BOZÜYÜK KASIM PA~A CAMI/ KÜRSÜSÜNÜN
SÜTUN KABARTN1ALARIYLA ILGILI BAZI
YORUMLAR*
GÜNER ~NAL
Bir çok seyahatnamelerde ad~~geçen ° Bozüyük'teki Kas~m Pa~a
camii 935 H./1528 M. y~l~nda Güzelce Kas~m Pa~a tarafindan 2
büyük bir yap~~kompleksinin bir parças~~olarak yap~lm~~~ve ihtiva
etti~i renkli s~r tekni~indeki çinileriyle ün yapm~~t~ 3. Camide çinilerden ba~ka, mihrap duvar~n~n sa~~kö~esindeki kürsünün oturdu~u
dört kabartmah sütun ayr~ca önem ta~~r.
Birkaç makaleye konu olan bu yap~, F. v. Taeschner taraf~ndan
incelenmi~~ve yay~nlanm~~t~r 4. Sütun kabartmalar' ise R. M. Riefstahl tarafindan incelenmi~~ve Taeschner'in makalesiyle birlikte
Der Islam dergisinde 5 tan~t~lm~~t~r. Her iki ilim adam~n~n da belirtti~i
üzre, sütunlar caminin yap~m~~ ile ayn~~tarihten olmay~p, Güzelce
* Bu makalede kullan~lan foto~raflar~~bana temin eden Doç. Dr. Y~ld~z Demiriz ile Mehmet Tunçel'e te~ekkür etmeyi bir borç bilirim.
Bu camiden bahseden ba~l~ca seyyahatnameler için bk.: Evliya Çelebi,
Seyahatna~~~e, Istanbul, 1314, I, s. 416 vd.; H. Dernschwamm, Tagebuch Einer Reise
nach Konstantinopel und Kleinasien (1553155), Edit. Babinger, München - Leipzig,
1923, s. 165; R. Hartmann, Im neuen Anatolien Reisseeindrück, Leipzig, 1928, s. 53;
F. Taeschner, Das anatolische Wegenetz nach osmanischen Quellen, I., Leipzig, 1924,
s. 121, not 2.
2 Güzelce Kas~m Pa~a için bk.: Ayvansarayl~~ Hüseyin, Hadikat ül-Cevami,
Istanbul, 1281, II., s. 2 - 4; F. Sümer, "Kas~m Pa~a", ~slam Ansiklopedisi, VI ( 1955),
s. 386 -88. Bu yap~dan bahseden G. Goodwin, A History of Ottoman Architecture,
London, 1971, s. 179 - 18o de binan~n Cezeri Kas~m Pa~a taraf~ndan yap~ld~~~n~~
söylemektedir. Ancak, kaynaklara göre bunun Güzelce Kas~m Pa~a olmas~~gerekir.
8 Yap~n~n çi~~ileri için bk.: O. Aslanapa, Anadoluda Türk Çini ve Keramik Sanat~,
Istanbul, 1965, s. 19, Res. 39; G. Oney, Türk Çini Sanat~, Istanbul, 1977, s. 65, 8o,
106.
4 F. V. Taeschner, "Anatolische Forschungen," Zeitschrift der Deutschen Morgenlündischen Gesellschaft, LXXXII, 7 (1928), s. 83 - 118; A. Y. ve R. M. Riefstahl,
"Aus der Moschee Qâs~m Pasha's in Boz Üjük," Der Islam, XXI2 (1932), S.
182- 195.
5 Taeschner - Riefstahl, T.Z. E.
Bellek,' C. XLIII, 4
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Kas~m Pa~a'n~n 922 H./I516 M. y~l~ ndan 152o'ye kadar mutasarr~filgim yapt~~~~Hama ~ehrinden getirtilmi~ ti. Sütun ba~l~klar~n~n impost
ve kasnak k~sunlar~ndaki kitabeler Taeschner tarafindan okunmu~tur.
Her iki kitabe de ufak bir fark~n d~~~nda ayn~~ ~eyi ifade etmektedir. Imposttaki kitabe : "Sultan el - Malik el - Muzaffer Talieddin
Mak~müd bu mübarek mekân~n in~as~n~~emretti," der. Kasnakta ise
mekân kelimesinin yerine "Dar" kelimesi kullan~lm~~t~r 8. Iki kitabe
aras~ndaki kelime fark~~belli bir anlam ta~~yor mu? yoksa, kasnak
k~sm~nda kitabeye ayr~lan yerin azl~~~~m~~böyle bir kelime de~i~ikli~ine
sebep oldu, bilemiyoruz. Hattat'~n yeknesakl~ktan kaçmmas~~da söz
konusu olabilir. Ancak, kitabede zikredilen ~ahs~n Hama Eyyubilerinden Muzaffer II (626 - 42 H. /1 229-44 M.) mi, yoksa, Muzaffer III
(683-698 H./1248-98) mü oldu~u kesinlik kazanmam~~t~r. Çünkü,
her iki sultan da Malik el - Mansur I ve II ad~ndaki Eyyubi sultan!aman o~ludur ve kitabede tarih belirtilmemi~tir.
Riefstahl, makalesinde sütunlar~~ba~l~k, gövde ve kaideleriyle
etrafl~~bir ~ekilde inceler ve çok iyi tan~mlar. Ba~l~k kabartmalar-1nm
Floransa Milli Müzesindeki Carrand fildi~leri, Kahire'deki Kala`tin
Maristaru tahta oymalar~, Musul madenleri, Anadolu ta~~mimari
süslemesindeki motifler gibi Islam sanatu~daki maden, tahta ve ta~~
eserlerde çok görülen bitkisel dekorasyonun hayvan ve insan gövdelerine dönü~mesini gösteren tasvirleriyle benzerli~ine i~aret eder 7.
Sonuç olarak da onlar~~13. yüzy~la yerle~tirir. Gerek Taeschner,
gerekse Riefstahl bu sütunlar~n Hama'daki Nureddin Camiinden
getirilmesini, ayn~~camide Muzaffer II'nin yapt~rd~~~~bir mihrab~n
bulunmas~ndan dolay~~uygun görürler. Buna göre kabartmalar 13.
yüzy~l ortas~na do~ru yap~lm~~~olmal~d~r. Hama sütun ba~liklaruun
sanat tarihi içindeki yerini belirtirken de Riefstahl Eyyubilerin
figüre kar~~~olduklar~n~~ve figürlü tasvirlerin daha çok Musul'a özgü
oldu~unu ve bu Eyyubi bölgesinin Zengi etkisi alt~nda olup Iran ve
Anadolu Selçuklar~~aras~nda bir köprü ödevini gördü~ünü ileri sürer 8.
A. E. s. 184 - 185. Kitabe impost ve kasnakta ayn~~ifadeyi ta~~makla beraber,
impostta el-Mekân, kasnakta ise Dâr terimleri kullan~lm~~t~r. Her iki kelimenin
ba~ka bir anlam m~~ta~~d~~~, yoksa yer darl~~~~yüzünden mi de~i~ik kelimelerin
kullan~ld~~~~belli de~ildir. Steingass Sözlü~ünde dâr: Diyar, ev, vestibül, ikametgâh,
dairevi mekan; ~neke~n ise: yer, mevki anlam~nda kullan~l~r.
R. M. Riefstahl, A. E., s. go - 195.
8 A. E., s. 195.
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Hama kabartmalar~ na daha sonraki bir devirde Prof. K. Otto Dorn da de~inmi~~ve on iki hayvan takvimli kabartmalar~~inceledi~i
makalede vak - vak süslemesinden bahsederken, bir 13. yüzy~l Ke~an
çinisi dolay~siyle Bozüyük kabartmalanyla olan benzerli~e i~aret
etmi~tir 9 .
Asl~nda, sütunlar~ n getirildi~i Hama ~ ehri ve Hama Eyyubileri
(1178-1298) hakk~ nda bilgimiz çok azd~r 1°. 7. yüzy~lda Araplar~n
eline geçen ~ehrin (636-37), ~~o. yüzy~ la kadar tarihi oldukça karanl~kt~ r. Emeviler devrinde bir Bizans kilisesi üzerine in~a edilen bir
Ulu Cami'nin 9. yüzy~ l sonunda el - Mahdi ve Mutedl zaman~nda
restore edildi~i ve ~ ehrin surlarla çevrili oldu~undan bahsedilir.
Hamdanilerden Seyf üd - Devle zaman~nda ~ehir Haleb'e ba~land~~
ve 12. yüzy~la kadar böyle kald~. Bir süre Selçuklular~n himayesine
giren bu bölge 12. yüzy~lda ~am Atabekleri taraf~ndan al~nchysa
da s~k s~k el de~i~ tirdi. Haçl~~seferleri devrine rastlayan bu kar~~~k
dönem, ~ ehrin 1174 - 75 de Salahattin Eyyubi taraf~ndan fethine
kadar sürdü. Salahattin 178-79 da ~ehri ye~eni Malik el - Muzaffer
Omar'a b~rakt~. Bu sülale Mo~ol devrine ve Memlû‘klar~n ~ehri ele
geçirmelerine, 1298'e kadar ~ ehre hâkim oldu. Son Eyyubi sultan~n~n ye~eni Ebu'l Fidâ Sultan en - N4~r Mul:~ ammed'in dostlu~u
sayesinde ~ 3~ o'da ~ ehrin idaresini ele ald~~ve 1320 de Sultan unvan~n~~
kazand~. 1342 den sonra ise, ~ ehir önce Memlûk, sonra da Osmanl~~
9 K. Otto - Dorn, "Darstellungen des Turco - chinessischen Tierzyklus in
der islamischen Kunst, "Beirtöge zur Kunstgeschichte Asiens (in Memoriam E. Diez),
Istanbul, 1963, S. 131 - 166.
10 Hama Eyyubileri ve devrin eserleri için bk.: C. H. Becker, "islam Ansiklopedisi, IV (1964), s. 424-29; D. Sourdel, "klamat", Encylophlia de L'Islam (nouv.
edit.) III ( 97 ), s. ~~2 2 - 2 4 ; M. Sobernheim, "Hama", islam Ansiklopedisi, VIII
(1950), s. 70 - 172; E. Herzfeld, "Damascus: Studies in Architecture II," Ars Islamica,X (1943), S. - 71, bil. s. 40; A. Y., "Mshattâ, I-Jira und Bâdiya! Die Mittellânder des Islam und Ihre Baukunst", jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen,
111111 (1921), s. 104-146; J. Sauvaget, "IMcret Mamelouks de Syrie," Bulletin
d'tudes Orientales, XII (1947 - 48), s. ~~ - 56, bil. 32; B. Lewis, "Egypt and Syria,"
in Cambridge History of Islam. I. The Central Islamic Lands, Edit. P. M. Holt, A. K. S.
Lambton, B. Lewis, Cambridge, 1970, s. 75-230.; E. de Zambaur, Manuel de Geneologie pour L'Histoire de L'Islam, Hanovre, 1927, s. 89 - 99. Hama'n~n daha önceki
devirleri ve kaz~lar~~için bk.: P. J. Riis, Hama. Fouilles et recherches de la fondation
Carlsberg. 1931 - 1938, Kopenhagen, 1948; A. Y., Temple Church and Mosque, Kopenhagen, 1965; K. A. C. Creswell, "The Great Mosque of Hama", Aus der Welt der
islamischen Kunst (Festschrift für Kühnel), 1959, S. 48 - 53.
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nüfuzu alt~na girdi. ~ehir yukar~~ve a~a~~~olmak üzere iki k~s~ mdan
meydana gelir. Emevi devrinin eski camii üst k~s~mda kal~r. A~a~~da
ise, Nureddin'in yapt~rd~~~~cami yer al~ r. Nureddin zaman~nda bir
hayli imar edilen a~a~~~ ~ehirde bir ~ifahane, üç medrese ve Malik
el - Muzaffer'in saray~~bulunuyordu. Hama Eyyubilerinden III. Muzaffer'in (1248-98) türbesi ise yukar~~ ~ ehirde Emevi camiinin bat~~revalundan bir dehlizle camiye biti~iyordu. Cami avlusunun etraf~nda revaklar harem k~sm~n~n önünde iki mihrapl~~bir seki vard~. Havuzlu ve
mihrapl~~di~er bir seki de kuzey revak~nda yer al~yordu. Sekiz antika
sütun üzerinde duran bir de hazne vard~. Türbe ile namaz yeri do~u
revalunda idi. II. Malik el - Muzaffer'in (1229-44) mihrab~~ise a~a~~~
~ ehirdeki Nureddin camiindeydi.
Herzfeld'in verdi~i bilgiye göre Il Hama camii Nureddin devrindeki ~ eklini korumakla beraber, bir çok k~s~mlar~~sonradan restore
edilmi~tir. Ikinci yap~~devrinde Malik el - Muzaffer'in ibadetgâh
k~sm~n~~ve çat~s~n~~tamir ettirdi~i ve kuzey duvar~n~, çapraz tonozlar~~
ta~~yan duvar payeleriyle takviye ettirdi~i zannedilir. Do~u kanad~na
da iki oda ilave ettirmesi olas~l~~~~vard~ r. Ebu'! Fidâ ise , bir mihrap
yapt~rm~~t~ r. Caminin ana mihrab~~eskidir; ancak, mihrap sütunlar~~
Malik el - Muzaffer'in (II.) devrinde yerlerine konmu~tur. Kitabe
sultarun ad~n~~zikretmekle beraber, tarihsizdir. Kitabe ku~a~~n~n
alt~nda k~vr~k dallar aras~ nda hayvan firizli bir kabartma bulunmaktad~r 12 .
Hama Eyyubileri hakk~ ndaki bütün bildiklerimiz bunlardan
ibarettir. Her nekadar Riefstahl, Eyyubilerin figürlü tasvirlere kar~~t
olduklar~n~~söylemesine ra~men, daha sonraki y~llardaki çal~~malar
~am, Halep ve hattâ Resuli (Yemen) Eyyubilerinin figürlü tasvirlerden kaçmmad~klarm~~ve paralar~~üzerindeki figürlerin 13 yan~~ s~ra,
bir tak~ m maden eserler de yapt~rd~klar~ m göstermektedir. D. S. Rice,
bir makalesinde 1238-1321 y~llar~~aras~ nda Eyyubi sultanlar~~için
11 E.

Herzfeld, "Damascus...," "..., S. 40.
Bu tip süsleme Islam sanat~ndan çok yayg~nd~ r ve Samarra süslemelerine
kadar iner. Bk.: Fr. Sarre - E. Herzfeld, Die Malereien von Samarra, Berlin, 1927,
S. 27, Res.
12 Eyyubi paralar~~ için bk.: I. Artuk ve C. Artuk, Istanbul Arkeoloji Müzeleri.
Te~hirdeki Islami Sikkeler Katalo~u, Istanbul, 1971, Bab XXV, S. 220-253, Lev. XX,
No. 698 - 99: Lev. XXI, No. 716, Lev. XXII, No. 73o, Lev. XXVI, No. 776 - 777.
12
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yapt~r~lan on eserin listesini vermektedir ". Bunlar~n yan~~s~ra, Nürn.berg'de Germanisches Museum'da bulunan bir astrolob'un üzerindeki
kitabe eserin el - Malik el - Muzaffer Takieddin için Ni~apur'lu bir
usta tarafindan yap~ld~~~n~~ifade eder 15.
Kas~m Pa~a camiindeki renkli s~r çinili korkulu~un kürsüyü
ta~~yan dört sütunu ayn~~biçim ve süsleme elemanlar~n~~gösterir
(Res. ~ ). Riefstahl'~n ölçülerine göre bütün sütun yüksekli~i 1.6o m.
dir. Gövde 1.3o m. ve ba~l~k ise 30 cm. yüksekli~indedir. Ba~l~~~n
üzerindeki impost k~sm~nda kitabe ve onun alt~ndaki frizde renkli
mermer mozaikten bir süsleme yer al~r. Yukar~ya do~ru bir çan
~eklinde geni~leyen ba~l~~~n kö~eleri sferik üçgenler meydana getirecek
~ekilde yontulmu~tur (Res. 2). Gerek bu üçgen bölümler, gerekse
ba~l~~~n esas yüzleri k~vr~k dallardan, bitki, hayvan ve insan motiflerinden kabartma süslemeler ihtiva eder. Ba~l~~~n alt~ndaki bilezik
k~s~mlarmdan sonra gövdenin üst k~sm~nda renkli mermer firizlerin
aras~nda gene kitabe yer al~r. Bunun alt~nda ise zikzak yivli sütun
gövdeleri a~a~~ya iner. Sütunlar kaidesiz olup a~a~~~k~s~mda renkli
mozaik frizlerin çerçeveledi~i k~vr~k dallar üzerinde yürüyen hayvanlar~~tasvir eden bir kabartma görülür (Res. 3, 4, 5, 6).
Bu çali~mam~zda bizi ilgilendiren sütun ba~l~~~~ve kaidesindeki
kabartmalar ve bunlar~n Türk - ~slam tasvir sanat~~içindeki yeridir.
Sütunun kö~e dekorasyonu ile geni~~yüzeylerdeki dekorasyon her
sütunda ayn~d~r. Süsleme prensibi Türk - ~slam sanat~nda çok eski bir
geçmi~i olan k~vr~k dallar~n bitkisel, hayvan' ve insani biçimlere
dönü~ümü esas~na ba~lan~r.
~slam sanat~nda bu tip süsleme bir tak~m sanat tarihçilerine göre
bu sanat~n ba~l~ca özelliklerinden biri olarak görülmü~~ve realiteden,
gerçekten bir uzakla~ma, kaç~~~ve ters dü~me olarak yorumlanm~~t~.
Massignon ve Ettinghausen taraf~ndan ileri sürülen bir teoriye göre
bu davran~~~üç tarzda kendini gösterir: T. Hayvani biçimler çiçeklere
dönü~ür; 2. Hayvani biçimler arabesklere - stilize bitkisel biçimlere,
14 Çe~itli Eyyubi sülalelerinin ve sultanlar~n~n yapt~rd~klar~~eserler için bk.:
D. S. Rice, "Inlaid Brasses from the Workshop of Ahmad al-DhakI al-MawsIli",
Ars Orientalis, II (1957), S. 284 - 346, s. 326 daki listede Musullu sanatç~lar tarafmdan Eyyubi sultanlar~~için 1238 - 1321 y~llar~~aras~nda yap~lan ~~o adet çe~itli
metal eser bulunmaktad~r
15 M. v. Berchem, "Notes d'Archeologie Arabe, "journal Asiatique VIIIe
sene, XIX (Mai -Juin 1892), S. 377 - 4o7. S. 391 - 92 de bu astrolob zikredilir.
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rumilere dönü~ür ; 3. Yuvarlak geometrik biçimler düz biçimlere dönü~ür ". Massignon bu görü~ünü ~bn (Abbas'a dayanan bir hadis ile
destekler: "Peygamber'in kuzeni ~bn <Abbas, bir gün bir Iranl~~
sanatç~ya hayvanlar~~tasvir ederken, ba~s~z yapmas~n~, böylece, onlar~n
canl~~görünmeyece~ini ve çiçeklere benzeyece~ini," söylemi~~17 .
Sanatta tasvire kar~~~davran~~la yorumlanan bu hadisin arkas~ndaki
yorum ne olursa olsun, Türk - Islam sanat~nda çe~itli ortamdaki
motiflerin di~er ortama geçi~ine oldukça s~k, özellikle Selçuklu devri eserlerinde rastlan~r.
Ilgi çeken taraf, k~vr~k dallar~n üzerinde yer alan insan ve hayvan
biçimli motiflerin Türk - Islam sanat~nda Orta Asya - Gazne'den ta
bat~~ ~slam memleketlerine kadar uzanmas~~ve bu özelli~in ii. - 14.
yüzy~llarda bir klassisizm meydana getirecek kadar yayg~n olmas~d~r.
Hama'dan getirilen sütun ba~l~klar~~bu gelene~in içinde bir yer i~gal
eder. Ancak, onlar~n yeri gelene~in hangi ucundad~r? Bunu ortaya
koyabilmek için de Islam'~n de~i~ik çevrelerindeki motifleri incelemek
gerekir.
Nebati biçirr~lerden hayvani biçimlere geçi~in en tan~nm~~~
örneklerinden biri New York, Metropolitan Müzesindeki XI. yüzy~la
ait Fat~rni devrine atfedilen ah~ap kap~~kanatland~r ". K~vr~k dallardan
geçme bir örgü sisteminin içinde kar~~l~kl~~at protomlar~~ihtiva eden
bu pano türünün. en basit örneklerinden olup bat~~ ~slam sanat~n~n
bir yaratmas~d~r. Buna kar~~l~k, daha karma~~k örnekler Orta Asya
buluntular~~ aras~nda kar~~m~za ç~kmaktad~r. Kotskhar buluntular~~
ad~yla tan~nan, bu nehrin k~y~s~nda, Sibirya'da bulunmu~~olup
Leningrad Hermitage Müzesinde muhafaza edilen baz~~gümü~~plakalar, gerçekten tarihlenememekle beraber, XI. yüzy~la atfedilir ".
Alt~n yald~zl~~ve gümü~~oyma tezyinatl~~bu plakalarda orta eksene
göre yukardan a~a~~ya inen k~vr~k dal kompozisyonunda dallar~n
uçlar~nda hayvan ba~lar~~ve ortada talih dü~ümü denen, Selçuklu
16 R. Ettinghausen, "The Character of Islamic Art," 77ze Arab Heritage, edit,
N. A. Paris, Princeton, 1944, s. 26o - 261; M. Aga - O~lu, "Remarks on the Character of Islamic Art," Art Bulletin, (Sept. 1954), XXXVI, No. 3, S. 75 - 202, bil.
198 de yazar L. Massingon ve R. Ettinghausen'~n görü~lerini tart~~~n
17 M. Aga - Oglu, T. Z. E. Massignon den naklen.
19 K. Otto - Dorn, Kunst des Islam. Baden - Baden, 1964, S. 104, Res. 58.
19 A. Y.. "Darstellungen...,"
S. 136; G. Reitlinger, "Unglazed Relief
Pottery from northern Mesopotamia," Ars Islamica, XV-XVI, (1951), s. Il - 22.
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sanat~nda da çok rastlanan bir süsleme görülür. Daha sonralar~~yak vak süslemesi diye adland~r~ lan bu motifin oldukça geli~mi~~ve belki de
XIII. yüzy~la izafe edebilece~imiz bir örne~ini de Gazne'de Sultan
Mesut III. (1099-1115) saray~n~n mermer kabartmalar~nda görüyoruz 2°. K~vr~k dallardan ç~kan harpiler, arslanlar, insanlar, vs. dekorasyonun esas~n~~olu~turur. Panonun alt~nda yürüyen hayvan friziyle
bu levha Hama kabartmas~yla oldukça yak~ndan bir benzerlik gösterir ve belki de saray~n yap~m~ndan sonra ortaya yerle~tirilmi~~oldu~u
izlemini b~rak~r. Ancak, böyle bir konunun tart~~mas~ na geçmeden
önce, k~saca Hama ba~l~k kabartmalar~n~n bir tan~m~n~~yapal~m.
Ba~l~klar~n geni~~yüzeylerinde iki yandan ortaya do~ru k~vr~lan
ve ortada bir palmet meydana getiren motifin uçlar~ ndan örde~e
benzer motifler ç~kar ve bunlar üstte s~rts~rta iki örde~in taçland~rd~~~~
bir hatayi çiçe~i meydana getirir (Res. 7). Gerek alttaki ördeklerden
ç~kan, gerekse hatayi çiçe~inden yukar~ya uzanan k~vr~k dallar ba~l~~~n bütün yüzeyini kaplayan bir k~vr~k dal, palmet ve çiçek sistemi
olu~ tururlar (Res. 8). Ustteki çiçek motifi (Sakayik veya Hatayi)
s~rt s~rta ördek protomlanyla s~n~rl~~olup yukar~~ ç~kan k~vr~k dallar
bir bilezikten geçip iki yana k~vr~lan iki ku~~ba~~~meydana getirir.
Bu esas motifin yan~ndaki rumi motifleri tavus ~eklinde a~a~~ya do~ru
meyilli yerle~tirilmi~lerdir. Üst k~s~mlar~ nda rumilerin insan ba~l~~
harpi protomu halini ald~~~~ilginç motiflerin yan~~s~ra k~vr~k dallar~n uçlar~nda içleri derin oyulmu~~dekoratif palmetler ve yar~m
palmetler yer al~r. Tavuslar~n alt~nda ise a~a~~ya dönük kanatl~~ördekler son derece ileri bir dekoratif zevke i~ aret eder (Res. 9). Böylece,
ba~l~~~n k~vr~ k dal sistemi dekoratif bir nebati sistemin hayvani bir
süslemeye dönü~ümünü ve yak - yak süslemesi denen türün çok ileri
bir kademesini göstermektedir.
"üçgen k~s~mlardaki süsleme daha da ilgiçtir (Res. ~~o ve ~ ).
A~a~~dan yukar~~do~ru k~vr~larak ç~kan dallar ve stilize üzüm salk~mlar~~aras~nda dallara t~ rmanan iki insan figürü bu kompozisyonun
esas~ m meydana getirir. Adeta bitkilerden üreyen bu figürlerden
alttaki kolundaki sepeti ile asma dallar~na t~rmanan bir insan~~temsil
eder. Ustteki ise, vücudundaki acayip burkulma motifi ile zirveye
20 E. Baer, Spkhinxes and Harpies in Medieval Islamic Art, Jerusselam, 1965, s.
82 - 83, Lev. XLVII. E. Baer hakl~~olarak ~~2. yüzy~l~n bu kabartmalar için oldukça
erken bir tarih oldu~unu ileri sürer.
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varmakta olan ve en tepedeki palmetin sapma kolunu dolam~~~
di~er bir t~rmanan ~ah~st~ r. Bütün bu özellikleriyle ba~l~ k kabartmas~~
Islam sanat~nda s~k rastlanan çe~ itli motiflerin bir sentezini meydana
getirir. Ba~liklar~n di~er bir özelli~i de bunlar~n arka k~s~mlar~n~n
i~lenmemi~~olup sadece önden görülmek üzere yap~lm~~~olmalar~d~r.
Bu özelli~e yeri gelince tekrar de~inece~iz.
Kaide kabartmalar~~daha yeknesakt~r. -Ost ve alttaki inci dizisinden birer bordür ile s~n~ rlanan esas frizde k~vr~ k dallar üzerinde
yürüyen sfenks, arslan, keçi, tav~an, grifon, vs. gibi motifler Türk Islam sanat~n~n en erken devirlerinden beri görülen süsleme motifleridir 21.
K~vr~k dallara basarak t~ rmanan insan motifleri Islam sanat~nda,
özellikle, Bat~~- Islam'da çok s~ k rastlanan bir motiftir. Paris'te Louvre
Müzesindeki Fat~mi ah~ap kap~~kanatlar~n~n panolar~~(Res. 12) 22,
özellikle, Berlin'de Dahlem Müzesindeki XI. - XII. yüzy~la atfedilen
fildi~i oyma pano (Res.
23 Riefstahl'in de ileri sürdü~ü gibi Floransa
Milli Müzesindeki Carrand fildi~leri (Res. 14-15) 24 bu motifin de~i~ik
örneklerini meydana getirirler. Ancak, bu panolarda t~rmanan figürlere hayvan mücadeleleri, sultani e~lence motifleri gibi o devrin
popüler motifleri de kat~lrru~t~r. Louvre panosundaki figür gerek vücut
hareketindeki kat~l~ k, gerekse poz bak~m~ndan daha farkl~~bir tiptedir.
Omuzuna dayad~~~~k~l~c~~ile daha çok bir sava~ç~~tipini an~msat~r.
Carrand fildi~i panolar~ndan birinde ise, a~a~~da s~rt~ndaki küfesi ile
rumi ve palmetli k~vr~ k dallara basan figür ve üstte arslanla bo~u~an
~ah~s ikili bir kompozisyon meydana getirmeleri aç~s~ndan Eyyubi
sütun ba~l~k"' kabartmas~n~~and~r~rsa da, figürlerin tipleri, üslüp ve
motifin katd~k' Hama kabartmas~ndaki zarif ve k~vrak figürlerle hiç
ba~da~ maz. Bu tipler daha çok Sicilo - Arap veya Bizanten bir gelene~e ba~l~~gibi görünürler. Bu motiflerin uzant~s~m Ispanyol - Müslüman sanat~ na kadar izlemek mümkündür. Eskiden, Pamplona
Bk. not. 12.
E. Kühnel, Die islamischen Elfenbeinsculpturen, VIII-XIII. jahrhundert, Berlin,
1972, s. 69, Res. 56.
23 The World of Islam. Faith, People. Culture., edit. B. Lewis, London, 1976
S. 22 deki resim.
24 Riefstahl, T. z. E., s. 191; D. S. Rice, "The Seasons and the Labors of
the Months in Islamic Art," Ars Orientalis, I, (1954),s. ~~- 41; bil. 31 - 32, Lev. tg;
E. Kühnel, T. z. E., Lev. XCIX, goc.
21
22

BÖZÜYÜK KASIM PA~A CAMII

57

Katedralinde bulunan ve ~imdi ise Navarro Müzesinde muhafaza
edilen ~~oo5 tarihli me~hur fildi~i kutunun yan lusnundaki madalyonlar~n aras~nda dallara tutunan figür 25 bu motifin bat~~ s~n~r~n~~göstermektedir. Bu örnekler aras~nda Hama kabartmas~= en yak~n
benzeri Dahlem Müzesindeki fildi~i kabartman~n figürleridir. Adeta
madalyonlar meydana getirircesine a~a~~dan yukar~ya uzanan k~vr~k
dallar ve üzüm salk~mlar~~aras~nda hayvan mücadeleleri, içki içen,
müzik yapan figürlerin aras~nda sol alt k~s~mda eli m~zrakl~, bir hamle
motifiyle yukar~~ ç~kan figür, sa~da ortada s~rt~nda üzüm kiifesiyle
t~rmanan ~ah~s Hama kabartmas~ndaki eli sepetli figürü an~msat~r
(Res. 13).
Ayn~~tip figür ve kompozisyonlar metal eserlerde de görülür.
Oxford'da eski Ashmolean Müzesindeki Isfahanl~~usta Muhammed
b. Abi Bekr b. Muhammed er - Re~ idi için belki de XII. yüzy~lda
yap~lm~~~olan bir astrolob'un tasvirlerinde burç motiflerinin aras~nda
k~vr~ k dallara basan melek tasvirleri çok sade olmakla beraber ayn~~
motifin bir çe~idini gösterirler 26. Motifin en yak~n benzeri ise, ünlü
Musul'lu usta Ahmed el - Dhaki el - Mevsilrnin ö~rencisi (kölesi)
Ebu Bekr b. Hac~~Celdek'in muhtemelen son Artuklu (Amida ve
Hisn Keyfa Artuklularmdan) sultan~~el - Malik el - Maydüd (~~222'232) için yapt~~~~Boston Müzesindeki 1225 tarihli ~amdan~n madalyonlar~ndan birinde görülür 27. Artuklu el - Malik el - Mavdüd
1232 de ~am Eyyubilerinden el - Kâmirin Amida'ya yürüyü~ü
s~ras~nda yakalan~p hapsedilmi~ti. 1237 de kaçmay~~ba~ard~~ve Hama
Eyyubilerinden el - Muzaffer II. ye s~~~nd~. Daha sonra da Mo~ollar
taraf~ndan öldürüldü. Boston ~amdan~ndaki kaz~ma bir kitabe eserin
el de~i~tirdi~ini ve ~amdamn el - Malik el - Muzaffer'in kölelerinden
(harem a~as~) birinin himayesindeki bir kad~n~n (dâ.r) mal~~oldu~unu
zikreder 28. Ayn~~kitabe ayn~~ustan~n Metropolitan Müzesindeki ibriKühnel, A. E., s. 41 - 42, No. 35, Lev. XXII-XXVI.
A. U. Pope, A Survey of Persian Art, London-New York, 1967, XII, Lev.
1312/D, E.
, s. 318 - 319, Res. 40 e,g.
27 D. S. Rice, "Inlaid Brasses...,"
28 A. E., s. 320, not 9 da Rice, Mv. Berchem'e dayanarak "dar" kelimesini
"hatun - han~m" ~eklinde yorumlar. M. v. Berchem, Mat~triaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Paris, 1894, I. Egypt, s. 187 - 188 deki kitabelerde "dâr" saray'
veya prenses anlam~nda kullan~lm~~t~r. Özellikle Memk~k devri kitabelerinde "dar"
prenses veya harim ~eklinde kullan~l~r. M. Schefer'in koleksiyonundaki bak~r bir
28

28

58

GÜNER INAL

~inde de (1226) görülmektedir. Her iki eserin de hediye veya ba~ka
bir ~ ekilde Artuklulardan Hama Eyyulinerine geçti~i anla~~l~yor.
Hama sütunlar~~yap~ld~~~~ s~rada ~amdanin Eyyub~l saray~nda oldu~u meydandadir. ~~237 de Hama'ya s~~~ nan el - Malik el - Mavd~ld'tan yedi y~l sonra da Muzaffer II, 1244 de ölmü~tü. ~amdanin bu
madalyonunda ortadaki a~ac~ n üzerindeki insan figürünün pozu
sütun kabartmasinin eli sepetli t~ rmanan insan figürüne çok benzemektedir.
Ayn~~figürün di~er bir benzerine ise yine devrin metal eserlerinden bamba~ ka konulu bir tasvirde rastl~ yoruz. Washington D. C.
de Freer Gallery'deki ünlü pirinç - gümü~~kakma mataran~n H~ristiyan
konulu tasvirleri aras~nda Isa'n~n Kudüs'e giri~ini gösteren sahnede
a~açlar~n üzerinde Isa'y~~ kar~~layan figürler ayn~~atölyenin de~ilse
bile ayn~~repertoire'~n mal~d~r 2°. Problemin ilginç yan~~gerek Hac~~
Celdek'in eserinin gerekse kimli~i belli olmayan bir usta tarafindan
nerede yap~ld~~~~kesinlikle bilinmeyen Freer Mataras~n~ n Hama
kabartmaslyla olan ortak taraflandir. Her bir eserde benzer bir
figür de~i~ik kapsaml~~sahnelerde yer alm~~t~r. Boston ~amdan~nda
a~açta meyva toplayan ~ahls, Freer Matarasmda Isa'y~~kar~~layan ve
tezahürat yapanlar ve nihayet Hama kabartmas~ nda elindeki sepetle
sanki bir asma dal~na t~rmanan figür, belli bir kal~b~ n konuya göre
adapte edilmi~~varyasyonland~r. Bunlar~n hepsi, belli bir dönemin,
Selçuklu devrinin kal~p repertoire'~n~~olu~tururlar.
Asma k~vr~mlar~~ aras~nda eli sepetli ve üzüm toplayan figürler
genellikle ba~~bozumunu ve mevsimleri ifade ederler 3°. Orta Ça~~
lamba üzerinde bu kelime Re~id'in haremi anlam~nda kullan~lm~~t~r. Bu hatun
Sultan Baybars'~n k~z~~ olup karde~i Salarni~'in emirlerinden Re~id ad~nda biriyle
evliydi. Ancak, Rice kitabenin tam metnini vermedi~i için bu kitabenin ~amdan~n
bir sarayda m~, yoksa bir hatunun mal~~ olarak m~~Eyytibi saray~nda bulundu~unu
aç~klamam~za yard~m etmez.
2 9 Bu sahne için bk.: G. Fehervâri, "Art and Architecture," in the Cambridge
History of Islam. IL The Further Lands. Islamic Society, Cambridge, 1970, S. 70 - 741,
Res. 22a. Bu kantin üzerine son yay~n için bak: L. T. Schneider, "The Freer
Canteen," Ars Orientalis, IX, (1973),s. 137 - 156, S. 139, Lev. 2/6. Yazar s. 148 de
eserin Eyyubl devri eserleri ile benzerliklerini ileri sürer ve Mezopotamya veya
Suriye orijinli olmas~~üzerinde durur.
30 D. S. Rice, "The Seasons and Labors...,"..., Lev. k de "Theatrum
Sanitatis, "Ms. Canasanatense Libr. No. 4182 den ba~~bozumu, f~ç~da üzüm ezme,
sonbahar sembolü olarak görülür. XII. ve XIII. yüzy~llarda Bizans ve Ortaça~~
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Avrupa's~nda çok rastlanan ba~~bozumu motifi burç, mevsim ve ay
tasvirleri ~eklinde XIV. yüzy~l ~slam sanat~nda da görülür. Özellikle,
D. S. Rice 31 ve E. At~132 taraf~ndan Azarbeycan - Tebriz (Kuzey Bat~~Iran) bölgesine izafe edilen bir gurup ~amdan~n süslemeleri
aras~nda ay ve mevsim tasvirleri eserlerin dekorasyonunda büyük
bir yer kaplayan motiflerdi. Ancak, bu tasvirler aras~nda ayn~~k~vrakl~~~~gösteren motiflere rastlam~yoruz. Hama figürlerinin
onlar~n ba~l~~~n geni~~yüzeyindeki k~vr~ k dal ve nebati - hayvani
süslemenin luvrakl~~~na, alac~l~~~ na uygun bir biçimde k~vr~k dal sistemiyle birbirinden ayr~lmayacak derecede içiçe girmeleridir. Bu tip
süsleme, ~ran gelene~inden çok, Fat~mi - Eyyübi, M~s~r, Mezopotamya ve Suriye gelene~i ile ba~da~~ r. Azerbeycan grubundan uzak
görünür. Ancak sepetli figürün ba~~ ndaki ucu sivri kenarl~~ ~apka
XIV. yüzy~l ilhanl~~devrinde moda olan tipte olup (Res. ~~~ ) bunun
yak~n benzerlerini Harari tas~~", bir benzeri Keir kolleksiyonunda
bulunan 34 pirinç üzerine gümü~~kakma tekni~indeki Bursa Müzesinde bulunan bir ~amdamn üzerindeki sultan figüründe de görülür.
Bu tür ~apkalar~n daha teferruath çe~itleri 1334 tarihli Viyana'daki
Harirrnin Makamat'~ ndaki takdim sayfas~~minyatüründe sa~~alt
kö~edeki müzisyenlerin Mo~ol modas~n~~takip eden ba~l~klar~nda
görülür 35.
Kabartma asl~nda bat~~ve do~u geleneklerinin assimile edildi~i ve
XIII. yüzy~l Selçuklu klassisizminden XIV. yüzy~la geçi~i ifade eden
bir döneme i~aret etmesi aç~s~ndan büyük bir önem ta~~r. E~er, geni~~
yüzeydeki yak - vak süslemesini and~ran k~vr~k dal dekorasyonu daha
yak~ndan, kendine benzer örneklerle birlekte incelenirse, bu nokta
Avrupasmda bunlar çok popüler konulard~. Lev. 16. da Cod. Grec. DXL, Biblioteca
Marciana, Venedik'teki eserde Res. a üçüncü s~ radaki sütun ba~l~~~~üzerinde s~rt~~
küfeli figür Carrand fildi~leri tipindedir. Lev. 19 da Carrand fildi~leri ile San Marco
Bazilikas~~portal kabartmalarm~n foto~raflar~~verilir ve aradaki benzerli~e i~aret
edilir. s. 32 - 33 de Carrand fildi~lerinin tarihlendirilmesiyle ilgili tart~~malar verilir.
21 A. E.
52 E. At~l, "Two Il - Ijanid Candlesticks at the University of Michigan,"
Kunst des Orients, VIII, ~~12 ( 972) , s. -35.
32 Harari tas~~için bk.: D. S. Rice, T. Z. E., s. 36, Res. 25 deki madalyonda
sa~daki figürün ~apkas~.
34 G. Feh&v.ri, Islamic Metalwork of the Eight to the Fifteenth Century in the Keir
Collection, London, 1976, No. 133, Lev. 44.
55 Bk.: R. Ettinghausen, Arab painting, Geneva, 1962, s. 148 deki resim.
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daha çok ayd~nl~~a kavu~abilir ve sütunlar~n tarihlendirilmesi hakk~nda ba~ka noktalar ileri sürülebilir.
~slam sanat~nda çok yayg~n olan k~vr~k dallar~n nebat, hayvan
ve insan ba~lar~na dönü~ümünü gösteren eserler bu sanat~n hemen her
kolunda görülür. Tarihlendirilmesi ve orijini oldukça karanl~k ve çeli~kili görülen Gazne kabartmas~~bir yana b~raluhrsa, XIII. yüzy~ldan
perdahl~~bir Ke~an çinisi (Res. 16) 36, Eyyübilerden el - Malik el - Salih
el - Necmettin Eyyub için 1240 larda yap~lan Freer Gallery'deki
d'Arenberg le~eni 37, Mahmud b. Sungur imzal~~1281 tarihli Londra,
British Museum'daki bronz üzerine gümü~~kakma tekni~inde XIII.
yüzy~l sonu kalemdanl~~~mn kapak süslemesi (Res. 17) 38 yan~~ s~ra
motiflerin sütun ba~l~~~ndaki esasa benzer bir ~ekilde yukardan a~a~~ya
geli~en k~vr~ k dal sistemlerinden olu~an madalyonlardan meydana
geldi~i M. de Vasselot koleksiyonundaki Yusuf b. Ya<kub imzal~~36
(Res. 18) bir XIII. yüzy~l kalemdanli~~ndaki k~vr~k dallar~n uçlar~ndaki hayvan ve insan ba~lar~~ve onlar~n olu~turdu~u madalyonlardaki
hikâye motifleri XI. yüzy~ldan, Fat~ mi'lerden beri süre gelen bir
gelenekle Hama ba~l~~~ n' birbirine ba~lar.
Bunlar~n aras~nda en ilginci 1297-132 ~~tarihleri aras~ nda Hüseyin
b. Ahmed b. Hüseyin adl~~bir Musul'Iu sanatç~n~ n Resuli el - Malik
el - Mu'eyyed Davüd için Kahire'de yapt~~~, New York, Metropolitan
Müzesindeki pirinç üzerine gümü~~kakma bir tepsidir (Res.19) 40.
XIII. yüzy~l sonu ve XIV. yüzy~l ba~~nda yap~lm~~~olan bu tepsinin
dekorasyonunda ortadaki frontal bir sfenksin kanatlar~ndan ve ayaklar~n~n ortas~ndan ç~kan k~vr~ k dallar bütün yüzeyi saran bir k~vr~k
dal sistemi meydana getirir ve bu dallar kanatl~~arslan, bo~a, harpi,
grifon gibi hayali hayvan motif ve protomlar~na dönü~ür. Esas dekorasyon sistemi aç~s~ ndan hayvanlar~ n daha belirgin oldu~u bir süsleme
gösterir. Hama sütun ba~l~~~ nda k~vr~ k dal - nebati - hayvani süslemeye dönü~ üm çok daha sofistikedir, ustal~kl~ d~r. Resüli tepsisi bu aç~dan
Bk.: not. 9.
D'Arenberg le~eni için bk.: D. S. Rice, "Inland Brasses...,"
S. 316;
E. At~l, Art of the Arab World, Washington, D. C., 1975, No. 27, S. 64 - 68.
38 A Survey of Persian Art,. .
Lev. 13 - 36.
39 Yusuf b. Ya<kub için bk.: L. A. Mayer, Islamie Metalworkers and Their Works,
Geneva, 1959, s. 91 Eserin reprodüksiyonu: A Survey. . Lev. ~~3 ~~7, D.
4° Rice, T. z. E., S. 292, Res. 99; Mayer. T. Z. E., S. 29; M. Dimand, A Handbook of Muham~nedan Art, New York, 1947, S. 151 - 152.
36
37
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Gazne saray~~kabartmas~~(Res. 20) 41 ile Konya'daki Nisan Tas~~42
süslemeleri aras~nda bir yer i~gal eder. Mes<üd III (11399 - 1115)
~~7 - ~~~ 53) devirlerine yerle~tirilen Gazne saray~~
veya Bahram~ah
mermer levhas~ndaki kabartmalar iislüp aç~s~ndan, Dr. Baer'in de
i~aret etti~i gibi 43 XII. yüzy~ldan çok, XIII. yüzy~l sonu özellikleri
göstermektedir. Ancak, Gazne devletinin XII. yüzy~l sonunda fiilen
çökmü~~bulunmas~~44, bu kabartmalar~n daha ileri bir tarihe konmas~na ~imdilik mani oluyor. Daha ileri bir tarihe konsa bile onlar~n
nas~l Gazne saray~na getirildi~ini de aç~klamak zordur. Ancak, k~vr~k
dallar~n i~lekli~i, figür tasvirlerindeki canl~l~k, zenginlik ve üslûpla~ma,
çerçevelerde Musul madenlerine benzer madalyonlar~n bulunmas~,
onlar~n daha çok, Suriye - Mezopotamya, M~s~ r, yani Önasya süsleme
gelene~ine uydu~unu gösterir. Nisan Tas~ndaki içki sunan, tanbur
çalan insan figürlü k~vr~k dallarla benzerlik de Ilhanl~~devri süslemesi
ile yak~nl~ k gösterir. Bütün bu özellikler acaba Gazne'nin XIII. yüzy~l~n ilk çeyre~inde Mo~ollar taraf~ndan tahribinden sonra yine onlar
taraf~ndan onar~lmas~na m~~i~aret ediyor? Bu kabartmal~~kap~~kanatlar~~acaba daha sonra m~~yerine kondu? Bütün bunlar henüz cevapland~r~lamarru~~ve cevapland~r~lmas~~zor sorunlard~r. Bir az önce
de~indi~imiz gibi, hiç ku~kusuz, bu serinin en ilginç örne~i Konya
Mevlana Müzesindeki Nisan Tas~'d~r 43. Üzerindeki kitabeden son
Ilhanl~~Sultan~~Ebu Sa<id (1316-1335) için yap~ld~~~~anla~~lan bu
tas~n le~en k~snun~~s~n~ rlayan oniki bölümlü iki dar frizde k~vr~k dal,
hayvan ve insan protomlar~~görülür. Aralar~ nda müzik yapanlar, içki
sunanlar ve insan ba~l~~harpilerin de tasvir edildi~i bu yarat~klar
k~vr~k dallar~n uçlar~n~~sonuçland~r~r. Böylece, Gazne ve Hama
kabartmalar' serisinin geç bir örne~ini olu~turur. Hama kabartmas~n~n ördek, tavus, ku~~ve harpilere dönü~en k~vr~k dal sistemini herhalde
XIV. yüzy~l ortas~~kadar geç bir tarihe yerle~tirmek do~ru olmaz.
Zaten kitabelerde zikredilen el - Malik el - Muzaffer Takiyeddin ismi
de en son III. Muzaffer devrine yani XIII. yüzy~l sonuna i~aret eder.
E. Baer, T. Z. E., not 20.
A. Y., "The Nisan Tasi. A Study in Parsian - Mongol Metal Ware, "Kunst
des Orients, IX, 112 ( 1973- 74k, S. 2 - 46.
43 E. Baer, bk. not 41.
44 Gazne devleti için bk: M. L. Dames, "Gazneliler," ~slam Ansilkopedisi,
IV (1964) , S. 742 - 748.
44 Baer, "The Nisan Tasi...," S. 32-34 deki resimler,
41
42
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Ancak, k~vr~k dal ve rumilerin ördeklere dönü~tü~ü ve hayvan ba~lanyla sonuçland~~~n~~gösteren baz~~XIII. yüzy~l sonu ve XIV. yüzy~l
ba~~~maden eserleri vard~r. Baltimore'da Walters Art Gallery'deki
(WAG 54. 451) bir buhurdanl~k (Res. 2 I) 46 XIII. yüzy~l sonuna yerle~tirilen k~vr~ k dal - ördek süslemesi ile buna bir örnektir. Di~er
yandan Stora kolleksiyonundaki pirinç üzerine gümü~~kakma ve
kaz~ma tekni~indeki 1308 tarihli bir ~amdan kaidesinin 47 madalyonu
üzerindeki simetrik rumilerin ördek biçimini ald~~~~süsleme örne~i
(Res. 22) bu tip dekorasyonun XIV. yüzy~l ba~lar~nda kullan~ld~~~n~~
gösterir. K~vr~k dallar~n uçlar~ndaki rumi ve palmetlerin ince ince,
damarlanyla i~leni~~tarz~, üslübu XIII. yüzy~l sonundan Anadolu'da
Bey~ehir E~refo~lu camii pencere al~nl~klar~ ndaki palmetlere (1297 99) ve Louvre Müzesindeki XIII. yüzy~ l ve XIV. yüzy~l ba~~na ~~299 '31o aras~na yerle~tirilen St. Louis'nin vaftiz çana~~ndaki figürlerin
arka plamndaki nebati dekorasyona benzer 48.
Hama kabartmas~n~ n, herhalde, XIII. yüzy~l sonuna do~ru III.
Muzaffer devrinde (1248 - 1298) yap~lm~~~olmas~~daha akla yak~nd~r.
Esasen, eseri ilk inceleyen Riefstahl'in kan~s~~da daha çok bu yönde
gibi görünür. Bütün bu örneklerin çerçevesi içinde, bu rölyef dekorunun XIV. yüzy~l~~haz~rlayan bir süsleme program~n~n bir parças~~oldu~unu ileri sürmek herhalde yanl~~~olmaz.
Bütün bu örnekler aras~nda ba~l~k kabartmas~yla hayret edilecek
derecede bir benzerlik gösteren bir desen Berlin'de Preussischer
Kulturbesitz'deki Diez albümlerinden Fol. 73. ün 51. inci yapra~~ndaki yakahk deseninde görülmektedir (Res. 23). Dikkat edildi~inde yakal~~~n a~a~~dan yukar~ya ve yanlara uzanan k~vr~ k dallar~~ördek, ku~,
tavus biçimini alm~~t~ r. Burada art~k rumi tezyinattan bahsedilemez
Ancak, ördek ve tavus gövdeleri, vücut burkulmalar~, ortadaki ~akayik çiçe~inden ç~kan antitetik ku~~ba~lar~, a~a~~ya do~ru uçan tavusa,
güvercine benzer ku~ lar, Hama kabartmas~~ile Baltimore buhurdanl~~~n~n arkas~nda ayn~~tip bir desenin olmas~~gerekti~ini ortaya koymaktad~ r. Gerek Diez, gerekse Istanbul albümlerindeki desen ve
resimler çe~ itli devirlerin ürünüdür ve bunlar~~tarihlendirmek sanat
tarihçilerini çok u~ra~t~ ran bir konudur. Ancak, bu Diez albüm dese" A. E., Res. 45.
47 A Survey of Persian Art . . Lev. 1355.
48

D. S. Rice, "The Saesons...,"..., S. 27, Res. g da.
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ninin XIII. yüzy~l sonundan sonraya tarihlendiremiyece~imiz kabartmayla bu kadar benzerlik göstermesi XIV. yüzy~ldan daha geç olam~yaca~~n~~gösterir. Bu aç~dan Hama kabartmas~~desenin tarihlendirilmesinde yap~c~~bir rol oynar. Bu tip kar~~l~kl~~ku~~kabartmalarm~n
çok sade örneklerine Anadolu Beylikleri devrinde E~ridir'de XIV.
yüzy~ldan Dündar Bey medresesinin sonradan restore edilen sütun
ba~l~klar~nda da rastlar~z.
Üzerinde durulmas~~gereken di~er bir nokta bu kabartman~n
Hama'daki hangi binadan getirtildi~idir. Genel e~ilim Nureddin
camiindeki mihrap sütunlanyla benzerli~i aç~s~ndan bunlar~n da o
camiye Muzaffer II. nin yapt~rd~~~~ilaveler aras~nda oldu~udur.
Ancak, sütun ba~l~klar~n~n insan figürlü olmas~~bunlar~n bir camide
kullan~lm~~~oldu~u fikrini ku~kuda b~rak~yor. Her ne kadar, ayn~~
sütun ve ba~l~klar Bozüyük'de de camide kullandm~~sa da bunun
ne zaman kullan~ld~~~~ve caminin problemli durumu ilerde de~inece~imiz bir konu olacakt~r. Hama'da Nureddin camiinden ba~ka
Muzaffer'in saray~~ve yukar~~ ~ehirde Emeviye camii ile Muzaffer
III. ün türbesi civar~ndaki revak, galeri ve delhizlerin bulundu~u
biliniyor. Sütunlar~n öndeki iki geni~~ve üç sferik üçgen yüzeylerinin
i~lenmi~~ve arkadaki iki geni~~ve bir sferik üçgen yüzeyin i~lenmemi~~
olmas~~bunlar~n sadece ön yüzeylerinin görünecek tarzda yerle~tirilmi~~
olacaklar~n~, büyük bir olas~l~kla ya ni~~çerçevesi veya yine kürsü
ta~~y~c~s~~olarak kullan~ld~klarm~~akla getirmektedir. Dekoratif kürsü
sütunlarma Avrupa Orta ça~~nda da rastlan~yordu. Monreale'de
Benedettini Manast~rm~n arkas~nda tek kaide üzerindeki kabartma
ba~l~kl~~dört sütun bize bu noktada bir fikir verebilir 4°. XII. yüzy~l
sonuna tarihlendirilen bu sütunlar~n gövdeleri k~vr~k dal, palmet,
ve yar~m palmetlerle te~kilatland~r~lm~~~ve k~vr~k dallar~n aras~ndaki
sahalara insan ve hayvan figürleri yerle~tirilmi~tir. Üslüp fark~na
ra~men, aradaki süsleme benzerli~i dikkati çeker. Ayr~ca, dekoratif
gövdeli ve ba~l~kl~~sütunlar gerek Avrupa Orta Ça~~nda gerekse, Ermeni mimarisinde geni~~ölçüde kullan~l~yordu. Sarahin kitapl~~~ndaki
ejderli ve gövdesi geçme tezyinatl~~sütun (Res. 24) 50 bu tür sütunlar~n
bütün Orta Ça~~boyunca çevresel de~i~ikliklere ra~men do~u ve
49 Bk. Kühnel, T. Z. E., s. 83, Res. 65.
50 A. Sakisian, "Themes et motifs d'enluminure et de decoration armeniennes
et musulmanes, Ars Islamica, VI (1939), s. 66 - 87, Res. 30.
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bat~da kullan~ld~~~~ve Islam ile H~ristiyan sanatlar~~aras~nda kar~~l~kl~~
bir etkile~im oldu~unu gösterir. Ba~~bozumu ve mevsim - ay sembollerinde bat~dan etkilenen ~slam sanat~, geometrik geçmeli yüzeyi
kaplayan dekoru ile Ermeni eserlerini etkiliyordu. Kabartmalar~n
yan~~s~ra, Istanbul Topkap~~Müzesinde gayri Islami yazmalar arasmda
(Deissmann No. 122) bir Ermeni ~ ncili 5~~Hama sütun kabartmalanyla benzerlik gösteren baz~~tezhiblere sahiptir. Tarsus'ta Nevrun
Kalesi Iskevra Manast~r~nda Istefanos için haz~rlanan ve Yovasof
Hovasap taraf~ndan resimlenen 1273 tarihli incilin 13. s. daki serlevha
tezhibinde üç bölümlü palmetlerin yan bölümlerinin ördek ve orta
bölümünün de insan ba~~~~eklinde oldu~u görülür. Incilin gerek mevki
gerekse tarih aç~s~ndan Hama kabartmalanyla yak~nl~k göstermesi bu
etkile~imi kuvvetlendirir.
Gerek haçl~~seferleri, gerekse bölgeler aras~~ticaret 52 bu devirde
sanat biçimlerini etkilemi~, mahalli H~ristiyanlar da iki bölge aras~nda
arac~~rolü oynam~~t~. Hama sütunlar~~da böyle bir etkile~imi ifade
eden eserlerden biridir. Sütunlar~n orijinal yerlerini bulmak herhalde
zordur. Ancak, onlar~n dini mimariye ek baz~~binalardan, gelmesi
akla yak~n görünür. Saray içindeki bir kürsüye ait olabilece~i gibi,
bir türbenin d~~~yüzünde veya bir revak, seki veya hazne yap~s~n~n
herhangi bir yerinde kar~~dan görülmek üzere yerle~tirilmi~~olmal~d~r.
Sütunlarla ilgili di~er bir problem de onlar~n Bozüyük Kas~m
Pa~a camiinde eserin yap~ld~~~~1528 tarihinden itibaren mi kullan~ld~~~, yoksa binaya daha sonra m~~getirildi~idir? Her nekadar camiin
ilk in~a tarihi 1528 y~l~nda ise de yap~~daha sonra yang~ndan zarar
görmü~~ve geni~~ölçüde onar~lm~~t~r. Yap~n~n mihrab~, minberi ve
mahfili daha sonraki bir devirde, büyük bir olas~l~kla XVIII yüzy~lda
onar~lm~~t~r 53. Burada dikkati çeken taraf minber kap~s~ndaki iki sat~rl~k fayans kitabenin "Bu hamam Kas~m Pa~a taraf~ndan 932 H./1525
M. y~l~nda yap~lm~~t~r." demesidir 54 . Asl~nda büyük bir külliye ve yap~~
kompleksi olarak in~a edilen Bozüyük camii hakk~nda onu 1555 de
51 D. A. Deissmann, Forschungen und Funde im Serai, Berlin - Leipzig, 1933, S.
131, No. 122. Bu tezhibe dikkatimi çeken Dr. F. Ça~man'a burada te~ekkür etmek
isterim.
62 Bk.: Becker not 'o da zikredilen eser; ayr~ca W. Heyd, Yak~n Do~u Ticaret
Tarihi, Çeyr. E. Z. Karal, Ankara, 1975
63 Bk.: Hadi/çat ül-Cevann. ., S. 2 - 4.
54 Taeschner, "Die Inschriften...,"..., s. 184.
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Foto: Mehmet Tuncel
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ziyaret eden Dernschwanm, caminin iki misafirhanesi (Tabhanesi),imareti ve Kervansaray' oldu~undan bahsetmektedir 55. Eskiden bu bölgede çok haydut bulundu~undan Kas~m Pa~a bu bina kompleksini yapt~rana kadar burada hiç köy yokmu~. Ancak, Cami, imaret ve Kervansaray'm yap~m~ndan sonra ahali burada yerle~meye ba~lam~~~
Bina kompleksinin devrin menzil külliyeleri tipinde bir yap~~grubu
oldu~u anla~~l~yor. Ancak, hamam'~n hangi k~sm~nda oldu~u belli
Anla~~ld~~ma göre, ve binan~n bugünkü durumunun göster
di~ine göre, külliyenin yap~m~~Kas~m Pa~a'n~n 1524 de M~s~r valili~inden al~n~p 1526 da Istanbul Muhaf~z' olmas~ndan sonra ba~lad~~56 .
Hamam, herhalde arazinin herhangi bir yerinde belki de bir kö~k
ile birlikte yap~lm~~~ve Kas~m Pa~a'n~n 1528 de 3. vezir olmas~ndan
sonra 1528 de de cami ve di~er yap~lar tamamlanm~~t~. Camiye ün
getiren renkli s~r tekni~indeki çinilerin kompozisyonlar~ndaki baz~~
düzensizlikler yap~n~n yang~n geçirmesinden sonra, XVIII yüzy~lda
Ahmed III devrinde (1673 - 1736) civar~ndaki binalardan malzeme
al~narak onar~ld~~~n~~göstermektedir 57. Minberin çini kitabesinden
ba~ka di~er çinilerin de hamamdan m~~getirildi~ini veya orijinal m~~
oldu~u kesinlikle belli de~ildir. Tabhaneler tamamen yok olmu~~
sadece tek kubbeli cami ve onun yan tarafinda bugün dükkân olarak
kullan~lan imaret k~sm~~ile kar~~~tarafta Han oldu~u söylenen kubbeli
bir y~k~nt~~kalm~~t~r. Bütün bu olaylar göz önüne al~n~rsa, s~rh çini
dekorlu kürsüyü ta~~yan sütunlar~n da caminin yap~m~~ s~ras~nda
orada bulundu~u ku~kuludur. Özellikle, caminin yüksekli~i ve hacmi
ile kürsü ve sütunlar~n küçüklü~ü hemen göze çarpmaktad~r. Kürsünün ve sütunlar~n adeta cami için yap~lmad~~~, fakat sonradan oraya
getirildi~i fikrini uyand~rmaktad~r. Camideki yeni unsurlar ve renkli
s~r tekni~indeki çinilerin kompozisyonlar~ndaki düzensizlikler ku~kumuzu kuvvetlendirmektedir. Ancak, bu andaki bilgimize göre gerek
Hama sütunlar~n~n Eyyubi devrinde Hama'daki yerleri, gerekse,
Bozüyük camline ne zaman getirildikleri cevab~~aç~k b~rak~lacak
birer sorun te~kil etmektedir. Kamm~zca, Kas~m Pa~a'n~n 1516 20
aras~nda Hama mutasarr~fl~~~~yapt~~~~s~rada ho~una giden ve beraberinde Istanbul'a getirdi~i bu sütunlar, pa~a Istanbul'a döndükten ve
55

A. E., s. 183 de Denschwam'~n pasaj~~modern Almanca ile zikredilir.

Kas~m p~. için bk. Not.
57 Bk.: not 52.

56

2.

Belleten C. XLIII, 5
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Bozüyük'te in~aata ba~lad~ktan sonra kompleksin herhangi bir bölümünde, belki de ikametgâh k~sm~nda kullan~lm~~~ve XVIII. yüzy~ ldaki
yang~ndan sonra, Lale Devri gibi figür ve süslemeye kar~~~daha liberal
bir devirde cami onar~l~rken renkli s~r tekni~indeki çinilerle birlikte
camide bir kö~ eye süs olarak konmu~tur.
Gerek Eyyubi, gerekse Osmanl~~sanat~~ve süslemesi aç~s~ndan bu
derece önemli olan bu küçücük kürsünün ta~~d~~~~anlam her iki de~i~ik
devir sanat~~için de de~i~ ik olmakla beraber ilerde sanat tarihçilerinin
çözümünü bekleyen bir problem olu~turmaktad~r. ~imdiye dek
yay~ nlanan malzeme Hama Eyyubilerinin hiç de figüre kar~~~olmad~klar~ m ve önemli sanat patronu olduklar~n~~göstermektedir. Bundan
sonraki çal~~ malar~n gerek Eyyubi sanat~~gerekse, Bozüyük'teki Osmanl~~
kompleksi aç~s~ ndan bir tak~ m çözümler getirmesini bekleyebiliriz.
SUMMARY
SOME INTERPRETATIONS CONCERNING
THE RELIEF DECORATION OF THE
COLUMN - CAPITALS OF THE KURSI IN
THE MOSQUE OF BOZ-OYUK
The mosque of Kas~ m Pasha in Bozüyük has been mentioned in
m.any travel books, and is famous because of its coloured - glaze
fayance decorations. It has been constructed in 1528 as a part of a
large building complex consisting of quest houses, kitchens and a
kervansaray. A tile of the minber bearing an inscription that the
bath was built in 1525 by Kas~m Pa~a indicates that there have been
many changes in the mosque after a fire and it was re - built in the
eighteenth - century, probably using the tiles of a bath, location of
which is unknown. The most important part of the mosque is a kürsi
on the left - hand corner of the mosque resting on four columns
brought by Kas~ m Pasha from Hama, who was the governer (mutasarr~f) of that city during 1516 - 20. The most remarkable part of the
columns is the carved decoration of the capitals containing vegetal,
animal and human motifs. Its inscriptions bear the name and the
titles of the Ayyubid ruler Sultan al - Malik al - Mu?affer Taqi
al - Din Mat~m~ld, which indicates a date in the thirteenth century.

