ÜRGÜKS DAMSA KÖYÜ'NDEKI TA~KIN
PA~A CAMII'NIN AH~AP MIHRABI
ÖMÜR BAKIRER
ergüp'ün Damsa Köyü'ndeki Ta~k~n Pa~a Camii'ne ait olan
ah~ap mihrap 1940 senesinde ayn~~camiin minberi ile birlikte Ankara
Etnografya Müzesi'ne getirilmi~ tirl. 1965 senesinde ise ~imdiki yerine
monte edilerek kenarlar~~ ah~ap çerçeve içine al~nm~~t~r 2.
Damsa Köyü'ndeki Ta~k~n Pa~a Camii'nde kitabe yeri bo~,
dolay~s~yla da in~a tarihi belli de~ildir 3. Cami ve kendisi gibi tarihsiz
olan medresenin mimari ve süsleme özelliklerine ve cami avlusundaki
türbelerin 743 H/1342 M., 752 H/1351 M., 756 11/1355 M. tarihli
kitabelerine dayan~ larak cami ve medresenin XIV. yüzy~l ortalar~nda yap~lm~~~Karamanl~~yap~lar~~olduklar~na i~aret edilir 4.
A~a~~da belirtilece~i gibi, ah~ap mihrab~ n eleman ve süsleme
özellikleri geç XIII. ve özellikle XIV. yüzy~ l mihraplarma yak~n
benzerlikler ta~~ maktad~ r. Bu da mihrab~n hem cami ile ça~da~, hem
de bu devreden zaman~m~ za kadar gelen yegane ah~ap mihrap oldu~unu desteklemektedir.
Genel tarif :
Mihrab~ n 350 cm. yükseklikte, 203 cm. geni~likteki dikdörtgen
çerçevesini de~i~ik silmeli iki bordür meydana getirir. Çerçeve içinde
yer alan yar~ m daire planl~~ni~, yar~ m kubbe kavsara ile örtülür. CepAnkara Etnografya Müzesi, Envanter No. ~~1541'de kay~tl~~mihrap, Kayseri
Müzesi'nin 14.9.1938 tarihli ve ~~13 say~l~~karar~~ile Ankara'ya yollanm~~~ve 23.9. ~~g4o
tarihinde müzeye getirilmi~tir.
2 Bu bilgiyi veren ve mihrap üzerinde çal~~ mama izin veren Etnografya Müzesi
Müdürü, Say~n Enise Yener'e te~ekkür ederim.
3 Diez, E. — Aslanapa, O., Karaman Devri Sanat~ , Istanbul, 1950, S. 184.
4 ibid., s. 184-188. Ar~ k, M. O., 'Erken Devir Anadolu Türk Mimarisinde
Türbe Biçimleri', Anadolu (Anatolia), XI., 1967, Ankara 1969, S. 72. Kuran, A.,
'Karamanl~~Medreseleri', Vak~flar Dergisi, VIII., Ankara, 1969, s. 21 3. Oral, M. Z.,
'Anadolu'da Sanat De~eri Olan Ah~ap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri', Vak~flar Dergisi, V., Ankara, 1962, S. 64-66;
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hede kavsaray~~çerçeveliyen pençt kemerin kö~elerini üçgen ~ekilli
kö~ elikler doldurur, kemerin üst k~sm~ nda yüksek bir kö~ elik tablas~~
yer al~r. Ni~in kö~ elerinde sütunceler ve kö~ eliklerde büyük dairesel
levhalar mevcuttur (~ek. 1, Res. ~ ).
Teknik:
Mihrab~n yap~l~~~tekni~i, genellikle ah~ap minberlerin yan kanatlar~nda kullan~ lan tekniklerden farkl~~olup, daha ziyade minberlerin kap~~ ve külâhlar~ nda, ah~ap pencere ve kap~~ kanatlar~ nda yaz~~
bordürleri ve bitkisel kampozisyonlar için kullan~ lan tekniklere benzerlik göstermektedir°. Mihrap, elemanlar~n~n ~ ekillerine uygun ölçülerde kesilen ve yüzeylerine oyma süsleme i~lenen enli ceviz levhalar~ n dikey ve yatay yönlerde birle~ tirilmesi ile yap~lm~~ t~r.
Çerçeveyi meydana getiren iki bordürde ~ 6 cm. ve 20 cm.
geni~likte levhalar kullan~lm~~ , bunlar bordürlerin kenar ve üst k~s~mlar~~için ayr~~uzunlukta parçalar halinde kesilerek çerçevenin üst
kö~elerinde birle~ tirilmi~ tir (Res. ~ ). Kö~ elik tablas~, yukar~dan
a~a~~ya do~ru 22 cm., 54 cm., ve 22 cm. yükseklikte, 130 cm. geni~likte üç yatay levhadan; kö~ elikler yekpare iki parçadan; pençf
kemeri meydana getiren d~~taki silme ~~o cm. geni~likte, kemer ~ekline uygun olarak kesilmi~~ve kemerin sivri noktas~nda birle~tirilmi~~iki parçadan; içteki kemer silmeleri ve al~nl~k yukar~ dan a~a~~ya
do~ru 28 cm., 20 cm., ve 28 cm. geni~ likte üç yatay levhadan; ni~in alt
k~sm~~28 cm. geni~likte, 110 cm. yükseklikte üç dikey levhadan
yap~lm~~; sütunce ve rozetler yekpâre ah~aba i~lenmi~ tir. (Res. 1,2,6)
Ah~ ap levhalarm yüzeylerine i~ lenen süslemede kabartma tekni~inin
rastlanmaktad~ r °. Kenar bordürleri,
5 Karama~aral~ , H., 'Çorum Ulu Camiinde Minber',
Sanat Tarihi rill~~i.,
1964-1965, ~stanbul, 1965, s. 121 ; Ah~ap minberlerin yap~l~~~ nda iki ayr~~teknik
tespit eder. Kündekâri veya 'Çatma' denilen birinci teknikte geometrik kompozisyonlar ayr~~ayr~~kesilen y~ld~ z ve polygonal ~ekilli parçalar~ n yuval~~ ç~talarla biribirine çat~lmas~~suretiyle meydana getirilmi~, çivi kullan~ lmam~~t~ r. ikincisinde ise
kompozisyon yanyana eklenen enli tahta levhalar~n üzerine çizilerek y~ld~zlar~n ve
polygonal ~ekilli parçalar~n aralar~nda kalan k~.s~ mlar oyulmu~, buralara ç~talar
çak~lm~~ t~r.

Oney, G., 'Anadolu Selçuklu ve Beylilder Devri Ah~ap Teknikleri', Sanat
Tarihi rd~*, ili, 1969-1970, ~stanbul 1970, s. 135-151; XIII. ve XIV. yüzy~llarda yap~lan ah~ap rainber, kap~~ve pencere kanatlar~nda kullan~lan teknikleri
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kemer silmeleri ve rozetlerdeki yaz~~ ~eritleri ve ikinci kenar bordürünün alt k~sm~ ndaki geometrik kompozisyon 'yuvarlak sat~hl~~
derin oyma' tekni~i ile oyulmu~tur 7. Harfleri ve geometrik kompozisyonlar~~ ~ekillendiren ince ~eritlerin s~rtlar~~ d~~~bükey kavislidir. Düz zemin üzerinde, yüksek, ikinci bir tabaka meydana getirirler (Res. 2, 3, 4). Kö~ eliklerde ve mihrap hücresini çerçeveliyen ince, pahl~~silmede yer alan girift bitkisel kompozisyonlar~~meydana getiren k~ vr~mdallar~n s~ rtlan iç bükey kavislidir.
K~vr~mdallar aras~ nda kalan zemin tamamen ç~kar~larak gözenekli
bir yüzey elde edilmi~ tir 8. Birinci bordürün alt k~sm~ndaki bitkisel
örgüde, yaz~~ ~ eritlerinde harflerin uçlar~na eklenen yar~ m palmetlerde, kemer silmelerindeki bitkisel geçmelerde, ni~in alt k~sm~n~~ ve
sütuncelerin yüzeylerini kapl~ yan girift bitkisel örgülerde 'yuvarlak
sat~hl~~derin oyma' ve 'e~ri kesim' teknikleri birlikte kullan~lm~~t~r 9.
~nce k~vr~mdallar~ n s~rtlan d~~~bükey kavislidir ve zeminde yüksek
ikinci bir tabaka meydana getirirler. Kenarlar~~e~ri sat~hlarla nihaKündekâri, Rölyef (Kabartma) ve Kafes Tekni~i olmak üzere üç ana guruba ve
bunlar~~da kendi içlerinde alt guruplara ay~r~r.
Yazar rölyef kabartma tekni~inin düz sat~hl~~derin oyma, yuvarlak sat~hl~~
derin oyma, çift katl~~rölyef tekni~i ve e~ri kesim tekni~i olmak üzere dört çe~itlemesini tan~mlar. Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~ ndaki oymalar bu tan~ mlara bazen
tamamen bazen de yakla~~ k olarak uymaktad~r.
41; Bu teknik Siirt, Ulu Camii minberi yan kanatlar~ ; Ankara K~z~l
7
Bey Camii kap~s~~ve taht~ ; Ankara, Arslanhane Camii minberi; Divri~i, Ulu Camii
minberi ve Birgi Ulu camii minberinde kullan~lm~~t~ r. Res. 6. Oral, M. Z., 'Anadolu'da Sanat De~eri olan Ah~ap Minberler, Kitabeleri ve Tarihçeleri', Vak~flar
Dergisi, V., Ankara, 1962, Res. 5, 7. 12, 13, 16, 2IA, 31, 32. Ogel, B., 'Anadolu'da
Ah~ap I~çili~i', Y~ll~k Ara~t~rmalar Dergisi, I., Ankara, 1956, Res. 17, 18, 19, 21, 22.
~i tekni~e
9 . Oney, G., loc. cit.; 'düz sat~hl~~ derin oyma' olarak nitelendirdi
benzerlik göstermekte, ancak ~eritlerin s~rtlar~n~n iç bükey kavisli olu~u ve zeminin
tamamen oyulup ç~kar~lmas~yla aynlmaktad~ r. Zeminin tamamen oyulup ç~ kar~lmas~~`ajur-fligranstil' tekni~ine daha çok yakla~maktad~r. Bu teknik ta~~(Divri~i,
Ulu Camii Kuzey ve Bat~~portalleri) ve alç~~(Ankara, Aslanhane Camii mihrab~)
eserlerde nadiren kullan~lmas~na kar~~l~k ba~ ta Damsaköy Camiinin kendi minberi
olmak üzere XIV. yüzy~ l minberlerinin yan kanatlar~ nda ç~talar aras~ndaki çokgen
~ekilli parçalar~ n yüzeylerine bitkisel kompozisyonlann ço~unlukla bu teknikte
oyuldu~u görülmektedir. Kar~~la~t~rma için Bk Arel, H., 'Divri~i, Ulu Camii
Kuzey Portalinin Mimari Kurulu~u', Vak~flar Dergisi, V., Ankara, 1962, Res. 5, 6, 7.
Otto-Dorn, K., 'Der Mihrab der Arslan Hane Moschee in Ankara', Anatolia, I.,
Ankara, 1956, Res. 21-30. Oral, M. Z., op. cit., Res. 10, 12, 13, 21 A, 30, 32, 36, 38.
9 Oney, G., op. cit., s. 4 ~~- ~~43.
Belleten C. XXXV, 24
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yetlenen palmet yapraklar~~ise zeminden kademeli yükselirler (Res.
4, 5, 6). Al~nl~~~~kapl~yan y~ld~zl~~geometrik örgü 'çift katl~~kabartma'
olarak oyulmu~ tur "o. On iki kollu y~ ld~z örgüyü s~ rtlan düz, ince
çubuklar meydana getirir. Y~ld~zlar~n kollar~~içine daha derin olarak
oyulan bitkisel kompozisyonlarda ise kwr~mdallann s~rtlar~~ d~~~
bükey kavislidir ve aralar~ nda kalan zemin tamamen ç~kar~larak,
ajur i~çili~'indeki gibi, gözenekli bir yüzey meydana getirilmi~tir
(Res. ~ , 2).
Bütün mihrap elemanlar~n~ n oymalarla kapl~~olu~una kar~~l~ k
kavsaran~n yüzeyi geçirdi~i onar~ m nedeniyle düzdür n.
Mihrap Elemanlar~ :
Tepelik : yok.
Çerçeve ve Bordürler : 350 cm. yükseklikte, 203 cm. geni~likteki çerçeveyi geni~ likleri ve silmeleri farkl~~iki bordür dola~~r.
Daha ince olan üçüncü bordür kemer hizas~nda go° lik bir dönü~~
yaparak mihrab hücresini çerçeveler.
II.a. 16 cm. geni~likte, iç bükey kavisli d~~taki bordürün iki
kenann~~02 cm. geni~likte düz ~eritler s~n~ rlar. Bunlar yüzeye sonradan çak~lmam~~, oyulmu~tur.
Süsleme : Bordürün iki kenar~nda, zeminden ba~lay~ p 92 cm.
ye kadar yükselen, bitkisel örgü yer al~r. Örgü, ince k~ vnmdallarla,
üskipla~t~nlm~~~tam ve yar~ m palmetlerden meydana gelir (Res. 4).
Bordürün ortas~ ndaki dilimli tam palmetlerin alt çanak yapraklar~~
a~a~~ya do~ru k~vr~l~ r, üst yapraklar~~sivrilip uzar. Bunlar~ n kö~elerinden ç~kan k~vr~ mdallar k~vr~l~ p bükülerek ve biribirlerine ilmeklenerek yüzeye da~~l~ r, luvr~lan uçlar~na dilimli yar~ m palmetler eklenir. Örgü, k~vr~ mdallann yukar~ya ve a~a~~ya do~ru uzay~p di~erlerine eklenmesi ile tekrarlan~r ve devaml~l~k kazarur 12. Bordürün
10 ibid., s. 142; Bu, yazar~ n 'genellikle altta kalan arabesk ve spirallerden meydana gelen dekorun derin oyma ile, üstteki yaz~~dekorunun ise yuvarlak sat~hh
derin oyma ile i~lenmesi' ~eklinde belirtti~i ve 'çift katl~~rölyef tekni~i' olarak tan~mlad~~~~tekni~e benzerlik göstermektedir, ancak burada i~lem tersinedir.
Uzunçar~~l~ , I. H., Anadolu Beylikleri, Ankara, 1969, (2. bask~), Res. ;
mihrab~ n müzeye nakledilmeden önce yerinde çekilen foto~raf~nda kavsara k~sm~n~n bo~~oldu~u görülmektedir.
12 ogel, B., op. ei~., S. 200, Res. 13, 15; Ah~ap kap~~ kanatlar~n~n
tezyinat~nda
da rastlanan bu kompozisyonu yazar `lale dizisi' olarak isin-~lendirmekte ve Ankara
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sa~~kenar~nda bitkisel örgünün üzerinden ba~l~ yan Nesih yaz~~ çerçevenin üst k~sm~n~~dola~arak sol kenarda nihayetlenir 13. Harfler
aras~nda kalan bo~luklar, harflerin uçlar~na eklenen, dilimli palmetler ve k~vr~mdallarla doldurulmu~tur.
Yaz~ : Kur'an'dan Bakara Suresi, Ayet 255 (Ayet-ül-Kürsi)".
II.b. D~~takini içten takip eden ikinci bordür, 20 cm. geni~likte
ve düz silmelidir. Bordürün iki kenar~~ 02 cm.lik düz ~eritlerle s~n~rlamr.
Süsleme : Zeminden 68 cm. yüksekli~e kadar, yüksek kabartma
oyulmu~~geometrik örgü yer al~r. S~rtlan d~~~bükey kavisli dilimli
~eritler çapraz yönlerde uzay~p biribirlerine ilmeklenerek iç içe baklavalan ve bunlar~~çerçeveliyen kareleri meydana getirirler. Tek tek
karelerin üst üste dizilmesi ve uzayan ~eritlerin biribirine eklenmesiyle örgü dikey yönde devam eder Bordürün sa~~kenar~nda, geometrik örgü üzerinden ba~l~yan, çiçekli Nesih yaz~~yer al~r.
Hac~~Hasan ve Kuyulu camileri ile Karaman Ibrahim Bey imaretinin ah~ap kap~lar~n~~örnek olarak vermektedir. Ayn~~bitkisel elemanlarla kurulan, ancak kompozisyonlar~~de~i~ik bitkisel örgüler minberlerin yan kanatlar~nda ince bordürler halinde kullan~lm~~t~r. Çokgen ~ekilli parçalarda ise ayn~~ elemanlar kullan~lmakla
beraber, bunlar tek desenler halindedir, örgüdeki gibi bir devaml~l~k yoktur. Kr~.
için Bk : Oral, M. Z., op. cit., Res. 4, 7, ~~o, 12, 14, 21 A, 26, 30, 31, 32. Karama~arah, H., op. cit., Res. ~~o A, ~~o B, 12, 15, 16, 17, 18.
15 Çini mihraplarda XIII. yüzy~l süresince, ta~~mihraplarda özellikle XIII.
yüzy~l~n son çeyre~inden itibaren ve XIV. yüzy~l alç~~mihraplar~nda bordürlerin
bu ~ekilde yaz~~ ~eritleri ile süslenmesine s~k s~k rastlanmaktad~r. Konya, Alaaddin
Camii ve S~rçal~~Mescidin çini mihraplar~ ; Develi, Siyasi Hatun ve Karaman, Çelebi Mescidinin ta~~mihraplar~~ ve Karaman, Yollarba~~~Ulu Camii'nin iki alç~~
mihrab~~birkaç örnek olarak verilebilir. Bk : Bak~ rer, <5., Selçuklu Devri Anadolu
mihraplannin Geli~imi ve XIV. yüzy~lda Devam~, (Bas~lmam~~~Doktora Tezi), Ankara,
1969, Lev. 35, 45, 70, 93, 97.
14 Kur'an: Kerim ve Türkçe Anlam~, Diyanet I~leri Ba~kanl~~~, Ankara, 1961,
Cilt. I, s. 55 - 56, Tercümesi: 'Allah O'ndan ba~ka Tanr~~olm~yan, Kendisi uyuklama ve uyku tutmayan, Diri, her an yaratt~klar~ n~~ gözetip Duran'd~r. O'nun izni
olmadan kat~nda ~efaat edecek kimdir? Onlar~n i~lediklerini ve i~leyeceklerini bilir,
diledi~inden ba~ka ilminden hiç bir~ey kavrayamazlar. Hükümdarl~~~~gökleri ve
yeri kaplam~~t~r, onlar~n gözetilmesi O'na a~~ r gelmez. O Yüce'dir, Büyük'tür'.
Mihrap üzerindeki yaz~~metinlerini okuyan babam N. Bak~rer'e burada tekrar
te~ekkür etmek isterim.
15 XII. yüzy~l sonu ve XIII. yüzy~l ba~~nda yap~lan portallerde ve ta~~mihraplarda kullan~lan bu tür basit geometrik örgülere ah~ap minber, pencere ve kap~~
kanatlar~nda rastlanmamaktad~ r. Bk: ()gel, S., Anadolu Selçuklularuz~n Ta~~Tezyinah, Ankara, 1966, Res. ~ , 2, 12. Bakffer, O., op. cit., Lev. 32, 37.
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Yaz~ : Kur'an'dan Ha~r Suresi (Sure 59), Ayet 20, 21, 22, 23 18.
II.C. Üçüncü bordür, 8,5 cm. geni~likte bir pahl~~silmedir.
Kemerin sivri tepesi hizas~na kadar d~~taki bordürleri takip eder.
Bu noktada go'lik bir dönü~~yaparak kö~elik tablas~n~~alttan dola~~r
ve n~ihrap hücresini çerçeveler.
Süsleme : Pahl~~silmenin yüzeyini kapl~yan girift bitkisel örgü,
usR~pla~t~r~lnu~~dilimli palmetler ve bunlar~~çerçeveliyen k~vr~mdallar~ n halka halka biribirine eklenerek devam etmesinden meydana
gelir (Res. 2, 3).
111. Kö~elik Tablas~~ ve Kö~elik : 98 cm. yükseklikte, 130 cm.
geni~likteki dikdörtgen kö~elik tablas~~ e~~geni~likte, farkl~~yükseklikte
üç yatay parçadan meydana gelir 17 (Res. 2).
Süsleme : Ortadaki 54 cm. yükseklikteki parçada y~ld~zl~~geometrik örgü yer al~r. S~rtlar~~düz kesitli ince ~eritler çapraz yönlerde
kesi~erek on iki kollu y~ld~zlar~~meydana getirirler18. Y~ld~zlar, ortada
l• Kur'an: Kerim ve Türkçe Anlam:, cilt III, s. 727. Terciimesi: .20. Cehennemliklerle Cennetlikler bir de~ildir. Kurtulu~a ermi~~kimseler cennetliklerdir. 21.
Ey Muhammed. E~er biz Kur'an~~bir da~a indirmi~~olsayd~k, sen onun, Allah korkusuyla ba~~e~erek parça parça oldu~unu görürdün. Bu misalleri insanlar dü~ünsünler diye veriyoruz. 22. O, görüleni de görülmeyeni de Bilen, Kendisinden ba~ka
Tanr~~olm~yan Allah't~r. O ac~y~c~~oland~r, ac~yand~r. 23. O, kendisinden ba~ka
tanr~~olm~yan, hükümran, çok kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp, gözeten,
güçlü, buyru~unu her~eye geçiren, Ulu olan Allah't~r'.
11 Mihraplarda kö~elik tablas~n~n bu ~ekilde yükselmesi ve yaz~~bandlar~~ile
süslenmesi genellikle XIII. yüzy~l son çeyre~i ve XIV. yüzy~l mihraplar~nda göze
çarpar, kö~elik tablas~n~n yükselmesi ile de mihrap çerçevesi uzun dikdörtgen bir
~ekil al~r. Kayseri, Külük Camii, Ankara Arslanhane Camii, Karaman'~n Akça~ehir köyü Ulu Camii ve Yollarba~~~Ulu Camii mihraplar~, Aya~~Ulu Camii mihrab~~
ve Ni~de Hüdavent Hatun Türbesi mihrab~~birkaç örnek olarak verilebilir. Bak~rer,
op. cit., Lev. 69, 72, 81, 83, 92, 93, 94.
18 Ogel, B., op. cit., s. 213; Anadolu ah~ap eserlerindeki geometrik tezyinat~n
tiplerine göre tasnifini yaparken ikinci tip olarak ele ald~~~~ve oniki kö~eli y~ld~z
`zühre' kompozisyonu olarak tan~mlad~~~~bu örgünün kündekâri eserlerde fazla
yayg~n olmad~~~n~~ve Beylikler devri eserlerinde daha çok kullan~ld~~~n~~belirtmek1 e ve Ankara Hoca Hasan camii kap~s~~ (Res. ~ ) ve Damsaköy mihrab~n~~örnek
olarak vermektedir. Ayn~~örgü Ankara Ahi Elvan Camii minberinin yan kanatlar~nda da göze çarpar. Sekiz, on, on iki kollu y~ld~zlar~~olu~turan geometrik örgü
kompozisyonlar~~XIII. yüzy~l ta~~ve çini mihraplar~nda ve XIV. yüzy~l alç~~mihraplar~nda kö~elik tablas~, kenar bordürleri ve ni~in alt k~sm~nda s~k s~k kullan~lm~~t~r.
Birkaç örnek olarak Sivas, Keykâvus Darü~~ifas~~mihrab~; Konya-Aksaray Sultan
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yatay bir hat üzerinde tam y~ld~ z, alt ve üst kenarlarda ise yar~m~ar
y~ld~z olmak üzere dizilirler, kollar~ na ayr~ca be~~kollu, küçük y~ld~zlar eklenir. Kesi~en ~eritler aras~nda beliren çokgen ~ekillerin yüzeylerine girift bitkisel kompozisyonlar oyularak zemin tamamen
doldurulmu~tur. Geometrik örgünün bulundu~u bu band~n alt ve
üst kenarlar~nda yer alan 22 cm. geni~likteki iki yatay parçada Nesih
yaz~~yer al~r.
tYstteki yaz~ : Kur'an'dan Ahkâf Suresi, (Sure 46), Ayet 31 19.
Alttaki yaz~~: Kelimei ~ahadet 20.
Kö~elikler, sivri kemerin iki kenar~ nda 50 cm. yükseklikte iki
üçgen parçad~ r.
Süsleme : K~vr~mdal ve üslüpla~t~r~lm~~~sivri uçlu palmet yapraklar~ ndan meydana gelen ve üçüncü bordürdekine benzer bir
bitkisel kompozisyon yüzeyi aral~ks~ z kaplar.
Kö~eliklerdeki dairesel levhalar : 29 cm. çap~ndaki levhalar~n yüzeyine Nesih yaz~~oyulmu~tur (Res. ~ , 2).
Sa~daki levha : Ortada 'Allah' yaz~s~.
Etrafim dola~an bordürde : Kur'an'dan Ha~ r Suresi (Sure 59),
Ayet 22 21.
Soldaki levha : Ortada 'Muhammed' yaz~s~.
Etraf~m dola~an bordürde : Kur'an'dan Ha~ r Suresi, (Sure 59),
Ayet 23 22 .
Han Mescidi mihrab~ ; Bünyan, Ulu Camii; Konya, Sadrettin Konevi Camii;
Kayseri, Döner Kümbet; Bey~ehir, Esrefo~lu Camii; Ermenek, Ulu Camii; Aya~,
Ulu Camii; Ni~de, Hüdavent Hatun Türbesi; Ni~de, Sungurbey Camii; Kastamonu, Halil Bey Köyü Camii; Ermenek, Sipas Camii mihraplar~~verilebilir. Bk:
Bak~rer, Ö., op. cit. Lev. 33, 42, 50, 62, 65, 75, 76, 81, 83, 84, 89, 91.
12 Kur'an~~Kerim ve Türkçe Anlam~, cilt. III, s. 669; Tercümesi: `Ey Milletimiz!
Allah'a ça~~ran Muhammed'e uyun ve O'na inan~n da Allah da sizin günahlann~z~~
ba~~~las~n ve sizi can yak~c~~ azaplardan korusun.'
20 ibid., cilt. III, s. 672, Muhammed Suresi (Sure 47), ayet 19 içinde, 'Allah'tan
ba~ka Tanr~~yoktur'; s. 68o, Fetih Suresi (Sure 48), ayet. 29. içinde "Muhammed
Allah'~n elçisidir' ~eklinde geçer.
21 ~bid., cilt. III, s. 727; Tercümesi: 'O görüleni de görülmeyeni de Bilen,
kendisinden ba~ka tanr~~olm~yan Allah't~r, O ac~yan~~ oland~r, ac~yand~r.'
22 ibid., Tercümesi: 'O kendisinden ba~ka tanr~~ olm~yan, hükümran, çok
kutsal, esenlik veren, güvenlik veren, görüp, gözeten, güçlü, buyru~unu her~eye
geçiren, ulu olan Allah't~r.'
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Kemer : üç ince silmeden meydana gelen pençi kemerin
sivri noktas~~zeminden 195 cm. ye kadar yükselir. En d~~taki silme
8.5 cm. gcni~likte ve iç bükey kavislidir, sütuncenin ba~l~k tablas~~
üzerine oturur. Yüzeyine yüksek kabartma oyulan çiçekli Nesih
yaz~n~n harf aralar~~az, dolay~s~yla da yaz~~girifttir.
Yaz~~ : Kur'an'dan Tövbe Suresi (Sure 9), Ayet 18 23.
Kemeri çerçeveliyen ikinci, ~~o cm. geni~likteki düz silme, zemine kadar devam eder. Yüzeyine iki dilimli, sivri uçlu palmetlerle,
k~vr~ mdallardan kurulan ikili geçme oyulmu~tur". Yine ~~o cm.
geni~likteki üçüncü silme kavsara hizas~nda nihayetlenir. Yüzeydeki
bitkisel geçme yar~m daire kavisler yaparak biribirini kesen ince
dallar ve bunlar~n kesi~me noktalar~nda yer alan dilimli palmet yapraklar~ndan meydana gelir.
Kavsara : 40 cm. yükseklikteki kavsara yar~m kubbe ~eklindedir. Cephede, yükseklikleri 13-15 cm. aras~nda de~i~en üç basamakla yükselen üçgen bir kavsara a~z~~meydana gelir. Kavsara a~z~n~n bu ~ekilde basamaklarla yükselmesi genellikle mukarnash kavsaralarda görülür ve basamaklar mukarnas s~ralar~n~~cepheye aksettirir.
Kavsaralar~~mukarnasl~~ olm~yan mihraplarda ise kavsara a~z~nda
basamaklar mevcut de~ildir 25. Bu nedenle kavsaramn orijinalde
23 I bid. , Cilt. I., S. 248-249; Tercümesi 'Allah'~n Mescidlerini sadece Allah'a
ve Ahiret gününe inanan, namaz k~lan, zekât veren ve ancak Allah'tan korkan insanlar onar~r.'
24 Minber tczyinat~nda s~k rastlanan bu geçme kompozisyonu Damsaköy
Camii'nin kendi minberinde; Birgi, Ulu Camii; Çorum, Ulu Camii ve Manisa,
Ulu Camii minberlerinde yan kanatlar~n korkulu~u alt~nda ince bir bordür içinde
yer al~r. Bk : Oral, M. Z., op. cit. Res. 26, 28, 25, 32. Ayn~~kompozisyonun XIII.
yüzy~l mihraplar~nda ta~~ve özellikle çiniye tatbik edildi~i görülmektedir. Konya,
Alaaddin Camii, Sahip Ata Camii ve S~ rçal~~Mescid mihraplar~nda bu kompozisyon firuze ve manganez moru renkli çinilerle i~lenmi~tir. Bk Bak~rer, O., op. cit.,
Lev. 35, 56, 59.
25 XIII. yüzy~l süresince yap~lan mihraplarda kavsaralar~~düz yar~m kubbe
~eklinde olanlarda kavsara a~z~n~~ düz bir bordür dola~~r. Diyarbak~r, Mesudiye
Medresesi mescid mihrab~nda oldu~u gibi. Kavsaralar~~dilimli olanlarda ise kavsara
a~z~~ da buna uyarak dilimlenir. Diyarbak~r, Mesudiye Medresesi avlu mihrab~~ ve
Dunays~r, Ulu Camii mihraplar~nda oldu~u gibi. Say~~ olarak en çok olan mukarnasl~~ kavsaralarda ise her s~ ra cephede bir basamak yaparak yükselir ki, buna en
erken örneklerden Erzurum Ulu Camii mihrab~~ ile XIV. yüzy~ldan Ermenek Sipas
ve Karaman Çelebi Camii mihraplar~n~~vermek mümkündür. Bk: Bak~rer, O., op. cit.,
Lev. 36, 27, 28, 23, 91, 97. Kuran, A., Anadolu Medreseleri, Ankara, 1969, Res. 28, 29
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Res. 3 — Kö~elik, al~nl~k ve sütun ba~l~~~ .
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Res. 4 — Kenar bordürü, sa~~taraf detay~.

Res. 5 — Kenar bordürü, sol taraf detay~~ve sütunce.
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Res 6 — Ni~in alt k~sm~.

Ü. Bak~ rer

Res. 7 — ~skodar Camii mihrab~~(Creswell'den).

Ö . Bakt~-er

Res. 8 — EI-Ezher Camii mihrab~~(Kahire Arap müzesinden

Ö. Bak~rer

Res. 9 — Seyide Nefise Türbesi Mihrab~~
(Kahire, Arap Müzesinden).

Ü. Bak~ rer

Res. io — Seyide Rukiye Türbesi Mihrain
(Kahire, Arap Müzesinden).
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mukarnasl~~ oldu~u ve geçirdi~i onar~mla ~imdiki ~ekli ald~~~n~~ dü~ündürmektedir 26 (Res. ~ , 3).
Ni~in Alt K~sm~ : 65 cm. aç~kl~kta, 30 cm. derinlikte, IlO
cm. yükseklikte yar~m daire plânl~d~r. Kavsaran~n hemen alt~nda
ince bir geçme ~eridi, bunu takiben ise 16 cm. yükseklikte bir yaz~~
band~~ yer al~r (Res. 6).
Yaz~ : Kur'an'dan ~hlâs Suresi (Sure 112), Ayet 1-4 27.
Yaz~~band~mn alt k~sm~ndaki geni~~sahay~~ girift bir bitkisel örgü
kaplar. Kompozisyon en d~~taki kenar bordüründe yer alan bitkisel
örgünün benzeridir. Ancak burada k~vr~mdal ve dilimli yapraklar
aras~na realist çiçek desenleri de eklenmi~tir.
Sütunceler : g cm. çap~nda ve 130 cm. yükseklikteki
sütunceler mihrap ni~inin kö~elerine ba~l~d~r. Kaideleri kö~eleri
pahl~~ küp ~eklinde, ba~l~ klar~~ise kademelidir. Ba~l~kta, a~a~~dan
yukar~ya do~ru, düz bir bilezikten sonra yast~k, ikinci bir düz bile-.
zik, kö~eleri pahh küp ve bunun üzerinde ince bir tabla yer al~r.
Ni~in alt k~sm~ndaki girift bitkisel örgüye yak~n benzerlikte bir kompozisyon sütuncelerin hem gövdelerine, hem de ba~l~ klar~na oyulmu~tur (Res. 5).
Oturtmal~k : yok.
Yukar~da eleman ve malzeme özelliklerini tan~mlad~~~=
Ta~k~n Pa~a Camiinin ah~ap mihrab~na Anadolu içinde ayn~~malzemeden yap~lm~~~mukayese örne~i bulunmamas~na kar~~l~k Anadolu
d~~~ndaki ~slam ülkelerinde de bu tür mihraplar için bilinen sadece
dört örnek mevcuttur. Bunlardan biri Bat~~ Türkistan'da ~skodar
Camiine ait olup Mo~ol devrinden önceye, XI-XII. yüzy~llara tarihlenmektedir 28. Fat~miler devrinde M~s~r'da yap~lan ve halen Kahire
Diyarbak~r Mesudiye medresesi mihraplar~. Ar~k, R., `Erzurum'de iki Cami',
Vak~flar Dergisi, VIII, Ankara, 1969, Res. 27, Erzurum Ulu camii mihrab~. Gabriel,
A., Voyages Archeologiques dans lu Turquie Orientale, Paris, 1940, Lev. Dunays~r, Ulu
Camii mihrab~.
23 Uzurg ar~~l~, I. H., op. oit., Res.
27 Kur'ant Kerim ve Türkçe Anlam~, cilt. III, s. 8 ~~3 ; Tercümesi: `Ey Muhammed!
De ki: 'O Allah bir tektir.' Allah, do~urmam~~, do~mam~~~olan, hiçbir ~ekilde
dengi bulummyan, her ~eyden Musta'~ni ve her ~ey O'na muhtaç oland~r.'
88 Denik~ , B., 'Quelques Monuments de Bois Sculpt au Turkestan Occidental', Ars Islamica, 1111, 1935, s. 69-83.
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Arap Müzesinde te~hir edilmekte olan di~er üç tanesi ise XII. yüzy~la aittir 29.
Ne~riyata geçmi~~örneklerin en erkeni olan Iskodar mihrab~nda
elemanlar~n düzeni ve süsleme Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~na, dolay~s~yla da Anadolu mihraplar~na yak~n benzerliktedir (Res. 7).
Çerçeveyi de~i~ik geni~likte ve de~i~ik silmeli dört bordür dola~~r.
Bordürlerin yüzeylerine s~ras~yla bitkisel geçme, yaz~, geometrik
geçme ve ikinci bir bitkisel geçme olmak üzere de~i~ ik kompozisyonlar yüksek ve alçak kabartma olarak oyulmu~tur. Al~nlik aynen Ta~k~n
Pa~a nrlihrab~ndaki gibi yüksektir, yüzeyini girift bir y~ld~zl~~geometrik
örgü kompozisyonu doldurur, en ortada büyük bir rozet yer al~r.
Sivri kemer sütunce ba~l~klar~~üzerine oturur. Yar~m dikdörtgen
planl~~ancak çok sathi olan mihrap ni~inin kavsara k~sm~~fazla derin
olm~yan bir yar~m kubbe ~eklindedir. Hücrenin kö~elerine eklenen
sütunceler kal~n, silindirik gövdelidir. Kö~elik, kemer, kavsara içi,
ni~in alt k~sm~~ ve sütuncelerin yüzeyi yüksek kabartma bitkisel
kompozisyonlarla kaplanm~~t~r. Ah~ap, Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~ndaki gibi, bordürlerde uzun levhalar halinde, di~er k~s~mlarda
ise elemanlar~n ~ekillerine uygun olarak kesilmi~~yekpâre parçalar
halinde kullan~lm~~t~r.
Fat~mtler devrine ait di~er üç ah~ap mihraptan ilki Kahire'de
El-Ezher Camii'nin yan mihrab~d~r ve halen Kahire Arap Müzesi'nde
te~hir edilmektedir (Res. 8). Çerçevenin üst k~sm~ nda, dikdörtgen
tabla içinde, yer alan KC~ff yaz~~kitabede s~ g H/1125 - 1126 M.
y~l~nda El-Ezher Camii için yap~ld~~~~belirtilmektedir". Lotus a~ac~ndan yap~lan mihrapta çerçevenin iki kenar~nda yer alan bordürler
kitabe tablas~n~n hemen alt~nda nihayetlenir, çerçevenin üst losnun~~
sadece ince bir ~erit dola~~r. Kenar bordürleri kündekâri tekni~i ile
29 Briggs, M., Muhamm~dan Architecture in Egypt and Pal~stine, Oxford, 1 924, 8.
217, ~ek. 225, 226. Creswell, K. A. C., Muslim Archtitecture of Egypt, I., Oxford, 1952,
s. 247, 258. Dimand, M. S., A Handbook of Muhammed« Art, New York, 1958, s.
113. Grube, E., 77ze World of Islam, London, 1966, s. 68, Lev. 30. Herz, M., Catalogue Raisonni d~s Monuments Exposis dans Le Music National de l'Art Arabe, Le Caire,
1906, s. !ot, No. 95, ~ek. 21; S. 103, No. 96, No. 97, Lev. II. Migeon, G., Manuel
d'Are Musulman, I., Paris, 1927, S. 310, Lev. 123, 124. Wiet, G., LCS MOSQUeS du Caire,
Paris, 1966, s. 103.
" Creswell, K. A. C., op. cit., s. 36, Lev. 118 c. Herz, M., op. cit., s. tot, No.
95, ~ek. 21. Migeor~, G., op. cit., s. 310.

TA~KIN PA~A CAM/PN/N AH~AP M~HRABI

377

i~lenrni~ tir. üzerlerine girift bitkisel kompozisyonlar oyulmu~~dikdörtgen parçalar aral~kl~~olarak üst üste yerle~tirilmi~, aralar~~ve kenarlar~~geni~~ç~ talarla bölünmü~ tür. Çok az derin olan mihrap hücresi
yar~ m kubbe kavsara ile örtülür. Ni~in kö~elerinde ince, uzun silindirik sütuncelerin vazo ~ekilli ve üzerlerinde ince tabla bulunan kaide ve ba~l~klar~~mevcuttur. Mihrap hücresi, kavsara ve kö~eliklerde
ah~ab~ n yüzeyi süslenmeden b~rak~lm~~t~r.
Seyide Nefise Türbesi'ne ait olan ve g6g Ili ~~ 7~~M. tarihinde
yap~ld~~~~tahmin edilen" ikinci mihrapta ah~ab~n düz levhalar
~eklinde i~lendi~i k~s~mlarda me~e a~ac~ , kündekâri tekni~i ile i~lendi~i k~s~mlarda ise tik a~ac~~(Hind me~esi) kullarulnu~t~r 32. Dikdörtgen çerçeve ~~92 X 88 cm. ölçülerindedir, 44 cm. aç~kl~kta ve sadece
15 cm. derinlikte olan ni~, yar~ m kubbe yerine düz alinl~k ~ekilli
bir kavsara ile nihayetlenir". Ni~in kö~elerinde halen sütunce bulunmamas~na ra~men, kö~enin içe do~ru kademelenmesine dayanarak
orijinalde sütuncelerin bulundu~u ihtimali üzerinde durulur 34,
ancak sütuncelerin arkas~ na gelen k~snun süslenmi~~olu~u bu ihtimali
zay~flatmaktad~r (Res. g). Mihrab~n çerçevesini meydana getiren
bir bordür dizisi yoktur. Zeminden ba~hyan tek bir bordür üst k~s~mda
kö~eliklerde devam ederek dikdörtgen çerçeveyi meydana getirir.
Bu k~s~m Anadolu'daki ah~ap minberlere yak~n benzerlik gösteren
bir kündekâri tekni~i ile yap~lm~~t~ r. Biribiri içine geçen profilli gtalar~n aralar~ na konan çokgen ~ekilli parçalar~ n yüzeylerine bitkisel
kompozisyonlar oyulmu~tur. Çerçevenin ve kemerin etrafim dola~an
ince yaz~~bandlar~, ince ah~ap levhalardan yap~lm~~, ni§ k~sm~ nda
geni~~üç levha dikey yönde yerle~tirilmi~tir.
Seyide Rukiye Türbesi'ne ait üçüncü mihrap (Res. ~~o), çerçevesini dola~an KIM yaz~l~~kitabeye nazaran 1155 - ~~ 6o M. y~llar~~
aras~nda yap~lm~~t~ r". Mihrap yine me~e a~ac~ ndan yap~lm~~~olup
~ekil bak~m~ndan Seyide Nefise Türbesi'ndeki rnihraba benzerlik göstermektedir. Ancak burada EI-Ezher Camii mihrab~ndaki
31 Creswell, K. A. C., op. cit., s. 258, Lev. 120 C, 121 a. Herz, M.,
op. cit., s.
103, No. 96. Migeon, G., op. cit., s. 310, ~ek. 122.
31 Creswell, K. A. C., loc. cit.
33 AÜ/.
34 ~bid.
ibid., s. 247-249. Hen, M., op. cit., 8. 103, No. 97, Lev. ii. Briggs, M.,
op. cit., 8. 217, ~ek. 225, 226. Grube, E., op. cit., s. 68, Lev. 3o.
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gibi kö~e sütuncelerinin bulundu~u halen bo~~duran yerlerinden
anla~~lmaktad~ r. Çerçeve ve kö~elikler kündekâri tekni~i ile yap~lm~~,
küçük boyda çokgen ~ekilli parçalar kullan~lm~~ t~r. Bu mihrab~n di~erlerinden en büyük fark~ , arka cephesinin de kündekâri tekni~i ile
i~lenmi~~olu~u ve böylece mihrab~ n bir yere monte edilmeyip ta~~ nabilecek ~ekilde tasarland~~~na i~aret etmesidir.
Bu k~sa bak~~tan anla~~ld~~~~gibi Fat~miler devrinde yap~lm~~~
mihraplarda tek tek bütün elemanlar mevcutsa da mihraplar~n cephe düzeni Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~ndan baz~~farklarla ayr~lmaktad~ r. Çerçeveyi bir bordür dizisinin meydana getirmeyi~i, kö~elik
tablas~n~n ayr~~elemanlar olarak belirlenmeyi~i bu farklar~n en önemli
leridir. ~~çilik ve süsleme de ancak baz~~benzerliklere i~aret edilebilir.
Fat~mi mihraplar~nda kündekâri i~çili~inin bol miktarda kullan~l~~~~
ise Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~ ndan en bariz farkt~r.
Bu erken örnekler içerisinde yaln~z ~skodar Camii mihrab~~
Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~~ ile hem i~ çilik hem de cephe düzeni
bak~m~ndan yak~ n benzerliktedir. Ancak burada iki eser aras~nda
s~rf ayn~~malzemeden yap~ld~klar~~için bir tesir al~~~veri~ine i~aret etmek
yan~lt~c~~ olur. Zira Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~~Anadolu mihraplar~nda XIII. ve özellikle XIV. yüzy~llarda izlenen genel geli~meyi
takip etmektedir. VIII. yüzy~ldan itibaren Emevi, Abbasl, Fat~ml
ve ~ran çevrelerinde yap~ lan mihraplardan esinlenen, ancak kendine
has özellikler olu~ turan Anadolu mihraplar~nda kö~elik, kemer,
kavsara, ni~, sütunce ve rozetlerin de~i~ ik silmeli bordürlerin meydana getirdi~i bir çerçeve ile s~n~rlanmas~~ ile ~ekillenen mihrap ~emas~~
esas olmu~tur. Ta~k~n Pa~a Camii mihrab~nda hem elemanlar~n düzeni
hem de süsleme bu genel ~emay~~takip etmektedir. Al~nl~k k~sm~n~n
yükselmesi, dolay~s~ yla çerçevenin uzun dikdörtgen bir ~ekil almas~ ;
hem alml~ k hem de kenar bordürlerinin süslemesinde yaz~n~n bol
miktarda kullan~lmas~ ; bordürlerde ve ni~in alt k~sm~nda bitkisel
kompozisyonlar~n a~~rl~k kazanmas~~özellikle geç XIII. yüzy~ l ve
XIV. yüzy~l mihraplar~n~ n belirgin özellikleridir. Bu özellikler ve
ah~ap mihrab~n geç XIII. ve XIV. yüzy~ l minberlerine yak~n ili~kileri mihrab~n yap~~ ile ça~da~~ve muhtemelen XIV. yüzy~ l ortalar~ndan oldu~u kan~s~n~~vermektedir.

