mihverinden çıkarmıştır. Kub

beli salonun sol tarafında bulunan iki nef, kıbleye dikeydir, diğerleri paraleldir. 
Cimiin genişliği 85, derinliği 57 metredir. Eski yapılardan alınmış altmış sütun ile 
bir çok neflere ayrılmış olan cimi içi düz bir çan ile kapanlm.ıştır. Cimi içinde sü

tunlardan başka ayaklax da vardır. Bunlaxdan birinin dökülen barcı alnndan, bitişik 
iki sütun görülmektedir. Bu ayaklax kendilerini kuşatan harçlardan temizlendiği 
takdirde sütun sayılarının artacağı tabiidir. İçeride, nefis minberden başka dikkate 

değer bir şey yoktur. Siyah ağaçtan ince bir surette işlenmiş olan bu minber, zannolun
duğu gibi Mekkeli bir sanatkar tarafından değil, Ahlatlı Mekki adında bir sanatldr 
tarafından ı n5'de yapılmıştır. Minber üzerindeki yazıdan bunu anlıyoruz. Kuzey 
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ıaraf ında, avlu içerisinde camiye bitişik iki türbeden, yuvarlak kubbesi bir külahla 
kapatılııµş olan, dışarıdan oniki kenarı içerden kubbenin yuvarlağına kadar yükselen 

oniki nişi ile kendini belli eden türbe, II. Kılıç Arslan (n56--ı ı92) tarafından yap
onlınışnr. İçinde II.  Kılıç Arslan'ın, 1. Keyhüsrev'in, .Aiaeddin Keykubad'm mavimsi 

bir zemin üzerine beyaz kabartma kitabelerle süslü sandukaları bulunmaktadır. 

Daha sonra yapılmış olan sekiz kenarlı ikinci türbenin üstü açıktır, tamamlanmamıştır. 

Mermerden yapılmış çok sade, çok güzel bir portali vardır. Kırık çizgili iki sütuncuğa 
dayanan şişkin sivri kemerinin alt kavsi tırtıllı, üst kavsi de ince oymaL.dır. Alleddin 
clmiinin mimarı, Muhammed ibn Havlan el-Dımışki adında bir sanat!Wdır. camiden 
bir mezarlıkla aynlmış olan ve yapının en muhteşem ·kısmını teşkil eden kuzey cep-

BurOnkO giriş kapısı 

Mezarlık 

.:.::·,.::�· · ·  . .. ..  _ .;: lı4Ahf. ! , . . .  ı_; · · � - • :::;; � • : 
,. .·' .. �· .::.:: : : :;_: :·o·.' ·_, 
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i i�·.: ::��·: .. : : :!.· .. : :::.:: .. : :f. : :::!;:::.:<:::. · .. f ,: - : .� . 
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. . . ' Mlhratı 

50. Şekil - Konya. AIAcddin CAınii. PIAn (Anevcn'dcn). 

besinde mimarın adı açık olarak okunmaktadır. Bu cephenin yukarı kısmında 21 
küçük pencere vardır. Bu pencerelerden bazılannın yüksek bazılannın alçalt olmalan 
eski Bizans kiliselerinden alınan sütuncuklu ayakların ayni boyda olmamalarından 
ileri gelmiştir. Duvarın orta kısımında oyulmuş olan nişlere sirayet eden bu simetri 
yokluğu, bütün azemetine rağmen sıkıcı bir tesir uyandırıyor. Kesme taşlarla örülmüş 
olan fakat yerden nisbetsiz şekilde yüksek bulunması itibariyle tezyini bir şekil 
olduğu hissini veren kapı, Selçuklu mimarisinin bir çok özelliğini bir arada topla-
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ması babmından bilhassa dikkate değer. Kapının duvar içinde oyulmuş olan kısmında 
sivri bir kemerle çevrilmiş bir hücre vardır. Asıl giriş yeri ise çifte süveler arasına 
alınmış, bunlann ufki silmeleri arasına da siyah ve beyaz renkli, girintili çıkıntılı 
yedi mermer parçasından mürekkep bir üst eşik yerleştirilmiştir. Hücrenin alınlığı 
hendesi örgülemelerle ve Ala.edelin Keykubad adına üç sandık bir kitabe ile tezyin 
edilmiştir. Kemerin iki renkli mermerden olan pervazı yarı dairelerden grift bir süs 
teşkil etmektedir. Bu yarı daireler kemerin gerek kilit taşında, gerek uçlarında �e 
duvar sathının üzerinde her iki tarafta simetrik iki büyük burgaç (meandres) çizen 
düz bir çizgi ile birleşmektedir. Bu kapının sağında ve solunda iki küçük sütun, üzer
lerindeki kırık çizgilerle daha da zayıf görülmektedir. Bu sütuncuklar bozulmuş 
Korent başlıkları ve tabanları ile antik sütunların benzeri görünürlerse de bulun
dukları yer ve oynadıkları rol bakımından antik bir anlayıştan uzaktırlar. Hele ka
pının yukarı kısmında görülen ve kemerin dayandığı taşlardan sağa ve sola doğru 
çıkarak ve bir dik açı teşkil ederek kemer pervazının boş olan alona gidip dayanan 
iki zayıf sütuncuğun buradaki görevleri daha ziyade gariptir. Bu sütuncuklarm inşa 
bakımından hiç bir görevi olmadığı ve ancak süs diye konulduğu besbelliir. Kapının 
solunda bulunan sivri kemerli niş çok farklıdır. Kemer pervazı burada kabartma · 
olup uçlan helozonvari kıvrılmıştır. 

3. D 1 V R 1 (i t C A M 1 1 

(nı-120. Lev. ) 

Sivasın güney doğusuna düşen Divriği ilçesindeki Ulu cami, Selçuklu mimari
sinde süslerinin bolluğu ve taşkınlığı ile apayrı bir yer alır. Kuzeydeki portalde kapı üze
rinde bulunan kitAbeden clmiin 1229 (H. 628) yılında 1. Keykubad zamamnda, 
Menguçek oğullarından Ahmet Şah tarafından yaptırİldığı anlaşılmaktadır. Divriği 
clmi.inin, bilhassa tezyinat bakımından Konya'daki çağdaş abidelere benzememesi 
şaşılacak bir 0keyf iyettir. 

cami ile, güneyde ona bitişik olan Darü'ş-Şifa'nm birlikte kapladıkları dik
dörtgen sahanın eni 32, boyu 64 metredir. Darü'ş-Şifanm yüz ö�ü cami 
yüzölçümünün beşte üçüdür. cami, mihraba dikey beş nef'e ayrılmışnr. Ortadaki 
nef daha geniş \'e yüksektir. Ortasındaki kubbeli kısmın havuzlu bir avlu olduğu, 
kubbenin iklim zaruretleri dolayısiyle sonradan yapıldığı bağdadi tarzından ve son
raki onanmların işciliği göstermesinden anlaşılmaktadır. Neflerin üstü 25 küçük 
kubbe ve tonoz ile örtülüdür. Ondokuzu ilk şekillerini muhafaza ediyor. Altısı 
sonradan yapılmış olup tuğladandır. C3miin içinde 16 sütun vardır ki XVIII. asırda, 
taştan sekiz kenarlı birer kılıfla kapatılarak kalınlaştırılmıştır. Mihrabın önündeki, 
dışardan kendisini ehram şekli ile belli eden muhteşem kubbe bilhassa dikkata değer. 
Tromplar, içiçe iki r işlidir, sivri kemer şeklindeki iç niş mukamaslarla döşelidir. 
Kubbe 12 dilimlidir. Her dilim üçgen şeklinde süslerle nihayet bulup b�lıklan 
baklavalı olan sütuncuklara dayanmaktadır. Gemi teknesi şeklinde bir kemerle ni-
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hayetlenen mihrap, bir dikdöngen içine almmıştı.r. Bunu da geniş kenarlı ve bir 
resim çerçevesinin çıkıntılı geniş kenarlannı andıran bir çerçeve .kuşatmaktadır. 
Mihrabın yansından itibaren kemerin uçla.nna kadar. bitki motifleriyle süslü bir kuşak 

görülmektedir. Abanoz ağacından yapılmış olan minber bir oyll".acılık şaheseridir. 

Tiflisli İbrahim oğlu Ahmed imzasını taşımaktadır. 
Cimiin en muhteşem portali kuzey tarafındadır. HünkAr mahfiline geçit veren 

doğudaki kapı sonradan pencereye çevrilmiştir. Diğer bir kapı da . kuzey-batı 

mrafına düşmektedir. Ayni cephede, güney-batı yönündeki portal ise Darii'ş-Şifa'ya 

aittir. 

Cimiin muhteşem kuzey portalı, esas unsurlarına irca edilince, yukarısında 

mukarnaSh bir kavsara bulunan ve kırık kemer içinde yer alan dikdöngen 
bir kapıyı ihtiva eder. Bu kapıyı çerçeveleyen sahada daire şeklinde levhalar, şerit 
halinde yazılar ve fışkıran iri yapraklar görülür. Menşurlu kavsaranın köşeli kontur
lan sivri kemerin inhinasiyle uyuşamamaktadır. Tabii ölçüyü aşan ve duvar üzerine 
karma karışık işlenen şekiller ve yapraklar, keskin olarak kesilen konturlan ile, taş 
üıerindcki işcilikten çok miden üzerindeki işçiliği hatırlatmaktadır. Bütün bunlar, 

garip şekilli sütunlarla çevrelenmiştir. İlk bakışta mukamash başhldan olan, iizer

lerine ince sütuncuklardan bir demetin dayandığı iki ufak sütun göze çarpar. (Soldaki 

sağdakinden daha kalıncadır. Bunun sebebi de soldakinin bir restitüsyon oluşudur). 

Bundan sonra kalın ve düz bir zıh yukarıya doğru çıkarak kornişin altında bir 
dik açı çizmek suretiyle döner ve bu kornişi cephenin geri kısmından ayım. Yerden 
fışkıran sıcak ildim bitkileri gibi, derin bir röliyefle taştan aynlırcasma cepheyi bir 

taşkınlık ve karışıklık ile kaplıyan bu tuhaf süslere bakıp ta bunları yapanlann sanat

taki incelilderine ve ellerindeki ustalığa hayran olmamak mümkün değildir. Bu por

talin tezyinatı ile Hemedan'daki Aleviyin cimii (XII. asrın ikinci yansı)ndeki kıble 

duvanmn, mihrabın, güney köşenin derin röliycfli palmctlerden, rozetlerden, kıvrık 

dallardan, hendest örgülerden müteşekkil taşkm ve sık tezyina.tı arasında açık bir 
benzerlik göze çarpar. Yapının uzviyetini ve ritmini unutacak kadar coşkunluğa 

kapılan bu tezyinat barok bir ruh halinin ifadesidir. Divriği cimiin kuzey portalindeki 

anlayışı Kazvin'dcki Mescid-i Hayderiye'nin mihrap tezyinatında da görürüz. Div
riği dmiinde mimarla tezyinatçı elele vermemiş, ayn çalışmış görünüyorlar. Cimiin, 

biraz sükfuıet bulmuş bir ruh halini aksettiren batı portali de gerek bvsaramn terkibi 

gerek onu nihayetlendiren yükselt kemer ile Anadolu'daki Selçuklu mimarisinin· 
sürümde olan temalarına cevep vermez. Sütun başlıklarmm şekli, oturmalıkta (sou

bassemen.t) eşit kidedcki üstüvani silmelerin üstüste konulması, Hindistan'ın 
tesirini göstermektedir. Bu portalın tezyinatına gelince, bütün dikey sahalar, çok kü
çük detaylı bitki arabesklerinin sıkı bir ağı ile kaplanmıştır. Portalin sağ tarafındaki 

köşede, taŞ ilzerine işlenmiş düz röliyefli iki başlı bir kuş vardır. Bunun eski totem 

geleıieği ile alakalı olduğu şüphesizdir. 

Cimiin mimarı Ahlat'h Hurrem-Şah adında bir sanatldrdır. Kuzey-batı açı

sında yükselen yuvarlak gövdeli minire, eskiden kalma değildir. Kaidesindeki kalın 
pcrkittne duvarı XVII. (H. X.) asra aittir. Merdivenlerin durumuna göre 
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canıiin eski bir minaresi olduğu kabul olunmakta ise de bu minirenin ebadını ve 
şeklini teshit etmek mümkün olmamıştır. 

B. M E D R E S E L E R  

Selçukluların mimariye getirdikleri dini bir yapı tipi de medresedir. Burada 
yalnız sünni mezhep öğretilirdi . Medrese adını taşıyan ilk dini mektepler Horasan'da, 
Nişabur'da, XI. asnn ilk yansında inşa olunmuştur. Bu müesseseler İran'da şiiliğin 
yayılmasını önlemek için kurulmuş ve Selçuklu imparatorluğunun sınırları içine 
giren bütün ülkelerde örnek tutulmuştur. Bağd2.d'da XI. asrın ikinci yansında, Ni
zamü'l-Mülk tarafından �ptırılan Niz!miye Medresesinden bugün birşey kalmamıştır. 
Buna karşılık doğu ve orta Anadolu'da yapılmış, biribirinden güzel medreselerin 
bir çoğu yer yer harap bir halde de olsa zamanımıza kadar gelebilmiştir. Sağlamhklan, 
tertipleri, süsleri ile hayranlık uyandıran bu medreseler o devirde yalnız yüksek 
sanat zevkinin varlığını değil, ilme verilen ehemmiyetin de büyüklüğünü göstermek
tedir. 

Anadoluda medrese, eyvanlı ve kubbeli olmak üzere iki tip üzerinden örnekler 
vermiştir. Eyvanlı medrese tipinde şu tertip görülür : giriş tarafında, yapıya fizyo
nomisini veren, büyük bir taçkapı (portal), avluya götüren dehlizden önce gelir. 
Avlunun girişe karşı olan cephesinde büyük bir eyvan bulunur ki, bunun da sağında 
ve solunda hazan dli hücreler yer alır. Bazı kere yanlarda da birer eyvan vardır. 

Kubbeli medrese tipi ise, açık avlunun yerinde bir havuzu ihtiva eden kubbeli 
kısımla ona bitişik oturma odalarından, dershaneden ve türbeden ibarettir. Anadolu'da 
eyvanlı tipe örnek olarak Konya'daki Sırçalı'yı, Sivas ve Eu:urum'daki Çifte Minire'yi, 
Sivas'taki Gök Medresc'yi ; kubbeli tipe örnek olarak da Konya'daki Karatay ile 
İnce MinArcli'yi gösterebiliriz. 

ı .  S 1 R Ç A L 1 M E D R E  S E 

(ı:zı-124. Lcv.) 

Bu medrese 1242 (H. 640) tarihinde il. Giyaseddin Keyhusrev zsımanında 
Bedreddin Muslih tarafından yaptırılmıştır. Miman, Tus'lu Mehmet bin Osman'dır. 
Duvarları çini ile kaplı olduğu için sırçalı denilmiştir. Medresenin süslü bir portali 
vardır. Sağı ve solu ince hendesi tezyinat ile önülmüş olan bir dikdörtgen'in çerçe
velediği kapı kemeri üç dilimli çiçek motifleri ile süslenmiştir ve kırık çizgili, kenger 
başhklı iki sütuncuğa dayanmaktadır. Kapının bir hücre teşkil eden girintisi içinde 
sağda ve solda birer küçült niş bulunmaktadır. Kapıdan bir dehlize girilir. Dehlizin 
sağındaki türbenin dikkate değer bir tavanı vardır. Amudi ve ufki tarzda konulan 
tuğlalarla örülmüş ve aralan beyaz harçla doldurulmuş olan bu tavan uzaktan hasır 
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örgusu intibamı uyandırmaktadır. Dehlizden çıkılınca, dikdörtgen şeklinde bir av

luya girilir. Karşıda sivri kemerli bir eyvan bulunmaktadır. Sağındaki ve solundaki 

birer hücre, küçük birer pencereden ışık alır. Eyvanın dibindeki tezyinat, poligon 

şeklinde olup renkler mavi ve beyazdır. Yanlardaki şekiller karedir, renkler ise mor 

ile mavidir. Ayni tarzdaki tezyinatı kapı dehlizinde de görürüz. Parlak sırlı tuğlalarla 

\'Ücuda getirilmiş olan hendesi şekiller, Samarradaki süsleri hatırlatmaktadır. Tuğ-

-... 1 ' 1 1 1 

53. Şekil - Konya, Sırçalı Medrese. PIAn (Glück-Diez'den). 
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laların renkleri zeytuni (siyaha yakın), açık ve koyu kahve rengindedir. Avlunun sa

ğında ve solunda bulunan dörder hücre yıkılmışur . Bunların önündeki dörder ke
merli revaklardan da bir şey kalmamıştır. Yalnız giriş dehlizinin önünde bulunan 
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dön kemerli revakın sağındaki iki kemer gözü durmaktadır . .Medrese bugün harap 
bir haldedir. 

2. Ç t F T E M t N A R E 

(125-135. Lcv.) 

İki minaresinden dolayı Çifte Minare diye de anılan Erzurum'daki HatUniye, 
Anadolu'nun Selçuklulardan kalma, eyvanlı tipte en büyük medresesidir. Bu muhte
şem yapıda, zaman selinin ve insan ihmallerinin izlerini görmcmeğe iınldn yoktur. 
Portalin yukarı kısmı uçmuş, sağında ve solunda bulunan minareler yarıya kadar 
yıkılmış, çinileri dökülmüş, avlunun nihayetindeki kemer kırılmış, arkasındaki tonoz 
yok olmuştur. Ama bu kadar yara aldığı halde, bu kadar canlı duran ve muhteşem 
kapısından itibaren insanın içine doluveren bir sanat ve iyman eseri az gösterilebilir. 

Yüksek ve geniş bir dikdörtgen içine alınmış olan portal insanı uzaklardan kar
şılar. Büyük bir kapı revakından geçerek 5.20 m. derinliğinde üstü beşik tonozla 
örtülü bir dehlize girersiniz. Bu dehlizin sağında ve solunda, ikişer basamakla çıkılan 
aydınlık birer oda vardır. Minftrelere bu odalardan çıkılır. Sağdaki oda mescittir. 
Kareden kubbe yuvarlağına üçgenlerle geçilmektedir. Dehlizden çıkılınca, 30,30 m. 
derinliğinde, 12.20 m. genişliğinde bir avluya varılır. Eyvan vazifesini gören giriş 

dehlizi ile avlunun, sağında, ısolunda ve nihayetinde bulunan eyvanlar, dörtlü 
klAsik Selçuklu sistemini meydana getirirler. Avlunun, doğu, kuzey ve batı taraftan 
birer revakla çevrilidir. Doğu ve batı revaklarında altışar, kuzey revakı:ıda da üç kemer 
gözü bulunmaktadır. Mihverdeki kemer gözleri diğerlerinden daha geniş ve daha 
yüksek olup eyvanların önüne rastlarlar. Revakların kemerleri, ikisi gömme olmak 
üZere onaln sütuna dayanmaktadır. Sol taraftaki sütunların beş tanesi üstüvani, bir 
tanesi sekiz köşelidir. Sağ taraftaki sütunların ise ikisi sekiz köşeli bulunmaktadır. 
Bu köşeli sütunlar ayn ayn şekilde tamamiyle süslüdürler. Yuvarlak sütunlardan 
biri de yarıya kadar süslüdür. Sütun gövdelerinin yüksekliği, sağdan itibaren 2.27 
ile 2.42 arasında değişmektedir. Sütun tabanlan ile başlıklarının yüksekliği de bir
birine uygun değildir. Sütun gövdelerinin eski yapılardan alındığı, taban ve baş
lıkların da bunlara göre ayarlandığı belli olmaktadır. S ütunlann üzerindeki silme 
ve yan silmeler, kenger yapraklı başlıklar Selçuklu devrinin XIII. Asnna aittir. 

Gerek revaklann, gerek eyvanların kemerleri sivri ve şişkincedir. Her eyvanın 
önünde, revakın büyük kemerl� teşkil eden, 6.30 açıklığında, daha geniş birer 
kemer bulunmaktadır. Eyvan kemerlerinin açıklığı ise 4.76 dır. M�dresenin giriş 
dehlizine karşı olan ve türbeye götüren tonozu yıkılmış dehlizin duvarı.an, bir Saltık 
yapısından kalmadır; Medresenin müdürge taşından yapılmış olmasına karşılık, bu 
dehlizin, Saltuk yapıları gibi Sivişli taşından yapılmış olması, giriş dehlizine göre çok 
derin bulunması, türbenin yanında yapılan sondaj neticesinde toprak altından sivişli 
cinsten işlemeli kesme taşların çıkması bunu göstermektedir. 15 .85 derinliğinde ve 
9.83 genişliğinde olan bu dehliz eyvandan geçilerek türbeye varılır. Türbe çoğu Sel-
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çuklu kümbetleri gibi iki katlıdır. Mezar, merdivenle inilen çapraz tonozlu bir odanın 
içindedir. Sağlı sollu iki merdivenle çıkılan üst kat ise, zemin katta gömülü bul� 
şahsın ruhu için kuran okunan ve namaz kılınan mescittir. İki kat, birbirinden mezar 
odasının tonozu ile ayrılmıştır, Kubbe dairevi, çatısı mahrutidir. Bu türbe, şekli 
ve beş iç nişin yükselişi ile bir Selçuklu eseri olup bir örneğini Konya'da AlAeddin 
CAmiinin bahçesindeki üstü açık türbede görmekteyiz. Türbe ve medrese, her ikisi 
de Selçuk eseri olmakla beraber, türbenin medrese ile ayni zamanda yapılmış olduğu 
ihtimali mantıki olarak pek kabul olunamaz. Bir taraftan böyle derin bir dehlizden 
geçilerek içine girilen bir Selçuklu türbesinin bugüne kadar bilinmemesi, 6 öbür 
taraftan Selçuklu medreselerinde bir odanın umumiyetle türbe olarak kııllanılması, 
bu ihtimali ortadan kaldırmaktadır. Geriye kalan ihtimal Saltık yapısından kalma 
tonozun, giriş tarafındaki dehliz-eyvana mütenazır olarak kullanılmış, bu eyvanın 
gerisine de türbenin sonradan eklenmiş olmasıdır. Bu ba.lwndan Profesör E. Diez'in 
Çifte Minlre'de diğer Selçuklu medreselerinden ayn bir nizam gönnesi,6 üç ayn 
yapıyı birleştirmiş olan bu medreseyi ayni zamanda başlanmış ve tamamlanmış bir 
bütün saymasından ileri ge�ektedir. 

Çifte Minlre, iki katlı medreselerdendir. İkinci kata avlunun köşelerindeki 
merdivenlerden çıkılır. Her katta talebenin yatıp kalkmasına, çalışmasına mehsus 
ondokuz hücre bulunmaktadır. Doğu tar:ıfında hücreler gittikçe derinleşmektedir. Me
sela ikinci hücrenin derinliği 5 .40 olduğu halde, nihayetteki hücrenin derinliği 6.21 
dir. Bu derinleşmeye, doğu duvannm sola doğru eğilmesi sebeb olmaktac;lır. Duvann 
böyle eğri olması, türbe önündeki yıkık tonozun duvarlariyle ayni işciliği göstennesi, 

Saltuklular zamanından kalma bir iç surdan istifade edildiği kanaatını uyandırmaktadır. 

Medresenin batı tarafındaki hücrelerin nihayetinde, güneydeki dehliz-eyvana 
l i tişik olan kısım tammıiyle yıkıldığı için tertibi hakkında kesin bir şey scylemek 
maalesef mümkün değildir. Aşağıda hücreleri koruyan revak kemerleri 14 sütuna 
dayanmakta idi. Yukarıdakiler ise daha kısa olan 8 sütuna dayanmaktadır. 

Selçuklu mimarisinde değişiklik esaslı bir rol oynar, ama hiçbir yapıda bu med
resedeki değişiklik zenginliğine rastlanamaz. Bunu, 16 yarım üstüvaneden müteşekkil 
yuvarlak minarelerden sağdakinin baklavalı, soldakinin de muvazi çizgili mavi çi
nilerle süslü olmalannda, hücre kapılarının kemerlerinde, işlenmiş veya işlenmemiş 
olan alınlıklannda, bunlann ortasında pencere bulunup bulunım.yışmda, açıklık
lann ebadında ve medresenin bütün tezyinatında görürüz. Her Selçuklu dmii ve 
medruesinde olduğu gibi., · burada da portalin kemeri altındaki hücre (Voussure) 
mukamaslarla işlenmiştir. Bu hücrenin sağında ve solunda, ilk Selçuklu eserlerinde 
görülmeyen ama sonralar,ı yayılan yukarlan mukamaslı, zemini arabesklerle döşen
miş, iki süslü sütuncuğun çerçevelediği yan nişler vardır ki genişlik intibamı artırmak 
maksadiyle yapılmıştır. 

' Kayseri'de Ali Cafer Künbedinin Onündeki küçük kapı revakı ile konumuz olan med
re sedeki dehliz-eyvan aramnda hiç bir ben1.erlik yoktur. 

' •PlAnı m6tat nizamı gOstermiyor. Yalnız uzun avlusu ve bitişiğinde dışarıya doğru çı

kıntı yaran yuvarlak türbe bulunan derin eyvan ile diğerlerinden ayrılır.• Türk Sanatı, 79.S.  
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Portal, minarelerin kaidelerine kadar yükselen muhteşem bir mustatilden ibaret 
olup aşağıdan başlayıp yukarıda birleşmek üzere üsluplaşmış palınetlerden müteşekkil 
s tezyini şeritle çerçevelenmiştir. Bu süs şeritleri dı�andan içeriye do�ru incelmek 
ve değişmek suretiyle hem dikkati uyanık tutmakta, hem de güneşin mimariye işti
rakini sağlamaktadırlar. Böylece p�etlcrin kiiçiik halka boşluklarında biriken göl
gelerle büyük halkalann içine dolan aydınlık cepheye d21galı, menevişli bir manzara 
veımektedir. Bu medresede, bilhas� ı:ortal üzerinde, bitki unsuru başta gelir. Bunu, 
bilhassa sağ ve sol eyvanların krnıeı lcıiı: de görülen birbirine türlü şekillerde dolanmış 
şeritler ve arabeskler takip eder. İslam tczyinannın üçüncü unsuru olan ve umumi
yetle İslam mimarisinde büyük bir yer alan yazı burada, sadece soldaki eyvanın sağır 
pencerelerini çerçevelemcğe inhisar etmiştir. Portalin büyük mustatil çerçevesi dı
şında; sağda ve solda bulunan çubuk çerçe,·eli küçük birer mustatil içinde, şişkin 
birer sivrı kemer alnnda, iki ejderhanın kuyrukları ucundaki bir hilalden çıkan pal
metler ve onların -yalnız sağdaki kompozisyonda- ortasında bulunan çifte kartal 7 

portalin dekorundan ayn barok bir üslupta olup Konya'daki Urende CAmiinin 
cephesindeki enterlac'ları ve Sivas'taki Gök Medrese'nin minarelerini aşağıya do�ru 
devam ettiren silmeleri hatırlatmaktadır. 

Uzaktan, duvara asılmış bir dantelayı andıran zengin palmet ağlan ile giriş 
hücresinin üstündeki saha arasında tam bir ayrılık göze çarpar. Her boş bulduğu 
yeri süslerle örmeğe çalışan Selçuklu sanan, bu çıplak sahaya silme bir kemer koy
makla yetinmiştir. Sivastaki Çifte Minare'nin giriş kapısı üstündeki alınlıkta süslü 
kısmı çıplak kısımdan ayıran ve böylece bir müvazene unsuru olan silme kemer, 
burada bu görevden mahrum bırakılmıştır. Bir çok Selçuklu portalinde göcüldüğü 
gibi kemerin üstünd eve alunda sağa ve· sola birer damla taş (cabochon) v.eya gül
bezek (ro�ace) konulır ak suretiyle çıplaklığın kolay surette tadiline de gidilmemiştir. 
Poraldeki motiflerin dağılışında ve derecelcnmesinde gösterilen büyük zevk inceliği, 
bu Çıplaklığın bi anlayışsızlıktan veya gerilikten ileri geldiğini kabule hiçbir suretle 
imkAn vermez. Kanaatimizce, kemer üstünün ve alnnın çıplak bırakılması, klAsik 
bir sadeliğe gitmek isteyişin mevzii bir ifadesidir. Sadelik problemi burada, portalio 
bütünü içinde ele alınmadığı için müsbet bir neticeye vanlamamıştır. 

Çifte Min!re, kesme taşla örtülmüştür. Her noktada temiz bir işçilik göze 
çarpar. Her taşın büyük bir aşkla yerine konuld•!u ıcziliyor. Parlak bir mazinin 
canlı bir habrası olan bu medrese; Selçuklu Türkleri zamuıında. anat ile ilmfD 
nasıl aynlmaz bir bütün olduğunu gösteren güzel bir örnektir. 

7 Çifte kartal portabn solundaki kompozisyonda işlenmemiştir. 
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58. Şekil - Sivas. Şifaiye Medresesi Plan (Gabrie i'dcn). 
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59. Şekil - S ins. Büı uciye Medre sesi. Plan (Gabriel'dm). 



60. Şekil - Sivas. Çifte 

MinAre. Plan (Gabricl'dcn) 

SELÇUKLU SANATI 

Ç İ F T E M İ N A R E  
( 1 3 8 .  - 144. Lev. ) 

Vezir Şemseddin · medresesi de denilen Sivasdaki 

bu medrese, Ş :fiiiye kar� ısındadır. B inanın doğuya, 

yani sokak tarafına rastlayan en güzel kısmı, yanları 
onarıldığı için muhafaza edilebilmiştir. İç kısımlar ya
rım asır önce yıkılmışt ı�. Medresenin cümle kapısı, in
sanı hayrette bırakaca�: derecede si.)slüdür. Bu kapı 
kısmının üstünde ve iki tarafında birer şerefeli ve kü
lahları düşm ü 1, tuğladan iki minare vard ır. Bunların 
duvarları zamanla aşınmış ve çinileri dökülmüştür. Bir 
tanesinin şerefedcn yukarısı yıkılmıştır. Cep'.1enin bü
yüklüğü , s üslerinin zenginliği, işlenişindeki incelik Çif
te Minarenin bugün yıkılmış olan kıs ımlariyle nasıl 
ffi'Jhteşem bir abide olduğu hakkında açık bir fikir 
vermektedir .  Partal,  bütün Selçuklu cami ve medre
selerinde gördüğümüz şekli tekrarlarsa da, ayrıntılarda, 

süslemelerde çok orijinal özellikler taşımaktadır .  Ge

niş çerçeve, yan hücreler, sütuncukların başlıkları az 

rastlanır bir zenginl ik ve ustalıkla ele alınmıştır. Ken
ger yapraklarından bir sepet üzerinde bulunan ve i
çinden üsluba çekilmiş bir çiçek demeti yükselen sü
tun başlıkları bilhassa dikkati çeker. Köşe sütuncuk
larının başlıklarında, antik men'şeli palmet ve birbi
rinden derin gölgelerle ayrılan üstüste konulmuş ken
ger dizileri, bütüne orijinal bir karakter vermektedir. 

Kapının sağında ve solunda cephe duvarı üzerin
de değişik yükseklikte pencereler ve hi:creler vardır. 
Binanın celi hatla olan kitabesi, kapının sağ tarafında
ki hücrenin üstünden başlar, oradan kapının üstüne, 

oradan da sol taraftaki hücrenin üstüne geçerek niha

yet bulur. Bu kitabeden, medresenin Şemseddin - i · Cüveyni tarafından 1271  (670) de yaptırıldığı anlaşıl
. maktadır. 

Kapı mukarnaslı bir hücrenin iç tarafındadır. Ta
mamiyle tezyini olan kemeri sivridir. Alınlık tablası 

mukarnasların profiline göre kesilmiş olup, çizgisi kü
çük bir silme ile belirmekte ve mukarnasların dalgalan
masını takip etmektedir. Kıvrım dallarla kuçük çiçek
lerle, yapraklarla baştan başa ince bir surette işlen-

miş olan bu alınlık, kemerin altında, dalgalanan bir dantelaya benzemektedir. 
Kemerin üst kısmı çıplak bırakılmıştır. Yalnız bu çıplaklığın uyandıracağı soğuk 
intiba, kemerin üstünde uzayan bir şeridin, ortada ve iki uçta, birer çıkıntı teş-
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kil eden motifleriyle giderilmiştir. Sağdaki v-: soldaki mctiflcr, şeridin kıvrımla

rından vücuda gelmiştir. Ortadaki motif ise son derece üsluba çekilmiş, kanatları 
ince dallara dönmüş bir kelebeğe benzemektedir. Kapı deği�ik motifli çerçevelerin 
içine alınmak suretiyle, ayni değişiklik sağlanmışhr. Fakat bu kadar değişik mo

tiflerin bolluğuna rağmen birlik kaybolmamıştır. Burada sanatkir muhayyelenin 
yaratışlannı akim kanunlanna tabi tutmasını bilmiştir. 

Bu zengin cephenin sağ ve sol köşelerinde, çok farklı formüllere göre süs

lenmiş yuvarlak istinad kuleleri vardır. Bü iki kule tezyinatının kıyaslanması sa
natkann biteviyelikten nasıl kaçındığını gösteren başka bir örnektir. Doğudaki 
istinad kulesinin ahenkli bir gölge ve ışık oyunu vücuda getiren yivleri ve mum

ları bilhassa dikkati çeker. Bu eşsiz cephede hac imler, gölgeler, ışıklar ahenkli 

bir muvazene Hlindedir. 

4. G Ö K M E D R E  S E 
( 1 4 5. - 1 50. Lev. ' 

1 271 tarihinde, Selçuklu veziri Sahih Ata adıyla anılan Fahreddin Ali'nin yap

tırmış olduğu Sivasın bu güzel ve en iyi muhafaza edilen medresesi, Amasya ve Tokat
taki medreseler gibi adını çini kaplamalanna borçludur. Kurucusunun adına izafeten 
bu medreseye Sahibiye adı da verilmektedir. Büyük bir kapı revakından içeriye girilir. 
Dehlizden de, dikdörtgen şeklinde bir avluya çıkılır. Avlunun güney ve kuzey taraf
larında birer revak vardır. Her revak yedi kemer gözlüdür. Mihverdeki kemer gözleri 

(ıravees) daha geniş ve daha yüksek olup arkalarındaki eyvanlara tekabül etmektedir. 
Doğudaki kısımdan, yani ortadaki eyvanla bitişiğindeki salonlardan ancak Hzı izler 
k""alır.ııtır. Ama ana çizgileriyle eski durumu tesbit etmek mütnkündür. Dehlizin 
sağında ve solunda birer geniş oda vardır. Sağdaki bir mescit olup yüzölçümü 
5 metre karedir. Kubbe, üçgenler vasıtasiyle bir poligona çevrilen kareye oturmak
tadır. Gerek üçgenli pandantifler, gerek kubbe kasnağı, mavi ve siyah sırlı tuğla ile 

süslüdür. Kubbenin kaidesinde mavi ve beyaz zemin üzerine siyah harflerle yazlmış 

bir ayet vardır. Minber, sonradan yapılmıştır. Soldaki oda bir dar'ül tedristir. Bu
gün harap bir haldedir. Kapının sağında ve solunda bulunan iki minircye, bu oda
lardan çıkılır. 25 metre yüksekliğinde olan bu rninireler, mavi ve siyah çinilerle 
süslüdür . 

Medresenin cephe duvarına yapılmış üç lüleli çeşme de gene bu medrese sahi
binindir. Kapı revakının iki yan kısmında, köşe sütuncuklannın üstünde, solda oAmeli
Üstad», sağda d(aluyanu'l Kune\'İ» ibaresiyle mimarın ismi hakkolunmuştur. Avlunun 
ortasında 6 kenarlı bir havuz vardır. Havuz ve etrafındaki taksimat yenidir. Ama 
havuzun bulunduğu yerde, Selçuklular zamanında, bu medresenin yapıldığı sırada 
vücuda getirilmiş bir havuz bulunduğu sanılmaktadır. Muhakkak olan cihet binanın, 

cephedeki çeşmeden de anlaşılacağı üzere, akarsulu olduğu keyfiyetidir. 
Binada, ayakta duran kısımlarda, bir ikinci kata geçit veren hiçbir merdivene 
rastlanmamaktadır. Bununla beraber, hücrelerin üstünde bir ikinci katın bulun
duğu muhakkaktır. Halen mevcut olan yeni çatı hizasındaki bir taraçanın, 
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dehliz üzerinde bulunan hücreyi kapatmış olması ve avlunun kanatlan üzerindeki 
hücrelere yayılım} olması ihtimal dahilindedir. Revakların ve hücrelerin üzerinde 
inşa edilmiş olan duvarlar aynidir. Ama daha eski bir tesisin yerini almış oldukları 
da �üphc götiirn:ez. Hüiasa, bugünkü kapı revakı ile avlunun revakları arasında 
görülen l: ii:'iz yükseklik farkı, bariz nisbetsizlik, bir üst katın mevcudiyetini müm
kün kılmaktadırB . 

Yontma kalker ta�ından y2pılmış olan kuşatma duvarları, üzerinde kabartma tez
yini örgüler ve baklavalar içinde palmetler bulunan dayarur.a kuleleriyle perkitilmiştir. 
Bu kuleler, ayni zamanda birer ritim unsuru olarak kullanılmıştır. Dehlizin tonozu da 
taştandır. Eyvanların beşik tonozları ile minareler tuğladandır. Portal ve avluya 
bakan fasatlar mermer kaplıdır . İnşacıların eski yapıların rr alzemesinden faydalan

dıkları bellidir. Büyük boyda sütun bulma güçlüğü, avlu revakının bazı sütunlarında, 
biri mermerden, öbürü kalkerden olmak üzere iki gövde kullanılmış olmasından 
belli oluyor. Bizans rr.cnşe'li sütun bşlıklarır. ın yanında yuvalı ve palrr..etli Selçuk: 
başlıkları da ,-�rdır. 

Portal, tezyinat bakımındaıı, son cerece zengindir. Mukarnaslı yüksek kapı 
hücresinin (voussure) n: l ilhassa b<:şkemerin (archivolte) köşelerinde ince bitki 

arabeskleri gelişir ; bunlar arasında, düşmüş bulunan dört yuvarlak damlataşı 
(cabocJ:o;z), çıkıntı teşkil eder. Kapı revakının sağında ve solundaki minarelerin 
yere kadar uzanan kı;ırnlan, girift örgüler, sekiz kollu yıldızlar ve tepe tomurcukla
rından silmelerle süslenmiştir . Bu sağlı, sollu silmelerin aşağı kısımlarında, içinde 
yazı bulunan sekiz kenarlı �ir madalyonun üstünde, yapraklardan, çiçeklerdı!n ve 
narlardan müteşekkil , bir vazoya yerleştirilmiş, çok stilize bir demet motifi g0rül
n::ektedir. Medresenin giriş kapısını :ı kemeri basıktır. Bu kemerin başladığı yerde, 
kemerin binmesine yarayan sağdaki ve soldaki taşların üzerinde, çıkıntılı hayvan 
ba�ları görülmektedir. At, fil, ördek , griffon ve gulyabani gibi gerçek ve hayali hayvan
ları bir arada gösteren bu kabartmalar, uzaktan üç dilimli, damarlı birer yaprak 
intibaını uyandırmaktadır. Kapı revakının yan nişleri � a ie işlenmiştir. Fakat etrafta 
zengin bir dekor, sütunların ve silmelerin sathını taınamiyle kaplar. Bilhassa karışık 
şekilli palmetler, hiç soluk: aldırmadan, kapının ve yan nişlerin üstündeki kornişe 
dikkati çeker. Bütün bunlarda ince bir işcilik görülmektedir. 

5 .  K � R A T A Y  M E D R E S E S İ  
{151.-153. Lev.) 

il. Keykavus'un vezirlerinden Emir CeWcddin adıyla şöhret kazanmış olan 
Karatay b. Abdullah tarafından 1251 de Konyada yaptırılan ve onun adıyla anılan 
Karatay Medresesi, kubbeli tipte olup muhteşem çini tezyinatı ile Sırçalı Medreseden 

hiç de geri kalmaz. Bu çinilerin büyük bir kısmı çalınmış bulunmaktadır. Kara
tayın pek side olan plim on iki kadar talebe hücresiyle çevrilmiş, kubbeli merkezi 

bir salonu ihtiva etmekteydi. Dipte, mescit vazifesini gören eyvanın, güzel bir se

mer kemeri vardır. Bunun her iki tarafında kubbeli birer oda bulunuyordu. Bütün 

bunlardan, büyük kubbeli salonla cümle kapısı kalmıştır. 12 metre nısıf kutrunda 

8 A. Gabriel, Monumentı Turcs d'Anatolie, Paris 1931, il. Cilt, 157-158. S. 
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olan kubbenin tezyinatı koyu mavi zemin üstüne açık rr.al'i yıldrdardan mıiteşckkil 

olup bunların araları da beyaz kenarlı açık mavi örgülerle bağlanmıştır. Kareden kub

be yuvarlağına, her köşedeki beş müsellesin uç!arı aşağıya, tabanları yukarıya gel

rr.ek üzere teşkil ettiği poligon ile geçilmektedir .  Kubbenin altınd<'., tam ortada abdest 

almak ve serinlemek için bir havuz vardır. Medresenin adı bili;:.meyen mimarı, bü

tün kudretini iç tezyinat ile portalde topl:ın'ı�tır. Beyaz ve gök mermerden yapılmış 

olan, r.emen hemen kare şeklindeki partal, Alaeddin Caıniirıin örıilmüş bulunan kapı
sına benzer. Yalnız Aliieddin Camiinin portalinde görülen kusurlar burada giderilmiş

tir. Tezyinat daha zengindir ve d:ıh:ı itinalı yapılmıştır .  Kapı revakının kemer altın

daki kısmı birkaç sıra mukarnas ile doldurulmuş, ken:er per\'azının altında yuvalı ol a-

• u a . l ::w;; 
63. Şc� il - Ko:ıyJ .  K ar.ıray Medr.:sc s i .  Plan ( Glück - Diez'dc.1 ). 
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kemer pervazı tanında çevirmekte, kemer kilidinin üstünde birbirine dolanarak, 

portalin yukarısına kadar yükselmekte ve onu süsleyen b i: } i;k  ır.&c!alycn iizerinde 

yine bir birini kesmektedir. Bu şeritlerin, bugün dü� n;üş bull!ruın kornişin üstünde 
dahi devam ettikten sonra süve pervan ( chamhrar.le) l:oyur.ca tekrar yere kadar in
mesi muhteır.eldir. Kapınm iki t:ırefında, yarısı gömme üçer sütun vardır. Bu sünın

lann kapıya en yakın olanları, üstüvani oldukları hn.lde, diğer iki�er tanesinin ta
banl:ın dar, tepeleri geniştir. Üstlerindeki balık rulu süsler Selçuklu sanutında rek 

az rastlanan ve Osmanlı mimarisine hiç geçmemiş olan bir motiftir. 

En yukardaki çifte kemerciklerin altında birer küçük daire içinde mühür 

gibi, kabartma yazılar vardır ki bunların b irinde ( Amel-i K eitk ), Cl:iiri:ııc!e 
( b. Abdullah ) yazılıdır. K apının bütününde Hind tesiri görülür. 

Kapıdan bir dehlize, oradan da yüksek bir kubbenin kapattığı salona gir i lir. 
Ortasında bir havuz bulunan S!.hmın sağında ve solund:ı dörder, karşıdaki eyvanın 

sağında ,.c solunda ise birer hücre vardır. Yıkılmış olan bu hücrelerin, salon:ı açıla:ı 

kapıları bugün betonla örülmüş bulunmaktadır. Kubbe yuvarlağına �öşelerdeld 
dörder üçgenle geçilmektedir. Tabanları yukarıya gelen ve kareyi bir poligona 
çevirerek .:aircye g_-:çişi sağlıyan bu üçgenlerin kenarları koyu !iciven çizgili, içi 
ma,·i zerrin üzerine stilize bitki motifleriyle süslüdür. Kubbe kasnağının üstünde 
kflfi yazı ile Elmülkü' lillah ibaresi tekerrür etmektedir. Kubbecin içi tuğla ve 

çi�i rr:oz2iklcr!e �.üsl üdür. 

C. T V R  B E L E R  
( 1 58 .  - 1 64. Lcv. ) 

Selçukluların dini mimarisinde türbelerin ce ehemmiyetli bir yeri vardır. 
Sultanlara, tarihi şahsiyetlere, büyük adamlara tnhsis edilen bu anıt-kabirler, ta.zan 

bir kuleden, baza!l kubbeli bir yapıd::m teşekkül eder. Bu tfabelerin gerek batı İranda 
gerek Anadoluda hala ayııkta duran nefis örnekleri görülmektedir . Ölüler için kul.:

lerin kullmılma;ı İsli.-ndan önceki devirlere iner. Bu tarz, Abbasiler zamanında 
devam etmiş, sonra Selçuklular tarafından alınarak, bölgelere ve devirlere göre, 

deği�ik tiplerde ifadesini bulrr.uştur. Kule, ilkin tabandan tepeye doğru daral:ın ve 

rmhriiti bir çatı ile nihayet bulan bir yıldız şeklini almıştır . Curcaıı'd:ıki 5 1  metre 
yüksekliğinde olan Künbed-i Kabus ( 1006) bu şeklin ilk örneğidir. Bundan başka 
İranda mahriiti çatılı yuvar!ak kulelere 

·
de rastlanmaktadır. Bunlar bAzan düz, ha

zan da bir demet gibi sıkışmıı ayakların yanyana gelmesiyle teşekkül eden yivli y;1-
pılardır. Mahruti çatı bu türbelere bir meıasim çadırının görünüşünü vermektedir. 
Radgln ve Rey kuleleri bu tarza güzel bir örnek olarak gösterilebilir. 

Batı İranda Selçuklular zamanında yapılmış çok veya dört köşeli türbeler de 
vardır. Nahçıvan'daki Mümine Hatun Türbesi (ı 186) çok köşeli ; Meragadaki 
Künbed-i Surkh ( 1 147) .. türbesi de dört köşeli şekle misal olarak verilebilir. Hafifcc 

yayvan kubbesinm kare b� gövde üzerine oturduğu .Künbed-i Surkh'lln aynca tez
yinau da dikkati çeker. 
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Kuhbeli türbe �eklinin en güzel, en muhteşem örneği hiç şüphesiz Sult'l.n Scn

ceri:1 .M erv 'C!cki türeed ( I I 57) dir. İçeriden l:irbirir.e s:ı.rılır.ı�, çı'untılı da'11:ırl:ı�ın 

(r.�num) süskdiği kubbe, birçok t�dte ( calott�s) den müteşekkildir. Bur.k� ı:.ı �ra
sı:ıi=: :ıyo?-�:tr ,.c kc:ncrler, yapıyı h1�iflete.."1 ve şck!İ:l l::ozul·�csı . .  ı önkycn l"OŞ 

hi:c:-cler tc ş!t.il ederle:-. Dıj:trıda çifte niş sı:-nlarının y:ırı y:::ıy:: rizl..:<li�i ve bu sü -t·tle 
C:st ctsizliği:"ıİ giccrdiği b:ı geniş \"C yüksel: kubl::cı:İ:1 yer ccprc.:-ckri�e d;:..:::nr:· :m 
bu usul ile �:lf k.::rr.ı�tır. 

An::dol.ıj�ki türbclc::-c gdiı:c,-, l· a �::'1 c" ö:t, l:a '.:',n çok: kü� d;' i fı'! ..... Ô'. ·:: stÜVC5e 

�r !<.iJi ol?.:-::.lc �·2pl:-:-ı�tır. Bu türbdcr re �u z: :.:ı::n iki kntlıôr. İki-t:ç ::ıxtrc yü�sek
ligüdc ok.n tir üst t.?;r.dc e t ..:.: 1�rkta \ c es�.� s:'.loımn scdycsi:ıi f;ÖStcrcn hr korni�le 

r:i.1:ı.yet bul:n�ktad ı ·. B..l üs: t·�•nel, mez:- · ı ·� l:ulundu� .ı o .fr.:::. t.:::::1l: ü� cd<'r. Yukarı 

kr.t bir :nescit olup üstü yu\·:ı.rla.'- kubl:'c i:.:: kr.p::Jı.lır. Bu kı.ıb·.=c.-r.i-1 d.:- üst·:i dı �a�ı:i:ın 
y::.rı [:.:'..ydcsi.ıin üsLi\·uni Ye:y.: b�cli ol !< mı::! ı;0re, yr. : :ca!:ııfi:·, y:ı.'.mt cl:c ö· a ri bir 
çrn ile örı·:il·:ı·.i ştlr. İrr�i:-ki S.::kuk!u ilirhk:i tu[l .:da--ı inş� cdiljiği, t•!zybı-.t 
sırlı tuğla ile saglanciığı halde, Anarioludakiler umumiyeti.: kesme taşla kaplanmıştır. 

Bu kaplama, yer yer tezyinat ile i�le:ınli�tir. Orta ve doğu Anadolunun birçok kasabP. 
ve şehirlerinde künbed denilen bu Selçuklu türbelerine rastlanmaktadır. Bunlardan 
birkaçını toplu olarak bilhassa Ahlat ile Kayseridc görürüz. Ahlatdaki künbedler 

arasında bilhassa Usta Şakird, Hasan Padişah, Boğatay Aka, Hüseyin Timur kün

bcdleri dikkate değer. Başkaca XIV., XV. ve XVI. Asırlarda yapılmış olanlar da 

vardır. Bunların bazıları üstüvani, bazıları çok köşelidir. Selçuklu cami ve medrese

lerinde gördüğümüz tezyinatın çeşitli motifleri bu künbedlerde de görülmektedir. 

Bu bakımdarı Usta Şakird ve Hasan Padişah künbedleri başta gelir.11 

Sanat değerleri bakı.:nından büyük bir özellik taşıyan bu künbedlerin iki tipi 

özerinde durarak, Kayseridekilerden birltaç örnek verelim : 

ı .  Ç İ F T E  K Ü N B E T  

( 163. Lev.) 

Kayseriden bir kilometre uzaklıkta ve Sivas yolu üzerindeki iki tür�eden bugü::ı 

:.ncak bir tanesi kalmıştır. Böyle olmakla beraber orası hala Çifte Kü::ı.bet diye anıl

maktadır. Bu künbette kare biçiminde olan üst temel lahid odasına tekabül eder. 
Buraya, kuzeybatı tarafından açılmış olan alçak bir kapıdarı girilir. Bu alt katın 

üstiinde, sekiz kenarlı geçme bir tonozla kapatılmış, mihraplı bir salon bulun
maktadır. Bu salona, sağ taraftaki küçük bir merdiven ile çıkılır. Dışarıdan bu 

9İbrahim Kafcsoğlu, Ahlac ve çwresiııde I 94J de yapılaıı tarihi ve arkeo/rjik tetkik 

seyahatı rap,ru (Tarih Dergisi, Ist. 1949).  A. Gabricl ,  Voyagts a rchio/ogiques dans la Tur
quie orienıale. Paris 1950, J. Cilt, 243 -249. S. 
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6� Şeki l  - K:'ly,c: · i .  Cifr e  Kü..,b.:c  
Pliln v e  � .  s ı :  ( Ga: r cl'den ) .  

t•;:t.::ki ko n;>0:::isj·o::hır _fa gelenek olaü, 
bin:ı yüılı!rindc:ti kırık ke:ner silmeleri, 
1.öşe siituncukfarı, hcnd.:s i ge:li ı aratesk 
il..: çcrçevc!c.:len _çirişin muk:ımasl ı  kav
sarası gibi unsurlar göriil :nc:;::.: .ii r.  (" 5 :  
i:•!mel, keskin silır. eleri ola:l bir korni�i·! 

r.ihayet buL-n:!..1tt1dı:- .  B :.ı:ıa b�azcr si�

:_ı.clcr, �u�c-i B�k::r:::'r ı �  i ! !;: ay ::!.�: i .1c � :  

:ılı�:r.ı )  y:ızı frizlcrir.i:ı.  i.i;t lndı::, .-·;.-:! _ ı  _ 

yukcrnr:d:ı gJriil:r:e!-:: :.:' ! : .  Kü _1b.: � :  ı 

chriır.i obn ç.mı b L:;; i.in yıbh:r , y · L: : 

kubbe kalır:pr. Gi· i ı ; -�b :,:ı - . , �-:-;,.,;  ·, 

yukarısınd:ı bulumı'.1 i. �ya?: r c r .ncr J :·: 
h:>.c�, r cş Sf.t!rlık t i r  tita'.: ! okur.;:;·.i:;t _
.!1:" .  Du kit:i'J : .!c::ı, S cılt n J .  AEıd J :  .._ 

Kc;•kub�C:.'.ı'.1 ::-evccsi ob!l ,\fo'. i'.: ; Adil.:, 
� -�ht:t Meli!ı:e-i .3.d i!iy..:' - -:- i  .1  bural.1. ! 

; �  :ni ri bulur:Ju��� \ c: r.iı�cz:i .1 I 2 �7 
(6..j.5 ) yı ll:. :·! ::d � kız ı : ::··�:·! : ·- '.'. -� y:-.: tı : 

c:  ı .  c·I·.:!ı.'._s �ı '.".: ı · 1\.- 0:·. 

D Ö N E R  K t' :>T ll ?.  r 
( 1 6 1 . Lc·ı ı 

Kayscrinh � :in::y doğusu:-:,ı :, �- -� 
� :·br '. ;  Tak.s :ıra�nd·��:i g<:ni i o\·:--..-:h .r �

ı<>r; :khrın içinde l:: irço'.� kü:ıb.: t ·;;_d1 � 
Burıl�!' .'.!r:ısır:<l.', �dıı in l:�· :ı'.!71 k.:: :ı.:-_n ,·. ! 

!'".o;tlr. 'rJ.n bir t:::ı.csi \';!r _,ır ki D. ı:::-. : � 
Küni: et :ıdı ik: t�ı: ı::ır.ıştı:-. Selçuklu : � - -

�'c:crinh en güzeil.:�indcn biridir. Sarı:'> 
:ırn!� tir t - � ::m F.rıl :-ı::ır. B'J ü:a.; · j  �

ü ; c  : c .n !l y i.iksdtli�indc bir bo.iru,n �- a : ı 
ı :ı:c ı .  ıb1'.'. bugüa giriş ka;-1$ı;ıı ·1 ,::it in � 
1 :::•:: � :· :o;-ı �_k!:ı �ok:uru l muştur. !:: J b�n 
;· srüııô', E..i dk dörtg.:n � içi :nli pcı:c.::r · 

r_i.ı :-.;:c'ml::.ttığı es:is s:.loıı bulun:r.'.'.':t:t'.' ı : . 
Giriş in k:!'�ısır.da bulurum -.n! hra:-- , :�<:.r!· 

:·.ı :ı mL'w.:rinc gôrc hl�ifçe inhiraf c:

:r !  . tir .  :-:-.�1 .:1 !;;üre kubbe ik i.:ıstü·;ane şdclindcki i·; yüz :-.ranm a s i l:nc- i b : r  
ko;r_i ı vardır.  Dı�:!:ıC:.'.!", tüı lü !:�-r-�·�i  � .:killerle süsU oL:n o :ı.  iki kö�di yar t 
ı;ö,·(.;si, :r:.t!1,arr.aslı bir korni�le nih:ıy.::t bul.·m k"'.r : t ir k:ıi..! � J.z.:rir.� otı.:�
tul.m. ştı.;r.  C öv.:!cyi on iki s!!.tha r.yır:ın sil :::c !;ı· �k '. :\.n:cr!cr f·st t.:�di.1 '.<orr.i , in·: 
d�y� . .  m·_k i:! \".'.: ]:er k5 ;.::J.:  �ift.: s :! tuncukbr :.: ;kil ct .r.;;:kt :•! İ : .  Bu !:·:.rr..::rl.-::- :;- .!!"e 
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6t' .  Şelr i l  - K .  v'�ı i  Döner K ü r  bet. 
PIAn vı: l:c' i c  \ Gabriel'den ;. 

t�z::ir.i ırahiy-:ttc olıns;·ıp on iki ken�. -
d ::'.1 dair�y.! geçişi cc s.:-glama1m:dı:-. 
Künt�.:±in ta:::amiylc yuvarlak obn yı..:-

[ ;;< üz;:re :nukamaslarla � .  �: · ��r . 
. , ; ;}ti ç.ıtı  .:a kesrr:..: taştan !;;· : �rl.ı 

·'.::1 1 : � .
·l._�i!r . İr:C'! siLreler, rr�t�n :>at
iki katlı süslü K1.:.rcrler ( aıı:c:nms) 

i . _ '.;:t :dir. Türbenin k::-.b::rtm:ı ul .rak 
i � · .  '." İ /  ı : : ·' :  ' '. j td \'t .:cği:!'.1;tir .  K1-
p r.ırı L __ -,:cr i  1."t ·.ır.�eki kısın:da ::-. ·.: • :. > t!'.� 
iki figür, :,:::::tlı ilci par.ter10 bulunmak

t .c' ı :· ki l' : ı .:-. l �  ı 1 '.:< �.:.:: : '. ::: ; . � ;,  ı a '.ırip 
edil:niş i >c ... k yiı:..: ins:ın ba�ı r-;� .-:-: i 1de 
.-- !du1.darı za::.:-.-:ıLr:u:-. B �ı i!:j \:ı.c :::rtmJ 
figür ar�.m.J:::, ilk �eklini t..:sbi t :  i :r.kan 
ol;:n:ıy:m t i : ;:ı�;ı- ii  göze çarpar. Belki de 
:_-. l, , ·_r;r.:-, r_:,L:·:::, :,ulJ2nıb1 . i '. · i :· :. : I ı  bir 
k..!; t ... : .  �<: :· mn ""'·'� ::!r:ıfı:r.d�·.ki S<i.thın or

td.:n::2 �: ::.� n ı ,  ::-.'. ı:n : ı} ydp'.zeye benze
·.;:::;· , ��-r J:>.rı ���-;: i.' ci.ik tir  Y::zvya yerl;:şti 
ri'..:-: i ? ::ıı: :.- ü_:, l i ,  hu: ;· :·. :, - , pr:-.: ı göri.:h.\: 
'.;i :·:rzu:·uırdüi Çi�"t;: !Yliı:  arcri'.1 f: ·Jrt:.
l i::C.-:-'.jni · :h�n�. J ı .::J t i !-in �.bnd:ı , yir;.;; 
:::hri,J cCil .: · i �  i:O j :.Cu�, 1: <ı:-.�ın da :;.lunlb 
!>.:ın: bir  �- :,:-. '' •1:.:·1 x ��; u,: � ;T1h:ış t i �  
:..rst.:1 t r.: ı  i � !  : .: �·i ;tir . Bu , :_ttı:ı ya::ı:::.

c;�ki sauhd:.>. cL; , - i:-. ': böy! .� : ir ba'i gör-:'.
: : �- .  T�· �:·,�:-ıi -1 dig.:: r S:!tı 1 : 1::.rı arabesk 
i.1'.::::'_ıl .·. la .; .; l �71 nişti r .  P.::ıc;:rderin bu-
1 .ınduğu sr.ul l :· üıerinc.\:, :nukarnaslı 
Ji:dö:;:g ;:ı r.i : ıotifi bulur!r: ..kt::dır ki 
:< ·./! '- 1 11 nişi  i l � _:::-.i üsll.p::: 'ı .. . Kapıda, 

y jk - .  · :  · - .. · . - �, · - 1 -. T:  _ ., _ t i .,_ . · . · ,  _ ·_·. '. e ;kt : -.  : : i �· ·� � ·- � _ .- ' i ; i :. -: " ı:vrı ;  ... _,, : - .'!r üzerine 
; · - · ı ' ı  ::.i :; ·. ı : ı:, i.:i:  ki :i -' · �  ·: .� ı - .  f üı kit:i": � ,. :ı :  ' :·�,.:: .1i.1 Ş .:1 Ci J.n 1 i  _ t . :ı' :� - ait ol

duğu arıJ:ı�ılıyor. Kit:ib,· i '. t : i  i ol-:- ·· d ı� ı · �· _ :  - ·c Şah Cihan H:ıtun h:!'.2 .ında ta
rihi hi,; t ir  r i !gi �ıd ı.n r::� ·1 ı ' : �.'-� -. ·., I'\.i• �r !-\.fr.b_· .- in  �··_· İ"t i -j c<!Sti t  etırek, ar.cak 
onu ber..zcri eserl.::rk kıyasl�"ıukl::ı m :....11kündür. Bu kıy:ı.slaıı:a neticesinJe Dör:.er 
Künbcdin 1279 sıralarında yapılmış olduğu tahmin olunmaktadır. 1 1 

ıo Halil Edhem Bey as/aıı diyor. Bi:. K;ıys.ırivy � şıhri. İit, 13].f, 107.  S. 
1 1  A. G;ıbriel. Mo11u111eıırs . I ,  79. S .  



t S L A M  S A N A T I  T A'R İ H İ  
- - - -

D .  K tl L L l Y E L E R  
Şimdi, cami, medrese ve türbe::lc::ı müteşekkil bir manzüme üzerinde duralım . 

Kayseri şehrini kuşatan surun dışansında, 1. Kcykubadın karısı \"e ·ikinci Key

hüsrcvin anası Mıh-Peri Hatun carafmda-ı i:ışa ettirile:ı imlrct; bir hamamı, bir 

c:Amii, bir medreseyi, bir de türbeyi ihtiva eder. Kısmen harip olan hamam onarıl

mış, fwt cimi, me4rcse ve türbe iyi bir ciuruffida za.-r.ı:ı:ıımıza kadcr ulaşmıştır. 
Bu imlrete; kurucusa Hond Hacun'un hinrası-.ıa iza:eten, kısaltılmış şekli ile Mond 
Omii, Ho 1d medresesi, Ho:ıd Türbesi adı verilmiştir.12 

ı. ii: O �  D C A . M  t t, M E D R E  S [ S 1 v e  T Ü R B E  S t 
A. CAMl 

( 165.- 1 66. Lcv. )  
Türbenin buluı:d..ı�u k'l:zcy-bau köşesindeki rxlu, camiin r itişik ken:er gözleri 

gibi ilk zamank:Cı. tor.ozlu idi. Türbc�·i -i:-.ş:: an:ek üzere tonozlar ve d:ıyanak 
noktaları, kuzey - güney htikrn:erinde iki kemer gözü, doğu - batı istikametinde 
de üç kemır gözü ·uzunlu�.ı:ıda yıktırılmıştır. Böylece cimi ilkin 52,30 X 43,70 
metrckareJik bir sahayı ka{lamaktaydı. Bu di�dörtgen küçük mihvere göre sekiz 
kemer gözii'"'le, büyük mi�vere göre cic on kem�r gözüne, kare kesitli dayanak nok
talariyle l:öl iimnüştür. �lihrabm önünde ,.e salo�un orusınd� iki kare saha vardır. 
Bunların keııarlan iki kemer gözünün genişliği ne tek:ı.bül eder. Mihrabın önündeki 
kare saha üzerinde pandantifli bir kubbe yük:;elmektcdir. Bu kubbenin yuvarlak 
dön penceresi cimiin yapıldığı zımnna aittir. Poligon �eklinde bir kasnağa oturmuş 
bir kutte ile kapalı okn orta :faki k:ı:-e s:ı!:l& ise XIX. Amd::. inşa cdiliniştir. Tcxier'nin 
;.-lan ''e tasvirinden bu merkezi mekanın 1 834 de henüz açık olduğu ve •antik bir 
acrium'a benzeyen• bir şekil gösterdiği ::nlaşılıyor. 13 

İki büyük portalden biri kuzey-batı köşesindedir, ,.e türt e  :ıvlusur.:ı takan kapı 
rc\-akuıa açılmaktadır. Diğeri ise doğu ta!'&fında olup doğrudan doğruya camün 

içine geçit verir. Revaka açılan portalin yanında.'lci minare yenidir, aşağı yukarı I i-�6 
tarihlerinde inşa edilmiştir. Birçok Selçuklu cimii gibi Ho ıd CS.miinin de mid
rcsi yoktu. 

Kuzey tarafında kareye bitişik olan kemer gözlü iki geçme t:>noz (vouıes d'areıes) 
Ja kapatılmışnr. Diğer kemer gözleri kınk �ik tonozludur. Mihrap önündeki kub
i: enin sağında ,.e solunda buluna ı tonozlarla kuzeyde iki geçme tonoza dayanan iki 
tonoz büyük mihvere, diğer bütün tonozlar da yan mihvere muvazidir. Yukarısı 
mukarnasla, sağı ve solu sütunlarla süslü dan üç sanhlı mihrap istisna edilirse, du

varları kireçle badana edilen cimidc hiç bir. süs görülmez. Bununla beraber temiz 
bir taş �ciliği göze çarpar. 

1 2 VAv-ı ma'dıllc ile vazılan Hind kelimesi halk ağzında Huvand ve Hond tckline 
girmiftir. 

· 

l3 Ch. Tcıicr, Deı:riprio1ı d• I'Asie Mine:mı. il,  58 ve 73 S .  
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67. Şekil - Kayseri. Hond Hatun Külliy�si.  Pl�n (Gabrill'den). 

Çatılar üzerinde yalr..ız !"1btenin sırtı görülmektedir. Bc<şik tonozhr dışandan 

kalın bir top::ık t:ıbakasiyle örtülüdür ve ar:ıi:mndaki çöküntüler yağmur sularını 
oluklara g6türn:ektedir. 

Dört veya çok kenarlı olan dEyanak k--uleleri, clmiin dış duvarla�ını destekle

mektedir. Bunlar, muhtelif örneklerini Emevi \·e Abbasi kasırlarında gördüğümüz 
kulelerden gelmekte ve clmie dışarıdan bir müstıı.hkem mevki manzarası vermektedir . .  

Bununla beraber bu istinad kulelerinin, büyük Selçuklu kervansaraylannda görülen 
benzeri unsurlar gibi duvann muvazenesini sağlamakla beraber çıplaklığın bitevi
yeliğini gidermek maksadiyle konulduğu aşiltirdır. Küçük ebadda olan buna benzer 

ayaldann hiç bir müdafaa değeri yoktur. Oınii çeviren duvarlann, mazgallı korku-



r , , .. , İ S L A M  S 4- N A T I  T A R İ H İ  
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! 1·::1::.1 nihayet ttti:nu) cl:r::.;:ı :�u l.tc •r.c lcir. C a:r.ie t itü ik 0Jrı, :-:-cdrc�cc" c 1:.u  kor
ii.:.:!Jkl2rd2; b i ·; uns..ı;:lr ·1 � bulu:n:�-�ı d:: bunu [Ö:itcr;;:ck:.;Cir .  BuraM, ::'..d�cri 
;;-in:t'.i�·c ri: dci fo:ınüllcri 1 tcz;·iı:i bi-: s.- ·1:.J:-. C.c:·.-, m :ı gjr:-r:e:� ı��: m.J ı -. 

Chıii:ı doğu \'C bau por1 alleri, g::le:ıe:< o!n S :l.;:ık:;ı p ) ::J:le:inia bc:ızeri

dir. Batı rortal inin yukamına ycrkştirihr:iş olan rrcrrrer levha üzc :indclU üç 

saurlık bir kitabeden cAmiin GıyıtSu'd Dünytı ve'd Din Ebülfeth Keyhüsrev bin Key

kubad zamınındı, Ho �d Harun tarafından yaptınldı�ı ,-e 1237 - 1 238 (635)  yılların

da tama-:nla-ıdı�ı 2nla ılm•.kta :lır. 
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Dikdörtgen şeklindeki avluyu üç yönden revaklar çevirmektedir. Büyük ponal 

ban tarafındadır. Kapı revakından kapı dehlizine girilir. Doğuda büyük bir eyvan 

vardır ki aşağı kısmı bir duvarla örülerek çirkin bir kılığa sokulmuştur. Bu eyvanın 

sağında ve solunda tali salonlar bulunmaktadır. 

Cimi gibi, medrese de kesme taşlarla örülüdür, kırık beşik tonozludur. Bugün 

büyük eyvan doğrudan doğruya avluya açılıyor. Ama önceleri, önünde bir revakın 
bulunduğu muhakkaktır. Netekim revakın kuzey ve güney taraflarında, son dayanak 
noktalarında bugün yıkılmış olan iki kemerin boyun çukurları (retombe�) fark olun

maktadır. Texicr, eyvan önünde iki sütundan bahsetmektedir ki kemerler bunlara 
dayanmaktaydı. Hond medresesi, küçük hücreleri, ders okunmağa mahsus geniş 

eyvanı ile gelenek olan planı tekrarlamaktadır. Burada da camide olduğu gibi, duvar

lar yan daire veya dikdörtgen kesitli dayanak kuleleri ile süslenm.i itir. Duv&lann 

yukarısında ma?:gallı ay.:ıi koüulukları görmekteyiz. 

Portalde, eyvanın nihayetindeki duvardt! ve giri�  kemerinin sağında ve solundaki 

kapıların kemer tablalarında görülen tezyinat birkaç motife inhisar etmektedir. Sil
meler bile ço"k azdır, ve birkaç şeritle taç kemerden iba�ettir. Kesme t:ı: kapla

malar hakimdir. Örülü�lerindeki titizlik bu medreseye antik çağın sadeliğini ver
:nekte, bu sadeliği , kompozisyondaki açıklık ve nisbetlerdeki a�enk birkat daha 

belirtmektedir. 

C. T Ü R B E  
( 168. - 1 69. Le\•. ) 

.Medresenin güney doğusunda, İ harfi ile gösterilen odadaki bir kapıdan seiriz 
kenarlı salona girilir. Bur2.ca üç mezar vardır. Bunlardan birincisi ima:etin kurucusu 

MAh Peri Hatun'un, ikincisi Gıyaseddin Kcyhüsrev'in kızı SelçUki Hatun'un mezarıdır. 
Üçüncüsünün kime ait olduğt: bilinmemektedir. Mezarlardan hiçbirinin üzerinde 
kitabe yoktur. Yanın küre bir kubbe ile örtülü olan salon, sekizgenin duvarlarına 
üçgenlerle bağlanmaktadır. Güney tarafında mihrap vardır. Ö!üler bu mescidin 

altındaki odada gömülüdür. Dışarıdan son derece süslü olan bu türbe, mukarnaslarla 

mücehhez ve dört köşe bir kaide üzerinde, sekiz kenarlı küçük bir binadan ibarettir. 
Sekiz kenarın köşelerinde hendesi arabesklerle işlenmiş zarif gömme sütuncultlar 

bulunmaktadır . Türbenin l: er yüzünde - mihrabın ve kapının bulunduğu yüzler 
müstesıın- hafif çifte silmeli birer �işkin sivri kemer görülmekte olup bunların 
köşelikleri değişik hendesi şekillerle doldurulmuş, iç tarafları da kesme taştan olarak 

düz bırakılmı� ve buralara, birbirinden mermer ayaklarla a}nlmış üç dilimli birer 

küçük pencere yerleştirilmiştir. Bu ayakların başlıkları birer palmetle süslenmiştir. 
Türbeyi, silme kemerlerin üstünde Ayetü'l Kün;iden ibaret sülüs yazı ile hak edilmiş 
bir kuşak çevirmektedir. Bunun da üstünde, rr.ukamaslardan bir saçak vardır ki ince 

köşe sütunlannın zirvesi zarif birer başlıkla nihayet bulmaktadır. Bunların da üstünde 
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�a 1e rncandrlar ile işlenmiş bir pervaz yer alır.1 4  Türbenin çatısı taştar. yapılmış 

sekiz yüzlii bir ehram teşkil eder. İçi çok sade olup çoğu Selçuklu künbetlerinde 

görüldüğü veçhile tavanı bir kubbeden ibarettir. Gerek cfuni, gerek medrese, ge

rekse türbe, Kayseri bölgesinde çıkan sarımtırak esmer renkte bir taş ile in şa 
olunmuştur. 

I I. S t V İ L .\l i .M M A R I 

( 1 70. - 1 76. Lc:v. ) 
Bu ad ile evler, saraylar hanlar ve saire kasdolunmaktadır. Amdoluda Sel

çuklu sultanlarının sarayına gelince, bilindiği gibi Konyada Alaeddin tepesinde 
bulunuyordu. Bu tepenin etrafı bir kalt" duvarı i le çevrili idi . Sarayın şekli hak
kında hiç bir şey bilinmemektedir. Fakat onun kısımlarından olan ve surun bir 

kulesi üıerinde bulunan, sonraları A !aeddin Köşkü denilen bir pavyon, Selçuklu 
Ei\·il mimarl·ğının güzel bir örneği olarak durmakta iken takriben 30 sene evvel 

temel kısmına kadar yıkılmıştır . II .  Kılıç Asl:ın ( n56 - ı ı92 ) tarafından 
yap · ı rılmış olan bu köşk gayet sağlam, mukarnaslı konsollara dayanan geniş bir 

balkon ile çevrilmiş idi. Yan taraflarında, bu balkona açılan pencereleri ve cep
he üzerinde de sivri kemerli büyük bir kapısı vardı. Bu kapıyı da çiniden bü
yük bir pervaz çerçevelemekte idi. Bütün bunlardan bu gün 'Sadece bir toprak 
yığını kalmıştır. 

Geçen yıl Beyşehir gölünün güney batısında Kubadabad olduğu tesbit edi
len yerde, Milli Eğitim Vekfileti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğünce 

yapı1an kazılar, Selçuklu saraylarından birkaçının harabelerini toplu olarak mey

dana çıkarmıştır. AIAeddin Keykubadın yazın dinlenmek üzere yaptırmış olduğu 
bu sarayların plAnlan yayınlandığı zaman, Selçukluların sivil mimarisi, ana 
çizgileriyle aydınlanmış olacaktır. 

* * • 

Selçuklular zamanında yapılmış olan ve kısmen sağlam kalan sivil yapıların 
başında kervansaraylar gelir. Vaktiyle ordu ve kervanlann takip ettikleri mühim 

menziller üzerinde yapılmış, ayni zamanda hem misafirhane, hem pazar, harp 

zamanlarında da erzak ve mühimmat anbarı hizmetini gören bu kervansaraylar

dan bir çoğunu AnadolunÜn doğu, orta ve güney - batı taraflarında, bilhassa 

Erzurum - Tercan, Konya - Aksaray, Kayseri - Sivas, Konya - Beyşehir, Burdur-An
talya, Antalya - Korkudeli, Tokat - Sivas, Kayseri - Malatya, Kayseri - Niğde yol
ları üzerinde görürüz. 

Bu kervansaraylar da avlulu ve kubbeli olmak üzere, umumiyetle iki tip 
üzerinden yapılmıştır Birinci tipe misal olarak Antalya civarındaki Evdir Hanı, 
ikinci tipe misal olarak da Burdur civanndaki Susuz Hanı zikredebiliriz. 

14 A. Gabriel, MoıUDMnıs. 1. 39 - 50. S.  
Halil Edhem, Kayseriyye Şehri. 6 6  - 6 7 .  S.  
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;o. Şek i l  - Aı: talya . Evdir H ın .  Plan ( Riefsı:ıhl 'den ) .  

ı .  E V D İ R  H A N 
( 1 7 1 .  Lev. ) 

Evdir Han Antalya - Korkudeli yolu üzerinccki Uzunkuyu mevkiindedir. 
Antalyaya 13 kilometre mesafededir. Taşçı lık \'C oymacılık bakımından pek güzel 
bir örnek olan bu hanın Gıyaseddin Keyhusrcvin oğlu 1. İzzeddin Key
kavus ( 1 2 1 0  - 1 9) tarafından yaptırıldığı üç satırlık kitabesinden anlaşılıyor. 67 X 55 

ebadında olan bu hanın zengin sürettc işlenmiş, yukarısı mukarnaslarla süslü 
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7 ı .  ŞckJ - Antaiya, E\·dir Han. 1ç l:ısmın görünü� ü ( Lanckoronoky'dcn ). 

portalindeki kapıdan ve dehlizden gcçilm:k büyük bir aYluya girilir. Sağda ve 
solda, kemerler üzerine oturtulmuş 7.30 metre yüksekliğinde beşik tonozlu o.:!a
lar bulunmaktadı-. ı .50 kalınlığında olan kuşatma duvarları dışarıdan dört kö�e 
dayanak kubbeleriyle desteklenmiştir. 

2. S U S U Z  H A N  
( 1 72. - 1 7 3 .  Lev.) 

Burdur civarındaki Susuz Han da ikinci tipin güzel örneklerinden biridir. 

XIII. Asırdan kalma bu yapı 25 - 26 metre büyüklüğündedir ve tonoılarla ör
tülüdür. Ortada ise 1 3 .6o �etre yüksekliğinde bir kubbe vardır. 8 .25 metre yük

sekliğindeki kuşatma duvarları dışardan sekiz köşeli dayanak kuleleriyle desteklen
mektedir. Kesme taştan örülen kapıda temiz bir işçilik göze çarpar. Handaki 
hendesi örgü şeritleriyle çevrilen yüksek portal, hafifçe şişkin silme sivri kemeri, 
bu kemerin altında derinleşen yedi � ıra mukarnaslı kavsarası, kavsara uçlarlDln 

dayandığı kırık çizgili uzun ince sütunları, bu sütunların iki sıra hurma dalın

dan müteşekkil korent tipindeki başlıkları, kavsara üçgeninin dalgalı kenarları ile 

kemer kavisleri arasındaki satıhların palmetlerdeo örülmüş tezyinatı, kemer kö
şcliklerindeki damla taşları ile Selçu klu mimarisinin 7ar if eser lerinden biridir. Bu 

pona !in dikkate değer kıs ımlar ı aras ında yan nişleri zikredebiliriz. Bu nişlerin de 

yukarısı, han kapmr.ın yukarısında olduğu gibi, mukarnaslarla nihayet bulmakta \'e 
bu mukarnaslardan teşekkül eden üçgeni hafif silme bir kemer kuşatmaktadır. 
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Yalnız burada , kemerin iki silme çizgisi arasında, boydan boya iki ejderha g3rül

mekted ir .  Bu hayrnn ların vücudu bazan yuvar lak, ba-ıan sivri köıeier meydana 
get irmekted ir. Bu nların ağızlar ı açık ve diş leri sivridir. Ortada bulurıaı. bir insan 

. ', / :  . .  

... .. - . ".: : : ;- � ·:. - - . . 

72 .  Şekil - Bu •dur. Su�uz Han . Plıh ( Rie�s tıhl 'Jcn ) .  

"ba�ını yutmağa hazır gibidirler. ı .; Selçuklu sanatında görülegelen ejder m"J:ifinin 
en güzel örneği, Kayseri- Sivas yolu üzerinde bulunan Sultan Hanının avlusundaki 
mescidin büyük kemerleri üzerinde bulunmak.tadır. Susuz Handa, sözünü ettiği
miz yan niş kemerinin üstünde, sağ ve sol köşe lerde birer melek tasviri vardır. Bu 

meleklerin elleri, �imdi harap bulunduuğu için fark edilemeyen , bir şey i a lmak için 
öne doğru uzanmışur. 

ıs Rudolf . .\1 . Riefs ıah l ,  Cerıııbu Garbi Aııalolıı'da Tifrk Mimarisi. İst. 1 94 1 ,  56 S. 
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7 .� .  Şt kil - Burdur. Susuz Han, K(sitler ( Lanckoronsky'dcn ) .  

3 .  S U L T A N  H A N  1 
( Ko:ıya - Aksaray yolundaki ) 

( 174. - ı 76. Lev. ) 

Se lçuklular zamarında yapılan ve av lulu tip ile kubbe ve tonozlarla kapalı 
tipin terkibinden ibAret olan üçüncü tipe misal olarak da Konya - Akuray yolu 

üzerinde bulunan Sultan Hanı zikrolunabilir. Bunun bir eşi de , Kayscriye 50 
kilometre mesafede , Kayser i-Sivas yolu üzerinde bulunmaktad ır . Her ikisi ara

sında pim bakımından büyük bir benzerlik olmakla beraber odaların ve salon
ların tertibinde b iribirinden farklıdırlar. Bu iki yapıdan en zengini ve nisbeten 
daha iyi durumda o lanı birincisidir. Her ikisi de ayni tarihte yapılmıştır. 

Konya-Aksaray yolunun ı ıo uncu kilometresinde, Aksaraya 40 kilometre me
safede bulunan Sultan Hanı, 1 229 (626) tarihinde I. Alieddin Keykdbad tarafın-



• 

74 . Şekil - Kon ya - .l., ksaray yc lu ndaki S u l tan Hanı. Plfın Sarrc'den ) . 

1 52 
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75. Şekil - Konya - Aksaray yolundaki Sulnn Hanı .  P.>rtalden dcuy ( Sarre'Jm ). 

dan yaptırılmış, bir yangından sonra 1 276 (677) ·de, Gıyaseddin Keyhüsrev zama
nında onarılara.< genişletilmiştir. Derinliğine, birbirine bitişik iki yapı blokundan 

müteşekkildir. İkinci blok daha dardır. Ön taraftaki blokun doğu kenarı ortasında 
ince tezyinatlı, som mermerden muhteşem portal bulunmaktadır. Biraz şişkin sivri 
kemeri üçgen şeklindeki mukarnad ı hücresi, köşelerde kırık çizgiler le süslü sütun

cuk lan ile Sivastaki Gük Medresenin ilk örneklerinden biridir. Uzun bir deh

lizden geçilerek han içindeki avluya varılır. Avlunun sağ tarafında yanyana 

dizilmiş kemerlerle on kı>.dar bölmeye ayrılmış açık bir revak, ortasında küçük bir 
mescid, sol tarafında da yolcuların yatıp kalkmasına mahsus odalar Yardır. Mescid, 
dört köşelidir. Bir alt kısımla, üstü ilk zamanlarda her halde bir kubbe ile örtülmüş 

olan kapalı bir k ısımdan ibarettir. Alt kısım, kısa kö�e ayaklarına dayalı dört sivri 
kemere oturmaktadır. Mescide, dış taraftan bir yan merdivenle çıkılır. Kareden 

kubbe yuvarlağına geçişi sağlıyan köşe mukarnaslan, Osmanlı devrindeki mukar
nasların menşelerini göstermek itibariyle mühimdir. Mihrap, içiçe iki hücreden 

ibarettir. Avlunun nihayetinde bulunan yine tezyinat ile örtülü bir portalin basık 

kemerli kapısından geçilerek hanın ikinci kısmına girilir ki burası hayvan lara ve 

eşyanın muhafazasına mahsustur. Bu kısım her biri sc..�zer sütunlu dert sıra ile beş 
nefe aynlmıştır. Ortada sekiz kenarlı bir kasnağa oturmuş, tepesi açık bir kubbe 

\·ardır . Ncflerin üstü b�ik tonozla örtülüdür. n 8  metre boyunda, önden 37 metre 
eninde olan bu han, kare kulelerin destek !ediği, kırma taştan örülmüş, kesme 
taşla kaplanmış duvar lariyle, dışardan t-ir kaleye benzer. 

* 
,,. ,,. 

Tezyinat ( 1 77. - 191. Lcv. ) : Taş ,·eya stüko üzerine tezyinat, Selçuklu 

yapılarının gerek dı�, gerek iç kısımlarında ehemmiyetli bir rol oynar. Selçuklular 
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i;in çalışan sau.ıl:.arlann ceğişik l:ölge!erde geli�tirdikleıi tezyinat üslupları ile 
figürlü kom:lar, ımılarıcdili farklara rağmen, müşterek l:ir özellik gösterir. Ger

çek islim tezyinatı olan arabesk ile binalardaki kufi ve neshi yazılar, Selçuklu tez

yi:ıatının da esas unsurları olmuşlu r. Selçuklularda görülen ,-e muhtemel olarak 

doğu bölgelerinden gelen stüko ve taş üzerindeki tezyinat şekillerinde, Gazne abide

lerinin, mesela Sultan Mahmut Kulesinin ( 1030) tezyinat tesirleri görülür. Arabesk 

motifleriyle niUyet bulan ve arabesk kıvrımlarından (scrolls) müteşekkil bir zemin 

üzerinde yer alan kufi yazılar, III .  Mesutun kulesi (ı u4) üzerinde hayli geli şen 

bir tezyinat tipi vücuda getirir. Bu tezyinat, Nişabur ve Mervdeki yapılarda da kul 

!anılmıştır ve Selçuklu sultanlarının hükUınet merkezi olan Mervde Sultan Sen
cerin türbesinde Ula görülmektedir. Bu türbe, içeri�i terakota üzerine ince arabesk 

ve yazı (kufi \·e neshi) panoları ile süslenmiştir. Taş ve stüko üzerinde gelişmiş olan 

Selçuklu tezyinat üslubu, XII. Asrın bazı yapılarından açık olarak bilinmektedir. 

Kazvin'deki Mescid-i Cimi (1 1 16), Buzun (veya Bı1zan)daki İmamzade Qrniinin 
mihrabı ( u 34) bunlar arasındadır. Ardistan Mescid-i Camünde (1 16o) stüko tez

yinat zenginliği bıı.kımından birbiriyle rekabet eden üç mihrap vardır. Burada, muh

telif arat es '.t sistemleri yer almakta veya birbiri üzerine yerleşmiş bulunmaktadır. 

Barok bir karakter taşıyan yüksek kabartma araheskle'" umumiyetle fonu teşkil eder. 

Selçuklular zamanında stüko yalnız cfuni.lerin değil, saraylarla zengin evlerinin 

de tezyinat unsuru olarak geniş ölçüde kuJlaıulmışt ır. Çoğu zaman büyük bir itina 
eseri olan kompozisyonlar, av sahneleri ile prensleri sazendelerin, meddahların, 
nedimlerin ortasında gösteren saray sahnelerinden iMreni. Bazan figürler, mücessem 
heykele yaklaşacak derecede rölyeflidir. Stüko figürlerin çok iyi muhafaza edilmiş 

nadir örneklerinden biri bugün Newyork'da Metropolitan müzesinde bulunmaktadır. 

Çehrenin yalnız esas çizgileri gösterilmiş, fakat bunlar ustalıkla modle edilmiştir ; 

saç lüleleri de kuvvetle üslı1plaştınlmıştır.16 XII.  ve XIII .  Asırların diğer 

kabartmaları arasında figürlü iki Selçuklu madalyonu vardır ki bunlardan biri, bir 
içki alemini, öbürü de at üstünde bir doğancıyı göstermektedir. Bu gibi madalyonlar 

ayn ayrı modle edilmişler ve muhtemel olarak duvar üzerine, belki de duvar resim
leriyle birlikte kaplanmışlardır. 

İranda bilhassa Rey ve Sava'da meydana çıkarılan diğer Selçuklu stükolarında 

arabesklerle süslü bir zemin üzerinde hayvan ve kuş motifleri görüldüğü gibi, 

XIII .  Asır başlarında yapılmış olan ve t:ugün Filadelfiya Üniversitesinin müzesin

de bulum.o Ka�an çanaklarında da helezoni çizgilerle bir birine bağlanan noktalar 

ve yapraklar arasında kanatlarını çırparak uçan küçük kuşlar görülmekte ve bu ça

nakların özelliğini teşkil etmektedir. 1 7 

Mimaride görülen Selçuklu tezyinat üslubuna muhtelif asırlarda, bilhassa Ni
havend ve Yezd mezar taşlarında da rastlanır. Bunların çoğu XII. Asırdan kalmadır. 

Mezopotamya, Suriye ve Anadolunun Selçuklular tarafından fethi, bu bölge
lerin oyu işlerinde büyük bir üslup değişikliğine sebeb olmuş, insan ve hayvan fi-

ı6 M. S. Dimand, A. Hand Book of Muhammadan arı - New York 1947, 92. S. 
17 R. Ettinghauıen, Evidmce for idmıification of Kashıin Potury (Ars İslamca, \·ol 

111 .  Part I.) 
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gürleri binaların cephelerinde, kale ve sur duvarlarında görülmeğe ba�lamışur. 

Diyarbakırda, Musulda, Bağdadta ve Konyada bunların türlü örneklerine rast

lanır. 990 dan 1085 e kadar büyük Selçukluların hakimiyeti altın :ia bulunan Diyar
bakırda ince arabesklerle süslü zemin üzerinde zarif kwi yazılar uı:mimiyetle hayvan 

ve kuş motifleriyle beraberdir. Bunlar, sembol ve alamet olarak kullanıldığı gibi süs 

olarak da kullanılmıştır. Diyarbakırda ve umıi'ni olarak Selçuklular sanatında hay

van ve kuş figürleri büyük bir rol oynar. Selçuklular zamanında Zengi Atabeylerin 

merkezi olan Musulda cami ve saraylar, taş veya stüko üzerine işlenmiş Selçuklu 
karakterinde tezyinatla doludur. Nureddin'in adını taşıyan Ulu umiin arabesklerle 

süslü iki mihrabı olduğu gibi Bedreddin Lü'lü zamanına �t Kara Saray'ın stülm 
üzerine olan iç tezyinatı da dikkate değer. Musulda çok rağbette olan figürlü konular 

ve kuşlar da görülmı::ktedir. Panolardan hanlarının içinde ve frizlerden biri üzerinde 
bulunan kuşlar, arabesklerin ayrılmaz parçalarını teşkil ejerler. 

İrandaki Selçuklu oyu üslftbu, Mezopotamyanın her tarafına, Suriyeye ve 
Anadoluya da yayılmıştır. Bağdadta bugün harap olmuş bulunan ve Abbasi halife 

!erinden En-Nasır'ın adını taşıyan Tılısımlı Kapı (1221-22)nın kemerindeki röliyef, 

Selçuklu oyu işçiliğinin e _1 güzel örneklerinden biri idi. Bu röliyef sağında ve solund.ı, 

yüksek kabartma olarak i}l<:nmiş, dolanmış birer ejderha buhın:!l, zemini zarif ara

besklerle süslü, oturmuş vaziyette, halifeyi gösterir. 

Anadolu Selçuklularının yaptırmış oldukları cami, medrese ve kervansarayların, 

türbelerin tezyinatıru evvelce gözden geçirmiştik . X I II .  Asrın ikinci yarısından sonra 

zenginleşen bu tezyinatın esaslı unsurlarllll arabesklerle palmet şekillerinin 
türlü terkibleri teşkil eder. Ayrıca bu tezyinatt:ı hayvanlar da büyük bir yer alır. 

Çoğu zaman surların, kapıların, kulelerin tl!zyinanru teşkil ede:ı bu figürler belki 
de düşmanlara ve habis ruhlara karşı tılısım olarak da kullanılmıştır. Kubadabad 

kazılarında parçalan meydana çıkarılan ve bugün Konya müzesinde bulunan sekiz 

köşeli çini yıldızlı!rdaki kadın ve erkek figürlerinin Kaşan çanaklarının sekiz köşeli 
çini yıldızlarında görülen figürlere gerek renk, gerek çizgi ve gerek ifadece benze

mesi, Selçuklu sanatının doğudan batıya aralıksız sürüp gittiğini açıkça belirtmek
tedir. 

Anadolu Selçuklularının ta� üzerine işlenmiş kabartmaları arasında biri bir 

arslana, diğeri de bir ejderhaya hücum eden iki süvari, kompozisyondaki topluluk 

ve canlılık, çizgilerdeki ifade 'ile ; sağ elinde yuvarlak bir cisim tut2n, sol elini, dir

seğini bükerek yana doğru Üzatmış, bağdaş kurmuş vaziyette oturan delikanlı da 
yuvarlak çizgileri ve modledeki emniyet ile dikkati çekmektedir. Bu figür ile Kuba

dabadın çini üzerine yapılmış ayni vaziyetteki figürü arasında büyük bir benzerlik 
göze çarpar. Ayrıca, bi �  fili kovalıyan ve sırtına dişlerini geçirmeğe çalışan c:af! avar 

figürleri gibi kompozisyonların eski birer geleneği devam ettirdi�i görülmektedir. 

M i N Y A T Ü R  
( 1 92 .  - 199. Lev. ) 

Samarranın duvar resimleri ile XIII.  Asrın başlarında görülen resimli 
yazmalar arasında tam dört asırlık karanlık bir devre vardır. Bu devrede resim yapılıp 
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yapılmadığını, yrp'.n�ı�sa F.Planlr: m ı:e clô;[ı:ı:u t ilIT.iyoruz. Eer halde yeni araş 
tırnır l:-.r tu k:-.n::ı.!;k c�cnc.yi l ir ı.,fn ayc'ırJat� cr.kt:� .  

Bugün elde bulunan ilk İslam minyatürleri Selçuklul2.rın hükümran oldukları 
zmıana rastlar. Bu rrinyatürlerin özelliklerinden bahsetmed.:n önce, minyatür sanatı 
hakkında tazı g.!rekli bilgileri vern:ek faydasız olmayacaktır. Evvela konular üzerinde 
duralım. Biz:msta ve batıda ona Ç2ğm sonuna kadar minyatür, ilhamını hemen hemen 

her zrman dini lronulardan aldığı halde, İslam memleketlerinin minyatürleri ilhamını 
dini konularc'an çok lzdini temalardan c>Jmıştır. Resimli İncillei, mezr.mir ve din 

kitapları asırlar boyur.ca Hıristiyan sal!�tını beslemiş iken, Kur'anın resimli ı:tk bir 
yam:rn tr.bir.ti)"k ycktur. Tezyinat tamamiyle tatta ve tezhite inhis:ır etmiştir. 
Kura:ı ,.e dir. i  eserler resimlenmeyince ressamlar ilm-i r.ücuma, tıbbc>, taı ihe ve ede
t iyat:ı ait eserleri ele almışlardır. Konulariyle Bizans ve b::ıtı m:nyatürl:.::: ir.d�'.l 
::.yrılan İsl�m minyatürleri teknikleıi ile de onlardan :ıyrılırlar. B:ı.tı minyat ürleri 

gibi parşömen üzerine değil kağıt üzerine yapılmıştır. Bilindiği üzere kağıt sanayii 
Avrupaya girmeden çok zaman önce VIII .  Asırdan itibaren Sen:erkanda sokulmuş 
oradan da Bağdr.da geçmiştir. İslam yazmalarının en göze çarpan tarafı yaııya verilen 
ehemmiyettir. İslam yazma!arında l:anatların nakkaşlardan daha büyük bir mevki 
almaları, h<'.ttın mücerret t-ir sanata daha elverişli olmasındandır. İslam sanatı yazıyı 
büyük ölçüde tezyiı:i motif ol2rak ku: Iır.an tek sanattır . Ktife �ehrinden gelen ve 

binaların dışları ve içlerini de süsleyen kufi yazıdan başka, hattatlar nesih, talik, 
nestalik gibi, harfleı in cistetleri, köşeli ,-eya yuvarlak, kalın veya ince oluşl:ıriyle 
birtirİ.ı!dr n &yrılan yazı nev'ilerini biliyorlardı. Çini mütekkebine batırdıklr.rı kamış 
kalemleriyle harikalar yaratıyorlardı. . 

XV. Asırdan itibaren, modlc ediş ile hacmi, persrektif ile de derinliği ger

çeklcşti rmeğe çalışan Avrupa resminin aksine, İslam minyatürü bir satıh resmi 
olarak kalmıştır. Esasında tezyinidir, üçüncü buudu bilmemezlikten gelmekte
dir. Bu durumu onun iptidailiğine veya geriiiğine vermek tamamiyle yanl :ştır. 
İslam nakkaşı modleyi ve perspektifi ihmal etmişse, bu vasıtalara ihtiyaç hisset

mediği, onları bünyesine uygun bulmadığı içindir. Minyatürlerin, kitap sahifele
rine, metni aydınlatmak maksadiyle konulduğıınu hiç bir zaman unutmamak a
zımdır. Kitap uzaktan değil yakından okunur. Perspektif ise ancak muayyen bir 
mesafeden derinlik intibaı uyandırır. Uzaktan okunamıyan kitabın resimlerine el
bette perspektif lüzumsuzdur. Hatta yakından bakılınca kompozisyonu dağınık 
göstereceği için zararlıdır. 

İslam minyatürlerinde perspektif olmayışı bir zaruretin ve bir tekamülün 

neticesidir. Çünkü yazılı kaynaklardan ve eski resimlerden, müslüman nakkaşla

rın perspektifi bildikleri anlaşılıyor. Nitekim Fatımi halifelerinden el - Mustansır 
Bi'llah'ın veziri Hasan b. Ali Yazuri'nin resme pek meraklı olduğunu, bir gün 
tertip ettiğı yarışmadan ibn Aziz'in duvardan çıkar gibi görünen sarı zemin üze

rine kırmızı elbiseli, Kuseyr'in de duvarın içine girer gibi görünen sarı zemin 
üzerine beyaz elbiseli bir çengi resmi yaparak başariyle çıktıklarını Makrizi'nin 
Kt itat'ından öğreniyoruz.18 1siam sanatı gerek tezyinatta gerek resimde batı sa-

18 Makrizi, Klıirar, il .  Cilt, 3 Jı8 .  S. Bk. Amold, Painring'in Islam, 22. S. 
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natına zıt bir yol takip ederek tekamülü, gerçek şekillerden mücerret şekil lere 
yükselmede bulmuştur. Samarradaki üç üslUbun tekamül çizgisi de bunu gös
i.ermcktedir. 1 9  Hülasa perspektif, kitap sanatının ruh una aykırı olduğu, J:,izi öze 
götürmekten çok uzak, bir hayal olduğu için ; ışık - gölge de dokunduğu her cis
mi mücessem göstererek ruhaniliği kararttığı için olgunluk devirlerinde müslü
man nakkaşlar tarafından kullanılmamışlardır. Çizgiye bütün saflığını, rerge bü
tün parlaklığını kazandırmak için Herat ve Isfahan nakkaşları çizgileri bozan, 
renkleri karanan gelgeled ist eyerek, bilerek tayyetmi�lerdir. Minyatür sanatının 
başlangıçlarda perspektifi, ışık gölgeyi kullanması, daha özünü aramakta olduğu
nu ·nasıl gösterirse, XVI II .  Asırda onları kullanması da bulduğu özünü öylece 

kayb::ttiğini göste rir. İslam minyatürünün olgun eserlerini bu iki nokta arasında 
aramak lazımdır. 

Kendine mahsus bir dünyası olan, yalnız tekniği ile değil, estetiği ile de Avrupa 
resminden ayrılan minyatürün en büyük üstünlüğü renklerdeki parlaklık ve taıeliktir. 
Çoğu m inyatürler gözü sarhoş eden parlak renklerle guvaşlanmıştır, ince tor:lardac. 

derlenmiş birer demettir. Mercan kınİ:ıızısı, şeftali penbesi, l::adem yeşili, menı:kşe 
moru renkler başka bir alemcen ge!ır.iş gibidirler. Bütün bu renkler hiç bir reclizm 
kaygısı olmadan, sırf tezyini değerleri için kitabın sahifelerini süsler. Miny�türlerde 
atlann açık maviye, penbeye veya ponakal sarısına boyandığı ; dağların da yeşim 
rengine veya mercan kırmızısına büründüğü görülegelen bir haldir. 

İslam minyatürünün estetiğine kısaca dokunduktan sonra şimdi onun tarihine 
göz atalım : İlk İslam minyatürlerinin Horasan Selçukluları zamanında görüldüğünü 
söylemiştik. Gerçekten resimli kitap sanatı batı Türkistanda gelişmiş, Selçuklu baş

buğlannın emrinde çalışan Uygur katipleri tarafından İran bölgesine sokulmuş, 

buradaki nigarhanelerden Bağdada yayılarak, Avrupalıların Bağdad çığırı adı ile an
dıkları çığıtı açmıştır. Selçuklular devrindeki minyatürlerin, hakimiyetleri altında 
bulunan yerlerde, kendileri için yapılmış olduğu düşünülürse Bağdat çığırına Sel
çuklu çığırının bir kolu olarak bakmak daha doğru olur. Selçuklular zamanında Rey 
ve Ka�an şehirlerinde yapılmış olan fayans işleri ile keramiklerin renkli figürleri de 
özellikleri bakımından bu minyatürlerin Bağdada değil buralara bağlanması gerek
tiğin gösterir. XII ve XIII .  Asırların bilinen minyatürleri arasında İranlı olanları 
ayırdetmek için ilkin fayans üzerindeki resimlere, sonra Farsça yazmalara, nihayet 
tipik İranlı karakterlerle birbirini takip ederek gelişen özelliklere bakmak lazımdır. 
Bir İran hikayesi olan Kitab�ı Semek-i Ayyar'ın Bodleian Kütüphanesinde bulunan 
bir yazması, Horasan Selçuklularının minyatürlerini tayin etmek hususunda isabetli 

bir ayırdetme imkanı vermektedir. Çok renkli elbiseleri, uzun örgülü saçları ve taca 

benzeyen başlıkları ile görülen kadınlar, doğrudan doğruya fayans üzerindeki sima
lan hatırlatmaktadır. Tezyini kompozisyonların tercihan kullanılması, suların, ağaç
ların, kuşlarla çalıların vaziyeti gibi teferruat ta gözden kaçmıyacak şekilde aynıdır. 

Bu yazma, şüphesiz XIII .  Asır Bağdad kolunun tipik eserleriyle çağdaştır, fakat 

resimler üslup bakımından Dioskorides'in Materia Medica'sı veya Hariri'nin Ma

kamlt yazmalarındaki resimlerden açık bir şekilde ayrıdır. Bu iki eserin resimleri 

19 Kicabımızda 80 - 82. sayfalar.ı bakınız. 
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doğrudan doğruya sahife üzerine her hangi bir zemin olmaksızın yapılmış oldukları 
halde, Selçuklu yazmanın resimleri kırmızı bir zemin ile metinden tecrit edilmiştir. 
Bu renkli zeminin kullanılması Selçuklu minyatürlerinin özelliğini teşkil edecektir. 

XIII. Asrın ikinci yarısında Selçuklu resmi Moğol istilası neticesinde yeni bir 

yön almaya başlar. Bir kısım nakkaş uzak-doğu usullerinin üstünlüğünü kabul et
miyerek eski geleneği muhafaza etmek istemişler, fakat yalnız kalmışlardır. Uzak-doğu, 
bilhassa Edimburg Üniversite Kütüphanesindeki 1307-8 (707) tarihli bir El-Birfuıi 
yazmasında görüldüğü üzere, manzara anlayışında ve tersiminde kendini his
settirmektedir. Turfan resimlerinde görülen Onaasya unsurlariyle Selçuklu ge
leneği, bu yazmanın minyatürlerinde birle�miş gibidir. Bu kaynaşma Moğol hüküm
darlarının sarayda kullanmış oldukları Uygur katipleri tarafından sağlanmıştır. 

Şimdi Horasandan Anadoluya geçelim. Yazılı kaynakların bildirdiği Aynüddevle, 
Şehabüddin Yavaşi, Haciyü'l-Mevlevi, Konyalı Ahmed gib nakkaşların ellerinden 
çıkmış hiç bir minyatüre rastlanmadığı için, Konyada Alaeddin tepesinde veya 
Kubadabaddaki Selçuklu saraylarında meydana çıkarılan figürlü fresk parçalan ile 
Topkapı Sarayı Müzesinde (Hazine kütüph2nesi No. 1479) 133 1  (73 1 )  tarihli 
bir Şehnime olmasaydı Anadolu Selçukluların ın resimleri hakkında hiç bir bilgimiz 
olmıyacaktı. Gerek çizgileri, renkleri, şekilleri ile fresk parçaları üzerindeki figürler, 
gerek kırmızı zeminli, kadın figürlerinin yuvarlak yüzleri, öne doğru sarkan saç ör
güleriyle Karaman devrinde yapıldığı anlaşılan bu Şehnamenin doksan minyatürü, 
Anadoludaki resim sanatının, Horasan Selçukluları zamanında yapılmış fayans üze
rindeki ve kitap yapraklarındaki resim geleneğini devam ettirdiğini göstermektedir. 

Selçuklular zamanında gelişmiş olan Bağd2d kolu, mahalli tesirlerile İran bölge
sindeki minyatürlerden ayn bir karakter ta�ır. 

Bağdadta re�imlenmiş olan yazmalar arasında, Yunancadan Arapçaya çevrilen 
Dioskorides'in Kitabü'l Haşayiş'i (Materia Medica) ile İbnü'l-Mukaffa tarafınd11n 
arapçaya çevrilen Hintli Bidbay'ın Kelile ve Dimne'sini, bir de Haririnin Makaminm 
saymak lazımdır. Bu yazmaların dünya müzelerine dağılmış bir çok nüshası vardır. 
Kitabü'l Haşayişin 1 222 de Abdullah ibn el-Fazl tarafından C'C$İmlenmiş bir nüsht sı 
bilhassa dikkate değer. İlaç hazırlayan hekimleri, ameliyat yapan cerrahları gösteren 
bu resimlerde tabiat manzaralarına, bir veya iki itibari ağaçla işaret edilmiştir. Mü
şahedenin yanında, elbiselerin ve kumaşların ijlen.iiin:leki sü.>leyici karakter derhal 
göze çarpar. 

Kelile ve Dimnenin Paris Milli Kütüphanesinde bulunan 1230 tarihli yazmasında 
ise hayvan sahnelerindeki aynı realist kavrayışla ağaç ve bitkilerdeki ayni tezyini ka
rakter yan yana görülür. Fakat XIll .  Asrın başlangıçlarına ait en mühim yazma, 
Paris Milli Kütüphanesindeki bir M.akamat nüshası olup resimleri 1237 de Vasıtlı 
Yahya bn. Mahmud tarafından yapılmıştır. O devirdeki araplan tarlada çalışırken, 
çölde deve sırtında giderken, kahvede dinlenirken, dükkanda alış veriş ederken, va'z 
dinlerken, eğlenirken canlandıran bu resimler gerçek hayattan alınmış birer tablodur. 

Son derece ifadeli olan yüzler, birer karakter örncğidir.2° Fakat bu resimlerdeki 

2J A. U. Pope, A. Survey of Persian Art, London 1939, 1 1 1 .  Cilt. 1829 . S.  

,.e devamı. 



Etrafında hizmetçileri ile prens ve diğer sahneler. Galcn Yazması. Selçuk çığırı. 
XIII. yüzyılın ilk yansı. Staatsbibliothek, Vicnna. (Popı'dan) 
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realist karaktere rağmen bariz tezyini bir kaygı göze çarpar. Bütün bu resimli yaz
malarda, çok s ıkı bir realizmle çok ileri tezyini bir anlayış arasında henüz tereddüd 

edildiği görülmektedir. Bir yandan şekillerin tabii hayatına dikkat e::iiliyor, öbür yan
dan onların etrafında ehemmiyeti gittikçe artan tezyini değerlerden bir ağ örülüyor. 

Birbirini takip eden bu üç yazmanın resimlerinde bu gerçeği görmemeye imkan 

yoktur. Fakat İslam resmi gelişı i'<çe, gitgide dış ve iç müşahededen uzaklaşacak, 

şekiller muhtevasızlaşacak, bir renk ve çizgi ahengi olacaktır. 1450 ile 1600 arasında 
zirvesini bulan minyatürlerin, istiflerini bozmadan en tehlikeli yaralar alan, içlerini 
yakan heyecanları belirsiz hareketlerle gösteren figürleriyle, Makamatın ifadeli 
figürleri kıyaslanırsa XIII. Asırdan XVII .  Asra doğru İslam resrr.inin şekli, mutlak 
bir güzelliğe doğru yükseldiği görülür. Onun td�amüli:r_ü re&.litec!cn bu sıynlışta 
görmek lazımdır. Makamatın resimlcrinc!eki Bizans minyı.ttrlcriı:c'en 2.bnma gölgenin, 
ilcriki asırlarda kayboluşu da bu ilerlemenin, kendini bulm2nln tabii bir neticesidir. 



V. B Ö L Ü M  
M O G O L  V E  T İ M U R  · O G U L L A R I  

S A N A  T i  



MOGOL VE Tİ MUR OGU LLARI 
SANA Ti 

XIII. Asrın başlang•cında İranın büyük bir kısmı Harizmşabların bfilcimi
yeti altında bulunuyordu. Türk soyundan olan bu m üslüınan sülale ı ı20 tari
hinde başlıyan Moğol istilası ile ortadan kalkar. Cengiz Hanın orduları Mavera
ünnehri ve doğu İranı işgal ve yağma ederler. Bu istila dalgasını, biri 123 1  de, 
öbürüde 1 258 de olmak üzere, iki dalga daha takip eder. Bu istilalar neticesinde 
şehirler ortadan kalkınış, bu arada binbir gece masallarına kcnu olan Bağdad 
ateşe verilmiş ( ıo  Şubat 1258), so:ı Abbasi Halifesi Elmu'tasım Billah öldürülmüş, 
baha biçilmez yazma eserler, eşsiz minyatürler yok olup gitmiştir. Hülagılnun 
kurduğu İJbanWar sülalesi 1256 dan 1355 e kadar saltanat sürmüş ve Tebrizden 
muazzam bir ülkeyi idare etmiştir. Bu sülale, dokuzuncu han Ebu Said Bahadırın 
erkek çocuk bırakmadan vefatı ile (30 Ekim 1 335) inkıraz bulunca, imparatorluk 
parçalanır. İlhanlıların hakimiyeti altında yaşıyan mahalli sürnleler i>tiklfillerini 
alırlar. Bu arada Celayiriler Irakta ; Muzafferl ler Fars, Kirman, Kürdistanda ; 
Kertler Heratda hükümran olurlar. Bunlarında saltanatına, daha asır tamamlan
madan Timur tarafından nihayet verilir. 

İran Moğolları İslam dinini Gazan Han zamanında ( 1295) kabul etmişlerdir. 
Gazan Han (1295-1304) ile, ayni zamanda büyük bir tarihçi olan veziri Reşidü'd 
Din zamanında toprak reformu ele alınmış, halkı toprağa bağlayan bir zihniyet 

hakim olmuş, göçebelik bırakılmıştır. Gazan Han büyük bir devlet adamı olduğu 
kadar büyük bir yapıcı idi. Devlet merkezi olan Tebriz onun zamanında camiler, 
medreseler darüşşifalar ve saraylarla zenginleşmiştir. Gazan Handan sonra hü

kümdar olan Olcaytu Hüdiibende ( 1304- 1316) de vezir olarak Reşidü'd Dini 
alıkoymuş, yeni hükfunet merkezi Sultaniyeye ehemmiyetli yapılar kazandırmıştır. 

Moğolların Gazan ile başlayan bu olgunlaşmasına, İslamlığın amil olduğunu bu
rada izaha bile lüzum yoktu'ı:. 

Cengiz Han ile sıhriyeti olan ve büyük bir Türk ailesine mensup bulunan 
Timur, MAveraünnehrin Keş şehrinde dünyaya gelmiştir ( 1 1  Nisan 1 336 ) . 

Çağatay Moğollarını yenip ıo Nisan 1370 de Emir olduktan sonra İranı istila 
eder, Rusyada Moskovaya ; Hindistanda Delhiye kadar yürür (1398), sonra 
Anadoluya geçerek Yıldınm Bayezitle karşılaşır ve onu Ankara civarında mağlftp 
eder (20 Temmuz 1402). Topladığı ganimetlerle, hükfunet merkezi olan Semer
kantı türlü binalarla zenginleştirir. Bugün hayranlıkla temAşa edilen mezarını, 
Gur-i Miri burada yaptırır. Timurdan sonra tahta çıkan oğlu Şahrukh (1407-47) 
zamanında hükfunet merkezi Semerkanttan Herata geçmiştir. Bu hükümdar da, 
parlak bir geleneği, kültüre aşık olan, güzel sanatları koruyan sülalesine devreder. 



tsı.AM SANATI T ARIHI 

Oğlu Ulağ Beğ (1447 de tahta çıkmadan) Mlveriünnehir valisi bulunduğu 
sıralarda, Semerkantta, Heratla rekabet eden bir hükümdar sarayı kurar. Bu 
mesut devirde, Timuri Rönesansı deoilen büyük bir sanat ve edebiyat hareketi 
uyanır. 

XV. Asrın ikinci yarısında bu ikbal devri Ebd Saidin idiresi altında 
( 1451-69) devam edecektir. Ama daima Heratta büküm sürmelerine rağmen 
Timur oğullarının devleti daralmış ve hudutları, batı İran Türkleri tarafından 
zaptedildiği için doğu lrana kadar gerilemiştir. Irandaki son ülkelerinden ablan 
Herat hükümdarları zaferlerine yeni bir saha ·bulurlar. Bunlardan Babur, kuzey 
Hindistanı ele geçirerek büyük bir imparatorluğun temellerini atar. Mlveraünne
hirde ise bütün XVI. Asır boyunca Timur oğullannm kökleştirdiği gelenek 
Özbek sülalesi ile devam edecektir. 

ı. D 1 N l M 1 M A R l 

Tebriz, Sultiniye, Meraga şehirlerinde, XIV. Asırda vücuda getirilmiş olan 
yapılar, müthiş sUıerte harap olmalarına rağmen Moğol hükümdarlarının kudret 
ve zevkini hAla göstermektedir. Bu yapıların başında türbeler gelir. 

A. T Ü R B E L E R  
ı .  O L C A Y T U  H Ü D A B E N D E  T Ü R B E S İ  

( 200. - 202. Lev. ) 

Bu türbelerin en muhteşemi Moğol hükümdarı Olcaytu Hüdabende için 
Sultaniyede yapılmıştır ( 1320). Tamamiyle tuğladan olan bu yapı, sivri kesitli 
yüksek bir kubbenin öntüğü salonla, ona bitişik bir mescitten ibarettir. Bu 
mescit belki de sonradan yapılmıştır. İçten ı4,5 metre genişliğinde olan bu se

kiz kenarlı salon, taşıdığı s ı metre yüksekliğindeki kubbenin itme kuvvetini, 
yapıyı çeviren iki katlı galeri ile türbenin sekiz köşesinde yükselen ve birer da
yanma kulesi vazifesini gören min6.reler karşılamaktadır. Türbe sekiz kenarlı ol
duğundan pandandifler yoktur. Sekizgenden yuvarlağa geçiş köşelerdeki motifler
le sağlanmıştır. Bunlar, kubbenin kaidesinde derin olmayan hücreler vücuda 
getirmektedir. Sekizgenin her yüzünde dikdörtgen çerçeveler içine alınmış basık 
sivri kemerli birer kapı, bunlarında üstünde ortadakiler daha geniş olmak üzere 
üçlü birer kemer dizisi vardır. Bu sekiz kenarlı yapı gövdesinin yukarısını kCıfi 
bir yazı şeridi ile mukarnas sırasından müte�ekkil bir friz kuşatmaktadır. Kaide
sinde, dikdörtgen biçiminde dört açıklık bulunan kubbe, Selçuklu Sultanı Sen
cerin türbesinde daha önce gördüğümüz gibi içiçe girmiş, birbirinden hafif tuğla 
kemerlerle ayrılmış iki takkeden müteşekkildir. Kubbenin dışı türkuvaz mivis i 
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76. Şekil - Sultaniye. Olcaytu Hüdabende Türbesi. Plıin (Diez'deo). 

1 65 

çini ile kaplı idi. Türbenin iç köşelerindeki sırlı tuğlalarla örülmüş sekiz köşeli 
sütunlar, lacivert zemin üzerine açık mavi ve beyaz kaytan örgülerle süslenmiştir. 
Bu sütunların yukansında, vaktiyle mavi zemin üzerine yaldızlı kabartma yazı
larla süslü nefis bir friz bulunmakta idi . Bu frizin de üstünde kabarma desen
lerden müteşekkil bir korniş yer almıştır. Kubbenin içi de çini ile kaplıdır. 
Çok harap olmasına rağmen bir Moğol hükümdarının yaratıcılık eseri olan bu 
türbe, nisbetlerinin büyüklüğü, siluetinin zarifliği, keramikten parlak süsü ile 
İslam dehasının ortaya koyduğu en başanlı eserlerden biridir .1  Birleşik Ame
rikanın İllinois şehrindeki, Wilmette'in yapt.ğı Bahfil Mabedi, dik çizgileri, yük
sek sivri kubbesi narin minareleri, üstüste sıralanan kemerleri ile insanda bir 
yükseliş intibaı uyandıran bu muhteşem anıtın modern bir ifadesidir.2 

1 Andre Godard, Mausoleum of Ô/jeitü (A. Survey of Persian Art, by A .  U. Pope, 
London 1939. Volume 1 1 ,  I I  13-u 18 .  S.)  

2 Jose Pijoan, Hisıoria Gerıera/ Del Arıe, Madrid, 1949.  Vol.  XII .  275 S. 
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77. Şekil - Sultaniye. Olcaytu Hüdabende Türbesi. Kesit (Diez'den). 

2. G U R - İ M I R  

( 203 . - 204. Lev. ) 

Bu devrin en muhteşem ve en meşhur türbesi olan Gur-i Mir'e rastlamak 
ıçın doğuya doğru ilerlemek ve bir asır atlamak icap edecektir. Timur için 1405 

de Semerkantta inşa edilmiş olan bu türbenin önündeki eyvan, ağaçlar dikilmiş 

avluya kapı revakı vazifesini görmektedir. Türbenin önünde ikinci bir eyvan da
ha vardır ki içeriye geçit verir. Türbe, dıştan bir seltizgendir. İçten her kenarı 
on metre olan, kemerli çıkıntıların dört yandan genişlettiği bir kareden ibhettir ; 

kannlı, (bulbeuse) ve yivli bir kubbe ile örtülüdür. Bir çadırın kumaşı gibi te
pesinde düğümlenmiş olan bu kubbe, gülbezekler teşkil eden mavi ve altın sarı
sı çinilerle kaplıdır. Onu taşıyan yüksek kasnak da gene çiniden kufi yazılarla süs
lenmiştir. Üst kat da alt katın planındadır, burada salon, tromplara dayanan ve 
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78. Şekil - Semerkant. Gur-i Mir. Kesit (Macit Kural'dan). 

22,5 metre yüksekliğinde olan bir kubbe ile kapaulmışt.ıI. Bu kubbe, üstüvıini 
kasnağın yukarı seviyesini pek az geçmektedir. 34,09 metre yüksekliğindeki dış 
kubbe, iç kubbenin üstünde yükselir. Her iki kubbe arasındaki boşluk, bölmeler 
ve gergilcrle doldurulmuştur. Bu tarzın, yer depremlerine karşı koymak için tat
bik edildiği anlaşılıyor. Gerek türbenin önündeki eyvan, gerek içindeki mihrap, 
güzel çini süslerle örtülüdür. 
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B. C A M 1 L E  R 

Selçuklular tarafından yaratılmış olan cami örneği Moğolların ve Timurlu
larm devrinde de sürüp gider. Tam bir yıkıntıdan kurtulmuş olan en tipik ve 
en tanınmış camilerin kısa bir tetkiki bu gerçeği belirtecektir. 

ı . V E R A M İ N  U L U  C A M t t 
( 205. - 207. Lev. ) 

Tahranın güneyindeki Veramin Ulu am.ü 1322 de, Moğol sultanı Ebu Said 
tarafından yaptırılmıştır. Planı haç şeklindedir. Eyvan şeklinde hır kapı revakı 
(Porche) avluya geçit verir. Bu avlunun dört tarafı revakla çevrilidir. Her bir 
revakın ortasında bir eyvan açılmaktadır. Tromplara dayanan, mukarnaslı bir ya
rım kubbenin kapattığı dipteki eyvan yandakilerden daha yüksek olup sivri ke
meri kubbenin yüksekliğini bulmaktadır. Bu eyvan, cimi içinin muhteşem met
halini teşkil eder. O.mi içi kubbeli bir salondur. Beşik tonuzlu galerilerle çev
rilmiştir. Bu galeriler, kıble duvarına kadar avlunun yan galerilerini devam ettir
mektedir. Büyük kubbe, kemerlerin kare kasnağına üst üste binen yuvalı tromp
lar vasıtasiyle oturmaktadır. Yuvaların istifleri ayni sdretle eyvanların yukarılarmı 
da süslemektedir. Kemerler, Selçuklu mimarisinin özelliklerinden biri olan sivri 
veya gemi teknesi kemer profilindedir. 

2. G E V H E R Ş A D C A M t t  

Horasandaki Meşhed şehri, Şii mezhebinde bulunan lranlıların mukaddes 
saydıkları bir yer olmuştur. 1418 de Timurlulardan bir prensesin yaptırmış ol
duğu Gevher Şad CAmiinin bakımına ve onarımına gösterilen itinanın bir sebebi 
de budur. Bütün cimi her kenarı aşağı yukan 90 metre olau kare bir sahayı 
kaplar. Kenarları 50 metre kadar olan kare şeklindeki avlu, iki katlı revaklarla 
çevrilmiş olup ortalarında dört eyvan bulunmaktadır. Yüksek kemerin sağında ve 
solunda yuvarlak birer minAre bulunan dipteki eyvan, mihraba kadar içeriye u
:t.anan ve ortasında soğan biçimi büyük kubbe taşıyan bir salonun cephesini teş
kil eder. 

3. Y E Z D  M E S C İ D -1 C A M t t  
( 208. - 210. Lev. ) 

Yczd Mcscid-i Cmnii 1375 de yapılmaya başlanmış 1442 de tamamlanmış, 
o zamandanberi de hiç şüphesiz bir çok defalar onarılmıştır. Görü1cgelen revak
lı ve eyvanlı dmi tipindedir. Dipteki eyvan yüksek olmaktan çok geniş bir açık
lık ile cimi içine geçit verir. O.mi içi basık bir kubbe ile örtülüdür. Bu mer
kezi kısmın (eyvan ve kubbeli salon) sağında ve solunda bulunan nefler, mihra
ba muvazi beşik tonozlarla örtülüdür. Beşiklerin üstünde yükselen kubbe fener
leri salonu bol ışığa boğmaktadır. 
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4. M A V İ C A M İ 

( � I I .  - 2 1 2. Lev. ) 

79. Şekil  - Tet riz. MAvi Cami .  Plıi.n 
( Saladin'den). 

Timuroğlu devri mimarisine, 
Karakoyunlulardan Cihan Şahın 

kızı Salihe hanım tarafından ı 465 

de Tebrizde yaptırılan Mavi ca

mi de bağlanabi l ir .  Mimarı Mu

hammed Bevvab'ın oğlu Nime
tullah elan ve adını açık maviden 
koyu maviye giden türlü tonların 
zenginleştirdiği nefü çini moza

yık larmdan olan bu cami, olduk
ça farklı bir yapıd

.
ır. 52 metre 

genişliğinde olan cephesinin sağ 

\·c sol köşelerinde çıkıntı teşkil 
eden geniş kıvrım dallarla süslü 

yu\'arlak iki yüksek minare bulun

maktadır. Cephenin ortasındaki 

partal hücresi mukama.; J ı  tromp-

ların taşıdığı sivri kemerli pir ya

rım kubbe ile nihayet bulmaktadır. Çerçevesi tamamiyle bir halı gibi tasarlanan 
yan yüz�erJeki nişler de sivri kemerlidir. hir dikdörtgen içine alınan partal hüc

resini burm'3lı bir s i lme çevrelemektedir. Bu kapı revakından geçilerek her ke
narı 16 metre olan ve önceleri 12 ayağın taşıdığı büyük bir kubbe ile örtülü bu

lunan kare biçimindeki harem kısmına girilir. Bu salon, küçük kubbelerin kapat
tığı üç galeri ile çevrelenmiştir. Dört geniş açıklık, merke zi salonla öndeki ve 

yandaki galerileri, bir de giriş tarafına karşı olan ve şimdi harap bir halde bu

lunan, vaktiyle kubbeli ve mihraplı olan namaz yeri arasında irtibatı temin et
mektedir. İç a vlu gibi esa� bir unsurun yokluğuna rağmen, Tebriz camii, Sel
çuklu geleneğine tamaıniyle yabancı değildir. 

Kubbeli salon, bariz surette avludan gelmektedir. Küçük kubbeli galeriler 
avlunun etrafındaki revaklara.-

. 
açıklıklar da eyvanlara tekabii l etmektedir. 

C. M E D R E S E L E R 
( 2 1 3 .  - 2 1 4 .  Lev. ) 

Gazan Handan sonra gelenler zamanında, Selçukluların tesbit ettikleri ve 
yaydıkları mdrese şekli, a�ağı yukarı devam etmiştir. Bu müesseseler, Timur
lular zamanında yeni bir gelişme gösterir. Ne yazık ki bunlardan pek nadir iz

ler kalmıştır. Afgan hududu yakınında bulunan K.hargird Medresesinden (1445), 
kare şeklindeki avlusunun dört kenarındı yer alan eyvanların kemerleri, iki katlı 
hücreler ve minarelerle çerçevelenen giriş revakı hala durmaktadır. Semerkant

taki Uluğ Beğ Medresesinden, kapı revakiyle ona karş ı olan eyvandan başka bir 
şey kalmamıştır. 
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il. S 1 V 1 L M 1 M A R t 

K E Ş  S A R A Y I  

Moğolların sivil mimarisi bugün hiç bilinmemektedir. Yalnız Timurun doğ
duğu ve sonradan hükumet merkezi yaptığı Semerkantıu güneyindeki Keş şeh

rinde yaptırdığı sarayın harabeleri vardır. Kastilya kralı III .  Henrinin sefiri Ruy 
Gonzalez de Clavijo, seyahatnamesinde bu sarayı şöyle tasvir etmektedir : cBizi 
inşa edilmekte olan yeni bir sarc;ya götürdüler. Yirmi senedenberi bu sarayın inşa
sına çalışılmaktadır. P�k muazzam bir bina olan bu sarayın kapı ı çok büyüktür. 
Kapı dan girer girmez, iki tarafta mavi çinilerle tezyin olunmuş �emer/erle karşıla
şıyoruz. Bu kemerlerin her birinden kapısız bir odaya varıyorsunuz. Zemin hep mavi 
çinilerle döşenmiştir. Bu odalar, Timuru görmek ifteyenlerin b :kleme yeridir. Galeri
nin nihayetinde bir methal daha vardır. Methali., geri;inde dört tarafı muhteşem ke
merlerle çevr ilmiş büyük bir sıı/ıanlık bulunuyor. Zemin mermerle döşenmi� ve ortaya 
da bir fıskiye yapılmıştır. Üçyüz adım genişlıginde olan bu sahanlığı geçtikten sonra 
yine büyük kapıdan asıl saraya g iriliyor. Bu muhteşem kapır.ın yanları mavili ve al
tın renginde çinilerle tezyin olunmuştur. Asıl sarayın methalinden g irildikten sonra 
dört köşeli büyük bir kabul salonuna varılıyor. Duvarlar, hep mavi ve altın renginde 
çinidendir. Tavan tamamiyle yaldızlıdır. Buradan ilerledik ve sayısız daireler ve o

dalar gördük. Bunların hepside yaldızlı çinilerden yapılmıştı. Bunların tetkiki uzun 
sürer. Her şey akıllan durduracak bir güzellikte idi. O kadar ki, Parisin hünerleriyle 
meşhur sanatkarları bile bu güzellik karşısında hayran kalırlardı.•3 Burada, sivil mi
mari, dini mimariden gelmektedir. Keş sarayı da unsurlarını ve nizamını camiden 
l!lmıştır. Umfuniyetle Moğolların devri pek yenilik getirmemiştir. Timur ve ondan 
sonra gelenler, debdebeyi seven yapıcı hükümdarlardı . Vücuda getirmiş olduktan 
Timurun Türbesi ve Keş sarayı gibi mimAri eserler nisbetlerinin genişliği, ku
lelerinin ve kubbelerinin yüksekliği, tezyinatının ihtişamı ile göz kamaştırır. Bu
nunla beraber bütün bunlarda bir üslup yeniliği görülmez . 

• 
• • 

Tezyinat : Binaların planı ve inıa�ı gibi, dekorlarıda g.:rçektea yeni unsur! ırla 
zenginleşmiyor. Mukarnasın kullanılışı yayg .nla�ıyor. S !lçuklular zamanında bu 
menşihi şekiller, bulunduktan yerin mantıki birer parçası oldukları halde, Moğol 
ve Tiınur oğlu devrinde onları taşıyan anatomiden tamamiyle müstakil, tonoza 
veya kubbeye asılmış süsten başka bir şey değildir. Samarrada IX. Asırda ür
kek bir şekilde kendini gösteren ve Selçuklu yapılarında ölçülü 1'alan keramik 

(3) Clavi;o, Timur devrirıde Kadü'ten Sınıerk ın:i'a s:yyahat. Çeviren, Öm( r R ıza 
DoAruJ, İkioci cilt. 22-23. S. Kanaat Kitapevi. 
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kaplamalar Moğol yapılarında üstün bir zenginlik kazanmıştır. Olcaytu Türbesi 

bunun açık bir delilidir. Çini mozayıkların üstünlüğü kendini asıl Timuroğlu 

devrinde gösterir. Mavi C3.mide görülen teknik mükemmellik, arabesklerin zarif

liği, çini mozayıkların güzelliği aşılamamışnr. Bazan tuğlanın veya tuğlayı taklit 

eden sıvanın mat zemini üzerinde beliren ve çoğu zaman kendine yeten bu po

likrom ve parlak süs, diğer dekor nevilerinin yerini alarak bütün binayı kapla

mak.tadır. 

Moğol ve Timuroğlu mimarisinde, sırlı tuğla tezyinatın oynadığı büyük rol, 

Mave:aünnehirde taş ocaklarının bulunmayışından dolayıdır. Taş l:ulunmayınca 

tuğlaya baş vurulmuştur. Bu teknik zarQretin yanı başında, zevk unsurunu da 

dikkate almak lazımdır. O�ta Asya Türk kabilelerinin en büyük ziynetini bilhassa 

çok renkli halılar teşkil etmekte idi. Halının polikoromisini yapının keramiğinde 

tı:krar görmek cnlar için bir zevk olacaktı. Onun için Timurun kız kardeşinin 

türbesi (1371), Şahzinde Camii ( 1 392-1434) gibi yapılarda mimari, çini mozayık oyu

nu için bir vesileden başka bir şey değildir. Bu çini mozayıkın hakim rengi olan 

türkuvaz mavisi ; beyaz, siyah, sarı, yeşil renklerle birleşerek görülmedik bir zen

ginlik kazanmı7ar. 4 Tezyinat, evvelce görmüş o'duğumuz yazı, hendese ve 

bitki u:ısurlarından ibarettir. Hendesi unsurlar, İslam dünyasının Anadolu, Mı

sır ve Mağrip gibi bölgelerinde oynadıkları mühim rolü burada oynamazlar. 

Şeritlerin çevrelediği poligona! figürler çoğu zaman daha sadedir. En çok görü

le:ı tema, Selçukluların da çok kullandıkları sekiz uçlu yıldızlarla e�it kolları 

olan haç şekillerinin terkibinden ibaret kalmaktadır. Yazı, daha geniş bir yer 
tutar. Tuğla veya çini ile ifade olunan Kufi yazı, çoğu zaman kalın çizgileriyle 

duvarların, minarelerin veya türbelerin iç bükey satıhlarını örter. Kufi yazılar, 

kısa dini sözleri ifade ettiği halde, harf!eri yuvarh!k olan neshi yazı, az tulunur 

bir ustalıkla arapça veya farsça daha uzun metin�er için kullanılmıştır. Alçı üze

rine işlenmiş veya çini içi !lde ke;ilmiş olan ço:, zarif harfler, bitki kıvrım dal
lariyle zenginleşen zemin üzerinde belirir. Bitki, tek başına saplarının dolantılan 

ile ve hurma yapraklarının serpmeleriyle kemer köşeleri gibi, panoları ve duvar

larda muntazam surette yer alan iç bükey veya düz poligona! sahaları döşer. 

Samarra ve Nayin bitkilerinin uzak akrabası olan bu bitkiler, kendilerini tabi

attan daha çok uzaklaştıran değişiklikler geçirrn ştfr. Artık teşh is olunan asmalar 

ve kengerler yoktur. Salkım, dik ve biikük uçlu mızrak şeklinde bir meyveye 
dönmüştür. Hurma dal ı ya üçgen şeklind!dir yahut da eşit olmıyan iki dilime 

ayrılmıştır. Tepe tomurcı.ığu (fleuron) üç dilimli bir şekildedir. Bu itibarla bitki 

şekilleri, bütün sathı kaplıyan zemin oyunları ile, yılankavi serpintilerle veya 

gülbez!klerle doldurulmuştur. Bunlar kar billurlarını hatırlatmaktadır. Fatımi üs

lılbunun evvelce kullandığı bu yaygınlaşan garnitür nevi, Çin tunç işlerinin veya 

kumaşlarını'l tezyinatını hı tırlatmıkta ve uzak doğudan gelmiş olduğu intibamı 

uyandırmaktadır. 

4 Rcı:e C rousset, L es Civilisaıfor.s de L'Orielll . Tomc ı (f. L'Oricnt. Paris 1929, 288 . S. 



Karga ve Baykuşlann savaşı. Nasr Allah Abu'l - Ma'ali, Kelile oe Dimne 
Hcrat çığırı. XV. yüzyılın uk yılları. Gülüstan Sarayı Kütüphanesi, Tahran. 

(Pope'd•n) 
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M i N Y A T Ü R  

M O G O L  M İ N Y A T Ü R Ü  

( 215. - 225. Lev. ) 

1 73 

Moğol devrinin bilinen ilk resimli yazması İbni Bilitiş(inun meşhur Men a
fiul-Hayvan adlı eserinin farsça nüshasıdır. 1295 y ıllarında Tebrizde hazırlanan 
bu eser, Newyork Pierpont Morgan Library'de bulunmaktadır. Yazmadaki muh
telif ellerden çıkan doksan dört minyatür. Bidpay'ın masallarında olduğu gibi, 
türlü hayvanları gösterir, fakat üslup nekadar değişmiştir ! Burada hayvanlar bir 
humour havası içinde şematik olarak göstermektedir. Ayni zamanda ağaçlar da 
daha yapraklı bir hal almış, rüzgarla eğilmeye, kasırga altında bükülüp kıvran
maya 1-aşlamıştır. Bu minyatürlerin çoğu bilhassa manzaralı olanlar, pek az renk

li, impressioniste bir üslCipla, çini mürekkebi ile yapılmış Çin resimlerini taklit 
etmektedir. Donuk renklerle vücuda getirilen bu minyatürler, kıvrım kıvrım 
bulutlan, akar suları, bitkileri ve çiçekleri ile Çin tesirini belli ederler. Moğol
larla birlikte Çin tesirinin minyatür sanatına girdiği görülür. 

Moğol resmi, Gazan Han ile Olcaytunun veziri olan tarihçi Reşidü'd Din 
(1248-1 3 1 8) in koruyuculuğu altında büyük ölçüde gelişmiştir. İlk cildini 14 Ni
san 13o6 da Olcaytuya sunduğu bir Moğol tarihi olan Omiü't Tevarih onun en 
mühim eseridir. Reşidü'd Din, dostları ve öğrencileri için eserinin farsça v� arap
ça tercümelerini hazırlattı. Tebriz civarında Reşidiye adı verilen bir banliyö ku
ruldu. Burada evler, dükkanlar, kağıt yapılan yerler, kervansaraylar, hastahaneler 
ve türlü dillerde yazılmış ilme ve sanata dair altmışbin ciltlik bir kütüphane 
vardı. Muhtelif milliyette sanatkar ve zanaatkarlar Reşidiyeye gelmişler, orada 
"alimler mahallesi" nde alu, yedibin öğrenci ve sayısız üstadlar arasında yer al
mışlardır. Kitap sanatı bilhassa Reşidü'd Din tarafından teşvik görmekte idi. 
Başta kendi eseri olmak üzere birçok eser üstad hattatlar ve na�kaşlar tarafından 
yazılıyor ve resimleniyordu. Bununla beraber kendi hayatta iken Camiü't Teva
rihin resimlenen nüshalarından ancak dört parça bugüne kadar gelmiştir. Bu par
çalardan en mühimi iki kısım�an ibaret bir yazmadır. Bunlardan, ikiyüz yetmiş 
yedi yaprağı ihtiva eden 1307 (107) tarihli bir kısmı, Edinburg Üniversitesi Ki
taplığındadır; Altmış yaprağı ihtiva eden diğer kısmı da 13 14  (714) tarihli olup 
Londrada Royal Asiatic Societe'de bulunmaktadır. Camiü't Tevarihin Reşidü'd Din 
zamanında istinsah edilen diğer iki yazma da İstanbulda Topkapı Sarayı Müze
sindedir. Biri 1314  (714), diğeri 1 3 17 (717) tarihlidir. Fakat resimlerin pek azı 
XIV. Asrın başlangıçlarına aittir. Geri kalanlar XIV. Asrın sonlarında ve XV. 
Asrın başlarında yapılmışur. Bu yazmaların bütün minyatürlerinde Çin tesiri açıkça 
görülür. Bu minyatürlerin, Çin sanatını da bilen Türk ustalar tarafından yapıl
mış olmaları muhtemeldir. Burada erkeklerin çehreleri sertleşmiş, ağaç gövdeleri 
de kıvranan bir hal almış tır. Çizgilerin hakim olduğu bu minyatürlerde, parlak
lığım kaybeden renkler ikinci deı:ecede bir rol oynar. 

İlhanlılar zamanında en çok resimlenen bir kitap da Şehname olmuştur 
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İlhlni sülalesi, İranın yerlileri olmadığı halde, sanatı, bu bölgede büyük öl
çüde teşvik etmişler ; ressamları, Firdevsinin bu şAhe;erini resimlemeğe memur 
etmişlerdir. Firdevsi Şehnimeyi 1010 (H. 400) tarihlerinde tamamlamıştır. Bu 
eser asırlarca Müslüman nakkaşlar için tükenmez . bir kaynak olmuştur. Şehname 
kısmen tarihe, kısmen de İranın eski . efslnelerine dayanmaktadır. İlk Şehname 
yazmalarından biri - ki  umfuniyetle Demotte ŞehnAmesi diye anılmaktadır. r3:0 
tarihinde Tebrizde yazılmış ve birçok nakka� tarafından resimlenmiştir. Bu yaz
manın ellibeşten ibAret olan ve çoğu büyük boyda bulunan minyatürleri dünya
nın şAheserleri arasında yer alacak değerdedir. Bu minyatür yapraklan, şimdi 
muhtelif müzelere ve hususi koleksiyonlara dağılmıştır. Demotte ŞehnAmesinde 
( 1330) ki minyatürlerden bir çoğunun monümental üslQbu, bılhassa harp sahne
leri, Çin Türkistanmda Khoço kazılarında meydana çıkarılan Uygur Türklerinin 
duvar resimlerini hatırlatır. Bu minyatürlerden İsfendiyann cenAze alayım göste
ren ve bugün British Museum'da bulunan minyatürde Türk - Moğol çizgi üslQ
bu, diğer minyatürlerde görüldüğünden daha fazla göze çarpar. Muztarip insan

ların hareketleri ile dolu olan bu sahne sonraki ress3mlar tarafından nadiren ge
çilen dramatik bir realizm gösterir, Cenbeyi takip edenler, Moğol tiplerinin mü
kemmel karakter çalışmalarıdır. 5 

1 330 - 1331 (73 1 )  tarihini taşıyan tamam yazmalardan biri Topkapı Sarayı 
Müzesinde, 1 333 tarihli olan diğeri de Leningrad Müzesindedir. Üçüncü bir 
yazmanın yaprakları, muhtelif hususi koleksiyonlara dağılmıştır. Bunlardan Pa
risde Henri Vever koleksiyonunda bulunan ve 1340 tarihinde yapıldığı anlaşılan 
bir minyatür, bilhassa dikkati çeker. Muztarip bir ihtiyarın kollan arasında ba
yılmış bir kadını gösteren ve birbirinin omuzları üZerinden eğilen üç kadının 
acıklı çehre ifadeleri ve hareketleriyle dramatik havası bir kat daha beliren bu 

minyatür, gerek İslam nakış sanatında nadir görülen bir örnek olmak, gerekse 
bir merkez etrafında şahısları toplamak itibAriyle değer kazanmaktadır. Şiraz çı
ğırına izAfe edilebilen bütün bu minyatürlerin resim üslQbu, çağdaş Tebriz çı
ğın minyatürlerinden dah'.1 az itinalıdır ve kırmızı zemi.ı1 üzerine siyah çizgi ile 
resmedilmiştir. tlive olunan diğer renkler pek azdır. Nakkaşın paleti sAdece mA
viye, kırmızıya, zeytin yeşiline, leylak rengine ve altı:ı sarısına inhisar . etmiştir. 
Bu devrin diğer minyatürlerinde o kadar kuvvetle kendini gösteren Uygur tesiri 
burada tali bir rol oynamaktadır. İlk Moğol devrine ait, çoğu ŞehnAme olan 
başka yazmaların minyatürleri küçük boydadır. Bunlardan en tanınmış olanı, bu
gün tamam olmıyan, fakat minyatürlerinin bir çoğu Dublin'de Chester Beatty 

Koleksiyonunda bulunan bir yazmadır. Minyatürleri, Selçuklular zamanında ge
lişmiş olan üsldba dayanm�ktadır. Rey fayanslarının tetkiki bunu gösterir. 

Topkapı Sarayı Müzesinde bulunan bir murakkada ( Hazine Kütüphanesi 
No : 2 152) bulunan büyük boyda bir minyatürü de burada hatırlatmak lAzımdır. 
Kovaladığı suvariye uzun mızrağını saplayan suvarinin sert hareketi, mızraklanan 

5 M. S. Dimand, A Handbook of Muhammadan arı, New York, 1947, 28-35. S. 



Hümay'm saray bahçesinde Hümayıln'u kabulü. Bilinmiyen bir yazmadaıı. 

Hcrat çığırı, H. 734 (M . 1'30). Musee dcs Arts D!coratifs. Nakkaş Mirza 
Gıyascddine atfedilmektedir. (Gray'dca). 
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suvariıı in öne coğru yıkıl11ı, kollarının aşağıya doğru sarkışı, bütün bunların 
manzau.dan yükselen bir sessizlik içinde geçmesi, bu eserin, ruh hallerini çizgi 

ve rcnkleıle tes� i t etmesini iyi �ilen bir ressam efö:ıden çıktığını gösteriyor. 

T İ M U R O Ô L U  M İ N Y A T Ü R Ü 

( 226. - 230 . Lev. ) 

Bağdadı 1401 de zapteden Timur, yazılı kaynaklardan öğrendiğimize göre, 

bir çok ressamları Bağdattan beraberinde yeni kültür merkezi olan Semerkanta 
götürmüştür. Fakat Semerkanttaki yazmalardan bugün elde bir şey yoktur. Bu
nunla 1:eraber, bu devrede Şiraz ve Bağdad gibi başka merkezlerde yazılmış bir 
çok yazmalar vardır. 

Şirua, umiimiyetle Timurcğlu çığırımn b�iği olarak bakılmaktadır. Bu ye
ni üsliip, Hacuy-i Kirmini (128 1 - 1350) nin divanında açık olarak görülür. 1 396 
da Bağd!.tta ünlü hattat Tebrizli Mir Alinin yazdığı, dokuz minyatürle süslen
miş olan bu eser bugün British Museum'da bulunmaktadır. Bu minyatürlerden 
biri Bağdatta CelAyiri Moğollarından Sultan Ahmedin (1382 - 1410) hizmetinde 
çalışmış olan nakkaş Cüneydu's Sultaninin imzasını taşır. Bu minyatür «kom
pozisyon meselelerini halletmek hususunda gösterdiği kolaylık ve manzaralarındaki ltal
yan ouaıırocentosunu hatırlatan romantik ifadesi ile bizi hayretler içinde bırakır.• 8 

Herat, Timurun sevdiği oğlu ve halefi Şahrukh tarafından tarafından hükQ
met merkezi olarak seçilmişti.  Şahrukh meşhur kütüphanesi için birçok nakkaş 
kullanmıştır. Bunlar arasında Nakkaş Halil, devrin dört hArikasından biri olarak 
sayılmakta idi. Yalnıi ressam Mani, ondan üstün tutuluyordu. Şahrukhun oğlu 
Bay Sungur Mirza (1433 de ölmüştür) tarafından kurulan kütüphane ve kitap 
sanatları akademisinde, hattat nakkaş, müzehhip ve mücellitlerin teşkil ettiği kırk 
kişilik bir heyet vardı .  Nakkaş Emir ŞAhi ile Gıyaseddinin de katıldıkları bu 
heyetin başında Hattat C3fer Buysunguri bulunuyordu. Saray nakkaşları daha 
mücerret bir anlayışla Şehnimeyi resimlemeye devam etmekle beraber, meşhur 
NizAmi) ile SAdinin romantik ve mistik şiirlerini resimlemeye daha çok al4ka 
göster�iler. NizAmi ( ı  140-1203) nin Hamse adıyla tanınan Mahzenu'l Esrar, Hus
rev ile Şirin, Leyli ile Mecıiıin, Heft Peyker (yedi portre) ve İskendemAmeden 
müteşekkil manziim eseri ;  Sadi'nin ( ı ı82-1292) meşhur Bustan ile Gülistanı, 
nakkaşlara mevzu olmadan bir buçuk iki asır önce yazılmış olduklan hade, ancak 
XV. Asırda ele alınmışlardır. Bu gecikme yeni bir hassasiyet devrinin açıldığını 
göstermektedir. Nakkaşlar bu kitapların minyatürlerinde Herat Çığırına has olan 
ve bu eserlerin romantik ve lirik muhtevasına uygun düşen expressif bir üsliibu 
geliştirdiler. Figürler, ince ve küçük ölçüde gösterilmeye başlanmış engin ufuk
ların, sünger gibi görünen dağlafın teşkil ettiği tezyini bir manzara içine alın
mıştır. Renkler parlak ve ahenklidir. İlk Moğol renklerine birçok yenileri ilAve 
olunmuştur. 

6 B. Kühnel, Doğu lsldm Memleketlerinde Minyatür. Ankara, 1952, 27. S. 
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Herat çığırma ait birçok nefis yazma. Şabrukb devrinde vücuda getirilmiştir. 
Pariste Louis Cartier Koleksiyonunda bulunan Niziminin güzel bir Hamsesi, 
Şahrukbun mühürünü taşımaktadır. Tahrandaki Gülistan Müzesinde bulunan Ci\
fer Baysungurinin yazdığı (1429-30) Şehnilme, Timuroğlu devrinin bir şilheseri
dir. İhtiva ettiği yirmiiki minyatür. Herat resim çığırının yüksekliğıni gösterir. 
Bu minyatürler, parlak renkleri ve zengin ayrınulan ile kendilerini belli ed�rlcr. 
Gülistan Müzesinde bulunan bir Kelile ve Dimne yazmasının da son derece 
güzel minyatürleri vardır. Bu yazmanın bir minyatürü, sarı zemin üzerinde. ancak 
rüyalarımızda gördüğümüz ağaçları, boy boy, renk renk sünger gibi dağlan. ka
natlarını çırparak sağa sola1 aşağı yukarı gidip gelen ve manzaranın rüyamsı bi
lini bir kat daha arrıran iri kuşları ile bir renk senfonisi olup Moğol devrinde 
göremediğimiz öz bir sanat anlayışının sayısız belgelerinden bir tilnesidir. Metro
politan Müzesindeki 1447 tarihli yazmanın bir minyatürü gelişmiş Timuroğlu 
üslılbuna örnek olarak gösterilebilir. Bu minyatür, Husrevi pınarda yıkanan Şirine 
bakarken göscermektedir. İnce tekniği. sahneni n samimi havası. küçük figürleri 
ile. XV. Asnn ilk yarısın fa Herat çığırının özelliklerini belli eder. 

Timuroğlu devrinin sanatkarlarına ilham veren çağdaş bir eser de. Molla 
Cimi ( 1414-92) nin mistik ve lirik şiirlerini b r araya toplayan divanıdır. 1463 

ile 1479 arasında. şairin hayatta olduğu sıralard a meşhur hattat Harzem'li Ab
dülkerim tarafından yazılan bir nüsha Newyorkda Metropolitan Museum'da bu
lunmaktadır. Hattat. Karakoyunlulardan Cihan Şah'ın Tebrizdeki sarayında çalış
tığı için bu divanın orada yazılmış olması muhtemeldir. Divandaki onaln minyatür 
parlak renkleri. itibilri manzaraları ve bir çok şahısların başlarındaki hususi sa
rıkları ile batı İrandaki Timuroğlu üslılbunu bel li eder. 

Minyatür için en parlak devir Sultan Hüseyin Baykara (1468-1 506) 

ile veziri. ayni zamanda ş3.ir1 musikişinas ve nakkaş olan Ali Şir Nevai'nin 

himilyeleri altında Heratda başlar. Bu devrin en ünlü nakkaşı Herat'lı Kema
lettin Bihzad idi. 1440 sıralannda doğmuş, 1533 e doğru ölmüştür. Tebrizli Pir 
Seyid Ahmedin talebesidir. Bihzadın elinden çıkmış, imzasını taşıyan veya üs
lılbunun özelliklerini aksettiren eserler azdır . Bu eserlerden imzasını taşıyan ba
zıları kopyadır, bhılan da çağdaş işler olup onlara sonradan imzalar ilAve olun
muştur. 

Onun bilinen ilk eseri Baltimor'da Roben Garret koleksiyonunda bulunan, 
Şerafeddin Ali Yezdi'nin Zafernlmesi için altı çift sahife üzerine 1467 tarihlerinde 
yaptığı minyatürlerdir. Sultan Hüseyin Baykara için yazılmış olan ve resimlenen 
bu eser Timurun hayatım ve zaferlerini anlatmaktadır. Tahtında oturan Timur. 
Timurun sarayında kabul resmi, kaleye hücum, bir camiin inşan gibi konular, 
derin bir renk zevki1 bir gerçek duygusu, büyük bir kompozisyon anlayışı ile 
tesbit edilmiştir. Bu eserde ressam, sahifeler üzerinde serbestı;e çalışmak imki
mnı bulmuştur. Onun elde ettiği bu imtiyaz, kompozisyona nasıl büyük bir e
hemmiyet verdiğini gösterir. Ziten Bihzad diğer eserlerinde de resme nazaran 

metne, bir kaç satırlık bir yer ayırmıştır. Bu değişiklik, zamanla rcs:nin kazan

dığı ehemmiyeti belirtir. 



Ç.Oban ve Hükümdar Dara. Nakkaşı Behzad. Sadi, Bustan. H. 893 (M. 1488). 
Kırallık Kitaplığı, Kahire. (Gray'dcn) 
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Bu gençlik eserinden sonra Bihzadın üslubunu en iyi belirten iki yazmadan 

biri British Museum'da bulunan 1442 (846) tarihli Niziminin bir Hamsesi olup 

vazmadan sonra, 1493 (898) tarihinde yapılmış üç minyatürü ihtiva etmektedir. 

Diğeri de Kahiu Krallık Kütüphanesinde bulunan 1498 (893) tarihli bir Bustan

dır. Bu resimlerde, sanatkar keskin bir müşahedeci ve ince bir renkçi olarak 

görülmektedir. Hamsenin minyatürlerinde mavi, gri ·ve yeşil gibi soğuk renkler 
hakimdir. Kahiredeki Bustan·ın minyatiırleri Bihzadın üslubunu en yüksek mer
tebesinde gösterir. Bunlar hareket ve hakikat dolu, kompozisyon şaheserleridir. 

Figürler, ifdde ve hareketleriyle birer şahsiyettir. 

"Bihzad kıymetleri, serapa müsiki olan bir duyuş inceliği ile ayarlamış ve 

ı!ihengi muhafaza edebilmek için insan cildinin tonlarını sonsuzluğa gidecek �eki/de 
derece/emiştir. Siyah bir /ek� elde etmek için, eserin!! hemen hemen daima bir si
yah insan koymuştur. Manzarada, birçok kıymetleri ihtiva eden koyu yeşili tercih 
ermiş ve buııu elbiselerde ve teferruatla kullanmaktan kaçınmıştır." 7 

HülaS2, Bihzadın en çok mavi ve yeşil gibi soğuk renklerden hoşlandığı, 
hadiseleri şahısların çehre ve hareketlerinde belirtıneğe çalıştığı anlaşılmaktadır. 
Onun minyatürleri romantik aşk sahneleri ile dramatik cenk sahnelerini ihtiva 
eder . .  

Sultan Hüseyin Baykaranın iki nefis portresi de Bihzadın Timuroğlu dev
rine aittir. Bunlardan biri Martin Koleksiyonunda olup yeşil zemin üzerine ta
mamlanmamış sade bir desendir. İranda ilk defa gerçek bir portereye, ma�di ve 
manevi taraflarıyle incelenmiş bir şahsa rastlanıyor. Caminin yazma bir diva
nında, dönen dervişleri gösteren minyatür de Bihzada veya çığırına atfolunmak
tadır. 

7 E. Kühnel, aynı ese:, 30. S .  
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E Y Y 0 B İ L E R  

ı 171  de Selihaddin-i Eyyubi, Fatımi halifeliğine son verir. Selahaddin dün
ya tarihinde Haçlı'lan yıldıran bir kahraman olarak tanınmıştır. ı 187 de Frank
lardan Kudüsü almış, sonra Suriyenin büyük bir kısmını ele geçirmiştir. Eyyubi 
sülAlesi, kuzey hududu, Erınenistana varan geniş bir ülke üzerinde ancak 1250 

ye kadar hüküm sürmüştür. 

Selihaddin-i Eyyubi, Kahireyi muhtemel dış tehlikelere karşı korumak malt

sadiyle surlarla kuşatmı.Ş, içeride Fatımilerin ezmek istediği sünniliği tekrar can

landırmıştır. Askeri ve idari bakımdan çok parlak olan Eyyubi devri, saltanatın 

pek kısa sürmesinden olsa gerek, sanat alanında bir yaratıcılık gösterememiş, sa
dece Fatımi mimarisini devam ettirmiştir. 

I .  D l N T M 1 M A R l 

A .  T Ü R B E L E R  
(23 1 .  - 232. Lev) 

Eyyubllerin Mısırda inşa etmiş oldukları dini yapılar sayıca pek kabarık de
ğildir. Bunlar, İmam Şafii'nin (121 1), Ebu Mansur İsmiil'in ( 12 16), Abbasi ha
lifelerinin (1240), MAlik Silih Eyyub'un ( 1249 - 1240) türbeleri istisna edilirse, 
yok olup gitmiştir. Bu türbeler XI ve XII. Asırlarda Kahirtde yapılmış olan tür
beler gibi kubbelidir. Tuğladan olan kubbe, kare şeklindeki taştan yapılmış kas
nağa, üstüste sıralanan yuvalı tro:nplarla bağlanmaktadır. Zaten bu mukarnaslar 
yayılmağa başlamıştır. Tatbikine devam olunan iki kemer şeklinden biri, İmam-ı 
Şafii'nin, Malik Salih Eyyubun türbelerinde görülen gemi teknesi, öbürü de, Ebu 
Mansur İsmiilin türbesinde görülen sivri kemerdir. 

Kapılar, gittikçe artan bir zenginlik ve ehemmiyet kazanır. Malik SAiih Ey
yub türbesinin büyük kapısı, nişlerinin sıralan, istridyeli madolyanları, dantelli 
bordürleri ile, El Akmer Camiinin kapısını hatırlatmaktadır. Yalnız burada mi
mar, El Akmerdeki vaziyeti tersine çevirmiş, mukarnasb nişleri yukarı koymuş, 
sütuncuklu nişleri de aşağı almıştır. Fakat heyeti umumiye her ilci yapıda da ay

nıdır. Burada, istiridyeli madalyonlan ve atkı taşının üzerinde, E l  Akmer Ci-
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ıniindeki büyük nişin bordüründen başka bir şey olmayan dantelli sayvanı (Lamb
requin dmtele ) tekrar buluyoruz. Fatunt motiflerinin devam ettiği apaçık görül-
mektedir. · 

B. M E D R E S  E L E R 

EyyO.bilcrle birlikte sünnllik de Kahireye girmiştir. Bu değişildik neticesinde 
yeni bir yapı tipi olan medrese görülmeğe başlar. İmam-ı Şafiinin mezarı yanın
da, ilk medreseyi ( 1 180) yaptıran Selihaddin-i Eyy6.bi olmuştur. Mısırda medre
senin hakiki miiessisi odur. Makrizi, .Eyy6.bilcr devrinde dört sünni mezhep için 
Yirınibeş medrese yapıldığım yazarsa da, ne yazık ki bunlardan hiç bir. şey kal
mamıştır. Bu arada, Malik. Kimil tarafından 1225 tarihinde yaptırılan Kamiliye 
medresesi de yok olup gitmiştir. Yalmz bu yap�ann, avlulu olduğu, avlunun ke
narlannda hizan dört, çoğu zaman iki eyvanla talebe hücrelerinin bulunduğu ya
zılı kaynaklardan biliniyor. Bu bilgiyi, Eyy6.biler devrinde Şamda ve Halepte ya
pılmış olan medreseler ·de kuvvetlendirmektedir. Umo.miyetle basit ve büyük bir 
sanat değerinden mahrum olan bu medreselerin çoğu harap, tanınmaz bir hal
dedir. Fakat bunların araunda, Şamda bulunan ve nisbeten asli şeklini muhafaza 
etmiş olan Adiliye Medresesi bir çok bakımdan üzerinde dikkatle durulmağa değer. 

ı . A D İ L İ Y E M E D R E S E S İ  

Selahaddin-i Eyy6.binin kardeşi Milik Adil Seyfeddin Ebu Bekir tarafından 
1223 (620) de yaptınlmış olan bu medrese 1600 metre karelik bir sahayı kaplar. 
Plin, ortasında vaktiyle bir şadırvan bulunan avlu ile, etrafındaki salon, eyvan 
ve hücre topluluğundan ibarettir : 

B - Mescit 
C - Kubbeli türbe 
D - Giriş (portal, dehliz, iç kapı revakı) 
E - Büyük eyvan 
F - Küçük eyvan 
G - Odalar 

Sauvaget'nin incelemeleriyle1 asli hüviyeti iyice anlaşılan bu yapıda, yalmz 
medrese müessesesinin ihtiyaçları dikkate alınmamış, ihenge de ehemmiyet veril
miş ; mantığı, zevk de değerlendirmiştir. Adiliye medresesinde dikkati çeken taraf 
teknik mükemmelliğin yanında sadeliğe gösterilen titizliktir. 

Planda H harfi ile gösterilen güney-batı köşesi, belli olmayan bir tarihte 
sonradan tekrar yapılmıştır. Benzeri diğer yapılara kıyas edilirse bu tonozlu oda
nın cimi içine geçit verdiği ve hasır, halı, süpürge, kandil, mum vesaire gibi 

1 J · Sauvqet, La Madrasa Adiliyı ( Lıs Momum.,.ts Ayyoubidlls d11 Damas. Livnisan II. 
Paris. 76-91 S.) 
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cami ile ilgili malzemenin muhafazası için kullanıldığı büyük bir ihtimalle ileri 
sürülebilir. Girişin bize göre sağında bulunan ve J harfi ile gösterilen salonun 
ilk durumu ye ne işe yaradığı sarih olarak belli değildir. Bir mihrabı olan ve 
ayn bir kapı ile içine girilen bu salonun medresedeki diğer kısımlarla hiç bir 
irtiban yoktur. Vaktiyle bir kubbe ile örtülü bulunmuş olması muhtemeldir. Ne 
bu salonun plaru ne de medresenin miitad nizamı, bu salonu dışardan gelen-
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lere mahsus bir mescit olarak kabule imkan vermez. Sauvaget, akla en yakın 
faraziye olarak bu salonun sofilere mahsus bir toplantı yeri olduğunu ileri sür
mektedir. 

Kuzey-batı köşesiyle, kuzey-doğu köşesinde bulunan ve XIV. Asırda haçviri 
iki Ka'aya tahvil edilen yerlerin ilk planı da sarih olarak belli değildir. Bununla 
beraber kuzey-doğu köşesinde helaların bulunmuş olmasına hükmetmek icabeder. 

Bu köşedeki lokallerin avlu ile doğrudan doğruya irtibatı olmaması, dehlize açıl
ması ve medrese bünyesinin adeta dışında kalması da bu ihtim3li kuvvetlendir
mektedir. 

Kuzey-batı köşesinde ilk vaziyet bir üst katın mevcudiyeti ile aydınlanıyor. 
Avlunun doğu ve batı cephelerine verilen yükseklik ve bu cephelerin üst kısım
larında görülen pencereler bunu belirtmektedir. Bu pencereler ait oldukları talebe 
hücrelerinin sayısına tekabül eder. Avlunun kuzey cephesi elevasyonu bu odaların 
büyük eyvan ile iki ayrı guruba bölünmüş olduğunu gösterir . Şu hale göre, do
ğu gurubuna geçit veren M merdivenine, batı gurubuna geçit vertn bir ikinci mer
divenin tekabül etmesi gerekir. Bu merdivene de yapının kuzey-batı köşesinden 
başka, mümkün ve makul bir yer gösterilemez. Bu mülahazayı, Suriyede Eyyftbi
lerin yaptırmış oldukları medreselerin pldnları da destekler . 

u. -A S K E R  t M 1 M A R 1 

Eyyöbi sanannda asıl yenilik askeri mimaride kendini gösterir. Selahaddin, 
Haçlılarla dan savaşları sırasında batının askeri mimarisini Suriyede görüp tanı
mağa fırsat bulmuştu. Hükfunet merkezi olan Kahireyi yeni surlarla çevirmek 
istediği zaman bu gördüğü tahkimattan çok seyler almıştır. Selabaddinin Kabirede 
yaptırdığı surlar bossage'lı taşlarla örülmüştür. Kuleler, Fatımi devrindeki kare 
kuleleri değil, Haçlıların Fransız usillüne göre inşa etmiş oldukları yuvarlak kule
leri tekrarlar. Tamamlanmamış olan bu müdafaa tenibatından yalnız Fustatda 
meydana çıkarılan bazı kalıntılarla, Kabirenin yüksek kalesi (Burce'z Zner) kal:nış
tır. XI. Asırda Suriyede do�muş olan çıkma mazgalları (breteche) da Kabireye 
Selahaddin sokmuştur. Bu mazgallar bir çok katlı yuvarlak konsollara dayanmak
tadır. Bedre'! Cemati zamanında Babu'n Nasr, ve Babu'l Fütuh'da .kullıınılan 
pandantif üzerine kubbeler, geçme tonozlar Selahaddinin tahkimatında da görülür . 

* 
• • 

Tezyinat : Eyyilbiler devrinde tezyinat daima bitki motiflerini ihtiva eden yıldızlı 
poligonlardan müteşekkildir. Hendesi çizgiler çok açık, çok düzgündür. Arabesk ile 
birlikte yazı da kullanılmıştır. Y a1nız tezyini değeri dolayısiyle ara sıra kullanılan 
KOfinin yerini Neshi, yani yuvarlaklaşmış yazı alınışur. Doğudan gelen bu yazının 
benimsenmesi, sünnlliğin, şiiliğe tepkisi ile aynı zamana rastlar. 
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M E M L 0 K L E R  
Mısır , 1250 den 15 17 ye kadar Memlukler tarafından idare edilmiştir. As

len Türk olan ve kışlalırı Nil üzerindeki Ravza adasında bulunduğu için Bah
ri'ler adıyla anılan Türk Memluklerini (1250-1382), aslen Çerkcs olan ve kışla

ları Kahire kalesinde bulunduğu için Burci'ler adı ile de anılan Çerkes Memliik
leri (1 382-15 17) takibeder. 267 yıl kadar devam eden Memluk saltan::u sık sık 

başgösteren iç savaşlara, siyasi karışıklıklara rağmen muntazam ve muazzam bir 

devlet şeklini almıştır. Mısırda bıraktıkları· mimar i eserler, Memluk sultanlarının 
güzel s:natb ra verdikleri büyük ilgi ve sevgiyi gösterir. 

ı. D I N i  M I M A R l  

G.!rek Türk, gerek ç.�rkes Memlukleri zamanında birçok cami, medrese ve 

türte yapılmışnr. Türklerin yaptıkları camilerden ancak on, Çerkeslerin yaptık

h:rından da yirmidört kadarı kalmıştır. Medreseler sayıca daha üstüx:dür. Buı:

ların yirmisekizini bir:ncikr otuzunu da ikinciler yapnrmışnr. Memliiklar zama

nında çox sayıda türce yapıldığını da g5rüyoruz. Bunların çoğu harap olmakla 

beraber, Türklerin y:ıptıklanndan otuzbiri, Çerkeslerin yapuklarından da yirmi

clördü hala durmaktadır. Bu FPl ı:evikrinin, sadece sana değeri tstün olanla
rır.dan birkaçı üzerinde durarak Memlılk üslubunun öz.:lli:\lerini bdir:meğe ça lı
şacağız. 

A .  C A M i L E R  

1 .  B A Y B A R S  C A M i t  
(233, - 236. Lev.) 

Kahirenin Türk Memhiklerine borçlu olduğu en eski cami, Toluncğlu, El 
Ezher ve El Hakim camilerinden açık surette mülhem görünen 1. Bayl:'ars 
(126o-1277) ın 1266 da yaptırdığı, bugün dörtte üçü harap bir halde bulunan 

Baybars camiidir. Kare bir kuşatma duvarının çevirdiği camiin dikd3rtgen şek

linde olan avlusu kuzey, doğu ve bJU taraflarında çifte galerilerle çevrili idi . 
camiin içinde mihraba muvazi altı nef vardır ki bunları da, ort2.lannda mihraba 

dikey olan üç nef kesmektedjr. Orta nef, yandakilerden daha genişti. Bu nefJer 

mihrabın önünde bulunan kubbe ile kapalı bir kısma ulaşıyordu . Bu kubbe bu

gün mevcut değildir. Kemerler, sivri kemerlerdir. Orta kemer, yarlardakinden 
daha geniştir. Kıble duvarı ile yan duvardaki pencere!er de sivri kemerlidir. 

Mihrabın sağında ve solunda birer niş vardır. Di_ter muhtelif tc:ferruat, Fltımi 
modelin hıltırasını belirtmektedir . Tuğla ::.yaklara, antik yapılardan alınma sütun

lar yerleştirilmiştir. Cilmiin üç girişi, ço� çıkıntılı kapı revaktan olup, El Hakim 
veya Mehdiye tipine göre nişlerle süslenmiştir. Kuzey kapısı pandantifli bir kub

be ile örtülüdür. İç yan ken:er!er gömme i.'ci ayağa dayann:akta, girift çizgi'.erin 

süslediği istiridye gibi yivli bir ni?i içine almaktadır. Doğu ve batı caraflann
dalti kapı revakları birer manastır tonozu i le örtülüdür. camiin dışında iç bas
kıyı kP.rşı!ayan dayanma ayaklan buluı:m:ıktadır. 
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82. Şekil - K a hire. Baybars C:lır.ii .  PIAn (Glück -Dicz'dm). 

Elli yıl sonra 1 3 1 8  de Malik l'\aw Muham'l:ec!in iç k'1lede y� p i ırdığı cami, 
d:!ha küc,:ük ol:.ıp ayni  planı tekrar c::•.!e r. 1 320 tarihini taşıym CüP.cyd c�,mii,  
Osm�nl ı  devrinde gcçfrdiği onarımlar yüzünden i ik ıcklini ço;< hıyb� trniştir. 
S'.tti \' isb ( 1 3 39), l\ l ardfoi ( 1 340), Aksungur ( 1 346), frrir ş,�yb \ 1 349) c2mi
lcri ; Rıyb�,rs ( amiinin büyüklüğüne ulaşamayan, ilı:inci dercce,:' e_, k ·�: ç:.k  y::.p!b : d;r. 

Çcrkes Memlükkri mİ!:ııar1 Lir ye ;ilik g ster .nemi ; ,  "E rk M·� �,-. Jükle�inin 
pnğramlar ı  ;ı, ya;-, ı  ve süsleme s istcm: cri  i �.::fü: i rmc'.J : yctit; :r;i�tir. Avlusu 
rcv:>ız!:::rla çevr�li, haremi ço�'- süru .� lu ,  ncLc:i �.::u1_ b� Juv:::rma par �lcl o!a:ı b-..ı 
ç�mi (� Lizcı:.i, xı:v. \ ;:  xv. A :; ı rl.ırd J Çç: : :::s J\km� ü�Lri za:n:ı.nn:da da ,ıe-.. arn e :'. e r .  
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83.  Şcldl - ıc.�hire. Şeyh M ili.le Müeyyed CAmii. Plh (Hautccoeur - Wiet'Jcn). 
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2 .  Ş E Y H  M A L İ K  M Ü E Y Y E D  C A M ı t  

(237. - 242. Lev.) 

Bu neviden eıı son büyük cimi, 1420 de Sultan Müeyyedin Babu'z 
Zuveyle yakınında yaptırdığt Şeyh Müeyyed chnildir. Avlusu üç çifte galeri ile 

çevrilmiş ola:ı bu camide kubbeye paralel üç nef, namaz kılınan yeri te;kil 
eder. Her i...lti uçta kub'Je!i türbeler vardır. CAmün içini darlaştıran bu türbele
rin mevcudiyeti, bu dini mimarinin teklmülünde dikkate değer bir hususiyettir. 
Mezar, sünni te'sisin hemen hemen zarQ.ri bir parçası olarak kendini gösterir. 
Bu çeşit cimiler, nizam ne olursa olsun, çoğu zaman türbeli-camilerdir. 

B. M E O R E S  E L E R 
Medrese, yavaş yavaş camiin yerini almağa baslar, hatti bizı cimilerde 

medresenin p!i�ı tatbik edilir. Haçviri medrese tipi, tedricen diğer tiplerin 
yerini alır. 

XIV. As ırda medrese!eri.n sayısı artar. Fakat bu asırdaki bizı medreseler 

orta:!a:ı kalk."D. ş veya zamanımıza o kadar harap olarak, yahut da onarımlara 
1 1ğtayara.lt gelmişlerdir ki onlann ilk şekilleri hakkın:ia sarih bir fikir edinmek 

mümkün değildir. 

Mi1ik Eşref Halil, Sungur Sa'di, Beşir Ağa Candar, Esenboğa medreseleri 
bu aradadır. Sancar Cavli, Salar gibi bizıları da meyilli bir s.rizi üzerinde, bir 
�ok&ğın t.öşesinde t-ulunduğu, türbelerle sıkıştırıldığı içio, planlarını geliştire
memişlerdir. 

Memlılklar devrinde çok yaygın olan bir dini yapı tipi de, mescidi ve tür

beyi bünyesinde toplayan medreselerdir. Sultan Kalavun ve Sultan Hasan med
reseleri bunların başında gelir. 

ı. K A L A V U N  M E D R E S E  - T Ü R B E S İ  

(243. - 246. Lev.) 

Bu medrese 1285 de in�a olunmuştur. Geniş bir k-ulvara girilince mescit ve 
medrlse solda, türbe ile minire sağda kalır. Soldaki yapı manzumesine soldaki 
kapıdan geçilince şadırvanlı bir cvluya girilir. Bu avlunun kuzey ve güney ke

narlarında iki eyvan vardır. Talebe hücrelerinin bulunduğu doğu ve batı kenar

ları harap bir haldedir. Güney tarafındaki büyük eyvan, iki yan nefle daha ge
niş bir orta neften ibiret olan haremden başka bir ş�y d�ğildir. Namaz kılınan 

bu salon, yanlarında daha küçük birer kemer bulunan daha geniş bir kemerle 

avluya açılmaktadır. Bu düzenin daha eski bir örneğini Cuyuşi Cilmünde evvel

ce görmüştük. Kareye yakın bir plin içinde bulunan sağdaki türbe, Kubbetü's 

Sakhranın bir haurası olup dört ayak ile granitten dört kalın sütunun teşkil ct
ti6i bir sekizgen şekilden ibaretıir. Türbeyi örten kubbenin (eskisi yıkıldığından 
yenisi yapılmışın) sekiz kenarlı yüksek kasnağındaki sekiz açıklığın kemerleri ha-
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fifçe taşkın sivri kcmerlerdir. Türbenin sokağa bakan yüzünde ikisi dar birisi 
geniş olmak üzere, kemerleri yine sivri olan yüksek nişlerin biribirini takip et
tiği, içlerinde üstte çift, altta tek ı:encerelerin bulunduğu bu işler arasında mer
mer sütunlara dayanan ayaklar görülmektedir. Bu nişlerin altında bir yazı ku
şağı, ayaklar üzerinden de geçerek uzanır. İçeriye vitraylar, dışanya kafes par
maklıklarla kapalı bulunan pencereler, içeride alçı üzerine işlenmiş firizlerlc çev
relenmiştir. Geniş bir yazı frizinin çerçevelcdigi mihrap, türbenin en zengin ta
rafıdır. Sağında ve solunda yanlara doğru, çıkıntılı ve kademeli olarak genişleyen 
desti başlıklı (Caliciforme) üçer mermer sütun bulunmaktadır. Mihrap kemeri 
atnalı şeklindedir, dişli siyah ve beyaz taşlarla örülmüştür. Aralarında mermer 
ve sedef mozayıkJar bulunan tezyini ın!hiyerte küçük mermer sütun dizilerinin 
silSlediği mihrap içi, hayranlık uyandıran bir zenginliktedir. 

Bu yapı topluluğunu kuzey tarafında devam ettiren Maristan (hastane) bu· 
gün harabe Mlindedir . 

· --�-·------ - -�-- - 11�-n.-:s 

84.  Şekil - Kahiı e. Kalavun Medrese - Tüıbcsi. PlAn (Briggs'lenJ . 

• 
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2. S U L T A N H A S A N M E D R E S E S İ  

(247. - 252. Lev.) 

Kalavunun bu eseri ile, taşıdığı yabancı tesirlerden dolayı, biraz brışık bir 
örneğini bize veren medrese, MemlUkler zamanında mimarların uzun araştırma
lanna konu olmuş ve en başanlı ifadesini 1 356 da, Sultan Hasan Medresesinde 

bülmuştur. Arap tarihçisi Makrizi, •lslô.m aleminde_ Sultan Hasan Medresesine, bü

>üklüp 'De mim2risinin düzmi bakımından kıyas ,dilebilecek tek bir mô.bet göste

rilemez.• der. 2 

Yapının inşası üç yıl sürmüş, günde bin dinara malolmuştür . Ünlü Arap 
tarihçisinin ifAdesinde hiç bir aşırılık yoktur. Gerçekten bu medrese nisbetlerinin 
genişliği ile olduğu kadar, arabesklerinin kıvraklığı, mozaiklerinin temizliği ve ya
zılarının zarifliği ile de Türk - İslim Abidelerinin eıı güzellerinden biridir. Bu 

medreseni� plinını anlamak için, gerçekleştirmek zorunda olduğu proğramı ha
tırlamak faydasız olmayacaktır. Medrese, dini bilgiler veren, bilhassa fıkıh öğre
ten bir mekteptir. Kur'andan ve hadislerden çıkarılan prensipler hep sünni ol
malda beraber biraz farklı tatbikata imkln vermiştir. VIII .  ve IX. Asırlarda ya

şayan dört imim, İslam dünyasında ayrı ayrı yayılan ve öjretim konusu olan 
dört mezhebin kurucuJarı olmuşlardır. Bunlar MAiiki, Hanefi, Şif ii ve Hanbeli 
mezhepleridir . Bu mezheplerin esasları medreselerde ö,ğtetilmektedir. Bn mektep
lerden her biri bir doktrinde ihtisas kazanacağı gibi, iki veya üç, hatti ayni za
manda dört doktrini de kabul edilebilecektir. İşte Sultan Hasan Medresesinin 
plinı, bu dördüz öğretim zariiretine uymaktan doğmuştur. Medrese, sekizbin 
metre karelik muntazam olmayan, meyilli bir sahayı kaplamaktadır. Bu sihada 

mimar, kelimenin tam manisiyle mantıki ve muhte�em bir abide vücuda getir
miştir. Arazinin meylini telafi eden bir merdivenin bulunduğu kapı revakını dir
sekli bir dehliz takip eder. Bu dehlizden geçilince bir koridora, oradan da ku
zey eyvanının sağında ve solunda bulunan yollardan avluya varılır. Avlu, kare 
şeklindedir. Her kenarı otuziki metredir. Kenarlarının ortasında da muazzam 
sivri beşik tonuzlu birer eyvan vardır. Diğerlerinden daha derin ve daha geniş 
olan doğu eyvanı mescittir. Mihrap polikrom mermerdendir. Her iki tarz.fında
ki ince sütuncukların ba1lıkları, tunç zmnedilecek kadar ince işlenmiştir. Duvar
lar mozaiklerle kaplıdır. Duvarların l:oyunca, muazzam bir dantelaya benzeyen 
büyük harflerle yazılmış Ayetlerden bir friz hi!<lmdir. 

Kıbleyi gösteren mihrabın sağında ve solundaki birer kapıdan Sultanın gö

mülü bulunduğu kubbeli salona geçilir. Bu kubbe cllibeş metre yüksekliktedir. 
Eyvalll!l ortasında, küçük sütunlar üzerinde yükselen dekke yini müezzin mah
feli bulunmaktadır. Burada hlfızlar, uzaktan, namaz kılanların hareketlerini tan
ziın ederler. Avlunun aydınlığı namaz kılınan eyvanın yarı alacalığı, türbenin 

yan karanlığı içinde kaybolur. Böylece avludan eyvana geçeJ, oradan da türbe
nin içine giren mümin, kendisini uhrevi bir hava içerisinde bulur. 

(2) Al Gayet, L'Art Arabe, Paris 1893, 121 .  S. 

• 
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ss. Şekil - K ahire. Sultan Hasan Medresni. PIAn (Br iggs'ten). 

Avlunun eşit ebattaki diğer eyvanlarma gelince, bunlar binanın dert köşe· 
sinde birer küçük avlu etrafına toplanmış olan hücrelerde yatıp kalkan telebenin 
ders okumalanna m:ıhsustur. Yan eyvanların sağ ve solundaki dört kapıdan kü
çük avluh:.ra, hücrelere ,.c abdest :ılınecak yc::lere g�ilir. Hakikatte bu;ılar, dört 
medrese teşkil etmeltedir. 
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R.ı abide, d.ışarıda'l kitlesinin cesameti ile insan :la derin bir intiba uyandıl
rır. Dikkat, 1 50 m'!tri! uzunl Jğu n fa oln cephenin sağ köjesindeki büyük poı::tal
le, mukarnaslarla nihayetlenen ve üstüste sıralanmış dikdörtgen şekilli pencereleri 
ihtiva eden içerlek hendesi bölümlerde toplanmaktadır. Bunlardan beşi sağ, altısı 
sol taraftadır. Biteviyelik tesirini giderm< k için mimar, büyük ve küçük pence- . 

releri nö'.::ıetleş� yukarıya doğru istiflemiştir. Cephenin ortasında, bir dinler. me 
imkam vermek için de daha geniş bir girinti vücuda get:rmiş, bunun aşağı3ında 
da fistolu (festomıe) kemer taşları ik süslü yüksek bir pencere açmıştır. Daha 
yukarıda süslü bir pervaz içine yuvarlık bir peocer.! yerleştirmiştir. Cep'.1enin 
bütün zenginliği, yapıyı taçlandıran ve zambak ş:klbde mazgal sip�rlerini taşı
yan yü�sek mukarnts frizinden gelmektedir. 

Medreseı:in güney-doğu ceı: heEi, l:: ir çıkıntı te şkil e den türbenin etrafıı:da 
düzenlenmiştir. Ortada girift örgüle rin çevirdiği yuvarlak bi:yük bir pmcere 
(Oculus), sağında ve solunda mukarnaslarh biten bir girinti, ve çapraz kemer
lerle süslü bir deniz kab:.ığu motifi bulu rur.aktacı r. Mukarnashrın s.lnnda fistolu 
taşlarla örülmüş bir ttkı, rnnra bir cculu:; ile, i:ç sütur. a daydı ikiz (gr!mir.ee) iki 
pencerenin teşkil ettiği l: ir r.çıklık gdmekteC: ir. D�ha aşağıda dikdörtgı:n birer 
ç�rçeve içiı: de taşkın l: irer sivri hmcr, rnnra ı::çg·:n biçin: i:ıdc urtı!lı tirer g�
rinti, nihaye t 1-irer dikdörtgen pencere . Bu ö:ıe çıkan kısmırı köşelerin:lc de mu
kam�.slı bc:şlıkları olan t w malı birer s ütun bulunır.aktadır .  Bu ce phenin sağdaki 
içerl< k kıEml Ca girir..tiJe rle sfölüdür Ve yukarısı ö:ıe doğru Çıkan kıs:nın girin

tilerinde olduğu gibi, nihayetlenmekteCir. Fakat harada pencereler farklıdır. Sul
tan Hasa:ı Medres�sinin mi:ndn, bu ccphel!de ayni zamın:ia hem kitle tesirini, 
ko:r:pozisyo:ıun ahen gini, hem de teferruatın te sirini uzlaştırab il:niş, değişiklikte 
l'.'irliği gerçekleştirmiştir. 

Portale gelinc.e, Selçuklu sa:.atının te:;iri z.çık olarak görülür. Kareler içinde 
bulunan girift örgüler, cephede Ko:ıya yapılarında'd aym y.!ri alı rlar. Aşa�ıya 
doğru inen süs şeritleri ayni bölgede:ı gelmedir. Bu kapı revakının d:ı.rala:ı açık
lığına sıkışan niş katları Gök Medresede, Divriği Ulu Camür..de, Sahip Ata'da 

daha lvvelce ırevcuttu . Kemer � öşeliklerindeki iki ki:çük daireyi Sahip Atada, 
görme�eğe imldn yoktur. Poı:tslin iç yanlarında yer alan, kerr: u ayakları ir.ce 
köşe sütu:ıcuklarma dayalı, içi hendesi şekıllerle süslü, yukarm mu karnaslı hüc
reler de· Selçuklu tipindendir. 

Sultan Hasan Medresesinde di�kate değ er bir özellik de po :tılin, cephe or
tasında değil, sağ köşede bulu:ıması, o zamana kadar gö:ükgelen sin: etriyi kal
dırmasıdır. a 

Türbeyi ve mescidi me:lrese ile tirleştiren bu mimari tipi, iki dini görevi 

karşılayan i;c:i yeni unsurla daha zen ginleşecektir. Bunlar da Set il i le Kur'an'ın 
öğretildiği Sibya;ı mektebidir. Her iltisi birleşerek Sel: il - Küttap denilen mües
seseyi vücuda getire c!k, dimi - medrese de medrese göre,· ini kaybederek düze:li
ni hissolunur ş( kilde değiştirecektir. Bu yeni yapı tırzın a Kayıtbay <:amii (1482) 

başarılı bir örnek olarak göm rilebilir. 

3 Louis Hautecocur et Gasıon Wiet, Les Mosquies du Caire, Paris :;:932,  1. Cilt, 259-3o6 S. 
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87. Şekil - Kahire. Xayıtbay Cıimi i.  Plan 
(Glück · D iez'den). 

3. K A Y I T B A Y C A M İ İ 
(253 .  - 256. Le\'.) . 

Bilhassa kubbesinin ve mi

naresinin tezyinatı ile haklı bir şöh
ret kazanan bu cimi, birbirini takip 
eden kırmızı ve beyaz taşların vü
cuda getirc'.iği ahenkle çekici 'tir 
tesir uyandırmaktadır. Ondört ba
samaklı. bir merdivenin u!aştığı kapı 
revakı, minarenin kaidesi ile Sebil 
Küttab'ın arasındadır. Kapıdan 
girilip evvela bir dehlizden, sonra 

bir koridordan geçildikten sonra 
kare biçiminde l: ir avluya çıkılır. 

Vaktiyle s e kiz 1--öşeli bir kubbe 
kulesi ile karalı olan bu kısım 

şimdi açıktır. Plan haçvaridir (Cru
cıjornıe) , çok yüksek olan k-uzey 
ve güney eyvanları derin ve geniş 
değildir. Batı ey,·anı, avlunun ge

ni�liğindedir. Fak�t ilti yan hücre 

ile genişletilmiştir. Bir  mescit olan 
dcğu eyvanı, nisreten dahı geniştir 
ve amalı � eklind·e büyük sivri bir 

kemerle ad uya açılmaktadır. Kuzey 
ve güney eyvanlarının küçülmesi, 

dcğu \"C t atı eyvan]aru:ın ca genişle mesi,  hem dir;i sebeblerle, hem in�ai 
zaı f.ıret!erlc izah cılunw·. cami - medrese artık yalnız cami rolünü oynuyor ve 
rr.escit saf halinde kılınan r.arr.azın icaplarıı:a tek n r  uyr.rak geni�liyor. Diğer 
taraftan taşla örülen t eşik toLOıların in�asıı: da bi:yük ölçüce kerecr kalıpları 

kullar;mak gerektiği, kereHeler ce rek az bulunduğu için, ta\·an tercih edilmiştir. 
Tavanlar, cerin olrr ıyan salor ların tirt irine yakın C:uvaları üzerir:e konulduğun
can nisbeten kısa ve ince kirişlerin kull anılmasına imkan vermiştir. 

Mescidin içinde, nakrşlı taYanlar, renkli camlar, mermer kaplı C:u,·arlar, 

hendesi şekillerle süslü taş döş emeler, <arif bir bütün vilcuda getirn:ekte ; dı
şarıda birbirini takip eden beyaz ve kırmızı taşlar, mukarnr.slarla nihayetlenen 
dikine içerlek kısımlar, dolulut lar \'e boşluklar cepheyi zenginleştirmektedir. 

Kapı revakının solundaki Sebil'in tunç parmaklıkları, üstündeki Küttab'ın 
loggia'ya benzeyen ö:ı ve yan y üzündeki kemerleri (ö:ıde iki, yanda üç) bir 
miğferi andıran, kıvrım dallarla, gülbezek ve kırık hendesi çizgilerle kabartma 

dm.k süslü yüksek kubb!, çıkıntıları ve giri rıtileri ile ahenkli bir ışLI( ve gölge 
tezadı yarat an minare, bu camiye z.:ngin bir manzara vermektedir. Başlı başır.a 
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bir atide olan mioar..!, o devr.:: ha!<im ola::ı tipe uygundur. Evveh çıplak olan, 
sonra silmelerle zenginleşe::ı kıre taban, pencerelerin v� düz zeminli �şlerin 
süslediği ve üzerinde mukarnaslara day.ınan bir şerefeniıı yük5eldiği sekiz ke· 
narlı bir kuleyi taşır. Bunu:ı da üzerinde ikinci bir Ş!refe ile niiıayetleı: e ı yu
varlak bir kule yer alır. Sonra yumurta· biçiminde bir kuhben'.n kapattığı sütun
cuklu bir aydınlık feneri gelir. 

Kahire dmilerine mahsus bu minare tarzı, üst üste binen üç kuleli sis
temleri, çıkıntı teşkil eden şeref�leri, parmaklıkları ile tamamiyle Mısıra has bir 
buluştur. Şam, Samarra, İran ve Mağrip minarelerinden çok farklıdır. Mem
hlkler zamanında görülen bu minarelerin menşei bilinmemektedir. İkisi kare, 
biri sekiz kenarlı ve yarım küre kubbeli olmak üıere üstüsce binen üç kulesi 
ile El Cüyıişi minaresi, iki asır sonra gerçekle"ıen tip: bir gidiı sayılabılir. 

II.  .S 1 V 1 L M 1 M A R l 
Eyyubiler ve Memlukler devrinde bugün ortadan kal!cmış olan birçok saray 

yapılmıştır. Napoleonun Mısır seferi zamanında beraberinde götürdüğü arkeologlar 
bunların kalıntılarını g5rebilmişlerdir. Kahire iç kalesindeki S�lahad::linin yaptır
mış, ilkin B:ıybarsın, sonra da Kalavunun deği)tirmiş oldukları Kal'atu'r Rih bun
lar arasındadır. Bu sarayda on iki sütunun taş·dığı büyük kubbeli bir medsim 
salonu bulunmaktadır. Ravza adasındaki Necmedd;nin sarayı da böyledir. Esas 
salon, üçer sütunlu dört gurubun taşıdığı merkezi bir kısmı ihtiva ediycrdu . Bu 
kare mekanı galeriler çevirmektedir. Kuzeyde ve güneyde, .bitbirine eşit olmıyan 
iki derin eyvan, heyeti umumiyeye çok uzamış bir şekil vermektedir. Doğuda 
ve batıdı bulunan iki hücre, çapraz planı belirtir. Bu plan bugüne kadar mu
hafaza edilmiş olan Baştak Sarayı ( 1339 ) ile Kayıtbayın sarayrnda görülür, fakat 

XV. Asırdan itibaren Kahirede yapılan ıengin evlerinde defalarca tatbik olun
muştur. Bn ikametgahların harem kısmını teikil eden üst katında d;.iı:ııa Ka'a 
denilen bir salon vardır ; b!l salon iç avluya, üç kısma ayrılan bir şahıi#n (loggia) 
ile açılır : ortadaki kısım yanlardaki kısımlara g3re içerlektir, bir kubbe il� ör
tülüdür Ve' bir fıskiyeli havuzla süslenmiştir. Burada mermer levhalarla kaplan
mış pervaz söğeleri, mukarn.aslarla süslü tonozlar, çoğu zaman nakışlı ve oymalı 
ahşap tavan bölmeleri (caimJn) görülür. Zemin hendesi şekillerin süslediği moza
yıklarla örtülüdür. En çok kullanılan malzeme taş değil tuğladır. 

Büyük bir itina ile inşa edilmiş olan hanları ( okel) da burada zikretmeliyiz. 
Kayıtbayın Kahire de yaptırmıı  olduğu iki hana, daha yeni olmakla beraber, 
tamamiyle Memlllk üslubun::la bulunan Halepteki zarif Vezir Hanını da ilave 
etmek lazımdır. Bunlar insanların yatıp kalkmalarına mahsus odalarh, hayvan
ların barınmalarına ve eşyanın muhafazası!la mahs:ıs yerlerle çevrili avlulan ve 
cephelerinde dükkanları bulunan yapılardır. 

Evlerin üst katlan b:ı ayni devirde, kafesli cumbalarla süslenmiştir. 

* 
Jf. .. 



İSLAM SANATI TARİHİ 

Tezyinat (ı57. Lev.)  : Tezyinatta her şeyden önce renge verilen ehemmiyet 
kendini belli eder. Mmrda keramik kaplama, Tebriz de ve Semerkantta olduğu gibi 
binalarda büyük ölçüde yer almamışur. Çini kaplama ancak sonraları sık sık kulla
nılacaktır. Buna karşılık  Mısudaki Eyyubi ve Memlllk mimarisi taşın, mermerin, 
tuğlanın tabii renklerine ve r.!nkli sıvalara b1ş vuracak ve dış duvarları koyu gri
nin, siyahın ve kırmızının hakinı olduğu aşın olmıyan bir polikromiyle zenginleş
tirecektir. Cephelerdeki renkli taşlar birbirini takip eder. İki renkte olan kemer 
t:=.şlan, hayal kudretini gösteren bir zenginlikle kesilmiş ve birbiri içine maha
retle geçirilmiştir. İçerde tavanlar zengin surette nakışlanmış ve yaldızlanmıştır. 

Mimaride, pek çeşitli olmayan büyük tezyini şekillerin başında kemerler 
gelir. Daire kavisli kemer, kCçük açıklıklarda kullanılmıştır. Taşkın kemer pek 
seyrek, sivri kemer de pek sık görülür. Gemi teknesi sivri kerr.er, ni�lerin yu
karısında kullanılmaktadır. 

Sütunlar da değişiktir. Büyük sütunlar Kalavunda olduğu gir i  antik yepı
larcan alınmıştır. Daha küçük sütunlar gıeko - romen yapılardan gelmiştir. 
Un:umiyetlc ken:erlcri tutan sütunlar yuvarlaktır. Mihrapları süsleyen sütunlar 
he ya poligon şeklindedir veya yuvarla.1<ur. Sütuncuklar, bilhassa mia:aridekiler 
sık sık oyuk yollarla süslüdür. Sütun t:aşlıkları karınlıdır. Kaideler başaşağı 
olarak başlığı tekrarlamaktadır. El Ezberin ve Kalanınun mihraplarında bunları 
ffü"üriız. 

Mukarnas, bu dcvriu yapılarıı:.da da fsaslı bir rol oynar, kornişleri, trompları, 
p:ındantifleri, midre şerefelerinin �lt!arım süsler. Yazı, hendese ve bitki motif
leri burada ls!am sanaunın diğer bölgelerinde olduğu gibi tezyinaU:1 çizgi un

surlarını vücuda getirmiıtir. Kufi, gittikçe daha az kul!anılma�a taşlar. Kitabe
leri çiçekli Kllfi, yapların içini (Kala\'Un Medresesinde olduğu gibi) ve dışın
daki pdMlan (Sultan Hasan Medresesinde olduğu giti) süsler. Neshi , gittikçe 
yayılmaktadır. Bu güzel, uzun ve narin yazı, çoğu zaman çiçekli olarak bina
ların içinde ve dı�ında uzayan alçıdan veya taştan frizlerde girift hende$i çiz
giler ve nebati unsurlarla karışmaktadır . Sultan Hasan .Medresesinde namaz 
kılınan eyvanın töyle güzel bir dekoru vardır. 

Bitki, e\•vc!ce mevcut olan unsurları yenilememiştir. Şekillerin repertuvarı, 
t:ıt'.a�a gittikF ya'.ıancı o!an tirkaç �iluetc inhisar enncktedir : Zant:ak çiçeği, 
lale, karanfil, t ir veya iki dilimli üçgen �ekilli hunra yapr�ğı, üç dilimli tepe 
torr.urcuğu. Bu damarlı titki uI!surk.rı, kıvrık dallara ve simetrik inhinalı şerit
lere intibak ettirilmiştir. Hendesi örgülerin çerr;eveleciği küçük sahaları doldur
mutadır. Hendesi tezyinat, bu devirde büyük l::.ir gelişme gösterir : Kare, bak
lava, daire gibi side figürleri, veya iki kareden müteşekkil yıldızlan ihth·a 
eder. Bazan iki kareden teşekkül eden yıldızlar, baklava şekilleriyle ayrılmak
tadır. İsim sanatının hiçbir devrinde camiler, medreseler ve türbeler Memluk 
sar.atında olduğu kadar öylesine zengin l:: ir surette süslenrnemiştir. 

Bu zenginlik tahta i�lerinde de görülür. Çubuk hfilir.de kesilen tahtalar, yan
raııa gelerek, birbirini keserek, hendt:si girift örgüler vücuda getirirler ve boş-



EYYÜBI VE MEMLÜK SANATI 197 
- �- -�  -===========o=========-=========================== 

lukları polig;o:ı şeklinde pınolarla doldururlar. Bu işçilik tarzı, Mısırda evlerin 

balkonlarında, farmaklık!arda büyük bir gelişme gösterir. Kesilmiş, işlenmiş, 

se:ief ve fildişi kakmalarla süslenmiş olan tahta sandukalarda (Eş�Afii'nin me
zarında olduğu gibi) veya minberlerde kullanılmıştır. Bu minberlerin en güzel

lerinden biri, Kayıtbay Camiinin minber idir ki bugün Londrada Victoria and 

Albcn Museum'da bulunmaktadır. Burada rahleleri de zikretır.ek lazımdır. 



VII. B Ö L  O M  
MURABITLA RIN V E  MU VA HH İDLERİN 

S A N A  T i  



MURABITLARIN VE MUVAH H İDLERİ N 
SA NA T i  

İspanyada Emei i de\: leti I OO;) tarihince sona erer. Yerin i Tavfüf-i Mülük 
denilen yirmi kadar e:r.irlik alır .  BurJarın içinde en kuv•;ctli ve medeniyetçe en 
yük�ek olan İşbiliye Mülüku Beni Abbad, diğer Tmi.if-i lvlülu'.wn büyük bir 

kısmını rru!ğlup eder. Hıristiya:ılar bu k:ı.rışıklikra-ı istifade ederek yarımadayı 
ta::namiyle ellerine geçirme.'< için savaşa başlarl �r. Al;,cadiler, iııristiyanları;:ı şid

detli taarruzlarına karşı koyan Endülüs Arapl:ırının rehteri olmuşlardır. Fakat 

mukavemete daha ziyade de·;am edemiyeceğini gö=en !:�biliye Meliki El Mftte

mid, Murabıtları yardı.T.ına çzğırmıya ::nec'.Jur olur. Hemiz rr.üslürna:ılığı kabul 
etmiş olan ye .M aliki mezhebini sa;unan bu Afrikalılar yardıma ko;arak hıris
tiyan tehdidini uzaklaşarırlar, fakat kurtarJıkları küç 1k İs!a:n devletlerini impara
torluklarına katmakta gecikmezler. Sahra gö;e':leleri:ıde.l olan ve bugünkü Tua

reglerle yakınlıkları bulunan Murabıt!!!", XI. Asrın sonlarında güney İspanyanın 

yamı ile Cezayir dahil, kuzey Afrikanın batısına sahip bulunuyorlardı . Tlem.,�n 

ve Cezayir şehirlerinde güzel eserler vücuda getirmi�Jerdir. 

Bu İmra:atorluk ta ı ı 46 da Muvahhidler, tarafından ortada:ı kaldırılır. 
Fasın yukarı Atlas dağlılarından ohm Muvahhidler, XII. Asırda Mısır hudu

dundan Atlas denizine ka :lar uzanan ve Endülüsü de içine alan bir sahada daha 
büy.:ik bir imparatorluk kurduhr ve bir kere daha İsliimın siyasi birliğini ger
çekleştirdiler. Bu imparatorluğun hakiki müessisi olın Abdu'l Mümin ( 1 130-ı ı63) in 
oğlu ve torunu, Ebu Yakub Yusuf ve Yakubu'l - Mansur, İslam kültürünün en 

parlak temsilcilerindendir. Zamanlannda bilhassa üç sehir, İşbil!ye, Rahat, Me
rakeş eşsiz binalarla zenginleş:nişti::-. 

Muvahhidler İspanya::ian· 1230 tarihinde tardolunurlar, fakat daha kırk yıl 
Afrikada hüküm sürerler. İspanya yarımadasında yalnız tek bir nokta. Beni 
Na�r yahut Beni Ahmer devletinin merkezi olan Gırnata kalır. Bu küçük devlet 
tam ikibuçuk asır hıristiyanlan mağlubiyete uğratmış, kurduğu Elhamra Sara

yında, İslAm kültürü so:ı çiçeklerini açmıştır. 1592 de Ferdinand ile İs1bella'nın 
Gırnatayı zaptetmeleri ile, sekiz asra ya�<ın bir m·:iddet İspanya:fa muhteşem 

bir kültür ve sanat yaratmış o!an İsla:n hakimiyeti o::-tadan kalkar. 

İspanya müslümanlarına ı6og a ka::lar zulüm dilecektir. Bu tarihte III. 
Filip onları kütle halinde hudud dışı eder. Fakat daha önce, katolik prensler, 
ayni zamanda hem nefret enikleri, he:n vazgeçemedikleri müslüman sanatkar
lardan faydalaru!c:ıklardır. Bir müslüman viHiyetio hıristiyanlann eföe geçmesi 
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bu vilayetle İslam memleketleri arasındaki bütün münas el::eti l:: ir aı::da eltette 
yok edemezdi. Nitekim müslüman sanatkarlar hıristiyan topraklarında çalışabil
mişlerdir. Bu iştirakden İspanyolların Mudebar dedikleri yeni bir sanat doğ
muştur. Bu san: t, İsp::.nyollarm hizn:etinde çalı�an nıüslümanlann sam.tıdır. XIV. 
Asır, Mudehar sanatın geliştiği devirdir. I. Pierre'nin oturduğu İşbiliyedeki Al
kuar (El Kasr) oru:rılıyor. Elhamrı:.nın eşi olan t u  saray, bu uslubu yaymağa 
ymlım ediyor. XV. ve XVI. Asırlarda bu saııat faaliyeti bütün lsranyada, En
dülüste oldu_3:u kadıır, l(astilya:ia ve Navarrada canlılığını muhafaza ediyor. 
İslam üslubu, Cluoy ve Citcaux tarikatlar ının, evvelki as ırlar devamınca Gotik 
üslubu ha'.cim kıldığı mıntıkalara bile sirayet ediyor. Böylece İslam sanatı ev\•elft 
gotiğ in Frar.sız unsurlarına, sonra Rönesansın İtalyan n:odalarına karışıyor ve 
b2�t sanatının büyük devirlerine, başka hiçbir yerde görülmeyen bir karakter 
veriyor. 

Şirr.di tu siya· i ve içtimai değişiklikler içinde sana� geli;iminin safha!arıaı 
gözden geçirel'm : 

T E V A I F - İ  M 0 L 0 K D E V R i  
Bu devir, siyasi bakımdan bir canhlık göstermemekle bera'ı:er çok vakit ra

kip küçük hükü:r.dar saraylarında görüldü�ü üzere, ince bir külti:rün parlak bir 
arını teşkil eder. Ne yazık ki onların sanatından büyük bir şey kalmamıştır. 
İ;biliy.::deki El Kasr, Abbadilerin sarayları hakkında tir fikir edinmeye imkan 
vcrmeyec.::k şeki!de, türlü değişikliklere uğramıştır. Gırn1tadaki Berb�ri ·emirlerin 
oturdukları ilk Elhamrıı.dan hiç bir şey kalmamıştır. Yalnız Sarragcsadaki B.eni 
Hud'lardan Ebu cafer'e ( 1046 - 108 1 )  izafe olunan El Caf.:riye Sarayı bu do:\•re 
aittir. Bu sarayı:ı kubbe ile örtülü basit bir s :-.londan ibaret olan mescidi bil
hassa taşkın tezyinatı ile dikkati çeker. Tevüif-i Müluk'un dini mimarlığını bu 
küçük cami temsil etmektedir. 

Kı:rtubada hazırlaı:mıı olan planın \·e inşa şekillerinin tekamülünü takip 
etmek için Afrikaya geçmek, XI. ve XII. Asırlarda Berl:eri hükümdar ocakları
nın orada neler yapmış olduklarım gözden geçirrr:ek lazımdır. 

M U R A B I T L A R  V E  M U V  A H H İ D L E R  
ı .  D 1 N l M 1 M A R l 

A .  C A M i L E R  
Murab1tlar ile Muvabhidler, büyük cami yapıcıları idiler. Bu camilerc!cn 

bir çoğu yıkılmış veya zaman ve insanlar tarafından tanınmaz kılığa sokulmuş
tur. Böylece 1096 sıralarında yapılmış olan Cezayir Ciimii Kebiri, Mudbıtların 
bu mühim eseri, bir çok değişikliklere uğramış, tezyinatı harap r !muştur. Bir 
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çok değişikliklere uğrayan, Fas şehrindeki Karaviyn Cfu:nii hakkında da ayni şeyi 
söyleyebiliriz. Yalnız Murabıtlardan Ali b. Yusuf tarafından n35 (530) tari
hinde inşa edilmiş olan Tlemsen camii olduğu gibi zamanımıza kadar gelebil
miştir. Butün b:.ı camilerin Kayravan ve Kurtuba camilerinden geldikleri, plan
larından ve bir ço):: teferruattan belli olmaktadır. Plan daima çok sütunlu ve 
avlulu elimi tipindedir. 

n 1 11 

ı .  T L E M S E N C.A M t l  
(258. - 259. Lev.) 

88.  Şekil - Tlcmsen. Cimi-i Kebir. 
Plin (Marçais'den). 

Orta nef diğerlerinden daha geniştir. Üçüncü kemer gözü ile altıncı kemer 
gözü üzerinde birer kubbe b :.ılunmaktadır. Diğer keır.er gözleri ise kirişlerle 
kapatılmıştır. Dışarıdan kir�mitlerle örtülüdür. Kubbeyi tutan kemerler, bordür
lerle, bol yapraklı köşeliklcrle döşelidir. Bu muhteşem yolun nihayetinde, çukur
laşan mihraba doğru ilerlendikçe süs artmaktadır. Mihraptan önce gelen kubbe
nin önünde iki mermer sütun, ayakların yerini almıştır. Bizzat mihrap sekzi 
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89. Şekil - Tlı:ınscn. Cimi·i  Kebir. Mihrap kubbesi (Tcrrassı:'dan• .  



MURAEIT1 ARI N  VE M"UVAHHİDLERİN SANATI 205 

kenarlı bir ka� m ğ1 oturau bir kubbe ile kapa<ılmıştır. Mihrabın önündeki kubbe 
damarlıdır. Neshi hz.rflerle yazılmış bir kitabeyi u:şıyan kornişin üstünde geril
miş ooiki kemer ka,·si kubbe içinde birbirini kesmekte ,.e çaprazlanışlarında 

bitkilerden müteşekkil ajurlu bir dantelanın doldurulduğu İ\=bükeyli dilimler 

vücuda getirmektedir. Bu oniki kemer kavsi, bu cniki damar, yukarıda merkezi 

bir poligon teşkil edip oniki kenarı muk2.rnaslı bir takkeyi taşımaktadır. Kubbe

nin aşağısında, köşelerdeki tromplarda ayni neviJcn menşfui şekillerle doldurul
muş ve oraya merkezi motifi tekrarlamak \·e gözlerimizi takkenin daha karışık 

şekillerir.i kabule alıştıw.ak için konulmuştur. Tezyinatçının maksadı ne olursa 

olsun, d:ı;r.arlı kub!: e  ile mukarnasın bu iştirakini ilham eden bu sanata hayran 

olmamaya imk:ln yoktur. Bunları batı f , Jam sam:tında ili( örnek olarak kabal 
edebiliriz. 

Bu kubbe, mihrabın bir mukaddimesidir. Mihrap burzc'a, bütün camilerde 

oldcğu gibi binanın en zengin kısmını te�kil cd� r Nişin kemeri atnalı �eklin
dedir, uçları iki küçilk mermer sütuoa dayanmaktadır. Bu kemerin etrafında 
fistolu diğer blı- k�merin tehdit ettiği kıvrık dallarla süslü claı•eaıılar birbirini 
takip eder. Bu halenin üst sağ ve sol köşesinde gür bir zemin üzerinde iki 

damla taşı oyma işlerr eli iki ka1k&n göbeği gibi belirmektedir. KMi yazılı üç 
şerit, kemeri ve s:;ğında sclunda buluı: an köşelikkri çc rçevı !emektedir. Cephe-

ço. Şekil - Tlemsen. Cimi-i Kebir. Yazı ve bitki motifleriyle 
işlenmiş alçı pano (Tcrrasse'dan). 



206 İSL.ı\M SANATI TARİHİ 

den görülen kenger yaprakları ile yandan görülen ke :ıger yapraklarının birbirini 

takip ettiği bir friz yukarıda uzanmaktadır. Ciimiin plan ı ,  kemerleri, orta nefi, 
mihrap önündeki damaı lı kubbesi, nasıl Kurtuba Ciimünden mülhem ise mih
r�bın inşai şema�ı. ritki tezyinatı da böylece ondan mülhemdir. 

* ... ... 

.Murabıtların mimarie ;ni Muv, hhidler tamamlar. Bunların dini mımarısı 

hakkı ndaki bilgiler pek yenidir. Halif !erinin inşa ettirmiş oldukları camilerden 
bugün ancak birkaç tii:ıcsi bilinmektedir. Bu:ılar da Tinm::I, Merakeş, İşb i liye 
ve Hasan cii:nilr ridir. Tinmel Camii ile Merakeşteki Kutubiye Camii Abdu'l 
Mümin ( 1 130 - 1 1 63) za:nanın:ı aittir . Birincisi bugün haral:e hiilindcdir. Hü

k�met merkezi olan M.crakcşteki ca11i ise  İslamlığın vücuJa getirmiş oUuğu en 
güı el escrleden biridir. 

2. T 1 N M E L V E  K U T  Ü B İ Y E  C A M. İ L E  R t 
(26 ı .  - 264. Lev.) 

Her iki camiin pUlnı, Kwtubada gerçekleş niş ve Murabıt ca nilerinde te't
rarlanmı1 olan tipi geli;tirmekte:iir. Kurtubada ve Tle:menje ol:iuğ •ı g :b i  kire-
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9 1 .  Şekil - Tinmd. CAmi-i Kebir. Plan (Tcrrasse'dan). 
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mit çatılarla örtülmüş olan nefler 
(Tinmelde dokuz, Merakeşte on

mll!IJ.;� yedi) kıbleye yönelmiştir. Tlemsen
de olduğu gibi, iki gl rup yan ncf 
(Tinmelde iki nefli guruplar, Me

rakcşte dört nefli guruplar) avlu
nun sağında ve solunda devam 
ederler. Bu avlu� Kurtubadaki 
büyük cami ile Fastaki Karaviyn 

camiinin avlulan gibi e crin ol-
1 ; !" ma�ron çok geniş olan bir mı.; s-

, ..ı: /.J , tatili kapl�r. Camiin içinde, kıbleye 
' d, ğru uzanan orta nef, diğerle

rinden deha geniştir ve kıble du

nrına paralel olan ayni şekildeki 
92. Şekil - Tinmel. CA.mi-i Kebir. Sülun başlıkları nefi kestiği yerde bir kubl:e ta�ı-

...f' . : ''" 

(Terrasse'dao). maktadır. 

Kurtuba cami-i Kebiri, mihrabın sağında ve solunda bulunan kubbe ile 

örtülü iki kare mekanın teşkil ettiği ri:şeymi bir transcpt arzediyordu. Muvah-

93 .  Şekil - Tinmel .  CA.mi-i Kebir. 
Mihrap (Terrasse'dan). 

94. Şekil - Merakeş. Kutiıbiye Clmii 

M ihrap (Terrasse'dan). 
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95. Şekil - Mcrakeş. Kutılbiyc C'1nii. Minareden dersy (Terrassc'dao) .  

hidlerin mimarları bu fikri alıp geliştirmişlerdir : Tinmel amiinin kıblesini, biri 

ortada, İlti·İ de transcptin uçların da bulunmak üzere, üç kubbe güzelleştirir. 
Merakeşteki Kutübiye de ise muntazam fasılalarla birbirini takip eden, mu
karnaslı sfülü beş kubbe, dipte kıb!eye muvari olan nefi örter. 

Haklarında esaslı bilgiler mevcut olmıyan diğer üç cami, Yusuf (1 163- 1 1 84) 

ile Yakub:ı'I - Mar.sur ( ı 184-1 198) tarafından yaptırılmıştır. Bu iki halifenin, 

bilhassa ikincinin zamanında Muvahidlerin kudreti en yiıksek noktasına var

mış \'e ifadesini mimari tesislerinin genişliğiode bulmuştur. İşbiliye camii 
1 1 7 1  de yaptırılmıştı. Hıristiyaolar 1 235 de cimii kilisiye çevirmiş- ler, 1401 de 
ise yıkarak yerinde . kısmen ayni malzeme ile bir kilise inşa etmiş- Ierdlr. 
İşbiliye Cimii Kebirinin on- yedi nefi vardı . Tıpkı Merakeşteki Kutubiye gibi. 1 

Amma bu cami daha derindi. 

3. H A S A N  C A M İ İ  

(266. Lev.) 

Yikubu'l - Mansurun Rahatta yaptırdığı Hasan camii daha genişti.  Ker

piçten yüksek d:.ıvarlarla kuşatılan clmiin, genişliği 1 3940 metre, deri oli�i 
1 83 ı o  metre olan mustatil bir sahayı kapladığı kazılar sonunda meydana 
çıkmıştır. Büyük kenarlarında altışar, cephesinde dört kapısı bulunaıı bu du

varlar, istinad payeleri ile takviye edil!ni;tir. 
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Hasan camii, binanın yalnız: ön kısımdaki yarısı d ikkate alınırsa, Kutfıbiye 

camüne benzer. Avlunun ve onu çeviren galerilerb güneyin deki sahayı kaplıyan 

yedişer kemer gözlü yirmibir ı:ef, nisbetleri oldukça normal olan bir ca :r: i içi 

teşkil eder. Fakat ayni de�nlikte olan ikinci bir kısım, geriye doğru gen işler Ye 

teşekkül ede J plan gelenekten ayrılır. Tam bir kare vücuda getiren ve onbir 

nefi ihti�·a eden bu ikinci kısmın sağında ve sohında, ön::leki avlu uzunluğunda 

fakat camiin yan duvarlarını takip eden ikişer galeri ile daralmış birer  avlu 

vard·r. Kıbleye muvazi olan üç yol, bir transept teşkil eder. Ha� a:ı Carniini :ı  

bu nizıimı, Muvahhidlerin camilerinde ilk defa görülen l: i r  nizamdır. Yan avlu

ların ilave5ini gerekti en zaruret, caıı:iin büyük ölçGde genişlemeü nde aranma

lıdır. Bu tarzın ilk ö:neği Fatımilerin Mehdiye Camiinde görülür. 1 Mihrat a 

uhşaıı orta nefin genişliği 8.2.J n: etre� diğerlerinin genişliği ise 6.42 metr.!

dir. Merme r sütunların büyük kısmı yuvarlak olup başlıkları gaya sadedir, 

alt köşeleri yuvarla.'<laşan birer tabladan ibarettir. Avluların etrafında ve üç nefli 

transeptin boyunca sıralanan ayaklara yarım sütunlar dayanmaktadır. M inıire, ön 

cepheni:ı ortasıncadır. Hem dışarıdan, hem içeriden çıkıntılıdır. 

96. Şekil - Rabat. Hasan Cimii. Plin (Marçais'J�n). 

ı G. orgcs Mu;aiı, Ma11uel d'Art Musulman, Pai ı 1926, 33 1 .  S. 
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Burada minareler üzerinde bir llhza c!urmak lazım. 1 196 da tamam lanmış 

olan Kutübiyenin minaresi, tamamlanmamış olan Hasan Camiinin 44 metreye 

kadar yükselen mi� iiresi, yine 1 196 da yapılmış olan İspanyolların Khiralda2 
adını verdikleri İşbiliye Ciimiinin minaresi (265. Lev.) hep çağdaş eserlerdir. Bu 

minareler malzeme bakımından birbirlerinden ayrılırlar. Kutfıbiyenin zarif minaresi 
kırma taştandır ; Hasan camiinin Sf ğlam yapılı minaresi pcnbe renkli kesme taştan

dır ; Khiralda ise süslerinin cazibesini tuğlaya borçludur. Umumi tertip ve iç taksi

mat her üç miaarede de aynı dır ; Şekil karedir, bir serenin etrafında dönerek 
yükselen merdi •mle, bir korkuluk duvarının çevirdiği gezintiliğe çıkılır. Müezzin, 

şeref.: denilen bu ye : den ezanın ı okur. Minare kare bir kule ile nihayet bul
maktadır. llunların tezyinat unsurlan aynıdır, fakat her ır.inarede değiş ik kom
pozisyonlara imkan vermektedir. Bu umurlar, sağır veya pencereleri çerçeveleyen 
tek veya ma kem.;:rler, girift çiıgilude.:1 müteşekkil panolardır. 

II .  S 1 V 1  L V E  A S K E R i  M i M .A R T  

Murabıtlar ve Mu\·ahhidler zamannda saray aramamalıdır. Murabıtların 
s ert örf ve adetleri adından da anJa�ıJac:;ğı ÜZ;!ft", ikametgahlarına sade b:r ka

rakter vermişti. Merakeşte ki ikametgahları Darü'I Ümme adını taşıyordu . Mura
bıtlar gibi Muvııhhidler de muhteşem evler ve �araylardan çok cami inşa•ı i le 
meşgul oldular .  z� rif saraylarıo inşasını ancak X ıV. Amda göreceğiz. 

Murabıtların askeri mim�ris"nden bugün bir şey kalmamıştır. Buna karşılık 

Muvahhidlerin askeri yapıları Tlemsende, eski Fasda, Merakeşde veya Rahatta 
görülür. Bu t'!sislerde, surlann köşelerini yuvarlak kuleler işgal eder ve atnalı 
kemerli büyük kapılar zengin bir dekor içinde açılırlar. Tuleytu ladaki Puerta 
Del So\(267. Lev.) yani Güneş Kapısı XI. Asırdan kalmadıl'. Fakat sonradan onarıl
mıştır. İşbiliyedeki Torre Dd 0.-a, 1231 de yapılmıi olan surdan kalma tek kuledir. 

M E R I N İ L E R  
, 

Muvahhidlerin Afrika ve İspanyadaki büyük imparatorluğu XII T. Asrın ilk 

yansında dön devlete parçalanır, bunlar da aşajı yukarı üç asır devam eden 
oldukça parlak bir medeniyeti devam ettirirler. Hıristiyanların istilaları ile yavaş 
yavaş zayıflamış olan müslüman İspanya, Gırnata Nasrileri'nin emirliğinde ya
şamaya devam ederken, Muvahhidlerin meşrö varisleri olan ve bu sıfatla Halife 

ünvanına hak iddia eden Hafsi'ler Tunusta icrayı hükfımet ediyorlardı. Tlemsen 
ZeyyAni'lerin hükU.met merkezi olmuştu Bu sonuncuların akrabalarından olan 

2 76 metre yüksckliğ•ndeki aşağı kısım Muvahhidlerdcn kalmadır. 27 meı:e tutan yukarı 

kısım hıristiyanların ilivesidir. Tepeye ı s68 dt, en hafif rüzgArla dönen büyük bir 
heykel konulmuştur. Khiralda ismi, dönen manAsına, Khira kelimrsindea gelmektedir. 
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Merini'ler de Fasa yerleşmişler, orada hükumet kurmuşlardı. Medniler bu hane
danları::ı en kuvvetlisi, en zengini ve Mağribc Muvahhidler zamanındaki müm
taz mevkiini tekrar kazandırmaya en kabiliyetlisi idi. Gerçekten bunda muvaffak 
oldu1ar. İspanyada s1va�a giriştiler ve bütün B!rberistanın birkaç yıl için bakimi 
oldular. Muva!ıhidlcr zamanında olduğu gibi Berberistanda çiçeklenen sanat, ışı
ğını Mağripten ve Endülüsten almaktadır. 

I. D 1 N i M 1 M A R l 

A. C A M I  L E R  

ispanyada bizi il1:;ilendiren devirden hiç bir cami kalmamı�ur. 0.11.arı kuzey 
Afrikada aramak lazımgelecektir. Bu camil�r .M.uvahhidlerin Merake�te, Rahatta 
veya İşbiliyede yapını) oldukları camilerden daha küçük ve tertip itibariyle daha 
basitti r. Önceki devirden intikal eden damarlı kubbe ve sarkıtma kemerler (Arcs 
a lambr•quins) Abdü'l Müminin ba�latmış, Merinilerde.:ı Ebu Yakubu;ı da tama:r.
latmış olduğ:.ı Taza Camii (268 . Lev.) ile Fas El Ce::iid Ca'.llii Kebirinde muhafaza 
edilmistir. Bu iki bina Muvahhidi tip ile Merini tip arasında bir nevi bağ tesis eder. 
Muvahhidler:n camilerinde olduğu gibi, avlu geniş bir mustatildir. Tavanlarla ve 
kiremitli çatılarla örtülmüş olan nefler, mihraba yönelmiştir. Taza Camiinde 
dokuz, Fas Camiinde yedi nef vardır. At nalı kemerler, kare biçiminde ayaklara 
dayanmaktadır. Orta nefin genişliğinde olan tir transepr, kıble duvarını takip 
etmekte ve ortadaki nef ile (T) planını vücuda getirmektedir. 

M A N S Ü R A  C A M İ İ  

(269. Lev.) 

Meriniler tarafından Tlemsenin kapılarında kurulmuş olan Mansôra C3ıni-i 
Kebiri ( 1 336) bu planın dikkate değer bir zenginle5meşini gösterir. Taş ve ker
piçten yapılmış bir duvarın çevirdiği cimi, genişliği 6o, derinliği 85 metre olan 
bir dikdörtgen sahayı kaplıyordu. Çok muntazam ola'.1 planın dikkate değer 
özellikleri vardır. Cümle kapısı, t:uzey - ban cephesinin ortasında çıkınn teşkil 
eden minarenin tabanında açılmaktadır. Cephe duvarına içeriden paralel olan bir 
nef sağdan sola uzanmakta ve yanlardan üçer nefle çevrilmiş olan avlunun bu 
tarafını kapatmaktadır. Bu avlu her kenarı 30 metre olan bir karedir. Namaz 
kılınan salo:ı, 0.44 metre kutrunda yuvarlak gövdeli, damnlı akik taşından sü
tunların taşıdığı onüç nefden müteşekkildi. Nefler 30 metre uzunluğundadır. 
Ylioi avlunun d.-:rinliğine müsavidir. orta nef diğerlerinden daha geniştir. Büyük 

mihvere paralel olarak yönelen bu neflerin nihayetinde, mihrabın önünde kare 
bir mekanla kesilmiş olan, kıbleye muvazi üç nef vardır. Bu mekaru vaktiyle 
kapatan kubbeyi veya ehrimi ahşap çanyı, kıble duvan ile haç şekilli sekiz ayak 

taşıyorcu. Maksureyi teşkil eden bu mekinm her kenarı 14 metreden �ağı de-



212 İSLAM SANATI TARİHİ 

ğildi. Mihrap kesik duvar yüzle
rinden müteşekkil bir nişti, Tlem
sen camii Kebirinde gördüğümüz, 
ölülere mahsus bir hücre i!e 
çevrilmişti. Camiin cümle kapı
sından l:aşka, taştan oniki kapısı 

daha vardır. Bunların ikisi cephe 
duvarında, ikisi kıble duvarında 
mihrabın sağında ve solund'a, geri 
kalan sekizi de dörder dörder yan 

duvarlardadır. 

Kazılar neticesi!!de meydana 

çıkan pim budur. Bu cami Mu
rabıtların ve Muvahhidlerin cimi
lerinde g3rülen birçok unsurları 
taşır. Önceki cimilerden bilhassa 

Rahattaki Hasan camiine birçok 
bakımlardan l:enzer : Minarenin 
mihverdeki durumu ve cephede 
l:ir çıkıntı teşkil edişi, kıble du
varlarına muvazi olarak uzanan 
üç nefin yeralışı, neflcri tutmak 
için sütunların, sur için kerpiçin, 
kapılar için taşın kullanılması, 

nihayet ve bilhassa tertipteki 
intizam ve nisbetlerdeki genişlik. 
Zaten her ilci cimi de, bir ordunun 
dini ihtiyaçlarını karşılayan askeri 

= 
---�.-::==---=-==..:...:.:: 

---

97. Şekil - Tlemsen. Mansura C4ıııii. 

Plin (Marçais'dcn). 

clmilerdi. Bununla ber-c1ber Mansiira CAmiinde tamamiyle Merini 'ere has bir 
unsur vardır ki o da clmi içine nazaran avlunun kare ve çok geniş olu�udur. 
Ominin minaresi 38 metre yükseklikte olup batı - İsJ.am sanatının en güzel ör
neklerinden biridir. camide, avlunun ön kapı revakında açılan küçük bir kapı.,. 

dan minareye çıkılır. 

Mansiirada rastladığımız dört köşe avlu, Tlemsenin banliyösünde, şehrin 
hakimi olan Merinilerin yaptırdığı El - Ubbad Camii ile El - Halvi Qmiiain 
müşterek bir husüsiyeti olarak kalır. Her iki dmi de bazilika tipinin basitleşti
rilmiş bir şeklini bize vermektedir. Derinliğine beş nefleri vardır, bunlardan üçü 

geniş sdrette avluya açılmaktadır. Diğer iki nef, yan galeri olarak devam eder. 
Transeptin ortasında, mihrabın önünde bir kubbe bulunmaktadır. Cümle kapısı 

cephenin mihveri üzerindedir. Tlemsendeki cimilerle çok bariz benzerlikler gös
teren Fas El Cedid'deki Cimi-i Hamra (beş ncf, dört köşe avlu, mihveri gi�) 
müstesna, Fas hükilmet merkezinin clmileri çok eski olan bam.başka bir tipe 
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mensupturlar. Cami içindeki, nefler burada kıble duvarına dikey değil, paraleldir. 
Küçük Ez - Zihar, Ebu'l Hasan (1341) camileri gibi. 

B. M E D R E S E L E R 

XIII. Asırdan itibaren batıda inşa edilmiş olan dini karakterdeki tesisler 
arasında medreseleri de zikrennek lazımdır.3 İranda, Su r.iyede, ve Mısırda yapıl
mış ve Mağribe geçmiş olan medrese, burada da ayni ihtiyaca cevap verir. Dev
let idaresinde çalışacak bilgili ve disiplinli kadılar buradan yetişir. Bununla 
beraber medrese doğudan batıya gelirken büyük ölçüde karakter değiştirmiştir. 
Kurucusunun mezarını ihtiva eden medreseler nadirdir. Planın taksimatına ge
lince Tunus, Mısır tipine göre avluya açılan eyvanlı medresenin tek örneğini 
bize verirse de medreselerin sayıca daha çok ve daha güzel olduğu Fasta böyle 
bir şey görülmez. Eyvan1ar istisna edilirse talebenin yatıp kalkmalarına ve öğre
timlerine zaruri olan organlar, Mağrip medreselerinde görülür. Bunların tertip
leri ile Ribatların tertipleri arasında çok açık bir benzeyiş vardır. Ortasında bir 
havuz bulunan avlu umiimiyetle üzerlerinde hücrelerin bulunduğu galerilerle 
çevrilidir. Kenarlardan biri üzerinde mihraplı büyük bir salonun cephesi bulunur. 
Abdestbanelerle çevrilmiş küçük bir ı;vlu bu yapıya i!Ave olunmuştur. 

Meriniler imparatorluklarının mühim şehirlerinde Fasta, Salede Mekneşte, 
Tazada, Tlemsende, hatta Cezayirde birçok medrese inşa ettiler. Şüphesiz, en 
çok hükiimet merkezlerinde medrese yapılmışn. Es - Sahriç Medresesi, El-Attarin 
Medresesi en güzd, nisbet bakımından en ahenkli, tezyinat bakımından İslam 
sanatının yarattığı en usta eserler arasındadır. Ama Fastaki medreselerin en 
muhteşemi Ebu - İnaniye Medresesidir. 

E B Ü  İ N A N İ Y E M E D R E S E S İ  

Hem mektep, hem de camidir. Minberi, minaresi, kul:beli iki salonu 
ile muazzam bir eserdir. Bu medresenin iki girişi vardır. Biri dir.;ekli bir 
dehl:z ve bir kulvaıla avluya götürür. Diğeri bitişik iki kapıdan ibaret 
olup büyüğü yapının mihveri üzerindedir. Kapı reva.kında merdiven vardır. 
Avlu, geniş olmaktan çok, derin olan bir mustatildir, mermer döşelidir. 
İki metre genişliğinde olan bir kanal avlunun nihayetinde namaz kılınan 
salonun cephesi boyunca uzar. Bu kanal, avlunun ortasındaki havuz gibi abdest 
almağa mahsustur. Üç galeri, önde ve yanlarda olmak üzere avluyu üç yandan 
kuşatır. Bizzat bunların önünde de talebe hücreleri bulunmaktadır. Bu galerilerin 
üst kısımları birinci kattaki odalara girilmesini sağlar. Kanal üzerine atılan tek 
gözlü küçük iki köprüden geçilerek dmi içine girilir. Derin olmaktan çok, geniş 

olan bu cimi içi, kıbleye muvAzi ilci nefe ayrılmıştır. Nefleri ayıran kemerler 

3 Muvahhidler devrinden kalma hiç bir medreseye rastlanmamaktadır. Bununb beraber 
bu de virde medr ıeler yapıl ı•it eski kaynaklardan anlaşılmaktadır. 
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98. Şekil - Fas .  Ebıi fnaniye Medresesi .  Pl:.n (Marçais'crn). 

damarlı dört akik sütuna dayanmaktadır. Beş geniş kapı açıklığı bu salonu av
lunun devamı gibi göstermektedir. Yan c�pheleri ortasında ahşap atkılı açıklık

ların nizamını kesen, kapılarla kapalı iki büyük kemer, kenarları 5 metre olan 
ve ahşaptan damarlı kubbelerle örtülü iki salona geçit vttir. Öğretime ayrılmış 
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olan bu iki salon, Kahiredeki Sultan Hasan Medresesinin yan eyvanlarını (Sultan 

Hasan Medresesi, Ebu İnaniyeden on iki sene kadar sonra yapılmıştır) ve ayni 

neviden lv1ısır medreselerini hatırlanr. Şüphe yok ki Merinilercen Ebü İnanın 
hizmetinde çalışan mimar ayni devirde doğuda inşa edilmiş olan modellerin az 
çok tesiı inde kıı lmışnr. Öndeki galeriyi sağa doğru devam ettiren bir kulvarın, 

dirsekli bir girişle, merkezi bir havuzu ve yedi abdesthane�i olan bir mahalle 
vardığını ;  diğer bir kul varın solda ayni galeriyi devam ettirerek cephenin köşe

sindeki güzel bir minarenin kapısına götürdüğünü ilave edersek, planın ahengi 
ve nisbetlerinin güzelliği ile dikkati çeken bu mühim binanın esas kısımlarını 
saymış oluruz. 

Dekorlarının üslubu daha önceki binalarda görülen dekorlardan daha ince 

görünürse de heyeti umiimiyenin uyandırdığı büyüklük intibaı, bu medreseyi, 
Fasın en cazip abideler inden biri saydırmaktadır. 

il .  S 1 V i L M 1 M A R i 

E L H A M R A  S A R A Y I  

(270. - 276. Lev.) 

Mağrip sultanları tarafından Cezayirdc yapurılmış olan sarayların adlan 

bil.zan da mahalleri bilinmektedir. Tarihçiler bu sarayların ihtişamını anlatmakla 
bitiremiyorlar. Bununla beraber Gırnatadaki Elhamra Sarayı olmasaydı, Mağrip 
5İvil mimarisi hakkında kesin bir bilgimiz olmayacaktı. TezyinAnnın zenginliği 
ile Endülüs mimarisinin en güzel eseri olan ve asırlar boyunca sanatkarların, 
seyyahların muhayyelesini coşturan Elhamra, derin derelerle çevrilmiş, Daro ve 
Genil ırmaklarına bakan sarp bir tepenin üstündeki düzlüktedir. IX. Asırdan 
itibaren müslüman İspanyanın rahatını kaçıran iç savaşlar zamanında, Gırnataya 
hakiın olan bu tepe üzerinde bir müstahkem kale inşa olunmuştur. Bu kaleye, 
kullanılan malzemenin renginden dolayı Elhamra, yani kırmızı adı verildiği 
söylenir. 

XI. Asırda Gırnata surlarla kuşatıldığı zaman, bunlar saraya uyduruldu. 
XIII. Asırda Nasri emirlerinin sülllesi Gırnataya yerleşti ve Muhammed İbnü'l 
Ahmer dön kule daha yap�rarak Elhamranın tahkimatını sağlamlaştırdı. Daro 

deresinin suyunu saraya çıkartan yine odur. Oturduğu saray da çok muhtemel 

olarak Şarlken'in sonradan yaptırdığı sarayın yerinde bulunuyordu. Şarap kapı

sının tezyinatı da ona atfolunmaktadır. Oğlu babasının başladığı i�lere devam 
etti, üçüncü emir, yine bir Muham.meddi, o da dınii yaptırdı . Bugün bu ca

miin yerinde Santa Maria kilisesi (1581) bulunmaktadır. 

Nasrilerin başka bir kolundan elan ve 1314 den itibaren öncekilerin yerini 
alan diğer üç emir, hfila bugün görülen binaların çoğunu inşa ettirdiler. Comares 
kulesini ve ona yakın diğer daireleri I. Yusuf (1334 - 1391) yaptırmıştır. 
Arslanlar Avlusu ile sarayın diğer kısımlan oğlu V. Muhammed (1353 - l391) in 
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ıoo. Şekil - Gırnata. Elhamra Sarayı . Pllndan detay (Pillcmcnt'dan) 

ı - Charle> Qu nt'in Sarayı 
2 - Ev Bürke Avlusu (Havuz!u avlu) 
3 - Barka DivanhAncsi 
4 - Comart s Divanhinesi 
S - Meşver Divanhanesi 
6 - Mılşüka Divanhanesi 

7 - Maşuka Bahçesi 
8 - Mc,v�r 
9 - Mescit 

I D  - Aslanlar Av:usu 
1 1  - Mirador Cihannüması 

12 - Serviler Avlusu 
1 3  - Linderaja Bahçesi 
14 - Yatakhhıe 
ıs - Hamım 

16 - Dan.ja Cihaonüma�ı 

17 - Divanhane 
ı 8 - İki kız kardc, Divanhanesi 
19 - Krallır D ivanhhcsi ' 
20 - İ bn Sirac'ların Divınh4nesi 
19 - H ükümdar Mezar' ığı 
22 - Santa Maria Kilisesi 

eseridir. Böylece Elhamra, saray ve kö:klerden müteşekkil bir topluluk aı:zeder. 
Önceden düşünülmüş bir plAna göre değil, asırlar boyunca kendini hissettiren 

zaruretlere ve şahsi zevklere göre gelişmiştir. 

Elhanıra, taassup ve anlayışsızlık yüzünden çok zarar görmüştür. Sarayın 

1:: üyük bir km!ll Şarlk� tarafından yıktırıirn� ,.e yerine Rönesans üslllbunda 
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gösterişli, sirki andıran dağınık ve tamamlanmamış bir suay yc;ptırılmıştır . 
1 522 de bir yer depreminde, 1590 da bir infilak neticesinde sarayda büyük yı
kınulu olmuştur. XVII. Asırdan XIX. Asrın ortalarına kadar saray tamamiyle 
terk edilmiştir. 1 8 1 2 de Napolyonun orduları çekilirken birçok müstahkem lu
sımları berhava etmiş, neticede büyük çöküntülere sebep olmuştur. Bunlara, 
zaman zaman girişilen onarımlar ve değ işiklikler de ilive edilirse sarayın ne 
dereceye kadar zarar gördüğü anlaşılır. Bununla beraber bugünkü haliyle dahi 
Elhımra Sarayı, İslam sivil mimarisinin şaheserlerinden biri olarak durmaktadır. 

Bugiinkü hfiliyle saray birbirine eklen r iş iki büyük yapı topluluğundan 
teşekkül etmiş görünüyor : salonlar, birbirine dikey olan iki uzun avlunun etra
fında toplanmaktadır. Bunlar da El - Bürke Av1usu etrafındaki salonlar ile Aslan
lar Avlusu etrafında bulunan salonlardır. El - Bürke (Alberca) adı, avlunun orta
sında bulunan ve uzun bir aynaya benzeyen havuzdan gelmektedir. Bu avlu 
I. Yusufun eseridir, 36 metre uzunlu ğundadır ve iki büyük kenarı üzerine açıl

ını� olan mütenazır kapılarından yan salonlara geçilir. Avlunun kuzey ve güne
yinde bulunan, ince sütunlara dayalı yedi kemerli galeriler bilhassa tezyinan ile 
göz kamaşuracak_ değerdedir. Güney galerisinin üshinde harem daireleri bulun
maktadır. Avlunun kuzey keunnın ortas ında bulunan bir kapıdan geniş bir deh

lize girilir, oradan da Elçiler Divanhanes ne geçilir. Albarca (Baraka) denilen bu 
dehliz - divanhane, Elçiler Divanhanesinden küçük olup köşelerinde mukarnaslı 
pandantifler vardır, ahşap l: ir tavanı taşımaktadır. 

Elçiler Divanhane;i, Comares kulesinin içer; sindedir. Elhamra sarayının en 

büyüğü olan ve her kenarı 1 ı .24 metrelik bir kare teşkil eden bu divanhanenin 
yüksekliği 18 metredir. Üç kenarında kırlara bakan üçer penceresi vardır. Du
varların kalınlığı 3 metreyi bulmaktadrr. Bu da pencerelere birer oda manzarası 
vermektedir. Yarı daire kemerli 20 küçük pencere, kubbeyi taşıyan mukarnaslı 
kornişin alnnda, yukarı kısımJarda sıralanmıştır. Üstünde bir kule (lantcmon) 

bulunan bu ahşapta:ı büyük kubbe tamaıniyle mukarnaslardan müteşekkil bir 
kubbenin yerinde sonradan yapılmıştır. El - Eürke avlusunun doğusunda hamam, 
batısında da bir mescit bulunmaktadıT. Duvarların, umfuniyetle daire kavisli 
kemerlerin ve kubbelerin tezyiııitı, bilhassa V. Muhammedin yaptırdığı kısım

larda taşkın bir zenginlikte olup mukarnaslar aşırı bir rol oynar. Tezyinaun 
üshlbu, I. Yusufun zamanı ile oğlunun zamanı arasında, bariz bir değişiklik 
olduğunu gösterir . . 

I. Yusufun Elhamrası Fas medreselerinin ve Tlcmsen camilerinin üslubuna 
yakınlığını muhafaza ederse de, V. Muhammedin Elhamrası arabesk desenci

lerinin repertuvarına yabancı olan yeni unsurları ihtiva etmektedir. Bununla 
tcriber her iki kısmın planı İslam hükümdarlanmn yaşayışına iyi intibak ·etmiş 

görünüyor. 

Elhamra sarayı, zarifliği, zengin süsleri, bahçeleri ve havuzlan ile fazla 

incelemiş bir hassasiyetin, son parılnsıdır. 

Tezyinat (277. Lcv.) : Murabıtlarla Muvahhidler ve onları takip eden hü

kümdar soyları, yapı sanatından çok süsleme sanannda yaratıcılık göstermişlerdir. 
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Süsleme sanatındaki b u  yenilenme, yeni bir ruhla canlanma, bilbas:;a XII. Asnn 

o:taJanna doğru Muvahhiilerde
·
n Abjü'l Müminin Merakeş ve Tinmelde yap

tırdığı camilerde kendini gösterir. Stuko tezyinat, mimari çizgilere zarar 

vermede:ı büttin tuğla örgüye hakimdir. Atnalı şeklindeki kemerler tırtıllanmakta, 

kavsaralara mukarnaslar dolmıkta, satıhlar pan :>lara ayrılmaktadır. Eur.ıda da bütün 
İslam sanatında olduğ ı gibi tezyinat bitki ve hende:;e unsurlarına dayanır. Mu

vahhidlerin süslemesi Mura:,ıtiarmkine göre daha zarif ve daha muvjzenelidir. 

Bitki dekoru yeni bir gelişme göstermektedir. Hurma yaprakları tekrar te)::rar 

· r-=-ı.  

ıoı .  ş,k.iı. - M ·  nkc ş ,  M ansı'.lu C4mii. 1 02 .  Şekil - Mtrıkcş. Beni Sa14h C4mii. 
Mio4re t:zyin4tı { r errJss:-Hıinaut'Jao ) .  Mio4re tezyiniu (Terr.ısse-Hainaut'dan). 

ele alınarak işlenmiş ve çevre!eıi itina ile çizilmiştir. Şc:killer daha dolgunlaşmış, 

yaprak yüzleri kalınhşmıı, adaleler gibi birbirine giren damarlar bariz hareket

lerle kıvnlmı�ar. Hendesi süsleme bitki dekorundan hiç de a�ğı değildir ve 

karışık bir hal almaktadır. «Sırtları, çoğu zaman çok dallı, ince anırölafalarıia11 
teşekkül eden dilimli kemerler canlı kıvnmlan ve uzun uçları ile, biricik zaraftt 
V.? kuvvet bütünü vücuda getirirler. AntTölaklamı dayandığı prensip kapı ve pen
cere pervazlannda son haddinı kadar ileri götürülmüş ve antrölaklar minarelerin 
cephelerini kaplamıştır.•4 XII. Asır sanatkir=an minareler üzerinde çini moza-

4 Tcr:use et J. Haiııauc, us Arts Di::oraııfs au Maroc. Paris 1925, 7r .  S .  
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yıkların ( zellij) polikromisini bol bol kullanan birer renkçi ( coloriste) olmuş
lardır. Kutul:iye cfımiinin ma\·i, firiıze levhalan güı::e? altında kıvılcımlar saçan 

mücevherler gibi minareyi süsler. 

Muvahhidlerin sanatı, tezyinatı mimari çizgiye tabi tutmaya devam ettiği 
halde XIV. A sırdan itibiren mimari çizgi süs bolluğu altında kaybolmağa başiar. 
Elhamra l:u  değişikliğin en göz kamaştıran örneğidir. Elhamranın süsleme for

mülü, erişilmez bir ustalığıa ifadesi olarak stuko tekniğinin zaferidir .  

c Sarayın duvar, tavan, sütun, kemer, niş gibi bütün l. ısımlan so:ı derece zen

gin ve değı�ik sü!erle ürtülmüştiir. Azulejoslar, binbir şekilde biribiri içine girerek 

arabeskler çiz?r, Mermerler de türlü şekillerde yontulmuştur. Yıidız, sekizgen, biıki, 

pırlanta gibi kaleydoskopik şekilleri andıran binbir kıvrımlı çizgiler, stiiko üzerine 

kabartma olarak işhnmişıir. Bıı rezyinarın yanı başınd:ı friz boyunca ıızanan, in

sem hayrette bırakacak sayıda neshi üslüpta yazılar bnlımmaktadır. Bunlar kemer

leri, pencere/,ıri ve ni;leri çeı:reler vey:ı simetrik bir şekilde konmuş olan mada(von

ların i'çinie birleşir ve bu ne-ııi tezyinaıa alışık olmayan gözlere arabesk süslerden 
farksız görünEr. Bu yazılar başka yapılarda olduğu gibi bir takım kuru ı.•akıalan 

bildirmez, aksine manzum medhiyeleri ve Arap şiirine has aşıkı:;ne gazelleri ihtiva 

eder. Nihayet biitün bu tezyinıirın uyandırdığı intiba, büyük bir zevkle yapılmış 

sayısız nakışlarla bir kat daha zenginleşerek göz kamamrıcı bir hal alır . Sarayın 

bütün salon ve odaları renklerin parla.'1. ihtişamı ile israf eiilircesine doldurulmuş

tur. Yukarı kısımlarda, daha kuvvetli bir tesir yarattığı için koyu kırmızı, altın 
sarısı ve mi:ı:i renk; aşağı kısımlarda ise menekşe, erguvıini, turuncu renkler tercih 

edılmiştir. Zemini kaplıyan dörı köşe mermer levhaların bile �vı•elce boyalı olduğu 

anlaşılıyor.� 5• 

Meriniler, bu taşkın tezyinaıı büyük bir değişikliğe tabi tutmadan kuzey 
Afrikadaki dini yapılara tatbik etmişlerdir. Bunlar bugün ortadan kalkn:ış bulu
nan Endülüs camilerinin tezyinatı hakkında da açık bir fikir vermektedir. 

R E S i M  

Murabıtlar ve Muvahhidler zamanından kalma bir saray mevcut olmadığı 
için XI. ve XII. As:rdaki bu Mağrip hükümdarlarının Kurtub1 halifeleri gibi 
yapılarının tezyinatında insan ve hayvan tasvirlerine yer verip vermedilderini 
bilmiyoruz. Ayni suretle XIII. ve XIV. Amlardaki hükümdarların tu konudaki 
davranışlan da bilinmemektedir. Bu dört asır içinde Mağribin oldukça dar bir 
taassup gösterdiği sanılmaktadır. Zamanın en hür düşÜı:c.-:li bilginlerinden biri 
o'.an lbni Haldun bile tasvir yasağını bütün gücüyle savunmuştur. 

Tezyinitta insan ve hayvan figürleri ancak Elhamra sarayında görülür. Gır
natt emirleri bu hususta Mağripteki çağdaşlarından daha hür görünüyorlar. El
bamradaki, herbirinin ağzındaki borudaıı suların fışkırdığı, bir diire teşkil eden 
oniki aslan ile Mahkeme Divanhiı:esinin tavanındaki resimler bilhassa dikkate 

5 Cari Brockelmann, History of the Is/amic Pcoplıs. London 1952, 219 - 220 S. 
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değer. Üç parçadan ibaret olan bu resimler ;övalyelik masallarına ve av alem
lerine dair S'ihnelerle uzur.ca bir sıra üstünde yanyana oturmuş on hükümdan 
gösterı:nektedir. Birincilerle Kusayr-ı Amrinın av ve harem sahneleri, hükümdar
lar ile de bu hamamlı çöl kasrının duvarında taht üzerinde oturmuş olarak gö
rülen figürler arasında bir yakınlık göze çarpar. 

İşte batıdaki İslim medeniyetinden resim �nı kalan şeyler. Minyatüre 
gelince, İslam aleminin bu taraftaki bölgelerinde bugüne kadar re�imli bir yaz
maya rastlanmamıştır . 

• 
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XI. Asırdan itibaren Türkler ve Moğollar, birbiri ardından İranda haki
miyeti ellerinde bulundurmuşlardır. Bu durum 1502 de Safevilerin devlet kur
masiyle sona erer. Böylece bütün İran bölgesi İranlı soyundan hükümdarların 
eline geçmiş ve sünniliğin yerini şiilik almışın. ı 502 den ı 722 ye kadar devam 
eden Safeviler devrinin en parlak anı 1. Şah Abbas'ın (1587 - 1628) uzun sal
tanat yıllanna rastlar. Güzel sanatların en çok gelişip serpildiği devir de bu ol
muştur. Büyük bir yapıcı olan Şah Abbas, Tebrize tercih ederek payıtaht yap
tı�ı Isfahanı birçok bina ile güzel.leştirerek şarkın en muhteşem şehirlerinden 
biri haline getirmi�tir. 1 

Şah Abbas Isfahan şehrini, uzun vadeli rasyonel bir plana göre kurmağa 
başlamış, yalnız camiler ve saraylar yaptıran bir inşacı olarak değil, zenginlej
meğe, gelişmeğe çok elverişli bir devlet merkezinin her türlü ihtiyacım dikkate 
alan ve ona göre düşüncelerini gerçekleştiren bir şehirci olarak da işe ko
yulmuştur. 

Isfahanın tam ortasında açılan Meydan-ı Şah 512  metre uzunluğunda, 159 
metre genişliğinde bir dikdörtgen olup evlerin ve dükkanların bulunduğu iki 
katlı revakla çevrilmiştir ve dikdörtgenin her kenarı ortasında dört büyük kapı
nın muazzam kemerleri açılmaktadır (278. Lev.). Doğudaki kapı Lütfullah Ohnii
nin, batıdaki kapı sarayın (Ali Kapı), kuzeydeki kapı Kays eriyye çarşısının, güne
yindeki de Mescid-i Şah'm taç kapılarıdır. Bu meydanda bayram şenlikleri yapı
lır, hayvanlar dövüıtiirülür, cevkan oynanırdı. 

I.  D 1 N l M 1 M A R l 

M E S C İ D - İ  Ş A H  

(279 - 280. Lev.) 

1612 de başlanan Mescid-i Şahın in�a5ı on;ekiz yı! kadar sürmüştür. İlk 
olarak , meydanın dekorunu tamamlayan ve cami avlusunun rı:eydana bakan 
cephesi yapılmışın. 

Meydana bakan, 33.50 metre yüksekliğindeki muhteşem dış portal bu cep
henin ortasındadır. Sağında ve solunda çini mozayıklarla kaplı birer ince minare 
yükselmektedir. Portal kemeri, büyük mermer vazolardan çıkıp yükselen üç sıra 
si lme ile çevrilmiştir. Kavsara, salkım halinde, çiniden mukamas katlan ile dol-

ı Andre Godard, Isp1ıahıin ( Arhıir-e Iran) Tome 1. fascicule IJ, 1937) 
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durulmuştur. Her taraf kıymetli çini mozayıklar i le kaplar:mı� tır. Portal içindeki 
kapının sağında ,.e solunda bulunan dikdörtgen çanolar, sarı ve gül rengi me r
mer şeritten çerçevel�ri, gümüş tepsiye benzeyen kakma şekilleri ile uzaktan 
işl.:-nmiş birer seccadfyi acdırırlar. Bu panolarla kapının ü< tündi! geniş bir ;zerit 
hal nde uz:ıyan yazı frizi, nef'.s bir sam.t eseri olup 1 6 1 6  da h=.tEt Ali Rıza'r:ı:t 
elinden çıkını; tır. � 

Kuzeyden güneye yönelen topluluğun güney cephesir:deki bu raç kap, mi
marın büyük kompozisyon anlayışı olmasayd ı, kuzey - doğud1n, güney - batıyJ. 

" . • • 

• 

• 1 • •  
-

� � � � 
- ..- c:  .. 
• 

103 .  Şekil - IsfJhan.  Mescid · i  Şah .  Plan (Diez0den\ 

2 A .  l.'. Popc, A Su,.t'i_\' rıj Pers:'ı:ı ıı A r:. il .  C. ,  I t 85 .  S.  
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yönelen camiye, meydanın ahengini bozmadan bağlanamazdı. Kapının eşiğinden 

geçilince yüksek kubbeli loş bir dehlize girilir. İşte mihver, bu dehlizle tonozu 
''e yan duvarları çiniler ve sağır kemerlerle süslü olan eyvanın birleştiği yerde 

değişmektedir. Bu ey\•an, di:ni a\'lusunun kuzey eyvanmı teşkil eder. Diğer üç 

eyvan da yanlarda ve avlunun güneyinde bulunmakudır. Güneyindeki eyvan 

camiin portalidir. Böylece Selçuklular ile birlikte en güzel ö=neği:ıi Isfahandaki 

Cuma .Mescidinde gördüğümüz dönlü eyvan nizamının Sa!"evi s anatında da de

vam ettiği görülür. Avluyu, iki katlı kemer sıraları çevirmektedir. CBm.iin por
rali de meydana bakan ponal gi:i, tamamiyle çini mozayıklarla süslü dikey bir 

dikdörtgendir, sağında ve solunda yine yeşil çhi n:ozayıklarla sü;lü, ince, uzun 

birer minare bulunmaktadır. Bu iç ponalin taşkın sivri kemeri, yüksek bir kas
na6a oturan 45 metre yüksekliğindeki kubbenin kaidesi hizasındadır. Huem ile 
önünde�i eyvanı, her ikisi boyunca sağdan ve soUan devam ettiren ikişer nef, 

küçük kubbelerle örtülüdür. Bu nizamın da Isfahandaki Mescid-i Cumadan gel

diği görülmektedir. Bununla t:eral:er bu eski terr.ayı teferruz.tında değiştiren 
Hrı füellikler göze çarpar. �amaz kılınan büyük kubbel i salon ile küçük kub

belerle örtül ü yan neflerin s a�ında ve solunda dikdörtgen biçiminde havuzlu 

birer avlu vardır. B:ı nizamı Rahattaki Hasan Camiinde daha önce görmüştük. 
Diğer taraftan Mesci i-i Şahda, büyük kubreli haremin m ihrabından başka, 
burayı sağdan ve soldan genişleten biribirine mm·azi ikişer n �fli salo:ılarda da 

ikişer mihrap vardır. Ayni suretle av:unun sağ ve solundaki eyvanların gerisinde 

bulunan kubbeli salonların da birer mihrabı bulunduğu gibi bu iki salonla 

onların giriş cyvanlarına arkadan bitişik olan batıdaki dön, doğudaki iki kubbeli 

salonun da iki�er mihrabı ile camiin onbir mihrabı bulunmaktadır. Bütün bu 
mihraplı salonlar kubbelerle kapatılmış olduğu i ;in, Mescid-i Ş3h, birbirinden 

ayrı yedi di:niin torluluğundan teşekkül etmiş intibamı uyandırıyor. 

Camiin i ;i birbirini ke ;en, içiçe giien taşkın si vri kemerleri, pandantifleri, 

yarım kubbeleri ve bütün bunları karlıyan ve yerlerine göre koyulaşan, gök 

rengini alan, arabesk dekorları, çiçekleri, madalycnlan ile İ slam eserlerinin göz 
ka:naştıran bir abidesidir. 

Safevilerin yapını� oldukları diğer dini e!>erl::r nekadar geniş, kera:nik d::

i;:orlmn ne kadar çekici olursa olsun, önceden gözden geçirmiş olduğumuz tip
lere bir yenilik katmazlar. Şah Sultan Hüseyinin annesi tarafından yaptırılan 

(1706 - 1 714) büyük bir kervansarayı da bünyesin� katan meşhur .Mader-i Şah 

medresesi, dört eyvanı, çok geniş merkezi adusu, ortası şişkin, sojan biçimi bir 
kubbenin kapattı;ı namaz yeri ile, rnütad t!ri tekrar eder. 

ı r. S 1 V 1 L M 1 M A R 1 
ı .  A L I  K A P I  V E  Ç İ H İ L  S Ü T Ü N  

(28 1 . Lev .) 

Sivil yapılar daha değişik örnekler gösterir. Bunların en eskileri Ali Kapı 
ile Çihil Sütı'.in ( Kırk Direk) olup 1598 de Isfahan hükumet merkezi olduktan 
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sonra yapılmış clmalan muhtemeldir. Ali - Kapı, zarif kitlesi ve mübillğasız 
çizgileri ile Mcydin-ı Şaha hAkimdir. Doğu cephesinde ta�kın sivri kemerli bir 
taç kapı vardır. Kubbeli bir dehlizden geçilerek şahın bahçelerine girilir. Bu 

giriş -ile sağında ve solunda bulunan iki salon kau yapının esasım teşkil eder. 
Bunun üzerindeki yapıda iki kısmı içine alır. Öndeki kısım Talar denilen geniş 

bir balkondur ki düz çatısını ahşaptan onsekiz yüksek ve zarif s ütun taşımaktadır. 

Buradan meydan görülür. Şah ile saray erkinı şenlikleri buradan seyrederlerdi. 

Taların arkasındaki kısım ise, dışarıya geniş pencerelerle açılan üç apartman ka
tının çevirdiği kabul ve merasim salonudur. 

Bu kapı ve pencere bolluğu, 
sarayda yaşayanlara manzaradan 
faydalanmak imkanını \'eren bu 
iç açan karakter, sarayın güne
yindeki bahçelere serp ştirilmiş 
köşklerde de görülür. Bunların en 

meşhuru Çihil Sütun (Kırk direk)

dur .  Taş dö�emeli 56 x 84 metre e

badında bir sah:t üzerinde kurulan 

ve önünde uzun bir havuz bulu
nan bu köşk de Şah Abbasın bir 

tesisidir. Çatısı yirmi ahşap sü
tuna dayanan taları ile hafif, ha
vai bir eserdir. Vaktiyle aynalarla 
kaplı olan sütunlar şimdi birbi
rinden ayrılmış direklerinden 
başka bir şey göstermezler. Ta
llirın arkasındaki büyük eyvan, 
daha küçük diğer bir eyvan ile 
derinl�mektedir. Şahın tahtı bu
rada bulunmaktaydı. Bu iç küçük 

eyvandan üç kubbeli geniş bir 
salona geçilir. bu salonun sağ ve 

solundaki yan revaklar bahçelere 

bakar. Mermer tartçası üzerinde 
yükselen be zevk ve debdebe yeri, 
tllArının yüksek sütun diıileriyle, 

Ahameni hi:kUmdarlarınm sütun

D 

104. :;ickil - Isfahan. Çihi l Sütun. 
Plan (Dicz'dcn). 

lu salonlarını ( Apadana) hatırlatmaktadır. Bu sarayın en ilgi uyandıran bir 
tarafı da, konularını savaşlardan, saray eğlencelerinden, aşıkane sahnelerden alan 
fresklerdir. Bütüri bunlarda İtalyan Rönesansının tesirleri belli olmaktadır. 



Genç bir prensin portresi. Safevi çığın ( 1525 - ısso). Nakkaş Seyyid Mir 

Muıavvir•e atfolunmaktadır. M. Hcnri Vever koleksiyonu. (Gray'dcn) 
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2. H E Ş T  B İ H İ Ş T  S A R A Y I  

Şah Süleyman (1667 - 1694) tarafından yaptırılan Heşt Bihişt (Sekiz cennet) 
sarayı çok farklıdır. Bu sarayda da üst temeli teşkil eden taraça, bahçelere bakan 
revaklar, sayısız kapı ve pencere görülür. Fakat burada şualı (rayonnant) bir 

ptan tatbik olunmuştur. Saray, pencereli kulesi (lantemon) bulunan bir kubbe 
ile bpaulmış, fıskiyeli bir orta holden müteşekkildir. Sekiz kenarlı iki salon 

kau ile odalar bu holü çevirir ; bu da köşeleri işgal eden sekiz daire (sekiz 

cennet) vücuda getirir. Bu saray şimdi harap bir haldedir ve onarımlardan 

müthiş sürette zarar görmüştür. 

Burada, I. Abbasın açtırdığı, Çibil Sütfuı civarından sarayların, havuzların 

ve fıskiyelerin serpiştirildiği Hezar Ceıib bahçesine kadar uzanan Çar Bağ adın
daki üç kilometrelik caddeyi de anmak lazımdır. 

* 
..,. ..,. 

Tezyinat : Yazı, hendese ve bitki, İslam dünyasının diğer bölgelerinde ol
duğu gibi burada da bezeme unsurlarıdır. Bu unsurları gerek dini, gerek sivil 

yapılarda, çini mozayıkların ve boyaların dili ile, yer yer ifade edilmiş olarak 
görürüz. Çini mozayıklar, Safevi cami '.erinin bilhassa Mescid-i Şahın içini ol
duğu kadar dışını da kaplar. Bu me�hur dini abide, bazan yeşile çalan, hizan 

gök rengini alan, zaman zaman açılan, koyula�an bakim mavi rengi ile, göklere 

doğru yükselen mavi bir senfonidir. 3 

Bu üstün başarıda, on asırdanberi gelişmekte olan bir sanatın neticesini 
görmek, XII. Asrın büyük Selçuklu sanauna inmek, onun Veramfa camiindeki 

(XIV. Asır başı) tezahürünü hatırlamak lazımdır. 

Boyalı bezeme, tekniğinin daha zengin imkanları dolayısiyle dikkate değer 

örnekler vermiştir. Ali Kapının bütün galerilerinde, odalarında, kulvarlarında, 
tav:anlarında bunJarın en güzellerini görürüz. Bu tezyinatta, asma dalları, kıvrık 

dallar, girift çizgiler, arabeskler, tomurcuklar, gülbezekler, madalyonlar, yelpaze 
gibi açılmış bin renkli, binbir şekilli tavus kuyrukları tam bir ahenk içinde kay

naşırlar. Ali Kapıda, bu duvar ve tavan tezyinatının sırf bitkilerden \·e çi ,gi
lerden ibaret motifleri arasında, realist bir görüşle işlenmiş zadf geyik sürüleri, 

tilkiler, tavan köşelerinde tünemiş .\'eya girift çi2giler içine girmiş Simurg, tavus, 
yabiini güvercin, bülbül gibi kuşlar da görülmektedir. 

Tezyinat malzemesi olarak, çini mozayıkın, çini veya mermer levhanın yanı 
başında, ilk defa Safeviler zamanında kullanılan ayııayı cia anu:.ak iazımdır. Ayca, 
bezeme unsuru olarak Osmanlı Türkleriyle Baburlu Türklerinde yeni çığırlar 

açacaktır. 

3 Rene Groussct, Les Civilisations de L'Orient, Patis 1929, 1. C., 356. S .  
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M i N Y A T tJ R  
(282. - 288. Lev.) 

-- ---- - -

Safeviler zamanında nakış sanannın merkezi, H( rasandan Tebı ize geçiyor. 
Berat da daha bir müddet ayrı bir merkez olarak devam ediyo:. Bihıad bu yeni 
çığırın da başındadır. 1 5 10 sıralarında Safedlerden Şah İsmail (1502 - 1524) 
Heraa zaptedince, Bihzad Tebrize geçer ve Safevi çığırını Timuri çığırının özel
likleriyle zenginleştirir. Tel:Jrizde, büyük bir ihtimal ile 15 14  e kadar yaşayan 
Bihza:I, Şah lsmailin, kendisini başı:ıa getirdiği saray nakkaşhanesinde bir çok 
öğrenci yetiştirmiş, gerek Heratja, g<!rek Te;,rizde tesiri gün geçtikçe derinleş
miştir. Bihzadı;ı öğrencileri arasında bilhassa Horasan'lı Şeyh Zade'yi, Sultaru
ye'li Mir Musavvir'i, Ağa Mirek'i ve .Muzaffe �  Ali'yi zikretmej; lazımdır. Bu 

sonuncu nakkaş, sonraları Isfahan:la�i Ç!hi! Sütun 5ara�ını tezyi:l etmeğe me
mur edilmiştir. 

Ağa Mirek Horasanda sanauna l::aşlamış, sonra Bihzad gibi febrize yer
lelmiştir. 1539 ile 1 543 a:-asında, bu şehirde Şah T2 hmasp için minyatürlerle 
süslediği Nizaminin bir Hamsesi bilhassa dü.katc değer. Bugün British Museum'da 
bulunan Hazret-i Muhammedin l"rucu bu meşhur y ı ; mının içindedir. "Mavi 

gök kubbesinin altında, altm sarısı mu.ızzam bir alevle ç:vri/miş olan p :yganıber 

Bura�'a binmİf, Cebrailin kılavuzluğunda güwşiıı büyü!üyerek aydmlatıığı sansuz 

bulur denizini aşarak yükselirken, hediyelerini sunmak isıeye11 melekler, peygamberi 

karşılamak üzere yukarılardan akın akm iniyorlar ·• . 4 

Bu minyatürü İra!l re;:ninh e:ı büyük blŞ3 �ısı saya:ı .M ırtin'i!l hükmü müba
lağalı olm2kla bcrab!r rabia üstü bir o!ayı b .ı der.!C! mistik bir derinlikle bu 
kadar zengi:ı sanat vasıt. ılariyl:� ifiide e den b::şka bir  minyatüre henüz rastlan
mamış olduğunu da bu:-.ıda kaydetmek !a?:ımdır. Ağa Mirek, bu çok hus usi ve 
biraz istisnai ilhamdan ayrı olarak bi � hayli d:van sa_'ır:eleri de yapmışur. Bu 

ilhamın en güzel örnekleri 1 524 tarihli bir �izami yazmasında bnlunmaktadır. 
Bu minyatürlerde Ağa lvtirek'in İran r.:srr.i::e getirdiği yenilikle r eçıkça görülür. 
Figürleri, Kühcel'in haklı olarak işir.:t ettiği gibi B'.hıadm figürlerinden daha ince 
ve se,·imlidir. Fakat o�u :ı yakışıklı delikanlıla ında, güzd kadınlannc!a, Isfahan 

sa,annda o kadar moda o!an, yap_rır.cı�lı, re smi t: ir hal göraıemeğe de imkan 

yoktur. 

X VI. Asrın caş'.ar. gıç!arı:12 ai� dikkate C.eğer bir yazma da, Pariste Louis 
Cartier koleksiyonundaki beş minyatürlü bir Hafız Divanı'dır. Bu minyatürlerden 
iki tfuıesi Tebrizli Sultan Muhammed imzasını taşır. Gene Pariste Edmond de 
Rotschild'in koleksiyonunda bulunan 1537 tarihli eşsiz Firdevsi nüshasındaki 
minyatürlerden ikisini de o imzalamıştır (282. Lev.). Diğer minyatürlerde Ağa 
Mirek'in, Muzaffer Alinin, Mir Seyid Alinin ve Mirza Alinin imzaları görü
lür. Sulun Muhammedin hamasi resimlerinde bile günlük hayattan alınmış 

4 E. Kühnel, Dogu isi.im Jlemleketlerinde Miı:y.ıtilr. Çevirenler, S. K. Yetkin. Melahat 
Özgü. Ankara ı952, 32 .  S. 



Hüsrev'in Şirin ile buluşması . Nizami, Hamse. Tebriz çıaırı, H. 946 - 9 
(M. 1539 - 43). Nakkaşı Sultan Muhammed'tir. British Museum. (GrQ,,Y'den) 
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sahnelere, kır manzaralarına karşı duyduğu sevgi kendini belli eder. Öte yandan 
sanatının saray karakteri, tavırlardaki zariflik, elbiselerdeki zenginlik, desendeki 
incelik ile kend ini gösterir. Bu yazmalardaki minyatürlerden başka Sultan Mu
hammedin, kaygısız delikanlıları sevimli tavırları ile ya şatan, tezyini bir anlavışla 

yapılmış porueleri de (283 .-284. Lev.) vardır. Bizzat Şih Tahmaspı gcsteren 

bir portresi bugün Boston Museum'da bulunmaktadır. 

Diğer bir rortre ressamı da Tebrizde Sultan Muhammed ile beraber çalış
mış olan Mir Nakkaş'dır. Fakat az tanınmış olmasu:a rağmen, büyüklüğünde 
tereddüt edilmemesi gereken nakka�, Sultan Muhammecin yetiştirdiği ü�tad 1\lu
hammedi' dir. 

« Tası•irde üstôdınd::n çok daha canlı ı·e halka çok daha yakındır. l'apımş 
olduğu resimlere takılınca daha çok Bihzadm resimlerinden ilham aldığına hükme
dilebilir. Marteau koleksiy onundan Loıffre Müzesine geçen 'lJe tarla ha_vatmı, onun 
günlük çalışmalarmı son derece hoş ı·e düzenli bir kampozisyon içinde bdirten 1578 

ıarilıli de!en anım imzasını taşımaktadır.» 5 Üstad Muhammedinin imzaladığı di
ğer mühim minyaürler Pariste Bibliotheque Nationale'de, Cambridge'de Hofer 

koleksiyonunda ve Boston'da Museum of Fine Arts'dadır. Ki:çük, yuvarlak yüzlü 
figürlerin uz::;mış, mar.zaralarda realizmin belirmi�, konuların günlük hayattan 

a lınmış olması (285. Lev.) onun ü� h1bun da göze çarpan t-elli başlı özelliklerdir. 

Şah Tahmasp zan:anında 1 570 sıralarında hattat Muhip Ali Katip'in yaz
dığı, bugün Topkapı Sarayı .Müzesinde bulu nan bir Nizami nüshası, otuziki 
minyatürünün czclliği bakımından üzerinde bilhassa durulmağa değer. Umumi

yetle bu minyatürler, dört sütun üzerinde yazılmış olan sahifelerin ortasında 
bulunmakta, fakat sütun aralıklarından kısman görülen s:ıhıslar, muhayyelenin 
y:ırdımı ile bütün sahneyi tamamlamaktadır. Böylece ne metne, ne de sahnenin 

bütünlüğüne hiç bir zarar yrrilmeden gayet ustalıklı bir komrozisyon sağlanmış 

bulunuyor. Yaıı ile kompozisyonun bu işbirliği, r:akkaşın hartatdan ba}ka biri 

olmadığı ihtimalini artırmaktadır. B üyük bir ustalığın \'e M.vıierisme'nin ifadesi 
olan bu minyatürler, XVI. Asrın ikinci yarısında, tiikattan düşen bir sanata da 
işaret sayılabi l ir. Bu til.kattan düşme, bu tükenm,-, XVII. Asrın başlar nd.ı 
daha da iyi oelli olacaktır. G�rçi, başta Şehname olmak üzere, yazmalarm resim

lenmesine devam edilmektedir. Anıa çcğu zaman Üstad Muhammedinin fıslfı
bunda olan gem·.- sahneleriyle dervrşlerin ,.e prenslerin d.ha büyük bir rağbet 
görmektedir. Zarif giyinmiş asil delikanlılar gerek batı, gerek doğu İranda e r.  

gözde olan konuh rdı .  Kıvrımlı ve çiçe� l i  geniş sanklar Şfıh Abbas ıamanınd:ı 

moda idi. Ağa Rizanın elinde çiçek cem-: ti tuu.n delikanlısı bu hususta güze'. 

bir örnek teşkil eder. (287. Lev.). 

Metropolitan Museum'da bulunan Şah Abbas devrine ait minyatürleri;! 
süslü iki Şehnameden 1 587 (996) tarihlisi sahife eüyüklüğünde kırk minyatürü ; 
1 6o5 - ı 6o8 (ıo 14 - 16) t2.rihlisi de deuin en sevilen hattatı ve nakkaşı Rıza 
Abbasioin özelliklerini aksettiren seksenbe� minyatürü ihtfra eder. R:z:ı A bbasi 

s E. Kühncl, ayni eser, 34.  S .  
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1598 ile 1643 arasında yaptığı, imdsını taşıyan birçok minyatür bırakmıştır 
(288. Lev.) Bu minyatürlerden onun iyi bir mü�abedeci olduğunu anlıyoruz. 
Rıza Abbisi modellerini, konularım halk arasından almayı tercih etmiştir. Modleyi 

bilir, deseni kıvraktır. �Desenlerinde dikkati çeken sey her ıeyden önce yazı sanatı 

ile uzun zaman uğraşmıı olmanın fırçasına kazandırdığı emniyeııir. Bu vnniyeti 

teferruatta, çizgilerin nü.ınslarında olduğu kadar, konturlann çizi/işinde de görürüz. 
Sarıkların ve elbise eteklerinin uçlarını, ışık saçılmasını hatırlatan bükey tarama

larla canlandırır. Kıvrımları ve düğümleri de m!lna/andırmakta büyük bir isabet 

gösterir.» 8 

Metropoı:tan .M.uscum'da bulunan resimlerden biri, dikiş diken bir delikan

lıyı tesbit etmektedir. Rıza Abbasi İran resminde son parlayıştır. Onun üslubu 
ve çizgi tarzı Muin, Yusuf, Muhammed Kasım gibi nakkaşlar tarafından bir 
müddet taklit edilir. Fakat hiçbirinde Rıza Abbasinin mahareti görülemez. XVJll. 
Asırda İran resmi, kısmen Avrupa tesiri, kısman de yaratıcı dehaların yokluğu 
yüzünden kelimenin tam manasiyle düşme�e başlar. 

ıos. Şekil - NizAmi'ııin H•m•e ıi (İstanbul - Topkapı 
Sarayı Müzesi) .  Leyli i le Mecnun. 

6 B. Kühnel, ayni ıser, 38. S .  



Mirac. Nizami, Hamse. Tebriz çığırı, H. 946 - 9 (M. 1539 - 43). Nakkaş Sultan 

Muha'llJlled'e atfolunmaktıdır. British Museum. ( Gray'den) 
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Emeviler zamanında, Hindistanı İslAın Dünyasına katma· teşebbüsü (712), 
XI. Asnn ba5larmda büyük Türk Sultanı Gazne!i Mabmudun Pencabı alması 
ile genişlemiş ve XII. Asır sonlarında l\luhammed Gori'nin ve serdarlarının 
Ganj havzasına girerek, Delhide bütün Hindistana hükmeden kuvvetli bir sul
taıılık kurm1sı ile neticelenmiştir. 

İlk Hind - İslam mimarisi, ı 193 de Delhiyi zapteden Şihabeddin Gerinin 
valisi Kutbeddin Aybek tarafından 1205 de kurulan ve 1296 yılına kadar devam 
eden Delhi Türk de\•letinin zamanında meydana gelmiştir. Delhide ı ı 98 tari

hinde tamamlanan i lk cami Kutbü'l İslam Camii olup dış ölçü!eri doğudan batıya 
ymi önden arkaya 64, kuzeyden güneye 46 metre ; i; ölçüleri de takriben 43 ve 33 
metredir. Hindistanda mihrap batı tarafındadır. Bu c:imiin inşa:ında 27 Hindu 
mabedinin malzemesinden faydalanıldığı d:>ğu duvarı üzeindeki Arapça kitabe
den anlaşılmaktadır. Batı tarafındl bulunan harem kısmı, �imdi harabe halinde 
olup yalnız yirmiiki sütun kalmıştır; avluya bakan yüzdeki taş reYak, ortasında bu
Junan 6,70 metre genişlik ve 16, 15  metre yüksekliğindeki sivri kemerle aslındaki hali 
bütün güzelliğiyle muhafaza etmektedir. Nam�z kılınan hare:n kıs:nındaki sütu.'1-
�r Hindu mabetlerinden alınrr:ıştır. 

Ktıtbeddinin ölümünden so:ua yerine geçen İltutmuş ( 1 2 10  - 1235) adu 
içindeki, Kutbeddini:l başlatmış o!duğu takriben 73 metre (239 ayak) yüksekliğinde 
bulunan minareyi ':Kutub minar) tamamlattı. Bu minarenin kaide kutru takriben 
12,  tepesinin kurru da 3 metredir, a�ağıdan yukarıya daralmak:adır. Yivlerin 

süslediği bu kule üst kısmı yıldırım çarpması ile yıkıldığı halde 73 metre yük

sekliğindedir. Beş şerefesi ile beş kata bölünmüştür. Kırmızı kum taşı ile ak 
mermerı:en yapılmıştır. Yükseldikçe daralan minare teması İslami ise de, işçilik 
Gupta sütunlarını hatırlıyan Hindü mimarların eseridir. Bilhassa bu sütunların 
tezyinatı - so;:ı derece karışık \"e ince olan taştan dantela - doğrudan doğruya 
kuzey Hint tezyinatıru, bilhassa Türk - E:gzn fatihlerinin hu�usi bir meyil 
gö;terdikleri Cayna tezyinaonı hatırlatır. 

Ecmirdeki cami de Kutbeddin Aybek zamanında, 1200 tarihinde yapılrnıya 
başlanmış Ye İlrutmuş zamanında tamamlanmıştır. 80,33 x 52,34 metre genişliğinde 
olan bu c:imi, bir Cayna mabedinin yerinde yapılrnı}tır. Bu güzel yapıdan şimdi 
ilci küçük minarenin harabelerini ihtiva eden bazı kısımlar kalmıştır. 

İlruunuşdan sonra yüz sene kadar Hindistanda bir şey yapılmamıştır. Ay
bek sülilesinden sonra gelen Halci sülalesine mensup hükfundarl!lfdan (sülalenin 
ikinci hükümdarı olan) Alaeddin, Kutbü'J İsla:n camiini genişletmiş, güneyin
deki Ala-i Dervaze adı verilen güzel takı ilave ettirmiştir. 
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Bu ilk eserlerde Raçputana' -
daki (Ganj ile İndus arasında) 
Cayna üsliibunu devam ettiren 
Hind yapılannın tesiri görülür. 
Kırmızı kum taşı ile inşa edilmiş 
olan Cayna rr:atetleri yukarıları 
yivli sayısız kuleleri ile dı�ardan 
bir ormanı andırırlar, içerden mer
mer üzerine işlenmiş taşkın be
zemeleri ile göz kamaştırırlar. Sa
lonları örten, birbiri üzerine bin
dirme siıretiyle, taştan örülmüş 
kubbeler kabartma insan figürle
riyle süslü olan sütunlara daya
nırlar. Tezyinatının insan figürleri 

müstesna Abu dağındaki Cayna 

mabedi ile Ecmir ve Kutbü'l İs- 1 06. Şekil - .Ecmir. CAmi . Pıan (Sa!adin'den). 

lam Omiilerinin farkı yoktur. 

Yalnız bu plana eklenen taşkın si;·ri kemerlerin süslediği cephe, bu camilere 
İslami bir karakter verir. Sultan İltutmışın, Kutbü'l İslam Carniine biti�ik elan 

türbesi, işlenmiş tezyinatırun İslami unsurlarına rağmen, Hindu sar.atının çoğu 
zaman özelliğini teşkil eden a�ın ve biraz kanşık bir zenginlik göstermektedir. ı 

Selçuklu ve Timurlu tesiri Baburla kuvvetlenir. Timurun üçüncü oğlu Ce
laleddin Miran Şah ahfadından olan Babur, 1 526 da üç asır sü:-ecek olan ve 
ve tazı anlar bütün Hindistanı hakimiyeti altında tutan büyük bir imparatorluk 
kurunca ülkenin siyasi manzarası tamamiyle değişmiş, derebeylik rejiminin yerini 
mcrkezileşrciş bir idare almıştır. 

İmparatorluğun kurucusu Baburdan (1 526 - 1 5 30) altıncı padişah Evrengzib 
(1659 - 1707) e kadar devam eden iki asırlık br zamanda Hindistan, ancak 
İtalya Rönesansı, XIV. Louis ve Kanuni Sultan Süleyman devirleriyle kıyas

lanacak parlak bir yükselme kaydetmiştir. Güzel sanatlar da bu iki asır içinde 

gelişip serpilmiştir. Beş yıl süren kısa saltanatı zamanında Babur, büyük ölçüde 
inşaata pek ,·akit bulamamı;tı. Humayunun daha uzun süren saltanatı zama
nında birçok l::ina yapılmışsa da bunlardan pek az şey kalmıştır. Baburlul:ırdan 
kalma ayakta duran binfilar Humayunun oğlu Hint - Türk imparatorlarının en 
büyüğü Ebulfetih Celfileddin Ekber (1556 - 16c5) zamanına aittir. Ekber, Ağra

dan 37 kilometre uzakta bulunan Fetihpur Sikri (Pur - Şehir) yi devlet merkezi 
yapmış ve bu şehri ciimiler, saraylar, köşklerle zenginleştirmiştir. 1 570 ile 1574 

arasında yapılan bu eserlerde yerli geleneklerle Selçuklu ve Timuroğlu gelenek- · 
!erinin kaynaştığı görülür. 

ı Rene Grousset, L'lnde, Paris 1949, 129-130. S .  
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I. O 1 N l M 1 M A R 1 
A. C A M T L E R  

ı .  F E T İ H P U R  C A M İ  M E S C İ D İ  

(29 1 .  Lev.) 
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Dini yapılana başında Fetihpur C8mi Mescidi gelir. Bir tepe yamacında, 

geniş bir taraça üzerinde bulunan camiye yüzelli basamakla çıkılır. 143 x 168 metre 

ebadında olan cimiin dört tarafı bir sıra revakla çevrilidir, avlusuna doğu tara
fındaki muhteşem bir portaldan girilir. Ekber tarafından Dekken zaferlerini \"e 
Handiş devletinin f etbini kutlamak 

üzere 1 602 de yaptınlan ve Hin

distandaki en muhteşem, dünya

daki en yüksek kapılardan biri 

olan Bülend Dervaza, avlunun 
revaklarına geçit veren büyük iş 
salonu ile başlı başına bir anıt 

olup kırmızı kum taşından ve ak 
mermerden yapılmışnr. 2 1  metre 

yüksekliğinde olan ve Selçuklu 

eyvanlarını hatırlatan hücresi, yine 

Selçuklu portalini örnek tutan 36 

metre yüksekliğinde bir dikdörtgen 

içine alınmıştır. Bu yüksek porta

lin üstündeki küçük kubbelerin 

öntüğü mermer kafesli galeri ile 

arkasındaki daha büyük kubbeler, 

Selçuklu tesirine Cayna tesirinin 

• ._ ... . .........,_ ,. *-- • - • • • n  . 

107. Şekil - Fetihpur Sil<ri. Clmi Mescid . 
Plan (Diez 'den). 

de kaııştığını belli eder. Avlunun batı tarafında iki velinin, Selim Çişti ile torunu 

İslam Hanın türbeleri bulunmakt:ıdır. Selim Çiştinin tüıbesi, nefis hendesi şekil
lerle işlenmiş mermer kafesli pencereleri ile tamamiyle mermerden yapılmıştır. 

A\·lunun kuzeyinde, kıble yönünde cami.in namaz kılınan :;a!onları bulun

maktadır. Bu orta kısmın sağında ve solunda birer kısım daha vardır. Her üç 
salonun mihrapları önüı:;.de bulunan saha birer kubte ile kapatılmıştır. Ortadaki 
harem ve önünde bulunan eyvan Isfahandaki Cuma Mescidiüin plan takımın

dan bir de \ amıdır. Doğu tarafındaki mihrap_. renkli n:ermer mozayıklarla süs

lüdür. İki yuvarlak minare, camiin kıble duvarının köşe!erin::!e yükselir. 

can:iden itibiren iki kilometrelik bir saha üzerir.de imparator Ekberin, ve
zirlerin ve asılzadelerin sarayları ve köşkleri bulunmaktadır. 

2. A G R A  C A .M. t t 
Ekber zamanında inşasına başlanılan, fakat Cihangir zamanında tamamlanan 

Agra Cimii de, bazı yerleri penbe ve ak mermerden olmak üzere tamamiyle 

kırmızı kum taşından yapılmışın. Burada da Bülend Dervizada görülen küçük 
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Cayna kubbeleri, cephenin yukarısında yer almıştır. Cephenin uç!arı :ıdaki sekiz 
köşeli kuleler de, i.'.; ce sütunlara oturan daha yüksek kubbelerle nihayet bulmak

tadır. Bizzat portalin sağında \"e solunda ince minareler yükselmekte ve cami 

içinin üç bölümünü dışardan nöbetleşe beyaz ve kırmızı zikzak çizgilerle oyulu, 
ortadaki daha büyük olmak üzere üç kubbe örtmektedir. Bu camiin çizgileriyle 
Fetihpur mimarisinin çizgileri arasında bir tenzerlik vardır. Bu benzerlik Cihan
girin ve Şahcih5.nın yapılarında artık görülmez. 

3. B Ü Y Ü K  C A M I  
Baburlu camilerinin en güzellerinden biri hiç şüphesiz Delhijeki Büyük 

Camidir. ı:>8 - 1 08 metre büyüklüğünde olan adusu, sivri kemerli revaklarla 
çevrilmiştir. Camiin yüıü 67, derinliği 30, minarenin yüksekliği de 43 metredir. 
Şahcihan zamanında yapılmı� olan cami, klasik bir sadeliğin örneğidir. Geniş 
1:-ir taraça üzerindedir. Kapı revakı üç nişten müteşekkildir. Cepheye eyvanın 
kemeri hakimdir. Portalin sağ ve sol kaidelerinden itibaren zarif birer minare 
yükselir. Cephenin köşelerinde de üçer şcrefeli, tepelerinde sütuncuklara dayalı 
birer küçük kubbenin bulunduğu , yukarıya doğru hafifçe daralan daha büyük 

iki minare vardır. Tırtıllı taşkın siui on kemerle süslü olan cephenin arka
sında ise haremin lotüs çiçeği biçiminde üç kubbesi \·ardır ki büyüğü portalin, 
küçükleri de sağ ve sol revakların arkı:5ına dü�er. 

4. �1 0 T İ  M E S C İ D  
Ağra sarayında Ş:ıhcihanı:1 yaptırdığı İnci Mescid anlamına gelen Moti 

.Mescid ( 1648 - 1 655) kırmızı kum taşındandır, sedef gibi güıel bir mermerle 
kaplanmıştır, dilimli kemerleri, süslü ayakları ile nefis bir eserdir. 

B. T Ü R B E L E R 
ı .  H U �1 A Y U N U N  T C R B E S İ  

(292. Lev.) 

Baburlu d�vrinin ilk büyük anıtı, Delhi yakınında bulunan Humayunun 
Türbesidir. Kırmızı kum taşın fandır. Türkista:ıdaki son eserlerin karakterini 
taşıy&n kubbe, beyaz mermerdendir. Bu güzel abide, Ta.: Mahalia ilk örneği 
olarak kabul edilebilir. Yapılm::ısı seki.: - dokuz yıl sürmü ı ve 1 570 de bitmiştir. 
Mima:ı .Mirek Mirz:ı Giyasdır. 270 x 281 metre uzunluğunda duvarlarla çevril
:niş bir bahçe içinde ve taş döşeli bir taraça üzerinde bulunan türbenin her 

kenarı 55 metredir. Bu anıt, biri iç, biri dış olmak üzere çift kubbeli olarak 
yapılmış ilk Hindistan anıadır. Selçuklular ve Timurlular zamanında yapılmış 
binalardaki çini süsler burada yoktur ve henüz kakma taşlar devd başlama

mışnr. Türbenin üst temeli bir sıra revakla süslüdür. Taç kapının içinde sivİi 
taşkın kemerli bir hücre derinleşmekte, sağında ve solundaki daha alçak kapı
larda da yine sivri taşkın kemerli daha küçük hücreler bulunmaktadır. Türbenin 
cephesinde mustitili şekillerin vücuda getirdiği tezyinat sade ve ağır başlıdır. 
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47 metre yüksekliğindeki k�bbe, ortadaki büyük kapının arkasına düşmektedir. 
Küçük ponallerin arkasında da daha küçük kubbeler vardır. Humayunun Türbesi 
Hindistanda muazzam türbeler devrini aço: ıştır. 

2. E K B E R İ N  T Ü R B E S İ 

(293. Lev.) 

Ekberin Agraya lo kilometre uzaklıkta bulunan Skar:darada yaptırır.aya 

başladığı türbesi oğlu Cihangir zamanında tamamlanmış ve sanıldığına göre ilk 
plan oldukça değişiklikler r,eçirmiştir. Bahçenin ortasında bulunan bu türbe, 

dördü kırmızı kum taşından, sonuncusu da ak mermerden t�ş katlı · bir yap 
olup yukarıya doğru daralmaktadır. Böylece binanın dış görünüşü kubl:eli değil, 
ehram şeklindedir. Alt kat 107 x 107 metre büyüklüğünde ve 10 metre yüksek
liğindedir. Her kat galeriler ve kubbeli odalarla kendini belli eder. Her birinin 
yüksekliği alt katın t:ıkrit:en yar.sı kadardır. Sar.duka en üst kattaki ak mermer

den inşa edilmiş olan üstü açık salondadır. Fakat Ekberin na'şı gayet sade bir 
lahit içinde ve tam bunun alnndaki yerde gömülüdür. Bu taı z  türbe, İran böl
gesinde şimdiye kadar görülen türbelerden çok, tudist mabetlerini hatırlanr. 
İnşa ondört yıl sürmüş. 1614 de tamamlanmıştır. Ekberin Türbesinin, Hurdyunun 
Türbesine benziyen bir bahçe portali vardır. 

Dört köşesiı:de üçer şerefeli, tepeleri sütuncuklara dayar.mış küçük kubbeli 
birer minaresi olan bu l::ahçe portali, pek derin olrr:ayarı, kakma re�kli taşlarla 

süslü hücresi, hendesi çizgilerle süslü siHi taşkın kemeri .. zengin köşelikleri i�e 
en ahenkli eserlerden biridir. 

3. 1 T 1  M A D  t'' D - D E V L E  T Ü R B E  S t 

Hindu tesiri Cihangirin kansı Nur Mahal tarafından babası için Agra da 
yaptırdığı 1628 de tamamlanan İtimadü'd - Devle türbesinde de barizdir. Kenar

ları 18 metre olan bu yapının yüksekliği 16 metredir. Sütunlar üzerinde küçük 

kubbeleri bulunan iki köşe kulesi arasında geniş bir cephe uzanır. Bina ak 
mermerden olup, türlü renkte taşlarla süslenmiştir. Sanduka, merkezi bir salo

nun altındadır. Bu salonun üstünde, basık bir kubbeye benzeyen bir çatı ile 
kapatılmış, pencereleri mermer kafesli bir salon vardır ki burada sanduka bulun
maktadır. Fakat hakiki mezar alt kattadır. Bu küçük türbede Hint tesirleri ile, 

Selçuklu ve Osmanlı tesirleri tam bir ahenk halindedir. 

4. T A  C .M. A H A  L 

(294. Le\•.) 

Hint - Türk mimarisinin şMıescri, hiç şüphesiz Şah Cihan (1628 - 1658) 
zamanında yapılmış olan Agradaki Tac Mahaldir. Bu türbe, 1646 da yapılmaya 
başlamış 1653 e doğru tamamlanmıştır. 
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Fani bir varlığın hatırasını ebedileştiren bu abide, servi gibi boy atan mi

nA.releri, dantelaya benzeyen mermer kafesleri, ahenkli gövdesi ile sayısız fıski

yelerin, servi ve portak:ıl ağaçlarının çerçevelediği geniş bir bahçe ornsındadır. 
Hülyaya çağıran bu manzara içinde, genç yaş:nda ölen imparatoriçe Mümtaz 

Mahal son uykusuna dalmıştır. İçi dışı baştan başı ak m.:rmerden olan abide, 
biri kırmızı kum taşından no x 250 ebadında alt, öbürü de 109 x 109 metre eba

dında ak mermerden üst taraçaya oturmuştur. Alt taraça yerden ı .30 metre, 

onun üstündeki ak mermerden taraçı ise 6 metre yü.ltsekliktedir. Kare biçimin
de olan üst taraçanın her köşesinde 39 metre boyunda bir minare vardır. 

Türbe, sekizgen biçimindedir, daha doğrusu köşeleri kesik bir karedir. Kub
besi, dünyanın en yüksek kubbelerinden biri olup, mermer taraçadan 75 metre 
yüksekliktedir. Kasnağın başladığı yere kajar 39, oradan kubbenin tepesine ka
dar da 36 metredir. Lotüs çiçeği biçiminde olan bu kubbenin içinde Hindistanda 
birçok abidelerde olduğu gibi, ayn ve ondan daha bıı.sık başka bir kubbe bu
lunmaktadır. 

Tü:benin dört yüıü, S.!lçuklu �·e Tim:ırlu üslubuna uygundur ; Humayun 

Türbesinin cephesine ve Ekber Türbesinin behçe portaline benzemektedir. Her 

yüzde bulunan şişkin sivri ke:nerli, h ü::Fleri mukarnas!ı taç kapıla..-ın mermer 

taraçadan itibaren yükseklikleri 3ı metredir. Bunların her birinin sağ kenarından 
başlamak iizere önce kapı boyunca yüksele:ı, sonra kapının üzerinde ufki giden 
ve kapının solunda inmeye ba�lıyan gayet iri ve çok g:hel bir yazı ile Kur'anın 

Yasin suresi yazılı:iır. Süre g;,ineydeki kap;dJn başbmakt:ı ve sıra ile batı, kuzey 

ve doğudaki kapılarda devam e.:!ip bu so::ıuncusunda b tmektedir. Sekiz kenarlı 
salonun duvarları, merm !re kakrl:nış somaki, lacived taşı, akik, firuze gibi kıy

metli taşların vücu ia getirdi�i çiçek \"C demet resimleriyle, beyaz mermer üze

rine kakmJ siyah mermer yazılarla süslü iür. 
Ortada muhaccer der.ile:ı seki zgen biçim!nJ.e, 2 metre yüksekliğinde, oyu

larla işlenmiş mermer bir kafes, sandukayı ihtiva etmektedir. Onun oymalı olma

yan kısımları da kakma taşların vücuda getirdiği çiçek demetleriyle süslenmiştir. 

«Mevlevi Muinü'd - Din Alımd, mermerlere kakılmış değerli taşların sayısını ver

mekudir; ona göre bunlar kırk."ki zümrüt, yiizk:rkiki _vakuı, alııyüzyirnıibeş elmas 

ve elli inciden ibaretmiş. Bunlar türlü istila ve yağma/.:ırda çalınmış olduklarından 

bugün yokıurlar. Sayıları onbinleri bulan öbür daha az değerli taşlar yerinde dıır

makıadır. 2 

Tac .Mahal, çizgileri:ıdeki safiyet, kitlesi:ıdeki ahenk ile tek bir üstadın elin
den çıkmış görünürse de, hakikatte birçok sanatkarın eseridir ve taklit edilmez 

ahengini en değişik tesirlere borçludur. Planı yapanın ve uygulayanın, Osmanlı 
mimarlarından Üstad Muhammed lsa Efendi olduğu kabul olunmaktadır. Fakat 
Türk mimarının birçok yardımcı kullandığı, bu arada kubbe için Osmanlı mi

mm İsmail Eftndiden, tezyinat için de başta Venedikli Jeronimo Veroneo oln;ıak 
üzere Avrupalı .  sanatkarlardan faydalandığı sanılmaktadır. 3 

2 Y. Hikmet Bayur, Hi11disran Ta'lihi. An.kara 1 947, II C. 524-525. S. 

3 Rene Grousset L'ln<k Paris 1949, 137. S. 
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11. S 1 V 1 L M 1 M A R l 
B.ıburlu sivil yapılardan bugü:l.e kala:ılar, Ekberin ve ondan sonra gelenl.:

rin zamanına aittir. � 

Ebu'l Fa::l, A.yb.-i Ekb :ri de s �be-i D:ırü'l - Hiliifet-i Agra faslınde Ek'.:dn 
Agra da, kale içinde 5 beşyüzden fazla saray, köşk, ev yaptırdığını ya1.ar. Bu 
yapıların Ekber devrine atfolunanlan arasında Diviin-ı Am İl!! Cihangir-i Mahal 
gelir. 

1566 da kırmızı kum taşından in:a edilmiş olan Divan-ı Am 22 x 66 metre 

büyüklüğündedir. Paiişahın umıb:i kabul sJ!onu:iur. Çifte sütunlara dayalı dilim

li keme:lerden teş:k'�ül eden muhteşem cephesi, galerisi ile bilhassa dikltati çe-· 

ker. Bu düzenin arkasında, yanla:-�a. kub':ıele:i ince sütunhra otc:an iki köşk 
yükselmektedir. C:ıyna mimarisinden alınan bu m:nifi, cl;ni ve türbelerde gör

dü_?;ümüz gibi bu:-ada da gö rm:kteyiz, Ekb:r, 1 600 ile ı6o5 arasın i� saltanatı
nın s:;n gSnlerini bu sara:;da geçirrr:i �tir. 

Cih::mgir- i M ohiil adını taşıyan �aray, veliahd SeE:n (Cihangir) için, kı"'."mm 

kum taşından yapılmış, mermerlerle süslenmişt·r. Dör t kanatlı va iki katlı ola •' 
bu yapının büyüklüğü 87 x 96 metrdir, ortasında bir de avlusu vardır. Bu !laray 
dış cephede Selçakln ve Timurlu ı sl ü Lur.a az çek yakın kalmış:;:ı da köşedeki 
kulel::!'de, içerideki �üslerde Hindu geleneği açık o!a1:2k görülür. Taşlar çok oyd
muş ve işlenmiş, kemer ycrir. e de kiriş kullanılmıştır. 

Fetihpur Sikride sivil yapılmn ehemmiyetlilerinden biı kaçını. g5rürüz. Bun

lardan biri Div a:o-ı Hasdır. Dışarıdon iki katlı bir yapıya tenzerse ce gerçekten 

bi tek gen iş odadır. Dışmiaki çep� çevre l"lalkonun hizasında, içeri'Je de balkon 

vadır. Orta yerde yukarısı mukarnaslı bir s ütunun üstünde � ir nevi balkon 

veya taht bulunmaktadır ki Ekb<!r oradan, dört dm·ar boyunca uzanan balkon

daki din bilginleri ile konuşur, onlann tartışmalarını dinlermiş. 

Şahcihiinın Delhide yaptırdığı saraydan, Dh·iin-ı Am, Divan-ı Ha�, bir de 
İmtiyiiz-ı Mahal denilen dili:: kalmıştır. 

33 x 67 metre büyüklüğünde geniş bir salon olan Divan-ı Amın dışı ,-e içi 

kakma, kıymetli taşlarla süslü olup ak mermerden y:ıpılm•ştır. Bunun gerisinde 

(d ğusunda) ondan bir avlu veya bahçe ile ayrılmış olan İmtiyaz-ı Mahal de

nil:n daire bulunmaktadır. Buraya götüren avlu:ia 3 x 3,5 metre b:iyüklüğünde 

tek taştan yapılmış bir havuz bulunmaktadır. İmtiyaz· ı Mahfil dairesi 33 x 51  
metre büyüklüğündedir. E ·kiden çok güzel renklerle boyalı olduğu için Reng 

Mahal adıyla anılmaktaydı. Süsler burada da kakılmış kıymetli taşlardır. İmti

yiiz-ı Mahiilin Habgiih yani uyku yeri denilen yapıya bitişik olması onun pa

dişaha mahs s b:r daire olduğu ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 
Habgiih adından anla:ıldığı üzere, bu yer padişahın yatak odası olmalı iır. 

,,.*,,. 
·

f
Bu kısımlarda Hikmet Bayur'ua Hindistan Tarihinin i l .  Cildinden istifade edılmi1tir. 

s Burada kale, saraylann bulunduğu ve padişthın yakınlarından bir çrğunun oturduğu tah
kim edılmiş bölge mAnasına gelir. 
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Tezyinat : Baburlu yapılannı SelçuYJu veya Timurlu yapılarından ayırt ede n 
cihet, fayans yerine kırmızı kum taşı ile ak mermerin geçmesidir. Baburlular, 
ilkin kırmızı kum taşını kullandılar, Ekberin saltanatından itibaren de bu taşı 
ak mermerle kar lamaya başladılar. Cihangir devrinde gelişen, abidelerin içini ve 

dışını türlü renk ve değerde kakma taşlarla süsleme ve bunlarla türlü resimler 

ve şekiller vücuda getirme tarzı, Şah Cihan zamanında en parlak örneklerini 

,·ermiştir. Baburlu saraylarının dekorunda, aynalar da büyük ö!çüde yer almağa 

başlar. Ayrıca renkli küçük cam parçalan stukodan bir ağ içine alınır, modelbi 

halılardan ve ciltlerden iktibaı; edilen panltılı süsler teşekkül eder. 

M i N Y A T Ü R  
(295.  - 306. Lev.) 

Baburlular, Timur soyundandır. Minyatür sanatı, XV. :\sırda Horasanda ve 
Maveraünnchirde büyük ölçüde gdişmişti. Anayurdunun hAtıralariyle dolu 
olan Baburun ve oğlu Humayunun zamanında, Delhi çığırı, Türkistan çığırına 
sıkı sıkıya bağlıdır. Fakat bu çığır, Timurcğlu geleneğine bağlı sanatkarlarla 

Hindu (Raçput) ge!eneğine bağlı ressamlan birleştirerek gerçekten milli bir çığır 

açan Ekberin saltanatı sırasında, tamamiyle farklı bir karakter alır. Bu bakım

dan Türk-Hint minyatür çığırının kurucu�u Ekber olmuştur. Bu ünlü hüküm

darın tarihini yazan Ebu'l Faz!, onun, kurduğu saray nakışhanesinde yüzden 
fazla re• sam çalıştırdığını� resmin gelişimi için İran bölgesinden Tebriz'li Mir 
Seyyid Ali, bilhassa Şirin Kalem denilen Şiraz'lı Hoca Abdu's - Samed gibi nak

kaşları getirttiğini yazrr.aktadır. 

Ekberin nakkaşhAnesince müsliıman ressamların yanı başında Daswanth, 

Basawan, Kasava, Madhu, Ramadas, Baghavati, Mukund gibi Hindu ressam

ların da çalıştığı; Hindü ressamların İslam eserlerini, müslüman ressamların da 

Hindu konularını resimledikleri dikkate alınırsa yeni üslıibwı özelliği anlaşılır. 
Bu bakımdan Hindu konulannı görünce bunları toptan İslami olnııyan çığırlara 

atfetmek tamamiyle yanlıştır. Ekber devrinin resimleri Herat minyatürlerinden 
realizmi, Hindu resimlerinden de desen in kaligrafik karakteri ile aynlır. 

Murakkalara ve resimli yazmalara meraklı olan ve bu alanda eşsiz bir eks

per sayılan Cihangirin saltanatı, Baburlu minyatürünün altın çağıdır. Ekberle baş

lıyan Timuroğlu unsurlariyle Hindü unsurları arasındaki kaynaşma, Cihangir 

zamanında tamamlanır. Batı tesiri de kendini hissettirmege başlar. Figürler mod

le edilir, manzaralar ışık-gölge oyunlariyle derinleşir, tabiatı doğrudan doğruya 

müşahede, büyük ölçüde bu hükümdarın mizacına bağlanır. 

Bu devirde resim sanatı artık ölçüsünü bulmuş, karakterini almıştır. Saray 

ha,yatından alınmış canlı sahneler, derbarlar, avlanmalar, hükümdarların, devlet 

adamlarının, azizlerin ve dervişlerin, ayakta, oturmuş, tam boy veya büst bi
linde, yürürken veya fil üıerinde yapılmış olan portreleri, resim sanatının belli 
başlı konulan arasındadır. 
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Ekber zamanında kitaplarda hali büyük bir yer alan minyatür, Cihangir 
zamanında kitaptan kurtulmak sQretiyle bütün sanat imkinlanm geliştirir, re
simli yazmalar devri de böylece kapamr. Artık İran bölgesinde birbirini takip 
eden çığırlarm tezyini bir karakter taşıyan minyatürleri karşısında değil, ilhim.ını 
realiteden alan resimler karşısındayız. Baburlu resminde realizm ilkin kendini 
portrede gösterir. Şahısların tabii olmıyan durumları, çehrelerin daima yandan 
gösterilmesi, sağ elde bir çiçek bulunması, ayakların birbiri önünde yer alması, 
Cihangir zamamnda bırakılıyor. 

Çehrelerde, resmi yapılan şahısların karakteri beliriyor, bu belirmeye imkan 
verdiği için çehreler artık dörtte üç nisbetinde karşıdan gösteriliyor. Portreler, 
yalnız çehrelerle değil, vücudun hareketleri ile de bir karakter etüdü mahiyetini 
alıyor. Cihangirin portre ressamları arasında Nadirü'z-Zaman diye tamnmış olan 
Herat'b Ağa Rıza'nın tilmizi Ebu'] - Hasan, Muhammed Nadir, Manuhar (30 1 .  
Lev.), Govardhan başta gelirler. Pcrtredr görülen bu psikolojik realizm divan 
veya derbar sahnelerinde de devam e::!er . Bu sahneler, teferruata gösterilen ilgi, 
gözler için bir bayram olan renk gamları yönünden, Timuroğlu veya Safevi sa

natından geldiklerini belli ederlerse de, onların sanatından daha sıcak renkleri, 
daha geniş fırçaları, müşahedeye dayanmaları ile ayrılırlar. Fakat Baburlu sanatı, 

realizme olan meylini bilhassa hayvan ve manzara resimlerinde göstermiştir. 
Vahşi filler avı, ehli fil sırtında kaplan avı, bizi Hindü geleneğine götürür. 
Hindistamn özeJliğini teşkil eden bu realizm, bizzat l1indistamn bilmediği dra
matik bir anlayışla değerlendirilmiştir. Bu alanda bilhassa Ferruh Beğin, Baga
vati'nin, Bişan Das'ın isimlerini zikretmek lizımdır. Kır sahneleri de Baburlu 
resminde, İslam dünyasımn diğer çığırlarında görülmeyen bir kuvvet ve genişlik 
hzanır. 

Burada, hayvan resimleri yapan üstadların başında, Ekber ve Cihangir za
mamnda yaşamış ve yapağı kuş resimleri ile haklı bir şöhret kazanmış olan 

üstad Manstir ile zarif karacalar ressamı Semertkant'lı Mehmet Muradı (295 . Lev.) 
hatırlayalım. Portrelerde ve hayvan resimlerindeki realizm, manzaralarda da gö
rülür. Gerçi manzara, tek başına manzaa olarak henüz ele alınmamışnr. İran 
bölgesinde olduğu gibi dekoratif bir motif olarak kullamlmaktadır. Fakat burada, 
itibari olan tabiat, yepyeni bir duygu ile aşılmıştır. Timuri ve Safevi manzarası, 
vahşi kayalıkların resimlerinde bile, sevimli, zarif bir bahçedir. Baburlu manza
rası yaşanmış tabian n kendisidir (296. Lev.). İslam dünyasında, dış dünyayı ilk 
görenler, görerek yaşayanlar Baburlu sanatkarları olmuştur. Tabiatteki eşyayı, 

yalnız dış görünüşleri i le değil, iç hayatları ile de bu manzaralarda görürüz. 
Gölgelerinde pren-slerin ve dervişlerin iç alemlerine daldıkları ağaçlar bile hül
yalı bir hfil almışnr. Baburlu nakkaşlar, tabiatı ihsaslar halinde yaşamışlar, saray, 
aşk ve ibadet sahnelerine, hazan sadece portrelere arkalık olarak koydukları man
zaralarda, akşam güneşinin kızıllıklan, sarılıkları, titreşen ışıltıları ile kaynaşan 
bulut yığınlarını, değişen geniş semalar içinde göstermekten zevk almışlardır. 
Geniş serpintiler halinde ufka yayılan kırmızılar, maviler, sanlar, havada bir 
kitmotive gibi titreşirler. Şimdiye kadar minyatürde görülmeyen bir yenilik de 
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ressamların, gecenin karanlığıı:da geçen sahneleri e!e almış olmalarıdır (297.-
299. Lcv.) .  

Baburlu sanatkarlar, sultanları veya beyzadele ri rrerasim ııı:lıırınC:a gfüter
mekle kalmamışfar, onları İ. ususi bayatlannda bile tesbit etmişlerdir. Raçput s:ı
natkarlıınnın iz inde yürüyerek, sar2.y kadınlarını harem l:ayatınııi değişik safha
larında gfötermişlerdir. Bir humar başlangıcının sisleri arasında, kadınlar ın yardımı 
ile bir eğlence aleminden ayrılan yorgun şehzade (300. Lev.), bu tarz resimlerin 
en güzellerinden biridir. 

Şah Cihan deni, resimde ·r imurlu sanatına dönüşü temsil c 'er. ReaLzm, 
tezyini üslüp karşı�mda geriler, figürler p�ikoloji'.ç k�sa�etçe hafifler, şekiller 
canlılıklanndan kaybeder. Fakat buna karşılık üstün bir zariflik kazanır. Urr. ü
miyetle ı::ortrelerde profıle bir dönüş görülür. Şah Cihan devıinin başlıaı res

�am arı, birkaç çiıg:den kudret li ve mulaeiem portrekr çizen Semerkant'lı 
Muhammed l\adir . Mir Muhammed Haşim, Anup�atar, Çiterman ve Hunhar'dır .  
Şah Cihanın büyük oğlu Dara Şikuh da sanat koruyucusu ve resim meraklısı 

idi .  S:>ltanat sürmu::ıiş, · tahtı küçük kardeşi Evrenrz:b t2.rafmdan gasbcdi!miş 

t lan bu premin birçok portresi vardır. 

Baburlu resimde çökı.iş emil.releri mutaassıp ve ha�is bir hükümdar olan 
Evrengzib i le ba ; lar. Onun zamanıı:da, saraydan çıkarılrr.ış olan ress:!mları, 
dl!vlet adamları, zenginler, kudretleri r.i:;betinC:e l·;orumu�lar, onlara hususi 

siparişler vermişlerc!ir. Nevyorkda Metropolitan Museum\::�ki birçok fOrtre bu 
devre atfedilmektedir. Evrengzib'in bu kayıtsızlığı başka faktörlerle de birleşen k 
Baburlu resn:inin XV ı il .  ve XIX. Asırlarda çöküşüne sebep olmuştur. 

Baburun sarayında yapılmış olan mi:ıyatürlerin pek azı bilinmektedir. 
Zamanına atfolunabilecck minyatür pek azdır. Bu devre ait, bir deniz savaşı�J 
ta vir eden ve Bihzadın tesirini belli eden minyatür Berlinc!e De\·let KütüpM
nesinde bulunmaktaydı. Baburun oğlu Humayun, Efganlı Emir Şir Şah tırafın

dan 1540 da mağlup edilince, tacını kaybetmiş bir sultan olarak İranda Şah 
Tahma�p:ı sarayında bulur.duğu sıralarda bazı büyük nakkaşların eserlerini 
gönnüş, Şirazlı Abdu's-Sarr ed ile Tebriz'li Mir Seyyid A liyi tar ımı�tı. Sonra 1550 

yıllarmda bu iki ressamı, Hamzanameyi süslemek üzore K abildeki sarayına 

çağırmıştı. Bu bakımd n Abdu's-S:ı:r.ed ile Seyid P. !iyi Babur!u resmin:n kurucu

ları olan.k görmek yanlış olmı:ız. 
Hamzanarne, 56 santin:etre enit de, 72 santimetre boyunda resimlerle süs

lenecek ve oniki cilt teşkil edc c-;:kti . Bu ölçüler, kitap resimlerinde o zamana 
kadar görülmemiş bir şeydi. Yukarıda adlarını verdiğirr. iz ussamlara, başka 

ressamJarın da kaulmasiyle resimlenmeğe başlanan eser, ancak Ekber zamanında, 
yirmibeş yıl sonra tamamlanmış ve resimlerin 8 sayısı bindörtyüzü bulmuştur. 

İlk resimler Timurlu tesirini gösterirse de, Ekber zamanında yapılmış olanlar, 

Hindu tesirlerini de taşır. Bu muazzam c3Crin yaprakları Avrupa ve Amerikanın 
müzeleri ile hususi koleksiyonlara dağılmış bulunmaktadır. Bunların büyük bir 

6 Bu resimler brz üzerine yapılmıştır. 
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kısmı (takriben 6o yaprak) Viyanadaki Kunstgewerbe Müzesinde bir kısmı 
(yirrr.i � aprak) Londradaki Victoria and Albert Museum'da, ondördü de Ameri
ka rnüzekrii!dedir. 

Baburlu sanatında resimlenen bu ilk eserden sonra ressamlarca ele alınan 

ba�lıca yazmalar tarih s ırasiy!e şunlardır : 7 

ı; Baburname 
2) Daraname 

3) Timurname 

(British Museum) 
( » ) 
(Bibliotbeque Oricntale de Bankipur, inde) 

Bu üç yazma Ekber devrinin ikinci yarısına atfedilebilir. 
4) Rezmname (Mahabarata adlı epik Hindu şiirinin Farsca Tercümesi. 

1 588 de taıtamlann;ıştır) 
5) Enrar-ı Süheyli (School cf Oriental Studies, London). 

6) Baburname (Victoria and Albert Museum, London). 
7) Şername (Staatsbiblictl'.ek, Muncl-.en) . 

Bu L:ç yazmanın XVI. As:.r sonlarında resirnl�nmiş olm�sı muhtemeldir. 

8) Leyla ile Mecntln (India Office Lihary) 
Minyatürler metinden sonraya aittir. 

9) Bahari�tan-ı Cami (Oxford, Bod!e:an Library). 
ıo) Hamse-i Nizami (Coll. Dyson - Perrins, Malvern, England). 

1 1) Baburname (Coll . P. Stchoukine, Moskova) . 

Bu son üç yazma, XVI. Asrın sonlarına çıkar. 
12) Ekbernamc (Victoria and Albert Museum). 
1 3) Emar-ı Sühey'.i, <Bidbay M:ıs11larımn Farsca tercümesi, British 

Museum) 
Bu yazma 1 610 da, Cihangir zamanında tamamlanmı;tır. Fakat çoğu resim

leri Ekl::erin son saltanat yıllarına aittir. 

Baburlu resim sanatının çağdaşı bult:nan birçok yerli çığır, kuzey Hindistar:da 

Raçputanada, Bundelkh!!.ndda ve Pencapda gelişmiştir, Raçput adı verilen bu 

res;mler iki esas gurupta, Racastani ve Pahaı i gurupların1a topl�ır. Bu sonuncu 

da Jammu ile Kangıa çığırlarına ayrılır. Raçput resminia, XVI. Asrın so:ıl:ınna 

v..:::·a XVII. Asrın başlarına ait, bilinen en eski örnekkri Ajanta ve Bagh'taki 
duvar resimlerinden mülhem gcrünürler. « Umumiyetle Raçputana mİnJ.atürleri 

parlak reklerinden, kuı"()etle 1fade ol!inan bazı ırki özelliklerinden, bilhassa gözler

den, en hafif bir modle edişten kaçt11an -ce kelimenin cam mılnasiyle bir satıh ka

rakteri tafıyan iJçilıginden ıanılır.�8 Raçput resimleri yalnız  üslCıp:ariyle, değil, 

konulariyle de Baburlu resimlerinden aynlır. Bunlar bilhassa portreye (303.-304. 

Lev.) saray sahnderine ve tarihi vak'alara ilgi gösterdiği halde Raçput çığıa, 
konularını bilhassa folklardan almaktadır. Racastani çığırının en güzel örnekleri 
7 lvan Stchoukinc, La Ptinıure lndie1111e a l'Epoqı.e des Grands Moghols • P.ui ı  1929, 

38 - 39. s. 
8 E. Kühncl. Do/ı/ lslam Memlekıtlırinde Minyatür. Çcvir cnlrr. Prof. S. r: cmal Yctkin

Mtllhat Özgü. Ankara IQS2, 'i2. S. 
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Ragmala diye adlandırılan musiki bestelerinin resimle ifadeleridir. Coomaras

wamy bunların XVI. Asrın sonlarında yapıldığını kabul etmektedir. 

Ramayana'dan alınmış bhı sahneleri gösteren ve bugün Nevyork ve Boston 
müzelerinde bulunan resimler de, Pahhi çığırının Jammu kolundandır. Ayni 
çığırın Kangra kolu da Krişna Lila'dan ve Nala ile Damayanti gibi romantik 
şiirlerden alınmış sahneleri, modern diyeceğimiz bir anlayışla işlemiş, 1 78o ile 
1806 arasında, birbirinden tve, duygulu, ince, renkli eserler vermiştir. Bu 
resimler bilhassa, rüzgara tutulmuş gibi dalgalanan ritimli çizgileri, sevgililerini 

endişe ve arzu ile bekleyen, başlan yana eğik sevimli kadınlan.. side natüralizmi, 
bulutlardan, yağmurlardan, ağaç ve kuşlardan, çiçeklerden derlenen dekorları 
ile kendilerini beIJi ederler. 9 Raçput resminin bu gelişmesinde Babur soyundan 

kudretli hükümdarların yakın ilgilerini unutmamak lhımdır. 

9 W. G. Archcr, Kangra Paiııting, London 1 953 
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B E Y L i K L E R  D E V R i  
XIII. Asrın sonlanna doğru Selçuklu Devlet i zayıflamış, İlhanlıların Mki

miyeti altına girmişti. Bu durumdan faydalanan Selçuklu sultanlarına tabi 
Türkmen aşiret beyleri bulundukları yerlerde müstakil birer hükılmet kurdular. 

Bunların başlıcaları, daha Selçuklular çözülmemişken istiltlillerini alan Sinopta 

Pervane Oğulları (1277 - 1300) ile Karahisar-ı Sahipte, Sahip Ata Oğu�arı (XIII. 

Asır sonları) ndan başka, Balıkesirde Karasi (1300 - 1 336), Manisa ve bavalisicde 
Saruhan (1300 - q.ıo) İzmir ve havalisinde Aydın (1300 - 1403), Antalyada Teke 
(1300 - 1426), Beyşehrinde Eşref ( ? - 1327), Hamid-abad ve Burdur sancakla

rında Hamid, Kütahyada Germiyan (1300 - 1428), Karaman ve bavalisinde 

Kzraman (1256 - 1483), Kastamonuda Candar (1292 - 1461)  Maraş ve Elbistanda 

Zülkadir (1339 - 1521);  Adanada Ramazan Oğulları (1378 - 1608) ve Osman 
Oğullarıdır (1299 - 1922). Bu küçük devletler arasında pek kısa ömürlü olanlar 

bulunduğu gibi bir veya iki asır , devam edenler de olmuştur. Nihayet Osman
oğulları, Tavaif-i Mülılk'un en küçüklerinden biri olduğu halde, kısa zamanda 
kuvvetlenmiş ve diğer tavaif-i mülftk hükılmetlerini birer birer ortadan kaldıra

rak muazzam bir imparatorluk kurmuştur. 1 

Selçuklu devri ile Osmanlı devri arasında bir Beylikler devri bulunduğuna 

göre, Selçuklu sanatından sonra, doğrudan doğruya Osmanlı sanauna geçmek ve 
XIV. Asır ile XV. Asır başlarında bu beyliklerin vücuda getirmiş oldukları 

sanat eserlerini gözden geçirmemek doğru olmaz. 

Osmanlı devrinin ilk sanat eserleri de Beylikler devrinin eserleri arasına 
girer. Bu devrin sanatı, Selçuklu sanatı ile büyük Osmanlı sanatı arasında bir 
köprü vazifesi görmüş, Selçuklu sanatını bazı yeniliklerle zenginleştirerek Osmanlı 
sanatını hazırlamıştır. Bu yeniliklerin başında mekan anlayışının gelişmeğe 
başlaması, son cemaat yerinin cami mimarisinde kuvvetle belirmesi, dolu ve boş 
yerlerin denkleşmesi gelir. 

Şamda Ümeyye, Kayravanda Seydi Ukba, (C�mi-i Kebir) Isfahanda Cuma 

mescitlerinde mihrap önündeki sahaların, sütunlar bertaraf edilerek kubbe ile 
örtüldüğü, böylece mevzii de olsa mekan meselesinin ele alındığı görülürse de 
bütün haremin tek kubbe ile örtülmesi, yarım kubbelerin ilavesi ile toplu ve 
geniş mekana gidilmesi büyük Osmanlı clmilerinde görülür. İşte Beylikler 
devrinin tek kubbeli küçük cAmileri ile çok sütunlu ulu cami tiplerinde vukua 

gelen değişiklik bu olgunluk de\Tini hazırlamıştır. 

ı Bk. Diivel-i lslamiye, Sranley Lane - Pool'un İs!Am Devlet: eri sülıUelerine dai r yazdığı 
eserin Ealil Ethem Bey tarafından tadıl ve ilavelerle tercümesi. İsr. 1927. 
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Selçuklular zamanında İnce Minareli, Karatay Medresesi gibi tek Jrubbbeli 

yapılar varsa da bunlar yaygın değildir. Selçuklu sanatı, kuvvetini mekanda 
değil, mimari tezyinatta aramış, bütün estetik kaygısını portalde toplamıştır. 
Tek veya çift kubbeli yapıların yayılması, açıklıkların yalnız inşfil unsur olarak 
değil, estetik unsur olarak yapılarda yer alması Beylikler devrinde görülür. 

Tek kubbeli camiler arasında İznikde Hacı Özbek ( 133 c )  ve Yeşil C&ni 
(1379), İnönünde Hoca Yadigar ( 1370), Mutda Lal Ağa (1 390), Miletde İ lyas 
Bey (1404) camilerini ; çift kubbeli dmilerde de Bursadaki Orhan Bey ( 1 339), 

Selçuktaki İsa Bey (1374), Bursadaki Yeşil (1422) camilerini zikredebiliriz. 

Beylikler devri mimarisi incelendikçe bu misallerin çoğalacağı şüphesizdir. 

Osmanlı devrinin ilk sanat eserleri aynı zamanda Beylikler devrine ait 
olduğu ve bu devrin en güzel örneklerini Osmanlılar verdiği için İznik ve 
Bursa camileriyle başlamaktan daha tabii bir şey olamaz. 

ı. D i N i  M i M A R i  
A. C A M i L E R  

1 .  İ Z N İ K T E  H A C I  Ö Z B E K C A M İ İ  

Çarşı Mescidi de denilen Hacı Özbek Gamiinin ( 1334) içden her kenarı 7,92 
metre olup, üç kemerli bir de son cemaat yeri vardır. Temiz bir işçilik gös
teren bu küçük yapının kubbesi main şekillerine bölünmüş bir kasnak üzerine 

otunr.aktadır. Son cemaat yeri, uzunluğuna tonozla örtülmüştür. Pencerelerin 
tuğla kemerleri alt katta sivri kemerli, kasnakta ise ahşap lentoludur. Kasnağın 
dört köşesindeki üçgen dayanak duvarları dışarıdan hususi bir şekil arzeder. Bu 
yapı unsurunun Yeşil Camide ç0k daha hafif iken burada daha bariz bir hal 
aldığını görüyoruz. Kubbenin merkezi, kasnağın üzerine çıkarılmış ve kubbenin 
mAil itme kuvvetleri küçültülmüştür. Sebep olarak bu küçük eserin ilk tecrübe
ler devrinde yapılmış olm�ı gösterilebilir. Yapı, kasnağa kadar moloz ve tuğla 
hatıl ile yapılmışnr. Kasnak ise bir sıra tuğla hatıl, bir sıra kesme taş iıe ör
tülmüştür. Kubbe, tuğladandır, kırmııı kiremitle örtülmüştür.2 

2. B U R S A D A  O R H A N B E Y  C A M İ İ  

Camiin kapısı üzerindeki kitabesinden 1339 tarihinde Sultan Orhan tara
fından yaptırıldığı anlaşılıyor. Karamanoğullarının istilası zamanında yanan ve 
harap olan bu camii Çelebi Sultan Mehmed 1417 de tamir ettirmiştir. Pliinı 
mustatildir. Kuzey tarafında beş kemerli bir son cemaat yeri vardır. 

Bu revakın ortasından geçilerek küçük bir kubbe altına girilir. Burası üç 

kapıya hikiındir. Sağda ve solda birer, karşıda da bir kapı vardır. Binanın 
mihverinde bulunan karşıdaki kapıdan girince kendimizi yüksek kubbeli geniş 

bir salonda buluruz. Bir orta hol m!hiyetinde olan bu salonun dö�emesi, giriş 
seviyesindedir. Yapının mihveri üzerinde, kıble tarafında ileriye doğru çıkan ve 
büyük bir kemerle orta salona bağlanan kare kısım, namaz kılmaya mahsus yer 

2 A. 5. Ülgeıı. lzniku TflTk Emim. (Vakıflar DClgiai., I. Sayı, 1938) 
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olup içeriden buraya üç basamakla 
çıkılır. Merkezi holün sağında ve so
lunda bulunan iki odaya yine birer 
açık kemerden geçilerek girilir. Bu oda
ların da ikişer basamağı vardır. Bu 
odalar icd-i kaza için yapılmış olan 
kadılık daireleridir.3 Bu c6.ı:nide görülen 

iki kubbe, mekan meselesinin ehmmi
yetle ele alındığını, fakat aradaki duvar 
yÜZünden, bütün halinde bir mekana 
varılamadığını göstermektedir. 

cami kesme taştandır, aralarına 
tuğla hatıllar konulmuştu r. O zamanki 
yapılar gibi, bunun da dolu dı.:var 
kısımları penı:ere boşluklanodan çok 
olduğu için, içi karanlıktır. Planı itiba-
riyle Selçuklu binalarından farklı olan ' ; 

bu yapı Bursa üslubunun ilk nümune- •. 
!erinden biridir. 

25 1 

Son cemaat yeri de ilk defa Bursa 
da bu yapıya ilave edilmiştir. Son ce

maat yeri kubbelerini taşıyan ayaklar 

108.  Şekil - Bursa. Orhan Bey Camii .  
Pl�n (Çetintaş'tan). 

kesme taştan yapılmıştır, fakat duvarlar tuğla hatıllarla ve tek yüzleri 

yontuhnuş taşlarla yapılmı�tır. Orhanbey dmiinde çini tezyinat yoktur. 

3. S E L Ç U K T A  İ S A  B E Y  C A M İ İ  

(307. - 308. Lev.) 

kabaca 

Kitabesinde 1 374 tarihi okunan, 56 . 53 x 48 . 58 metre ebadındaki bu cami, 
Aydınoğullanndan İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. Avlusu dört yandan 
revaklarla çevrilidir. Avluya doğu ve batı cihetlerindeki iki portaldan girilir. 
Bunlardan en zengini batı cihetinde bulunandır. Enine göre çok yüksek olan 
ponal, tırtıllı bir silme ile çerçevelenmiştir. Önünde çifte merdiven bulunmak
tadır. Dişli ve nöbetle�e  beyaz ve sarmıtrak taşlarla örülmüş olan, taşkıQ sivri 
şekilli kaı.ıı hücresi kemerinin kalınlığı, dört sıra mukarnas dizisi ve dantela gibi 

işlenmiş bir yelpaze ile süslenmiştir. Kapı lentosu ile mukarnaslar arasındaki 
satıh türlü hendesi şekiller ve bir yazı şeridi ile süslüdür. Bu şerit her iki 

yandan portal çerçevesine kadar uzar. Portali!l sivri kemerinin üstündeki tezyinat 
dökülmüştür. Batı duvarındaki pencereleıin ayn şekilli çerçeveleri vardır. Bu
yüklükleri de eşit değildir. Bnnlardan portalin sağında, üstte bulunan, mukar
naslı çerçevesi ile bilhassa dikkati çeker. Bandaki portalin sağında. avlunun gü-

3 Y.  Mimar Sedat Çetiataş, Türk Mimari Anır/an, Osmanlı Devri, Bursa' da lik Eserler. 
lst. 1 946, 20. �.  
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ro9. Şekil - Selçuk. İsa Bey Omii .  PIAn (Niomann'dan). 

ney revakı arkasında, harem bulunmaktadır. Kıble mihverindeki iki kare salon, 

biri 9.36, öbürü 8 .13 metre kutrunda iki kubbe ile örtülüdür. Yanlardaki kısım
lar çatı ile kapatılmıştır. Kareden kubbe yuvarlağına, çiniden mukarnaslı köşe
ler ve mozayık gibi işlenmiş pandantiflerle geçilmektedir. Hareme, avlu cihe
tinde iki sütuna dayanan üç t;emerli üç açıklıktan girilir. Ayrıca kıble duva
rında bulunan iki dayanma ayağı arasına alınmış sivri kemerli bir kapı da ha

reme geçit vermektedir. Gerek bu kapının üstündeki ehram şeklini alan üç 

pencere, gerek sağ ve solundaki sekiz pencere, cami içini bol ışığa boğar. Batı 
portalinin solundaki sekiz kenarlı bir kaideye dayanan tuğla ile örülmüş yuvar
lak minareden şerefenin mukarnaslarına kadar uzanan gövde k.almışnr. Avluda, 
revaklardan kalma bir kaç kırık sütunla mukarnaslı başlıklar görülmektedir. 

İsa Bey amü, avlulu klisik ôsmanlı üslubunu mü jdeleyen yapılar arasında 
şerefli bir yer alır. 
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4. İ Z N İ K T E Y E  Ş l L C A M İ  

(309. - 3 12. Lev.) 

İznikte, sanat tarihi bıkımından en dikkate değer lbide, Yeşil CAmidir. Son 
cemaat yerinin cümle kapısı üstündeki sülüs kitibeden, t:u camiin 1379 da ya

pılmaya başlandığı ve ondört yıl sonra bitirildiği anlaşılıyor. C3mii yaptıran 
Çandarlı Halil Paşa, yapan mimar Hacı Musadır. 1 5.35 x I I  metre ebldında bir 
sahayı kaplayan bu yapı, üç kısmı ihtiva eder : 

: 1  

1 " . 

- ----..... 

, ,  

� 

ı) Harem kısmı : Bu kısmı, kutru 1 1, 

yüksekliği 1 6.20 metre olan ve 2.80 metre 
yüksekliğinde oniki köşeli bir kasnak üzerine 
oturan bir kubbe örtmektedir. Güney, doğu 
ve batı duvarlarında, üst üste iki sıra · üzerinde 
dört pencere vardır. Altraki ikişer pencere dik 

dörtg.:n �eki indedir;  üstteki ikişer pencere de 

daha küçük boyda olup sivri kemerlidir. Bun

lar, Bursa cami duvarlarının ilk örnekleri 
olarak kabul edilebilir. 

2) Bu kubbeli kısmın kuzey tarafındaki, 
iki büyük sütuna dayanan üç kemerli kısım, 

yanlarda basık tonozlu, kapının üstüne gelen 
yerde ise sağır fenerli bir kubbe ile kapatıl

mıştır. 

3) Üstü tonoz biçimli bir çatı ile örtüli '  
• 

, müş bulunan üç ken:erli son cemaat yeri . -- · · - · · · ·· Buranın özelliği çaunın ortasında yüksek kas
naklı bir ıcubbenin bulunmasıdır. Dört köşesi 
mukamaslarla örtülmüş üçgen şeklinde pan-1 12.  Şekil - İznik. Yeşil Cami. 

Plan (Arseven'deo) dantiflidir. Kasnakta sivri kemerli dört pencere 

vardır. İçeriden, dilimli olan bu kubbe dışa

rıdan da köşelidir. Bu son cemaat yerinin antik yapılardan alınma sütunlan, ke
mer boyunlannın dayandıkları mukarnaslı başlıklar taşımaktadır. Köşe ayakları 

üzerinde de ince işlemeli sütun başlığı saçakları vardır. Cümle kapısı kuvvetli 
bir ışık - gölge tesiri bırakan mukamas frizi ile çerçevelenmiştir. Bu mukarnas
ların kllsik ı:ııimarimizde görülen sarkıtmaları yoktur. Gerek bu kapı, gerekse sa
ğında ve solundaki birer pencere sivri kemerlidir. Bu peı::cerelerin söve ve gül
bezek süslemeleri değişiktir. 

Cimi, dışardan itinalı sı1rette yöntulmuş sarı renkli kalker taşıyla örülmüş
tür. Minirenin tabanı, son cemaat yeri, kapı SÖveleri, sütun başlıkları ise mer

merdendir. Dış direkler yeşil porfir ve gre cinsindendir. Türk mimarisinde es
kidcnberi dışarıda ve içeride çini kaplama kullanılmış olmasına rağmen, burada 
içeriden 3.20 metre yüksekliğe kadar mermer kaplama kullamlmıştır. Bu mer-
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mer kaplama uslılünü Bizans tesirine değil, bu tarihlerde Osmanlıların çini 
kaplama usO.lünü henüz geliştirmemiş olmalanndan dolayı, duvarların temiz
liğini muhafaza gayretine yormak daha doğru olur. Yarım asır geçmeden çini
ciliğin Bursadaki Yeşil camide ulaşuğı mertebe bunun bir delilidir.4 camün 
minaresinde külah ve petek kısımları tıknaz ve kısadır. Bunların nisbetleri a}ağı 
yukarı ı / ı  kadardır. Peteğin külah kısmı, kaidesine göre dardır. Minarenin 
kaide kısmı beyaz mermerden olup, pembe konglomera ile hendesi şekilde kap
lanmış, aluna da mukar.aaslı ve stylise tezyinatla süslü mermer bir kuşak ilave 

. edilmiştir. Bu şekilde bir minare kaidesine başka yerde rastlanmaz. Petek, şerefe 
korkululuğu ve mukarnaslarla bütün gövde sathı laciverd, sarı, yeşil, firuze ma-
visi rentte sırlı tuğla ve kakma çinilerle örtülmüştür. 

5. B U R S A D A  Y E Ş İ L  C A M İ  

Bu cami de plan bakımından Orhan Bey camiine benzer. Çelebi Sultan 
Mehmed tarafından �413 - 1421 de yapurılmıştır. Mavimtrak yeşil çinilerinden do
layı yeşil adı verilmiştir. Mimarı Hacı İvaz, çinilerini yapan Mehmed Mecnun, 
nakışlariyle süslerini işleyen nakkaş İlyas Ali, tahta oymaları yapan da Tebriz'li 

u 3. Şekil - Bursa. Yeşi l  Cami. Plan 
(Arseven'den). 

Alidir. Beş kubbeli son cemaat mahal-
li tamamlanmamıştır. Cümle kapısının 
üstünde, iki tarafından iki merdivenle 
çıkılan hünUr mahfili bulunmaktadır. 
camiin kıbleye yönelen mihveri üzerin
de her biri 12,5 metre kutrunda kub
belerle örtülü iki kare salon, bunların 
yanlarında da küçük kubbelerle örtülü 
birer eyvanla birer oda vardır. Mihrn
bı ihtiva eden ve birinci salondan da
ha yüksekte bulunan haremin büyük 
kubbesi üç yandan beden duvarlarına, 
bir yandan da her iki kubbe arasında
ki büyük kemere dayanmaktadır. Birin
ci salonun ortasında bir şadırvan, kub
besi üstünde de Selçuklu yapılarında 
görülen bir aydınlık feneri vardır. Ca
mi içindeki bütün duvarlar üç metre 
yüksekliğine kadar altı köşeli koyu yeşil, 

açık ve koyu mavi renkte çinilerle kaplanmıştır. C3.miin içinde ve yanlarındaki 
eyvanlarda, mavi zeminli çini üzerinde, beyaz celi yazılarla tesbit olunmuş ayet
ler dolaşmaktadır. Hünkar mahfilinin duvarları mavi ve yeşil zemin üzerine, bi
ri birine dolanmış kıvrık kabartma dallarla, tavanı da üshiplaşmış zengin bitki 
motiflerinin teşkil ettiği büyük bir gülbczekle süslüdür. ıo metre yüksekliğindeki 

4 A. Saim Ülgea, ayni yazı 
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mihrap da beş köşeli beyaz, açık ve koyu mavi, siyah ve altın renkli çinilerle 

boydan boya kaplanmıştır. Bu cimiin üstün taraflarından biri, eşsiz çinileri ise, 

biri de Selçuktaki İsa Bey Camiinin batı yüzündeki pencere düzenine uyularak 

som duvar sathının oymalı pencerelerle ritmik bir düzene kavuşmasıdır. 

6. B U R  S A  D A U L U  C A M  1 

Bursadaki camilerin en büyüğüdür. 1 394 (797) de inşa edilmeğe başlanmıı, 

1 399 (802) da tamamlanmıştır. Genişliği 48.63, derinliği 45 -48 metre olan bu 

cimi üç sıra dörder ayakla, kıbleye dikey 5 nefe ayrılmıştır. Bu beş nefin her 

biri dcrder sivri kemerle biri bir ine bağlanmış, fakat düz çatı ile değil kubbe 

ile örtülmüştür. Yalnız orta nefin cümle kapısından itibtren ikinci kubbesi, açık 

bırakılmışken sonradan bir camekan ile kapatılmıştır. Rı kapatılan kısmın altında 

ı 1 5 .  Şekil - Edirne. Eski CAmi. PIAn (Arseven'den). 

onaltı köşeli bir şadırvan vardır. Mihrap dikdörtgen bir çerçeve içine alınmış 

olup 
.
sivri kemerli v�. ��ar�sı 

.
�ukamasl�. Gerek mihrap hü�resi

� 
g�rek y�

.
n �ar� 

renkli bezemelerle ortuımuşt ur. CephedW pencerelerde de ınşaı bır degışıklık 
gö rülür ki bu da Bizans mimarisinde olduğu gibi pencerelerin büyük sivri 
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kemerler ıçıne alınmış olmasıdır. Kubbeler sekiz köşeli birer kasnak üzerine inşa 
olunmuş ve içeriye ışık ı ermek için bu kasnaklara pencereler açılm ıştır. 

Bursadan Edirneye gc çer�ek, tek vcy'.l çift kubbeli cami ile, Ulu Cami 
tipinin büyük Osrr.anlı camilerindeki mekan problemini çözn:e yolunda, aynı 

hedefe nasıl yöneldikleri açıkça görülür. 

7. E D İ R N E D E  E S K 1 C A M  1 
(3 1 3 .  - 3 1 4. Lev.)  

Edirncde Osmanlı mimarisinin bu en eski  yapısı 1403 de yapnrılmaya 

başlanmış, 1413  dl! tamamlanmıştır. Ca7ni in yan kapıs ı  üzerindeki kitabeden 

mimarın Kcnya'lı Hacı Alaeddin olduğu anlaşıl ıyor. 

I '· / �� 

ı ıs. Şekil - Edime. Eski Cami. Plan (Aslanapa'dan). 
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Bu camım Bursadaki Ulu Camiden farkı, ayaklarının onikiden dokuza 

indirilmesidir. Böylece dokuz kubbeden ibaret olan binayı dört kalın ayak 
yüklenmiş bulunmaktadır. Etraftaki sekiz kubbenin tam ortasındaki kubbe, dört 
kalın ayak üstünde dokuzuncu olarak diğerlerinden nisbeten daha yüksekçe bir 
şekil alır ki işte Osmanlı mimarisinde mekanın gelişmesi yolunda ilk hamleyi 
burada görürüz. 

Kubbekr, y�.n nefö rde par:dantifler orta nefte ise üçgenler ve mukarnaslı 

tromplar üzerine oturmaktadır. 

8. E D İ R N E D E Ü Ç Ş E R E  F E L  İ C A M  İ 
(3 r 5 .  - 3 1 7 .  Lev ) 

1 437 ile 1447 arasında i l .  Murat tJrafından yapurılmış olan ve avlusu ile 
dıştan dışa 66.5 x 64.5 boyunda bir yer tutan bu cimi, büyük bir mekanı 
gerçekleştirme hamlesinin ilk esr.slı denemelerinde rı biridir. Bu yapı ile, 
Osmanlılar devrinJeki kliisik sanatın ilk binası olan Bayezit Camiine artık iyiden 

1 6 1  - Şekil. Edime. Üç şerefeli CAmi. Pim (Aslanapa'dan). 
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iyiye yaklaşılmıştır. Burada, çok kubbeli sistemde büyük bir değişiklik olduğu, 

24.10 metre kutrunu bulacak kadar genişleyen ve kilit alanda 28.40 metreye 

kadar yükselen orta kubbe lehine, küçük yan kubbelerin dörde indiğini '�rüyoruz. 

Orta büyük kubbe dıştan yirmidört kenarlı ve ooiki pencereli bir kasnağa oturur. 

Bu kasnağın dışında oniki tane kubbe göğüslemesi vardır ki bunlar ilk defa bu 

cimide titbik edilmiştir. Büyük kubbe kaidesi, ikisi ortada, ikisi giriş, diğer 
ikisi de kıble duvarına yapışık, alu ayağa dayanan kemerlere pandandifler 
vasıtasıyle oturmaktadır. Ortadaki iki ayak altı kenarlı olup altı metre kutrundaki 
daire içine resmedilmiştir. Yanlardaki ikişer kubbe ile büyük orta kubbe arasında 
teşekkül eden üçgen şeklindeki kemer boşlukları küçük kubbelerle örtülmüştür. 

CAmiin, dört tarafı revaklarla çevrili, ortası şadırvanlı a\'lusu, Osmanlı 
camilerinin avlularına en eski bir örnek olarak göscerilebilir. Avlunun köşelerinde 
kesme taştan, değişik boyda ve türlü şekillerde yapılmr� dört minare vardır. İlk 
defa bu cftmide minftre sayısı dörde çıkmıştır. Bunlardan doğu tarafındakiler 
baklavalı ve çubuklu, batı tarafındakilerden, kuzeye düşen burmalı, güneye düşen 
ve camiye adını veren üç şeref eli minare ise kırık ve zikzak çizgilidir. Her üç 
şerefeye ayrı ayrı yollardan çıkılır. 67.62 metre boyunda olan bu minarı�· 
Selimiyeoio 70.89 metre yüksekliğindeki minarelerinden sonra Osmanlı minarele
rinin en yükseğidir. Üç şerefeli, yalnız hacim meselesiı:de büyük bir hamleyi 
ifade etmesiyle değil, avluya camiin bünyesinden ayrılmaz bir mimari karakter 
vermesi, bütün yapıda kesme taşın kullanılması, minare sayısının ikiyi aşması ; 
silme, nisbetli sivri kemer, mukarnaslı başlık gibi mimari şekillerin ilk defa 
kullanılması ile de klasik devrin büyük camilerini hazırlamıştır. 6 

* 
.. "' 

1stanbulda Fatihin 1462 tarihir. de yaptırdığı ilk cami, Edirnede gerçekleşti
rilen tek büyük kubbenin kıble tarafına bir yarım kubbe ilavesiyle daha büyük 
bir mekana varışın ilk ifadesidir. Bu ilavenin Bursadaki Yeşil, Orhan, Yıldırım 

Bayezit camilerinden ilham aldığını kabul etmek lazımdır. Arka arkaya sıralanan 
her iki kubbe ıırasıoda kalın bir duvarın bulunması yüzünden bu iki salon toplu 
bir hacim haline gelememekte idi. Kıble tarafındaki kubbenin kaldırılarak yarım 
kubbe haline getirilmesi ve aradaki duvarın kaldırılması, Sinan-ı atik denilen ilk 
Fatih a.miioin usta mimarına nasip olmuştur.6 İstanbulda bir yandan Bursa 
çığırına uyularak Mahmut Paşa ( 1 462), Murat Paşa (1469) gibi iki kubbeli ;  
Davut Paşa (1485) veya Firuz Ağa (1491)  gibi tek kubbeli clmiler yapılırken 
ilk Fatih Camiinin planına uyularak Rumi Mehmet Pa�a (1471), Atik A li  Paşa 
(1497) CAmileri gibi yarım kubbe ile geni�Ietilmiş yapılar da inşa olunmuştur. 

il.  Bayezitio sadrazamı Hadım Ali Paşa tarafından yaptırılmış olan Atik Ali 
Paşa Camii, ilk plftnı ile bugün bala durmaktadır. 

i Bk O. Aslanapa, Edirnuu Osmanlı Devri Abideleri. lst. 1 949 r4-3 1 .  S. Ekrem Hakkı 
Ayverdi, Fatih Devri Mimdrisi, lst. 1953 9 1 - 105 . S. Sedat Çetintaş, MindHleı imiz (Güzel Sanatlar, 1942 4. Sayı). 

6 Bu cimi 1 765 depreminde yıkılmış, yerine 1 1 1 . Mustafa tarafından 1 77 1  tarihinde 
bugünkü FAtih CAmii yaptırılmıştır. Bk. Mehmet A ğaoğlu, Fdrih Cdmiinin Şekli Aslisi 
( H ayeı: Mecmuası, 45.  Say ). 
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T şeklinde olan Yeşil ve Muradiyelerin bir istibAlesi <'larak kabul olunan 
cAmi içi, büyük orta bir kubbenin örttüğü salonla. yanlardaki ikişer kü;ük ve 
mihrap tarafındaki bir yarım kubbenin kapatbğı kısımkrdan teşekkül etmektedir. 
Son cemaat yeri alb sütunlu ve beş kubbeli bir · revaktan ibArettir. Düz 
pandantiflerle kareye oturan kubbenin kaidesinde yarım daire kemerli pencereler 
açılmışbr. Yan kubbelerle doğu tarafındaki yanın kubbenin plDdantifleri yuvalıdır. 

Bu ge'işme, Bayezit CAmiinde (1505) batı tarafına bir yarım kubbenin daha 
ilAvesiyle ilk parlak örneğini verecektir. 

B. M E D R E S E L E R 

Osmanlılar gerek İznik, gerek Bursada camilerden başka bir çok medrese de 
yapmışlardır. Bunlardan bara.be haline gelen İznikdeki Süleyman Pa�a, Bursadaki 
Yıldırım Baye2it medreseleri istisna edilirse diğerleri tamam.iyle yok olup gitmiştir. 
Orhan Gazinin büyük oğlu ve ilk İznik valisi Süleyman Paşanın XIV. Asır 
ortalarına doğru yaptırdığı kendi adını taşıyan Taş Medrese bir sanat değeri ve 
özelliği taşımaz. Bu savaş ve kwuluş devrinde usta mimarların henüz yetişmediği 
anlaşılıyor. Fakat aradan uzun zaman geçmeden yapılan Yıldırım Bayezit Med
rese<i (1 399) kudretli sanatkArların yetişmiş olduğunu açıkca gösterir. Selçuklu 
örneklerine uygun olarak yapılan bu medresede revaklarla çevrili bir avlu, bu 
r<vakların arkasında da talebe hücreleri bulunmaktadır. Burada görülen fark, 
Selçuklu medreselerindeki simetrik eyvanların ortadan kalkınış, kıb!e tarafımı, 
büyükçe kubbeli bir dershAnenin ilAve edilmiş olmasıdır. Bu medresenin bir 
özelliği de büyük kapısıdır . Bu kapı, 2.85 metre genişliği, 4 metre yüksekliği ile 
bilhassa dikkati çeker. Selçuklu medreselerinde görülmeyen böylesine geniş bir 
kapı ancak hanlar ve kervansaraylarda bulunur. 

Binanın ön yüzü ve giriş holünün yanları o civarda bulunan ve /eski taşı 

denilen, ince kumlu, yumuşak, fil dişi renginde bir taşla kaplanmıştır. Diğer 
duvarlar taş ve tuğla hatıllıdır. Ön yüz pencerelerinin pcrvazlanoda görülen 
Selçuklu üsh1bundaki mukarnaslar bu yumuşak taş üzerine işlenmiştir.7 

ı .  I. M U R A T  C A M İ  - M E D R E S E S İ  

İlk Osmanlı medreseleri arasında her bakımdan dikkati çeken ve bir clmile 
medres:nin terkibi olan bu yapı üz,rinde biıhassa durmak 1§.zımdır. Bursada 
Çekirgede I. Murat tarafından aşağı yukarı 1363 tarihlerinde yaptınlmış olan bu 
cAtni - medrese iki katlıdır. Bi:inci kat dtni ikinci kat ise medresedir. PIAn 
bakımından Selçuklular devrindeki medreselere bmzer. Burada da avluya karşılık, 
orta bir holün üç yanı:ıda üç eyvan görülür. Şu kadar ki bu hol bir kubbe ile 
örtülmüştür. Onaltı kenarlı bir kasnaktan kubbe yuvarlağına pandantiflerle 
Orta kubbe ile mihrap tarafındaki büyük tonoz, iki katı birden Ört"'r. Üst katta 

7 Bit.. Sed:ıt Çctintsş, 2. Cilt, 30. S. 
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I 17 .  Ş�kil - Bursa. 1. Murat Cimi-Medre · 
usi .  Alt kat planı (Çet ntaş'dan) .  

8 

ı ı 8 .  Şeki l - Bursa. l .  Murat Cami-Medre
ses i .  Üst kat planı (Ç•:t in taş'dan\ 

bütün yapıyı çevreleyen, tonozla örtülü koridorJa sağda altı, solda altı olmak 

üzere oniki hücre sıralanmıştır. Duvarın kalınlığı içinde açılmış olan tonozlu dar 

bir geçit güney eyvanının üstünü sağdan ve soldan geçer ve mihrabın üstüne 
düşen ve tam ortada bulunan kubbeli küçük bir hücrede birleşir. Bu hücrenin 
cl.ı:ni içine bakan bir penceresi vardır. Üst kattaki koridorlarda cami içine açılan 

pencereler sonrada, kapatılmıştır. Son cemaat yerının üstüne ikinci bir revak 

daha inşa olunmuştur. Bu revakın ayakları arasına sıralanan Bizans başlıklı 
sütunlara ikiz sivri kemerler dayanmaktadır. 

Bu iki katlı revakları, hele ikiz açıklıkları görünce Venedik saraylarını 
h1tırlayan ban yabancı i l im adamları, bir çeyrek asır önce yapılmış olan 

Bursadaki Orhan Camiinin yan, Niğdedeki Karamanoğullarından kalına Akmed
resenin önyüz ikiz kemerlerini fark etmeden, bu yapıyı bir Bizanslı veya Frank 
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ı ıo. Şekil - F ursa. 1. Murat Cimi-Medresesi. Bozulmamış hAli (Çetintaş'dan) 

sanatkarına maledecek kadar ileri git:niş!er, bir yabancının İslam dininin 
icaplarına böylesine uygun düşen ve Türk mimari geleniğini, hele Bizanslıların 
meçhulü olan sivri profilli kemerleri bütün cmlılığı ile t öyle devam ettiren bir 
eseri nasıl başarabileceğini hiç düşünmemişlerdir. Yapı, birinci katı hudutlandıran 
kornişe kadar kesme taşla, daha yukarı kısımlar ise nöbetleşe taş ve tuğla 
hanllarla örülmüştür. Bu örgü tarzını da Bizans tesirine değil, maddi ve iktisadi 
şartlara bağlamak daha yerinde olur. Üst kattaki Bizans sütunları ile ba�lıkları da 
sadece eski bir Bizans harabesinden alınmıştır. Yapının yan duvarlanndaki 
yeknesaklık, iki sıra pencere ile giderilmiş, kapı ve pencere söveleri kenger 
yapraklariyle süslenmiştir. 

Camiin doğu - kuzey köşesindeld minare yerden şerefe kaidesine kadar 26.50 
metre yüksekliğindedir. Petek ve külah kısmı yıkılmıştır. Gövde, tuğlaların türlü 

şekilde konularak örülmesiyle zengin tezyini bir dekor vücuda getirmektedir. 



O 5MANLI SANA Ti 

Osmanlı devletinin kuruluş devrinde yapılmış olan bu cami - medrese, gerek 
p!Anı, gerek inşası, gerek taşkınlıktan uzl'.<: ö1çülü tezyin§tı, bilhassa önyüzün 
i:mında bir rahatlık duygusu uyandıran zarif revakları ile, ileriki devirlerin 
yüksek sanatını müjJele:nektedir. 

1 2 1 .  Şekil - Buna. 1. Murat c.lmi-Mcdrcıesi. Yan cepheden deuy (Çctintaş'dın). 
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C. T Ü R B E L E R  

Selçuklu türbe üslubundw Osmanlı türbe üslubuna geçişin ilk örneklerine 
İznik ve Bursada rastlanır. Selçuklu türbelerinin çoğu sekiz köşeli, bir kısmı da 
yuvarlakt ı . Dört köşeli olanları pek azdı. Bu türbelerin yuvarlak veya sekiz 
köşeli gö ı·delerini iç ve dışdan iki k·Jl:be örtmekteydi . İç kubbe yuvarlak veya 
tonoz, dış kubbe ehram veya mahruttu. T ürbenin içi küçük pencerelerle ancak 
aydınlanabiliyordu. Taş üzerine i; lenen tezyinat portalde toplanmakta idi . Osmanlı 
devletinin daha kuruluş devrinde, yuvarlak türbenin bırakıldığı, hazan dört, 
fakat çoğu zaır.a� altı ,·eya sekiz köşeli türbenin ele alındığı, gövdenin ve 
kasnağın birçok penc'!re ile içeriye açı ldığı, taş üzerine işlenen �ezyinlitın 
portalden ayrılarak çini üzerine işlenmek veya boya ile yapılmak siiretiyle 
gövdenin birçok yerlerine, bilhassa türbenin iç duvarlarına geçtiği görülür. 

r .  Ç A N D A R L I  H A L İ L  P A Ş /f  T Ü R B E S İ  

İznikde görülen dikkate değer en eski türbe Çandarlı Halil Paşa Türbesi 
( 1379) dir. Bu yapının özelliği dıştan, künbet şekli ile yuvarlak kubbenin 
birleştirilmesi yolunda bir teşebbüs oluşudur. Bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla 
silmeli olan bu türbe, biri birine bitişik kare şeklinde, kubbeli iki kısımdan 
ibarettir. Bu iki kare mekan, içeriden basık bir kapı ile biri birine bağlanmaktadır. 
Kareden kubbe yuvarlağına pandantiflerle geçilmektedir. 

Sultan Osman ile Orhanın ilk türbeleri bugün artık yoktur. Osmanın 

Bursadaki sr nradan yapılan şimdiki türbesi sekiz köşeli ve kubbe ile örtülü bir 
yapı ile kapı revakından ibarettir. Sultan Mecit veya Aziz devri eseri olarak 
kabul edilen Orhana ait dört köşeli türbenin ise dört sütun üzerine dayanan 
kubbeli bir kısmı ve tonozlu bir girişi vardır. I. Muradın Çekirgedeki türbesi 
ile Yıldırım Bayezitin türbesi son zamanl ırdı büyük değişiklikler geçirdiğinden 
eski hallerini olduğu gibi tesbit etmek mümkün değildir. 

2. Y E Ş İ L  T Ü R B E 

(3 18 .  - 320. Lev.) 

Bursadaki türbelerin en güzeli Çelebi Sultan Mehmctin ölüm yılında, ylini 
ı42 t de yaptırılmış olan Yeşil Cimi yanındaki Yeşil Türbedir.8 Bu sekiz köşeli 
yapı 4.57 metre yüksekliğinde bir kasnak üzerine oturan 6.6o metre yüksekliğinde 
sivriye yakın bir kubbe ile örtülüdür. Türbenin kasnağa · kadar olan boyu da 
12 metredir. 15 metre açıklığındaki büyük kubbbenin örttüğü ve işari sandukanın 
bulunduğu yüksek salon ile altındaki mezarın bulunduğu basık tonozlu yer, 
dıştan tek katlı görülen türbeyi dikleme kesiminde iki katlı gösterir. Türbeye 
dış yüzünden 75 sl'ntim taşan bir kapı geçidinden girilir. İki yan iç yüıünde 

8 Macit R. Kural� Çıılııbi Mehmed'in yepl Türbesi ( Güzel Sanatlar, Sayı 5. ) 
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çini mihrapçıkları bulunan bu geçidi çi�ekli çiniden dilimli yarım bir kubbe, bu 

kubbenin oturduğu çiniden mukarnaslarla çini tezyinat ve kubbenin çini kitabesi 

süslemektedir. Ceviz ağacına oyulmuş hendesi tezyinatla süslü kapı kanadları 

Tehiz'li Ahmed oğlu Hacı Ali'nin eseridir. 

Türbenin ismi, içeride üç metre yüksekliğe kadar duvarları kaplayan sekiz 

köşeli kcyu yeşil çinilerinden geln:ektedir. Sonraları kaybolan bu çinilerin yerini 

6J 
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1 22. Şekil - Bursa. Yeş il Türbe. Kesit (Macit Kural'dan). 
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XIX. asırda fiıiize mavisi çiniler almıştır. Türbenin dış yüzlerindeki alt pence · 
relerin çini�en kenar çe;çeveleri kı vrık dal ve çiç!k motifleriyle süslüdür. Sivri 
kemerli pencere kalıolıkhrı da, ü zeri nde firuze n: avisi filiz kıvrımlar, açık mivi 
kenarlı ve beyaz renkli sülfü yazılar bulunan çinilerle doldurulmuştur. 

Ka pıdan giı ilince iki t asamakla çıkıla:ı türbe zemini ortasında türkuvaz ren
ginde çinilerden sekiz köşeli bir set varCır. Bunun ortasına konmuş, kabatma, 
zarif direkciklerin taşıdığı süslü kem.: rcikler ve renkli çiçeklerle bezenmiş çiniden 
bir raht üzerinde Çelebi Me�ct'in kitabe>i altın yaldızla yazılmış çini sandu
hsı durmaktadır. Türbenin içindeki mihrap bir �aheser örneğidir. Yanlarında 
küçük süs sütunları buluna:ı ve y. ka · ısı mukamaslarla zenginleşen mihrap hüc
resinin zemioind: bir kan:lil, sağındı ve sol · ında da çiçekli çiniler üzerhe işlen
miş birer şaır.dan görülür. Hu kompozisyon beş dilimli bir süs keıı:eriyle çerçe
velenmiştir. Bur.un üzerine de H 'ifi yazı ile tir kitabe bulunmaktadır. Mihrap, 

iç içe üç çerçeve içine alınmıştır. Bunlar, çiniler üzerine yaldızlardan bir örgü 
şeridi, bir mukarn�s şuidi, v.:: tezyinatlı çini zemin üzerine kabartma olarak 
mavi renkli harflerle nesih olar ak yazılmış bir ayet şeridinden ibarettir. Mih ap, 

çini sanatının l: ir şaheseri olan palmet akroterlerle taçlanmaktadır. Bu çiniler, 

Muhammediı'l - Mecnun'un eseridir. 

Aslında, türbe kubbesinin yeşil sırlı kiremitlerle örtülü olduğunu Evliya Çe
lebi yazar ( 2. Cilt, 15.  S. ) Kubbe kasnağının da çinilerle kaplı olduğu muhte
meldir. 

3. IL M U R A T '  i N  T Ü R B E S İ  

Bursada oturmuş olan son hükümdarın, II. Murat'ın ve ailesinin türbe
leri ile Cem Sultan ve bazı şehzadelerin, ihtiyar çınar ağaçlarından düşen asude 
gölgelere bürülü türbeleri Murldiye mahallesinde toplu bir halde bulunmaktadır. 
Sayısı onbiri bulan bu türbeler dört, altı ve sekiz köşeli olup taş ve tuğla sıra

lan ile işlenmiştir. Bu topluluğun en eski yapısı II. Murat'ın ve ailesi efradının 

ebedi uykularına daldığı side şekilli türbelerdir. Murat'ın türbesi kare planda
dır, orta kısmı dört ayak ve dön sütunun tuttuğu yijksekçe kasnak üzerine otur
tulmuş bir kubh ile bu kubbeyi kuşatan tonozlu bir dehlizden ibarettir. Sütun
ların başlıkları Bizans eserlerinden alınmadır. Kubbe yu\Tarlağı kareye mukarnaslı 
tromplarla oturmaktadır. Türbenin ahşap saçağı eski olup hendese ve yıldız şe
killeriyle süslenmiştir. Diğer türbeler II. Muratdan sorıraki zamana aittir. Os
manlıların ilk devirlerinde, sivri kemerlerin birbirine bağlad ığı ayaklar iizerine 
bir kubbenin oturduğu açık türbeler de yapılmı�tır. İznik'de 1 349 yılında yapıl

mış olan Hacı Hamza Türbesi ile XIV. Asır sonlaı ından kalma Yakup Çelebi 
Türbesi bu tarza örnek olarak gösteıilebilir. ,· 

' 
' 



OSMANLI SANATI 

n. S 1 V 1 L M 1 M A R T 
İznik Ye Bursada ilk Os:nanlı Sultanlarının yaptırdıkları saraylardan hiç bir 

şey, kalmamış, Edirnedekilerdcn ise bir kaç hara�e kalmışnr. Bu devirden kalına 
bazı hanlar vardır. Taş ve Tuğladan Selçuklu t ipine göre yapılmış ve bazıları 
zamanımıza kadar ulaşmış olan bu hanların en eskisi, Orhan Gazi'nin yaptırdığı 
Emir Hanıdır. Kapan Hanı 1. Murat, İp::k Hanı Çelebi · Mehmet zamanların
dan kalınadır. JI .  Murad'ın son salt mat günlerinde:, 145 1  de tamamlanmış olan 
Koza Hanı Bursa'nın en büyük, en ferah ve en güzel har.ıdır. Selçuklu kervan
saraylarında olduğu gibi bir de iki katlı mescidi vardır. Sekiz köşeli türbe pla
nına uyularak yapılmış olan bu mescit bir kubbe i le örtülmüştür. Biri onada, 
sekizi yanlarda olmak üzere dokuz ayağa dayanan üstteki mescit karına dışarıdan 
bir merdivenle çıkılır. Yan ayaklar, yarı daire kavisli kemerlerle biri birine bağ
lanmakta, üst katın her yüzünde, dik dörtgen şeklinde, yukarıları sivrı kemerler 
içine alınmış acurlu alınlıklar bulunmaktadır. 

O S M A N L I D E V R İ  

1 .  D I N T  M i M A R l  
A. C A M I  L E R  

ı .  S U L T A N  B A Y E Z İ r C A M ı t  

( 321 , Lev ) 

. . 

Şimdi, klasik üslftbun ilk yapısı olan Bayezit Camiine dönelim il. Bayezit
in mimar başısı olan mimar Hayrettin tarafından yapılmış olan bu cami, ilk 
Fatih veya Atik Ali Paşa cimiinin ön tarafına bir yarım kubbe daha ilave 
edilmesiyle mekan meselesinin yeni bir hamle i le ele alındığı ilk ehemm yedi 
yapıdır. 1 505 yılında tamamlanan bu camiin planı hredir. Sağında ve solunda 
dörder küçük kubbenin öntüğü yan alçak galeriler bulunan 18 metre açıklığın
daki orta kubbe ile mihrap ve cümle kapısı taraflarındaki birer yanın kubbe, 
geniş ve derin bir nef teşkil eder. Bu alçak yan galeriler orta kısma geniş ke
merlerle açıln:aktadır. Büyük orta k\J bbe, karenin her köşesinde yiikselen birer 
fil ayağına oturur. Bu ayakların sağ ve sol aralarında birer cc�im somaki sütun 
vardır. Yan galeriler sivı i kemerlerle bu sütunlara dayanmaktadır. Kapı cihetinin 
sığ ve solunda birer çıkıntı teşkil eden beşer kubbeli iki ilAve, sanıldığının ak
sine medrese olmayıp clmiin esasındandır.9 Bunların da ayrı ayrı kapıları var
dır. Minareler ilave kolların nihayetindedir. Düz pandantifli orta kubbenın, iki 
sıra yuvalarla süslü bir korniş üstünde bulunan dairevi takkesi, yanm daire ka
visli yirmi pencere ile clmiin içini aydınlatır. Düz pandantifli ve dik dörtgen 
planlı yarım kubbelerin de yarı daire kavisli bir sıra penceresi vardır. 

Avlu son derece ahenklidir. Her kenarda beş sivri kemerden müteşekkil 
birer revak bulunmaktadır. Bu IC\ akların yukarısında da ı>yni yükseklikte olmak 
üıere ince surette işlenmiş bir mermer korniş uzamaktadır. Cümle kapısı 

9 A. Gabriel, Les Mosqules de Constantinoplr, 373. S. (Syria, ayrı buım, 1926) 



İSLAM SANATI TARİHİ 

@ 

oı:ı:a::a::z:z::ı::ıı1*'0==2*1o==�)a,. 

123 .  Şekil - htanbul. Sul tan Bayr-zi t Cami i.  Plan (Gabriel'den) 

rr.ukaroasları ve yan hücreleri ile Selçuklu üs!Ubunun sadeleşen e n  güzel bir 
ömeğidi:-. Eski ya;:ılardan gelme, yeşil bilezikli, k rmızı mermer ve gra:. itten 
sütun gövdelerini.:ı kuturları his olunur dereced;! far:dıciır. Bu ciıip renkli 
yekpare t.:.ş sütunlar, mer.:ı.;.er kaplzr::alar, reva!<ların nöbetleşe kırmızı ve beyaz 
kemer taşları ile ahenkli bir bütün vücuda getirir. Avlunun ortasında zarif bir 
şadırvan bulunmaktadır. Avluya biri karşıda, ikisi yanlarda olmak üzere üç 
kapıdan girilir. C3miin bahçesinde ve mihrap tarafında, banisi il.  Bayezitin, 
Yavuz Sultan Sellin tarafından yaptırılan türbesi vardır. 

Bazı yabancı sanat tarihcileri, Bayez; t Cam.iinde büyük orta kubbeye önden 
ve arkad .n yarım kubbelerin eklenmesini, böylece derinliğine geniş bir nef elde 

edilmesini doğrudan doğruya Ayasofyanın bir taklidi olarak görmüşlerdir. Bu 
görüş, Bizans sanat hayranlığından ileri gelmiyorsa, saJece Türk - İslam mimari
sinin geleneklerini, hacim konusundaki gelişmelerini kavramamış olmaktan başka 
bir şey ifade etmez. Camilerde mihrakın mihrap olduğu düşünülürse kapıdan 
itibaren mihrapla karşılaşmanın ve ona doğru geniş bir caddeden geçilircesine 
yürümenin tabiiliği de kendiliğinden anlaşılır Çok sütunlu ulu dmilerde, saf 
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nizamına uyularak genişliğine mekan esas tutulduğu, Fatih devrinde bu geleneğe 
uyularak Şeyh Vefa 1 0  Cimiinde olduğu gibi, merkezi kubbeyi sağdan ve soldan 

birer yarım kubbe ile genişleten mekan denemeleri de yapıldığı halde klasik 
Osmanlı camilerinde bundan vazgeçmenin sebebini, Ayasofyanın taklidinde değil, 
mihraba olan saygı esasında aramak lazımdır .  Orta kubbeye eklenen tek yarım 
kubbenin ilki .ı kıble tarafında y.!r alması da bu gerçeği goıtterir. 

' @  
o 

ıo Ekrem Hakkı Ayvcrdi, Faıih Devn· Mimarisi, 198 .  S. 
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2. Ş E H Z A D E  C A M  t t 

(3 22. Lev.) 

Büyük kub� enin ydnlarına da birer yarım kubbenin ilavesiyle daha g�niş 
bir hacmin gerçekleştiğini Şehzade Chıiinde ( 1 548) görürüz. Kare bir plana 
göre yapıl ın ve klasik devrin şaheserlerinden biri, Sinanın da ilk mühim eseri 
olan bu clmiin dört yarım kubbesi iç taraftan dört büyük kemere, bu kemerler 
de üst kısımları yivlerle süslü, sekiz köşeli dört ayağa dayanmıktadır. Bu yarı .ıı 
kubbeler de ikişer yarı yuvarlak ekse;iralarla genişletilmiştir. İçeride kdre salonun 

her ko!. arı 38, kubbenin kutru 19, yüksekliği de 37 metredir. Yarım kubbelerin 
birbirlerine yaklaştıkları köşelerde dört küçü'.( üstüvani kule vardır ki bunlar 
kemerin açıl :nasını ö;ılemek için konulmuş ağırlıklardır. Yan galeriler tek katlıdır. 

C3mii • ı  kuzey ve güney portalleri bu galerilere açılır. Avlunun her yüzÜ!:de l:ç 
kemer gözü vadır. Revakların kemer ta�ları nöbetleşe kırmızı ve beyaz mermerle . 
örülm üştür. Bu kemerler mermer ve somaki sütunhra dayanır. Şehzade CAmi
inde:ı c:!.okuz yıl sonra yapılmı ı  ola:ı Süleym�niyede, 1550 de başlanıp 1557 de 
tamamlanan, İstanbulun bu en· muhteşem clın\inde, Sin:ınıJ iki yarım kubbeli 
plana döndüğü görülür. 

3 . s Ü L E  y M A N  ı y E c A M t İ 

( 322. - 324. Lev .. � 

Planı, bir; avlu, diğeri asıl cami olm1k üzere iki kareden ibareıtir. 26,5 met, ..... 
re kutrunda ve 53 metre yüksekliğinde olan k · ı bbe .dört ,kalın ayağa _oturıİıaklı.� " 

ve kaidesinde yuvarlak k':'merli 32. pencere açılm:ı'mdır. r�m k.u!:>P��r, kaid!'\ 
dikdörtgenin:, kemerle:de.ı ve yuvaları:ı süsl.:diği 45 derc�lik, yan d��: �� ,.�, . .... 
!ardan m :iteşekkil bir s :st.:mle b.ığla:u�. Mih;erin her yarı ıı kJ:-ıbesinde onti� · • •  

tromplarda yedi, duvarlarda ve . ıympanlard� da birço!<: pencere, camiin içini ışık-
·\ �-

lara boğar. Kuzey ve güney taraflarında, ,aYaklar arasında, mukarnas b:ışlıklı iki-
şer mermer sütuna dayanan, ortadaki büyük, yanlardaki daha küçük olmak üze-
re üç sivri kemerli iki galeri uzanır. Bu yan galerileri örten üçer büyük, ikişer 
küçük kubbenin bA.zıları tromplu, bazıları da yuvalı p1ndantiflerle karel re otur
maktadır. Kubbelerin itişi, doğuda dış ciafaaaklarla karşılanmaktadır. Banda ise .,. 
payanda organlarını camiin içindeki trübinler teşkil eder. Kuzeyde ve güneyde 
Şehzade de olduğu gibi dış duvarlar üzerinde kademeleşen dayanaklar, dışarıda 
kapı revaklarını!l ve galerilerin bünyesine katılmıştır. İçeride de yan tribünlerle 
denkleşmiştir. Gamiin dış görünüşü. hangi yönd .n bakılırsa bakılsın, bir ahenk 
örneğidir. Yan:n kubbeler, meyilli bir çizgi tikip ederek aşağıya doğru sıralanan 
ağırlık kuleleri ve dmiin köşelerindeki küçük kubbeler, bir ehram t< şkil ederek 
büyük kubbenin baskısını biri birine devretmek suretiyle hafifletirler. Süleymi

niyenin üstün taraflardan biri çizgileri ve şekillerindeki güzellik ve tenasüp ise 

biri de arclıiıectonique meseleleri en iyi şekilde çözmüş olmas dır. 
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Şehzade Camiinde dört yarım kubbe ile geniş ve toplu bir mekinı gerçek
leştiren Sinanın, Süleymaniye Camiinde iki yarım kubbeye dönmesi hacim ba
ktmından bir gerileme görülürse de 11 estetik: bakımından ileri bir hareketi ifade 
eder. Dört yarım kubbenin geniş bir mekan sağlama'>ına karşılık, orta knbbenin 
yüksekliğini kestiği, yükseklik intibaı yerine bi r yaygınlık intibaı uyandırdığı, Si
nanın gözünden kaçmamıştır. İç hacim bakımından tatmin edilen, fakat dış tesir 
bakımından tatır.in edilmeyen sanatkar, Süleymaniyede yan yarım kubbelerden 
vaz geçmekle  geni1 bir satıh eld.: etmiş, bu sanh üzerindeki şişkin sivri kemer
lere, ritmik bir düzene uyarak pencereler serpiştirmekle de yapıya, hafifleyen, 
yüksel1:n bir tav ır  vermiştir. Camiin içinde, kubbeyi tutan ayakların aşağı kısım
larına birer oyuk hücrenin açılması da hem bu ayakların gözde uyandıracağı 
ağırlığı gidermek, hem de biteviyelikten kurtulmak isteyişin bir ifadesidir. 
Böylece Süleymaniyede, iç ahenk il! dış ahengin derin bir sanat anlayışı 
ile der.kleştiği görülür. Ca 'lli avlusunun köşelerindeki dört minare de, bu yükse
liş duygusunu uyandıran düzenin ayrılmaz parçalarıdır. 

Sinanın Süleymaniyedc gerçekleştirdiği bu dış ve iç ilhenk, iç mekanın biraz 
zararına olmuştu. Edimedeki Selimiyede bu zarar da ortadan kalkacaktır. Bunun 
içindir ki Sinan haklı olarak bu camii ustalık devrinin bir eseri saymıştır. 

4. S E L  1 M 1 Y E  C A M  t İ 

(325 . - 328. Lev.) 

Kanuni Sultan Süleymanın oğlu il. Selim zamanında Sinan tarafından 
yapılan (1569 - 1 575) bu camide, yarım kubbeler ortadan kalkmış, bunların 
yerini köşelerde daha küçükleri almıştır. Buna kaı şılık kutru 3 1 .28 metreyi bulan 
ve iki veya dört yarım kubbenin karşı koyma kuvvetinden mahrum kalan büyük 
orta kubbe, sekiz ayağa oturtulmuştur. Dış taraftan bu ayaklan devam ettiren 
ve bir ritim unsuru teşkil eden sekiz zarif şekilli kule, kubbenin yan baskısını 
karşılamaktadır. Camiin dört köşesinde bulunan 70.89 metre boyundaki dört 
minarenin, yapıya kulelerle beraber bir yükseliş sağlayan estetik rolü yanında, 
baskıyı hafifleten teknik görevi olduğunu da unutmamak lazımdır. Gamün, 
mihrap tarafındaki, dışarıya do� ru bir çıkıntı teşkil eden yarım kubi:>e istisna 
edilirse, büyük ayaklar 6 metre genişliğindeki kemerlerle bir birine bağlanmak
tadır. Sayısız pencerelerden ışık alan cimi içi, 35 x 45 metre kare genişliğindedir. 

Mihrap tarafındaki duvarlar, minberin arkası ve külahı ile bütün alt kat 
pencerderinin alınlıklan çok tatlı bir çini dekoru ile kaplanmıştır. Hünkar 

mahfilinin l:ütün duvarların ı yanya kadar kaplayan çiniler, kalite bakımından 
mihrap kısmı çinilerinden daha yüksektir. Ciimiin önünde revaklarla çevrilen 
avlu ile ortasında mermerden çok güzel bir şadırvan bulunmaktadır. Yukarısı 
mukarnasla süslü olan mermerJcn cümle kapısının sadeliği içinde muhteşem bir 
hali vardır. Dört kademe hilinde, aşağıdan yukarıya doğru yükselen ve değişik 

1 1 Ekrem Akurgal, & nat Tarihi Bakımından Sinan ( Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Dergisi. il Cilt, 3. Sayı. 1944 Mart • Nisa n. 376. S.) 
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renkli taşları ve açıklıkları i le zenginleşen bu Abide büyüklük, yükseklik, toplu
luk, ışık, nisbetlerindeki ahenk balıımından, yer y�zünün sayılı eserlerinden biri

dir. 

Osmanlı sanatında altın çağ sayılan Kanuni devrinin yaratıcılık hamlesi son

raki asırda da gevşemiyor. XVII. Asırda yarılmış elan Sultan Ahm t Cimii ile 
yeni camide de XVI.  Asır eserlerir. in özellikleri, ayni üslubun ve ayni maksat
ların devam ettiği görülür. Gelenek olan esasların batıdan gelen yeni unsurlarla 

karışması ancak XVIII. Asırda görülmeğe başlar. 

1 28. Şekil - Edime. Sel imiye CAmii. Kesit tDiez'den) 

5. S U L T A N  A H M E T  C A M İ İ  

(329. - 332. Lev.) 

1 .  Sultan Ahmet tarafından mimar Mehmet Ağaya yapurılan bu cami, 1 6 1 6  

tarihinde tamamlanmıştır. Ciıniin içi, yan tribünlerin genişliği dikkate alınmazsa 
her henarı 47 metre olan bir kare teşkil eder. Kutru 23.50 me tre, yüksekliği de 

43 metre olan orta kubbe, karenin dört köşesindeki dört yuvarlak fil ayağına 

dayanan dört muazzam sivri kemere pandadiflerle oturmaktadır. 5 metre kutrun-
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da olan bu ayaklar aşağıdan yukarıya kadar yivlidir. Bu yivler ayakların ağırlığı

m hafifletirler. Sivri kemerli yarım kubbeler, üçer eksedra ile genişletilmiş, böy

lece cimi içine büyük bir hacim veri lmek istenmi�tir Aşağıdan yukarıya, beş sıra 

üzerine istiflenen ym·arlak kemer'i pencereler, yapıya büyük bir hafiflik sağladı

ğı gibi dimiin içini başka hiçbir c amide görülmiyen bir şekilde, ışığa boğmakta

dır. Duvarlar, ve ayakların yukarı kısımlan, üst kornişlere kadar, beyaz zemın 

• • • • 

• • • • 

lı • • • 

1 30. Şekil - İ stanbul . Yeni Cami. Plan (Gabriel ,den ı. 

� 
o l') 

o ... 

Q 
n 



.... ·� . 

·' 

r; . . _ 1 tı .J, r_,. ıl 
'�l, 

, ıı: • • 

\ 

f 

' 2l 
. ı !l\n 

r 

1 · · ·-· - ·-. ' ·: ... 
n 

� . 
_..:ı 

:·ııı t,J 

• 
l· 

{ 

il ıv 'V v 

131 .  Şekil - Çeşitli minAre tipleri : l. Samarra CAmi-i Kebir ; i l .  Şam. Ümeyye Clmii. 
Hazre ti  İsa Minlresi ; lll.  KahJre . Kayıtbay Cimli ; iV. J sfıhan. Meacid-i ŞAh; 

V. İltanbul. Yeni CAmi. (Benoit'dan). 

'· 



OSMANLI SANA Ti 281 

üzerine mavi, yeşil, kırmızı, türkuvaz ve siyah renkli çinilerle kaplanmıştır. Ca
mide «21043 çini sarf�dilmiştiu. 12 Mekan tesiri bakımından, Süleymaniyeden 
daha ileriye giden Sultan Ahmet Cimii, göklere yükselen narin altı minaresi ve 
zarif kub'.Jesi ile, Ayasofyanın ağırlığı karşmnda, hlfifliğin ve inceliğin erişilmez 
bir sembolüdür. 

6. Y E N  l C A M 1 
( 333· - 337· Lev. ) 

1 597 de temeli atılan, 1663 de tamamlanan bu camiin inşftsını sırasiyle Mi
mar Davud Ağa, Dalgıç Ahmet Çavuş, Mustafa Ağa idare etmişlerdir. Şehzade 
camii örnek tutularak yapılan Yeni Camiin planı, köşelerinde dairevi çini sü

tunlar bulunan haçvari dört ayağa çifte merkezli dört kemerle dayalı, 17.50 met
re kutrunda ve 36 metre yüksekliğinde bir orta kubbe ile dört yarım kubbeden 
teşekkül etmekted ir . Yarını kubbelerin köşelerindeki boşluklar küçük kubbelerle 
örtülmüştür. Cimiin içi, her kenarı 41 metre olan bir kare teşkil eder. Bu ka
renin köşe ayakları, yüksekliklerinin üçte ikisine kadar çini levhalarla örtülüdür. 

Camiin iç duvarları da ilk katın mukarnaslı silmelerine kadar çini ile kaplanmış

tır. Bu çinilerin renkleri açık ve koyu mavi, beyaz ve yeşildir. Motifler, karan
fil, gül ve aar çiçekleri ile stilize yaprak ve vazo şekillerinden ibarettir. Büyü1<: 
kubbenin yüksek olu�u, onu yarım kubbelere, yarım kubbelerin de daha küçük 
kubbe ve kemerlere dayanması, geniş kubbe kemerlerini taşıyan dön büyük aya
ğın üstünde, dilimli kubbelerle örtülü sekiz köşeli ağırlıkların takip etmesi, cami
in dış görünüşüne diğer camilerde pek görülmeyen bariz ehraıni t- ir karakter 

vermektedir. Cimiin kemerlere bağlanan yarım kubbeleri, mukarnaslı bir silme 
içine alınmı�tır. Böyle geniş ve süslü bir silm� hiç bir camide tatbik edilmemiş
tir. Köşe kubbeleri, uçlan, karenin ayaklan üstünde yükselen ağırlık kulelerine 
gelmek üzere, üçer küçük kulenin teşkil ettiği üçgen içine alınmıştır. Orta kub
benin yan itme kuvvetlerini karşılıyan dayanak ayaklarının çıkıntısını, yan dış 
galeriler belli etmemekte, ayakların dikey boşluklan ile galerilerin yatay boşluk
lan denkleşmektedir. Bu galerilerin alt katındaki sütun açıklıkları büyük bir ke

merden sonra küçük bir kemerin gelmesi suretiyle, biteviyelikten kurtulmuş, dış 
görünüşün ritmine uymuştur. camün kare şeklindeki avlusu her kenarında beş 
kemer gözü olan yirmidört kubce ile örtülü revaklarla çevrilmiştir. Mermerle 
döşenmiş olan bu avlunun ortasında, kubbesi mukamaslı başlıklara ve k"merlere 

dayanan sekiz köşeli zarif bir şadın an vardır. Üçer şerefeli iki minAre, cAmii 
avludan ayıran, yukarısı mukarnaslı cümle kapısı duvarının ucunda yükselmek

tedir ı3 

1l Taksin Öz, Sulıan Ahmtı Camii (Vakıflar Dergisi 1. Sayı Aıılaıra 1938, 27 S.) 

13 A. Saim Ülıcn, Yenicıimi (Vakıflar Dergisi, il .  Sayı, Ankara 1942, 386 - 397. S .) 
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S U R İ Y E D E T Ü R K  C A M i L E R i  
Osmanlı Türkleri devrinde yalnız A nadoluda ve İstanbulda değil, imparator

luğun çevresine giren birçok yerde ca:niler yapılmıştır. lstanbulda en güzel ör
neklerini veren cami tipi, bir imparatorluk sanatı genişliğini almağa, Osmanlı 

devletine bağlı bütün Akdeniz memleketlerine, Suriyeye, Mısıra, Tunus ve Ce
zayire de nüfuz etmeğe başlar. Gerçi Suriyede Sinanın yaratıcı dehasından çıkan 
büyük ve eşsiz yapılarla kıyaslanabilecek bir cfuni vücuda getirilmedi amma, ls
tanbulun XV. Asır sonundan itib1ren tatbik ettiği, haremi pandantifler ü:terine 
oturan büyük kubbelerle Örtülü < Ok sade camiler inşa edildi . Üstüvane şeklinde 
bir veya birkaç �erefeli, sivri külahlı narin minareler yükseldi. 

S U L T A N  S E L İ M  T E K K E S İ  

Bu tipin ilk güzel örneğini Yavuz Sultan Selimin Şamı alır almaz, bu şehrin 
batısında yaptırdığı bir mescidi ve derviş hücrelerini de içine alan Sultan Selim 
tekkesinde (15 16) buluruz. bu yapının en dikkate değer tarafı planıdır. Camii, 

O ·"' İstar,buldaki Selim Camiinde olduğu 
· O gibi, fandantifler vasıtasiyle kareye otu-
O o ran biraz basık bir kubbe örtmekted ir . 

1 O ılı D � ı� il o A O 
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Ön tarafı a, üç kemerli ve küçük kubbe 
ile örtülü bir son cemaat yeri, bunun da 
etrafında üç yandan sütunlara dayanan, 
önde yedi, yanlarda üçer kemerli, me
yilli bir çatı ile örtülü bir revak vardır . 
Y uvarlak iki ince minare, cfuniin kuzey

doğu ve kuzey - batı köşell!rinde yer 
almıştır. Önündeki avlunun sağında ve 
solunda, semer kemerli ve onikişer küçük 
kubbe ile örtülü revaklara açılan altışar 
hücre bulunmaktadır. Bu hücrelerin 
pencere alınlıkları güzel çinilerle kap
lanmıştır. Sütun başlıkları üçgenlere b:::

lünmüştür. Doğudan batıya giden mihver 
üzerinde, batıda bir kapı revakı, doğuda 
küçük bir mescit vardır. PIAnm kuzey -

132. Şekil - Şam. Sultan Selim Tekkesi .  güney esas mihveri, kuzey tarafında açık 
Plin (Briggs'ten). bir kapı revakından geçerek Brada ırmağı 

üzerindeki küçük köprüye ulaşır. t t 

Kanuni zamanında yapılmış olan camiler arasında bilhassa Halepteki Tevaşi 
( 1 537 - 1 538), El Husreviyye (1 545), El Muallak (1559) camileri kayde değer. 

14 Martin S Briggs, Muhamadan Archiıecıure in Egypt and Palestinıı, Oxford ı 924, 
136. - 1 37. s. 
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M I S I R D A  T Ü R K  C A M İ L E R i  

1 .  E L  - G U R İ  C A M İ İ  

Suriyede olduğu gibi, Mı• ırda da İstanbul geleneğine uyularak camiler 
yapılmıştır. Ziten 1 5 1 7  de Mısm Yavuzun zaptından önce ilk Osmanlı üslubu 

bu memlekete girrr.eğe başhmıştır. El Guri Cimii ( 150 1  - 1 5 1 6) plam ve 
pandantifli kubbesiyle bunun açık bir delilidir. Sonraları, daha önce bu bölgeye 
girmiş olan cami şekli Osmanlı dimi mirr.Arisinin gelişme ritmine uyarak daha da 
yayıldı. Bununla beraber Memliikler devrinde yapılmış olan abide tipleri ae 
birdenbire onadan kalkmr,dı. Osmanlı tipindeki camilerin yanı başında Kahirede, 
hemen hemen gelenekleşmiş, dört eyvanlı c3miler de yapıldı. Fakat bu tipler, 
Osmanlı üslubu karşısında tü:attan düşmüş, canlılığını kaybetmiş görünüyordu. 

2. R U M  I P A Ş A C A M l t  

Kah.rede Has n Rumi Camii ( 1 523 ) plan bakımından Bursadaki Yeşil, 
Orhan Bey veya İstanbuldalti Mahmut Paşa, Mwat Paşa cıimilerini hatırlatır. 
Bu planda namaz kılınan salon, bir dikdöngenden ibaret olup, mihrabın 
mihverinde bulunan iki kubbe ile örtülüdür. Daha küçük kubbeler, geçme veya 

beşik tonozlar, iki orta kubbenin yanlarında yer alırlar. Anadolu tipi, S üleyman 
Paşa Qmiinde ( 1528 - 1529) daha açık görünür. Yapı, dik olara.lc birbirini kesen 
iki dikdörtgenden ibArettir. Ortada büyük kubbe yükselir. Mihrap çıkıntısı, yanın 
kubbe şeklinde bir tonozla ör:ülüdür. Her yanda diğer yanm tonozlar · bulun
maktadır. İkinci kubbe ile, yan küçük kubbelerin yerini burada, yarım k!bbc 
şeklinde tonozlar veya yarım kubbeler almıştır. Küçük kuboelerle örtülü bir 
revak, dmiin ön yüzünde uzanır ve avlunun bir kenarını teşkil eder. Daha 
1463 de FAtih Cimiinde bu şekil tatbik edilmişti. Diğer bir cimi tipi de Hoca 
Sinan Cimii (1571) dir. Büyük kubbesi mukarnaslı pandantiflerle kareye oturan 
c3miin içi, biri önde, ikisi de yanlarda olmak üzere, üç galeri ile kuşatılmıştır. 

3. M E L İ K E  S A F İ  Y Y E  C A M 1 1  

( 340 1 ev. )  

Bu tipin biraz değişik bir şekli, Melike Safiyye Camiinde (1610) görü
lür. Cimi içi plm bakımından, Edirnedeki Üç Şerefeliyi hatırlatır. Biraz dik
dörtgene kaçan slhayı, ortada bir altıgenin kö�elerindeki altı sütuna dayanan 
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geniş bir kubbe ile yanlardaki ikişer 
kubbe örtmektedir. Bir kubbenin ka
pattığı mihrap dikdörtgeni de çıkıntılı
dır. lstanbuldaki Mahmut Paşa Omi
inde olduğu gibi, mihrabın karşısına 
düşen tarafta, haremin bir parçası olan 
ve uçlardaki birer küçük kubbe ile or
talarındaki bir tonozdan ibaret bulunan 
bir iç revak bulunmaktadır. Böylece c4-
miin içi ü ç taraftan küçük kubbelerin 
örttüğü galerilerle çevrilmiştir. Melike 
Safiyye'nin önünde de büyük Osmanlı 
camilerinde olduğu gibi, revaklarla çev
rili bir a\'lu vardır. Revakların küçük 
kubbelerini taşıyan pekitme ve bağlama 
kemerleri, konsollara dayanmaktadır. Av
lunun her kenarı ortasında, küçük kub-

133.  Şekil - Kahire. M elike Safiyyc Cimii. benin yerini birer geçme tonoz almış, 
Plan (Briggs'ten).  geçit sağlamıştır. 

4. M E H M E D  A L İ C A M l t  

( 341 . - 343· l.ev. ) 

L.__ __ ı ·-- ·· --------' 

134. Şekil - Kahire. Mehmed Ali CAmü. 
PJAıı tHasan A�du'l-Vahhab'dan ) 

Nihayet, İstanbulda Sinanın en gü

zel örneklerini verdiği merkezi planlı 
tip, Kahirede Mehmed Ali C8nıiinde 
son ifadesini bulur . Mimar Boşnak Yu

suf'un Kavalalı Mehmed Ali için inşa 
ettiği bu cAmi (1830 - 1848) Sultan 
Ahmet camiinden mülhemdir. 52 m. 
yüksekliğinde ve 21  metre kutrunda 
olan pandantifli büyük bir kubbe, dört 
büyük kemere dayanmaktadır. 15 Kare
nin köşelerindeki dört ayağa dayanan 
bu kemerlere de dört yarım kubbe 

bitişmektedir. Daha küçük bir yarım 
kubbe de mihrabın bulunduğı.· dik
dörtgen hücreyi kapanr. cami dışarıdan 
alttaki büyük, üstteki daha küçük olmak 
üzere, üst üste binmiş iki kareden mü
teşekkildir. Büyük karenin köşelerinde
kiler, küçük kareninkilerden daha yük-

u Hasan Abdu'l - VahhAb, Tarihll'l - MasacidtJ'l - .Asariyye, 384 S. (Kahire 1946) . 
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sek olan sekiz ince ağırlık kulesi, minAreler ve sivri kubbe ile birlikte, ·cAınie 
bir yükseliş vermektedir. Şadırvanlı avlusu dört yandan basık kubbeciklerin 
örttüğü revaklarla çevrilidir. İkişer şerefeli iki ince minAre, cephenin uçlarında 
yükselmektedir. Dekorunun bayağılığına ve kompozit karakterine rağmen bu cimi, 
arşitektonik düzeni, plAnının mantıki vuzuhu i le İslAm ciınileri arasında şerefli 
bir yer alır. 

XVIII. Asrın ikinci yarısından sonra, İstanbulda olduğu gibi, Kahirede, 
Şamda ve diğer şehirlerde, Avrupa mimArisinin bilhassa Fransız rokokosunun 
açık tesirleri görülmeğe başlar. 

TUNUS VE CEZA YİRDE T0RK CAMiLERi 
A L İ  B l Ç N İ N  C A M t t  

Mısııın Yavuz Sultan Selim tarafından · zaptını takip eden yıl, Barbaros 
Hayreddin Ceza) iri, on oniki yıl sonra da Tunusu ele geçirir. Böylece bu iki 

memleket de Osmanlı İmparatorluğunun çevresine girer, Osmanlı mimAri tarzı 
buralarda da kendini gösterir. .Bu bölgelerde XV I. Asırdan kalma bir yapı 
görülmez. En eski yapı, ihtida edip Ali Biçnin adını alan Picenino'nun 1622 de 
yaptırdığı cAmidir. Sonradan kiliseye çevrildiği için oldukça de�şiklik geçirmiştir. 
Böyle olmakla beraber plan ana çizgileriyle olduğu gibi durmaktadır. Önünde 
küçük bir avlusu bulunan kare şeklindeki cami, kubbelerle örtülüdür. Biraz basık 
bir silueti olan sekiz kenarlı büyük kubbe, dört trompla, köşelerdeki ay�ara ve 
yan sütunlara oturmaktadır. Daha alçak olan ve sekiz kenarlı küçük kubbelerle 
örtülü üç galeri, kıble tarafında ve yanlarda bu merkezi kareyi çevreler. Kıbleye 
karşı olan tarafta ise iki galeri bulunmaktadır. Öndeki bu çifte galeri, Anadolu 
ve İstanbul camilerindeki son cemaat yerlerini hatırlatır. 

Bu cAmi tarzı CezAyirde birçok örnek vermiştir. Sekiz kenarlı kubbe teması, 

1696 da Sidi Abdurrahman'ın gömülü bulunduğu türbede tatbik olunmuştur. 
Bu cimi - türbeden başka, şimdi müze olarak kullanuan Kasaba camii (18 19) ile 
1816 da yeniden inşa olunan Cama Safir XIX. Asra kadar Osmanlı sanatıcm devamı
m gösterir. Aynı tipte diğer mAbetlerin çoğu, bilhassa XVIII. Asrın sonunda inşa 
edilmiş olan Es-Seyyide camii ile Ketchaoua (1794) camii ortadan kalkmıştır. 

CezAyirden Berberistana giren poligon kubbeli cAmi, bahya doğru, Fas hu
dutlarına kadar yolunu tik.ip eder. Oran'da camiü'l - Kebir, Tleınsende LalJa 
Rouya camii bu temari.iiı . varyantlarını gösterir. Tunus bu temayı tanımlŞ 
görünüyor. Eski İfrikiye, Çok sütunlu cAmilere bağlı kalmaktadır. Yusuf Bey 
camii (1610 - 1637) ile Ham6da Bey CAoıii (1654) bu tiptedir. Bununla beraber 
Osmanlıların hlkimiyeti CezAyirde olduğu gibi Tunusda da, bu şehirlere Türk 

karakteri veren yeni bir unsurla, minArelerle kendini belli eder. Gerçi gerek 
CezAyirde, gerek Tunusda, kare şeklindeki minArelerin inşasına devam olunmak
tadır. Fakat her iki şehirde İstanbul geleneğine uyularak ince, çok kenarlı, sivri 

külAhlı minareler yapılmıştır. 
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Osmanlı üshibu, Berberistanda birbirini takip eden mim!ri üsluplarla hiçbir ilgisi 
olmayan iki güzel abidede kendisini daha kuvvetle hissettirmektedir. Bunlar, pan

dantifli büyük ve yüksek kubbeleri o!an camilerdir. ı66o da inşa edilen Cezayirdeki 
Balıkb3:ıe C3miinde, kemer kes iti kırık olan kubbe, çapraz konulan dön beşik 
tonoza dayanmakta, köşelerinde birer küçük kubbe bulunmaktadır. Kıblenin karşı 
tarafındaki hrşik to:ıo ! uzar ve mahfelleri olan yan sahınları bünyesine kltar. 

Tunusd:ı 1675 de inşa edilen Sidi Mahres Ctmii de dört yarım kubbe ile 
genişleyen yarı daire şeklindeki büyük kubbesiyle, büyü!ı; Ü>manlı camilerinin 

devamını göstermektedir. 

135. Şdil - Ccziyir. Ali Biçnin Omü . Xesit ve PIAn (Marçais'dcn). 
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B A L K A N L A R D A  V E  M A C A R İ S T A N D A  

T 0 R K  C A M i L E R İ  

Osmanlı Türkleri devrinde yalnız bu ülkelerde değil, Yunanistan, Bulgaris
tan, Yugoslavya, Rorru.nya ve Macaristan gibi ayr_ı birer devlet hfiline gelen 
ülkelerde de birçok eser vücuda g.:tirilmiştir. Bunların çoğıJ ya insan eli ile 
yahut dl zaman tesiriyle yok olup gitmiştir. Bu yerlerdeki Türk - İslam eserleri 
hakkında, birkaç yazı istisna edilirse, ba1vurulacak derli top!u kayr.ak da yoktur. 

Yalnız Fatih devrindı! Atinad2, Mor::da, Serezde, Sofyad:ı, Filibede, Lofça
da, Köstendildc, Ht:rsekde, Bosnasarayda, İştipde-, Üsküpde-, Karadağda ve diğer 
şehir ve kasahlarda yapılmış olan dimi ve n:e«itlerin sayısı yüzleri aşar. Bun
ların çoğu yıktırılmış, Mzıları da değiştirmeler.! uğrayarak başka i�lere ayrılmış
ur. Ancak birkaçı cJmi olarak durmaktadır. Atinadaki Fethiye, Bulgaristanda 
Köstendildeki Fatih, Saraybosn:ı.daki Hünkar, Üı küpteki İsabey, Karadağda Pat
goriçe kasabasındaki Ebüifeth camileri bunlar arasındadır. İsabey Qmii Yeşil ve 
Muradiye tipinde olup mihrap mih,·eri üzerin:;e iki kubbe ile yanlardaki ikişer 
hücreden müteşekkildir camilerin çoğu Köstendil camii gibi tek kubbelidir. ı& 

Macaristanda b:rbı.:çuk asra yakın bir müddet hüküm süren ( 1 541  - 1687) 
OsmanWar devrinde yüzelli kadar cami yapılmıştır. Bu camilerden bugün ancak 
birkaç tane kalmış, bunlarcan da, yalnız Peçuy (Pecs) şehrindeki Yakovalı Ha
san Paşa Camii, kiliseye çevrilmesine r .. ğmen, ilk şeklini ve minaresini muhafaza 
edebilmiştir. Yine ayni şehirdeki Gazi Kasım Paşa Camii ise, Sigctvardaki Sü
leyman Han Camii gibi, 1688 den sonra kiliseye çevrilirken birçok değişikliğe 
uğrayarak karakterini kaybetmiştir. XVI. Asrın sonlarına doğru yapılmış olan 
bu camiler Kare planlı olup tek kubbelidir, l�ubbeler de tromplar vasıtasiyle ka
reye oturmaktadır. Karenin her kena:-ı, camiine gör<! 1 3  metre ile 20 metre a
rasında değişmektedir. Macaristanda yapılmış olan Osmanlı camilerinin İstanbul
dakilere benzeyen zarif minareleri olduğu, Eğri (Eger) Camiinin ince minaresin
den anlaşılıyor. Cami çoktan yıkıldığı halde, 25 rr.et: e yüksekliğindeki minaresi 
olduğu gibi durmaktadır. 17 

R O D O S T A  T 0 R K  C A M i L E R İ  

Osmanlılar devrinde İmparatorluğun çevresine giren bütün ülkelerde olduğu 
gibi Kanuni t&rafmdan fethedilrn (1522) Rodosta da camiler, medreseler ve tür
beler yapılmıştır. Rodostaki Türk camileri şunlardır : 

16 Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Dıvri Mimarisi, lstaabul 1953, 72-86 ve 272. S. 
17 Oktay Aslanapa, Macaristanda Tark Abideleri, (İstanbul Ünivcnitesi Edebiyat Fakültesi 

Tar;h Derghi, Maı t 1950, 325 - 330. S.) 
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1 - Şadırvan Cimii 

2 - Ali Hilmi Paşa CAmii 

3 - Murat Reis Camii 

4 - Ağa ca:nii 

5 - Hamza Bey camii 

6 - İbrahim Paşa camii 

7 - Recep Paşa camii 

8 - Sultan Mustafa camii 

9 - Süleymaniye Camii . ıs 

Hiç bir sanat değerleri ol nıyan Ş:dırvaa Camii ( 1887) ile Ali Hilmi Paşa 

camii (1909) bir yana bırakılırsa, diğer camiler 1stanbulun fethinden sonra ya
pılmıya başlanan tipl ere uygun küçük, sa:ie yapılardır. Bunlardan İbrahim Paşa 
(1540), Recep Paşa (1 588) camileri gibi bazıları İstanbuldaki Firuz Ağa (1491)  
camii tipindedir, tek kubbelidir. Son cemaat yerleri ü ç  küçük kubbe ile örtü
lüdür. Süleymaniye Camü ( 1808) gibi bazıları da Davut Paşa Camii ( 1485) ti
pindedir. FJ.kat burada, büyük kubbenin salında ve solunda arka arkaya sırala
nan küçük kubbeli ikişer salo 1 birer s:ılonı inmiştir. Yalnız Sultan Mustafa Ca
mii (1765) bu iki tipin dışında kalır. Burada kubbe ile örtülü salonun yanların
da, kırık beşik tonuzlu, dikdörtgen biçiminde bir.:r eklenti vardır. Haremin cep
hesine parelel olan kısım da tonuzlufor ve her iki ucunda yanın küre kubbeli 
birer oda bulunmaktadır. 

Küçük boyda olan bu camilerin (yapı karesi 8 x 8 ile 1 2 x 1 2  metre ar2sında 
değişmektedir) bazılannd:ı (Murat Reis ve Rec�p Paşa camileri) kubbeler yapı
nın karesine kırkb:ş derecelik tromplar, bazılarında (Hamu Bey, İbrahim Paşa, 
Süleymaniye camileri) pandantiflcr vasıtasiyle oturmaktadır. Bütün bu camiler 
kesme taşla yap:lmıştır, kubbeler dahi nştandır. En çok ra>llnan kemer, sivridir. 
En çok görülen sütun ba}lığı da b.ıldavalıdır. Bu c3milerde tezyinata pekaz yer 
verilmiştir. Görülüyor ki Rodos camileri İstanbuldaki örneklerini biraz geriden 
takip etmiş, onların gelişimine erişememiştir. 

C. T Ü R B E L E R  

Fetihten sonra İstanbulda, çoğu Bursadaki Yeşil Türbe tipinde sekiz kenar
lı birçok türbe yapılmıştır. Fatih'in Sadrazamı Mahmut Paşa ile Kanuni Sultan 
Süleyınanın veziri Hüsrev Paşamn ve ŞehzAde Mehmedin türbeleri bunların eıı 
güzelleri arasındadır. 

18 Hırmeı Balducci, Rodosta Türk Mimarisi, AnkaN 1 945 (Türkç:ye çeviren C:!ilettİD. 
Rodoalu) 
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ı .  M A H M U T  P A Ş A  T O R B E S I  

136. Şekil - İstanbul. Mahmut Paşa Türbesi . 
Pl:ln (Ekrem Hakkı Ayverdi'den). 

Ayni adı taşıyan camım gü
ney - doğusundadır. Sekiz köşeli
dir ve tek kubbe ile örtülüdür. 
Kitabesinden anlaşıld:ğına g ö r  e 

1463 (878) tarihinde inşa olun
muştur. Her köşe, saçak kornişi

ne kadar yükselen bir çerçeve i
çine alınmıştır. Bu çerçevenin i

çinde silmeli ikinci çerçevı!, biri 
altta, öbürü üstte bulunan iki 
pencereyi çevirir. Bu pencereler 

de birer silme ile çerçevelenmiş
tir Alt pencereler dikdörtgen şek

lindedir, sivri kcrr:erli sağır niş
krle nihayet bulmaktadır. Yuka
rıdakiler ise doğrudan doğruya 

si vri kemerlidir. Böylece gözler 
biteviyelikten kurtulmakta, birlik içinde değişiklik sağlanmaktadır. Silmelerin ve 
pencerelerin arasmdeki yüzler, alt pencerelerden itiMren taş üzerine firüze ve 
laciverd renkte kakma çinilerle süslenmiştir. Giriş cephı:sine bir sundurma ek
lenmesiyle taşlar ve çini süsler harap olmuştur, 1950 yıl ında bu sundurma kal
dınlmış ve cephe onarılmışsa da, yok olan tezyinatın yerini yontulmuş taşlar 
almıştır. 1 9  

19 Ekrem Hakkı Ayverdi, ayni eser 1 8 2  - ı S s .  S. 
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2. H Ü S R E V  P A Ş A  T Ü R B E S İ  

Tamamiyle kesme taştan yapılan bu türbe de ( 1 545 ) sekiz köşelidir, yük
sek bir kasnağa oturan kubbesi çubukludur. Köşelere gömme yuvarlak ince sü
tunlar konulmuştur. Her kenarın üst kısımlarını mukamaslı frizler ve zarif ak
roter'ler süslemektedir. Kenarların alt ve üst kısımlarında bulunan ikişer pencere, 
Mahmut Paş1 Ttrbesinde olduğu gibi, birbirinden farklıdır. Alttakiler dikdört
gen şeklindedir ve sivri sağır kemerlerle nihayetlenmektedir. Üsttekiler i . e  sivri 
kemerliC:ir. Bütün bu rencereler bir.:r silme çerçeve içine alınmıştır. Türbe, Si
nan:n c �eridir. 

3. Ş E H Z A D E  M E H M E T  T Ü R B E S İ  

Ayni devirde yine Sinan tarafından yapılan, Şehzade Gaıniinin avlusundaki 
bu türre de ayni plam gerçekleştirir . Yalnız burada, sekiz kenarın her yüzünde 
ikişer yerine dörder pencere açılmıştır. Bu düzen, yapıya daha hafif ve daha 
zengin bir görünüş vermektedir. Diğer bir değişiklik de yalnız kubbenin değil 
kubbe kasnağının c!a çubuklu oluşudur. 

Eski bir geleneğe uyularak tatbik edilen çini tezyinat, Ayasofya da bulunan 
il. Selimin ( 1 566 - 74 ), 1 11 .  Murat'ın ( 1 574 - 95 ) ve Yeni Valide camii biti
şiğindeki Valde Sultan Turhan Haticenin ( 1663 ) türbelerinde en zengin şeklini 
almışn r. Bu yapıların içi üç metre yüksekliğine kadar çinilerle süslüdür. 

C. M E D R E S E L E R 

Fatihin açnğı Rönesans çığırında medreseler de gerek kemiyet, gerek keyfi
yetçe büyük bir yer alır. Fakat bunların çoğu yer yer yıkılmış, çoğunun izi bile 
kalmamıştır. PIAn bakımından bunlar da Bursadakilcr glbi, bizı küçük değişiklik 
ve sideliğe doğru bir ilerleme ile Selçuklu medreselerinin devamı olarak görü
nür. Bu devrin medreseleri arasında Edimedeki Peykler ve Saatli medreseleri 
ile İstanbul'da Fatih camii manzUm.esine giren medreseler başta gelir. 

ı .  P E Y K L E R  M E D R E S E S İ  

( 343. Lev. ) 

Dıştan 28 x 35 metre ebadında olan Peykler Medresesinin onyedi hücresi 
ve yanyana iki dershanesi vardır. Medreseye biri sokak tarafında, biri karşı sol 
köşede, biri de dershaneler yanında bulunan üç kapıdan girilir. Beşik tonozlu 
revaklar, dershinelerin önü müstesna, avluyu üç yandan kuşatır. Kıtmızı - beyaz 
taşlarla nöbetleşe örülmüş, fakat bugün yıkılmış olan kemerler, basit tablalı mer
mer sütunlara dayanmaktadır. Dershanelerin dıştan on iki kenarlı, sağır çift kas

naklı kubbeleri üçgenlerle kare şeklindeki gövdeye oturmaktadır. Portalin biri ba-
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138. Şekil - Edime. Peykler Medreses·. Rölöve p!Anı (Ekrem Hakkı Ayverdi'den). 

sık, diğeri sivri yüksek kemeri dik dörtgen bir çerçeve içine alınmıştır. Hücre
lerin kapıları ve pencereleri pek ufaktır. D�rshanelerden biri revaklar gibi yıktl
mışnr. Bina kesme taşla yapılmışur. 

2. S A A T L  1 M E D R E S E  

Peykler'den daha büyük ( 36 x 44 metre ) olan Saatli Medrese ise onsekiz 

hücreli ve iki dcrshaoelidir. Bunlardan biri, Edirnenin seı t iklimine rağmen 

Bursa üshlbunun alışkanlığı ile açık olarak eyvan şeklinde yapılmışnr. Bu tarz 
biraz sonra yapılan Fatih medreselerinde artık yer alınayacaknr, Dershane kub

belerinden bazıları pandantifler, bazıları ca tromplar vasıtasiy le kareye oturmak
tadır. Dershane kasn:ı.kları dıştan yuvarlaktır, hücrelerinki sekiz köşelidir, ve sa

ğırdır. Girişin üstündeki kubbe üç sıra zengin mukarnaslarla süslüdür. Revaklar 
tonozla örtülüdür. Sütunlar merırer, sütun başlıkları baklavalıdır. Medresenin 
iki girişi vardır. Pencereler oldukça küçüktür. Cümle kapısı, geniş bir kemer al

anda, kademeli ve şemseli bir kubbe ile nihayet bulan ve iki çubuklu bir silme 
ile çerçevelenen bir dik dörtgen içine alınmışnr. Bu medrese de harap bir hal

dedir, revaklar yıkılmışnr. 
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139. Şekil - Edime. Saatlı Medrese. Rölöve plim (Ekrem Hakkı Ayverdi'dc:n) . 

3. A K D E N İ Z V E  K A R A D E N İ Z  M E D R E S E L E R İ  

Fatih Omiinin kuzey ve güneyinde bulunan Akdeniz, Karadeniz diye am
lan medreseler ; Baş Kurşunlu, Baş Çift Kurşunlu, Ayak Çift Kurşunlu, Ayak 
Kurşunlu medreselerinden müteşekkil olup her biri ondokuz hücreli ve bir ders
hAnelidir. Bütün bu mc-dreselerio, şimdiye kadar görmüş olduğumuz Türk tip
lerine uygun olarak revaklarla çevrili, ortaları şadırvanlı birer avlusu vardır. Ön
lerinde revak bulunmayan dershAneler, yan revaklara kubbeli birer geçitle bağla
mr, Baş Kur�unlu ve Ayak kurşunluda dershaneler sağ kenarda, Çifteler'de sırt 
ıırt'l onada bulunmaktadır. Revaklar yığma köfeki ayaklara dayanmaktadır. Ke-

r-r. � 
tciciiiii1 
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Pllıı (Ekrem Hakkı Ayverdi'den). 
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narları, pencerelerin sağır kemerleri gibi taş ve tuğla ile örülmüştür. Revak kub
becikleri kasnaksızdır. Hücrelerin penceresiz, dershanelerin de dörder pencereli 
kasnakları vardır. 

Girişlerdeki kubbeler, hücre kubbelerinden daha yüksektir. Basık kemerli 
giriş kapılarının, sivri kemerli alınlıkları üç yandan mermer sövelerle kuşatılmış
tır. Bu kapı kompozisyonları s!idelik içinde elde edilen güzelliğin başarılı birer 
örneğidir. Gerek Akdeni7, gerek Karadeniz  medreselerinde, çizgilerin Ahengi dı
şmda yalnız Akdeniz Baş Kurşunlu dershanesinin pencere alınlıklarında, altı köşe 
taşlar arasına kakılan cilfilı kırmızı tuğladan üçgenler ile Karadeniz Ayak kurşun
lu'da yine ciWı tuğlaların teşkil ettiği altıgenler ve baklavalar tezyin!lt olarak 
gösterilebilir. 20 

Medreselerin dış yüzleri ile dershanelerin yüzleri kabaca yontulmuş kesme 
taşlarla örülmüştür. 

i l .  S 1 V 1 L M 1 M A R 1 

ı .  T O P K A P I  S A R A Y I 

Sultan F!itib 1453 de İstanbulu ele geçirince, BizansWar zamanında Sena
to'nun, bugün de Üniversitenin bulunduğu meydanda bir saray yaptırılmasını 
emretmişti. Bir yıl içinde tamamlanan ( 1454 ) ve pl!inı bilinmeyen bu saray, 
Kanuni zamanında yanmıştır. Fatih bu sarayı b:!lki de beğenmemiş olduğu için 
Topkapı Sarayının inş!isına başlanDllştır. Bundan dolayıdır ki ilk saraya Eski 
Saray, ikincisine de Yeni Saray denilmişlir. Topkapı Sarayı sonradan verilen bir 
addır. Üçüncü Ahmed'in Sa·ayburnunda toplarla mücehhez ola.ı Topk:pı arka
sında yaptır�ı Topkapı Sarayından gelmedir. Bu Saray Abdül!iziz za manında 
1863 de yanmıştır. Fakat taşıdığı ad yeni saraya verilmiş, o zamandanberi öyle 
anılmıştır. Yeni Saray tek bir yapı olmayıp bir takını ayrı d!iire ve köşk toplu
luğudur. Bu toplulukta temeli ilk atılan yapılar köşkler olmuştur. Bunlar arasın
da da gerek tarihinin eskiliği, gerekse güzelliği bakımından Çinili Köşk başta 
gelir. 

Sarayın bütünü surlar ile birlikte 1478 ( 883 ) de tamamlanmıştır. Top::-apı 
Sarayı, Ayasofya Cfuniinin yanından başlayarak Saraybumuna kadar uzanan yedi 
yüz bin metre karelik çok geniş bir sahayı kaplar. Üçgen biçiminde olan bu 
saha, deniz yönünde iki yandan deniz surları, kara yönünde SQr-i Suldai deni
len sur ile çevrilidir. Bu sonuncu suru tamamiyle F!itih yaptırmıştır. Sarayın 
dördü karada, üçü de sahilde olmak üzere sura açılan yedi büyük kapısı vardır. 
Karadaki kapılar; Otluk Kapı, BAb -ı Hüm!iyun, Soğuk Çeşme Kapısı, Demir 
Kapı'dır. SAhilde olanlar da Topkapı, Değirmen Kapı ve Balıkhane Kapısı'dır. 
Sarayın ve surun esas kapısı BAb-ı Hümayfuı'dur. Alaylarda ve merAsimde bu 

20 likrcm Hakkı Ayvcrdi, (Ayni �ser) 154 - 155· S. 
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kapıdan girilirdi . Bir zafer takını andıran ve kitabesinden 1478 tarihinde Fatih 

tarafından yapurıldığı anlaşılan bu kapı bir çok defa onarılmıştır. Sultan Mah
mut ile SulHn Azizin tuğraları bunu göstermektedir. Bu yapı, iç içe iki kapı 

ile pandantifli yüksek bir kubbeden ibarettir. Birinci kapıdan girilince iki yanda 

nöbetçi oda!arı görü:ür. Bunların yanındın iki merdivenle yukarıdaki etrafı taş 

korkuluklu geniş taraçaya çıkılır. Kapının üstünde Fatih devrine ait bir köşk 

bulunm;.ktaydı. Hünernamenin birinci cildinde bulunan ve Bab-ı Hümayunu üs
tündeki odalarla birlikte gösteren bir minyatür 21 ve Melling tarafından 1800, 
Ailem tarafından da 1830 tarihlerinde yapılan iki gravür z2 bu gerçeği belirtmek

tedir. Bu odalar 1867 ( 1283 ) taribirde yanmışur. 

Bab-ı Hüm§yun'dan içeri girilince A skeri Müzenin ve Darphanenin bulun
duğu, 300 metre uzunluğundaki meydan gelir. Burası sarayın birinci avlusudur. 

Bu kısımda FAtih devri eserlerinden hiç bir şey kalmamıştır. Bab-ı Hümaytın
dan bir kavis çizerek içeri giden yol, iki kuleli ikinci bir kap ıya götürür ki bu
raya Orta kapı vey:ı Babu '.> Selam derler. Bu kapıdan, resmi devlet hizmetleri
nin görüldüğü, divanın toplandığı, ulflfenin dağıtıldığı ikinci avluya girilir. Bu 

avlunun sağ tarafında Sinamo yaptığı, yirmi mahruti kubbesi ve bacalanyle mutfak 
bulunmaktadır. Sol tarafında bulunan geniş saçaklı, duvarları ve parmaklıkları süslü 

yapı ise Kubbealtı denilen vezirlerin toplandığı divan yeridir . Osmanlı devletinin bü
tün işleri burada görülürdü. Kubbealtının arkasındaki dört köşeli yüksek kule, Saray 

dışında olup bitenleri gözetlemeğe mahsustu. Kubbe altının yanındaki bir demir 

kapıdan girip kızlar ağasına ve siyahi harem ağalarına ait dairelerin bulunduğu 
uzun koridoru geçtikten sonra büyük bir tunç kapıya varılır ki haremin asıl gi
rişi burasıdır. Kanuni Sultan Süleyman zamanında inşisına başlandığı rivayet 
olunan 23 bu daire, hiç bir belli plana uyulmadan yapılmış, muhtelif zamanlar

daki zaruretlere göre yeni ilAvelerle bir takım aralık yollar ve kemerli koridor

larla pek karışık bir manzara almıştır. 

İkinci avlunun nihayetindeki Babu's Saatle denilen üçüncü kapıdan da ge
çilince Padişahın şahsına mahsus olan üçüncü avluya girilir. Karşıya gelen ve 
döşeme hizasına kadar kaide kısmı Fatih devrine ait olan yapı Arzodası'dır ki 
Yavuz'dan ba�lıyarak Sultan Aziz zamanına kadar bir çok defalar onarılmı�tır. 

Etrafı revaklıdır. İçerisi ufak bir odadan ibarettir. Kanuni gibi bir cihangir, res
mi kabullerde bu oda ile iktifa etmişti . 

Dördüncü avlu Boğaza bakan bir sed üzerindedir. Sonraları padişah lara 

mahsus köşkler burada yapılmıştır. Bu köşkler arasında Mustafa Paşa Köşkü, 
Revan kö;kü, Bağdat kö ;kü, ( 344. Le·ı. ) Mecidiye köşkü bulunmaktadır. Bu av

ludan geçilen be�inci avlu sonradan paık haline getirilmiştir. Boğaza hakinı olan 

Bağdat köşkü Yeni Sarayın en iyi muhafaza olunmuş, en güzel yapılarından bi
ridir. 1633 ( 1048 ) tarihinde iV. Murat tarafından Bağdat'ın fethi Mtırası olarak 

yaptırılmıştır. Köşk, planı bakımından sekiz köşeli olup dört yandan çıkıntılıdır, 

21 Topkapı Sarayı Müzesi Rehberi, İstanbul 1 933, S· S. 
2l Ekrem Hakkı Ayverdi, ayni eser, 309 - 320. S. 
23 Halil Ethem, Topkapı Sarayı, İstanbul 193 1.  46. S. 
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üstü kubl:e ile örtülüdür ve  mermer sütunlar üzerine dayanan revaklar ve  geniş 
saçaklarla çevrelenmişur. Dış duvarların alt kısmı iki metre yüksekliğe kadar 

damarlı mermer ve renkli taş levhalarla, üst kısmı da beyaı zemin üzerine yeşil 
ve mavi çinilerle örtülmüştür. Bordülerdedi çiniler ise mavi zemin üzerinedir. 
Çiniler, çin bulutu, bezelye yaprağı v.: türlü yaprak motifleriyle süslüdür. Kapı
pıların, pencerelerin ve dolapların kanatları abanozdan olup fil dişi ve bağa ile 
süslenmiştir. l ç  duvarlar ve kemerler kubbeye kadar en nefis çinilerle ı.üslüdür. 
Hele ocağın sağında ve solunda bulunan büyük !:oydaki, mAvi kuş resimleriyle 

süslü beyaz zeminli çini panolar, XVII.  Asır çiniciliğinin en güzel örneklerin
dendir. Köşkün altta ve üsne clmak üzere otuz iki penceresi vardır .  Bu iki sıra 

pencerelerin arasında mAIİ zem inli çini üzerine beyaz olarak sülüs ile yazılmış 
Ayetü'l - Kürsi okunmaktadır. Bunlar Tophaneli Enderunt Mahmut Çelebi tara

fından yazılmıştır. Köşkün pandantifli zarif kubbesi hafif kabartma nakışlı ve 
yaldızlıdır. Dört çıkıntının ahşap tavanları da türlü hendesi şekillerle süslüdür . 

Şimdi Topkapı sarayı topluluğu içinde, gerek eskiliği, gerek ıılanın özelliği, 
gerekse tezyinat! bakımından bir şAhaser olan Çinili Köşk üzerinde duralım. 

2 . Ç 1 N İ L t K Ö Ş K 

(345 . - 347· Lev.) 

Eski adı ile Sırçalı Saray, bugünkü adı ile Çinili Köşk Fitihin İstanbulda 
yaptırdığı eserlerin en eskisidir ve o devrin sivil mimarisi hakkında bize bir fi
kir verecek tek ehemmiyetli eserdir. Mimarıoın adı bilinmerr.ektedir. Giriş kapı

sının üzerindeki kitabeden anlaşıldığına göre 1472 (877) tarihinde yaptırılmıştır. 

Köşk iki katlıdır. Üst kat pAdişaha, alt kat da maiyetine mahsustu. Her iki kat 

da plan bakımından, pek küçük farklarla, biribirinin aynidir . Plan, kareye yakın 

bir dikdörtgendir. Köşkün haçvari, kubbeli bir orta hole açılan, sağ ve soldaki
ler eyvanlı olmak üzere, üç oda ile dört köşesinde dört oda bulunmaktııdır, ay
nca batı tarafında çıkıntılı ve beş kenarlı bir odası vardır. Bütün yapıyı, biraz 
i leriye doğru çıkmı ş mukarnaslı bir saçak ve yıldız oymalı bir korkuluk, çepeçevre 

dclaşrr:aktadır. Çinili köşkün planı, Bursada Yeşil camide ve benzerlerinde gör

düğümüz T ı ipindeki plAnı hatırlatır. Bu bakımdan Bursa ve Anadoludaki yapı
ların tesirini taşır. Sağ köşedeki odanın döşemesinde açılan merdivenle zemin ka
tına inilir. Bu oda ile karşısındaki ; kaburgalı üçgenler üstüne oturmuş, bir tam 
ve bir yarını kubbe ile örtülüdür, altlı üstlü altışar pencerelidir. Haçvari orta 
holün yanlarındaki ve gerideki kolları kaburgalı üçgenlere dayanan yarını, ileri

deki kol tam kubbe ile, orta kısım mukarnaslı tromp'ara dayalı bir kubbe ile 
örtülüdür. Kubbe kasnağının b eı: kenarında, ortadakiler büyük, yanlardakiler kü
çük olmak üzere üçer pencere vardır. Uzunlamasına düz tonozlarla örtülmüş 

bulunan açık eyvanların duvarları üç m�tre yüksekliğine kadar çini ile kaplan
mıştır. Sağ eyvanın kemerinde çini kalmadığı halde, sol eyvanın kemerindeki 

çiniler olduğu gibi durmaktadır. Hücrelerin içi de çini ile kaplıdır . Parka bakan 
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sağ ve sol odalar, öndekiler gibi birer tam ve birer yarım kubbe ile' örtülüdür. 
Duvarlar sağdakinde iki metre yüksekliğe kadar ince firiize zırhlı, altı köşe laci
verd çinilidir. Soldakinde, üçgen ve altı köşeli şekillerle süslenmiş çini i le kap
lıdır. Altı kenarlı, çıkma oda beyaz \'e fiı iıze zırhlı altı köşe laciverd çinilerle 
süslüdür. Mukarnash tromplara oturan bir kubbe ile örtülüdür. Köşkün, bütün 

cephesi boyunca uzanan ve sekiz köşeli narin ondört sütuna daya:ıan basık sivri 
kemerli revakına gelince : Ç'itı tonozlarının duvarla kaynaşmamım, kemerlerinin giriş 
eyvarınclı.ki çinili kemer köşeler:nc eklenme� i, gergileri:ı nonral o!arak ko:ımayıp 
oyularak yerleştirilmesi, sütun ba�lık ve kaidelerinin daha çok XVJII.  Asır işlerine 
benzemesi, nihayet revakla asıl yapınn biri biriyle uyuşmaması g;:>steriyor ki bu 
revak I. Sultan Mahmut devrinde veya daha sonraları yapılmıştır. 24 

Çinili köşküıı, adından da anla•ıla .. -ağı üzere, özelliklerinden biri de gerek 
cepheyi, gerekse odaların duvarlarını süsleyen nefis çinilerdir. Dış çin i ler, moza
yık tarzında, san, firuz�, laciverd koyu y.::şil renklerle işlenmi)tir . Giriş kapısı, 
üç metre derinlijinde, sivri kemerli bir eyvanın içindedir . Kapıma üstündeki 

alçı pe�cere sonraki asırlarda yapılmıştır, Eyvan kemerinin karnında, firuze ze
min üstüne Uciverd kenarlı beyaz çinilerle, yine mozayık tarzında ve küfi hatla 

( Teoekkülf Ala Ha/iki ) i �ami dört defa tekrarlanmıştır. 25 

�Kapı üstünü, üç tarafında bir metre genişlikte ve etrafı çiçekli bir su ile 

muhat yazı işgal etmektedir. Kitabenin iki sıra yazısı olup biri beyaz ve kalın 

celi sülüs, üstünde bulunan ikincisi portakal rengi ve daha incedir. San renklerden 
bir kısmı bozulmuştur. Zemini laciverd, yazılarla girıft hatailerin saplann firüze, 

yaprakları san, harflerin gözlerinin içi patlıcan rengidir. Ki:ahenin altında yine 

bir kısım çini ve onun altında da damarlı güzel bir mermer bulunm:ıktadır. Yan 

kemerlerin müselles aynalannda kı1fi Allah, Muhammed, Ali yazılıdır . . .  o J.: öşkün, 
adzi durumuna uyulduğu için bir kat daha c!erin yapılan ve birbirine paralel 
dört sıra pencere ile hafifletilen arka yi'zü  de, ön yüzü gibi !Aciverd, füiıze ve 
kırmızı renklerle örtülüdür. Eu yüzdeki kitabelerin «cil/ilı kırmızı tuğla ile karışık 

sırlı kaplamalarında da kufi ile Muhammed, Ali ibareleri birbirini kucaklar vazi

yette tekrar edilmiltir. Muhammed kelimesi yaldızlı parlak çinilerle, Ala lafzı da

ha donuk firüze renkle işlenmiştir. » 28 Ala kelimesinin tekrarı ve çini yazıların bu 
derece ustalıkla ve ze\·kle terkip edilişi kaı şısında bunların İranlı ustalar tarafın
dan yapıhış olduğunu, E. Kühnel gibi ileri sürrr ek 27, Selçuklular zamanında 
Konya::ia, Osmanlılar zamanında i�e Bursada cimi, mı:drese ve türbeleri süsle

yen o nefis çiniler meydanda iken, Türk sanatındaki çinicilik geleneğini görme
mekten başka bi:.- şey ifa:ie  etmez. 

24 Ekrem �i akkı Ayvet>di, Fatih Devri Mimarin, İstanbul. 1053. 34'i· S. 
25 Şimdiye kadar, Çinili Köşk hakkında yazanlann, onu çinileriyle beraber İranh usta'aıa 

maletD'leleri, Zı if  Orgun'un zannettiği gibi ( Zarif C' rgun, Çinili Köık, Arkitekt Der
gisi, ı ı · 1 2. Sayı, 1 94 c - 41,  253.  S. ) AIA kelimesi:ıi:ı Ali gibi okunmasından ileri 
gelmediğini aşağıdaki satırlar gösterecektir. 

26 Ekrem Hakkı Ayverdi, ayni eser, 3SS - 358 S. 
27 B. Kühnel, Çinili Köıkte Türk '" /slam Eserleri Kolleksiyonu. htanbul Arkeoloji mü

zesind : şı\heserler. Neşreden M . Aziz Ogan III.  Cilt. Berlin lıipzig 1937. 7, S. 
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H A N L A R  

ı .  K Ü R K Ç Ü H A N I  

Sivil mimari alanında Hanları da unutmamak lazımdır. İstanbul'un fethin
den sonra, gerek İstanbul'da, gerek İmparatorluk çevresine giren yerlerde b;rçolt 
han yaptmlmışcır. Sadrazam Mahmut Paşanın muhtemel olarak 1 467 tarihlerin
de Mahmut Paşa ve Çıkrıkçılar yokuşlarının köşesinde yaptırdığı Kürkçü Hanı 
ebadı ve odalarının sayısı ile Türkiyenin büyük hanları arasında yer alır. Uzun
luğu 130, genişliği 65 metre olan bu iki katlı hanın aşağı yukarı 40 x 45 eba
dında olan iki avlusu etrafında sıralanmış, kapıları revaklara açılan yüıaltınışyedi 
odası vardır. Alt kattaki odalar beşik tonozlu, revakların çoğu kubbeli, bazıları 
da çapraz tonozludur. Alt kattaki odalann pencereleri yalnız revaka açıldığı hal
de, üst kattaki odaların avluya ve sokağa bakan pencereleri vardır. Moloz taşın
dan işlcnmi? olan yapıda temiz bir işçilik, incelik görülmez. İkinci avludaki taş
tan kemerler istisna edilir.;e, kubbe ve keır.erler tuğla ile örülmüştür. Ayaklar 
kesme köfeki taşındandır. Han, 1 896 depreminde yer yer yıkılmış, anlayışsız 
onarımla•, yapılan ilaveler sonunda tanınmaz bir hale gelmiştir.28 

2. Y E N İ  H A N  
( 348. - 349. Lev. ) 

Osmanlılar devrinde yapılmış olan hanlar, büyükleri bir yana bırakılırsa Sel
çuklu hanları karşısında ne bir plan yeniliği, ne de bir yapı ve süs üstünlüğü 
gösterirler. 

Yalnız gerek Selçuklular, gerekse Osmanlılar devrinde şimdiye kadar gör
müş olouğumuz kervansarayların tiplerine hiç benzemeyen ve üzerinde durma
mız gereken bir han vardır ki o da Yeni Handır. 

Bu han, Tokat ile Sıvas yolunun ortalarına rastlayan Yeni Han ilçe
sindedir. İki ucunda iki kapı bulunan 7.30 metre genişliğinde bir sokak, ka
re biçimli hanın ortasından geçer. Bu sokağın sağında ve solunda, hanın duvar
ları üzerinde açılmış, yarı daire kemerli onsekizer dükkan vardır. Bu dültkanla
nn bulunduğu cephelerin ortasında, dik dörtgen biçiminde birer yüksek portal 
vardır ki salonlara geçit verir. Tonozlu olmayan bu salonlar ayaklara dayalı ki
rişlerle kapatılmış, üzerlerine toprak yayılmıştır. Sokağın duvarlarında tonozlara 
ait, hiçbir eklenti görülmemesi, onun da aynı tarzda örtülmüş olduğunu göster
mektedir. Yapının uzunluğunca devam eden kuzey salonundaki ayaklar onardan 
üç sıra üzerine düzenlenmiştir. Güney salonu, yapının ancak iki dış duvarı ara
sındaki bir kısmı işgal eder. Çünkü ban tarafında bir hamam, doğu tarafında 
da bir mescit yer almıştır. İçeride peykelcrin çevrelediği kuzey salonu yolculara, 
güney salon ı da hayvanlarla arabalara mahsustu. Duvarlarda pencereler açılmıştır. 

28 Ekrem Hakkı Aynrdi, Aynı eser, 396 S. 
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1 44. Şekil - Sivas.  Yen i  Haıı Plan (Gabriel'den) .  

Sokağın her iki ucunda, duvar üzerinde birer çıkıntı teşkil eden kapılar çok 
sadedir. Kapı hücrelerinin kemerleri dair e kavisli, yanlarındaki nişler de sivri 
kemerlidir. hu han dükkanları ile hem kervanlar için barınacak bir yer, hem de 
bir çarşı \'azifesini  6Örmü�tür. 

Gerek kemerlerin şekli, gerekse 1619 (1028) tarihinde yapılmış olan Ulukış
ladaki Öküz Mehmet Paşa kervansarayının aynı planda oluşu bu hanın XVI. 
Asır sonlarında veya XVII. Asır başlarında yapılmış olduğu ihtimalini kuvvet
lendirmektedir. Mescidin yeni duvarı üzerinde bulunan, Sultan Ebu Said Bahadır 
Han adına mermer levha üzerine yazılı dört satırlık kitabe, Yeni Han'ın yerinde 
vaktiyle mevcut olan bir yapıya aittir. Zaten hanın yeni diye anılması da 
Osmanlı devrine ait olduğunu gösteriyor. Jerphanion bu hanı gördüğü tarihlerde 
oldukça sağlam bir halde bulmuştu. Bugün ondan hiç bir şey kalmamıştır. 29 

29 G. De Jerphanion, Melanges d'Archeologie Anatolienne, Bcyrouth, 1928. 64-68 S .  
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145. Şekil - Uluuşla. Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı. Plan (Ali Saim Ülgen'den). 
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1 1 1 .  A S K E R i  M i M A R I  

Osmanlı devrindeki Türk askeri mimarisi dini ve sivil mımaruın yam:lda 
ehemmiyetli bir yer alır. Bıı devirde Türkler, Anadoludaki şehirleri korum :k 
maksadiyle eski kaleleri on • rıp genişletmekle kalnmnışlar, htanbulun fethinden 
önce, Anadolu yakasındaki Hisar ( İkinci Bayezit tarafından yaptırılmıştır ) ile 
Rumeli yakasındaki hisar gibi sağlam ve gösterişli eserler de yaratmışlardır. 
Gerek bunlar, gerekse lstanbulun fethinden sonra Fatihin yapnrdığı, Topk:ı.pı 
Sarayını karadan kuşatan siir ile Yedikule sikruoun müdafaa duvarları bu devir
deki Türk askeri mimarisi hakkında açık bir fikir veren güzel örneklerdir. Bu 
sürlarda esas olarak yüksek bir sikr bedeni ve dışarıya doğru çıkan «burç� kr 
görülür. Bunların dört köşe ve yuvarlak olanları vardır. Rumeli hisarın• bu 
hususta Çok güzel bir örnek olarak gföterebiliriz . 

ı .  R U M E L İ  H İ S A R I 

Üç muazzam kule3ini kalın ve yüksek duvarların birbiri ne bağladığı hisar, 
kuzeyden güneye 250, doğudan bauya 1 2.:; metre tutan bir sahayı karlar. 
Duvarların yüksekliği ban tarafındaki düzlükte ve deniz kenarında 5 metreyi 
bulmakta, kuzey ve güneyde 3 metreyi aşn:amaktadır. Hisarın beş kapısı vardır . 
Plinda A ve B harfleri ile gösterilenler, büyük kaplar olup tepe mazgalları ve 
kulelerle müdafaa edilmektedir. Sikrların üstünde bir nöbet yolu vardır. 

A ve C kuleleri yuvarlak, B kulesi de oniki ken arhdır. Dünyanın en büyük 
burçları arasında yer alan bu üç kuleden en boylusu A yani Saruca Paşa Kulesi 
olup 28 metre yüksekliğindedir. C nin yani Zağnos Paşa Kulesinin yüksekliği de 
21 metre.iir. Fakat A run kutru 23.So metre o:duğu halde, C nin kutru 26.70 
metreyi bulmuştur. Duvarlar ise 7 metre kalınlıktadır. Burçlar birer kubbe ile, 
kubbeler de sivri birer külihla örtülmüştür. Duvarlar umdmiyetle moloz taşla
riyle örülüdür. Rumeli Hisarının inşasına hangi tarihlerde başlandığı, inşaatın 
hangi tarihte tamamlandığı konusunda kırk yıldanberi süregelen yanlışlıklar, yeni 
vesikaların karşısında düzeltilmiş bulunmaktadır. Bugün orta büyüklükteki köşe 
deniz burcunun 1452 yılının ocak ayında yapıld,ğı, esas kitle temellerinin 15  
Nisan 1452 de atıldığı, güney batı köşesindeki büyük Zağnos Burcunun tahmi
nen 20 Mayıs 1452 de, diğer kirgir kısımların sonraki ayda, ahşap döşemelerle 
kül�hlarm, kurşun kaplamaların, kapıların, sürme demir perdelerin temmuz ve 
ağustos aylarında tamamlandığı artık biliniyor. 30 Böylece inşaat, 28 Ağustos 1452 
tarihinde bitmiş, dört ay, on üç gün devam etmiştir. Eserin büyüklüğü v� 
müddetin kısalığı karşı�ında hayretten donmamağa, hayranlık duymamağa imkan 
yoktur. 

30 Ekrem Haktı Ayverdi, ayna eser, 4 1 5  - 423 S. 





148. Şekil - İstanbul. Yedikule İçhisan. Reıtitüsyon (Gabriel'den). 



Türk Minyarürü. Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı. (Milli Elitim Bakanlığı Yayım Md. Arfiııi) 
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2. Y E D İ K U L E  İ Ç H İ S A R I  

1455 tarihinde tamamlanmış olan Ycdikulc, yaldızlı kapı burçlarının yanla
rındaki Tcodos surlarının iki kulesine dayanarak eklenmiş dört slir parçasiyle 
üç büyük kul �den ibarettir. L işhetli büyük yaldızlı kapının iki mermer kule
siyle K ve J kuleleri Bizanslılardan, A, B, C kule!eri de Fatih devrinden kalma 
olup hepsi Yedikuleyi teşkil etmektedir. Tcodos Burcunun J kulesi yıkılmış, 
XVIII. Asırda Türkler tarafınc::.'l yapılmıştır. Beş metre kalınlığı, oniki metre 
yüksekliği olan bu yedi kule, aıasındaki surların düz olmayıp açılı olması ile, 
uçlardaki kulelerin surları ateş altın: alması sağlanmıştır. Bu tarz, askeri mimaride 
ilk defa görülen bir yeniliktir. 

- Dy,.ntın . 
- Byunlln drhUll . rr)IUut 
- Turc X�. . c:;ıJ Tuı·c )(Vlll• • 
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147. Şekil - İstanbul. Ycdikule İçhiaan. Plln (Gabricl'dcn). 

Tezyinat : Osmanlılar, güzelliği aşın süste değil, 
.
çizgilerin ve şekillerin 

tenhübünde, sadeliğinde, onların Ahenginde aramışlardır. Mimm tezyinAtta 
kullanılan örgeler, İslAm sanatının türlü bölgelerinde görüldüğü üzere bitki, çizgi 
ve yazı unsurlanndan teşekkül eder. Osmanlı devrinde en çok kullanılan tezyinat 
şekilleri bitkilerdir. Bunlar da üsluplaşmış olarak görülür. Tabiattaki şekilleriyle 
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tezyinata geçen bitkiler pek azdır. Tabü şekillerini tamamiyle kaybeden bitkiler 
arasında yapraklar, çiçekler ve meyveler bulunmaktadır. En çok kullanılan yaprak, 
ıtır, fasulye ve sarmaşık yapraklarıdır. Çiçekler arasında da gül, sünbül, karanfil, 

lile, nar, kiraz, armut çiçekleri en çok kullanılanlar arasındadır. Meyvelerin 
başında da ayva, bilhassa cennet meyvesi sayılan nar; ağaçlardan da selvi gelir. 
Bu üsluplaşmış bitki örgeleriyle işlenen ve Orta Asyadan geldiği için hatai 
denilen tarzın yanı başında Rum, yani Anadolu Selçuklularının umfuniyetle 
kullandıkları, eski hayvan şekillerinin üsluplaşmasından meydana gelen ve n1mi 
denilen kıvrımlar ve girift dallardan müteşekkil tarz da yer alır. Bazan tezyinat, 

bu hatat ve rumi tarzın bir terkibi olarak görülür. Gerek rumi, gerek hatat tarz 

daima mücerred bir karakter taşır . 

Hendesi tezyinat; poligonlar, sekiz, on, oniki uçlu yıldızlarla dairelerden 
müteşekkildir . AvrupaWarın arabesk dedikleri bu tezyinat Osmanlılar devrinde 
bilhassa hendesi şekiller isteyen yerlerde kullanılmıştır. Mesela hava tesiriyle 
çatlamaması için küçük parçalardan teşekkül eden minberde, sandllkalarda, mun

tazam açıklıklar isteyen pencere parmaklıklarında ve görevi ağır kitleleri taşımak 
olan sütun ba�lıklannda hendesi şekiller kullanılmıştır . Bizanslıların dantela gibi 
işlenen başlıklarına Osmanlılar itibar etmemiş, daha mantıki olan ve sütunun 
görevi ile uyuşan mukarnaslı veya baklavalı başlıkları tercih etmiştir. Osmanlı 
mukaroasları Selçuklularınki gibi münhanili olmayıp dik çizgili menşurlardan 

müteşekkildir. 

Yazı tezyinatıoda en çok kullanılan kufi ve neshi nevilerdir. Köşeli l'lan 
kufi yazı, mozayık tarzında işlenmeğe elverişli olduğundan bilhassa minare kaide
lerinde tatbik olunmuştur. Kitabelerde ise neshi yazı kullanılmıştır. Bu yazı nevi 

de kalınlaşarak sülüs ve celi tarzlarına ayrılmıştır . 
Mimari eserlerin çoğunda görülen celi yazı kalın sülüs yazıdır. Uzaktan 

okunabilecek yazı manasına gelen celi, sülüsün büyütülmüş şekli olmayıp kendi
sine mahsus nisbetleri olan bir yazıdır. Osmanlılar, bütün bu yazılan Araplarda 
olduğu gibi başka süs motifleriyle karıştırmadan başlı başına kullanmışlardır. 

Bütün bu süs orgüleri en güzel terkiplerini çini panolarda vermiştir. Koyu 
mavi, firuze, yeşil ve domates kırmızısı gibi renklerin hakim olduğu bu çiniler 
yapıların dışından çok iç kısimlannda yer almış, mozayık tarzında değil de levha
lar hftlinde duvar satıhlarını ya baştan başa, yahut da kısmen kaplamıştır. Bursada 
Yeşil camiin mihrabında, İstanbulda Rüstem Paşa ve Sultan Ahmet camilerinde, 
Topkapı Sarayının harem dairesinde, Çinili Köşk ile Bağdat köşkünde bu 
çinilerin en güzellerini görürüz. sı 

M I N Y A T V R  

(350. - 366. Lev.) 

Osmanlı nakkaşları hakkında, Ali'nin Menakıb - ı HünerverAnı ile Evliya Çe
lebi Seyahatıı!mesinden ve Şüeri. tezkerelerinden başka tarihi kaynak yoktur. Bun-

3ı Cel.Al Esat Arsevcn, Lrs Arts Dlcoratifs Turcs, İst. 1952 
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lar da, yüzlerce nakkaş adı veren Ehl - i Hiref, yüzlerce eserin isim ve mahiye
tini belirten Takdime ve İn'am defterleri 32 ile kıyaslanırsa, beş on nakkaş ismi 
vermekten ve basma kalıp medhiyeler dizmekten ileri gitmez. Ancak, eskiden 
nakkaş kelimesi ile yalnız ressam değil, müzehhı"p, ct!dvelkeş, rengzen vesaire de 
kasdedildiğine göre, bu kaynaklarda adı geçen yüzlerce sanatkardan kaçının res

sam olduğunu kestirmek, iınzfilı minyatürleri bulununcaya kadar mümkün değil
dir. 'Bu bakımdan Osmanlı nakkaşları hakkında esaslı bir fikir edinmek için, Top
kapı Sarayı ve Türk - İslam Eserleri Müzelerini, yerli ve yabancı kütüphaneleri, 
hususi koleksiyonları dolduran yazmalardaki veya yaprak halindeki onbinlerce 
minyatürü, özellikleri içinde gözden geçirmekten başka çare yoktur. 

Son zamanlara kadar böyle geniş ölçüde araşurmalar yapılmadığı içindir ki 
Amerikalı sanat tarihçisi Dimaod, 1 947 yılında ikinci defa basılan İslam sanatı
tına ait kitabında « Türk minyatürü tarihi pek az bilinmektedir.» 33 demek zorun

da kalmıştır. İtiraf etmeli ki 1939 yılına kadar, Türk minyatürleri bizde de esas
lı olarak bilinmemekte idi. Bu tarihten itibaren, ciddi çalışmaliınn mahsiilü olan 
monografiler ve etüdler görülmeğe başladı.  Bunlara da yeni incelemeler katıldık

tan sonradır ki Osmanlı devri Türk minyatürü, b:ın dünyasında layık olduğu ye
ri elbette alacaktır. Ama şimdiden bol örnekleri müzelerimizde bulunan Türk 
minyatürünün özelliğini, İslam minyatürü içindeki durumunu ana çizgileriyle 
tesbit etmek mümkündür. 

Türk minyatürünün büyük ölçüde gelişimi, yazmaların birbirinden orijinal 
resimlerle süslenmesi, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbulu zaptından sonra 
başlar. Fakat hiçbir rönesans, boş bir sahada kendiliğinden böyle bir yaratış 
hamlesi göstermediğine göre, bu devrin yaratıcılığını, daha önceki devirlerin sa
nat faaliyetine temellendirmekten daha tabii bir şey olamaz . Bursa devri mima
risi . nasıl Selçuklu sanatından aldıklarını yeni bir anlayı ıla olgunlaştırmışsa, ay
ni devir minyatürü de hiç şüphe yok Selçuklu minyatüründen gelmiştir. Fakat 
ne yazık ki Selçuklular devrine ait bir çok nakkaş ismi biliyorsak da 34 onlar

dan kalma hiçbir minyatüre raslamamaktayız . Yalnız, Beyşehir gölünün güney 
batı tarafında, Kubadabad denilen yerdeki saray harabelerinde son zamanlarda 
bulunan, renk ve çizgi bakımından dikkati çeken insan ve hayvan. fil!;ürleri çini 
parçalan, bu devirdeki minyatürlerin ne olacağı hakkında bize bir fikir vermek
tedir. Ayni sQ.retle Selçuklu İmparatorltığu sanatı ile Osmanlı İmparatorluğu sa

nan arasında bir köprü vazifesi gören Bursadaki ilk Osmanlı sanatında, hiçbir 
resimli yazmaya rastlanmaması ve bu ilk devirde saraya bağlı naklı::aşhanelerin, 

binnetice mevacip defterlerinin bulunmaması, Bursa devri ·ressamlarını da karan
lığa gömmüştür. Bursadan sonra hükumet merkezi olan Edirnede de ıninyatür 
sanatının devam ettiği muhakkaktır. Fakat bu devirden de bugüne kadar hiçbir 
minyatürlü yazmaya rastlanmamıştır. Yalnız, Fatihle açılan yükseliş devrinin ve 

11 Rıfkı MeUil Meric, Türk Nakış San'atı Tarihi Araştırmalan. I. Vesikalar (İIAhiyat Fa
kültesi Türk ve İslim Sanatları Tarihi Enstitüsü Yıyınlanadan, 1. Sayı 1953) 

33 M. S. Dimand, A Hand Book of Muhammadan Art. 55. S. 
34 Şebabettin Uzluk, Mevlan4nın Ressamları. Konya, 1945 
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ondan sonraki devirlerin elimizde bulunan bol minyatür örnekleri gözönünde 
tutolursa Borsada ve Edimede vücuda getirilen eserlerin, Türk minyatüründe, 

rönesansı hazırlayacak değerde olduklarına hükmetmek icap eder. 

Devlet merkezi olan İstanbulun büyük bir sanat merkezi olmakta gecikme
diğine, yaratıcılık hamlesinin yalnız mimarlıkta değil, nakış sanatında da kendini 
gösterdiğine şahit oluyoruz. İnce bir sanat zevkine sahip olan Fatih Sultan 
Mehmet, nakış sanatımn gelişmesi için İtalyaya ressamlar göndermekle kalmamış, 
oradan ressamlar da getirtmiş, bu arada Gentile Belliniye 35 bugün Londrada 
National Gallery'de bulunan portresini yaptırmak (25 Kasım 1480) silıetiyle 
resim sanatının büyük bir ilgiye değdiğini de göstermek istemi ştir. Fatih devrinin 

sivrilen ressamları arasında ilkin Musavvirbaşı Sinan Bey gelir . Onun tarafından 
yapılan Fatihin bir portresi bugün Topkapı Sarayı Müzesindedir. Şebih yazmada, 

yani portre yapmada «Rfbmm bihteri» olıın 36 Bursalı Şibli Zade Ahmed de 
Sinanın talebesi olup Fatih devrinin sa}1lı nakkaşları arasındadır . 37 Fatih ile hız 

alan minyatür sanatı kendisinden sonra da gel!şmeğe de\ am etmiş, birçok nakkaş 

yetiştirmiştir. 1. Selim zamanında ( 5 1 2 - 1 5 19) TaceddiJ Kürebend, Hüseyi . ı 
Bali ;  Kanuni Sultan Süleyman zamanında ( 1 5 19 - 1566) Kıncı Mahmut, İbra

him Çeleb i . G:rl.ıtalı Memi, Reis Haydar diye tanılan Nigari, Osman, Hasan 

Kefeli, Sai ; ili. Sultan Mehmet ( 1 594 - 1603) zamanında Hasan Paşa ; 1. Sul
tan Mustafa (1617 - 1622) ve il. Osman zamanında Nakşi ; 111 .  Sultan Ahmet 

(ı 703-1730) zamanında Selimiyeli Reşid, Muı.tafa Çelebi, Levoi, Abdullah- ı Buha

ri bu nakkaşlann belli başlılan arasındadır. Bu gelişip serpilme, İran ve Türkis
tandan birçok ressam çekmiş, sarayda Nakkaşhine - i Rumun yanı başında bir de 

Nakkaşhlne - i Acem kurulmuştur. Na.ıtaşhane - i Acemde çalışa:ı nakkaşlar arasında 

doğudan gelen Türk nakkaşlannın bulunduğunu da söylemeliyiz. Yavuz Sultan 
Selim. İra'l seferinden dönerken Abdulgani, Derviş Bey isn:ir.de üç musavvir 
yini porıred ile Semiban, Alaüddin Mchmed, Mansur Bey. Şeyh Kemal, Ali 
Bey. Abdülhalik, Abdülfettah, Mir Aka, Şere(. Ali Kulu gibi nakkaşları 

da beriberinde İstanbula getirmişti. 38 İstaobulda Uygur ve Timuroğlu 
i:slubunda yapılmış olan minyatdrler de bu gerçeği belirtmektedir. Burada, Türk 
ve İslam E�erleri Müzeshde, 1937 numarada kayıtlı bulunan ve hicri 99 1 tari
hinde ya;:ılmış olduğu anlaşılan Zübdetü't - Tevlrih'deki kırkbeş minyatür üze
rinde durmadan geçemiyeceğiz. «Hazret - i Ademden III. Murat zamanına kadar 

büıiin peygamberlerin, mülük TJe ümerlinın münhasıran aJrvdline dairtı yazılmış olan 

0.40 x o,65 metre boyundaki bu yazmanın minyatürlerinde dikkati çrkeo özellik, 
hareketlerle duygular arasındaki bağWıktır. Bilhassa Zikr - i Ahdi - i Ldt Aley

büsselim'ın Kıssası'nda sulara gömülen insanların duydukları ölüm korkusuna 

kol ve el hareketleriyle nasıl dramatik bir ifade verildiği açık olarak görülür. 

35 Giorgio Vuari, üs Viıs des plus ı:ıculunts peintr•s, sculptnırs et archiıectes. Traducıioa 
de Charles Weiss. 1. Cilt. 

� Muu fa Ali, MmıJlcib - i Han.rwr4n, İbn - ül Emin Mahmud Kemal Beyin tetkibıl
nıesiylr, İst. 1936, 68. S. 

'7 Pıof. Süheyl Oaver. ilim '" Sanat Tarihimizde Fôtih Sultan Mehmıd, İıt. 1 953 
38 M. Cevdet, Zeyl al4 f asl-il-alıiyyeı-il-jityan-it- Türkiyı. İst. 1932. 382. S. 
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Renkler de ifadeye uydurulmuştur. Pembe ve fıstıkller büyük bir ustalıkla kulla
nılmıştır. Peygamberlerle velllerin başlarında armudi şekilde yaldızdan alevler 

yükselmektedir. Şekiller mor renkte sert kenar çizgileriyle belirtilmiş, pembe ze
min üzerinde hafif maviler serpiştirilmiştir. Turfan'da, Karahoço'da, Bezeklik'de, 
K.ızıl'da mağara mabetlerinin duvarlarını süsleyen Uygur resimleriyle açık bir 

üslup benzerliği gösteren bu minyatürlerin Türkistandan İstanbula gelip sarayda 

çalışan bir nakkaş tarafından yapılmış olduğunu sanıyoruz. Bu üsluba yakın, bil
hassa Mehmed Siy. h Kalem imzalı yaprak halindeki bazı minyatürlerin de Top
kapı Sarayı Müzesindeki Fatih albümünde bulunduğu, nakkaş Kalender'in ayni 
uzak - doğu üslubu ile çalışmış olduğu düşünülürse, f stanbula Kanuni zamanında 
gelen İranlı nakkaş Şahkulu (1 520) He llI.  Murat zamanında gelen Velican 
(15d7) ın açtıkları İran çığın yamnda, biri uzak - doğu, öbürü Osmanlı olmak 
üzere üç çığırın eser verdiği de ke�iliğinden anlaşılır. 

Avrupalıların Osmanlı devrindeki minyatürleri hep İranlı nakkaşlara malet
meleri ve yalnız bir çığrı görmeleri şaşılacak bir şeydir. Halbuki Türk minyatü

rünün İran minyatürüne hiç de benzemeyen özellikleri vardır. 

Yukarıda adı geçen Türk nakkaşlanndan birçoğunun eserleri bugün bilin
memektedir. Bugün müzelerimizde bulunan imzasız minyatürlerden çoğunun, e
serleri bilinmiyen bu nakkaşlara ait olmaları muhtemeldir. Şimdilik eserleri ve 
şahsiyetleri tesbit edilen belli başlı nakkaşlar sırasiyle Nigm, Osman, Nakşi, Ha
san Paşa, Levni ve Abdullah - ı Buhari'den ibarettir. 

--

Seksen yıl yaşayan ve 1572 (980) de ölen Niglri 311, Nakkaş Haydar adıyla 

ün almıştır. Üç portresi Topkapı Sarayı Müzesi resim galerisinde bulunmaktadır. 
Bunlardan bilhassa Barbarosa ait olan portre, büyük denizcinin karakterini be
lirtmesi bakımından dikkati çeker. Sağ eliyle Kanuninin verdiği murassa Asayı 

sert bir hareketle sımsıkı tutan, yukarıya kalkan sol eliyle de bir karanfil koklı
yan Barbaros, ihtiyarlık çağında bile irade ve hassasiyetin bir sembolü olarak 
görülmektedir. Ressam bu iki duyguyu, bu duygulara en uygun düşen renklerle 

de kaynaştırmasını bilmiştir. Sükfuıet telkin eden koyu yeşil zemin ile, Barba
rosun mora çalan kurşfuıi iç elbisesi ve şiddet telkin eden içi kürklü, kısa kollu, 

dalgalan andıran koyu kahve rengi nakışlarla süslü kırmızı kaftanı, birbiriyle en 
tatlı şekilde uyuşmaktadır. Büyük beyaz sarık, yeşil zeminin yukarı kısıİıını bü
tün heybeti ile doldurur. Renklerdeki ahenk ve kol hareketlerindeki ri� b�
mından bu portr< yi 40 Türk minyatür sanatının en güzel eserlerinden biri ola
rak gösterebiliriz. 

XVI. Asrın yetiştirdiği en büyük sanatkar hiç şüphesiz, Mustafa Ali,nin 
•Üstad - ı  pak lz'am diye vasıflandırdığı Nakkaş Osmandır. u Topkapı Sarayı 
Müzesinde bulunan Ill. Mehmed Sumamesindeki dörtyüzyirmiyedi minyatür ile 
Şemailnamedeki Sultan Osmandan llI. Murat'a kadar Osmanlı padişahlarından 

S9 Prof. Süheyl Ünver, Ressam Nigdri, Hayatı fJe Eserlıri. Aakara, 1 946. 
40 Bu resmi 1936 tarihinde bastırarak taaıtan, eski Topkapı Sanyı Müzesi mtıdürü sayın 

Tahsin ÖZ'dür. 
4 1  Tahsin ÖZ, Hanerndma "• Minyaıarleri. (Güzel Sanatlar Dergiai, İst. 1939, I. Sayı) 
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onik:sinin portresini bir yana bırakarak yalnız Hünemamedeki resimlerini gözden 
geçirmek onun, gerek kemiyet, gerek keyfiyetçe minyatür tarihimizde tuttuğu ye
rin büyüklüğünü göstermeğe yeter. Dört cild üzerinden yazılması tasarlanan Hü
nernamenin birinci cildi Osmanlı devletinin başlangıcından Kanuniye ka dar uza
nan devri, ikinci cildi de Kanuni devrini içine alır (350. - 351 .  Lcv.) . Şehna
meci Lokman'ın kaleme aldığı bu eserin altı yaprağı eksik olan birinci 4 2, ve 
son yaprağı eksik olan ikinci cildi bugün Topkapı Sarayı Müzesindedir ve nak
kaş Osmanın minyatürleri ile süslenmiştir. II.  Selime tahsis edileceği bildirilen 
üçüncü cild ile, III . Murat'ın �hünerleriyle tezyin edileceği> bildiri len dördün
cü cildin yazılıp yazılmadığı kesin olarak belli değildir. Yalnız Bosıon Güzel 
Sanatlar Müzesinde bulunan Goloubew K oleksiyonundaki I I I .  Murat'ın cenaze 
törenine ait iki minyatür �3, üçüncü ve dördüncü cildlerin de yazılmış bulundu-

- ğu, bu minyatürlerin de birinci ve ikinci cilddeki Osmana ait minyatürlerle 
gösterdiği benzerlik d0lay:siyle onun fırçasından çıkmış olduğu kıınaat; nı uyandır
maktadır (361 .-362 . Lev. ) .  Gerçekten Golo:.ıbe:w K olek'iyonundaki iki mir.yatürde 
görülen kompozisyon tarzı, şahhların dalgalı, helezonlu çizgiler üzerinde iki veya 
t:ç sıra ü zerinden tertiı:-lenişi, kavuşan elkrin inhin:tsı, desendeki vuzuh, bilhassa 
ağaçların işlenişi, saceliğe ve hrndesi düzene gcsterilen ilgi, Osmanın diğer 
minyatürlerinde de gör :: lmcktedir. 

Diğer taraftan Topkapı Sa�ayı müzesi kütüpharı csinin Bağdat Köşkü kısmınd ı 

bulunan 200 numarad� kayıtlı ve 1592 ( 1001)  tarihli III .  Murat h&.:kında yine 
Lokman tarafı�dan kaleme alınan ve Katip Mirza Ali tarafından yazılan Şehna
menin imzasız minyatürleri Osmar ın diğer minyatürlerine benzerse de, yazmada 
koparılmış yaprııklaru rastlanmaması, 1 1 1 .  .1\forat'm cen aze t örenine ait Bostandaki 
minyatürlerin bu yazmadan alınmamı� olduğu r a  bizi inandırmaktadır. Bu Şehna
medeki minı atürlerin daha çok Osmanın yetiştirmelerinden biri tanfından yapıl
mış olması muhtemeldir. 

Hünernameıı in biriı::ci cildinde Osµıanın, çoğu 0,3 t x o,18  metre boyunda 
kırkbcş, ikinci cildinde de 0,3 1 x o,19 metre boyunda altmışt eş minyatürü vardır. 
Bu minyatürler, Osmanlı devrinde vücuda getirilmiş olan eserlerin başında gdir. 
Osman, portreden çok kompozisyonda ü�tünlük gösteren bir nakkaştır_. Kompo
zisyonlarında ise birbirine paralel olan hazan helezoni, hazan düz çizgiler halinde 
sıralanan şahıslar monümental bir tesir uyandırmaktadır. Bu intiba, gerek Os
marun, gerek onun çığınnda yürüyenlerin bütün eserlerinde görülür. Bugün 
Üniversite Kitaplığında bulunan 1404 numarada kayıtlı nakkaşı meçhul Şehnişin
ııimedeki minyatürler de aynı karakterdedir. İran minyatürünün kıvrak çizgileri 
yerine dÜZ çizgileri, tek merkezli kompozisyonları yerine yer yer . kümelenmeleri 
tercih eden bu hendesi nizam, minyatürde büyük ölçüde yeralan mimari 
eserlerle de uyuşmaktadır. Bu yüzden tabiat, İran minyatürlerinde görüldüğü 

42 Bugün Dublin'de Chester Beany'nin !turduğu müzede bulunao dört Türk minyatürü
nün bu cildden çıkmış olması muhtemeldir. 

43 A. K. Coomaraswamy, Les miniatures Orientales de la Col/ecıion Goloubew au MustUm 
of Fine arts iU Boston. (Ars Asiatica, Xlll. Cllt. Paris 1 929) 
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gibi minyatürü romantik b:r taşkınlıkla doldurmaz, hele insan figürleri ile eşit 
bir değer taşımaz. Osmanın ve umumiyetle Osmanlı devri nakkaşlarının eserle
rinde tabiata birkaç ağaç veya bir iki dal ile ancak işAret edilir. İran minyatü
rünün hayalci olmasına karşılık Türk minyatürü akılcıdır. Osmarun minyatürlerini 

dolduran şahıslar arasında uzvi bir bağ yoktur. Nakkaş, psikolojik tesirden 
ziyade ritmik bir tesir aramıştır. Mesela padişMıın yüksek bir şahsiyeti, huzüruna 
kabul ettiğini gösteren minyatürlerinde birçok şahısların arkalan padişaha, yüzleri 

seyirciye dönük olarak, kümelere ayrıldıklarını, arJlarındaki konuşmaların bir 

anında hareketsizleştikleri ve bütün bu kümelerin birbirinden ayrı imiş gibi 
eserde yer aldığı görülür. Ama bakışlarımızı kümeden kümeye çeken bu düzende 
arabeske benzeyen bir şey vardır. Renklere gelince, portakal sarısı, kırmızı, çilek 
pembesi, mavi, yeşil gibi sayılı renkler kullanılmı5, siyaha, kahve rengiye ilgi 
gösterilmemiş, yaldıza pek az yer verilmiştir. 

Hasan Paşa : Topkapı sarayı müzesinde bulunan (Hazine Kütüphanesi, No. 
ı6o9) ve birinci sahifedeki temellük kitabesinde III.  Mehmet ( 1 594 - ı6o3) adına 
yazılmış olduğu okunan manzum Eğri Fetihnamesi dört minyatürü ihtiva 
etmektedir ki bunların nakkaş Hasan Paşa tarafından yapıldığı son yapraktaki : 

Hususaki üstad-ı Bihzad-ı zad, 
Hasan nam-ı manend-i M:lni-i rad, 

Bu şirin sözüme halavet verür 
Benim nazmıma nakş-ı sllret verür. 

kıt'asından anlaşılmaktadır. Gerek renk, gerek meclis ( kompozisyon ) bakı
mından dikkati çeken bu minyatürlerden birincisi Mehmet Han-ı Gazi'nin 
Eğri kalesini feth eylediğini, teslim olan kafir beylerini ; ikincisi düşmanla karşı 
karşıya yapılan savaşı ; üçüncüsü sarayda karşılanışı ; dördüncüsü de müellifi, 
hattatı ve nakkaşı bir arada göstermektedir (366. Lev.). 0.38 x 0.46 metre ebadın
da olan birinci minyatürde eflatun zemin üzerinde hakim renk olarak mavi ve 
kırmızı görülüyor. Hendesi düzenin, sadeliğin gö1etildiği bu kompozisyon yedi

· 

topluluk halinde tertiplenmiştir. 0,36 x 0,46 metre ebibında olan ikinci minya

türde ise fısaki zemin üzerinde esas renk olarak siyah ile yaldızlar görülüyor. 
Kompozisyon, sağlı sollu iki kavis halindedir . 0,35 x 0,47 mette ebadında olan 
üçüncü minyatür, birincide olduğu gibi yine eflatüni zemin üzerindedir. · Hakim 

renkler kırmızı ve yeşildir. Kompozisyon iki topluluğu göstermektedir. 

Kitap sanaanı adeta hülasa eden 0,17  x o,ıo mette ebadındaki daha küçük 
minyatüre gelince, müellifi, hattatı ve nakkaşı bir arada gösterir. Müellif yeşil cüb
besi, hattat vişne çürüğü entarisi ve limon küfü üstlüğü, nakkaş kanarya sarısı en

tirisi ve filizi üstlüğü ile bu minyatüre tatlı bir Mıenk vermektedir. Minyatürün 

sağ üst kenanndaki gül pembesi bir çerçeve içine alınmış olan pencereden, yaldız 
zemin üz�e ağaçlar görülmektedir. Bu dört minyatürden bilhassa ilk üçünde 

Nakkaş Osmanın tesirlerini görmemeğe imkan yoktur. 
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1 �9·  Şekil - Nakşi'nin Molla Hüsrev'i 
( I stanbul - T<'pkapı Sarr. yı Müzesi. 

Süheyl Üm·er'dcn) 

. Nakşl : XVII. Asır başlarında vücuda 
getirilmiş olan ve bugün Topkapı Sarayı Mü

zesi Hazine Kütüphanesinde bulunan 1263 

numara:Ja kayıtlı Şakayik-i Nfu:nbıiye tercü
mcsindeki kırkdokuz miııyatüru Ahmed Nakşi'

nin fırçasından çıkını ıtır. Bunl:ı:-da sekiz pAdişih 

ve altmışbir filimin resimleri görülmektedir. 

Nakşi'nin çok figürlü kompozisyon:an yoktur. 
Üç figürü aşan kompozisyonları nadirdir. Ço

ğu figürlerin çehrelerinde bir karikatür edası 
ve kalın kollara nazaran çok küçük kalan eli; rde 

bir nisbetsizlik göze çarpar. Renkleri çok zengin 
değildir. Fakat sanatkar, sayılı renklerle tesirli 
bir l\henk yaratmasını bilmiştir. Fırçasının hoş

landığı renkler şarap kıtmızısı, yeşil, mavi, 

turuncu ve kahverengidir. Figürler d;lima bir 
tabiat deke: u içindedir. Fakat cbiata ancak 

bir iki ağaç n ya da"b işaret edilmiştir. Umu

miyetle ikili veya üçlü guruplara, tırtıllı ve 
herekli kayalıklar arkalık etmektedir. Şakayik-i 
Nümaniye tercümesindeki Molla Hüsrevi gös

teren minyatüre bakalım. Sahil çizgileri kestin, 
siyah renkte ; yelkenlilerin teknesi siyah, yel

kenler beyaz ; deniz açık kurşuni; kara parçası 
kavuniçi renginde, kırmızı benekli ;  Molla'nın 

cübbesi gök mavisi ; hah yeşil . Yclken!ilerden zikzak çizgilere, denizin rengine 
kadar her şey modern bir anlayışı aksettiriyor. 

Nakşi, birkaç çizgi ve bir kaç renkle eşsiz manzara resimleri yaratmıştır. Onun 

ıninyatürlerinde, asıl chemmiyetlı olan şahıslardan çok bu manzaralardır. XVI. As
rın hendesi düzenli, çok figürlü, Abidevi tninyatürlerinden burada uzaklaşıldığı, 

daha çok XVIII. Asrın tek figürlü minyatürleri :· e doğ:u gidildiği görülmektedir. 

LeYni. - Tek figürlü rr. inyatür ressamlarının başında Levni diye amlan Abdül
celil Çelebi (Ölümü 1732) gelir .  Onull Topkapı Sırayı Müzesinde yüzlerce ınin
yatürü vardır. Yalnız �um�e-i Vebbi'de ( Topkapı Sarayı Müzesi I II. Sultan 

Ahmet Kütüphanesi Nl.-_3593 ) b.ılunan 0,21 x 0,337 metre ebadındaki yüzotuz
yedi minyatürüne bakılırsa Levninin, bir satıh sanan olan minyatür ile persfektifi, 

ışık ve gölgeyi kulla 1an Avrupa resmi arasınd1 bir geçit teşkil ettiği, ne dekoratif 
anlayıştan tamaıniyl·! kurtulduğu, ne de tam mllnasiy! e mücessem tarz:ı gittiği açık 

olarak görülür. � sol� renkleri seven Levninin yalnız 111. Ahmet portresine 
bir göz atmak bu gerçeği belirtmeğe yeter. Bu bakımdan SurnAmenin günlük ha
yattan alınmış sahnelerine bakarak Levniye realist demek, hiç bir suretle mümkün 

44 Prof. Dr. Süheyl Ünver, Ressam Nakşi, Hayatı ve Eserleri. İst. 1949 
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değildir. Realizm, ele alıaan konu'ardan çok onların işlenişi i le kendini bellli eder. 
( 369. - 364. Lev. ) 

XVIII. Asırda yetişen nakkaşlardan biri de Abdullah-ı Buhari'di�. Bu nakkaş 

bilhassa portreleriyle tanınmıştır. İstanbul Üniversitesi Kitaplığında bulunan 9364 
numaralı murakkada yinniiki minyatürü bulunmaktadır. Bunlar 1735 ile 1 744 yıl
ları arasında yapılmışnr. Türlü kıyafetleıdc kadınları ve e �kekleri gösteren bu 
portreler krem renginde kağıtlar üzerine yapılmıştır . Zemin boyalı değildir. Elbi
selerde teferruata büyük bir ehemmiyet verilmiştir. En çok beyaz, açık yeşil, 
menekşe rengi, pembe, portakal sarısı gibi renkler kullanılmıştır. Dikkati çeken bir 
nokta elmaslan, türlü renkce madeni pulların kağıda yapıştırılm 1siyle gösterme te
şebbüsüdür. Düzgün bir deseni olan bu resimlerde renkler arasında tam bir ahenk 
sağlanamadığı görülür. Abdullah-ı Buhari, XVIII. Asırda bozulmağa yüz tutan 
nakış sanatının son temsilcileri arasında bulunmakla beraber, bilhassa kadınlarının, 
bu arada keman çalan kadının hareketlerindeki inceliği görmemeğe imkan yokt•ır. 

XVIII. Asırdan itibAren minyatür sanatı özünden uzaklaşmağa, bau sanatına 
yaklaşmağa başlar . Bir yandan Caraffe, Cassas, Castellan, Hilair, Liotard, Melling 

gibi Avrupa ressamlarının XVIII. Asrın sonlarında htanbulda yaptıkları desen
ler�5, bir yandan da Avrupa taızında resim öğretilen Mühendishane-i Berri-i 
Hümayftn ( 1793 ), Mekteb-i Fünıln-u Harbiye ( 1 835 ) gibi öğretim kurumlan 
batıya dönüş hareketini hızlandırır. 

* 
.. ..  

İslam sanatının son sayfası da . XVIII. Asırdan itibaren Batı tesiriyle özünü 
kaybeden Osmanlı çığırı ile böylece kapanır. 

4S A. Boppe, Les Peintr'I du Bosphor• au XVIII. Süel•, PBris, ı9u. 
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T E R İ M L E R  

Bu sözlük, talel::enin çeşitli ansiklopedi ve sözlüklere başvurmak zorunda 

kalmadan metni takip edebilmesini sağlamak düşüncesiyle hazırlanmıştır. Aynı 

maksat, sözlüğün m4hiyetini ve terimlerin karşılanmasında tutulacak ölçüyü de 

dyin etmiştir. Bhı hallerde fikıin izahı için taşmak zorunda kaldığımız bu ölçü ; 

herhangi bir terimin sadece metinde kullanıldığı geniş, hususi veya mecazi ma

nanın kısa tarif ve izahlarla verilmesinden ibarettir. 
Yabancı dillerden alınan terimler Türkçe kar�ılıklanna, veya okunuşlarına 

göre Türk imlası ile yazıldığı şekillere havale edilerek orada karşılanmıştır. Uzun 

izahlardan kaçınmak için tarifler içinde başka terimler kullanıldığı hallerde, bun

lar ayn karakterde dizdirilerek ayrıca kendilerine müracaat edilmesi hususunda 
üzerlerine dikkat çekilmiştir . Cetveldeki izahlarla yetinmeyerek bir terimin delA

let ettiği bütün manaları araştırmak ve bellibaşlı diğer dillerdeki karşılıklarını 
bulmak isteyenler için de bu husus imkan nisbetinde sağlanmaya çalışılmıştır. 
Ancak, Arapça karşılıkların bhılar ı l::enzetme, teşmil veya tercüme yoluyla veri

lebilmiştir. Bunların bu yolda ilk adım olarak telakki edilmesi uygun olur. 

A 
ABANOZ (Fr. Ebene ; İng. Ebony ; Alm. 

Ebenholz; Arap. Abnus, abenus) : 
Hindistanda yetişen çok sert, da
yanıklı, kesif, siyaha yakın koyu

hıkta, güzel cila kabul eden ; oyma 
işlerinde, çekmece, kutu, tesbih 
yapmakta kullanılan bir ağaç. 

ABSİD (Ut. Absis; Fr. Abside; İng. 
---::iPse; Alm. Apsis, Halbrund) : 

Bazilika ve kiliselerde kapının kar
şı tarafında bulunan, önünde pa-
pazın dua ettiği niş. Absid, cami
deki mihrap'ın karşılığıdır. 

ACANTHE :  Bk. KENGER 

ACUR : Bk. AJUR - --
AJUR : (Fr. Ajour; İng. Open - work, 

perforaıed, pierced; Alm . Durch
brochen) : 
Mermer, tahta vesaireyi kafes gibi 

delikli olarak oyup süsleme. Kafes 
oyma. 

AKANTUS : Bk. KENGER 

AKİK (Fr . Agaıe; İng. Agate; Alm. 
-:::ichaı; Arap. 'Akik) : 

Daha ziyade koyu kırmızı renkte, 
Mreli bir taşın adı. Akik, bilhassa 
mühür ve yüzük kaşı olarak kulla

nılır. 

AKROTER (Yun. Akroterion; Ut. Ac

roterium; Fr. Acrotere; İng. Acroıer, 
corner ornament; Alm. Akroıerium; 
Dachzierde, Eckzierde, Giebelzinne, 
Giebelverzierımg, Firstziegel; Arap. 

Şurfe) : 

Yunan mimarisinde, bir almlık'ın 
tepC!'i ile, köşelerine konulan kürsü 
taşlarıyla, bu kaidelerin üzerine o
turtulan çeşitli heykel ve süslere 

verilen isim. UmUmi olarak bir 

binanın üst kenarlarına konulan 

tezyini şekiller. Tepelik. 

ALINLIK (Fr. Fronıon; İng. Pediment; 

Alm. Giebelfeld; Arap. Cebhe) : 



Antik yapılarda cephenin üst tara
fında yer alan üçgen şeklindeki 
kısma verilen bu ad, bugün bir 
portalin , bir pencerenin çerçeve 
içine alınmış bulunan üst kısmı 
için de kullanılmaktadır. 

Alınlık tablası (Yun. Tympanon ; Ut. 

Tympanum; Fr. Tympan ; lng. Tym
panum ; Pediment;  Alm. Tympanon, 
Giebelfeld, Lünette, Bogenfeld) : 

Antik yaplarda alınlığın kabartma
larla süslenen iç kısmına verilen bu 

ad, umı1mi olarak kemer kavsi için
deki dolu kısımlar ve kemerle dış 
çerçeve araşında kalan bir tarafı 
kavisli üçgen şeklindeki köşeler (ke
mer köşeliği) için de kullanılmak
tadır. 

x 

ALLEGORİ (Fr. Allegorie; İng. Alle
gory ; Alm. Allegorie, Gleichnis, Sinn

bild; Arap. Remz, timsal) : 

Mücerret fikirlerin müşahhas ola
rak ifade edilmesi : AdAletin, elin
de terazi tutan bir kadın şeklinde 
tasviri ; barışın, ağzında zeytin dalı 
tutan bir güvercinle temsili gibi. 

ANTRÖLAK (Fr. Entrelacs; İng. In

terlacings, twining, knotwork, plait

work; Alm. V erschlingung, Gef le
chtsornamenıik, Bandelwerk; Arap. 
Mua"ab) ; 

Şeritlerin, bir sistem dahilinde bir
birine dolanarak meydana getirdik
leri su tarzında veya bütün sahayı 
kaplayan çeşitli siiSler. Girift örgü, 
sarmaş. 

ANTİK (Fr. Antique; İng. Antique ; 

Alm. Antike; Arap. Kadim, eseri) : 
Yunan ve Roma sanatına ait. 

APADANA (Fr. Apadana; İng. Apa
dana ; Alm. Thronsaal) : 

Eski İran hükümdarlarının çok sü
tunlu taht salonları ile bu salonla
rı ihtiva eden saraylarına verilen 
isim. 

APODİTERYUM (Ut . Apodyterium; 

Fr. Apodyterium; İng. Auskleide
zimmer; Alm. Auskleidezimmer; 
Arap. Mastaba) : 
Eski Roma hamamlarının, etrafın
da oturmaya mahsus sekiler bulu
nan soyunma yeri. 

APOD Y i ERIU M : Bk. APODİTER

YUM 

ARABES K  (Fr. Ar.:ıbesques;  İng. Ara

besque; Alm. Arabesken, Arabisches, 
Rankenwerk; Arap. Arabesk) :  
Hendese veya bitki unsurlarının 
birbirlerine doianarak meydana ge
tirdikleri çeşitli girift örgülere 
verilen umfuni isim. 

ARC A LAMREQUIN Bk. Sarkıtma 

kemer 

ARCATURE Bk. KEMi RLEME 

ARCHITECTONIQUE Bk. ARŞİ

TEKTONİK 

ARCHIVOL TE Bk. BAŞ KEMER 

ARK.AD (Fr. Arcade; İng. Arcade, 

Archway ;  Alm. Arkade, Bogenstel
lung; Arap. Haniyye) : 

Kemer. Ayakları ile beraber bir 
kemerin teşkil ettiği heyeti umd
miye. Arkadlar çeşitlerine (açık, 
sağır, ikiz, dilimli . . . ) göre ayrı ek 
isimlerle anılırlar. 

ARŞİTEKTONİ K (Fr. Architectonique; 

İng. Architecıonics ; Alm. Architek
tonik ;  Arap. H.mdesi) : 
Mimari kaidelere, mimarlık sanan
na uygun. İnşa sanatı. 



XI 

ATRİUM (Lat. Atri!tm; Fr. Atrium, 

aitres; lng. Atrium, C11trance hali; 

Alın. Vorhof; Arap. Sahn) : 

Eski Roma yapılarının sokağa ya
kın, etrafı odalarla çevrili, ortasın

da havuz bulunan üstü açık avlusu. 

� (Fr. Pilier, piedroit, (pied droit) ; 

İng. Pier, pil/ar ; Alın. Pfeiler, 
Türqewaende, Türpfosten, Gevaede
saeule ; Arap. Amı2d, imad, amfde, 
sariye) : 
Üstüne kubbe, kemer, kirif vesai
renin oturduğu, taştan, tuğladan 
veya ağaçtan türlü şekillerde yapı

lan dayanaklara verilen umıimi isim. 

Fil ayağı (Fr. Pilier; tng. Pier, pil/ar ; 

Alm. Pfeiler; Arap. Amüd) : 
Büyük kubbeleri taşımak için taşta:ı 
ö�erek yapılan yuvarlak veya dört 
köşe, kalın, büyük ayaklara verilen 

isim. 
AZULEJOS Bk. AZULEKHOS 

AZULEKHOS (Fr. Azulejo ; İng. Ti!e
d4coraıion, painted tile ; Alm. Fa
ymakadıel, Fliesengemaelde v011 
blau.er Farbe, blaue Wandfliese) : 
Endülüsıe duvıtrlan kaplamak için 

kullanılan mAvi bezemeli çiniler. 

B 
BANDEAU Bk. SARAK 

BAROK (Fr. Baroque; İng. Baroque ; 
Alın. Barock; Arap. Tehvili) : 
Fazla girintili çıkıntılı, mübalağalı, 

taşkın. 

BAŞKEMER (Fr. Archivolte; İng. Arc
hroolı; Alın. Archivolıe, Bogenein
fassung, Bogenlaeufe, Bogenleiste) :  
Bir kmıeri çerçeveleyen silme. Bü
tün silme ve süsleriyle berAber bir 
portalin kemeri. Bir portalin keme-

rini meydana getiren bir merkezli, 
içiçe kemerlerin heyeti umumiyesi. 
Taç kemer. 

BAZALT (Fr. Basa/re ; lng. Basalı : 

Alm. Basalı) : 
Siyaha yakın kurşfuıi renkte, \•olka
nik, sert bir taş nevi. Mihenk taşı. 

BAZİLİKA (Ut. Basilica; Fr. Basili

que ; İng. Basilic; Alm. Basilika) : 

İçi iki sıra sütunla, ortadaki daha 
geniş ve yüksek olmak üzere üç 
nefe bölünmüş dikdörtgen şeklin
deki ilk hırıstiyan kiliseler ine veri
len isim. 

BEREKET BOYNUZU (Ut. Cornu 
copiae; Fr. Corne d'abondance ; lng. 
Horn Qf plentj ; Alm. Fruchthorn, 
Füllhorn ; Arap. Karnu'l - bereke, 
karnu'l - hısb) : 
İçinden çiçek ve yemişler taşan 

sulh ve bolluğun sembolü boynuz 
motifi. 

BİNDİRME TAŞI (Fr. Tas de charge ; 

İng. Corbelling, spring; Alın. An
faenger) : 

Kemerlerin başladığı yerlere konu

lan çıkıntılı yastık veya üzengi 
kısmı. Üzerine diğer bir mimari 

unsurun bineceği çıkıntılı kısım. 

BLOKAJ (Fr. Blocage; İng. Rubble, 
rough walling; Alm. Füllsteine, Zwi

ckstei11e) : 
Bir duvarın . harç ve kaba taılarla 
örülmesi . Büyük muntazam taşlar

la kaplanmış duvarların iç kısmı
nın harçla karışık olarak küçük taş
larla doldurulması. 

BORDÜR : Bk. PERVAZ 
BOSAJ (Fr. Bossage ; İng. Rıisıica, rus
� work; Alm. Buckelquader, Rus-
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tika, Steinvorragung) : 
Duvar kaplamakta kullanılan mun
tazam taş bloldann, ensiz ve düz 
kenarlıklarla çerçevelenen yüzleri
nin ortasında kabarık olarak işle
nen kısım. 

BOSSAGE : Bk. BOSAJ 

BOŞLUK KORKUSU (Ut. Harror 
vacui; Fr. Horreur de vide ; İng. 
Horror of the empıy space; Alın. 
Scheu vor dem leeren Raum, Füll

trieb ; Arap. Havfu'l -ferağ) : 
Tezyin edilecek bir sathı boş yer 
bırakmakta'.l korkarcasına doldurma . 

BRETECHE : Bk. Çıkma mazgal 

BULBEUX : Bk. BÜLBÖ 

BÜLBÖ (Fr. Bulbeux ; İng. Bulbous; 
Alın. Zwiebelförmig; Arap. Basa/i) : 
Karınlı, soğan biçimi, soğan şek
linde. 

BÜST : (Fr. Buste; İng. Busı ; Alın. 
Büste, Brustbild; Arap. Nısfi) : 
İnsan gövdesinin belden yukarı 
kısmı. Başı, kısmen omuzları ve 
göğsü gösteren tasvirler. 

c 
CABOCHON : Bk. DAMLA TAŞI 

CAISSON : Bk. TAVAN TEKNESİ 

CALDARIUM : Bk. KALDARYUM 

CALICIFORME : Bk. KALİSİFORM 

CALOTTE : Bk. TAKKE 

CEHENNEMLİK : (Ut. Hypocausıum ; 
İng. StO'De; Alm. Hypokaust, Bo
denheizung) :  
Hamamlarda, binanın ısınması için, 

içinden alev ve dumanların geçi
rildiği döşeme altındaki boşluklar. 

CELİ (Arap. Celiy) : 
Yaygın manasiyle Sülüsün kalem ve 
yazı şartlarına uygun olarak, bil
hassa görünüş ve gösteriş ön pl§na 
alınarak yazılan iri şekli ; ayrıca 
KUfi, Muhakkak, Reyhmi, Tevki, 
Nesih, Divani , Talik ve Rık'a 
nevilerinin iri şekillerine de Celi 
denmiştir. 

CETVELKEŞ : 
Yazma kitap sayfaları ile levhaların 
kenarlarını yaldız veya mürekkep
le çizgi çekerek çerçeveyen sanatkar. 

CHAMBRANLE Bk. Söve pernızı 

CIBORIUM : Bk SİBORYUM 

CLAUSTRA : Bk. KLOSTRA 

CLAVEAU : Bk. KEMER TAŞI 

COLORISTE : Bk. KOLORİST 

CRUCIFORME : B!t. KRÜSİFORM 

CUMBA (Fr. Moucharabieh ; İng. Lat
tice window ; Alm. Muscha?"abie, 
Gitterschirm ; Arap. Meşrebiye) : 
Evlerin dışarı doğru çıkan, üstü ör
tülü, önü açık veya kafesli kısım
larına verilen isim. 

ç 
ÇİNİ (Fr. Fafence ; İng, Faience, cro
--

c
-

kery, earthenware, stoneware ; Alm. 
Steinguı ;  Arap. Sini, qil'inf, qaşani) : 
Bir nevi beyaz topraktan pişirilerek 
yapılmış, mineli, ince fakat şeffaf 
olmayan toprak işlerine verilen u
mfuni isim. Çini ; tabak, çanak gi
bi çeşitli eşya yapmakta, bilhassa 
duvarları kaplamakta kullanılır. 

Çini mozayık (Fr. Mosa;que en f arence, 
mosacque de faience; İng. Faience 
mosaic ; Arap. Zellic) : 
Y anyana getirilerek bir sathı kap-
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layan levhalar bllinde olmayıp 
meydana getirilecek ıezyinata göre 
kesilmiş, zemine gömülmek siire
tiyle kullan ılan çini. 

D 
DAMLA TAŞI (Fr. Cabochon ; İng. 

Cabochon gem, boss, sıone; Alın. 

Dickstein, rundlich geschliffener Edel

st�in) : 
Yapılarda bir siis unsuru olarak 

kullanılan, başı b:r damla giti yu
\'arlak taş kabartma. Kabara. 

DAYANAK AYAC'il : Bk. İ STİNAT 

KULESİ 

DEAMBULATORIUM : Bk.  DEAM· 

BULA TORYUM 

DEAMBULATORYUM (Ut. Deam

bulalorium, Chori ambitus ; Fr. De

ambulaıoire ; İng. Ambulatory, pe
riapsidal aisle, processional path ; 
Alm. Ambitus, Umgang, Chorum
gang) : 
Kilisede koro ve absid kısmının et
rafını dolaşan yan galeri. Bir mer
kezi çepeçevre dolaşan galeri. 

DEHLİZ (Fr. Vestibule, corridor, ga

lerie; lng, Anıe-room, lobby, pas
sage, gallny, hali; Alm. Düle, Vor
halk, Gang, Durchgangsflur, Gal
lerie; Arap. Dihllz) : 
Uzun sofa, aralık, methal, koridor. 

DEKOR (Fr. Dtcor; fng. Decoraıion; 
Alnı. De'ltoraıion, Aıusıaıt1111g; Arap. 
Tezyin) : 

Süs, ziynet, donatma unsurlan. 
DEKORATİF (Fr. DCcorati/; İng. 

Decorative; Alm. De'ltoraıiv; Arap. 
Tezyini) : 
T ezyint, süs mlbiyetinde. ıüae ait, 

süsleyici. 

DESEN (Fr. Dessin ; İng. Drawing; Alıiı. 

Zeichnung, Handzeichnımg; Arap. 
Resm) : 

Çizilerek yapılan renksiz resimlere 
verilen umiimt isim, 

DETAY (Fr . Deıail; İng. Deıail; Alm. 

A usschnitt, Einzelheit, Teilstück, Te
ilaufnahme; Arap . Tefô.sll) : 

Bir bütünün en küçük parçaları, 
en ince noktaları. Teferruat. 

E 
ECOINÇON : Bk. KÖŞELİK 

EKSEDRA (Fr . Exedre; İ ng. bxedra ; 
Alm. Exedra; Arap. Tarime) : 

Umiimi olarak, yarı <ilire planlı 
yuvarlak hücre. 

ELEVASYON : Fr. El�vaticm ; İng. 
Elevation, raised plan, internal ele
vation ; Alm . Aufriss, Wandglie
derung) : 

Bir bina cephesinin dikey tanzimi. 
Dik izdüşüm. Cephe resmi. 

EMPRESYONİST (Fr. Impressioniste; 

İog. Impressi.ınist; Alm. Impressio
nisı) : 

Empresyonizm tarzında resim ya
pan; cmprcsyoni1;m taraftan. 

EMPRESYONİZM : (Fr. Impression
nisme; İng. Impressionism ; A'm. Jmp
ressionismus, Eindruckskunst; Arap. lnıibaf) : 
Renkleri birbirine kanşbrmadan, 

fabt uzaktan bakıldığı zaman iste
nilen intibiı gözde hAsıl edecek şekil
de yanyana koymak siiretiyle resim 
yapma tarzı. 

ENTRELACS : Bk. ANTRÖLAK 



XIV 

EPİGRAFİ (Fr. Epigraphie ; İng. Epig
raphy ; Alın. buchriftenkunde) : 
Kitabeleri okuma ve çözme i lmi. 

EYVAN (Fr. Liwan ; İng. lvan ; Arap. 

lvan) : 
Binanın bünyesine d ahil, avluya 
bakan, önü açık, üst ü  kapalı, yük
sekliği az, oturmaya mahsus kısım
lar. 

F 
FAYANS : Bk. ÇİNİ 

Fayans mozayık : Bk. Çini mozayık 

FANTASTİK (Fr. Fantastique; İng. 

Fanıastic; Alm. Fantastik ; Arap. 
Hayôli) : 
Hakiki olmayan, hayali, efsanevi. 

FASAT (Fr. Façade; İng. West -front, 

façade; Alın. Faısade, Schauseiıe, 
Stirnwand; Arap. Vıicihe) : 
Cephe, bina yüzü. Yalnız olarak 
kullanıldığı zaman bir binanın ön 
yüzünü, esss cephesini ifade eder. 

FESTON : Bk. FİSTO 

FİGÜR (Fr. Figure; İng. Figure ; Alm. 

Figur; Arap. Sflre) : 
Umumi olarak insan veya hayvan 
tasvirleıine verilen isim.  

Fil ay�ı : Bk. AY AK 

FİRÜZE (Fr. Turquoise; İng. Turqu
oise; Alm. Türkis; Arap. Feyrfız) : 

Yeşilimtrak mavi renkte bir süs taşı.  

Fİ STO (Fr. Festl'n ; İng. Festoon; Alnı. 
Bogengehaenge, Fruchtschnur, Laub
gehaenge, Ausbogung) : 
Kavisli, dilimli tezyinat. 

FLEURON Bk. FLÖRON 

- · - - - - - -- -- -- - ---

FLÖRON (Fr. Fleuron;  İng. Flower
shaped omament, foliated finial flo
wer, gable finial; Alm. Blumemıer
zierung, zienstück Fleuron) :  
Bir alınlık'ın tepesine, süslenen bir 
sahanın en yüksek v.: sivri nokta
sına konulan tomurcuk şeklindeki 
süs. Tepe tomurcuğu, tepe çiçeği. 

FON (Fr. Fond; İng. Black ground; 
Alın. Grund; Arap. Halfiyye) :  
Esas, asıl, muhteva. Üzerinde mo
tiflerin yeraldığt satıh . Resimde en 

uzak plan . 

FRESKO (Fr. Fresque ; İng. Fresco, 
Fresco - painting, murals ; Alın. 
Freskomalerei, Wandmalerei, Wand
bild, Wandgemaelde; Arap. Muzal
lem) : 
Duvarlara , derinliklerine nüfuz et
mesi için sıva yaşken yapılan resim. 

FRİZ (Fr. Frise; İng. Friezze; Alm. 
--Fnes ; Arap. /zar, i/rfz) : 

Antik yapılarda baştabanın üstünde 
boydan boya yeralan kabartma
larla süslü kuşak. Umumi olarak 
binaların üst taraflarını boydan 
boya veya çepeçevre saran süslü 
kuşak. 

G 
GALERİ (Fr. Galerie; İng. Gallery, 

hali; Alnı. Gallerie ; Arap. Dihliz, 
rivılk) : 
Örtülü geçit, dar ve uzun sofa, 
koridor, dehliz, divanhane. Resim 
ve heykel teşhir edilen salon, müze. 

GALON (Fr. Galon ; İng. Lace; Alm. 
Litze; Arap. Şerit) : 
Şerit, yılankavi şerit süs, helezoni 
şekilde dolanan kaytan. 

GAM (Fr. Gamme; İng. Gamut, scala; 
--Alm. Farbenreihe, Farbenskala; Arap. 
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Sullem, muderrec) : 
Tonların derecelerine göre dizilme

&inden husule gelen düzen. Perde. 

GEMiNE : Bk. JEMİNE 

GENRE SAHNESİ : Bk. JANR SAH

NESİ 

GERGİ (Fr. Tiranı; İng. Tie - beam, 
Tie - rod; Alm. Spannriegel, Ver
bindungsstange, Zugband; Arap. Zi
raa; : 
Bir kemerin, dayandığı ayak veya 
duvarları itme kuvvetiyle iki yana 
açmasını cnlen:ek için başlangıç 
noktalarını uflıi o!::.rak bir birine 
bağlamakta kullaaılan kiriı. 

GODRON ( Fr. Godron ; İng. GadrıJon 

(Godroon) ; Alm. Buckel, Rund
falıe) : 
Bir sathı süslemek için, yanyana 
dizilmiş kabartma dilimlerden mey
dana getirilen tezyinat. Kabara. 

GRAFFİTO (Fr. Graj/ite (gra//ito) ; 

İng. Graffiıo) : 

Duvarlar üzerine sonradan çizilen 
ve hiç bir sanat kıymeti taşımayan 

yazılara, desenlere verilen isim. 

GRE (Fr. Gres ; İng. Red sand-stone; 
Alm. Sandstein) : 
rürlü renkleri olan ve yapılarda 

kullanılan bir taş nevi. Kumtaşı. 

GREKO - ROMEN : 

Yunan sanatının Rcma sanııtı ile 
karşılaştığı, karıştığı devir. 

GRİFON (Fr. Gnffon;  İng. Griffin, 
griffon (gryffon) ; Alın. Grtif): 
Ba�ı, kanatlan ve pençesi kartal, 
gövdesi aslan şeklinde muhayyel 
varlık. 

GÜLBEZEK : Bk. ROZAS 

H 
HANI KAH (Arap. Haniqah) : 

Merkezlik vasfına haiz büyük tek
ke. Dergah, asitane. 

HAREM (Arap. Haram) : 

Camiin namaz kılınan iç kısmı. 

HAT (Fr. Ecriture ; İng. Writing, hand

writing ; Alm . Schrift ; Arap. Hatt) : 
Yazı. 

HATAf (Arap. Hatai) : 
Stilfre yaprak, filiz ve çiçek motif
lerinin birbirine dolaşmasıyh m"y

dana gelen, Orta Asya menşeli 
Türk tezyinatına verilen isim. 

HAT IL (Fr. Lor.grine ; İng. Sleeper ; 

Alm. Langschwelle, Wandrute; Arap. 
Arakah) : 
A ğırlığı her tarafa müsavi olarak da
ğıtmak uzere duvarların üstler ine 
veya içlerine ufki olarak boydan 
boya konulan kalın kereste veya 
birkaç sıral ık tuğla tabakasına ve 
rilen isim. 

HELENİSTİK DEVİ R ( •  r. Helleni.s
tique; İog, Hellenistic; Alm. Hel/e
nistik;  Arap. H�leni) 
Yunan tarihinde t�kenderin ölü
münden Roma çağına kadar olan 
devre verilen isim. 

HELENİZM (Fr. Hellenisme; İng. Hel
lenism : Alm. Hellenismus ; Arap. 
H�lbıiyye) : 
Eski Yunan kültürüyle Önasya kül
türlerinin birbirleriyle karışarak 

meydana getirdikleri yeni, Alemşü
mul kültür. Yunan kültürünü yay
ma .  

HİPODROM (Fr. Hippodrome; tng. 
Hippodrome; Alm. Hippodrom, 
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Rennbahn ; Arap. Miden) : 
Atmeydanı, koşuyeri. 

HİPOSTİL (Fr. Hyposıyle; İng. Hall 
of columns, hyposcyle hali; Alm. 
Saeulensaal) : 
Umumi olar ak, tavanı sütunlara da

yanan salon. Çok sütunlu yapı. 

HORROR VACUl : Bk. BOŞLUK 

KORKUSU 

HUMOUR (Fr. İng. Alm Humour): 
Mizah, karikatür. 

HÜNKAR MAHFİLİ (Fr. Tribıme im

p&iale, maksourah;  Arap. Mak
sürah) : 
Osmanlı camileı inde padişahın na

maz kılmasına mahsus, yük.sekte 

yapılmış, ayrı kapısı ve merdiveni 
bulunan daire. 

HYPOCAUSTE : Bk. CEHENNEM

LİK 

HYPOSTYLE : Bk. HİPOSTİL 

İMARET : 
Teker teker veya toplu olarak bü

tün umra ı eserlerine verilen umı'.i

mi isim. Husı'.isi olarak, fakirlere 
parasız yemek verilen aşevi . 

IMPOSTE : Bk. ÜZENGi 

IMPRESSIONISTE : Bk. EMPRESİ-

YONİST 

INTRADOS : Bk. KEMER KARNI 

İST ALAKTt r : Bk MUKAR..�AS 

İSTİNAT KULESİ (Fr. Contrejort ; 

İng. Buttress, SJ'1'r;  Alm. Strebep
feiltr, widerlager) : 
Duvarların açılma tehlikesine karşı 

duvara bitiş k olarak d ışardan inşa 
edilen day mak.lara umil.mi olarak 

istinat ayağı, bunların bir kuleyi 

hatırlatan biçimde olanl moa da 

istinat kulesi adı verilir. 

J 
JANR SAHNESİ (Fr. Gengre; İng. 

Genre pain�ing, common life picture; 
Alm. Genremalerei, Gatıungsmalerei, 
Sı"ttenbild, Siıcenstück) : 

Günlük hayat sahneleri. Günlük 
hayat sahnelerini konu olarak alan 
sanat eserlerine verilen umil.mi isim: 

JEMİNE (Fr. Gemine ; İng. Geminated; 
Alrn. Gekoppelt ; Arap. Tev'em) : 
Mimaride ikişer ikişer gurup teşkil 

eden pencere kemer, sütun vesaire
ye verilen umUm.i isim. İkiz, çift. 

KABARTMA (Fr. Reliej; İng. Reliej, 
projecture, Alm. Relief, Reliefplastik, 
erhabene Aı beit ; Arap. Resm, nafir) : 
Düz bir sanlı üzı rine çıkınulı ola

rak işlenmiş figür veya süslere 
verilen umı'.imi isim. 

KABURGA : Bk. NERVÜR 

KAKMA (Fr. Incrustation ; İng. lnla
ying, inlaid work, inset, incrustation; 
Alm. Ein/age, eingelegıe Arbeit ; 
Aı ap . Tenzfl) : 
Tahta, taş veya maden üzerine, 
yapılması düşünülen tezyinıta göre 
yuva açarak sedef, kemik, fildişi, 
taş, maden, tahta gibi diğer bir 
maddeyi gömme işine verilen isim. 

KALDARYUM (Ut. Caldarium ; Fr. 

Ca/darium; İng. Caldarium, hot 
bath ; Alm. Heissluftraum, Heissbad; 
Arap. Halveh) : 
Roma hamamlarının terlemeye ve 
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sıcak su ile yıkar maya mahsus 

kısmı. Halvet, sıcaklık. 

KALEYDOSKOP (Fr. Caleidoscope 

(Kaleidoscope) ; İng. Kaleidoscope, 

sh(JfJ)-g/ass; Alnı. Kaleidoskop, Zau

berspiegel) : 
Boru biçiminde, bir tarafından 

bahlan, hareket ettirdikçe iç:ndeki 

renkli cam ve taş parçalarının ay

nalar vasıtasiyle n�i;tenahi çeşitte 

mütena.:ır şekiller meydana ge ıir

diği bir filet. Çiçek dürbünü. 

KALfGRAFİK (Fr. Calligraplıiqıie ; 

tng. Calligraphic ; Alnı. Kalligra

phisch; Arap. Meşq) : 

Hüsnühatta, hattatlığa ait. Hatti, 

karalamı:ı, meşk tarzında. 

KALİSİ FORM (Fr. Caliciforme; İng. 

Calicijorm) : 

Testi biçimi. 

KALKER : Bk. KİREÇTAŞI 

KASNAK : Bk. KUBBE KAS NA(H 

KATEDRAL (Fr. Caıhedrale; İng. 
Caıhedral church, minster; Alm. 
Dom, Münster; Arap. Katedraiyye) : 
Büyük kilise, başkilise, piskoposluk 
kilisesi. 

KAVSARA (Fr. Voussure; İng. Arch 
moulding, bending of an arch, re
cessed order of an arch ; Alın. Bo
genkehle, Bogenlauj, Bogenrundung) : 
Portallerde asıl kapının önündeki 
giriş kısmının üstü, baıkemerin al
tındaki derinlik. Kemer kovanı. 

KEMER (Fr. Arc, arcatk; İng. Arch, 
arcade; Alın. Bogen, Bogensıellung, 
Arkade; Arap. Qavs) : 
Müteaddit parçalardan kavisli ola
rak örülen ve ilci duvar veya ayak'ı 
birbirine bağlayan mimiri unsura 
verilen umfuni isim. 

Kemerler şekillerine ve mahiyetle
rine göre çeşitli isimlerle anılırlar. 

Atnalı kemer (Fr. Arc en fer 8 cheval, 
arc ouırepasse ; İng. Horseshoe arch ; 
Alın. Hufeisenbogen, maurischer Bo
gen ; Arap. Naalu'l-faras) : 
Üst kısmı alt kısmından geniş, nala 
benzeyen kemer. Kavsi nal biçi
minde olan kemer. 

Çaprazlama kemer (Fr. Arcs entrecroi
ses, arcaıures entrecroisees, arca
ıures intersectees ; İng. Intersecıing 
arcatks; Alın. Kreuzungsbögen. Arap. 
Eqvas mutedtihileh) : 
Kavisleri birbirini kesen kemerler, 
girişik kemerler. Çapra? kemerleme. 

Daire kavisli kemer : Bk. Yan dai re 

kemer 

Dilimli kemer (Fr. Arc lobe, arc poly

lobe, İng. Cusped, multıfoil arch, 
lobate ; Alın. Zackenbogen, gelappt, 
passförmig ; Arap. oavs Qurt', Qavs 
mudallaa) : 
Müteaddit daire kavsinden meyda
na gelen, iç kenarı dilimli kemer. 

Gemi teknesi kemer (Fr. Arc en ca

rene; İng. Keel shaped arch; Alın. 
Kieljörmig) : 
Kavisli olmayıp iki düz çizginin 
tepede bir açı teşkil etmesiyle vü
cut bulan kemer. Kırma kemer, 
İran kemeri denilen kemer . 

İkiz kemer (Fr. Arcade geminee; İng. 
Geminate; Alın. Gekuppelt ; Arap. 

oavs muztkvic) : 
Büvük bir kemeri dik olarak ikiye 
bölmek üzere kemer gözü icinde 
birbirine bitişik olarak yapılan iki 
küçük kemer. Yanvana ikişer olarak 
gurup teşkil eden kemerler. Çifte 
kemerler. 
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Sağır kemer (Fr. Arcade aveugle, arca

cature aveugle; İng. Blind arcades; 
Alm. Blendarkaden ;  Arap. oavs 
memlu' ) : 
lnşai vazifesi olan, içi taş veya 
tuğla ile örülerek tamamen doldu
rulmuş arkad. Daha ziyade sıra 
halinde yapılan tezyini mihiyetteki 
sağır kemerlere yalancı kemer de
nilir. 

Sarkıtma kemer (Fr. Arc a lıımbrequin ;  

Alm. Hinabhaengender Bosm ; Arap. 

oavs mukarnas) : 
Kamı girinti  çıkınularl • ,  satk ıtma

larla süslenerek oyulmuş ktmer. 
Semer kemer : 

Bir nevi şişkin sivri kemer 

Sivri kemer (Fr. Arc brise, arc en ogive; 

İog. PointeJ arch; Alın. Spitzbo

gen ; Arap. oavs muraf)f)as, qavs 
maksOr) : 
.Merkezleri ayn iki kavsin teşkil 
ettiği, tepesi keskin köşeli kemer. 
Kırık kemer. 

Merkezi üzengi hattından daha aşa
ğıda bulunan kemer. 

Taşkın kemer (Fr. Arc outrepasse; İng. 

Horseshoe arch, stilted arch; Alm. 
Hu/eisenbogen ; Arap. oavs menft2h) : 
Kavsi merkezlerden geç;·n çizginin 
altına inen kemerlere '•erilen um-0.
mi isim. Kalkık kemer. 
Amalı kemer, bir taşkın kemerdir. 

Yan daire kemer (Fr. Arc plein-cintre; 
İng. Roundheaded arch, semicircular 
arc . •  ; Alm. Halbkreisbogen, Rundbo
gen; Arap. oavs nü/ daireh) : 
Bir dtirenin yansı şeklinde olan 
tek merkezli kemn. Yuvarlak lte-

- ·--- - - - ------
mer, yay kemer, beşik kemer, da
ire kavisli kemer. 

KE MER AÇIKLIÖI (Fr. Trav�e; İng. 

Bay; Alm. Joch. Gewölbeabteilung; 
Arap. Fethatu'l-qavs) : 
Bir kemerin iki ayak'ınm arasında
ki mesafe. 

KEMER BnYNU (Fr. Retombee; İng. 

Springer; Alm. Anf aenger eines 
Gewölbes; Arap. Unuqu'l-qavs) : 

Bir kemer kavsinin alc kısmı, baş
ladığı yer. 

KEMER GÖZÜ (Fr. Travee; İng. 

Bay ; Alın. Gewölbejoch, Gewölbeab
teilung; Arap. Ferağu'l-qavs) : 

Bir arkadın, yani ayaklarıyla bcrA
ber bir kemerin çerçevelediği boş
luk. 

KEMER KARNI (Fr. Intrados; . İng. 
Sof/it; Alm. innere Laibung ( Lei
bung), innere Gewölbeflaeche) : 

Tonoz veya kemerin iç tarafında, 
kemer taşlarının hus-0.le getirdiği 
içbükey satıh. 

KEMER KAVSİ (Fr. Arc: fng. Arch; 
Alm. Bcıgen; Arap. Munhani'l-qavs) : 
Kemerin hendesi şekli, kemerin iç 
kenarının şekli. 

KEMER KÖŞELİGİ : Bk. KÖŞELİK 
KEMERLEME (Fr. Arcature; İng. 

Arcature, Arcading; Alm. Bogens
ıellımg, Bogenreihe; Arap. Saffu'l

aqvıls) : 
Birden fazla kemerin yanyana sıra
lanışı. Kemer dizisi. 

KEMERT AŞI (Fr. Claveau, V oussoir; 
İng. Arch-sıone, 'Doussoir; Alm. 
Keilstein, Wölbstein; Arap. Haceru'l 
-qavs) : 
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Bir kemeri teşkil eden taşlardan 

her biri 

KENGER (Ut. Acanıhus; Fr. Acenıhe,· 

-ıı;g.-Acanthus ,· Alm. Akanıhus, 

Baerenklau) : 

Yaprağı sütun �lıklannı süslemek 

için örnek tutulan yaban enginarı . 

KENTAVROS (Yun. Kenıauros; Lilt. 

Cenıaurus ,· Fr. Centaure; lng. Cen
ıaur; Alm. Kentaur ,· Arap. St111tor) 
Yunan mitolojisinde geçen, üst kıs
mı insan, alt ve arka kısmı at şek
linde, kötü ruhlu karışık varlıklar.  

KERAMİK (Fr. Ceramiqıuı : İng. Ce

ramic, fictile arı, pottery ,· Alm. 
Keramik, Hafnerkunst, tonbildnerei, 
Töpferei, Töpferkunsı : Arap. Qir
mid) : 

Fırında pişirilerek yapılan her nevi 
toprak çanak, çömlek ve levhalara 
verilen umtimt isim. 

KERPİÇ (Fr. Torchis; İng. Mud plas

ter, mudbrick, loam and strar.o :  Alm. 
Strohlehm; Arap. Labin) : 
Saman katılı çamurdan kalıba dö
külerek güneşte pişirilen ve duvar 
örmekte kL llanılan malzeme. 

KESİT (Fr, Coupe; İng. Section; Alm. 

Durchschnitı,· Arap . Resm qat'f, 
maqıaa) : 

Bir bina veya cismin iç yapısını 
göstermek üzere herhangi bir ye
rinden bir satıhla kesildiği farzedi
lerek çizilen resim. 

Enlemesine kesit (Fr. Coupe ıransfersale,· 
lng. Cross-s�ıion, ıransverse section; 
Alm. oıuırschniu; Arap. Maqıaa' 
ardl) : 
Bir bina veya cismin enlemesine 
kesildiği farzcdilerek çizilen resim; 

küçük mihver üzerinden alınan ke
sit. 

Uzunluğuna kesit (Fr. Coupe longiıu-

dinale; İng. Longııudmal secıion ,· 
Alm. Laengsschnitt ,· Arap. Maqtaa, 
ıulIJ : 
Bir bina veya cismin uzunlamasına 
kesildiği farzedilerek çizilen resim ; 
büyük mihver üzerinden alınan 
kesit. 

KİLİT TAŞI (Fr. Clej; İng. Keysıone, 

Headsıone, knob-boss, ceiling-boss, 
roof-boss ; Alm. Ger.oölbe-schlusssıein 
Arap. Ma'qid. 
Bir Kemer veya kubbede tam tepe
ye konan ve diğer taşları bağla
yan parça. Anahtar taşı, kenat taşı. 

K İREÇ TAŞI (Fr. Calcaire,· lng. 

Limestone,· Al'l'l. Kalkstein; Arap. 
Hacer kilsi) : 
Kireç istihsilline yarayan, ayni za
manda yapılarda da kullanılan be
yaz, yumuşak bir taş nevi. 

KİRİŞ (Fr. Solive, Pouıre, Sabliere, 

lambourde; lng. Joisı, beam, rafter, 
raising-piece ,· Alm. ouerbalken, Bal
ken, Saumschr.oelk, Setım:lııoelle, 
Spannrahmen; Arap. C/iizeh) : 
Döşeme ve tavanı taşımak üzere 
iki duvar arasındaki boşluğ l ufki 
olarak LoZatılan kalın kerestelere 
verilen umamt isim. 

KLASİK (Fr. Classiqıuı
0
: İng. Classic, 

classical; Ahn. Klassisch; Arap. 
Klô.sikl) : 
Bir çığırın en mü�ckimil çağında 
erişilmiş kaide ve ölçülere uygun. 
Aklın hakim. olduğu, süsten ve lü
zumsuz unsurlardan sıynlmış sanat 
veya eser. Her zaman için beğeni
len, modası geçmiyccck, örnek ola
cak kadar mükemmel eser. 
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KLASİ K SANAT (Fr. Classique; İng. 

Classic art, Classi calart; Alm. Klas
sische kunst) : 
Attik sanannda FiJyas devrine ait 
Geniş ınWda Greko-Romen s::ınatı. 

KLOSTRA (Fr. Claustra; İng. Pier- _ 

ced slabs; Alm. Durchbrochene Ste
inplatten; Arap. Muttaka, muşeb
bek) : 

Mermer, taş veya alçıdan yapılmı� 
pencere kafesi . 

KOLORİST (Fr. Coloriste; lr.g. Colau-

risı; Alm. Kolorist; Arap. Mudeb
bic) : 
Renge çok ehemmiyet veren, fazla 
renkle çalışan sanatkAr. Renkçi . 

KOMPOZİSYON (Fr. Compsitian ; İng. 

Composiıion ; Alnı. Bildgestaltung; 
Arap. inşa) : 
Bir sanat eserinin tertip ve tanzim 
edilişi ; ayrı ayn uı;s,1rların bütün 

içinde yer alışı, terkip edilişi .  Bir 
sanat eserinin bünyesi . Bir sanat 
eserinin heyeti umumiyesi. 

KOMPOZİT (Fr. Composite; İng. 

Composiıe; Alm. Gemischı; Arap. 

Murekkeb) : 
Birbiriyle kaynaşmamış, hususiyet

lerini muhafa1.a eden ayn ayn un
surlardan mürekkep. Muhtelit, ka
nşık. 

KOMPOZİT BAŞLIK (Fr. Ordre 

composite; İng. Composite o�der; 
Alm. Römische Saeulenordnung; 
Arap. Tac kompoziı) : 
Hem iyon başlığının kıvrımlanm, 
hem ce  korent başlığındaki kenger 
yaprağı dizilerini ihtiva eden Ro
ma süıun başl·ğına verilen isim. 

KONGLOMERA (Fr. Conglomeraı ; 

İng. Conglomerate ; Alnı. Konglo
rat) ; 
Muhtelif maddelerin birikmesinden 
meydana gelen türlü renklerde taş. 

KONSOL (Fr.  Console,· İng. Bracket 

console; Alm, Konsole, Kragstein) : 
Yapıların korniş, balkon gibi çıkın
tılı kısımlarını tutmak için altları
na konulan S şeklinde kıvrımlı des
tek. Dirsek .  

KONTUR (Fr. Contour ,· İng . Outline; 
----'--

Alm. Umriss; Arap. Muhit) : 
Bir cismi sını layan, çepeçevre ku
şatan çizgiler. Çevre çizgisi. 

KORENT TARZI (Fr. Ordre cllT'int

hien ; İng. Corı"nthian order; Alm. 
Korinthische Ordnung; Arap. Ko
rensl) : 
Yunan mimarisin in üç büyük niza
mından biridir. İyon tarzından ken
ger yaprakla�ı ile süslü sütun baş
lık/an ve konsollarla ı esteklenen 
kornişi ile ayrılır. 

KORKULUK (Fr. Parapet, Bal11strade; 

İng. Parapet, breastıoork, breasthigh 
wall, railing, balusıer-railing, open 
parapet, balustrade; Alm. Brustwehr, 
Steinbrüstung, Doçkengeliinder Brüs
tung, Brustlehne; Arap. Darabzfn) : 
Önü, yanı açık yüksek bina kısım· 
lannın kenarlarına, aşağı düşmeyi 
önlemek için konulan alçak duvar 
veya parmaklığa verilen umumi 
isim. Trabzan, parmaklık, siper. 

KORNİŞ (Fr. Corniche; İng. Cornice; 

Alm. Gesims, Kranzgesims;  Arap. 
Tunu/) : 
Bir yapının üst kenarını teşkil eden 
çıkıntı ; saç.ddığm / riz üzerine ta
şan üst kısmı; bina cephelerinin, 

kapı, pencere gibi açıklıkların üs-
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tünü süslemek için yapılan çıkıntı
lı si/meler. 

KÖFEKİ TAŞI : 

İnşaatta kullanılan, açık renkli de
likli ve hafif, işlemesi kolay, za
manla sertleşen bir taş nevi. 

KÖŞELİK (Fr. Ecoi'nçon; İng. Span

drel; Alm. Spar.drille, Zwickeljeld, 
Zwickeljüllung, Zwickel; Arap . Qur
netu'l-qavs) : 
Y anyana iki kemer arasında kalan 
iki kenarı kavisli, üçgene benzer 
kısım. Bir kemer kavsinin iki yar.
da dış çerçeve ile teşkil ettiği bir 
tarafı kavisli üçgene benzer kısım. 
Kemer köşeliği, kemer tablası. 

KRÜSİFORM (Fr. Crucifarme ; lng. 

Cruciform; Alın. Kreuzförmig ; A
rap. Mutasıilib) : 
Birbirlerini ortalarından elik olarak 

kesen iki kol şeklinde. Haç şeklin
de, haçvAri. 

KUBBE (Fr. Coupole, DOme; İng. Cu
-

pola, Dome; Alın. Kuppel; Arap. 

oubbeh) : 

Bir binanın üstünü örten yarım 
küre biçiminde örtü. 

KUBBE FENERİ (Fr. Lanternon; İng. 

Lanıern-turret, sky-ligth turret ; Alm. 
Haube, Dachaufsatz) : 
Yapının içini aydınlatmak için kub
besinin tepesine yapılan yüksekçe, 
üstü örtülü etrafı pencereli ilave. 
Aydınlık feneri. 

KUBBE KASNA�I (Fr. Tambour; İng. 

Drum; Alm. Tambur, Trom1t11l, 
cylindrischer Unıerbau einer Kuppel; 
Arap. Ttiretu'l-qubbeh) : 
Yapıların üst kısmında yer alan, 
üzerine kubbenin oturtulduğu da
irevi duvar. 

KUBBE KULESİ : Bk. KUBBE FE

NERİ 

KOFI (Fr. Cou/ique; lng. Cuftc, Ku

ftc ;  Alm. Kufisch; Arap, KQ/t) : 
Adım Kiifo şehrinden alan, köşe
leri dik açılı en eski İslam yazısı. 
Kufinin çiçekli, f atrançlı . .  gibi ek 
isimlerle anılan çeşitleri vardır. 

KULVA R (Fr. Couloir ; İng. Lobby; 

Alm. Vın-bindungsgang; Arap. Dih
liz) : 
Bina dfilıilinden dışarı çıkaran ge
çit, debl "z. 

KÜLAH (Fr Toit en poiwiere, toit 

conique; İng. Pepper-box, candles
nuffer roof; Alın. Pfefferbüchse ; 
Arap. Mahrüt) : 

Minare, kule, minber gibi, mima ri 
unsurların üzerin i örtmek için kul
lanı lan ucu sivri, mahr(iti veya eh
rami çatılara verilen umiimi isiin . 
Külahlar örttükleri unsurla beraber 

anılırlar. 

KÜLLİYE : 

Cami, medrese, türbe, hamam ve 
imaret (aşevi) den müteşekkil man
zOme. 

KÜNBET : 

Üstü mahrftri veya ehramı bir ça
tı ile örtülü türbelere; hassaten 
Selçuklu türbelerine verilen isim. 

L 
LACİVERT TAŞI (Fr. Lapis-lazuli, 

Pierre d'azure, lazulite ; lng. Lapis 
lazuli, azure; Alın. Lasurstein; A
rap. Haur ltizımerd) : 
Pul pul, beyaz damarlı, IAcivert 
boya istihsil edilen ve kase, kadeh 
yapmakta; kakma işlerinde kullanı
lan koyu mlvi renkli bir taş. 
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LANTERNON : Bk. KUBBE FENERİ 

LAYTMOTİV (Fr. Leiımoıive; İng. 

Leiımoıiv; Alm. Leitmoıiv, Grund
thema) : 
Motiflerin akışı arasında muayyen 
aralıklarla tekrarlanan esas motif. 
Bir kompozisyona, tekerrür ederek 
hususiyet veren tema. 

LEITMOTIV : Bk. LAYTMOTİV. 

LENTO (Fr. Linıeau ; lng. Lintel, 

door-head, cross-piece; Alın. Archit
rav, Oberschwelle (obere Schwelle), 
Sturz ; Arap. Cisr) : 
Kapı, pencere gibi boşlukların üs
tüne ufki olarak konulan atkı. Atkı, 
atkı taşı, üstüntaşı, üst eşik. Len
tolar, taş, demir, ağaç gibi çeşitli 
maddelerden yapılırlar. Taştan o

lanlar yekpare veya oymalı kesile
rek birbirine takılmış ve kenetlen
miş parçalardan mürekkep olabilir
ler. 

LINTEAU : Bk. LENTO 

LOGGIA : Bk. ŞAHNİŞİN 

LOTÜS (Fr. Lotus; İng . Lotus; Alm. 
Lotus ; Arap. Fül Misri) : 

Mısırda yetişen ve bilhassa Mısır 
ve Hindistanda yapıları süslemekte 
kullanılan bir motife vücut veren 
bitki. Bazı sütun başlıkları ve kub
beler şeklen lotüse benzetilerek bu 
isimle  anılırlar. 

LÜLE : 

Suyun istenilen şekilde akması için 
çeşmelere takılan ağızlık. 

M 
MADALYON (Fr. Medail/on ; İng. 

Rounde/; Alm. Rundbild, Kreisfe/d, 

Krei-sf/aeche, Scheibe) : 

Bilhassa bina cephelerini süslemek 
için yapılan, içi t iirlü teknik ve 
konu ile işlenmiş olan yuvarlak 
çerçeveli levhalara verilen isim. 

MAKSÜRE (Fr. Maksoura ( Maksou
rah) ; c/austrum; lng. Maqsura ; 
Arap. Maqsürah) : 
Cimilerde hükümdarlar için, umu
ma mahsüs kısımdan parmaklık ve
ya kafesle aynlan yer. 

MANlERISME : Bk. MANİYERİZM. 

MANİYERİZM (Fr. Manimsme; İng. 
Mannerism; Alm. Manierismus; 
Arap. Tasannu') : 
Bir sanat eserinde, bilhassa resim
de en küçük detayın bile ince ince 
işlenmesi. Sadelikten uzaklaşarak 
teferruata dalma, özentiye düşme. 
En yüksek eserlerini vermiş bir çı

ğırda ifrata düşme. 

MAUSOLEUM (Yun. Mausoleion; Ut. 
Mausoleum; Fr. Mauso/ee; lng. 
Mausoleum; Alm. Mausoleum, Pra
chtgrab, Grabkapelle, Grabmal; Arap. 
Darih) : 
Mausoleon (Karya satrapı Mauso
los'un mezarı) dan alınarak ünlü 
şahsiyetlerin abidevi mezarlarına 
verilen umumi isim. İslamiyetteki 
türbe karşılığı. Anıtkabir. 

MAZGAL (Fr. Creneau ; İng. Batt
lement, indentation loopho/e ; Alm. 
Zinne, Schiessloch) : 

Yüksek olan sur ve burçların kor
ku/uklannda, düşmana ok, taş . . . 
atmak için aralıklarla bırakılmış 
açık kısımlara, yAni iki mazgal si
peri arasındaki boşluğa verilen isim. 

Çıkma mazgal (Fr. Breıeche; lng. Bar
tizan, braıtice, oriel; Alm. Gusser
ker) : 
Surların aşağı kısmını korumak için 

/ 
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duvann üst kısmına yapılan cumba 
gibi çıkıntılı, altı açı� mazgal. Te
pe mazgalı, kale cumbası. 

MAZGAL SİPERİ (Fr. Merlon; İng. 
Merlon, cope stone ; Alm. Mauer
zacke) : 
Kalelerin üstünde, düşmanın ok ve 
taşlarından korunmak için yapılmış, 
insan boyunda aralıklı duvar par

çalarına ve bu şekle benzeyen süs
lere verilen isim. 

MEANDR (Fr. Meandres; İng. Greek 
key paıtern, Jret, meanders; · Alm. 
Maeander) : 
Dolambaçlı, çaprazlama veya kırık 
çizgilerle yapılan su. Grek, aşık 
yolu, sarhoş yolu . 

MEANDRE : Bk. MEANDR 

MEPLA (Fr. Meplat ;  İng. Flattened, 
half-flat; Alm. halbflach ; Arap. 
Nufür hafif) : 
Yassı, basık. 

MEPLAT : Bk. MEPLA 

MERLON : Bk. MAZGAL SİPERİ 

MİHRAP (Fr. Mihrab, İng. Mihrab, 
pra:,er niche; Alm. Mirab, Gebet
nische; Arap. Mihrô.b) : 

Camilerde kıble istikametini göste
ren, umfuniyetle süslü bir niş bA
linde olan kısım. 

MİHRAPÇIK : 

Umumiyetle portallerin giriş hüc
resi (kavsaranın altı) nin iki yanın
da bulunan, şeklen mihraba benzer, 
fakat fonksiyon bakımından mıh
rapla alakası olmayan hücre. Mih
rabiyelik. 

MİNBER (Fr. Minbar, mimbar, chaire; 

İng. Minbar, moslem pulpit; Alm. 
Moscheenkanzel; Arap. Minbar) : 

Cuma namazı kılınan camilerde 
mihrap'ın - cemaata göre - sağ ta
rafına konulan, hutbe okunmasına 

mahsus, merdivenli, müzeyyen 
kürsü. 

MİNYATÜR : (Fr. Miniature, enlumi

nure; İng. Illumination, miniature -
painting, miniature; Alm. Miniatur, 
Miniaturmalerei, Buchmalerei; Arap. 
Minyatur) : 

Yazmaları süslemek ve metni ay
dınlatmak için, p.mpektif ve gölge 
kullanılmadan, renkler karıştırılma
dan, kendine mahsus bir teknikle 
yapılan tezyini karakterdeki resim
lere verilen isim. Nakış . 

MODLE (Fr. Modele ; İng. Modelling; 
Alm. Modellierung, Innenzeichnung; 
Arap. Musavı•a) : 

Mücessemleştirilmiş, hacmi ifAde 
edılmiş, kabarnlan belirtilmiş. Ka

bartı, çıkıntı. 

MOLOZ TAŞI (Fr. Moellon; İng. 
Asklar, rag - stone, ruble; Alm .  
Bruchstein) : 

İrili ufaklı, gayri muntazam taşlara 

verilen isim. 

MONÜMANTAL (Fr. Monumental; 

İng. Monumental; Alm. Mcınumen
tal ) : 

Resim, heykel ve mimarlıkta ölçü
leri büyük olan sanat eserlerine 
verilen vasıf. Abidevi. 

MOTİF (Fr. Motif; İng. Motif, subject, 
pattern ; Alm. Moti'D, Thema, Vor
wurf, Muster) : 

Umfuni olarak güzel sanatların her 
kolunda kompozisyonun esasını teş
kil eden unsur. Tezyinatta süs 
teşkil eden ayn ayn şekillere ve

rilen isim. 
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MOZAYI K (Fr. Mosaique, İng. Moza
ic; Alın. Mosaik; Arap. Zellic, fu
sayfisa) : 
Yan yana konulan ve bir harçla 
duvara tutturulan küçük mikaplar 
halindeki renkli taş ve camlarla 
meydana getirilen şekil ve resimlere 
verilen isim. 

MUDEKHAR (Fr. Mudejar; İng. Mu
dejar; Alrn. Mudejarkunst) : 

Endülüste hıristiyanlann hakimiyeti 
zamanında İslAm sanatının tesiri 
altında doğan kanşık üslup'a veri
len isim. 

MUKARNAS (Fr. Sıalactite; İng. 
Stalactite; Alm. Deckenzapfen, kalk
sinter, Tropfsteı"n ; Arap. Muqarnas) : 
Mimaride, içerlek bir kısımdan 
üstte bulunan çıkıntılı bir satha 
geçerken bir destek ve aynı za
manda süs teşkil etmek üzere taş
tan veya tuğladan yapılan menşıiri, 
küçük bindirmeliklere verilen isim. 
!stalaktit. 

MÜDÜRGE TAŞI : 

Bazalta benzeyen koyu renkli sert 
bir taş nevi. 

MÜZEHHİP (Fr. Enlumineur; İng. 
Illuminator, limner; Alm. Buchma
ler; Illuminist ; Arap. Muzehhib) : 

Yazma kitap ve murakkaların ke

narlarına, boya ve yaldızla motifler, 

sular . . işleyen sanatkar. 

NAKKAŞ (Fr. Miniaturiste, en/umi
neur; İng. Illuminator, limner, mi
niaıure - painter; Alm. Miniator, 
Illuminist, Buchmaler) : 

Eskiden minyatür ve tezyinatla 
yazmaları süsleyen sanıtkara veri
len isim. 

NATÜRALİZM (Fr. Natura/isme; İng. 

Naıuralism; Alm. Naturalismus; 
Arap.  Mezheb ıabi'I) : 
Konuyu tabiattan almak ve unsur 
ları oldukları gibi tasvir etmek 
mesleği. 

NECEF TAŞI (Fr. Quartz hyalin, 
Cristal de roche; İng. Rock-crysıal; 
Alm. Bergkrisıal; Arap. Billur ha
ceri) : 
Muhtelif nevileri olan ve daha zi
yade, tesbih, yüzük taşı, mühür . .  
yapI112kta kullanılan beyaz, oldukça 
şeffaf bir taş. 

NEF (Fr. Ne/; İng. Nave; Alm. Schiff, 
--Langhaus ; Arap. Balat) : 

Kiliselerde esas kapıdan koroya 
doğru uzanan, birbirinden sütun
larla ayrılmış uzun sofaların herbiri. 
Kiliseler bir veya müteaddit nefti 
olurlar. 

Orta nef (Fr. Ne/ cerıtrale ; İng. Chief 
nave; Alm. Haupıschijf, miııels
chiff; Arap. Balat eosaı) : 
Birden fazla nefli kiliselerde ortada 
bulunan ve diğerlerinden daha ge
niş olan nef. 

NERVURE : Bk. NERVÜR 

NERVÜR (Fr. Nervure; İng. Rib, 
vaulıing rib ; Alm. Rippe, Gewöl
berippen; Arap. ' Urüq) : 
Tonoz ve kubbelerde ta�tan yapıl
mış i keleı:, çerçeve, kaburga. Di

limli kubbelerde dilimlerin ek yer

IPrine konulan yuvarlak kesitli sil
meler. Umumi olarak damar, çubuk. 

NESHİ : Bk. NESİH 

NESİH (Fr. Naski, Neskhi, Naskhi; 

İng. Naskhi; Arap. Neskh) : 
Bilhassa Osmanlıların yazmalarda 
kullandıkları ; birçok çeşitleri bulu
nan, yumuşak, köşeleri yuvarlak
laşmış, işlek bir yazı nevi. 
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NESTALIK (İng. Nasta'liq ; Arap. 
Neskhta'liq) : 

Nesihle Talikın karışmasından mey
dana gelen bir yazı nevi. 

NICHE : Bk. NİŞ 

NİŞ (Fr. Niche ; İng. Niche, recess ; 
--Alm. Nische) : 

Tezyini, pratik veya in�ai maksat
larla duvarlarda yaplan çeşitli hüc
re, yuva, göz vesaireye verilen 
umiirni isim. 

OCULUS : Bk. OKUI.US 

OKULUS (Fr. Oculus, oeil - de - boeuf; 

İng. Round-window, bull's eye, cir
cular window; Alın. Rundfenster, 
Ochsenauge, Okulusfenster) : 

Duvarlarda, alınlık tablalannda bu
lunan beyzi veya yuvarlak pencere. 

OTUR l MALIK (Fr. Soubassemenı; 

İng. Basemenı, base, dado; Alm. 
Grundmauer, Unterbau; Arap. Ric
lu' 1-haiı > : 
Bir duvarın, bir binanın silme, çı

kıntı veya kaplama farkı ile sınır
landırılan alt kısmı. Üsttemel, etek. 

PAGOD (Fr. Pagode; İng. Pagoda ; 
Alm. Pagode, Göızenıempel) : 

Hindistan, Çin ve umiimiyetle u
zak-doğuda bilhassa müteaddit kat
lar halinde yükselen mabetlere ve
rilen umfuni isim. 

PALMET (Fr. Palmette; İng. Palm
leaf, palm-shaped ornament, honey
suckle; Alm. Palmblaııornamenı, 
Palmstengel ) : 

Hurma yapraklarından mülhem sıi
lize yaprakların mütenazır olarak 
sıralanmasıyla elde ecilmiş ve bil
hassa mimari tezyinatta çok kulla
nılmış olan süs motifi. 

PANDANTİF (Fr. Pendentif; İng. 

Pendentive ; Alm . Eckzwiçkel, Haen
gezwickel, Gewölbzwickel, Kuppel
zwickel ) :  

Bir kubbeyi taşıyan büyük kemerle
rin aralarında, umumiyetle içi mu
karnaslarla doldurularak inşa edilen 
ve kare plandan dairevi plana geç
meyi sağlayan t:ç  kenarlı küre 
parçası biçimindeki mimm unsura 
verilen isim. 

PANO ( Fr. Panneau;  İng. Panel; Alm. 
-"Ta/el, füllung; Arap. Semavah) : 

Mimaride, marangozlukta ve oy

macılıkta, bir çerçeve ile sınırlan
dırılmış düz veya işlemeli satıhlara 
verilen umiimi isim. Kitabe, kita
belik, ayna, tabla. 

PARŞÖMEN (Fr. Parchemin ; İng. Par
chmenı; Alm. Pergament ; Arap. 
Varaq bmuman) : 
Eski Bergama'da, üzerine yazı yaz
mak için husfısi olarak terbiye edi
lip hazırlanan koyun veya keçi 
derisine . verilen isim. 

PAYEN (Fr. Paien; İng. Pagan ; Alm. 
Göızendiener; Arap. Muşrik, Vase
nf) : 
Çok tanrılı, puta tapan, müşrik. 

PEPİBOL (Yun. Peribolos ; Fr. P&i
bole ; İng. Peribolus ; Alm. Umfas
sungsmauer) : 

Eski Yunan mabetlerinin heykeller 
ve nezir yapılarıyla süslü çevresi. 
Bir mukaddes yeri kuşatan duvar. 
Umfuni olarak dış avlu, harim. 

PERIBOLE : Bk. PERİBOL 

PERSPEKTİF (Fr. Perspecıive; İng. 
Perspecıive ; Alm. Perspekıive;  Arap. 
Resmu'l-menzür) : 
Mesafe ile cisimlerin görünüşü a-
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rasındaki miinhebet. Cisimleri bir
birlerine olan mesafelerine bağlı bir 
nisbete göre resmetme. 

PERVAZ (Fr. Bordure; İng. Border; 
Alm. Borte, Einfassung, Randleisıe, 
Arap. !tar) : 
Kapı ve pencere gibi mimAri kı
sımların, panoların, halıların etrafı
nı kuşatan, çerçeve mahiyetinde, 
süslü veya süssÜZ, düz veya çıkın
nlı, dar ve uzun, parçalara verilen 
umfuni isim. Kenarlık. 

PETEK : 
Minarenin şerefeden külaha kadar 
olan kısmı. 

PLASTİK (Fr. Plastique; İng. Plasıic ; 
Alm. Plastik, Bildnerei ;  Arap. Tec 
sim) : 
Bir cismin yuğrulabilir bir madde 
ile örn eğini yapma. Heykelciliğin 
her nevi . Umiimi olarak bir mü
cesscmi üç buut içinde tasvir etme. 
Üç buutlu eser. 

PLATERESQUE : Bk. PL.ATÖRESK 

PLATÖRESK (Fr. Plateresque; İng. 
Silversmith's sıyle ; Alm. Plateresk
sıil, Goldschmiedstil, Silberschmied
stil ) : 

Mimaride, kuyumculuk işlerindeki 
şekilleri ve tezyinatı andıran, hu
sft iyle İspanyol rönesansını karak
terlendiren üslüp'a verilen isim. 

POLİKROMİ (Fr. Polychromie ; İng. 
Polychromy, applied coloring; Alm . 
Vielfarbigkeic, Mehrf arbigkeiı,farbige 
Fassung; Arap. Telvin) : 
Renk çeşitliliği, çok renklilik, ren
garenk olma, elvan. Çok renkle 
çalışma, çeşitli renkleri kullanma. 

PORCHE : Bk. Kapı revakı 

PORTAL (Fr. Portail; İng. Doorway, 

gaıe, gateway;  Alın. Portal; Arap. 
Bab kebir) : 
Mühim binaların cephelerinde yer 
alan ve binanın mimari üslup'unu 
temsil eden monümantal cümle ka
pılarına verilen isim. Taçkapı. Por
taller bulundukları cephenin, dik
kati ÜZerine çeken en süslü, en 
büyük unsurudur. 

PORTRE (Fr. Portraiı ; İng. Portrait, 
likeness ; Alm. Portraet, Bildnis, 
Ebenbild; Arap SUt-eh) : 
Bir şahsı maddi ve manevi husu
siyetleriyle gösteren resim veya 
heykel. Umılmi olarak bir nev'i 
değil, bir ferdi temsil eden resim 
veya heykel. 

PORFİR : Bk. SOMAKİ 

PROFİL (Fr. Profil; İng. Profile, side 
view; Alm. Profil, Seitenansicht ;  
Arap. Canibiyye) : 
Bir binanın, bir mimari unsurun . .  
d ik  olarak alınan kesiti. Bir çehre
nin tam yandan görünüşü. Umii
mi olarak yandan görünüş. Yandan 
görünüşe göre yapılan resim veya 
kabartma. 

R 
RAMPA (Fr. Rampe;  İng. Ascent, slo

pe; Alın. Sıeigung) : 
Bazı binalarda, merdiven yerine ya
pılan tatlı meyilli yol. 

RA YONNANf : Bk. ŞU ALI 

REALİZM (Fr. Realisme; İng. Realism; 
Alm. Realismus, Realistik ; Arap. 
Vaqi'iyye) : 

Konu ve üslup bakımından hayatı 
ve tabiau olduğu gibi aksettirmek 
mesleği . 

REKON STRÜKSİYON (Fr. Recon-
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sıruction ; İng. Rebuilding; Alm. Wi
ederaufbau ; Arap. Tecdid) : 
BAzan restitüsyonla aynı manada 
kullanılan bu kelime, restitüsyona 
göre inşa eaneyi veya restitüsyona 
göre yapılan abideyi ifade eder. 

RENGZEN : 

Nakkaşhanelerde, bir gurup tara
fından çeşitli işleri bölüşülerek müş
tereken yapılan minyatürleri boya
yan, renklendiren sanatkar. Renk-

çi. 

RENSO (Fr. Rinceau ; İng. Foliage -

scroll; scrol - work, running scroll, 

leaf scroll, scroll of tendril; Alm. 

1.Aubwerk) : 
Yapraklı ve blzan da çiçekli, mey
valı ince dalların dışardan içeriye 
doğru kıvrılıp birbirine dolanarak 
helezonlar hfilinde devam etmesin
den meydana gelen süs . Kıvrımda!, 
kıvrıkdal. 

REPERTUVAR : Bk. SANATKARIN 
REPERTUVARI 

RES Tİ TÜSYON (Fr. Restitution ; İng. 
Reconstruction) : 
Kısmen veya tamamen yokolmuş 
veya ilk şekli değiştirilmiş bir abi
denin orijinal plAnını, elevasyonunu 
tezyinatını harabesine, kalıntılarına 
veya kaynaklara göre yeniden çiz
me; bu şekilde çizilen plan, ele
vasyon, tezyinat. 

RESTORA SYON (Fr. Resıauration ; 
İng. Restoraıien, renovation ; Alm. 
Wiederinstandseızung, Wiederhers
tellung; Arap. lsla/ı) : 
Bir sanat ese rinin harap olan kı
sımlarını aslına uygun olarak onar
ma. 

RETOMBEE Bk. KEMER BOYNU 

REVAK- (Fr. Porıique; İng. Porıico, 
rivaq ; . Alm. P,ırtikus, Saeulenhalle; 
Arap. Rwdq) : 
Duvıırla aralarındaki mesMe tonoz 
veya damla örtülü kemer sıralarının 
teşkil ettiği yanı açık dehliz. 

Kapı revakı (Fr. Porche; İng. Porch, 
Galilee; Alm. Eingangshalle, Vor
halle) : 
Portallerin, bünyesinden ayrı ola
rak önüne yapılan, bir veya üç 
tarafı açık, sütunlu sundurma . Gi
riş hücresi. 

RİBAT (Fr. Ribtit ; İng. Ribat ; Arap. 
Ribıiı) : 
İslam imparatorlu�nun kara ve 
deniz hudutlarının mühim c oktala
nnda yapılan, mücahitlerin barın
dığı, dini karakteri olan ve bir 
kervansaray vazifesini de gören 
müstahkem mevkilere verilen isim. 
Ribatlar, mürekkep fonksiyonlarının 
icabı olarak bir surla kuşatılmış 
bir mescit, müteaddit odalar, an
barlar, ahırldr, sarnıç..  ve ayni za
manda gözcü kulesi vazifesini gö
ren bir minareyle teçhiz edilmiş
lerdir. 

RINCEAU : Bk. RENSO 

RİTM (Fr. Rythme (rhythme) ; İng. 
Rhythm; Alm. Rhythmus, takt
maessige Bewegung; Arap. ltti:ıin) : 
Umumi manada, bir kompozisyon
da, farklı unsurların münavebe ve 
muayyen aralıklarla birbirini takip 
etmesi. Vezin .  

ROKOKO (Fr. Rococo; İng. Rococo ; 
Alm. Rokoko, Sclmörkel - und Mus
chelwesen, Muschelstil) : 
XVIII. Asnn ortalarına doğru Ba
rok üslup'u takiben Fransada, düz 
hatlara bir tepki olarak doğan, 
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XIX. Asırda Türkiyede de yayılan 
yuvarlaklaştırılmış çizgiler ve fazla 
özentili şekillerle karakterlenen ve 
Barok Qs!Qbun aşırı kalabalığı, 
ağırhğı yanında hafif ve ince bir 
görünüşe sahip olan tezyini üslup. 

ROTOND (Fr. Roıonde; İng. Rotunda; 
Alm. Roıunde, Rımdbau ; Arap . 
Bina' dairi) : 

Dairevi plan üzerine inşa edilmiş 
kubb.?ıi bina. Yuvarla!< yapı .  

ROTONDE : Bk. ROTOND 

ROZAS (Fr. Rosace; İng. Rose-window; 
Alm. Rosetıe) : 

Yuvarlak şekilde düzenlenmiş tez
yini yapraklardan ibaret, gülü ha
tırlatan mimari süs. Gülbezek . 

ROZET (Fr. Rosetıe; İng. Roseıte) : 
Merkezde bulunan bir yıldızın et
rafında yeralan çeşitli şekillerin 
meydana getirdiği süs. 

RÖLİYEF : Bk.  KABARTMA 

RÜMİ (Arap. Selcuqt) : 
--xiıadolu Selçuklularının kullandık

ları filiz ve yaprak şeklinde üslftp
laştırılmış ( Sılize ) hayvan mo
tif !erinin meydana getirdiği dolaşık 
tezyioata verilen isim. 

s 
SAHINLIK (Fr. Palier; İng. Landing, 

broad sıep; Alm. Treppenabsatz, 
Ruhepodest, Podesı, Ruheplatz, Trep
penpodesı) : 

Merdivenlerin ortalarında ve bitti
ği yerde yapılan düzlükler. 

SANATKARIN REPERTUVARI (Fr. 
Rcpertoire de f ormes, Reportoire de 
sujets; İng. Art treasure; Alm. FıJT
menschatz, Sıoffgebieı) : 

Sanatkirın sahip olduğu ve kul
landığı konu, motif, renk •. çeşitleri . 

SARAK (Fr . Bandeau; İng. String -
course; Alm. Bandgesims) : 
Binaların yüzlerinde ufki olarak 
devam eden enli, az çıkınnlı, süslü 
veya düz silmelere verilen isim. 

SCR OLL : Bk. SKROL 

SEMBOL (Fr Symbole ; İng. Symbol; 
Alm. Sinnbild; Arap. Remz, ıimsô.1) : 

Bir şeyi tanıtan, temsil eden şekil, 
alamet. Bir manayı, mücerret bir 
fikri ifade eden timsal, remiz. 

SENFONİ (Fr. Symphonie; İng. Symp
lumy; Alın. Sinfonie) : 
Umfuni olarak, bir kompozisyonda 
yeralan unsurların birbiriyle uyuş
ması, kaynaşması. 

SERDAP (Fr. Serdab, Cave ; İng. Gel
/ar; Alın. Keller; Arap. Sirdılb) : 
Sıcak ülkelerde evin altınd ı yapı
lan serin odalara verilen isim. 

SFENKS (Fr. Sphinx; fng. Sphinx; 
Alm. Sphinx) : 
Eski Mısırlıların, mezarları bekle
yeceklerine inandıklan insan başlı, 
aslan vücutlu karışık varlık. İnsan 
başlı, aslan vücutlu heykel. 

SİBOR ' UM (Fr. Ciborium; İng. Al
ıar canopy, baldachin ; Alm. Altar
baldachin, Altarciborium) : 
Kiliselerde esas mihrabın üstüne 
direklerle tutturulan, kubbeli, mi
mari mahiyette örtü. 

SİL M E  (Fr. Moulure; lng. Moulding; 
Alm. Sims, Gesims, Simswerk, Zi
erleiste) : 
Binalarda, ayni zamanda bir süs 
teşkil ederek çeşitli kısıml9.n bir
birinden ayıran ; kesiti girinti veya 
çıkıntılı, pervaz mihiyetinde mi
mAd unsura verilen umQmt isim. 
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Sİ LUET (Fr Silhouette ; İng. Paper -

cut, outlitu portrait ; Alın. Papier

schniıt, Profilumriss, Schattenriss, 

Scherenbild, Sclıerenschnitt ; Arap. 

Hayô.l) : 
Gölge halinde profil. Profil gölge. 

Yalnı7 dış şekli, kenarları çizilerek 

yaı:-ılan profil resim. 

SİMETRİ  (Fr. Symeırie ; İng . Sym

mecry ; Alm. Ebenmass; Arap. Tena

zur) : 
Bir mihvere göre iki yanda, ayni 

mesafede, karşılıklı olarak yeralma. 

Tenazür. 

stvfŞLİ TAŞI  : 
Açık renkl i, � umuşak bir taş r evi .  

SKROL (Fr. Spirale ; İog. Scroll; 
Alm . Spirale, Schneckenlinie, Schrau

benlinie ;  A rap. lnsinô.') : 
Kıvrım, helezon. 

SO \.\AKİ (Fr. Porphyre; İng. Porphyr; 
�im. Porphyr ; Arap. Hacer porfir) · 

Beyaz · bent'kli, kırmızı veya yeşi l  

renkte, merrrere benzeyen, güzel 
cila alan ve sütun, vazo, kaplamJ 

vesaire yapmakta kull:ınılan sert 
bir taş r.evi . 

SOMMIER : Bk. ÜZENGİ TAŞI 

SON CEMAAT YERİ (Fr. Narthex; 
İng. Narthex, galilee; Alın. Nar
tlrex, Paradies; Arap. Musalla hli
ricl) : 
Namaza geç kalanlar içir, cimile
rin dışında, milırapa karşı olan 

duvara bitişik ve avludan yüksek 
olarak ,.ft10A: bilinde yapılan namaz 
kılma yeri. 

SOUBASSEMENT : Bk. OTURTMA
LIK 

SÖVE (SÜVE, Sö<iE) (Fr. Domıant; 

İng . Fixed frame, door-frame, win
dow-frame, door case; Alm. Rahmen; 
Fensterrahmen, Türrahmm; Arap. 

Melbenu'l-bô.b, melbenu'n nô.fizeh) : 
Duvarlardaki pencere ve kapı t o�
luklarının iç yanlarına oturtulan, 

kapı ve pencere kanatlannı:ı takıl
dığı çerçeve. K apı Vl ya pencere 
kasası . 

SÖVE PERVAZI (Fr. Chambranle ; 

İng. Door casing, door-frame, dres
sings, window-case ; Alın. Gesims, 
Türeinfassung, Seiten pfosıen der 
Tür, Fenstereinfassung; Arap. lıô.

ru'l-bô.b, itiiru'n-nô.fizeh) : 
Sövenin, duvar sathına dönen k:s

mı . K2pı veya pencere boşluğunun 

duvar sathındaki çerçevesi . Bir ka

pı veya per.cereyi dıştan kuşatan 

pervaz. 

S fİLİZE (Fr. Sty/ise ;  İng. Sıylized; 
Alın. Sıilisiert) : 
Karakteri kaybolmadan basitleşti:  i

l erek tezyini ve şematik bale so
kulmuş şekil ,·eya motif. Üsliiplaş

urılmış, üslfıba çekilmiş. 

STÜ KO (Fr. Stuc; İng. Stucco; Alın. 
Stuck, Steinguss) : 
Husiisi bir tutkalla birleştirilmiş 

alçı ve mermer tozundan mürek

kep, mermere benzeyen bir halita. 

Ustuka, yalancı mermer, mermer 
taklidi Stüko, en ziyide du,·ar 

kaplamalarında ve mimirt tezyi

natta kullanılır. 

STYLISB : Bk. STİLİZE 

SUNDURMA (Fr. Appenıis; İng. Lean
to roof, penthouse, sheJ. roof, penı
roof; Alm. Schirmdach, Pultdach; 
Arap. Sudfe) : 
Daha ziyAde kapıların önüne ekle
nen ve mihiyeti itibariyle kapı 
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revakına benzeyen ; direkli, üç yam 
açık, üstü miil, saçakları ileri doğ
ru ı;ıkıoulı kısımlara verilen umu
mi j,im. 

SÜLÜS (İng. Thuluth ; Arap. Sulus) : 
Nesihe benzeyen fakat kendine 
mahsus nisbet ve şekilleri olan 
kalınca yazı . 

SÜTUN (Fr . Colonne ; İng. Column, 
--shaft ; Alm.  Saeule; Arap. 'Amı2d, 

a'mida, 'imad, sariyeh, ustuvtineh) : 
Ek�riyetle dlire kesitli, ince uzun, 

yekpare veya parçalı ; kaide, gövde, 
başlık olarak başlıca üç kısımdan 
mürekkep taşıyıcı un.<ıurlara verilen 
umumi isim. Sütunlar çeşitli taş, 
ağaç ve madenden yapılırlar ve 

şeki lleı ice, yapılışlarına, durumla
rına göre ek isimlerle (burma, 
yivli, deste, kaplama, gömme, ikiz . .  ) 
anılırlar. 

Gömme sütun (Fr. Colonne, engagee, 
colonne adtssee ; İng. Engaged co
lumn, aıtached shafı, imbedded shaft, 
wallpillar ; Alm . Diensı, Halbsaeule, 
roandsaeule) : 
Dik olarak bir kısmı duvar içine 
gömülmüş olan sütun . 

SÜTUN BAŞLIÔI (Fr . Chapiıeau ;  

İng. Capital; Alın. Kapiı, ll, Saeu

lenhaupt ; Saeulenknauf; Arap Ra's, 
ıac) : 

Sütun gövdesinin tepesinde yer a
lan, üst kısmı alt kısmından geniş, 
şekli �·e süsleriyle ait olduğu üs
/Qp'u temsil eden mimari unsura 
verilC'.n isim. 

SÜTUN B� ŞLIÔI TABLA�! (Fr. 
Tailloir,. abaque; İng. Abacus; 
Alm. Deckplaıte, ,Abakus, Viereck
platıe des Kapiıells; Arap. Mmkib) : 
Süçun b"llığı ile baştaban veya bir 

kemer başlangıcı arasına konulan, 
sütun gövdesinden daha geniş, ait 
olduğu üslüp'a göre şekillendirilmiş 
taşıyıcı mimari unsur. 

ş 
ŞADIRVAN (Fr. Chadirvan, frntaine 

d'ablution ; İng. Ablution /ountain ; 
Arap. Muıevadda', sebil ) : 
camilerde -umQmiyetle avluda- ab
dest almak için yapılan, üstü ça
dır veya kubbe tarzında örtülü, 
havuz şeklindeki haznesinin etra
fında çepeçevre musluklar bulunan 
çeşme. 

ŞAH NİŞİN (Fr. Loggı"a ; İng. Lodge; 
Alm .  Laube, halboffene Bogenhalle) : 
Odaların sokak veya avluya bakan 
cephelerinde yapılan, üç tarafı pen
cereli cumba tarzındaki çıkmalara 
verilen isim . 

ŞEBİH YAZMA (Fr. Miniature - port
raiı ; İng. Porırait - miniature ; A lm. 
Bildnisminiaıur, Kleinmalerei) : 
Nakış yani minyatür tarzında portre 
yapma. 

ŞEREFE (Arap . Şürfe) : 
Minarelerde gö\•deyi çepeçevre do
laşan, kenarları korkuluklu, ezan 
okumağ : mahsus kısım.  MinAreler 
bir veya birkaç şerefel i  olurlar. 

ŞERİT (bezeme) (Fr. Ruban ; tng. 
Riband, ribbon ; A im Band. Band
sıreifen, Schnur, Bandschleife ; Arap. 
Şerfı) : 
Kıvrılmış bir şerite benzeyen s üs .  
MimAı i tezyinatta kullamlan . şerit 
ve kurdele şeklindeki motif. 

ŞUALI (Fr. Raycmnant; İng. Radiant, 
radiating ; Alm. Radial, sırahlen

förmig; Arap. Şu' a'f) : 
Metkezden etrafa doğru açılaralt 
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giden hatlar gibi dÜZColeomiş . 
Yıldız şeklinde . 

T 
TAKKE ( fr. Ca/otte ; İng. Cupola ; 
-Alni Schale) : 

Y anm küre biçimindeki bir kubbe
nin üst kı .mı, tepesi. 

TA LAR : 
İran ev ve saraylarının avluya ba
kan taraf lanna yapılan, oturmağa 
mahsus, önü ve yanları açık, di
rekli sundurma. 

TALIK (Arap . TaJ.iq, hat jarisi) : 
Hilbassa Iraolıların çok kullandık
ları, Nesihten daha inhi Alı, tezyi
ni mllhiyette bir yazı nevi. 

TAVAN TE l\..l' ESt (Fr. Caisson; İng. 
Coffer, lacunar, sunk panel of cei
ling ; Alm. Kassette; Arap. Sama
'Oah) : 
Tavanlarda, ki7'i1lerin araları bölü
nerek teşkıl edilen, umdmiyetle 
süslü çukur kısımlara, verilen isım. 

TEKKE (Fr. Tekke ; log. Takiyah; 
Arap. Teki'yyeh) : 
Siifıyye tarikttlannın ayin yapma
larına mahsus yer . 

TEMA (Fr. Theme; İog. Topic, ıheme; 
---:Aim. V Of'fJJUrj) : 

Mevzu, esas, ruh, me\rzuun esas., 
esas motif. 

TEPIDARIUM : Bk. TEPİDARYUM 
TEPİDARYUM (Lat. Tepidarium; Fr. 

Tepidarium; İng. Tepidarium, tepid 
bath ; Alm . Halbzoarmraum, er
r.oaermı er Raum) : 
Roma hamamlarında apoditeryum 
,·eya frigidıryum (soğuk suyla yı
kanılan yer) ile ka/daryum arasında 
geçit teşkil eden harareti az kısım. 
llıklık. 

TERRA COTTA : Bk. TERRA K OTA 

TERRAKOT A (Fr. Terra cotıa, rerre 

ctJite, İng. Terra coııa, baked, burnt 
clay; Alm. Gebrannter Ton, Terra
kotıa (Terracotta) ; Arap. Acurr) : 
Pişmiş topraktan yapılan sırsız, 
kırmızımtırak renkte, heykelcikler, 
vazolar, mimari u zyinat unsurlan 
gibi sanat eserlerine verilen urr:iimi 
isim. 

TEZHİP (Fr. Enluminure ; İng. Illumi
nation ; Alm. Buchmalerei, Illumi
nierkunst ; Arap. Tezhib) : 
Yazma kitap ve r. urakkaların ke
narlarını boya V<! yaldızla yapılmış 

motif ve sulaı la süsleme sanatı. 

TlRE�T : Bk. GERGİ 
TON (Fr. Ton; lng. Tone; Alm. Ton, 
--Tonart) : 

Bir reng n çeşitleri, açıklık koyuluk 
derecesi. 

TON OZ (Fr. Voüte; İng. Vault; Alm. 

Ge'Oölbe) : 
Bir  kemer gözünün kesiksiz olarak 
derinliğine devam etmesiyle mey
dan a gelen inşaata ; bir boşluğun 
üze: ini kapatan kavisli örtüye ve
rilen umiimi isim. Tonozlar çeşit
lerir:e göre ek isimlerle (beşik, 
geçme . . ) anılırlar. 

Be-ik tonoz {Fr. Voütı1 en berceau; İng. 
Barrel fJault, cradle 'Oault, tunnel 
fJault, wagon 'Oault; Alm. Tonne, 
Tonnenger.oölbe) : 
Kesiti yan daire kavisli olan tonoıı, 

yanın üstüvane tonoz. 

Geçme tonoz (Fr. Voüte d'aretes, rofJıe 
en arc de cloltre; İng. Groined 
tJault, cloistered-fJault, cloisur oaul

ting, domica/ oault ; Alın. Kreuzgratge
flJölbe, Klosteıger.uölbe, Wa/mger.oölbe) : 
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İki beşik tonozun haç teşkil ede

cek şekilde birbirini dik olarak 
kesip geçmesinden hasıl olan tonoz. 
Manasur tonozu .  

TRACE : Bk. TRASE 

TRANSEPT (Fr. Transept; İng. Tran

sepı, crosss - aisle ; Alın. Breithaus, 
Querhaus, ouerscJıiff ; Arap. Balat 
'ardi) : · 

Bir kilisede esar ne/ i dik olarak 
kesen plana bir haç şekli veren 
enlemesine nef. 

TRASE (Fr. Trace; İng. Laying ouı, 
outline; Alm . Riss; Arap. Tersim) : 
Çizgi, şekıl. Kontur. 

TRAVEE : Bk. KEMER GÖZÜ 

· ı  RES (Fr. Tresse ; İng. Tress, plait ; 
-Xlm. Geflecht, Flechıwerk; Arap. 

Dafirah) : 
Örgü şekliride süs . Birbirine dolan 
mış şeritlerin meydana getirdiği 
tezyinat. 

TRESSE : Bk. TRES 

TRİBÜ N  (Fr.  Tribune ;  İng. Gallery, 
loft; Alm. Empore) : 
Umumi olarak binanın içinde veya 
dışında bulun:n geniş balkon şek
lindeki çıkıntı .  Camilerin içinde 

mihrap'a yan veya karşı olan ta

raflar ia sütun veya direkler üzerine 

oturtulmuş korkuluklu, geniş ve 
düz kısımlar. Mahfil .  

1 RICONQUE : Bk .  TR İKONK 

TRİKONK (Fr. Triconque; İng. Tre
joild, ıriconchial, choir ; Alm. Drei
konclunchor, Kleeblattanlage) : · 

Üç absidli üç dilimli, yonca biçi
minde. 

TROMP (Fr. Trompe; İng. Squinch, 
conical vault ; Alın. Ecknische, 

Ecktrichter, Trichternische, Trompe, 
Vorgekragt� Wölbung) : 
Kare planlı dört duvarın üzerine 

kubbe oturtmak ' zere sekiz kenarlı 
bir kaide elde et:rek için köşelerin 

iç tarafına yapılan küre parçası 
biç minde hücre. Tor.oz bingi. 

TÜR K UAZ : Bk. FİRÜZE 

TYMP � N : Bk. ALINLIK TABLASI 

Ü 
Ü S LÜBA ÇEKME : Bk. ÜSLÜP-

LAŞTIRMA 

ÜSLÜP (Fr. Style ; İng. Sıyle ; Alın. 
Sı:yl; Arap.  Uslüb) : 
Bir eserin veya eserler gurubunun, 
bir devrin, bir bölgedn, bir çığır 
veya mektetin, bir sanatkarın şah 
si yeti ; yani teknik, renk, kompo

zisyon, şekil ,.e ifade bakımından 
özellikleri. 

ÜSLÜPLAŞTIRMA (Fr. Sıylisation ; 

Alm. Stilisierung) : 
Hakiki �ekil ve 11Wtijleri, karakte
rini kaybettirmeden basitleştirerek 
tezyini ve şematik hfile sokma. 

ÜSTTEMEL : Bk. OTURTMALIK 

ÜZENGİ TAŞI (Fr. Sommier ; İng. Sprin
ger, summer; Alm. Bogenansatz, 
Kaempfer) : 
Kemerle ayak arasına konulan, üst 
yüzü kemer boynuna uyacak tarzda 
m:iil olarak kesilmiş, üzerine ağır
lığın bindiği taş. 

v 
VENÜS (Yun. Aphrodite; Ut. Venus ; 

Fr. Vc!nus; İng. Venus; Alm. Ve
nus; Arap. Venus) : 
Eski Yunanlıların güzellik ve aşk 
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iJAhesi Afrodite'nin Romalılardaki 

karŞılığı. 

VlTRA Y (Fr. Vitrail ; İng. Stained -

glass window, painted glass ; Alın. 

Glasgemaelde) : 
Renkli camlarla türlü *ekillerde 
süslenen pencerel::re verilen isim . 

VOUSSURE : Bk. KA VSARA 

YİV (Fr. Cannelure ; İng. Fluting , 

groO'Oe ; Alm. Kannelierung Aushöh
lung, Furche, Hohlstreifen, Riefe, 
Rief elung) : 

Bir satıh üzerine açılım düzgün, 
ince uzu n, oyuk yol. Oluk, oyuk 
silme. 

y 
YUVA (Fr Alveole ;  İng. Bucket, celi; 
� Zelle, Höhle, Höhlung, 

Schaelchm) · 

Taş yuv2sı . t çine bik kitabenin c
turı ulduğu boşluk. Petek. 

z 
ZAVİYE (Fr. Zavia; İng. Zawiya ; 

Arap. Zaviyeh) : 

K üçük tekke. 
ZELLİC : Bk. ÇLNİ MOZAYIK 

ZİGURAT (Fr. Ziggoımitc (zikkurraı) ; 
İng. Ziggurat (zikkurat, zikurat) 
ıemple - ıower, staged ıower; Alm. 
Zikkuraı, Stuf enturm, baby lonischer 
Tempelturm) : 

Sumerlilerin dörtköşe planh, dıştan 
dolaşan bir rampa ile kuşatılmış 
katlar halinde yükselen, dağ görü
nüşlü muazzam mabetlerinin adı. 

ZİYADE (İng. Ziyada;  Arap. Ziyale) : 
Avlu ve camiin heyeti umfı.miye-

5iyle kuşatma duvarları arasında 
kalan ü">tü açık kısımlara verilen 
isim. 
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Leşker-l Bizar : 8, 1 1 0, 1 12. 
Llotard : 3 1 5 . 
Lofça : 287. 
Lokman (Şehnameci-) : 312. 
Londra : 173, 197, 244, 310. 
Louis : (XIV.-) : 236. 
Louvre Müzesi (Paris) : 23 1 .  
Louis Carıler Koleksiyonu : 176, 230. 
L\itfullah Cimli : 225. 
Lilt Gölil : 40. 

M 
.Macarhtaa : 287. 
M.lder-l Şah Medreleel : n7. 
Madhu. : 242· 
MairiP : %"/• ıoı, 102, 172, 195, 211,  

220. 
Malulbuala 1 245· 
M•hnwt (1. -) 299. 
Malmnat (il. -) •. 
Malmı..ı (Guneli-) 7, 8, 109, rıo, 

154, 235. 
Mahmut .... : 299. 
Mahmut P8fll Cimli : 26o, 283, 284, 

300. 
Mahmut Paşa Türbesi : 288-291. 
Mah-Perl Hatun : Bk. Honcl Hatan 
Mahzenu'l-Esrar : 175.  
Makamit : 157, 1 58 . 

Makamit (Milli kütüphAne, Paris) : 1 58, 
1 59· 

Makkiri : 53· 
Makrizl (Kabireli -) : 7, 6-ı, 80, 156, 

182, 190. 
Malatya : 147. 

Malazgird : n ı .  

Malik Adil Seyfeddin Ebu Bekir : 
182 .  

Milik Eşref Halil Medresesi : 1 88 .  

Malikl : 19(>, 201 . 
Milik Kimil : 182. 
Milik Nasır Muhammed : ıŞ6., 

Milik Silih Eyyub Türbesi : 1 8 1 . 
Mani : 175.  

Manisa : 249. 

M ansilr (Nakkaş) : 243 . 
El - Mansilr (Abbasi Halifesi ) : 23, 62, 

1 12. 
El - Mansilr (Endülüs Emevi Halifesi) : 

. 28, 3 1 .  
El - Mansür (Fattmi Halifesi) : ıoı.  
Mansilra Cimli : 2 1 1, 2 12. 

Mansilr Bey (Nakkaş) : 310. 
Mansôr İbn Ehi Amir : 54. 
Manuhar : 243. 

Maraş :  249. 

Mardinl Cimli : 186 . 
Marteau Koleksiyonu : 23 1 . 
Martin Koleksiyona : 177· 
Materia Medica : Bk. Iitabü'l-HA-
tlylf 
MAverifilmehlr : 54, 109, 163, 164, 

172, 242. 
Mhl Cimli : 169, 173. 
Mecidiye ICöşkii : 297. 
Medt (Sultan-) : 266. 
Medine : 5, 7, 17. 
Medine Cimli : 17, 18. 
Medlneta'z - Zehra : 7, 40, 53, 54· 
Mehdi : 99. 
Mehdiye : 8, 88, 99. 
Mehdiye C4mii : 88, 93, 102, 185, 

209. 
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Mehmet (Ç.Clebi Sultan -) : 250, 256, 
266, 268, 269. 

Mehmet (FAtib) : 260, 271, 287, 288, 
291,  294, 297, 298, 304, 307, 309, 
3 10. 

Mehmet : (111.-) : 3 10, 3 13. 
Mehmet Ağa (Mimar) : 28 ı .  

Mehmet Akşit : 87. 
Mehmet Ali Cimii : 284. 
Mehmet Ali Paşa (Kavalalı-) : 284. 
Mehmet bin Osman (Tuslu-) : 120. 
Mehmet Çelebi (Tophaneli Enderu-

ni - )  : 298 . 
Mehmet Mecnun : 256. 

Mehmet Murat (Semerkantlı - ) : 243. 

Mehmet Siyah ICalem : 3 1 l 
m. Mehmet Surnamesi (Topkapı Sa-

rayı Müzesi) : 3ı ı . 
Mekke : 7, 17, ı ı4. 

Melli (Ahlatlı - ) : ı ı4. 

Mekneş :  2 13 .  

Melike Adile (Melike - i  Adiliye) : 140. 
Melike Safiyye Cimii : 283, 284. 
Melikşah : ı ı ı, ı ı2. 
Memi {Galacalı - ) : 3 10. 
MemlGk (MemH1klar, Meml6k Sana

tı .. ) : 12, 185, 186, 188, 190, 195, 
196, 283. 

Me'mWı : 4. �2. 

Menifiü'I - Hayavan : 173 · 

Mengücekoiulları : l 16. 
Meraga : 4, 1 38, 164. 
Meraga Rasathinesi : 4 
Merakeş : 201, 206 - 208, 210, 21 1, 

219. 

Merakeş Cinüi : �k. Kutubiye Ci
mli. 

Merida S .ı Köprüsü : 30, 3 ı . 
Merinl (Mer_iniler, Merint Sanatı . . ) : 

210 - 213, 215, 220. 

Merv : l I I, 139, 154· 
Mescid-i Aksi (El - Aksi) : 23, 92. 
Mescid-i Cimi (:K4zvin) : 154· 
Mescld-i Cimi (Yezd) : 168. 

Mescid - i  Cuma (Cuma Mescidi. Is
fahan) : 99, I l l  - I I4, 227' 237, 
249. 

Mescld - i  Haydariye : 1 18 .  
Mescld - i Şih : 225 - 227, 229, 280. 
Mesut (111. - ; Gazneli - )  : 109, 1 10, 

154· 
Meşhed : 168. 

Metropolitan Museum (Newyork) 
154, 176, 23 1, 232, 244. 

Mevlana Celi1eddln - i  Rdml : 7. 

Mevlevi : 240. 
Meydin - ı  Şih :  225, 228 . 
Mezamir : 156. 
Mezopotamya : 3, u, 25, 26, 62, 68, 

80, 81 ,  88, go, 93, 105, I I  l, 154, 
. 

155· 
Mısır : 3, n, 49, 54, 56, 66, 67, 81, 

87, 88, 90, 92, 96, 99, 104' I05, 

I I2, 172, 1 8  I, 1 85, 195 - 197, 201, 
213, 215, 282, 283 , 285 . 

Milet : 250. 
Mir Aka : 310. 
Mir Ali : 175 . 
Mirek Mirza Gıyas : 238, 239. 
Mir Muhammed Hişim : 244. 
Mir Musavvir (Sultiniyeli - ) : 230. 
Mir Nakkaş : 231. 
Mir Seyyid Ali : 230, 242, 244. 
Mirza Ali (Nakkaş) : 230. 
Mirza Ali (Kitip - ) : 312 . .  
Moğol (Moğollar, Moğolistan, Moğol 

Sanatı . . ) :  3, 12, 62, 109, ı ı ı, 158, 
163 - 165, 1 68, 1 71 - 176, 225. 

Molla Cimi : 176. 
Monasur Rib!ltı : 54. 
Mosa : 287. 
Moskova : 163. 
Moti Mescidi . (İnci Mescid) : 238. 
Mşatta : 40, 48 - 52, 54, 57, 72, 78, 81 . 
El - Muallak Cimli : 282. 
Muaviye : 8 . .  

Mu'cemü'I - Buldan : 7. 
Muhabarata : 245. 
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Muhammed (Hazreti - Peygamber) : 

3, 5, 7, 17, 34, 6 1 .  87, 230. 

Muhammed (Tunus Hükümdan) : 7 

Muhammed (Nasri Emirlerinin üçün

cüsü) : Z I5 · 

Muhammed (V.-; Nasri Emiri) : 21 5, 

218 .  

Muhammed Bevvab : r 69. 

Muhammed b. Musa el-KbArezml : 
4. 

Muhammed Gorh35. 
Muhammedi (Nakkaş) : 23 1 .  

Muhammed ibn Havlanü'l-Dımışld : 

1 15. 

Muhammed lbn'l-Ahmer : 215 .  

Muhammed lsa : 240. 

Muhammed Kasım : 232. 

Muhammed Nidir : 243, 244. 

Muhammedü'l- Mecnun . 268. 

Muhip Ali &itip : 23 1 .  

MGiıı : %32. 
Mwnü'd-Dlıı Ahmed : 240. 
El - Mfllzeddln : 87. 
Mubddesl : 7, 20. 
Müattam Tepesi : 96, 99. 
Maktecllr : 8. 
Malmad : 242. 
Mulbat (Muılbıdar, Murlbıt Sanatı . •  ) 

JOl•ZOJ, 206, :ııo, 212, 218-220 • 

• ...,. ca.u : .ı6ı, 287. 
Mant (L-) : 261',, 269. 
.... (IJ�;_l: 259,, 268, 269. 
Mm'llt (ll•.-) : ·3;ıo-31.2.; 
Alanı (lV.-r.- -. 
L ._.t C&Gd · Mııli'1111l (Hüdavea• 

dillr) :  26ı-Mi5. 
Marat Rela QmU : 287. · 
Murat Pllfa . Clmll : 26o, 283. 
L Murat Ttibesl (Hüdavendiglr Tür-

besi) : 266. ' 
il. Murat Tiil'besi : 268. 
111. Murat Türbesi : 291. 
Mustafa (1 .-) : , ıo .  
Mustafa Ap : " ı8 ı .  

Mustafa Çelebi : 310. 

Mustafa Paşa Köşkü : 297. 

El - Mustansır Billlb : 3, 96, 156. 

Musul : 155 .  

Mut : 250. 

Mu'tasım Billab : 163. 

Mu'temid (Abbasi Halifesi) : 62, 78. 

El - Mutemid (İşbiliye Meliki) : 201 . 

M6.d : 8.  

Muvahhid (Muvahhidler, Muvahhid 

Sanatı . .  ) 201, 202, 206 - 212, 218-
220. 

Muzaffer Ali :  230. 

Muzaft"erller : ı i 2, 163 . 
Müeyyed : 188. 

Mümine Hatun Türbesi : 138.  

Mümtaz Malıil : 240. 

Müslümanlar (Müslümanlar, Müslü
manlık . .  ) :  4-6, ıo, 12, 17, 24, 25, 
28, 29, 32, 40, ıoı, 109, 1 12, 1 63, 

174, 201, 202. 215, 242. 

Mütevekkil : 8, 61, 62, 78, 8 1 . 

N 
Nahçıvan : 138. 

Nakşl : 310, 3n, 314. 

NAia : 246. 

Napot• : Bk. Napolyon 
Napolyon (Napolfon) : 195, 218 .  

El - Nlaır :  155 . 
Nisır-ı Husrev : 3. 
�AsıtUddln-1 TUsi : 4. 
Nilareddln Boca : 9. 
Nuriler : 210, 215 .  

Nadonal Gallery (Londra) : 3 10. 

Jlllavarra : 202 . 
Nlyin : 71, 172. 
Nlyin Cimli : Bk. Clmi - i  Kebir 

(Nayin) 
N8Z11la : 44. 
Necmeddhı Sarayı- : 195. 
Nevyork : 154, - i:73, : 176, 244, 246. 
Nigiri : 3 10, 3 1 1 .  



Niğde : 147, 262. 
Nihavend : 154. 
Nil : 96, ıo3, 185.  
Nimetullah : 169. 
Nişabur :  120, 154. 
Nizimi : 1 75-177, 230-232. 
Nizimiye Medresesi : ı ı ı, 120. 
Nizamü'l-Mülk : nı,  120. 
Normand : roı . 
Nureddin Zengi : 155 .  
Nur Mahil : 239. 

o 
Oğuzlar : ı ı ı .  
Okhaidir Sarayı : 72-74, 78, 80. 
Olcaytu Hüdibende : 163, 1 64, 173. 
Olcaytu Hüdibende Türbesi : 164-

166, 172 .  
Oran : 285 .  
Orhan(- Bey; Orhan Gazi) : 250, 261, 

266, 269 . 
Orhan Bey Cimli : 250, 251, 256, 

26o, 262, 283 .  
Orta Asya : 5 1, 67, 69, 109, 158, 172, 

308. 
Osman (I.-; Bey) : 266, 31 1 .  
Osman (il .-) : 3 10. 
Osman (Nakkaş) : 310-313 .  
Osmanlı (Osmanlılar, Osmanlı Sanan . . ) 

6, 1 2, 138, 1 53, 186, 229, 239, 
240, 249, 250, 252, 255, 258-261, 
265, 266, 268, 269, 271, 277, 282-
287, 297, 299, 300, 302, 304, 30.7-
309, 31 1-3 13, 3 15. 

Oxford : 245. 

ö 
Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı : 

302, 303. 
Ömer : 7, 8. 
Ömer Cimli : Bk. Kubbetu's-Sakhri 
Ömer Hayyam : n ı . 
Özbek : 164. 

L 

p 
Palıiri : 245, 246. 
Palermo : ıoı .  
Palmyra : 40, 44, 57· 
Paris : 4, 171, 1 74, 176, 230, 231 . 
Paris Milll Kütüpha1.;esi : Bk. Bibli-

otheque National� 
Peçuy (Peçs) : 287. 
Pencab : 109, 235, 245· 
Pervineoğullan : 249 .  
Peygamber : Bk. Muhammed (Haz-

reti-) 
Peykler Medresesi : 291 ,  292. 
Picenino : 285. 
Pier (I.-) : 202. 
Pierpont Morgan Library (Nevyork) : 

173· 
Pir Seyyid Ahmed : 176. 
Poitiers : 3. 
Pompei : 20. 
Puerta Del Sol (Güneş Kapısı) : 210. 

R 
Rahat : 201, 208-212, 227. 
Racastini : 245 . 
Ruçput : 242, 244-246. 
Raçputana : 236, 245. 
Radgin : 104, 138. 
Ragmala : 246. 
Rakka : 62. 
Rakka Cimli : 102. 
Rimidas : 242. 
Ramayana : 246. 
Ramazanoğulları : 249. 
Ravza Adası : 1 85, 195 .  
Recep Paşa Cimli : 288. 
Reşid.iye : 173. 
Reşidü'd-Din : 163, 173. 
Reşit {Selimiyeli-) : 310. 
Revan Köşkü : 297. 
Rey : 109, 138, 1 54, 174. 
Rezmnime : 245 · 
Rıza Abbisl : 231, 232. 
Robert Garret Kollıı:ksiyonu : 176. 



Rodos : 287. 

Roger (1.-) : lO I .  
Roma (Şehir) : 53 ,  62. 

Roma (Romalılar, Roma devri . .  ) : 5, 
12, 17, 20, 30-32, 41, 56, 88. 

Roman : 99· 

Romanya : 287. 
Roya Asiatic Society : 173. 

Rönesans : 4, 9, 202, 217, 228, 236, 
291 . 

Rumeli ffisarı : 304, 305. 
Rôı;pl Mehmet Paşa Cimli : 26o. 
Rusafa : 22. 
Rusya : 163. 

Ruy Gonzales de Clavijo : 171. 

Rüstem Paşa CAmii : 308. 

s 
Saatli Medrese : 291, 293 . 
Sidi : 175. 

LI 

Safevi (Safeviler, Safevi Sanatı .. ) : 12, 

I 12, 225, 227, 229, 230, 243 . 

Sahip Ata CAmii : Bk. Larende Ci-

mli 

Sahip Ata Fahreddin Ali : 132, 137· 

Sihip Ata Oğullan : 249. 

Es - Sahriç Medresesi : 213.  

Sii : 3 10. 
Saint Pietro Katedrali : 62. 

Salir Medresesi : 188. 
Sale : 213 . 
SAiibe : ı 69. 

Silih Talayi' Camii : Bk. Talayi' 

Camii 

Saltuk (Sa ltukoğuliarı) : 122, 127. 

Samanoğlu : 109. 

Samarra : 8, 12, 42, 53, 62, 63, 65, 

68, 7 2-82, 102, 104, 105, 121, 1 55, 

1 57, 171 ,  172, 195, 280. 

Samarra CAmii : Bk. Cami-i Kebir 

(Samarra) 
Sancar Cavli Medresesi : 1 88. 
Santa Maria t dlisesi : 2 1 5, 217. 

Saragosa : 202. 

Saraybosna : 287. 
Sarayburnu : 294. 
Sargon Sarayı : 20. 

Saruhanoğulları : 249 . 

Sisini (Sbaniler, Sbmıi Sanatı . . ) : 9, 
12, 39, 42, 48, 5 1, 54, 56, 57, 
61, 70, 81, 101 . 

Sava : 154. 
School of Oriental Sudies : 24 5. 
Seb'a Benat : 99. 
Sebil-Küttap : 193, 194. 

Seferııime : 3. 
Selihaddin-i Eyydbi : 8, 23, 39, 181, 

182, 184, 195 .  

Selçuk : 250-254, 257. 

Selçuki Hatun : 145· 
Selçuklu (Selçuklular, Selçuklu Sana

tı .. ) : 8, 1 2, 70, 99, ıoı, 109-1 16 
1 18, 120, 122, 1 27, 128, 131, 1 32, 
135, 138- 140, 164, 168, 169, 171, 
174, 193, 227, 229, 236-242, 249-
251, 256, 261, 269, 270, 291,  299, 
300, 308, 309. 

Selim (1.-) : 282, 283, 285, 297, 3 10. 

Selim (il.-) : 275, 312. 
Selim (Veliahd) : Bk. Cihangir 

Selim Cimli (Sultan- ; İstanbul) : 
282 . 

Selim Çişti Türbesi : 237 . 
Selimiye Camii (Edirne) : 260, 275-

277. 

il. Selim Türbesi : 291 .  

Semerkant : 4,  8 ,  54, 156, 163, 164, 
166, 167, 169, 1 71,  175, 196, 243, 
244. 

Semihan : 310. 
!" encer : 1 1  ı . 
Serez : 287. 

�eydi Ukba Camii : Bk. CAmii Ke-
bir (Kayravan) 

Seyyide Adka Türbesi : 99. 
Es - Seyyide Cimli : 285 .  

Seyyide Nefise Türbesi : 104. 
Seyyide Rukiye Türbesi : 104. 

Sfaks : 53. 
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Sfaks Cimi-i Kebiri : Bk. Cimi-i 
Kebir (Sfaks) 

Sırçalı Medrese : 120, 121,  1 35. 
Sırçalı Saray : Bk. Çinili Köşk 
Sicilya : 12, ıoı, 102. 
Sidi Abdurrahman : 285. 
Sidi Mahres Cimli : 286. 
Sigetvar : 287. 
Sinan (Mimar-) : 271, 275, 282, 284, 

291, 297. 
Sinan Bey (Musavvirbaşı-) : 310.  
Sinan-ı Atik : 260. 
Sinop : 249. 
Sitti Miska Cimli : 1 86. 
Sivas : 1 1 4, 1 16, 120, 128 - 131,  133, 

134. 1 39, 147, 150, 1 51, 1 53, 300, 
302. 

Siyisetnime : ı ı ı .  
Skandara : 239. 
Sofya : 287. 
Sorbonne : 4· 
Staatsbibliothek (Münib) : 245. 
Stchouldne Koleksiyonu : 245. 
Sultan Ahmet Camii : 277, 278, 281, 

284, 308. 
Sultan Hanı (Kayseri-Sivas yolunda) : 

1 50. 
Sultan Ham (Konya - Aksaray yolun

da) : 1 37. 1 5 1. 152. 153. 
Sultan Hasan Medresesi : 188, 190 -

193, 196, 215 .  
Sultiniye : 164 - 166, 230. 
Sultan Mahmut Kulesi : 109, 1 54· 
Sultan Mesut Kulesi : 1 • '9• 1 54· 
Sultan Muhammed (Tebrizli-) : 230, 

231 . 
Sultan Mustafa Cimli : 288. 
Sultan Selim Tekkesi : 282. 
Sultan Sencer Türbesi : 1 1 1, 1 39, 

1 54· 164. 
Sungur Sa'di Medresesi : 1 88 .  
Suriye : 3, 7, ı ı, 12, 25 - 28, 32 - 34, 

39, 40, 42, 44, 48, 49, 53, 54, 56, 
57, 61,  64, 66, 87, 93, I I I, 1 54, 
155, 181 ,  184, 213, 282, 283. 

Suriye Milli Müzesi : 44. 

Surnime-i Vehbi : 3 14. 
Susa : 5 1 .  
Sus Ribatı : 54, 55.  
Susuz Han : 147, 149, 150. 
Süleyman (Kanuni-) : 39, 236, 275, 

277, 282, 287, 288. 294, 297, 3 10-
3 12. 

Süleyman Han Cimli : 287. 
Süleyminiye Cimii (İstanbul) : 272 -

275, 28 1 .  
Süleymaniye Cimii (R odos) : 288. 
Süleyman Paşa : 261 . 
Süleyman Paşa Cimli : 283 . 
Süleyman Paşa Medresesi : 261 . 
Sünni (Sünd ler, Sünnilik .. ) :  61,  n 1, 

1 20 225 .  

ş 
Şadırvan Cimii : 288. 
Şifii : 190. 
Eş - Şifil'nin mezarı : 197. 
Şah Cihan : 238, 239, 241, 242, 244. 
Şah Cihin Hatun : 141 . 
Şahkulu : 3 1 1 .  
Şahrukh : 1 63, 175, 176. 
Şah Süleyman : 229. 
Şahzinde Cimli : 172. 
Şakayik - i NUm.iniye Tercümesi 

(Topkapı Sarayı Miizesi) : 3 14. 
Şam : 17, 22, 44, 47, 4&, 57, 61, 87, 

182, 183, 1 95, 249, 280, 282, 285.  
Şam Cimli : Bk. Ümeyye Cimli 
Şarlken : 215, 217 .  
Şehibüddin Yavişl : 158 .  
Şehnime : Bk. Demotte Şehnimesi 
Şehnime (Cafer Baysunguri'nin . Gü-

listan Müzesi, Tahran) : 176. 
Şehnime (Firdevsi'nin) : 109, 173-175 .  
Şehnime (Leningrad Müzesi) : 174· 
Şehnime (Metropolitan Museum. 996 

Tarihli) : 23 1 .  
Şehnime (Metropolitan Muscum. 1014-

16 Tarihli) : 23 l .  
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Ş ı:hnime ( Stadtsbibliothek, Münib) : 
245. . 

Şehnime (Topkapı Sarayı Müzesı. 731 
Tarihli) : 158, 174. 

Şehnime (Topkapı Sarayı Müzesi. 1 00 1  

Tıırihli) : 312 .  
Şehnişfıuıime : 3 1 2. 
Şehzide Clmü : 271, 272, 275, 28 1,  

2 9 1  
Şehzide Mehmet Türbesi : 288, 291 .  
Şemiilnime : 3 n .  

Şemseddin - i  Cüveynl : n ı .  
ŞerAfeddin Ali Yezdl : 176. 
Şeref : 3 10. 
Şe.)'h Vefa Cimli : 271 . 

Şeyh Malik Müeyyed Cimli : 1 87, 1 88 .  
Şeyh Zide (Horasanlı - ) : 230. 
Şlfiiye Medresesi : 9, 1 29, 1 3 1 .  
Şihibeddin Gori : 235 . 

Eş - Şii : Bk. Ebd Abdullah. 
Şii (Şiikr, Şiilik . .  ) : 6 1 , n ı, 120, 1 68, 

225 . 
Siraz : 1 74, 1 75, 242, 244. 
Şirin Kalem : Bk. Abdu's - Samed 

(Şirazlı Hoca - ) . 

T 
Ticeddin ltörebend : 3 10. 
Tac Mahil : 238 - 240. 

Tahma':lp (Şah - ) : 230, 231, 244. 
Tahran : 168, 176. 
TAiı. - i 1.lıra : 56, 102. 
Talas : 140. 

Talayi' bin Pnzzllr {Ebll'l - Garet Sl
lih) : 96. 

Talayi' c&mB :  96� 97· 
Tan Hine (Allahm Evi� Dampn a-

mil) : 69. 70. 
Tq Medrae :  261. 
Taybars MednHsl : 91. 
Taza : 2 u, 21 3. 
Taza Clmii :Bk. Clm-1 Kebir (Taza) 
Tebriz : 163, 164, 169, 172 - 176, 196, 

225, 230, 23 1, .ı.p, 244, 256, 267. 
Tekeotunan : 249. 
Teodos Surlan : 307. 
Tercan : 1 47 ·  

Teviif- i MülUk (Endülüs) : 201,  202. 
Tevişi Cimii : 282 .  1 

Tılısımh Kapı : 155 .  
Timur : 8 ,  1 2, 1 63, 1 64, 1 66, 171, 

1 72, 175. 
Timurlu (Timurcğlu, Timuroğlu Sana

tı . . ) : 1 64, ! 68, 169, 1 72. 1 75- 1 77, 
230, 236, 238. 240, 242 - 244. 3 10. 

Timurnime : 245. 
Timurun Türbes i  : Bk. Gur - i Mir. 
Tinmel : 2o6 - 208, 219. 
Tinmel Cimii : Bk. Cimi - i  Kebir 

(Tinmel) : 

Tlemsen : 20 1, 203 - 207, 210 - 213 ,  218.  

Tlemsen Cimi - i Kebiri : Bk.  Ci-
mi - i Kebir (Tlemsen) 

Tokat : 132, 147, 300. 
Toledo : Bk. Tuleytula. 

Tolunlular (Tuldni, Tolunoğlu . .  ) 
12, 66, 80, 8 1, 87, 105 . 

l olunoğlu : Bk. Tolunlular. 

Tolunoğlu Ahmet : Bk .  Ahmet (To
lunoğlu - )  

Tolunoğlu Cimli : 12, 66 - 69, 8 1, 82, 
88, 9 1, 92, 96, 102, 1 8 5 .  

Topkapı Sarayı : 294 - 296, 298, 304, 
308. 

Topkapı Sarayı Müzesi : 1 58, 173,  
1 74, 23 1, 232, 309 - 3 1 4. 

Torre del Oro : 210. 
Tuareg : 201. 
Tuirul Bel : l ıo. 

Taleytula (Toledo) : 4, 210 . 
Tulibal : Bk. Tolunlular. 
TUDllS : n, 53, 88, 93, 101 ,  2 10, 2 1 3, 

282, 285, 286. 

Turan : 61, n 1. 
Turfa : 81, 158, 3u.  
Türk (Tiirlder, Türk Sanan . •  ) : 1 2, 61, 

62, 66, 67, 81, 87, 92, 102, 109, 
I I0 - 1 12, 163, 164, 172 - 174, 185, 
1 86, 190, 225, 229, 235, 236, 242, 
264, 270, 282, 285, 287, 293, 299. 
304, 309 - 3 1 1, 3 13. 

Türk-İslAm Eserleri Müzesi : 309, 310. 
Türkistan : 1 57• 238, 242, 310, 3n.  



Türkiye : 300 

Türkmenler : 249. 

u 
El - Ubbad CAmii : 212. 

Ukbe b. Nifl : 24. 
Ulu Cimi (Bursa) : 257, 259. 

LIV 

Ulu Cimi (Divriği) : Bk. Ulu Cimi 
ve Darü"ş - Şifi (Divriği) 

Ulu Cimi (Kayseri) : 1 14. 

Ulu Cimi (Musul) : 155. 
Ulu Cimi (Sivas) : 1 14. 

Ulu Cimi (Veramin) : 168, 229. 

Ulu Cimi ve Darü'ş - Şifa (Divriği) : 
8, 1 14, 1 16 - n9, 193.  

Uluğ Beğ : 1 64. 
Uluğ Bej Medresesi : 169. 

Ulukışla : 302, 303. 
Usta Şaldrd Künbedi : 1 39. 

Uygur :  8 1 , 157, 158, 174, 3 10, 3 1 1 . 
Uzun Hasan (Akkoyunlu - ) : 1 12 .  
Uzunkuyu : 147. 

Ü 
Uç Şerefell Cimi : 259, 283 .  
Umeyye Cimii (Şam CAmü, Şam ca

mi - i Kebiri) : 17, 1 8, 20, 25, 28, 
57, 92, 280, 249. 

Vniversite Kitaplıjı(İstanbul) : 3 12, 3 1 5. 
Universite Kütüphanesi (Edinburg) : 

1 58, 173 . 
Oniversite Müzesi (Flidelfiya) : 154. 
Ordün : 40, 41, 48. 
Osküp : 287. 

v 
Vadt"l - Keblr (Guadalquivir) : 4, 27, 53. 

Vaftizci Yohanna Bazilikası : 17. 
Valde Sultan Türbesi : 29 1 . 

Vasıtb Yahya b. Mahmut : 158.  

Valansiya : 3· 
Velican : 3 u . 

Velid (I.) : 17, 1 8, 23, 42. 

Velid (II .) : 48. 
Venedik : n, 240, 262. 

Venüs : 42. 
Veramin : 168. 
Veremin Cimli : Bk. Ulu CAmi (Ve

ramin) 

Versailles : 62. 

- ---=---=-=....:- - === 

Vever Kolleksiyonu : 174. 
Vezir Ham : 195 . 

Vezir Şemseddin Medresesi : Bk. 
Çifte Minire (Sivas) 

Victoria and Albert Museum : 197, 
245 . 

Viyana : 245. 

Vizigot : 12, 25, 32, 42. 

y 
Yakovah Hasan Paşa Cimii : 287. 
Yikubü"l-Mans6r : 7, 201, 208, 

. 

Yikup Çelebi Türbesi : 268 . 
Yavuz Sultan Selim : Bk. Selim (1.-) 

Yedikule : 304, 306, 307. 
Yelboja bin Abdillah b. Selimi : 95 . 

Yeni Cimi : 277, 279-281, 291 .  

Yeni Han : 300, 302. 
Yeni Saray : 294, 267 . 
Yeşil Cimi (Bursa) : 250, 256, 26o, 

261,  266, 283, 287, 298, 308. 

Yeşil Cimi (İznik) : 250, 255 . 
Yeşil Türbe : 266, 267, 288. 
Yezd : 154, 1 68.  

Yıldırım Bayezit : Bk. Bayezit (Yıl-
dırım) 

Yıldırım Bayezit Cimii : 260. 
Yıldırım Bayezit Medresesi : 261 .  
Yıldırım Bayezit T ürbesi : 266. 
Yugoslavya : 287. 
Yunan (Yunan Sanau, Yunan mitolo-) 

jisi . .) : 9, 42, 44, 57, 1 1 1 . 

Yunanistan : 287. 
Yusuf (Nakkaş) : 232 . 
Yusuf : Bk. Ebu Yikup Yusuf 
Yusuf (Boşnak -) : 284. 
Yusuf (1 .  - ; Nasri Emiri) : 215, 218 .  
Yusuf Bey Cimli : 285. 
Yussuf Kardeşlerin Mezin : 99. 

Zafernime : 176 . 

Zehri : 7. 

z 

Zevire Cimli : ı n ,  1 1 3 .  

Zeyyinller : 2 10. 
Ez - Zihar Camii : 212. 
Ziza (El-AzizA) : IOI . 
Zübdetü't-Tevirih : 3 10. 
Zülkadiroğulları : 249. 



Yan l ış - Doğru Cetve l i  

Sahife Satır Y a D 1 1  ş D o ğ r u  

4 38 Vasıf-larından Vasıflarından 
8 22 çıkarıaln çıkarılan 

12 37 bi4 bir 
17 9 yaptırvığı yaptırdığı 
20 1 7  rolu rolü 

24 33 çıktığı açıklığı 
24 33 istemini sistemini 
24 34 ver diği verdiği 
26 4 1 bulan üçüncü bulan üçüncü 
27 2 k t levi kütlevi 
29 4 tarafın dan tarafından 
29 8 baş- tıklan başlıkları 

29 16 aşağıda aşağıdan 

29 32 aamiin Cam•in 
3 1  6 genişleitlmiştir genişletilmiştir 
3 1 i l  247 x 157 180 X  130 
3 1  1 3 ümeyye Ümeyye 
3 1  16 örnek teridir örnekleridir 
32 5 yükscekliği yüksekliği 
32 32 kuvvetlendiren kuvvetlendirilen 
34 4 yeede yerde 
40 1 yokolmakıan yokolmaktan 

40 4 kaydedince kaybedince 

40 6 hüviyeleri hüviyetleri 
40 23 benzezen benzeyen 
42 i l  grafitta graffito 

42 24 tonuzunu tonozunu 

44 20 dürt dört 

44 3 1  sarnıcıa sarınca 

45 5 analşılıyor anlaşılıyor 

54 1 6  indelenirse incelenirse 

57 16 Camil eri CAmileri 
64 Not ı Etets Btats 
64 9 anatomisini anatomisini 

64 13 yapılarda yapılardan 

65 I Sama-ra Samarra 



LVI 

Sahife Satır Y a n l ı t  D o ğ r u  
66 7 903 905 
67 Not 2 karşıljğı karşılığı 
78 5 Okhayidirin Okbaidirin 
78 9 Okhayidir Okhaidir 
80 39 Semarrada Samarrada 

81  18  lk ilk 
81  33 mütşekkildir müteşekkildir 
88 7 denizekarşı denize karşı 

91 13 de da 
92 2 nıikyssı mikyası 

96 20 binalarında nahnmış binalanndan alınmış 

98. 4 ayrılırabilir ayrılabilir 
100 s Kasr el-sağır Kasr el-Sagir 

101 25 Normand Norman 
102 17 uygursuz uygunsuz 
102 24 devride devirde 
104 27 entrelacş entrelacs 
1 09 6 kül lür kültür 
109 23 ilhaf ithaf 
109 32 çpılak çıplak 
I I I 19 tOl'QDU torunu 
U 2  2 El-mensur El-Mansur 

1 12 21 Safeivler Safeviler 

I I4  1 güzlliklerden güze�erden 
I I 6  16 besbelliir besbellidir 

127 18 mehsus mahsus 
128 16 enterlac entrelac 
128 24 üstünd eve üstünde ve 
128 26 Poraldeki Portaldeki 
128 27 bi bir 
132 8 bü bu 
132 27 yazlmış yazılmış 
133 61.  Şekil (Gabr el'den) (Gabriel'den) 
138 3 bir birini birbirini 

146 69. Şekil Hatun medresesi Hond Hatun medresesi 
147 5 mimmad mimari 
150 9 bulunduuğu bulunduğu 
158 27 Bidbay'ın Bidpay'ın 

163 1 başlang cında başlangıcında 
163 7 Elmu'tasım El-Mu'tasım 

169 · 12 olan alan 
173 2 Menafiul-Hayvan Menafiu'l-Hayavan 

173 6 göstermektedir gösterilmektedir 



Sahife Satır 

173 30 
1 75 32 
1 76 5 

ı 76 20 
185 30 
190 4 

190 17 
190 19 

191 3 
191 5 

19J 1 

202 8 
203 40 

205 1 

205 16 

206 6 

206 8 

207 13 

20K 3 
208 10 
208 I I  
209 10 
2 10 25 

218 19 

218 41 

220 1 
220 1 3  

225 3 
226 5 
228 14 
230 28 
23 1 24 

23 1 30 

23 1 33 
232 14 

238 3 1  
240 23 
241  30 
241 22 
241 36 

.244 13 

244 26 
244 32 

LVII 

Y a n l ı ş  

yazma 

bade 
yirmiiki 

Newyork 

yarlardakinden 
bülmuştur 

Bn 
edilebilecektir 

telebenin 

alınecak 

uyandılrır 
astilyada 

sekzi 
oturau 
k merin tehdit 

Halif !erinin 

Camii ridir 
d ğru 
iki i de 

çc:vrilmiş-ler 

etn:ıiş-Ierdir 
gerekti en 
Ora 
Divanhanes ne 
incelemiş 

zellij 
bnlunmaktadır 
İranlı soydan 

hal nde 

serp ştrilmiş 

delikanlıla mda 
kısman 
başlar nda 
dervişlerin ve prenslerin 
kısman 
Mirzo 
b tmektedir 

d ğusunda 
bi 
mahs s 

ressam an 
ta vir 

b�(ımd n 

D o j r u  

yazması 
halde 
yirmi iki 

Nevyork 

yanlardakinden 
bulmuştur 

Bu 
edebilecektir 

talebenin 
alınacak 
uyandırır 
Kastilyada 

sekiz 

oturan 
kemerin tahdit 
Halifelerinin 
Camileridir 
doğru 
ikisi de 
çevirmişler 

etmişlerdir 

gerektiren 
Oro 
Divanhanesine 

incelmiş 

zellic 
bulunmaktadır. 

İranlılık güden 
halinde 
serpiştirilmiş 

delikanlılannda 

kısmen 
başlarında 
dervişler ve prensler 

kısmen 

Mirza 

bitmektedir. 

doğusunda 

bir 
mahsus 
ressamları 
tasvir 
bakımdan 



LVIII 

Sahife Satır Y a n l ı ş  D o ğ r u  

245 .23 Bidbay Bidpay 
250 1 kubbbeli kubbeli 
250 23 barlz biriz 
250 27 iıe ile 

251 33 gibi gibi 
25 1 38 Bnnlardan Bunlardan 

256 IO korkululuğu korkuluğu 

257 n5 .  Şekil - Edime. Eski cami r 14. Şekil - Bursa. Ulu Cami 

260 3 =�rüyoruz görüyoruz 

269 22 ehemm yetli ehemmiyetli 

270 3 k rmızı kırmızı 

272 23 yann yarım 

272 36 biri birine birbirine 

275 31 bir birine birbirine 

277 5 Ahm t Ahmet 

283 12 Has n Hı san 

288 19 ton uzlu tonozlu 

288 20 tonuzludur tonozludur 

290 31 Ala Ali 

291 7 i e ise 

298 4 Bordülerdeki Bordürlerdeki 

298 5 Kapıpıların Kapıların 

298 16 Şahaser şaheser 

299 8 eyvanndaki eyvanındaki 

299 10 biri biriyle birbiriyle 

299 Not 25 Za if zarif 

299 22 sapların saplan 
XXX.111 5 ziggouratc ziggourat 
XXX.111 8 baby looischer babylonischer 

NOT : 

İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Kitaplığı 1479 nu. da kayıtlı 
Şehname yazmasından, kuvvetli bir ihtimalle bu yazmanın Anadolunun İlhanlı 
istilasına maruz kaldığı zamanlarda resimlendirilmiş olınası ve böylece Selçuklu 
ve Moğol çığırları hususiyetlerini taşımakta bulunması dolayısiyle, kitabımızın 
hem Selçuklu, hem de Moğol sanatı bölümlerinde bahsedilmiştir. 
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