XIII. YÜZYIL ANADOLU TÜRK MIMARISINDE
"KÜLLIYE"
MURAT KATO~LU
13. yüzy~ l Anadolu Türk mimarisinin plan tipleri, yap~~programhenüz
kesinlikle tesbit edilmi~~de~ildir. O devir ihtiyaçlar~na
lar~~
göre meydana ç~ kan binalar, ço~u zaman konular~ na göre; dini,
sivil v.s, adlarla tasnif edilmekte, bu binalar~n in~aat, plan, ve dekoratif özellikleri üzerinde ancak son y~llarda çal~~malar yap~lmaktad~r.
ve 13. yüzy~ llar Anadolu'da daha sonraki devrelerde en
olgun ~ ekillerini bulan Türk mimarisinin yap~~programlar~n~n aç~klanabilmesi için dikkatle etüd edilmesi gereken bir dönemdir ve
a~a~~~yukar~~zaman~m~za kadar ula~ an yeni bir sanat sentezinin (bütünüyle kavranabilmesi bak~m~ndan da) ayr~ lmaz bir parças~d~r.
Herhalde Selçuklu hanedan~n~n son bulmas~ yla kapanm~~~say~lacak;
siyasi periodlarla isimlendirilecek (kopuk = müstakil) bir devir
olmamas~~icabeder. ~ üphe yok ki, 14. ile 16. yüzy~llarda kendisini
bulan plan tertipleri, yap~~ustahklar~, 12. ve 13. yüzy~ llarda Türkler
Anadolu'da yap~~faaliyetine giri~ir giri~mez haz~rlanmaya ba~lam~~ t~.
Rüstem Pa~a yahut Süleymaniye camilerini yaratacak duyu~~ve
e~ilimler herhalde yeni devletin yarat~c~lar~ nda o zaman da mevcuttu
ve ~eklen olmasa bile ayn~~ihtiyaçlara cevap verecek yap~lar hiç
de~ilse ana niyet olarak belirmi~ti.
Geli~mi~~örneklerini 14. ve 15. yüzy~llardan sonra gördü~ümüz
"külliye, manzume, heyet" dedi~imiz mimari programlar da bu
dü~ ünceyi destekliyen yap~~gruplar~ ndan biridir. Camii türbe, han
gibi binalar nas~ l her devirde görülürse, külliyeler de 13. yüzy~ldan
itibaren meydana ç~kmaya ba~lam~~ t~r. Biz, bu k~sa etüdümüz içinde
bu ça~~n bir kaç yap~s~~üzerinde k~saca duraca~~z.
yüzy~l~n ba~~ ndan itibaren birbirine biti~ik baz~~"devlet"
yap~lar~n~ n Anadolu'da görülmeye ba~lad~klar~ n~~söyliyebiliriz. Çe~ itli hizmetleri bir arada yürütebilmek amac~ yla kurulan bu binalar~n
hemen hepsinin büyük ölçüde olduklar~~da dikkati çeker. Kronolojik
s~ rayla bunlar, Kayseri'deki Gevher Nesibe-G~ yasiye yahut Çifte
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medreseler denilen ~ ifahane ve medrese (12135), Sivas da Keykâvus
I. ~ ifahanesi ve medresesi (1217), Divri~i de Ulu cami ve Turan
Melik darü~~ifas~~ (1228- 29,) Kayseri'de Huand (Hunat) Hatun
(1237) ile Hac~~ K~l~ ç cami ve medreseleri (1249) Ak~ehir'de Sahip
Ata Külliyesi yahut Ta~~medrese denen bina (125o) ve Konya'da
mescit, türbe, hankâh ve hamamdan ibaret Sahip At â külliyesidir.
(1258 - 1283). Ayr~ ca, kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber,
Tokat'daki (?) Gök medrese (1275 ?) de bu gruba dahil olmas~~icabeden eserlerdendir.
Bilindi~i üzere halk aras~nda "çifteler" diye an~ lan Kayseri'deki
~ifahane ve medrese 1205y~l~nda G~yaseddin Keyhüsrev I. (Medrese
k~sm~n~) ve k~z karde~ i Gevher Nesibe (hastahaneyi) taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r 1. Kap~lar~~bir cephe üzerinde toplanan, a~a~~~yukar~~ortas~ndaki kuzey-güney do~rultusundaki bölme duvanyla ikiye ayr~lan
büyük bir yap~d~r. (Resim: ~~ ) Birer aç~ k avlulu medrese plarundaki
bu iki k~s~ m birbirine dar bir geçitle ba~lan~r 2. Medrese k~sm~n~n
do~u yan~nda odalar~n aras~na bir de türbe yerle~tirilmi~ tir. Bat~daki
hastahanesi daha teferruatl~ ca planlanan binan~ n üç kap~s~~ vard~r.
Ikisi hastahaneye aç~l~ r. Prof. Süheyl Unver'in ~ahabettin Uzluk'tan
nakletti~ine göre, bu kap~lardan bat~ daki halka, ortadaki ise personele
aitti. Ortadaki kap~~hastahane büyük eyvannun tam kar~~s~ndad~r.
Bat~daki ile medreseninki ise revaklara aç~l~ r, yani bu ikisi aks üzerinde
de~ildir. Düzgün kesme ta~ tan yap~ld~~~~anla~~lan yap~n~n restorasyonu
yeni bitmi~tir. K~smen kalabilmi~~olan en bat~daki kap~~devrin geometrik ve rozetlerle yüklü tezyini karakterini gösteren önemli bir
örnektir. Kap~~mihrabiyelerinden sa~dakinin üstünde bir hayvan
kabartmas~~görülüyor.
Kronolojik s~ raya göre ikinci binam~ z, Sivas'~ n Keykavus I.
~ifahanesidir. Sedat Çetinta~'~n 1937 - 38 y~llar~ndaki kaz~lar~~ ile
meydana ç~kan t~ p medresesi bölümüyle 3 plan tertibi bak~m~ndan
Kayseri'nin çifte medresesinin geli~mi~~ ~ekli oldu~u anla~~l~yor.
Daha muntazam ve itinal~~ olan i~ çilik, oldukça zengin dekorasyon
ve malzeme, Kayseri'dekine göre daha ustal~kl~~bir mimarinin tezahürleridir.
Halil Ethem, Kayseriyye ~ehri s. 30.
Plân için bak.: A. Gabriel, Monument Turc cilt I, s. 61, Fig. 36.
3 Sedat Çetinta~, Sivas Darü~~ifas~~ s. 82.
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Bina, konu bak~m~ndan da Kayseri'dekinin ayn~d~r... T~p medresesi ve hastahane yan yanad~r 4. Yaln~z burada iki k~sm~n ba~lam~~~
aç~k olarak görülebilir ve daha kararl~~bir mimari program mevcuttur.
~ifahane, ebat olarakta Anadolu medreselerirun en büyüklerindendir.
Beden duvarlar~~kesme ta~~kapl~~olup örtü sistemi olan tonozlarda tu~la
kulan~llm~~t~r. Stalâktit ni~li, geometrik ve yer yer bitkisel tezyinatl~~
portalden geni~~bir medhal k~sm~na, buradan da son derece büyük
avlusuna ç~k~l~r. Bugün ayakta olan bu hastahane k~sm~n~n simetri~i
olan medresenin Çetinta~'~n kaz~s~~ile anla~~ld~~~~üzere türbenin kar~~s~na gelen tonozlu yerden iki kemerli bir sistemle ba~land~~~n~~
anl~yoruz. Art~k Kayseri'deki dar koridor burada muntazam bir
~ekle dönmü~tür. Yap~n~n pencere, eyvan, kap~~gibi yerlerinde itinal~~
bir ta~~tezyinat yer al~yor. Bu alçak kabartma, nisbeten sade, bir
tezyinatt~r. Eyvan kemerini çeviren dilimli rozetler halindeki bordürde
ve portalde yer yer bitkisel dekorasyona rastlar~z. Ta~~dekorasyonun
büyük bir k~sm~~geometriktir. Ayr~ca portal ve eyvan cephesinde figürlü
rölyefler yer al~yor (Resim: 2, 3, 4, 5). Dekorasyonun en göz al~c~~yeri,
tu~la ve çinilerle süslü türbe cephesidir (Resim: 5). Tonozlardaki
tu~lalar aras~na serpi~tirilmi~~figürlü ve figürsüz çini parçalar~, y~k~lan
medrese taraf~ndaki revaklar~n geçitin oldu~u yan eyvan önüne gelen
tonozundaki kaz~narak i~lenmi~~ejderler, tu~lalar aras~ndaki derzler
(Resim: 7), tezyinat~n ilgi çekici taraflar~d~r. Kuzey tarafl~= çörtenleri pencere ~eklindeki yuvalardan avluya ak~nt~~verecek ~ekilde, iç
tarafa yönelmi~tir. Biti~ikteki y~k~lm~~~medresenin varl~~~n~~gösteren
somut örneklerden biri de bu çörtenlerin içeriye çevrik olu~udur.
Keykâvus I. nin yatt~~~~türbe, burda da Kayseri'de oldu~u gibi
(çifte medresede) sa~daki binada yani ~ifahanededir ve eyvana tekabül eden k~sma yerle~tirilmi~tir.
Üçüncü binanuz, 1228 tarihli Divri~i Ulu camisi - Turan Melik
darü~~ifas~~kompleksidir (Resim: 8). Sanat tarihçilerince özel bir
merak duyulan bu çok itinal~~eser, ilk iki eserden mahiyet itibariyle,
dolay~s~yla mimari program olarak farkl~d~r. Yaln~z, ortak olan ve
bizim as~l konumuzu te~kil eden husus, bir arada dü~ünülmü~, yahut
biti~ik yap~lmas~nda sak~nca görülmemi~~bir yap~~kompleksi ile kar~~~
kar~~ya olmanuzd~r.
Arslan Terzio~lu, Modern Hastahane In~aat~, Arkitekt say~~ 315

S.

86.

Bellelen C. XXXI, 12
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Bilhassa dekorasyonunun ihti~am~, çe~itlili~i ve de~i~ikli~iyle ün
yapm~~~olan bu kesme ta~larla in~a edilmi~~bina da, ilk ikisi gibi iki
k~s~mdan meydana gelmi~ tir. Öbürlerinin bir cephede toplanm~~~
giri~ leri yerine bunda güney hariç, üç yönde de yer alan dört kap~~
vard~r. Bu kap~ lardan üçü camiye, biri darü~~ifaya aittir. Daril~~ifa
kap~s~~bat~dad~r 5. Darü~~ifa büyük eyvanl~= kuzeyindeki (solunda)
bölme türbedir 6. Türbe, bir pencere ile camiye ba~lan~r. Bu blok
in~aat~n iki k~sm~~aras~nda bu pencereden ba~ka ili~ki, geçit yoktur.
E~er büyük bir de~i~ikli~e u~ramam~~sa, Konya'daki Sahip Atâ
mescidi ile türbesi aras~ nda da böyle bir hacet penceresi yer al~yor.
Darü~~ifa'n~ n Kayseri ve Sivas, dakilerden en mühim fark~~avlusunun
kapal~~ve avlu çevresindeki odalar~n iki katl~~olu~udur. Hizmet konusu
da ayr~d~r. Divri~i kompleksi dini bir eserle dünyevi bir yap~y~~yan
yana getiriyor. Araya yerle~ tirilen türbe, adeta bir intikal unsuru
oluyor. Ta~~i~çili~inin bir ~aheseri olan bu bina, plan tertibi, iç nisbetlerinin olgunlu~u ile de en az dekorasyonu kadar üzerinde durulmas~~
icabeden son derece hesapl~~bir eserdir.
Dördüncü olarak Kayseri'nin Hunat Hatun külliyesi (herhalde
bu tâbiri kullanabiliriz) geliyor 7. (Resim: 9) Kayseri bölgesinin geleneksel ta~~i~çili~inin en mükemmel eserlerinden birisi de 1237-38 y~llar~nda yap~ lan bu külliyedir. Medrese, cami, sonradan aralar~na yerle~tirilmi~~türbeden ibaret bir yap~~kompleksidir. Önünde bir hamam
bulunuyor. Ama binayla birlikte yap~ld~~~ na dair bir iz veya kayda
rastlam~yoruz. Mimarisine ve burada daha aç~k bir izah ~ekli olabilecek vaziyet plan~ na bak~l~ rsa (Plan ) hamam~ n külliyeden önce
yap~lm~~~ oldu~una inanmam~ z gerekiyor. Hattâ cami yap~l~rken
hamam~ n bu taraf~n~n kesildi~i anla~~lmaktad~r. Demek ki hamam
önceden vard~~8. Huant cami ve medresesinin plan durumu, bundan
Plan için bak.: M. V. Berchem - Halil Ethem, C. I. A., Pl. VI., Gabriel,
Monument cilt II s. 176. fig. 112.
Bu türbenin içindeki lâhitler Anadolu Türk çinicili~inin son derece önemli
örnekleridir. Çiniyle kapl~~ lâhitlerin çinilerinde s~ r üstü tekni~iyle yap~lm~~~altm
yald~z i~lemeler görülüyor. Bu s~r üstü alt~n yald~z tezyinat~n 13. yüzy~ ldaki emsallerini ancak Konya'da y~k~lan saray~n kaz~dan ç~ kan çinilerinde, Karatay Medresesi duvar kaplamalar~nda ve Sahip Ata türbesi sanduka çinilerinde görebiliyoruz...
7 Ord. Prof. S. K. Yetkin, bir yap~~grubu olarak bu tabiri ayn~~
eser için kullan~yor: ~slam Mimarisi, 3. bask~. s. 123.
8 Gabriel'in plan~~bu konuda tatmin edici de~
ildir. Hamam yeterince etüt
edilmemi~tir. S~n~rlar~~da bu yüzden do~ru gösterilmemi~tir. Say~n Mahmut Akok'un
rölövesi durumu daha iyi göstermektedir. Kullan~lmas~na izin verdi~i için kendisine
te~ekkür ederim.
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Res. t — Kayseri, çifte Medrese.
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Res. 2 — Sivas, I. Keykâvus ~ifahanesi kap~s~.
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Res. 3 — Sivas, I. Keykâvus ~ifahane kap~s~~detay~.

Res. 4 — Sivas, I. Keykavus ~ifahanesi kap~~ ni~inden detay.
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Res. 7 — Sivas, I. Keykâvus ~ifahanesi, yan eyvan tu~la derzleri.

Res. 8 — Divri~i, Ulu Cami'nin genel görünü~ü.
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Res. 9 — Huand külliyesi, medrese dam~ndan avlunun ve türbe ile caminin
görünü~ü.
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Res. ~~~ — Kayseri, Hac~~ K~l~ç Camii kap~s~.
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12 - Kayseri,

Hac~~ K~l~ç medresesi kap~s~.
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Res. 13 — Kayseri, Hac~~ K~l~ç medresesi eyvan~ndan giri~~eyvan~~ ve camiye
aç~lan avlu kemerleri.
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Res. 14 — Kayseri, Hac~~ K~l~ç medresesi giri~~eyvan~nda kemer profili ve camiye
giren oda kap~s~.
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Res. 15 — Kayseri, Hac~~ K~l~ç camii kap~s~ndan detay.
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Res. 16 — Kayseri, Hac~~ K~l~ç medresesi kap~~süslemeleri.
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Res. ~~7 — Kayseri, Hac~~ K~l~ç camii mihrab~~(Ni~in alt k~sm~~ tamir görmü~tür).
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önceki üç yap~ya ~ekil olarak benzemiyor. ~lk üç bina esas itibariyle
dikdörtgen alanlara oturuyorlard~. Burada daha farkl~~bir durumla
kar~~la~~yoruz. Türbenin ise k~sa bir süre sonra eklendi~i aç~kça
görülüyor. Zaten, Albert Gabriel'de bu noktay~~belirtmektedir 9.
Medresenin giri~i bat~da ve aks üzerindedir. Caminin biri do~uda
biri bat~da iki kap~s~~vard~r. ~kisi de kenarlara do~ru kaym~~t~r. Bat~~
kap~s~n~n bu yana kayd~r~l~~~sebebinin, hamam~n yerle~me ~eklinden
do~du~u aç~kça bellidir (Plan 2). Böyle itinal~~bir eserin giri~i herhalde
"muhakkak ortada olmas~" gibi bir sabit fikirle s~k~~~k ve çevre
mimarisiyle ba~da~m~yan, nisbetsiz bir duruma sokulamazd~. Medrese
dikdörtgen bir alana oturmu~~aç~k avlulu, bir büyük eyvanl~ ; cami
ise uzunlamas~na bir plana sahiptirler. K~saca Hunat Hatun külliyesi,
iki ayr~~yöndeki aks üzerinde yer alan kö~eleme biti~mi~~iki binadan
ibarettir. Bunun tart~~mas~na a~a~~da tekrar dönmek üzere ~imdi
be~inci ve yine Kayseri'de bulunan bir ba~ka esere; Hac~~ K~l~ç denilen ve cami ile medreseden meydana gelen yap~n~n kurulu~unu
k~saca gözden geçirelim.
1249 y~l~nda yap~lan bu bina da Huant Hatun hariç, ilk üç
binam~z gibi, dikdörtgen bir alana oturuyor (Plan 2). Plândaki "o"
cami, "b" harfleri medreseyi i~aret etmektedir. T~pk~~Sivas ve Kayseri
~ifahaneleri gibi kap~lar~~bir cephede toplan~r (Resim: 'o). iki kap~dan soldaki camiye, sa~daki medreseye aç~l~r (Resim: ii , 12). Yani
bu bina mahiyet itibariyle Huant Hatun külliyesi ile bir yak~nl~k gösteriyor; cami ve medrese, her ikisinde de bir arada dü~ünülmü~tür.
"Hac~~ K~l~ç" binas~~çok de~i~ikliklere u~rarru~t~r n. Son y~llara
kadar çok harap bir durumdayd~. Gabriel medresenin plan~n~~ bu
yüzden yapamam~~~olmal~. Son y~llarda geni~~ölçüde onar~lm~~t~r 12.
Biz yine de plan~n ana hatlar~~üzerinde duraca~~m~zdan, bugünkü
Gabriel, Monument cilt I., s. 42.
Cami, Anadolu'nun bu tip camilerinin en büyüklerindendir. Mihrap
önünde yedi sahanl~d~r. Bilhassa Kayseri'de görülen "kö~k" ~eklindeki mihrap önü
"kubbe sistemiyle" dikkati çeker.
11 Gabriel bunu belirtti~i gibi, o zaman çizdi~i plandan da anl~yoruz. Ondan
sonra da tekrar de~i~ikliklere u~ram~~t~ r. Bak.: Menument cilt I S. 52, 54 Fig. 31.
12 Maalesef herhangi bir sondaj, ara~t~ rma, ciddi bir etüt yap~lmadan, medrese k~sm~~adeta yeniden in~a edilmi~tir. Bütün bu in~aat yap~l~rken, ne kadar tuhaft~r ki, yap~n~n bir plan~~ dahi ç~kart~lmam~~t~ r. Eski eser onar~mlar~m~z~n nas~l
sorurnsuzlukla yürütüldü~ünün tipik örneklerinden biriyle kar~~~kar~~yay~z.
9

19
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yap~n~n çok da titiz bir ~ekilde ç~kartmad~~~m~z "plan-~ema"s~n~~ ve
binay~~ k~saca inceliyelim.
~lk dikkatimizi çeken husus ~u olacakt~r: cami ve medrese, di~erlerinde oldu~u gibi, ortak bir duvarla ikiye ayr~lmam~~t~r (Resim
13; plan 2). Ancak planlan~~~tarz~~ bu ay~r~m~~ortaya ç~karmaktad~r.
Medrese avlusu adeta caminin de avlusu olmakta, caminin orta
sahm da âdeta medresenin yan eyvan~n yerine geçmektedir. Daha
do~rusu medrese burada camiye aç~lmaktad~r. Herhalde mimar
burada çok orijinal ~ekilde iki binay~~intibak ettirmi~tir ve organik
bir çözüm yolu bulmu~tur. Ayr~ca medrese giri~~eyvan~na aç~lan bir
oda cami sahas~na girmektedir. Gabriel'in plamyle dü~ünülecek olursa
bu odan~n bir de~i~ikli~e u~rad~~~~san~labilir. Ancak, giri~~eyvanl~-un
orijinal oldu~u görülen k~s~mlar~~ aras~nda bu, odaya aç~lan kap~~da
yer al~yor ki burada eskidenberi bir oda oldu~unu kabullenmemiz
gerekiyor (Resim 14). Medresenin en sa~lam ve devrinden kalm~~~
k~s~mlar~, kap~s~~ ve bu giri~~tonuzudur. Zaten Gabriel'in plan~nda
giri~~ ~ekli de gözükmemektedir. Medrese yak~n zamanlara kadar
kuzeyindeki bina kal~nt~lar~~ile birlikte barut veya güherçile imalathanesine ba~l~~imi~. Halil Ethem, buras~n~n (1322 H.) y~l~nda güherçile fabrikas~n~n yak~t ambar~~ oldu~unu ve aralar~na da bir kap~~
aç~ld~~~n~~kaydediyor 13. Gabriel'in plaruyla da kar~~la~t~r~l~nca yap~n~n
nas~l de~i~ikliklere u~ram~~~oldu~unu tasavvur edebiliriz. Yine de
bu k~ymetli mimar-sanat tarihçisinin geni~~bir tetkik yapmamas~~
bizim için ~anss~zl~k oluyor.
Medrese hücreleri do~u ve kuzeyde yer al~yorlar. Kap~n~n kar~~s~ndaki büyük eyvan~n sa~~nda yine büyük bir oda bulunuyor.
Cami, mihrap duvar~na dik be~~ve enine dört sah~n halindedir. Geni~li~i derinli~inden fazlad~r. Son y~llarda bat~s~na da bir kap~~aç~lm~~t~r.
Bina Kayseri'deki bütün yap~lar gibi ta~tan in~a edilmi~tir. Her
iki kap~s~, do~u cephesinde camiye aç~lan iki penceresi, mihrab~~
dekore edilmi~tir 14 (Resim: 15, 16, 17). Yap~lan tamirler s~ras~nda
13 Halil Ethem, Kayseri ~ehri sayfa 88. Binan~n banisi olan bu Ebu! Kas~m
Ali Tusi'nin türbesi, bilindi~i üzere Tokat'tad~r.
14 Medrese kap~s~nda bu devir için henüz rastlanm~yan bir unsur olarak
stalâktitli bir bordür görüyoruz. Bu daha sonralar~~ görülmeye ba~layan mesela
Kayseri Sahibiye Medresesi (1265), Sivas Çifte Minareli Medrese (1271) veya yine
Kayseri'deki Kutluk Hatun Türbesi (1351) gibi eserlerde görülen tezyinat ~eklidir.
En erken olarak Hac~~ K~l~ç Medresesi kap~s~nda kar~~m~za ç~k~yor. Medresenin
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medrese odalar~na uydurma olarak ocaklar konmu~tur ". Medrese
k~sm~~ ile cami, bugün demir parmakl~k ve bir camekanla ayr~lmaktad~r (Resim: 3).
Bu be~~eserin planlar~~ a~a~~~yukar~~tesbit edilmi~tir. Büyük bir
ihtimalle Tokat'daki Gökmedrese (1275 ?) ile Sivas'daki Çifte Minareli medreseyi de (1271) bu gruba ekliyebiliriz. Tokat Gökmedrese
de bilindi~i gibi t~p medresesi veya darü~~ifadir ". A. Gabriel'in
yapt~~~~rölövede bina duvarlar~n~n sa~a do~ru devam etti~ini görüyoruz 17. S. Onver'in de bunun yan~nda bir medrese oldu~u yolundaki dü~ünceleri malfundur 18 . ~~ 964'de yerinde yapt~~~m~z incelemede
binan~n Gabriel'in i~aret etti~i tarafa inki~af etti~ini biz de aç~kça
gördük. Anla~~ld~~ma göre biti~ik bir yap~m~z daha varm~~. Tokat
Gökmedrese'sinin de Kayseri ve Sivas'dakilere benzer bir yap~~
oldu~unu dü~ünebiliriz. Onlardan en büyük fark~~çift kathl~~~~olmal~d~r. Öbürlerindeki gibi, burada da bir türbe bulunuyor. Bunlar~n yan~~s~ra Ak~ehir ve Konya'daki Sahip At â külliyeleri ile Antalya'daki Yivli Minare çevresinde toplanan cami ve imaret ile medrese
kal~nt~lar~~da ilgimizi çekecek yap~~grupland~ r. Bunlar, bilhassa
Konya ve Antalya'dakiler art~k tam birer külliyedirler. Konya'daki
1258 - 1283 y~llar~~aras~nda fas~lalarla in~a edilen Sahip At â külliyesi
cami, türbe, hankâh, dükkanlar ve hamamdan ibarettir 19. Ak~ehir'deki (1250 - 1260) yine Sahip Ata'n~n yapt~rd~~~~"mamure" ise
dekoratif yönden dikkat çeken özelliklerinden biri de giri~~eyvan~n~n avluya bakan
a~z~ndaki kemer profilidir (Resim 14). Bu kemer profilinin benzerlerini (tamir
görmü~~olmakla beraber yine de alal~m) Erzurum Ulu ve Ni~de Alaaddin camileri;
ayn~n~~ da Hunat Hatun medresesi giri~~taraf~~ revaklar~nda görmekteyiz.
15 13. yüzy~l medreselerinde bugüne kadar herhangi bir ocak izine rastlamad~k.
Bu devir için mimari bunye içinde yer alan ~s~nma tertibat~~ henüz yap~lmam~~t~ r
dü~üncesindeyiz. Sivas Gökmedresesi, Kayseri'nin Hunat medresesindekiler hep
sonradan ilave olunmu~lard~r. Hiç ~üphe yok ki burdakiler de uydurmad~r. Zira,
bunlar~~ kar~~l~yacak baca tertibatlar~~v.s. unsurlar aramak bo~unad~r. Yanl~~~olarak
tamir esnas~nda yarat~lm~~lard~r.
16 Gabriel, Monument II s. oo'de Halil Ethem'den naklen yandaki binan~n
darü~~ifa oldu~unu; Evliya'n~n timarhane dedi~ini, söylüyor. S. Unver de bir sa~l~k
tesisi oldu~u kanaatindedir: Selçuklu tababeti s. 79.
17 Plan için bak: Gabriel, monument II s. 94 - 95 Fig. 57 - 58... Yine Gabriel
izlerin bununla irtibatl~~ bir binaya ait oldu~unu söylüyor. Ayn~~eser s. 97.
18 enver, ayn~~eser s. 82, 83.
19
• H. Konyal~, Konya Tarihi s. 505, 511.
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medrese, mescit, türbe, hankâh k~s~mlar~ ndan meydana gelir 20,
Konya'dakinde hamam, biti~ ik olarak kurulan mescit türbe hankâh
ve dükkanlar~n do~usunda yer al~yor. Ak~ehir'de de hankâh, medrese
mescit ve türbeden te~ekkül eden blokun kar~~s~ndad~r ve bunlardan
on y~l kadar sonra yap~lm~~t~r 21, Antalya'daki bina grubu ise kesinlikle
tesbit edilememekle beraber yine bir mimari "heyet" ile kar~~~kar~~ya
oldu~umuzu ihsas ediyor. Bu, adeta 15. ve 16. yüzy~l~n külliyeleri
karakterindedir 22 .
Bütün bunlar ~ehir içlerinde yer alm~~, fonksiyonlar~~ da buna
göre olan an~tlard~r. Görüldü~ü üzere bazan darü~~ifa ve t~p medresesi gibi sosyal hizmetlere yönelmi~, bazen medrese, cami gibi dini,
bazen de daha çe~itli hizmetler gören kurulu~larda olabiliyorlar.
Bilhassa ~ifahane-t~ p medresesi kombinezonunun son derece mant~ld
ve gerçekçi bir ~ekilde aç~klanmas~~mümkündür. Nas~l ki bugünün
t~p fakülteleri ayn~~zamanda birer sa~l~k tesisi iseler, o zaman da ayn~~
amaca yönelmi~~bir sa~l~k ve sosyal hizmet ~uurunun bu mimari
program~~ yaratt~~~~anla~~l~yor.
Program olarak de~i~ik olan yap~m~z Divri~i'dekidir. Burada
dini ve dünyevi iki kurulu~un bir arada tasavvur edildi~ini görüyoruz.
Bu, arazi, arsa, ~ehir plan~n~n o günkü ~artlar~n~n yaratt~~~~bir zaruret
midir, yahut o devrin dünya görü~ünün realist ve ho~görür tavr~~
m~d~r? Ama her halde bir tesadüf de~ildir. Kald~~ki bu eserde tesadüfe
b~rak~lm~~~bir tek ta~~n olmad~~~~intiba~~uyanmaktad~r. Yap~~o derece
hesapl~, itinal~, özetlenmi~~ve olgunla~m~~~bir karakterdedir. Yine bu
yap~n~n kendinden sonraki eserlere engin bir ilham kayna~~~oldu~unu,
Anadolu yap~c~l~~~n~~geni~~ölçüde etkiledi~ini de söyliyebiliriz. Yukar~da da belirtti~imiz gibi türbe burada bir intikal unsuru olarak
kabul edilebilir.
Cami-medrese kombinezonuna, yani Hac~~ K~l~ç ve Hunat Hatun
külliyelerine gelince... Cami ve medrese her zaman bir arada ya~ayabilecek iki kavramd~ r. Burada önemli olan plan özellikleri ve gösterdikleri de~i~ikliklerdir.
Hunat Hatun'un tesisi ~üphesiz ki, devrinin en muntazam binalar~ndand~r. Burada cami ile medresenin al~~~k olmad~~~m~z bir ~ekilde
20 Konyah, Ak~ehir v. 279.
21 Konyah, Ak~ehir s. 2 94.22 Vaziyet plânt için bak: Erdmann, Zur turkischen Baukunst seldschukischer
und osmanischer Zeit, s. ~ 8 Abb. 5.
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kompoze edildi~ini, sonradan aralar~ na bir türbe yerle~tirildi~ini
görüyoruz. ~ki yap~n~n bu ~ekilde birle~tirili~i herhalde baz~~sebep
ve zaruretler sonucu olmal~d~r. ~öyleki, yukarda da belirtti~imiz gibi
binan~ n önündeki hamam, önceden de mevcuttu. Bu, aç~kça görülmektedir ve hatta. cami kap~s~n~n sola kaymas~ na da sebep olmu~tur.
Bilindi~i gibi caminin do~u kap~s~~da yine ortada olmay~ p, güneye
yana~m~~t~ r. Böyle birinci s~n~ f bir eserde bu çe~ it sapmalar, mutlaka
baz~~ ~artlar~ n itelemcsi sonucu olmak icabeder. Herhalde bu tarafta
da o gün için ortadan kald~r~ lam~yacak baz~~önemli yap~lar va~~d~.
Eldeki arsa, kurulacak tesisin ancak bu ~ekide kompoze edilmesine
müsaade ediyordu. Eserin yerle~ tirili~ini ba~ka bir ~ekilde izah etmek
oldukça güçtür. Bilhassa öndeki hamam bu görü~ü desteklemektedir.
Kald~~ki, son y~ llardaki imar faaliyetleri s~ras~ nda, yap~n~n do~u tarafindaki temizlikte eski oldu~u anla~~lan temel ve duvar kal~nt~lar~~
ç~km~~t~ r. O zaman bunlar bize aç~ klamaya çal~~t~~~m~ z dü~üncemiz
için son derece manal~~gelmi~ti.
Hac~~K~l~ ç tesisi de plan tipi olarak son derece de~i~ik bir yap~d~r.
Anadolu'da ba~ka bir örne~i yoktur ". Bina oldukça büyük tamirler
geçirmi~ tir. Onun için kesin bir aç~klama zordur. Ama, burada dikkati
çeken en mühim özellik avlunun plândaki yeridir. Herhalde bu binan~n
belli bir fonksiyonu vard~. Kitabesinden fazla bir ~ey anlamak mümkün
de~ildir 24 . Eserin kurulu~~ ~ekli kap~lar~n~ n bir cephede toplaru~~~ise
yine Hunat Hatun külliyesinde oldu~u gibi, ~ehrin o günkü ~artlar~na
ba~lamak e~ilimindeyiz. Burada da eserimizin kuzeyinde duvarlar~n~n in~a ~eklinden eski oldu~u anla~~lan bir yap~n~n kal~nt~lar~~daha
son zamanlara kadar duruyordu 25. Bunun gibi herhalde yap~n~n
bat~s~nda da baz~~tesisler vard~. Plan buna göre tanzim edilmi~ti.
Nitekim, son zamanlarda de~i~en ~artlarla bat~~taraf~na da bir kap~~
aç~lm~~t~r. Konya ve Ak~ ehir'deki külliyeler mahiyetleri biraz daha
farkl~~ve teferruatl~~yap~lard~r. Art~k burada binalar daha sonraki
devirlerde oldu~u gibi birbirlerinden ayr~lm~~lard~ r. Yani sadece bir
"blok"dan ibaret de~illerdir. Antalya'dakinin de böyle oldu~u anla~~l~yor.
23 Manisa Ulu camisi ve yan~ndaki medrese bir bak~ma bu binay~~ hat~rlatan
bir plana sahiptir.
24 Halil Ethem, Kayseriyye ~ehri, s. 88.- go.
25 Say~n Mahmut Akok, bu binan~n bir han oldu~unu söylemektedir.
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Bütün bunlar pek tabii olarak, ~ehir ihtiyaçlar~na göre kurulmu~~
tesislerdir. Ayn~~devirde, bir de ~ehir d~~lar~nda, belli mahallerde
kurulan ve hizmet ~ekil ve amaçlar~~daha ba~ka olan bina ve bina
topluluklar~~da görülmektedir. Af~in yak~nlar~ndaki Eshab-~~Kehf ve
Eski~ehir - Seyitgazi'deki Battal Gazi külliyesi bu mahiyeti de~i~ik
yap~~topluluklar~ndand~r.
Eshab-~~Kehf, bilindi~i gibi islâml~ktan önce de sonra da mukaddes bir yerdir ve buradaki külliye (1215 - 1232) y~llar~~aras~nda çok
ba~ka maksatlarla meydana getirilmi~tir. Dolay~s~yla mimari program~~ da farkl~d~r: Cami, Ribat, Kervansaray'dan ibarettir 26.
Seyit Gazi'deki külliyede, devrinden kalm~~~tam bir bina yoktur.
Ancak burada 13. yüzy~l~n ba~~ndan itibaren çe~itli maksatlara göre
kurulan bir yap~~toplulu~unun oldu~unu biliyoruz 27.
Görüldü~ü gibi çe~itli hizmetleri hedef tutan bina topluluklar~~
kurmak Anadolu Türk mimarisinin ilk devirlerinden itibaren var
olan bir e~ilimdir. Daha sonraki devirlerin geli~mi~~sosyal ve ekonomik
~artlar~~içinde meydana getirilen büyük mimari "heyet"lerinin ön
örneklerini bu yap~larda aramam~z gerekti~ini sarunaktarz.
Berchem, V. Max-Halil Ethem
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