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ÖNSÖZ / TEŞEKKÜR 

 

         Medeniyetlerin tarih boyunca sahip oldukları değerlerin gelecek nesillere 

aktarılmasında, sanat en önemli öğelerden biridir. Her millet nesiller boyunca 

kendini ifade etmek için mutlaka sanata ihtiyaç duymuştur. 

         İnce Minareli Medrese, Selçuklu Devleti’ nin Moğol istilasına uğradığı karanlık 

dönemi aydınlatmak için (1264- 65) yılları arasında Sahip- Ata Fahreddin Ali 

tarafından mimar Kelük bin Abdullah’ a yaptırılmıştır. Medrese kapalı avlulu 

medreseler arasında yer alıp, gerek mescidi gerekse medreseye adını vermiş 

minaresiyle küçük bir külliye görünümündedir. Medresenin taç kapısı zengin motif 

çeşitleri, sülüs yazı kuşakları ve yüksek kabartmalı taş işçiliği ile Selçuklu devrinin 

en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Yerli ve yabancı pek çok araştırmacının 

ilgisini çeken bu medrese, özellikle taç kapıdaki taş işçiliği ve tezyinatıyla övgü dolu 

sözlerle anlatılmakla birlikte yeterince incelenmemiştir. Bu sebeple tez konusu 

olarak seçilerek taç kapının tezyinat, teknik ve tahlilleri açısından incelenmeye 

çalışılmıştır.       
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ÖZET 

 

         Selçuklu Devleti’ nin başkenti olan Konya, devrin sayılı kültür merkezlerinden 

biri olmuş, bilginleri, sanatçıları ve mutasavvıfları bünyesinde toplamıştır. 

Medreselerinde devrin bilim adamları ders vermiştir. İnce Minareli Medrese’ de 

bunlardan biri olup, hadis ilimleri okutulmak amacıyla Sahip-Ata Fahreddin Ali 

tarafından mimar Kelük bin Abdullah’ a yaptırılmıştır. Medresenin uzun iki şerefeli 

zarif minaresi, banisi olan Sahip- Ata Fahreddin Ali’ nin önüne geçmiş ve “İnce 

Minare” adı ile anılır olmuştur.  

         İnce Minareli Medrese kuruluş, tasarım, düzen ve yüksek kabartmalı taş işçiliği 

ile Selçuklu Devri’ nin nadir eserleri arasında yer almaktadır. Taç kapısı gerek 

tezyinatı gerekse yazı kuşakları ile birçok araştırmaya konu olmuş ve övgü dolu 

sözlerle yüceltilmiştir. Özellikle de taş işçiliği ve tekniği açısından bir tekstil 

görünümü vermesi konunun önemini artırmaktadır. Taç kapının genel kompozisyonu 

ele alındığında, paftalarda kullanılan sade, ayırma ve sencide rumiler, münhani, 

tepelik ve ortabağ motifleri ile geniş kaval profillerin içerisinde yer alan motifler, 

hayat ağacı ve sütunlardaki diğer motifler, dışarıdan içeriye doğru 

numaralandırılarak tarih seyri içerisinde, tezyinat, teknik ve tahlilleri açısından 

incelenmeye çalışılmıştır. Desenler fotoğraflardan çizilerek, fırça ile nüansları 

detaylandırılmıştır. Zeminleri bilgisayar ortamında renklendirilerek, desen ile zemin 
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arasındaki fark ortaya çıkarılmıştır. İncelenen motiflerin Türk Tezyini Sanatları’ nın 

geleneği içerisinde önceki motiflerle olan bağlantısı, benzerlikleri ve gelişmeleri 

üzerinde durulmuştur. Taç kapıda ileride yapılacak olan restorasyon çalışmalarının, 

bu tezde yapılan belgelendirmeler sayesinde sağlıklı ve uygun bir şekilde yapılması 

da mümkün olabilecektir. 

     İnce Minareli Medrese taç kapısının tezyinatı ve taş işçiliği ile bir Selçuklu 

Rönesansı’ nı yansıtması yanında, Türk mimarlık ve tezyinat tarihine de ışık 

tutmaktadır. 
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                                                          SUMMARY 

 

         Konya, once the capital of the Seljuki State, became one of the few cultural 

centers of the era and hosted scholars, artists and mystics in itself. The scholars of the 

era lectured in its madrasahs. One of these were İnce Minareli Madrasah (the 

madrasah with a slim minaret). Sahip- Ata Fahreddin Ali had Kelük bin Abdullah 

build it for the purpose of the instruction of hadith learning. The graceful minaret of 

the madrasah with two balcony has overshadowed its builder and it has come to be 

called “İnce Minare”.  

         The İnce Minareli Madrasah occupies a unique place among the rare Seljuki 

works of art with its establishment, design, arrangement and high relief stone 

masonry. Its crown gate has been the subject of much research both for its 

embroidery and for its caligraphy belts and has been glorified with words of praise. 

Its importance is enhanced particularly because of its appearance resembling that of a 

textile item in stone masonry and in its technique. When it comes to the genaral 

composition of the crown gate, the plain, isolated and sencide rumis used in 

threaders, the patterns of münhani, tepelik and ortabağ as well as the patterns that are 

scattered in the large reed profiles, the tree of life and the other patterns on the pillars 

have become the subject of research after they are given a number from the outer 
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layer to the inner one through the course of history. The patterns have been drawn 

through the help of photoraphs and the nuances have been detailed with a paint 

brush. After the floors have been colored on computer, the contrast between the 

pattern and the floor has been revealed. The relationship between the patterns studied 

and the previous patterns in Turkish Embroidery Art tradition, their similarities and 

developments have been dwelt on. The restoration work to be conducted on the 

crown gate in the future will be properly conducted thanks to the documentation put 

forth in this thesis.   

         As well as reflecting a Seljuki Renaissance, the İnce Minareli Madrasah throws 

light on the Turkish architecture and embroidery history with the embroidery on the 

crown gate and its masonry. 
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1. GİRİŞ 

1.1. Konunun Tanımı: 

Eski dönemlerden beri çeşitli medeniyetlere beşiklik eden Konya, Anadolu 

Selçuklu Devletinin başkenti olmasıyla, sayılı kültür merkezlerinden biri olmuştur. 

Türk-İslam dünyasının en ünlü bilginleri, sanatçıları, mutasavvıfları Konya’da 

toplanmış, önemli müessese ve mimarî eserlerin yanında ciltlerce kitaplar yazılmış, 

medreselerinde ünlü bilim adamları dersler vermiştir. 

 İnce Minareli Medrese’de bunlardan birisidir. Medrese uzun iki şerefeli zarif 

minaresiyle “İnce Minare” şeklinde şöhret bulmuş ve bu isimle anılmıştır. Bu 

medreseyi yaptıran Selçuklu veziri Sahip Atâ’ nın önüne geçmiş, asıl ismi 

unutulmuştur. Medrese, hadis ilimleri okutulmak üzere inşa edilip, vakfedilmiştir. 

Medresenin hadis ilimlerinin verildiği bir yüksek okul olmasının yanında, gerek 

mimarisi, gerek taş işçiliği ile de dikkati çeker. Bugün ”Taş ve Ahşap Eserler 

Müzesi” olarak hizmet veren medrese, içerisinde başta Selçuklu dönemi olmak üzere, 

Beylik ve Osmanlı dönemi eserlerinin sergilendiği bir “anıt müze” görünümündedir. 

İçerisinde bulunan pek çok eser, günümüze kadar ulaşamayan çeşitli sanat 

âbidelerine aittir. Bu sebeple İnce Minareli Medrese yerli ve yabancı pek çok 

araştırmacının ilgisini çekmiş, kitap, dergi, makale, roman ve seyahatnamelerde yapı 

hakkında övgü dolu ifadelere yer verilmiştir. Özellikle taç kapısı hakkında bir çok 

söylem vardır: İbrahim Hakkı Konyalı’nın “ Türk sanatkârının elinde taş, ipek bir 

kordela olmuştur”, Suut Kemal Yetkin’in “Portal üzerinde bulunan süsleme kumaş 

üzerindeki işlemeleri hatırlatır ”, A. Hamdi Tanpınar’ın “ Sahip Atâ’nın yaptırdığı 

İnce Minareli Medrese’nin cephesi tiftikten dokunmuş büyük bir sultan çadırına 

benzer” sözleri buna örnek teşkil eder. 

İnce Minareli Medrese’nin taç kapısı kuruluş, tasarım, düzen ve tezyinat 

açışından bir “Selçuklu Rönesans’ı” yansıtmakla birlikte, özellikle taç kapısıyla Türk 

tezyinatının karakterini ortaya koymaktadır ( Erdemir, 2007: önsöz ). 

Taç kapı, gerek taş işçiliği ve tezyinatı, gerekse Selçuklu döneminin nadir 

eserlerinden biri olması yanında, Türk mimarlık ve tezyinat tarihine ışık tutması 

bakımından tez konusu olarak seçilmiştir. 
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1.2. Konunun Amacı ve Önemi: 

İnce Minareli Medrese’nin taç kapısındaki tezyinat, farklı tasarımları zengin 

motif çeşitleri ve yüksek kabartmalı taş işçiliğiyle hem Anadolu Selçuklu döneminin 

ve hem de Konya’daki diğer Selçuklu dönemi eserlerinden farklı ve önemli bir yerde 

durmaktadır. Kapının genel kompozisyonu içerisinde yer alan ve biri kapı kemeri 

üzerinde diğeri de saçak kısmında geçmeler yaparak devam eden celî sülüs yazı 

kuşağının sınırladığı alan içerisindeki paftalarda kullanılan sade, ayırma ve sencide 

rumiler, münhani, tepelik ve ortabağ motifleri her dönemde araştırmacıların dikkatini 

çekmiştir. Geniş kaval profillerin içerisinde yer alan olgun motifler, hayat ağacı, 

sütun ve başlıklarındaki diğer motifler tarihi seyri içerisinde ele alınırken, tezyinat 

teknik ve tahlilleri açısından yeterince incelenmemiştir. Çalışmanın amacı taç kapıyı 

bu açıdan ele alarak incelemektir. Tezyinatı bakımından önemli olan bu eserin 

Selçuklu Rönesans’ını yansıtması yanında, taş işçiliği ve tekniği açısından bir tekstil 

görünümü vermesi konunun önemini artırmaktadır.   
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1.3. Araştırmanın Yöntemi: 

        İnce Minareli Medrese’yle ilgili kitap, makale, tez ve görsel malzemelere 

ulaşılmış bunlardan mümkün olanlar temin edilmiştir. Diğerleri ise kütüphane 

ortamında incelenerek gerekli notlar çıkarılmıştır. Bu kaynaklardan konuyla 

doğrudan ilgili olanlar, kronolojik bir sırayla incelenmiş ve özellikle taç kapının 

tezyinatı ile ilgili olanlar, analiz ve sentez yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmanın 

görsel malzemeye dayanması sebebiyle, taç kapının uygun ortamda genel ve detay 

fotoğrafları çekilmiş, taş süslemenin plastik etkisini tam olarak yansıtabilmek 

amacıyla bilhassa ışığın konumuna dikkat edilmiştir. Elde edilen uygun fotoğrafların 

üzerinden desen çizimleri yapılmış, karakalemle yapılan bu çizimler fırça ile 

çizilerek nüansları detaylandırılmıştır. 

 Desenler ½ simetri olarak detaylandırılarak, zeminleri bilgisayar ortamında 

renklendirilmiş olup, desen ve zemin arasındaki fark ortaya çıkarılmıştır. Kullanılan 

motifler ele alınarak desenler tek tek incelenmiştir. Detaylı bir şekilde incelenen bu 

motiflerin Türk Tezyîni Sanatları’ nın geleneği içerisinde kendinden önceki 

motiflerle olan bağlantısı, benzerlikleri ve gelişmeleri üzerinde durulmuştur.     
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1.4. Konuyla İlgili Yapılan Çalışmalar: 

 

UĞUR, M. Ferit- KOMAN M. Mesut, Sahiip Ata ile Oğullarının Hayatı ve 

Eserleri, İstanbul, 1934.  

Sahip Ata ve eserleri ile ilgili geniş ve kapsamlı bilgiler verilmiş, vezirin 

yaptırdığı eserlerin fotoğraf ve krokileri de kitabe ilave edilmiştir. Sahip Ata’ nın 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaptırdığı eserlerle birlikte Konya’daki eserlerin de 

bir listesi çıkarılmış ayrıca bunlarla ilgili bir açıklama ve değerlendirme yapılmıştır. 

Medresenin tezyinatı, mimarı, banisî, yazıları ve vakfiyeleri üzerinde durulmuş, eski 

durumu tamiratı, mescidi ve minaresi anlatılmıştır. 

 

ARSEVEN, Celâl Esad, Les Arts Decoratifs Turcs, İstanbul, 1939.  

Yazar, Türk Sanatı kitabında İnce Minareli Medrese’nin Hadis bilimleri 

okutulmak üzere Sahip Ata tarafından yaptırıldığını yazmaktadır. Medresenin, planı 

ve mimari özelliklerini tanıttıktan sonra özellikle portali üzerindeki süsleme 

elemanlarını detaylı bir şekilde inceleyip, motif değerlendirmesi yapmaktadır. Ayrıca 

portaldeki bazı formların Mısır mimarisinde de görüldüğüne işaret etmektedir. 

 

 SOYMAN, Faik – TONGUR İbrahim, Konya Eski Eserler Klavuzu, 

Konya, 1944. 

 İnce Minareli Medrese hakkında kısa bilgi verilen kitapta Sahip Ata tarafından 

yaptırıldığı ve mimarının Kelük bin Abdullah olduğu yazılmıştır. Medrese kapı, 

kubbe, revak ve minare olarak dört kısma ayrılmıştır. Eserin taç kapısından 

muhteşem olarak bahsedilerek kısaca tanımlanmış, kubbenin tuğla çinilerine 

değinilmiştir. 

 

ÖNDER, Mehmet, Konya Maârif Tarihi, Konya, 1952. 

 İnce Minareli Medrese tanıtılarak, mimarı ve yaptıranı hakkında bilgiler 

verilmiş, özellikle minaresi üzerinde durulmuştur. 19. yüzyılın sonlarına kadar ders 

okutulan medresenin bugün ayakta kalabilen şaheser bir Selçuklu mimari eseri 

olduğundan bahsedilmektedir. 
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ARSEVEN, Celâl Esad, Türk Sanatı, C. 1, İstanbul , 1954. 

Türk dönemi eserlerini kronojik bir sırayla anlatırken Selçuklu medreseleri 

başlığı ile ele aldığı eserlerin içerisinde, medresenin tanıtımına İnce Minareli Darü’ l-

hadis Medresesi adıyla başlamıştır. Medreseyi Karatay Medresesi ile 

karşılaştırdığında kapısının ortada olmasının önemli bir fark olduğunu belirtmektedir. 

Taç kapısındaki sütunların Girit mimarisinde ve Knosos Sarayı’nda da görüldüğünü, 

Osmanlıların bu sütunları kullanmadıkları yorumunu yapmıştır. 

 

 KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, 

Konya, 1964. 

 Yazar, medreseyi “ İnce Minareli Dar-ül Hadis ve Mektebi ” başlığında ele 

alıp, Mektep, Dar-ül Hadis, mescid ve minareden müteşekkil manzumenin taç 

kapısına dikkat çekerek bu kapının Türk geleneğine göre doğuya açıldığı üzerinde 

durmaktadır. Eseri, “ Sahip Ata Fahreddin Ali bu hayır manzumesini Konya’nın iç 

kalesinin hendek hizasına ve Sultan Kapısı yolunun üzerine yaptırmıştır. ” sözleri ile 

tanıtmıştır. Taç kapısının mükemmelliğini “ Türk sanatkârının elinde taş,ipek bir 

kordela olmuştur. Mimar en ince duygularını bu tak’ a aksettirilmiştir.” cümleleriyle 

dile getirilmiştir. 

 

KURAN, Abdullah, Anadolu Medreseleri, C.1, Ankara, 1969. 

Kitapta, İnce Minareli Medrese’ nin, Karatay Medresesi ile benzeyen 

taraflarının olduğunu belirterek, portalini ve iç mekanlarını anlatmıştır. “Portal, 

bütün sathı çeşitli bitkisel süslerle, rumi ve zincirlerle işlenmiş zengin ve muhteşem 

bir mimari elemanıdır.” diyerek övgü dolu ifadelere yer vermektedir. 

EYİCE, Semavi, “İnce Minareli Medrese”, Türk Ansiklopedisi, C.20, 
Ankara, 1972. 

İnce Minareli Medrese’ nin tanıtımı yapılarak, geçmişten günümüze geçirdiği 

bakım ve onarımlar anlatılmaktadır. Medrese’ nin mimarına övgü dolu sözler 

söyleyerek, portaldeki “köşeli kabartma şekillerin kûfî yazı ile Muhammed adı 

olabileceğine ihtimal verilmektedir.” ve “İnce Minareli Medrese kapısı dünya 

sanatında klasik bir örnek olduğu” belirtmektedir. 
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SÖZEN, Metin, Anadolu Medreseleri, C.2, İstanbul, 1972. 

Kitapta, İnce Minareli Medrese’ nin tanımı yapılarak, malzemesinin moloz 

kesme taşın yanı sıra tuğlanın da kullanıldığını belirtmektedir. Yazar Anadolu’nun en 

önemli medreselerinden biri olan İnce Minareli Medrese’ nin mimarının taç 

kapısındaki uyguladığı farklı anlayışla alışılmış taç kapı örneklerinden ayrıldığına 

dikkat çekerek, bu ayrılığı oluşturan unsurları açıklamaktadır. 

ÜNAL, Rahmi Hüseyin, Osmanlı Öncesi Anadolu Türk Mimarisinde Taç 

Kapılar, İzmir, 1982. 

Kitapta İnce Minareli Medrese 656/1258’e tarihlenmektedir. Yazar, eserin taç 

kapısının planını ve resmini de vererek kaval silmelerin köşe sütüncukları şeklini 

aldığını, köşeliklerin boş bırakılmasının istisna bir uygulama olduğunu anlatarak, taç 

kapıdaki  kavsaranın iki kademeli olarak düzenlendiğini vurgulamaktadır. 

 

ARSEVEN, Celâl Esad, Türk Sanatı, İstanbul, 1984. 

Kitapta İnce Minareli Medrese geniş olarak ele alınmıştır. Araştırmacı, taç 

kapıdaki kavsara kemeri ile üstteki küçük çiftli kemer arasındaki boşluklarda 

geçmelerin kûfi yazıyı andırdığını ve bunların Çinlilerin uzun yaşama sembollerine 

benzediğine işaret etmektedir. Ayrıca taç kapısındaki süslemelerin, Çin’ li olmaktan 

çok İranlı karakter taşıdığını, ama Hint sanatı ile de büyük bir yakınlığı olduğunu 

belirtmektedir. Bu süslemelerin Mısır’ da 15 y.y’ da Arap abîdelerinde görülmesi 

sebebiyle, Türk sanatından alındığına işaret etmektedir. 

 

ÖGEL, Semra, Anadolu Selçuklular’ ının Taş Tezyinatı, Ankara, 1987. 

Taş tezyinatını konu alan eserde İnce Minareli Medrese’ nin taç kapısına 

değinilmiştir. Saçak altındaki sağ ve sol madalyonda bulunan sanatkar imzasını, taç 

kapı geleneğinde bir yeniliğe işaret ettiğini belirtmektedir. Taç kapının genel bir 

tanımı yapan Ögel, portal nişinin Bursa kemeri şeklinde oyuntu yaptığını, normalde 

yalnız kitabe kuşağı olan yazının burada bütün kompozisyona hakim olan önemli bir 

unsur olduğuna işaret etmektedir. 
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2. BÖLÜM 

2. 1. Medreseler  

“Medrese” kelimesi Arapça “Derase” kökünden gelip, talebenin ilim öğrendiği 

yer manasındadır. Genel olarak, sıbyan mektebinin üstünde eğitim ve öğretim 

yapılan müesseselerine verilen isimdir (Atçeken, 1998: 188). 

Medreseler ilk N.B. Nemzova, tarafından 1969-1972 yılları arasında yapılan 

kazılarda ortaya çıkmıştır. İlk medrese, Semerkant, Şah Zinde yolu üzerinde 

bulunmaktadır.Böylece, eyvanlı medreselerin ilk örneklerine Karahanlı Mimarisi’nde 

rastlanır (Aslanapa, 1984: 32). Kuran’a göre, Karahanlı devrinde yer yer ortaya çıkan 

medreseler, Büyük Selçuklu veziri olan Nizamü’ l-Mülk tarafından belirli bir sisteme 

bağlanmış ve bir devlet müessesesi haline getirilmişse de, bu olay Anadolu 

Selçuklularında, Anadolu’ya hakim olmalarıyla birlikte düzenli bir şekle girmiş ve 

bu anlayışla yeni medreseler inşa edilmeye başlanmıştır (Kuran, 1969: 42). Bununla 

birlikte Anadolu’da ilk medreselerin  Danişmendli ve Artuklu dönemlerinde ortaya 

çıktığı görülmektedir  12. yüzyıl ortasından 15. yüzyıl sonuna kadar sayısız 

medreseden, neyazıkki günümüze az sayıda örnek gelebilmiştir (Aslanapa, 1991: 

70).  

 Medreseler genelde bir dershâne etrafında yeterli sayıda talebe hücrelerinden 

meydana gelip, medreseyi kuran kişinin anlayışına ve mali gücüne göre, imaret, 

kütüphane, hamam v.s. gibi ilaveler de yapılırdı. Medrese, ya bir hayır sever  ya da 

bir devlet adamı tarafından yapılmış olsun, ilim tahsil etmek amacıyla yapıldığından, 

yaptıranın kendine göre bir programı olup, medresenin vakfiyesine onu yazdırırdı. 

Ayrıca medrese devlet adamlarından bir kişi tarafından yaptırılmışsa, programa daha 

çok önem verilip, kurucusunun amacına hizmet edecek bir öğretim uygulanırdı 

(Atçeken: 1998: 189). Medreseler, dinî öğretim ve İslâm hukuku yanında tıp öğretimi 

için şifahaneler ve rasathaneler gibi farklı öğretim kurumlarını da içine alıyordu 

(Aslanapa, 1991: 71). 

 Selçuklular, Konya’yı başkent yaptıktan sonra sarayın himayesinde çeşitli ilim 

müesseseleri kurmuşlardır. Devrin ünlü bilginleri Konya’ya gelerek buraya 

yerleşmişler ve medreselerde ders vermişlerdir. Selçuklu Sultan ve emirleri, siyasi 

mücadelelerden fırsat buldukça, saraylarında bu bilginleri, sanatkârları, şairleri ve 

edipleri bir araya getirerek onlardan istifade etmeyi düşünmüşlerdir. 13. yüzyıl’ da 
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başta I. Alaeddin Keykubad olmak üzere ondan sonra gelen sultanlar ve Sahip-Ata 

Fahreddin Ali, Celâleddin Karatay, Muineddin Süleyman Pervane gibi emirler, bilgin 

ve sanatkârların koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. Ayrıca saray çevresinin tasavvufa 

gönül vermesi, birçok mutasavvıfın Konya’ da elverişli bir ortam bulmalarını 

sağlamıştır (Önder, 1971: 151). Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemlerinde ise 

Konya’ da, her ne kadar Selçuklu hükümdarlarının inşa ettirdiği binalara rastlanmasa 

da devrin büyük şahsiyetleri o dönemde, Selçuklu mimarisinin en önemli örnekleri 

arasında yer alacak eserler bırakmışlardır (Darkot, 1955; 847). 

Anadolu’daki Selçuklu Medreseleri, avlulu ve kubbeli olmak üzere iki farklı 

mimari tarzda gelişme gösterir. Avlulu medrese tipinde, avluya götüren dehlizden 

önce büyük bir taçkapı gelir. Avlu girişinin karşısındaki cephede büyük bir eyvan 

bulunur ki bu eyvanın sağında ve solunda bazen tali hücreler yer alır. Bazen yanlarda 

da birer eyvan bulunur. Öğrencilerin kalması ve çalışması için önleri revaklı, avluya 

açılan küçük hücrelere ayrılmıştır. Kubbeli medrese tipinde ise, açık avlunun 

yerinde, bir havuz bulunan kubbeli kısımla oturma odaları, dershane ve türbe bulunur 

(Yetkin, 1965:105). 

 

Açık Avlulu Selçuklu Medreseleri: 

1. Karahisar Medresesi, Alaca/ Çorum 

2. Çifte Medrese, Kayseri 

3. Afgûnu Medresesi, Kayseri 

4. Ümmühan Hatun Medresesi, Seyit Gazi/ Eskişehir 

5. Huand Hatun Medresesi, Kayseri 

6. Saraceddin Medresesi, Kayseri 

7. Sırçalı Medrese, Konya 

8. Hacı Kılıç Medresesi, Kayseri 

9. Hüseyin Gazi Medresesi, Alaca/ Çorum 

10. Taş Medrese, Akşehir 

11. Karatay Medresesi (Dar üs-suleda), Antalya 

12. Ulu Cami Medresesi, Antalya 

13. Süleyman Pervâne Medresesi, Sinop 

14. Sahibiye Medresesi, Kayseri 
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15. Burûciye Medresesi, Sivas 

16. Gök Medrese, Sivas 

17. Gök Medrese, Tokat 

 

Kubbeli ( kapalı- avlu ) Selçuklu Medreseleri: 

1. Boyalıköy Medresesi, Sincanlı/ Afyon 

2. Ertokuş Medresesi, Atabey/ Isparta 

3. Ali Gav Medresesi, Konya 

4. Karatay Medresesi, Konya 

5. İnce Minareli Medrese (Darü’l-hadis), Konya 

6. Câcâbey Medresesi, Kırşehir 

7. Yusuf Bin Yakub Medresesi, Çay/ Afyon (Kuran, 1969: 63-114). 
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2.1.1. İnce Minareli Medrese: 

 

 Alaeddin Tepesi’nin batı kısmında yer alan İnce Minareli Medrese, Konya’nın 

iç kalesinin hendek hizasına ve Sultan Kapısı yolunun üzerine yapılmıştır (Sözen, 

1972: 69; Konyalı, 1997: 803). Medresenin, Selçuklu Emirlerinden Sahip- Ata 

Fahreddin Ali tarafından dönemin ünlü mimarı Kelük bin Abdullah’ a yaptırıldığını, 

taç kapı üzerindeki kitabesinden anlıyoruz. Çeşitli kaynaklarda İnce Minareli 

Medrese yaptıranından dolayı “Sahip Ata Medresesi” olarak da bilinmektedir 

(Erdemir, 2007: 33).   

         İnce Minareli Medrese’nin yapım tarihini veren kesin bir  kitabesi 

olmadığından H. 679 (1280- 1281) tarihli vakfiyesinde H. 663 (1264- 1265), 664 

(1265- 1266) ve 666 (1267- 1268) tarihlerinde vakfedilen arazi ve mülkler 

sayıldığına göre medresenin de H. 663 (1264- 1265) yılı civarında yapılmış olacağı 

düşünülmektedir (Eyice, 1972: 122). 

         İnce Minareli Medrese bir hadis medresesiyle (Darü’l- hadis) ve buna bitişik 

olarak yapılan küçük bir mescidle birlikte bir külliye (manzume)’dir (Fot. No: 3). 

Mescitle medresenin ana kubbesi arasından eserin bütününe adını veren yüksek bir 

minare bulunmaktaydı. Minarenin heybetine ve abideyle uyumuna hayret etmeyen 

hiçbir ecnebi ve alim olmadığını belirten İ.Hakkı Konyalı, yalnız Gustav Mendel’ in 

minareyi yapının ahengine uygun bulmayıp, Türk’ ün sözde bu muhteşem eserini 

kötülemek istediğini söylemiştir (Konyalı, 1997: 810), (Fot. No: 1, 2). “Bu minarenin 

Gotik sanatındaki sütunlar gibi, huzmelerden teşekkül etmiş ve çiniyle kaplı bir 

gövdesi, birbirinden epey mesafeli iki şerefesi vardı. Aşağıdaki şerefe kubbe ile 

hemen hemen aynı seviyede idi, öteki ise iki kat yüksekti” (Arseven, 1984; 66) diyen 

Arseven, minarenin o dönemde  ne kadar görkemli olabileceğini tasvir etmiştir. 

 Minarenin kaidesi plastik etkili taş malzeden, gövde kısmı ise çini süslemeden 

oluşmaktadır. Minare kürsüsünün cephe kısmını birbiri içinden geçen girift iki niş 

oluşturan bir çerçeve içindeki rûmiler süslemektedir. Minarenin sırlı tuğla mozaik 

çinilerle örülmüş gövdesi, eski Türk minareleri geleneğine uyumlu olarak çubuklu ve 

yivlidir. Eskiden 50- 55m civarında olan minarenin gövdesi siyah, lacivert ve mavi 

çinilerle, kilim motiflerine benzer geometrik desenler ile oluşturulmuştur. Aralara 

döşenen prizma şeklinde uçları dışarı taşan koyu renkli çiniler güneşte 
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parıldamaktadır. Bugün minarenin alt şerefesine kadar olan kısmının üçte birinden az 

bir bölümü günümüze kadar gelmiştir (Eyice, 1972: 123), (Fot. No: 37). 

Anadolu Selçuklu Devleti’nin duraklama devrinde yapılmasına karşın, eğitime 

verilen önemin belirtisi olarak gergef gibi ayet ve hadislerle1 işlenen taç kapısı, 

kubbeli mekânı günümüze kadar kalabilmiştir ( Küçükdağ-Arabacı, 1999: 272), 

(Şekil- 4). Medresenin en önemli unsurunu teşkil eden taç kapı, kubbenin başladığı 

yüksekliğe kadar çıkmaktadır. Taç kapının, saçak altındaki ayetlerin noksan 

oluşundan, üst kısımdaki yazı kuşağının zamanla kaybolduğu anlaşılmaktadır. 

Taç kapıdan, 3.90 x 3.70 m ölçülerindeki bir dehlize, bu kısımdan da sivri 

kemerli bir kapıdan, yüksek bir kubbenin bulunduğu bir salona girilir. Salon dört 

köşe bir mekan olup, bir kenarı 10.80 m’dir. Ortasında bir havuz bulunan bu salonun, 

sağ, sol ve karşısındaki nişler2, müderris ve talebe odalarına açılan kapılardır. Bu 

odalar yıkıldığından, kapıları son yıllarda örülmüştür. Batı kısmında, sivri kemerli3, 

tonoz4 kubbeli, eyvan bulunmaktadır. Kubbeye köşelerdeki dörder bingi5 (üçgen) ile 

geçişmekte olup, tabanları yukarıya gelen, bu üçgenlerin kenarları koyu lacivert 

(çizgili ve bitkisel motiflerle) süslü çinilerle kaplanmıştır. Kubbeyi çevreleyen şerit 

üzerinde, kûfî6 yazı ile “El-Mülkül’illah” (Tanrı’nın mülkü) yazılmakta olup, talebe 

                                                
1 Yusuf Küçükdağ ve Caner Arabacı’ nın 1994’ deki “Selçuklular ve Konya”  adlı eserlerinde, taç 

kapının ayet ve hadislerle işlenmiş olduğu belirtilmiştir. Ancak taç kapıda hadis bulunmayıp, Yasin ve 

Fetih sûreleri bulunmaktadır. 
2 Niş: Duvara açılan derinliği az oyuk, göz ( Misalli Sözlük, 2005: 2355). 
3 Kemer: Hendesede kavis denilen ve daire çemberinin (muhiti dairenin) bir cüz’ü olan şekilde veya 

böyle kavislerin terekkübünden husule gelen şekillerdeki inşaat kısımlarına denir. Mimaride bilhassa 

iki duvar veya ayak arasındaki açıklığı örtmek için mezkûr duvar ve ayaklar üzerine binerek o 

açıklığın üstünü örten kavis şeklinde inşaata denir (Arseven, 1965: 1006). 
4 Tonoz: Bir kemer açıklığının devamı suretiyle yapılan kârgir inşaata denir. Tonozlar, kavislerinin 

şekline göre muhtelif olurlar (Arseven, 1975: 2011). 
5 Bingi: Üstü kubbe ile örtülecek dört duvar veya dört kemerin birleştikleri ve köşe teşkil ettikleri 

kısımlarda birbirine amudolan iki duvarın veya iki komşu kemerin kavsi ile kubbenin köşeye gelen ve 

duvarlardan dışarı taşan kaidesi arasındaki boşluğu doldurarak kubbe kaidesinin oturmasına hizmet 

eden kürevi üçgen şeklinde inşa olunmuş kısım (Arseven,1983: 253). 
6 Kûfî: Arap yazısının X. yüzyıla kadar Mushaf yazmakta ve daha sonraları mimari eserlerin kitâbe ve 

tezyinatında kullanılan, dik ve köşeli çizgilerden meydana gelmiş bir şekli (Misalli Sözlük, 2005: 

1778).   
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odalarının kapısı üzerindeki sağır pencerelerin kemer kısımlarında da, yine kûfî yazı 

ile Âyet’ül-kürsî yazılıdır (Önder, 1971: 169- Kuran, 1969: 54), (Fot No: 5).  

XIX. yüzyıl sonlarına kadar hadis ilimlerinin okutulduğu İnce Minareli 

Medrese H. 1293 (1876) ve H. 1317 (1899- 1900) kısmî tamir geçirmiştir. 27 Kasım 

1901’ de minare üst üste düşen iki yıldırımla yıkılmış ve mescit de zarar görmüştür. 

Bundan sonra uzunca bir süre bakımsız kalmış olan medresenin, 1927’ de 

arkasındaki bazı evlerin önlerini ve manzaralarını açmak için mescidi tamamen 

yıktırılmıştır. Medrese 1929’ da yıktırılma tehlikesi görmüş ve yıllarca depo olarak 

kullanılmıştır. Atatürk’ ün 1933 tarihli bir yazısında, diğer bazı benzer eserlerin ve 

İnce Minareli Medrese’nin acil bir tamire ihtiyacı olduğunu ve “mütehasıs zevat 

nezaretiyle tamirini’’ emretmesi üzerine medrese, 1954 yılında büyük ölçüde bir 

tamirden geçirilerek, çevresi düzene sokulmuş ve Konya Müzesi’nin Selçuklu Devri 

Taş ve Ahşap Eserler bölümü olarak 1956 yılında ziyarete açılmıştır (Eyice, 1972: 

122), (Fot. No: 6). 
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2.2. Anadolu Selçuklu Medreselerinde Taç Kapılar: 

 

 Anadolu da büyük bir yapı faaliyeti gösteren Selçukluların binalarda 

kullandıkları ana malzemesi taştır. Taş, özellikle dini ve sivil eserlerin taç kapılarında 

yoğun bir şekilde kullanılmış (Öney, 1978: 12) ve mimarinin en ilgi çekici yanları da 

taç kapılar oluşturmuştur. Taç kapılar binayı temsil eden en önemli elemanlardır. İç 

ve dış kısımlarında süsleme olmayan yapıların bile taç kapıları abidevî bütünlüğe 

sahiptir (Ünal, 1982:132). 

Anadolu Selçuklu Taç kapılarının kendine has belirli özellikleri bulunmaktadır. 

Bu özelliklerin başında taç kapıların ana yapıdan ayrılarak öne doğru taşırıldığı 

görülür. Bu taşırılmadan ortaya çıkan enli kısımlar giriş kapısının abidevî hüviyetini 

ortaya koymakla birlikte, süslemeyi de beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda 

elde edilen bu mekana uygulanan örtü sistemleri de geniş bir süsleme sağlamaktadır. 

Böylece taç kapılar, cephenin bütünü içinde dikkat çekerler. 

Anadolu Selçuklu Taç kapılarının başka bir özelliği de, taç kapıların giriş 

kısımları çoğunlukla geniş tutuldukları için genişleyen yan kanatların cephe 

yüzleriyle, taç kapının yüksekliği arasındaki oranı bozmamak için taç kapının 

boyunu cephe duvarının boyundan yüksek tutmak hedeflenmiştir. 

Taç kapılar bir bütün olarak ele alındığı zaman yan cephesinde bir çıkıntı 

oluşturan dikdörtgen prizma şekilli bloğun yan yüzlerinin süsleme alanına dahil 

edilmedikleri ve taç kapının cepheden bakılmak üzere tasarlandığı görülür 

(Ünal,1982:17). Örneğin Yakutiye Medresesi (Erzurum), Çifte Minareli Medrese 

(Erzurum) gibi, taç kapılarının yan yüzeyleri tezyin edilmiş bir iki örnek istisnadır. 

Cephe yüzeyi düz bir satıh halinde bırakmaktan daima kaçınılmıştır. Yan 

kanatlara sahip olan taç kapıların genelinde, dikdörtgen cephe yüzeyinden ana nişe 

doğru bir kademe bulunur. Bu kademelenme silmeler7 ve içe doğru eğimli düz 

silmelerle elde edilir. Bu kademelenme sağ ve sol kanatlarda aynıdır. 

                                                
7  Silme: Uzunluğuna aynı makta’da devam etmek üzere yapılmış pervaz mahiyetinde mimari tezyinat 

unsuru ki bir kalıpla boydan boya silinmiş gibi bir şekildedir. Silmelerin bazı kısımları muhaddeb ve 

bazı kısımları muka’ar veya düz olup bunların güneşe olan vaziyetlerine göre çizgi ve şerit şeklinde 

gölgeler husule getirir. Bunlar binaların cephelerinde muhtelif kısımları çizgilerle ayırarak güzel 

nisbetler teminine ve cepheye bir güzellik vermeye hizmet eder (Arseven, 1975:1817).  
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Kademelenmeyi sağlayan elemanlar hemen hemen taç kapılarda aynıdır. Farklılık bu 

elemanların yerlerinde ve sayılarındadır. Bu elemanlar, iç bükey silmeler, taç kapı 

yüzeyi ile kırk beş derecelik açı yapan silmeler, kaval silmeler8 ve mukarnaslı 

şeritlerden ibarettir. Ayrıca kavsara9 kuşatma kemerinin bulunduğu yere kadar cephe 

dikdörtgeninin üst kenarında da aynıdır. Kavsara kuşatma kemerine varıldığı anda, 

cephe dikdörtgeninin uç kenarında aynı olan ve ana nişe bir çerçeve oluşturan ana niş 

ve nişe ait bölümlerin yerleri şöyledir: 

Kavsara dediğimiz ana niş örtüsü, az veya çok derin bir tonoz parçasından veya 

mukarnaslardan10 oluşturulmuş, yarım konik şekilli bir boşluktan oluşur. Sivri kemer 

tonozlu kavsaralarda başlangıç kemer tablaları, mukarnaslı kavsaralarda kuşatma 

kemeri, ana nişin köşe kısımlarına yerleştirilmiş gömme sütuncuklara11 dayanır. Sivri 

tonozlu kavsaralada başlangıç kemeri tablaları ile mukarnaslı kavsaralarda kuşatma 

kemeri tablaları ile kemerle kavsara arasındaki  alan genelde gülbezeklerle12 tezyin 

edilmiştir. Bu alanların bir yüzey süslemesiyle kaplandığı da görülür. 

                                                
8 Kaval silme: Bir tarafı müdevver çubuk şeklinde silme profili (Arseven, 1965: 982). 
9 Kavsara: Kemer ve tonozların muhaddeb bir satıh teşkil eden iç kalınlıkları.Bir taç kapıda baş 

kemerin kalınlığını teşkil eden kısımda birbiri altına gelerek gittikçe küçülen ve o kısma huni gibi bir 

şekil veren kavislerin vücuda getirdiği mail tonoz kısmı. Roman ve Gotik taç kapıları böyle müşterek 

merkezli ve tezyinatlı müteaddid birçok kemerlerin aşağıdan yukarıya doğru gittikçe taşkınlaşarak üst 

üste dizilmesinden husule gelmiştir.(Arseven, 1965:  983-984).  
10 Mukarnas (Karnas): Bazı tabiî mağaralarda tavandan damla damla akan suların içindeki kireç 

emlâhı teressüb ve tahaccür ederek uçları sivri biber salkım gibi husule gelen taş parçalarına 

Avrupalılar Yunancadan alarak “ stalaktit ” derler. Türk mimarisinde de girgin bir kısmı daha taşkın 

bir kısma bağlamak ve o taşkın kısmın altında bir istinadgâh olmak üzere birer destek mahiyetinde 

konulan taştan veya tuğladan menşurî parçalara, yakın vakitlerden beri istalâktit denilmektedir. 

Halbuki eski mimarlarımız bunlara mukarnasat demişlerdir (Arseven, 1965: 963).  
11 Sütun: Cami, saray, konak vb. yapılarda mermer, taş, ağaç, mâden veya çimentodan yapılan ve üst 

kısımda sütun başlığı denilen çıkıntılı bir bölüm bulunan silindir şeklinde, dikine konmuş, kaideli 

yahut kaidesiz destek kolon ( Misalli Sözlük, 2005: 2889). 
12 Gülbezek (Gülçe): Gül şeklinde yapılan yuvarlak bezeme öğesi (tezyinat motifi). Bunlar tavan 

göbeklerinde ve ekseriya mermer taşlar ve kemer tablaları üzerine kabartma olarak yapılır. Ortada 

yapılanlara göbek gülü denir. Bunlara gülçe ve gülbezek de tabir olunur (Arseven, 1965: 664). 
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Basık kemerli olan giriş kapıları ana nişin içindedir. Gerek niş içinin gerekse 

yan duvarlarının zengince süslenmiş olması, ana nişin bir mekan olarak 

tasarlandığını doğrulamaktadır. Yan duvarlara yerleştirilen ve ana hatlarıyla taç kapı 

düzenini tekrar eden mihrabiyeler, ana nişe derinlik kazandırmak amacı ile 

oluşturulmuştur. Hatta mihrabiyelerin de taç kapılar gibi dikdörtgen bir çerçeveye, 

onlar gibi bir nişe, bir kavsaraya ve hatta köşe sütuncuklarına sahiptirler (Ünal, 1982: 

18). 

Taç kapıdaki çıkıntıların görevi yapının ana girişine farklı bir görünüm 

kazandırmak, bilimin yüceliğini ve devletin gücünü simgelemek olmalıdır. Giriş 

kapısı aralığının iki kenarına eklenen iki dikdörtgen çıkıntının arasında kalan, ana niş 

adı verilen sivri kemerli tonoz parçası ile çeyrek küre şekilli kavsaralarla, mukanaslı 

kavsaralarla örtüldüğü görülmektedir.  

Taç kapıda görülen süsleme, yapının diğer kısımlarındaki süslemelerden farklı 

değildir. Taç kapılarda rastlanan süsleme unsurlarında düz veya şekilli silmelerden, 

geometrik ve nebati örnekli şeritlerden ve figürlü süslemelerden oluşmaktadır. 13. 

yüzyılın ikinci yarısından itibaren tek başına veya geometrik örneklerle birlikte 

kullanılan bitkisel örneklerle daha sık karşılaşılmaktadır. İlk Selçuklu anıtlarının taç 

kapılarında, bitkisel örnekli şeritlerin, geometrik örneklere göre daha az sayıda 

oldukları gözden kaçırılmamalıdır (Ünal, 1982: 114).  
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3. BÖLÜM 

3.1. Selçuklu Tezyinatı 

         Selçuklular, Türk- İslam medeniyet tarihinde her yönden yeni bir anlayışın sahibi 

olarak bir devre imza atmış olan bir hanedanlıktır. Selçuklu İmparatorluğu’ nun 

kurulmasıyla birlikte ilim, kültür ve sanat göçleri kolaylaşmış ve kültür etkileşimine 

imkan sağlanmıştır. Bu etkileşim ve alışveriş, Avrupa’ yı da etkilemiştir. Bu sayede 

İslam ülkerine ve Anadolu’ ya göçler başlamış, ilim, mutasavvuf, edebiyat ve sanat 

erbabının bu bölgelere yerleşmeleri kolaylaşmıştır (Günüç, 1987: 21, 22). 

          Selçuklu devri güzel sanatlar açısından önemli bir yere sahiptir. Türkler, İslam 

medeniyeti sayesinde büyük bir güce sahip olurken kendi kültürlerini de bu medeniyet 

içerisinde harmanlayarak yeni bir kimlik kazanmışlardır. Geçen asırlara ve savaşların 

verdiği tahribata rağmen Türkistan, Hârizm, Horasan, Afganistan, İran, Azerbaycan, 

Anadolu, Irak, Suriye ve Mısır’ da Selçuklular’a sanat eserlerine rastlanmak 

mümkündür (Turan, 1997: 384-385). Selçuklular’ ın medeniyetin birer örneği olarak, 

cami, türbe, medrese gibi kurdukları yepyeni messeseler yanında dînî ve sivil 

mimariye ait eserleri olduğu haliyle bırakmayarak çok zengin motiflerle bezemişlerdir. 

Birbirinden güzel ve farklı tasarımları, mimari eserlere, başta tuğla olmak üzere çini, 

stüko ve kalem işi ile uygulamışlardır. Büyük Selçuklular malzeme olarak tuğlayı 

tercih ederken, teknik olarak da sırlı tuğla tekniğini, hem yapı malzemesi olarak hem 

de dekoratif süs unsuru olarak kullanmışlardır. Bunun yanı sıra  tuğla süslemenin 

yanında çini süslemenin de eserlerde sıkça kullanıldığı görülmektedir. Çini süslemede, 

Selçuklular’ ın en eski örnekleri İran’ da bulunmaktadır. Selçuklular bunun dışında 

tezyini sanatlar içinde yer alan stüko süslemesini de kullanmışlar ve bu tekniği 

mescidlerin iç kısmı, köşe ve benzeri yerleri doldurmak üzere uygulamışlardır. Büyük 

Selçuklular’ ın bir diğer süsleme tekniği de kalemişidir. Fakat kalemişi tekniğinin diğer 

süslemelere göre daha az dayanıklı olması sebebiyle yapıldığı dönemine ait örnekler 

günümüze kadar ulaşamamıştır. Büyük Selçuklular’ın farklı bölgelerde kurulan sanat 

eserlerinde ki süsleme elemanları arasında görülen büyük farklılıklara rağmen, ortak 

üslûp özellikleriyle dikkat çeker. Bu tüm sanatkârların tasarım anlayışlarıyla ortaya 

konulmuş olan ve Uygur resim sanatına kadar uzanan bir geleneğin sonucu olduğu 

anlaşılır (Günüç, 1987: 22- 25). 
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         Anadolu Selçuklu Devleti, Hititler’ den sonra Orta Anadolu’ da hakimiyet 

sürmüş son büyük devlettir. Bu özelliği bakımından kendinden önceki kültürleri de 

içine alan ve geliştirdikleri kültürün geleceğe aktarılmasını sağlayan gerçek bir 

Anadolu devleti’dir. “Anadolu Selçuklu Çehresi ” 12. yy. II. Kılıç Arslan’ ın  

öncülüğünü yaptığı bir inşa faaliyetiyle daha da belirgin hale gelmiştir. Bunu takiben 

13. yy.’ da I. Alaeddin Keykubat devrinde sultan ve vezirlerin başlattığı sanat ortamı, 

Moğol istilası sonucu yaşanan çöküş ve sarsıntıları atlatıp, yeni bir güç kazanmıştır 

(Ögel, 1994: 9). Sivas Darüşşifası gibi önemli bir eserin banisi olan Sultan İzzettin 

Keykavus’ dan sonra gelen I. Alaeddin Keykubat Selçukluların en kudretli hükümdarı 

olarak adını duyurmuş ve sanatın hemen her şubesinde altın bir çağ yaşanmıştır. 

Konya ve Niğde’ de yaptırdığı büyük camilerden sonra devlet ekonomisine de katkı 

sağlayan kervansarayların yapımı konusunda da gerekli hassasiyeti göstermiştir. Çeşitli 

hanların, medreselerin ve külliyelerin banisi olan I. Alaeddin Keykubat, Konya’ da 

bulunan Sırçalı Medrese’ nin yapımını da üstlenmiştir.  

          Anadolu Selçuklu Sanatı, 13. yy. boyunca sürmüş olup, kendilerine 12. yy.’ dan 

önceki yüzyıldan gelen bazı özellikler sönerken, bazıları gelişmesini devam ettirmiş, 

fakat asıl gelişme 13. yy.’ da oluşmuştur. Önemli eserlerin Konya, Kayseri Sivas ve 

Erzurum’ da görülen bu dönem örneklerinin “ Selçuklu Üslûbu ” başlığı altında 

birleştiğini söyleyenler olmakla birlikte, yine bu dönemde bölgesel nitelikleri ağırlıklı 

olan ikinci derecedeki üslûplar da kendini belli etmektedir. Bu yüzden Selçuklu 

üslûbunun “ klasik ” bir düzeyde olup, olmadığı hep tartışılmaktadır (Mülayim, 1999: 

56). 

         13.yy. Anadolu sanatında bütün Türk-İslâm âleminde benzeri görülmeyen bir 

verimlilik dikkati çeker. Bu faaliyetler, İslâm sanatı çerçevesinde incelendiğinde 

Anadolu Selçuklu mimari süslemesinde, büyük yenilikler ortaya konmuştur. Özellikle 

taş süsleme, figürlü kabartma, çini, heykel dallarında yeni denemelerle Türk-İslâm 

sanatına yeni ve farklı bir yaklaşım getirmiştir (Öney, 1978: 8).  

         Selçuklular’ da ahşap, taş, çini ve maden tezyinatı, aynı üslûp birliği içinde 

kullanılmıştır. Mimari içinde baş eser olarak kullanılan yazı, mekana anlam yüklerken 

mesaj verme görevini de yerine getirmektedir. Özellikle Selçuklu sülüsü bu dönem 

anlayışı içinde ayrı bir yer tutmuştur. 
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         Anadolu Selçukluları’ nın en çok kullandığı süsleme çeşidi içinde rumi ve 

geometrik bezemenin ayrı bir vardır. Bunun yanında daha naturalist çiçekler, yaprak ve 

geometrik motifler ile bu motiflerin karışımından oluşan kompozisyonlar 

kullanılmıştır. 14. yy.’ a kadar kullanılan rumilerdeki hayvan motiflerini görmek 

mümkündür. Selçukluları’ nın tezyinatında, Orta Asya’ dan gelen hayvan motifleri 

tekrara kaçmadan kullanılmıştır. Bu hayvan figürleri gücü ve kudreti simgelemektedir. 

Kıvrık dallar üzerine tavşan, kurt, balık ve kuş örnekleri uygulandığı gibi müstakil 

hayvan başları yapılmaktadır. Daha sonraki zamanlarda hayvanlara ait boynuzlar, 

kanatlar, gagalar üslûplaştırarak kullanılmıştır. Türk-İslam yapılarında mimariyi tezyin 

eden bu motifler, düz ve kıvrık çizgiler, çokgen, yıldız ve diğer formların birleşmesiyle 

çeşitli kompozisyonlar oluşturmaktadır. Selçukluların hendesi motifini Osmanlılara 

göre daha çok kullandıkları görülmektedir. Anadolu mimarisi erken devrinde 

geometrik süslemelerin en önemli örneği Kayseri yakınlarındaki Melik Gazi Kümbeti’ 

nde görülür. 13. yy.’ da Konya Aksaray yolunda bulunan Sultan Han’ ın taç kapı 

üzerindeki hendesi süslemeler döneminin en gelişmiş örneğidir. Ayrıca Selçuklular 

bezemelerde kullandıkları girift ve eğri dallı hurma yapraklarını, Mezopotamya yolu 

ile  Anadolu’ ya getirmişler ve sıkça kullanmışlardır. Nebati süsleme içinde en çok 

kullanılan selvi ve hurma ağacının temelinde öldükten sonra dirilme inancı, yani 

ölümsüzlük yatmaktadır. Eserlerde, sayısız gül çeşitlerine rastlanmaktadır (Günüç, 

1987: 31- 35). 

         Selçuklu ve Beylikler devri yapılarında dekoratif tuğla ve ona bağlı olarak 

yapılmış süslemeler de dikkat çeker. 12. ve 13. yy. da kullanılan tuğla tezyinatında 

İran’ daki gelişmenin izlerini görülür. Taştan daha az kullanılan tuğlanın önemi, 

geometrik kompozisyonlar oluşturarak mozaik çiniye öncülük etmesinden 

gelmektedir. Anadolu’ da tuğla ile yapılan kompozisyonlar, Azerbaycan’ dan gelen 

akıcı ve saf bir geometrik üslûbun temsilcisi olmakla birlikte, kümbetlerde başlayıp 

minarelerde devam eden bu gelişme, bir düzen içerisinde izlenebilir (Mülayim, 1982: 

80, 91). Büyük Selçuklular’ ın tuğla ve stüko tezyinatları etkisini Anadolu 

Selçukluları’ ndaki taş ve çininin uygulamasına bırakarak kuvvetlenmiş ve 

zenginleşmiştir. 
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         Taş, Anadolu’ da her dönemde mimaride başlıca yapı malzemesi olmuştur. İlk 

örneklerde taş malzeme ile yapılan geometrik bezemede, bir taraftan devşirme 

malzemeden gelen antik veya yerli örnekler, diğer taraftan tuğladan taşa geçme 

örnekler birlikte bulunmaktadır. 13.yy.’ ın ortalarında, taş malzeme kullanılarak 

oluşturulan geometrik kompozisyonlar, bütünüyle Anadolu’ ya has bir gelişme 

izlemektedir (Mülayim, 1982: 80). Taş bezeme, özellikle taç kapılarda kullanılmış 

olup, bunun yanında kullanılan alanlar; minare, mihrap, minber, konsol, kemer, eyvan 

profiller, pencere kemerleri, tonozlar ve sütun başlıklarıdır. Cami, mescid, medrese, 

kervansaray, türbe gibi çeşitli yapılarda kullanılan taş süsleme, yapının türüne göre 

değişiklik göstermemekle birlikte, bölgesel özellikleri kesin olarak görülmemektedir. 

Ancak Divrik, Sivas, Erzurum’ un taş süslemeli eserlerinde, yüksek kabartma 

tekniğine daha çok ağırlık verildiği izlenmektedir. Bir kumaş kadar zarif ve kıvrımlı 

olarak textil hissi bırakan, daha yassı kabartma süsleme ise daha çok Konya, Kayseri 

bölgesinde bulunmaktadır. Taş bezemenin, mimari dışında en çok ve başarı ile 

uydulandığı alan mezar taşlarıdır. Ahlat mezar taşları, bu örneği en iyi şekilde 

yansıtmaktadır. Konya, Akşehir, Tokat ve Sivas bölgesinde yapılmış olan figürlü 

mezar taşları da bu konuda gösterilebilecek en ilgi çekici örneklerdendir (Öney, 1978: 

12-13). 

         Selçuklu mimari eserleri  Anadolu’  nun büyük şehirlerinde, özellikle de Konya’ 

da bulunmaktadır. Bu eserler incelendiğinde, kitle ve hacimlerden önce süs unsurunun 

önemli olduğu görülür. Süslemeleriyle öne çıkan taç kapılar, Anadolu Selçuklu 

yapılarının önemli bir unsuru haline gelmiştir. Eserlerin merkezi durumunda olan taç 

kapılar, yazı ve tezyini unsurlarla bezenmiş olup, bize o devrin motif ve desenleri 

hakkında sağlam bilgiler vermektedir (Günüç, 1987: 30- 31). 

         Selçuklu eserlerindeki tezyinatın büyük bir çoğunluğunu taç kapılar oluşturmakla 

birlikte, 13. yy.’da Selçuklu mimarisi taş bezemede başarılı örnekler vermiştir. 13. yy.’ 

ın ilk yarısında oluşturulan erken örneklerde daha yassı kabartma ve textil hissi bırakan 

süsleme daha fazla yer almaktadır. Bu süsleme özelliğine sahip erken örnekler: Konya 

Sırçalı Medrese (1242- 43), Divriği Kale Camii (1118), Divriği Sitti Melik Türbesi 

(1195- 96), Kayseri Çifte Medrese (1205), Aksaray Alayhan (1210-20), Antalya Evdir 

Han (1215- 19)’ dır. Bu taç kapılarda köşeli desenler, kûfi yazı ve geometrik süsleme, 

ana tezyinatı oluşturmaktadır ( Öney, 1978: 15). 
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         13. yy.’ ın ikinci yarısında taç kapılar daha süslü, dolgulu ve dışarı taşkın bir 

görünüm kazanmaktadır. Çok katlı bir etki yapan ve birbirini alttan ve  üstten geçerek 

kesen kompozisyonlar, rumi ve münhanilerle kurulan tepelik ve ortabağ motifleri, 

nesih ve kûfi yazı kuşakları ve zeminlerinde bulunan süsleme genel özelliklerini 

oluşturmaktadır.  

         13. yy.’ın sonuna doğru yapılardaki desenlerde münhani ve rumi motifi zamanla 

daha çok kullanılmıştır. Konya İnce Minareli Medrese (1264), Karatay Medresesi 

(1250), Sahip-Ata Medresesi (1258), Sivas Gök Medrese (1271), Çifte Minareli 

Medrese (1271), Buruciye Medresesi (1271), Beyşehir Eşrefoğlu Camii (1291) gibi taç 

kapılarda bu gelişimi rahatlıkla görülmektedir. Bunlara ek olarak Erzurum Çifte 

Minareli (13. yy.’ ın sonu) Medrese’ de aynı özellikleri taşımaktadır. Bu genelleme 

içinde istisnalar da bulunmaktadır. Divriği Ulu Camii (Ek- 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11) ve 

Şifahanesi taç kapıları (Ek- 6, 7) 13. yy. sonunda olan örneklerini aşıp, “bir sanat 

harikası”  olarak önem kazanır (Öney, 1978: 15). 

         Selçuklu devrinde, taş süslemesinde geometrik motifler yanında az da olsa 

figürlü bezemeler de kullanılmıştır. Divriği Ulu Camii, Konya İnce Minareli Medrese, 

Erzurum Çifte Minareli Medrese taç kapılarında “bitkisel bir heykel şeklinde hayat 

ağacı kaynaklı büyük desenlere rastlanmaktadır” (Öney, 1978: 22). 13. yy.’ ın 

geometrik örnekleriyle taş malzeme arasında çok sağlam bir ilişki kurulduğu 

görülmektedir. Taş işçiliğinde, kenar bezemesi olarak zincire benzer geçme motifleri 

çok kullanılmıştır. Bunun yanı sıra geometrik geçme ağları, çokgenler ve yıldızlarda 

bulunmaktadır. Geometrik kompozisyonlarda şerit sisteminin oyulmasıyla, gölge ve 

ışık etkileri verilip, belli bir hacim kazandırılmıştır (Mülayim, 1982: 55, 57). Bu 

dönemin önemli bir unsuru da yazı kuşaklarıdır. 13. yy.’ ın ortasına kadar kitabelerde 

yer alan yazı kuşakları daha sonraları taç kapı ve mihrap kompozisyonlarında ve kenar 

bezemelerinde önemli bir yere sahiptir ( Öney, 1978: 22). 

         Selçuklular’ da tezyinat önemli bir yere sahip olmakla birlikte aynı zamanda 

onların dünya görüşünün ifadesi olmuştur. Sanat eserlerinde tezyini kompozisyon her 

eserde farklı olmakla birlikte bir düzen ve bütünlük içerisinde yer almaktadır. Örneğin; 

kervansarayların taç kapılarının iç ve dış bölümlerinde ki tezyinatta farklı tasarımlar  

kullanılmıştır. Selçuklulardaki bu taç kapıların gezici ustalar ve atölyelerin elinden 

çıktığı tahmin edilmektedir. 
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         Selçuklular, eserlerinde sadece kendi bünyelerinde kalmayarak, Anadolu’ da yeni 

etkileşimlerde bulunup, bunu sanata yansıtmıştır. Selçuklu sanatının en çeşitli örnekleri 

Konya’ da bulunan müzelerde sergilenmektedir. Bunların başında Konya Karatay 

Medresesi, İnce Minareli Medrese, Mevlânâ Müzesi ve Konya Koyunoğlu Müzesi’ 

nde bulunmaktadır. Konya dışında da birçok müzede Selçuklu eserlerine 

rastlanmaktadır (Öney, 1978: 10). 

         Genel olarak, Anadolu Selçuklu eserlerine bakıldığında, evrensel bir boyut 

kazandığı görülmektedir. “ Bu sanat, kentsel çevreye kattığı biçimsel ve ikonografik 

mesajlarla bir kültür ortamı tanımlamış ve insanları da o ortama davet etmiştir ” 

Selçuklu Anadolusu’ nda ise yapılan bu davet yerini bulmuştur (Ögel, 2008: 321). 
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3.2. İnce Minareli Medrese Taç Kapısının Tezyinat Özellikleri 

3.2.1. Taç Kapısının Banisi ve Ustası 

 

 Sultan II. Keyhüsrev zamanında, Kösedağ savaşının yenilgisi ve özellikle de 

sultanın ölümünden sonra, Selçuklularda önemli iç karışıklıklar ve taht kavgaları 

yaşanmıştır. Devlet yönetimi büyük ölçüde vezirlerin eline geçmiştir. Bu dönemde 

Selçukluların anıtsal ve heybetli yapılarının banisi olarak sekiz vezire rastlanır. 

 Selçuklu döneminin hem siyasal hem de kültürel alandaki en ünlü veziri 

Konyalı Hüseyin oğlu Fahreddin Ali’ dir. 1258 yılında Sultan II. Keyhüsrev’ in 

veziri olmuş ve 1285 yılına kadar görevini devam ettirmiştir. Selçuklu döneminde 

Sultan I. Keykubad’  dan sonra en çok esere sahip olan kişidir. Çoğu anıtsal ölçekte 

23 yapının kurucusudur  (Durukan, 2008: 52). 

         Sahip Ata Fahreddin Ali’ nin en önemli eserlerinden birisi, İnce Minareli 

Medrese ismiyle şöhret bulan medresedir. İ. Hakkı Konyalı , Sahip Ata’ nın bu 

medreseyi “Ahmedek’in (iç kale) batısında toprakların Türklüğünü gelecek nesillere 

haykıracak olan bir irfan, içtimai yardım ve din müessesesi kurdurmak ” için 

yaptırdığını söylemektedir (Konyalı, 1997: 803). 

  Eserin banisi, Sahip- Ata Fahreddin Ali vakfiyesinde şu sözlerle 

anlatılmaktadır: “ En büyük vezir ve en büyük düstûr, doğuda ve batıda vezirlerin 

meliki, yaratıkların melcei, yardımcısı ve barınağı, devlet ve dinin iftiharı olan, 

hayır, şefkât, insaf, ihsan, adalet ilim sahibi, islâm ve Müslümanların yardımcısı, 

melik ve sultanların sağ eli, hamdların, öğüncelerin üstün meziyetlerin, ikramların 

babası, Konyalı Hacı Ebubekir oğlu Hüseyin oğlu Ali ( Tanrı, hayratını kazanması 

ve hasenatını toplaması hakkında, onun tevkifini arttırsın )” (Önder, 1971: 167,168). 

          Sahip- Ata Fahtrettin Ali’ nin yaptırdığı yapıtlar (1258- 1285): 

          Konya:  

- Sahip Ata ( Larende ) Camisi (1258) 

- Türbesi. 1283 (Hanigâh içindedir). 

- Hanigâh- Henergâh 1279  

- Darülhadîs (İnce Minareli Medrese, 1264-65). 

- Nalıncı Baba Türbesi 

- Sultan Hamamı, ( Sahip Ata Hamamı, Larende Hamamı’ da denilmektedir. 
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Güneyinde bir de keçehanesi vardı). 

- Buzhaneler 

-  4 tane çeşme (yok olmuştur) 

-  Sahip Ata ırmağı ( Meram Çayı’ nın bir bölümünü arkla Okka yöresine 

götürür). 

         Ilgın: 

- Kaplıca ve Han (1267) 

         Akşehir: 

- Taş Medrese (1250) 

- Sahip Ata Mescidi (1250) 

- Hanigâh ve İmaret (1260) 

         Afyon: 

- Bolvadin İshaklı Han ve Hamam (1249) 

         Kayseri: 

- Sahibiye Çeşmesi ve Mescidi (1266) 

-  Sahibiye Medresesi (1276) 

         Sivas:  

- Sahip Ata Medresesi (Gök Medrese. 1271). 

      Sahip Ata oğullarının eserleri: 

-  Kubbeli Mescid (1330) 

-  Ulu Camii (1272) 

-  Sahibiler Türbesi 

-  Bolvadin- Alaca Çeşme (1278, Sahip Ata kölelerinden birine aittir), (Uğur- 

Koman, 1934: 36- 138).  

 Sahip- Ata Fahreddin Ali, İnce Minareli Medrese’yi dönemin ünlü 

mimarlarından Kelük bin Abdullah’a yaptırmıştır. Bunu taç kapıda ki büyük kemerin 

üstünde bulunan sağ ve sol madalyonlardaki kitabelerden öğrenmekteyiz. Bu 

madalyonlarda celî sülüs yazı ile “Abdullah oğlu Külük işi ” yazmaktadır (Konyalı, 

1997: 806), (Fot. No: 18- 19). 

 Çoğu kez Konyalı Kaluyan’ la karıştırılan,  aynı kişi oldukları bile öne sürülen 

Kelük ve Kaluyan’ ın isimleri bu karışıklığa imkan vermeyecek kadar açıktır. Ayrıca 

bu kitabelerin yanı sıra, eserlerin düzenleme ve bezemelerinde, dönemin dokusuna 
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uygun genel çizgiler ve özel uygulama farklılıkları da gözlemlenmektedir 

(Bayburtluoğlu, 1993: 115). 
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3.2.2. Taç Kapının Malzeme ve Tekniği: 

 

İnce Minareli Medrese’nin taç kapı ve arkasındaki giriş bölümü kesme taştan 

yapılmış, sonradan tamir gören duvarlar ise moloz taşla inşa edilmiştir. Örtü 

öğelerinin tümü, iç duvarların üst kısımları ve kemerler tuğladır (Kuban, 2008: 180). 

Pencere söveleri tuğla ile örülmüş, tuğladan kapı kenarları çini ile bezenmiştir. 

Yelpaze bingiler de yine çini bordürlü tuğla panolar şeklindedir. Kubbenin iç kısmı 

firuze ve patlıcan moru renklerde sırlı tuğla mozaikten yapılmıştır. Minaresi de sırlı 

tuğla ile örülmüştür (Kuran, 1969: 54, 55; Yetkin, 1965: 115), (Fot. No: 37). 

 Taç Kapı cephesi taşların gözenekli olması nedeniyle zeminden su almaktadır. 

19. Yüzyılın sonlarındaki fotoğraflarda çok daha aşağıda bulunan bozulma bugün 

2.70 metreyi geçmiştir. (Erdemir, 2007: 111). Ayrıca bu bozulmanın bir diğer sebebi 

de Medrese’ nin etrafındaki nem kuyularının kapatılmış olmasıdır.    
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3.2.3. Taç Kapının Tezyinatı 

 

İnce Minareli Medrese, hadis ilimlerinin okutulduğu bir medrese olmasının 

yanında, mimarisiyle, özellikle de taç kapı ve minaresiyle önemli bir yere sahiptir. 

Zengin süslemesiyle ve taş işçiliğindeki inceliğiyle taç kapının öne taşan kütlesi, 

Selçuklu geleneğini geçerek farklı bir karakter ortaya koymaktadır. 

Selçuklu taç kapılarında görülmeyen cephe tasarımıyla mukarnas dolgulu 

kavsara geleneğinden vazgeçilerek, taç kapı nişi konturu Bursa kemeri etkisini veren 

hafif bir eyvan ile içerideki kısma açılmıştır (Erdemir, 2007: 102; Ögel, 1987: 52). 

Medresenin taç kapısı doğu cephe duvarından, güneyde 5.40 m, kuzey 

tarafından ise 5.50 m dışarı taşıntı yaparak,  6.20 m genişlik ve 9.40 m yüksekliğiyle 

bir abidevî görünüm kazanmıştır. Bugün üst kısmı olmayan taç kapının yanlardaki 

kenarsuyu13 bezemeleri, tepede çerçeve yapmadan kesilmişlerdir. Taç kapı sağlam 

olabilseydi şuan bir metre kadar yükselmiş olacaktı (Erdemir, 2007: 102). 

Taç kapıyı üç kademe halinde inceleyebiliriz. İlk kademeyi, taç kapının orta 

kısmında, sivri kemerli kapı açıklığı ile buna çerçeve yapan mukarnaslı kavsaranın 

yerine içinde hafif oyuntulu Bursa kemerli nişin bulunduğu bölüm oluşturur. İkinci 

kademeyi, bu nişin yanlarındaki sütuncelerin üst kısmından yükselerek, tepeden 

yanlardaki yuvarlak kemercikleri sınırlayarak ortada sarkan çerçevenin içinde kalan 

kesim meydana getirmektedir. Üçüncü kademe ise cephenin yan kanatları ve burayı 

oluşturan bölümler teşkil eder. Bunlar dıştan içe doğru çukurlaşmaktadır ( Erdemir, 

2007: 104), (Çizim- 1). 

Cephenin yan kanatları 1.60 metre genişliğinde ve çeşitli kenarsularıyla 

bezenmiştir. Bordürlerin genişlikleri birbirinden farklı olup, bir metre yüksekliğinde 

ve kırk santim dışarı taşarak yukarı doğru yükselmiştir (Erdemir, 2007:104). 

                                                
13 Pervaz (Kenarsuyu): Kapı ve pencere gibi mimari kısımlar etrafına çerçeve mahiyetinde konan dar 

ve uzun parçalar ki ekseriya silmeli olur. Kapıların söğeleri ile duvar arasındaki aralığı örtmek üzere 

konulan tahta veya taştan yapılmış pervazlara söğe pervazı veya kapı pervazı denir. Pervaz tabiri 

kenarsuyu manasına da gelir. Duvarın veya tavanın etrafına bir pervaz geçirmek gibi  (Arseven, 1975: 

1609). 
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İnce Minareli medresenin taç kapısı dıştan içe doğru şu süsleme öğelerinden 

oluşmaktadır; 

1. En dışta cepheyi çevreleyen kaval silmeler bulunmaktadır. Kaval silmeler, 

birbirini alttan ve üstten keserek geçme oluşturmuş ve yan kısımlarında stilize 

edilmiş14 tepeliklerle15 birleştirilmiştir. Zeminden 3.50 m yukarıda bulunur ve 0.20 m 

bir taşmadan sonra saçak altına kadar devam ederler (Fot. No: 7- 8), (Çizim- 3). 

2. İç kısımdaki bordür 0.21 metre genişliğinde olup, rumilerle16 bezenmiştir. 

Dikine ½ simetrili çift iplik17 ayırma  rûmi18 kulanılmış olup, bu rûmi motifi 
                                                
14  Stilize Etmek (Üslûplaştırmak): Bir şekil veya motifi ana karakterini kaybetmeden yalınlaştırarak 

tezyînî hale getirmek, bir nesnenin biçimini bir süsleme motifi olarak kullanmak üzere sâdeleştirip 

yalınlaştırmak, stilize etmek (Misalli Sözlük, 2005: 3273). 
15 Tepelik: Desen içinde tepe noktalarına konulan, helezonlarda başlangıç teşkil eden ve simetrik bir 

şekil gösteren rumi motifidir. Çeşitli yayınlarda hatalı olarak rumi tepelik motifi, palmet ismiyle 

verilmektedir. Bazen hatâyî yerine, bazen rumi tepelik yerine kullanılan bu kelimenin Türk Tezhip 

Sanatında yeri yoktur (Birol- Derman, 2001: 183). 
16 Rûmî: Rûmînin kelime manası “ Anadolu’ ya ait ” demektir. Vaktiyle Roma İmparatorluğu’ nun 

hüküm sürdüğü ve İran yaylalarına kadar uzanan Anadolu Yarımadası’ na Diyâr-ı Rûm denmesi 

sebebiyle motif bu adı almıştır. Rumi motifinin çizilişindeki farklılıkların yanı sıra, desen içindeki 

kullanılış maksadı veya yüklendiği vazife farklıdır. Bu yüzden iki grupta incelenir: 

A) Çizilişine göre: 

1. Sâde rumi  

2. Dendanlı rumi 

3. İşlemeli rumi 

4. Sencîde rumi 

5. Sarılma (pîçîde) rumi 

6. Hurdelenmiş rumi  

B) Desen içindeki aldığı vazifelere göre: 

1. Ayırma rumi 

2. Tepelik 

3. Ortabağ 

4. Hurde rumi (Birol- Derman, 2001: 182-183).                                                                                                                                                                        
17 Çift İplik: Planları kaydırılarak çizilmiş, iki sinüs eğrisinden oluşan desenler, çift iplik kenar 

bezemeleri adı altında toplanmıştır (Birol, 2008: 188). 
18 Ayırma rûmi: Tezyinatta hazırlanan bir desen, bir çeşni kazanması, câzibesinin artması için 

paftalara ayrılır ve zemin farklı renklendirilir. Bu renk ayrımı, iplik, bulut, rûmî gibi, uzayabilen 

motiflerle yapılır. Bu motifler kullanılmazsa desen yamalı bohça gibi, güzelleşeceği yerde sakil bir 
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münhanilerle19 ayrıntılandırılmıştır. Ayırma rumi motiflerinin, birbirini alttan ve 

üstten keserek devam etmesi, ½ simetrinin monotonluğunu gidermiştir. Bu desenin, 

kenarlarda cedvel20 ile sınırlandırılmış olması, belli bir düzen içerisinde devam 

etmesi sağlanmıştır (Fot.No: 9), (Çizim- 3). Çift iplik rumi, sütuncelerle aynı 

noktadan başlayıp saçak altına kadar devam etmektedir.  

Selçuklu ve Anadolu Beylikleri devri eserlerindeki rumiler, hayvan figürleriyle 

aralarındaki benzerliği meydana çıkarmaktadır. Bununla birlikte aynı rumi motifleri, 

münhani diye adlandırılan motifle de yakınlık gösterir ki bu devirdeki çoğu 

tezyinatta motifin rumi mi yoksa münhani mi olduğuna karar vermek zorlaşmaktadır 

(Örn: Erzurum Yakutiye Medresesi, Erzurum Çifte Minareli Medrese). Bu iki 

motifin hayvan figürü gibi aynı kaynaktan çıktığı kabul edildiğine göre, motiflerin 

gelişmesinin başlangıcında, ayırt edilemeyecek bir şekilde birbirine benzer olması 

yadırganmamalıdır. Osmanlı eserlerinde ruminin gelişip, bir karakter ortaya 

koymasıyla, münhaniden net bir şekilde ayrıldığı görülmektedir. “ Lügat manası 

“eğri” olan münhaninin, gene eğri çizgilerden teşekkül eden rumi motifinin XII. ve 

XIV. yüzyıllara kadarki görünüşünün devamından başka bir şey olmadığı 

düşündürücü bir husustur ” (Birol- Derman, 2001: 179-181).    

3. Ortadaki arasuyu21 0.11 metre genişliğindedir. “İçerisine sathi olarak 

meandır motifi22 kabartılmıştır” (Erdemir, 2007: 104). Bu kurtçuk23 arasuyu celî 

                                                                                                                                     
görünüşe sahip olur. İşte bu gaye ile kullanılan rûmî motiflerine ayırma rumi denir. Sencîde, sarılma, 

dendanlı ve hurdelenmiş rumi gibi bütün rumiler aynı zamanda desende ayırma rumi olarak 

kullanılabilir ( Birol- Derman, 2001: 183). 
19 Münhani: “Kelime manası “ eğri ” demek olan münhani XIII. ve XIV. yüzyıla kadar rumi motifiyle 

tam bir beraberlik gösterir. Münhani tezyinatta kenarsuyu veya müstakil desen olarak kullanılır. 

Bunlar simetrik olduğu gibi, aynı şeklin tekrarından meydana gelmiş yürüyen desenler de olabilir ” ( 

Birol- Derman, 2001: 175).   
20 Cedvel: : Belli kalınlıkta paralel iki çizginin meydana getirdiği çerçevedir (Birol, 2008: 180).  
21 Arasuyu: Arasularının esere kattıkları, estetik yanında önemli görevlerde taşır. Bu yüzden arasuları, 

bezeme sanatında daima ihtiyaç duyulan ve çok zengin çeşitleri ile kullanılan tezyînî unsurlardandır. 

Arasuyunun desen içindeki görevleri, genel olarak iki kısımda toplanabilir: 

a. Bunlardan ilk akla gelen, desenin veya yazının çerçevesini takviye ederek esere daha güzel bir 

görünüş kazandırmaktır. 
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sülüs kuşak yazı ile çift iplik rumi arasında geçişi kolaylaştırmıştır. Kurtçuk motifi de 

cedvelle her iki tarafından sınırlandırılmıştır (Fot. No: 10), (Çizim- 4).   

4. İnce Minareli Medrese’ de cephe kompozisyonunun en önemli unsuru olan 

yazı, taç kapı yüzeyinde etkili bir eleman olarak uygulanmıştır (Fot. No: 4). Yazı 

kapıda ön plana çıkarak, kapının iki tarafında ve ortasında kullanılmıştır. Ortadaki 

sağ ve sol kuşak yazıları tepede saçak altında içeriye kıvrılarak, birbiriyle yer 

değiştirmektedir. Bu kuşak yazıları aşağıya doğru inerek kapı kemeri üzerinde 

yuvarlak bir düğüm atıp sivri kemere çerçeve oluşturmaktadır (Fot. No: 33). 

Taç kapıda düğümlenerek üst kısımdaki saçağa kadar yükselen iki yazı 

kuşağında Fetih ve Yasin Süreleri, taş üzerine celî sülüs24 yazı ile kabartma olarak 

işlenmiştir. Taç kapının yukarısındaki yıpranmalardan dolayı ayetlerden bir kısmı 

kaybolmuştur (Fot. No: 34). 

Yazı kuşaklarındaki surelerin Allah’ın büyüklüğünü, affediciliğini anlatması bu 

taç kapının yumuşak ve olgun yapısıyla bir bütündür (Şahinoğlu, 1977: 45). 

5. Yazı bordürünün iç kısmında yükselen üç sütünceden dışta olan ikisi, ikinci 

kademenin çerçeve silmesini taşırlar. 0.40 metre içerden başlayarak 2.95 metrelik bir 

uzunluğa erişirler. 

Bu ikili sütüncenin ters çevrilmiş konik bir biçiminde olması geçişi 

kolaylaştırmak için yapıldığını düşünülebilir. Üst kısmı alt kısmından iri olan konik 

                                                                                                                                     
b. İkinci önemli görevi ise yazıdan tezhibe veya bir desenden diğerine geçiş sağlamak ve bu 

sûretle eserde bütünlüğü korumaktır. Arasuyunun eser içinde uzlaştırıcı ve birleştirici rolü 

bulunur (Birol,    
22 Meandır: Anadoluda Ege denizine akan ve Türklerce Menderes denilen ırmağa Avrupalıların 

verdiği isimdir. Bu suyun mecrası eğri büğrü ve çok dolambaçlı olduğundan böyle girintili çıkıntılı ve 

ivicaclı şekillerdeki bezemelere bu isim verilmiştir. Bu şekildeki tezyinata grek ve frette de 

denilmektedir. Türkler buna âşık yolu veya sarhoş yolu dedikleri gibi bunun Türk tezyinatında 

kullanılan bir şekilene de sapak diyebiliriz (Arseven, 1966: 1291).  
23 Kurtçuk: ( Yuvarlak dönüşlü tek şerit) : İki cedvel arasında yuvarlak kıvrımlar yaparak dolanan 

şeritten ibaret bu desen, ilk bakışta kurdeleyi veya hareket halindeki bir kurtçuğu hatırlattığı için adına 

“kurdele” veya “kurtçuk” denir (Birol, 2008: 186).  
24 Sülüs: Altı çesit yazıdan (aklâm-ı sitte) genellikle ağzı 3 mm. genişliğindeki kamış kalemle yazılan; 

kıta, beyit, kâside ve mushaf yazımında  çok işlenmiş en eski bir yazı türü (Misalli Sözlük, 2005: 

2874). 
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biçimindeki sütüncelere, Yunan mimarisinden önceki Kıbrıs mimarisinde de 

rastlanılır (Arseven, 1984: 63). Taç kapıdaki ikili sütunceler de tepelik formunda 

ulama25 desen uygulanmıştır (Fot. No: 11), (Çizim- 5).  

 Osmanlılar döneminde bu sütunlar kullanılmamıştır. Bunun sebebi 

sütuncelerin alt kısımlarının, üst kısımlarından ince ve dengesiz görünümlü 

olmalarıdır. Osmanlı mimarisinde köşe sütunlarını geliştirerek, bunlara taç 

kapılarının bütününü ağırlaştırmak yerine daha hafif ve ahenkli bir şekil 

kazandırmıştır. Şekilleri itibariyle kum saati adını alan sütuncuklar, Türk 

mimarisinde en önemli elemanlarından birini oluşturmaktadır. Selçuklu eserlerinde 

rastlanmayan bu sütuncukların bir özelliği de istiridye kabuğu şeklindeki 

bezemesidir. Osmanlılar bu motifleri kullanmamışlardır (Arseven, 1984: 63, 65). 

Sütuncelerdeki tepelik formları  “ balık pulu ” tabiriyle adlandırılmaktadır (Yetkin, 

1965: 115; Kuran, 1969: 55; Önder, 1971: 168). 

6. İkili sütuncelerin üst kısmında yer alan kompozisyonda, stilize hayat ağacı 

tasarlanmıştır. Hayat ağacının kökleri, stilize tepelik motifiyle bağlanmış olup, 

gövdesini oluşturan iki kaval silmede, birbirini alttan üstten keserek devam eden 

geçme kullanılmıştır. Bu iki kaval silme üst kısımda ½ simetri münhanilerle 

birleştirilmiştir. Tepe kısmı ise münhanilerle zenginleştirilip, tepelik motifiyle sona 

erdirilmiştir (Fot. No: 13). Bu hayat ağacının kök kısımlarındaki tepelik motifinin iki 

kenarında, birbirine simetrik rumi motifi kullanılmıştır. Tek helezon şeklinde 

kıvrılmış, ilk önce ayırma rumi ve daha sonra sade rumi uygulanmış olup, rumilerin 

dalından içeri kıvrılan noktalar kullanılmıştır. Gövdesindeki kaval silmelerin sağ ve 

sol kenarları birbirine simetrik olarak yürüyen tek iplik rumi motifiyle bezenmiştir. 

Ayırma rumilerin ayrılan kısımları belirgin olup, bu tek iplik helezonun etrafını 

çevreleyerek bir sınır oluşturan cedvele değmektedir (Fot. No: 14). Kaval silmelerin 

ortasındaki geçmenin üst kısmının içerisinde çift iplik helezon kullanılmış, üstünde 

ve altında bu helezonları birleştiren tepelik motifi uygulanmıştır. Geçmenin alt 

kısmının içerisinde ise çift iplik helezon işlenmiş olup, helezon üstte tepelik motifi 

ile bitirilmiştir. Daha sonra devam ederek hayat ağacının köklerindeki  stilize tepelik 

                                                
25 Ulama: Sayfa kenarlarında, yazıların etrafında, çinilerde vb. yerlerde kullanılan, birbirine 

bağlanarak devam eden motiflerden meydana gelen süsleme tarzı (Misalli Sözlük, 2005: 3233). 
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motifine göre biçimlenerek üçe ayrılmıştır. Sağ ve sol yanda ayırma rumi kullanılmış 

olup, altında tepelik motifi ile sona erdirilmiştir. Bu alt ve üst kısımdaki helezonların 

etrafı yine bir cedvelle sınırlandırılmıştır (Fot. No: 12), (Çizim- 6). 

         “Hayat ağacı, axis mundi ( Evren’ in Direği ), cennet, gök, bereket gibi 

kavramların yanı sıra evrenle yaşam arasındaki tüm ilişkileri simgeleyen evrensel 

bir motifitir ” (Kuban, 1999: 85). 

          Bütün inançlarda, hayat ağacına referans verilir. Zerdüşt dininde hayat 

ağacının (beyaz homa) meyveleri cennette mukaddes  ruhları beslemektedir. Tevrat’ 

ta cennetin merkezinde olup, bunun bir asma dalı olacağı yazılmaktadır. Kur’an’da 

ise Sidre Ağacı’ nın (Sidretü’l- mümtehâ) yedinci kat gökte Allah’ın tahtının sağında 

olduğu bu da cennetin sınırı kabul edilip, meleklerin daha öteye geçemedikleri 

anlatılmaktadır. Bu motifler ve İslam bezemesinde görülen bitkisel ve geometrik 

arabesk kötü niyetli nazarlardan ya da ruhlardan korunmak için yapıldığı ileri 

sürülmektedir (Kuban, 1999: 87). 

Hayat ağacının Mezopotamya ve İran’da, Asya kültürlerinde uzunca bir 

geçmişi vardır. Erzurum Çifte Minareli Medrese (Ek- 15, 16) ve Sivas Gök Medrese 

taç kapıları (Ek-13,14) Kayseri Döner Kümbet (Ek- 12) yüzeylerinde kabartma 

kompozisyonlarda hayat ağacı görülür ( Ögel, 2008: 326). 

         7. Hayat ağacının üst kısmından 2 metre kadar yükselen kaval silme, halat 

örgüsü biçimindeki geçmelerle bezenmiştir. Taç kapının yüzyıllar içerisinde geçirmiş 

olduğu aşınmalar sonucu, çok belli olmamakla birlikte, bu geçmelerin iç kısımlarında 

tepelik motifleri bulunmaktadır. Bu geçmelerden oluşan kaval silme, saçak altından 

iç kısma kıvrılıp, yuvarlak dilimli bir kemer yaparak, ortada dil biçiminde 

sarkmaktadır. Bunun “ bir textil motifi hissini bıraktığı ” belirtilmektedir (Ögel, 

1987: 52). Textil motifi adı verilen bu geçme, insanda bir kumaş kadar ince ve zarif 

işlemeli bir etki bırakmaktadır (Fot. No: 15, 16, 17), (Çizim- 7). 

         8. Geçmelerin oluşturduğu karşılıklı kemerciklerde iki madalyon 

bulunmaktadır. Sağ madalyonda “ Amel-i Kelük ” , soldaki madalyonda ise “ bin 

Abdullah ” yazılıdır. Medresenin ustasının yazıldığı bu cephe düzenlemesi, Selçuklu 

taç kapılarında ilk defa İnce Minerali Medrese’de karşımıza çıkmaktadır (Erdemir, 

2007: 107), (Fot. No: 18, 19). Taç kapının üst kısmının eksik olması, orjinalinde bir 

kitabe olması gerektiğine işaret etmektedir. Ustanın adının gösterişli bir şekilde 
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işlenmesi, eseri yaptıran Sahip-Ata Fahreddin’in isminin olmaması geleneklere 

uymamaktadır. Çünkü, hangi dönemde olursa olsun, Türk mimarisinde eseri 

yaptıranın mutlaka ismi öncelikli olarak geçmekte, daha sonra usta ismine yer 

verilmektedir. 

         9. Ustanın adının  yazıldığı olduğu bu iki madalyonun altındaki köşelere geçme 

şeritler yerleştirilmiştir. Bu geçme şeritler kabartılmış olarak birbirini alttan ve üstten 

keserek devam eden “ düğüm ” oluşturmaktadır. Karşılıklı her iki köşede bulunan bu 

düğümler alttaki nişin biçimine göre şekillenmektedir (Fot. No: 20), (Çizim- 8). 

Konya Alaaddin Camii’nden itibaren, Aksaray Sultan-Han’ı, Konya Karatay 

Medresesi’ nde görülen “ düğüm ”ün menşei Suriye’ dir. Mermer kakma olarak 

kullanılan bir motiftir. Genelde simetrik, köşeli kısımların oluşturduğu, birbirine 

geçerek örülen şeritler, kemer etrafında bulunup, tam tepede yuvarlak bir ilmikle 

bağlanırlar. Halep ve Şam’ da bu düğümü bulmak mümkündür. Konya Alaaddin 

Camii’ inde Şam’ lı sanatkâr imzası akla gelirse Konya’ daki bu düğümün Suriye’ 

den geldiği anlaşılmaktadır. Halep’ teki örneklerde şeritler tepe ilmiğinden geçerken, 

Konya’ daki ilmik serbesttir. 1258’ deki Konya eserleri İnce Minareli Medrese ve 

Sahip Ata Camii ise bu düğümün benzeri, yuvarlak ve kabartmalı olarak işlenmiştir. 

Sahip Ata Camii taç kapısında karşılıklı yuvarlak ilmiklerden oluşurken, İnce 

Minareli Medrese’ nin taç kapısında dış kısımdaki şeritlerin, bir düğüm meydana 

getirip devam ettiği görülmektedir (Ögel, 1987: 84).  

10. İkili sütuncenin yanındaki tekli sütuncenin başlığından itibaren başlayan ½ 

simetri çift iplik rûmi motifi, kabartılmış düğüme kadar devam eder. Düğüme 

geldiğinde ½ simetriden çıkıp, yine çift iplik halinde düğümü çevrelemektedir. Bu 

rûmi motifinin ayırma yerlerinde, münhani motifi kullanılmıştır. Düğümün 

kenarlarını çevreleyerek yürüyen çift iplik rûmi motifi, üst iki köşede ve bu iki 

köşenin ortasında simetri oluşturmuştur. Simetri kısımlarında ve ortasında tepelik 

motifleri kullanılmıştır (Fot. No: 21), (Çizim- 9). 

11. İkili sütuncenin yanında bulunan, tekli sütuncede şeritler birbirinin altından 

ve üstünden geçerek tepelik formunda pafta oluşturmuştur. Bu paftalar içerisine ½ 

oranında basit formda hayat ağacı uygulanmıştır. Sütunce başlıklarına, bir sıra 

halinde basit formda hayat ağacı, aralarına da tepelik motifleri yerleştirilmiştir (Fot. 

No: 22), (Çizim- 10).  
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12. Sütuncelerin iç mekana doğru olan yan kısımlarında 0.12 metre 

genişliğinde karşılıklı iki mihrabiye26 yerleştirilmiştir. Bu mihrabiyede uzun noktalı 

üçlü zencerek27 (üç sıra tam noktalı) uygulanmıştır. Zencereğin her iki kenarında 

cedvel kullanılmıştır (Fot. No: 23, 24), (Çizim- 11). 

13. Giriş kısmının üstünde, yazı kuşağının ilmik atılan bölümünün her iki 

yanında kademeli bir kabartmanın ortasına yarım küre şeklinde sade birer kabara28 

konulmuştur (Fot.No:25). Kabaralar, Türk sanatında sıkça kullanılmış olup, 

Mezopotamya’ dan geldiği düşünülmektedir. Ayrıca Asurlular’ın, tuğla veya 

kerpiçten duvarların içerisine belirli aralıklarla tılsım olsun diye ve süs motifi 

görevini gören bazı sırlı tuğlalar gömdükleri bilinmektedir. Bu kabaraların Türk 

sanatında iki kemer arasında boş bırakılan üçgen bölümleri bezemekte kullanılan 

esaslı bir unsur olduğu belirtilmektedir (Arseven, 1984: 65).  

14. Taç kapı nişinin her iki kenarında bulunan hayat ağaçları, daha fazla 

kabartılmış olarak dikkati çekip, bünyelerinde plastik etkili bir enginar bitkisi 

bulundururlar. Bu motif, daha da plastik olarak kabartılarak zeminleri boşaltılmış ve 

tüm cepheyi hakim olmuştur (Erdemir, 2007: 110), (Fot. No: 34). Hayat ağaçlarının 

alt kısımları yelpaze gibi açılmakta olup, orta kısmlarında hilâl şeklindeki bir bağ 

bulunmaktadır. Bu bağdan, yapraklar çıkarak gövdeyi oluşturmaktadır. Üst bölümde 

bu yapraklar, enginar motifi ile bütünleşmekte olup, içine sade, ayırma ve sencîde 

rumi motifleri uygulanmıştır (Fot. No: 26). Bu hayat ağaçlarının gövdesinin, her iki 

yan zeminlerinde, tek iplik yürüyen, sade, ayırma ve sencîde rumi motifleri 

uygulanmıştır (Şekil- 28), (Çizim- 12).   

                                                
26  Mihrabiye: Taç kapı nişinin yan duvarlarında yer alan süslü küçük nişler (Sözlük, Ankara Enstitüsü 

Vakfı). 
27 Zencerek (Küçük zincir): Levhaların, yazma kitapların sayfa kenarlarına yapılan  iç içe geçmiş 

halkalar şeklindeki süsleme (Misalli Sözlük, 2005: 3490). Çok çeşitli olan zencerekli arasuyu 

desenleri, desen içindeki tam nokta sırasının sayısına göre gruplara ayrıldığında :  

a. Tekli zencerek ( bir sıra tam nokta varsa ) 

b. İkili zencerek ( iki sıra tam nokta varsa ) 

c. Üçlü zencerek ( üç sıra tam nokta varsa ) v.b. şeklinde tasnif edilebilir (Birol, 2008: 194-

195). 
28  Kabara: Yan yana iki kemerin kavisleri arasına süs anlamında konulan taştan ya da madenden, 

yuvarlak süslü çıkıntılı parçalara denir (Turani, 1995: 60). 
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         Konya İnce Minareli Medrese’ nin portalinin nişindeki kabartmalar kendine has 

ve bir benzeri olmayan şekillerdir. Prizmatik kaideden çıkan yaprak demetinde, 

üzerlerinde enginar dendiği halde, naturalist olmaktan uzak simetrik meyvalar ve 

onların üst kısmında dik bir demet halinde yükselen üçlü bir zambak grubu bulunur. 

Bu kompozisyon sanatkârının muhayyelesinden çıkma ve kendinden önceki herhangi 

bir şekle dayanmayan bir buluştur (Ögel, 1987: 81-82), (Fot. No: 27). 

Enginar motifi, ilk İslam devri tezyinatından beri görülmektedir. Samarra 

duvar tezyinatında da rastlanıldığı belirtilen bu motif için farklı tabirler 

kullanılmıştır: Herzfeld lotüs tomurcuğuna benzetmektedir. Creswell, çam kozalığına 

benzerliğine değinerek, eski Asur lotus tomurcuğuna dayandığını düşünmektedir. 

Hamilton’ da çam kozalağına benzerliğinden bahsetmektedir (Ögel, 1987: 82). 

15. Nişin içerisindeki hayat ağacının yan kısmında, kuşak yazısının sağ ve 

solundaki paftalar29 birbirine simetridir. Bu paftalardan sağ kabaranın üstünde 

bulunan “L” şeklindeki desende ½ dikine simetri rumi motifi kullanılmış olup, hayat 

ağacının altındaki yelpaze kısmına göre şekillenerek sağa doğru genişlemiştir. Bu 

desende, çift iplik şeklinde devam eden helezonlarda sade rumi, ayırma rumi ve 

sencide rumi30 uygulanmıştır. Ayırma rumilerin, ayrım yerleri münhani motifiyle 

ayrıntılandırılarak, zenginleştirilmiştir. Simetri kısımlarında iki adet tepelik ve iki 

adet ortabağ31 motifleri kullanılmıştır. Gerek desendeki simetriden sağa genişleyen 

bölüm, gerekse helezonların birbirinin altından ve üstünden geçerek devam etmesi, 

hareketli veya ritmik bir etki bırakmıştır (Fot. No: 29), (Çizim- 13).   

16. Nişteki hayat ağacının iç kısmında, “L” şeklindeki paftanın hemen 

üstünden başlayan desen ½ dikine simetri rumilerden oluşmaktadır. Rumiler, hayat 

ağacının  yapraklarının alt kısmından devam ederek nişte sonlanmaktadır. ½ simetri 

çift iplik şeklinde, birbirinin devamı olan bu desende ayırma ve sencide rumi 
                                                
29 Pafta: (Fars. Baften  “dikmek”ten bafte “dikilmiş olan şey”den) Süs olarak çeşitli yerlere, çekmece, 

sandık ve özellikle at takımlarına konan uzunca şerit, şemse vb. şekillerdeki mâdenî pul yahut bunlara 

mıhlanan iri başlı çivi, kabara. Büyük benek. Parça (Misalli Sözlük, 2005: 2446). 
30 Sencîde Rumi: Sencîde: Tartılmış, ölçülmüş (Misalli Sözlük, 2005: 2730). Simetrik gibi 

düşünülebilirse de, geometrideki mânâda simetrik değildir. 
31 Ortabağ: “Helezonların başlama ve bitiş noktalarında yer alır. Desen içinde bağlayıcı bir motif olup, 

üç helezon çıkışı verdiği için vazifesi önemlidir ” (Birol- Derman, 2001: 183).  
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tasarlanmıştır. Ayırma rumiler daha belirgin olup, simetri eksenlerinde üç adet 

tepelik motifi yapılmıştır. Ayrıca simetri eksenlerinde, helezonların birbirini alttan ve 

üstten keserek devam etmeleri sırasında ortabağ ve tepelik motifleri ortaya çıkmıştır 

(Fot. No: 30), (Çizim- 14).   

17. Hayat ağacının nişe yakın kısmındaki paftalar da birbirine simetri 

durumdadır. Sağdaki hayat ağacının, sol alt köşesindeki “L” şeklindeki paftanın 

karşındaki bu pafta ters “L” şeklindedir. Bu pafta da hayat ağacının altındaki 

yelpazeye göre biçimlenerek bu hali almış olup, rumi motifleriyle tezyin edilmiştir. 

Tek iplik halinde devam eden helezon sola doğru genişlemiştir. Sade, ayırma ve 

sencide rumi kullanılmıştır. Sade ve sencide rumiler ile ayırma rumilerin ayrım 

yerlerinde münhaniler uygulanmış olup, sakil bir görünüşten uzak tutulmuştur (Fot. 

No: 31), (Çizim- 15). 

18.  Ters  “L” şeklindeki desenin hemen üst kısmında yer alan bu pafta,  tek 

iplik halinde yürüyen bir desendir. Bu helezonda ayırma rumiler kullanılmış olup, 

diğer paftalara oranla daha belirgin oluşturulmuştur (Fot. No: 32), (Çizim- 16). 

19. Minarenin taş kaidesinde bulunan iki paftanın etrafı, taç kapıdaki düğüm 

motifindeki gibi birbirini alttan ve üstten geçerek kesen geçmelerle bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Birbirinin aynısı olan bu iki pafta da ½ simetri olarak rumi 

motifleriyle tasarlanmıştır. Sade, ayırma ve sencîde rumiler kullanılmış olup, bu 

rumilerin bazıları münhani motifleri ile zenginleştirilmiştir. Simetri eksenlerinde alt 

ve üst kısımda tepelik motifleri ile orta kısımda bağlayıcı olarak ortabağ motifi 

uygulanmıştır. Bu ortabağ motiflerinden bazıları, daha fazla kabartılarak plastik 

etkisi artırılmıştır (Fot. No: 33), (Çizim- 17).     
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4. BÖLÜM 

     4.1. Değerlendirme  

 

         Selçuklu başkenti Konya’da Selçuk Sarayı’nın Bâb-ı Sultan denilen kapısı 

önünden geçen yola açılan (Atçeken,1998: 247-57) ve bünyesinde kendine özgü 

birçok yenilikleri barındıran İnce Minareli Medrese, Türk tezyinatının devrindeki 

orijinal ve en parlak numunesidir. Taş işçiliği, cephe tasarımı, yazı kuşağı ve tezyini 

elemanlarıyla Selçuklu mimari eserleri içerisinde farklı bir yere sahiptir. Taç kapılar 

13. yy. mimari eserlerinde her ne kadar ayrı ve serbest bir mimari ve tezyini öğeler 

gibi görünürlerse de, aslında bunlar tek başına bir anlam ifade etmeyip ana kitleyi 

oluştururlar (Erdemir, 2007: 158). 

         İnce Minareli Medrese’nin taç kapısı, tezyinatı açısından ele alınmıştır. Burada 

bulunan kuşak yazıları, usta kitabesi ve tezyinatı, kompozisyonun genel kuralları 

içinde bir bütün olarak değerlendirildikten sonra, esas konumuzu teşkil eden tezyini 

unsurlar tek tek ele alınarak analizleri yapılmıştır. Buna göre, taç kapının 

incelenmesinde: 

• İnce Minareli Medrese 

• Hat Sanatı ve Kitabeler  

• Tezyinât  

          

İnce Minareli Medrese: 

   İnce Minareli Medrese, genel olarak Anadolu Selçuklu medrese geleneğini 

devam ettirmekte ve üstünü örten kubbesiyle kapalı avlulu medreseler grubuna 

girmektedir. Taç kapısı, iki şerefeli yüksek minaresi ile hadis ilimlerinin okutulduğu 

bu ihtisas medresesi, kuruluşundan itibaren benzerleri arasında farklılık gösteren bir 

Selçuklu eseridir. Abidevî taç kapısından ana mekana ulaşılan ve adeta eyvan gibi 

planlanmış giriş koridoruyla farklılık gösteren medrese, girişin karşısındaki ana 

eyvanı ve her iki yanındaki kubbeli mekanları, havuzu, iç avlusu ve yanlardaki talebe 

odalarıyla geleneklere bağlı plan şeması ortaya koymaktadır (Erdemir, 2007: 100). 

   Kaynaklarda, adi bir taşın, kendisine giydirilen sanat gömleğiyle kazandığı 

ziynet ve ihtişam sayesinde Selçuklu döneminin en zarif şaheserinden biri durumuna 
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geldiği (Cemal,1932: 45-48) belirtilirken, dikkatler daha ziyade medresenin cephe 

mimarisinde yoğunlaşmıştır. Henüz yerli hayatta çok mühim bir yeri olan çadırı 

örnek alan bu mimari, taç kapısındaki emsalsiz taş işçiliğinin bazen heykel zevkinin 

yerine kitap sahifesine yahut kitap gibi dokunmuş kilim veya şalı andırmaktadır. 

Sahip Ata’nın yaptırdığı İnce Minareli’nin cephesi tiftikten dokunmuş bir çadıra 

benzer. “Yasin” ve “Fetih” sureleriyle anlam kazanan, kapının tam üzerindeki çok 

ustalıklı bir düğümle birbiri arasından geçerek yaptıkları geçmelerden sonra düz 

pervaz olarak devam eden kısımda, Allah kelamının büyüklüğü önünde insan 

tarihinin biçareliğini belgeleyen bu kapı, hemen hemen nevinin yegânesidir 

(Tanpınar, 1969: 140-169). 

 İnce Minareli Medrese’nin Kelük bin. Abdullah tarafından inşâ edildiği taç 

kapı üzerinde bulunan kitabesinde açık olarak yazılıdır. Araştırmacılar tarafından 

bazen bir kitap sahifesi ya da bir kumaş dokumasına, bazende bir heykel yada 

dokumaya benzetilen bu emsalsiz kapının, bu tanımları aynı zamanda nakkaş ve 

ressam olan (Karpuz, DİA: 269) olan Selçuklu döneminin bu emsalsiz ve isimsiz 

ustası Kaluk b. Abdulah’ın Medrese’nin o koca kubbesiyle nefis, yüksek ve zengin 

cephesi olmasaydı, bu uzun kulenin yanında küçük kubbeli mescit, saksı yanına 

düşmüş bir çiçek kalacaktı (Mendel, 1917: 112-126) sözlerindeki bu denge de, 

estetik kuralların mimar tarafından büyük bir maharetle kullanıldığını 

göstermektedir. Konya’dan Sivas’a kadar Anadolu’yu birbirinden güzel mimari 

eserlerle donatan, sabırlı, hekim sıkıntılı anlara tahammüllü, hadiselerin azdığı 

zamanlarda kendini korumayı bilen bir vezir olan Sahib Ata’nın bu önemli eserinde, 

eserin mimar, çağı içinde yeni bir denemeye imkan bulan usta bir kişiliğe sahiptir. 

(1975,100) 
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Hat Sanatı ve Kitabeler: 

   Taç kapının bordürü kitabe kısmıdır. İç bükey olarak kavislenen yüzeye 0,13 

m. girinti yapan ve 0,40m. genişliğinde cepheye hakim bir görüntü veren iki ayrı yazı 

kuşağında “Yasin” ve “Fetih” sûreleri yazılıdır. Yuvarlak satıhlı ve kabartma olarak 

işlenen yazı kuşağının bu hakim görüntüsü aslında hüsn-i hattın mimaride bulunduğu 

yere anlam yükleme ve değer katma özelliğine denk düşmektedir. Ayrıca, sanat tarihi 

ve tezyini sanatlar alanında yayımlanan bazı kaynaklarda yanlışlıkla yazının 

dekoratif bir unsur gibi kullanılması yanlışını da bertaraf etmektedir. Nitekim 

buradaki her iki sûre kuşağında da kendi sınırları içinde tezyini unsur kullanılmadan 

Selçuklu dönemi yazı anlayışı içerisinde ibare sıkça istif edilmiş ve önceki 

dönemlerin aksine tezyini unsurlardan ayrılarak bağımsız hüviyetiyle kendini 

göstermiştir. Araştırmacıları yanlışa sürükleyen dekoratif unsur anlayışı; celî yazının 

henüz gelişmesini tamamlamadığı dönemlerde estetik kurallardan olan leke değerinin 

tam sağlanamamasından kaynaklanan ve ibare aralarında ve zeminde kullanılan bazı 

tezyini unsurlardan kaynaklanmaktaydı. Halbuki bir şeyin var olduğu yerine kesin 

olması mantık kurallarına aykırıdır. Yazı için var olan tezyinat içinde yazının 

dekoratif amaçlı kullanılması söz konusu değildir. Bu görüş genel tezyinat anlayışına 

da aykırı düşmemektedir. Selçuklu taç kapılarında daha çok kitabe olarak dikkati 

çeken ve yer yer panolar halinde kapıların genel tasarımı içerisinde yer alan yazı, 

burada cephe kompozisyonunun en hakim unsurdur.  

   Girişin yanlarından başlayarak en tepede altlı üstlü geçmeler yaptıktan sonra 

aşağıya inen yazı kuşağı, aynı şekilde geçmeler yapan ve meydana gelen bir düğümle 

sivri kemerli kapıyı sınırlamakta ve aşağıda kapının her iki yanında son bulmaktadır. 

Yüksek kabartma tekniği ile işlenen, tek başına bir tasarımla yaptığı geçmelerle teki 

bırakan yazı kuşağı bu özellikleriyle taç kapıda en dikkat çeken kısım olmuştur. Her 

iki sürenin başlangıç ve kapı yanlarındaki bitiş ibareleri ile, hasar gören üst 

kısmındaki bazı kısımları yok olmuştur. Büyük Selçuklu döneminde daha zülfesiz 

dik ve küt karakterli donuk hususiyetiyle dikkat çeken özellikler yerine burada ritmik 

hareketlere bırakmıştır. Yuvarlak karakterli zülfeli harfler, kef harflerinin aynı 

zamanda karakteristik Selçuklu özelliği olan hareketli serenleri, yazı kuşağının 

geçmelerle yaptığı genel hareketliliği içinde harflerin çok ritmik tasarımları, yazı 

kuşağının en dikkat çeken yönleridir. Harfler, yazı tasarımlarındaki vazgeçilmez 
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kurallardan biri olan teşrifat yani kelimelerin ardışık olarak birbirini takip etme 

özelliğinden biraz taviz vererek terkiplerin birbiri içerisini yerleştirildiği görülür. Bu 

yazı kuşağı içinde leke değerleri bakımından gözü rahatsız edecek boşluk bırakmama 

endişesinden kaynaklanmaktadır. Dik harflerin yan yana ve sıkça istif edilmesi ise 

bir dönem özelliği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özellik celi yazının bütün 

unsurlarıyla geliştiği XIX. asra kadar etkisini azalarak sürdürecektir. 

   Nişin kemer köşeliklerine işlenen geometrik geçme silmeler, birbirini keserek 

kemer kavisine uydurulmuş, niş içerisinde ve yanlarda bulunan yüksek kabartmalı 

silmelerle denge oluşturmuştur. Bunlar zaman zaman yazı ile ism-i Nebi 

(Muhammed) olabileceği yönünde görüşler belirtilmişse de zorlamadan öteye 

geçmemektedir (Eyice, 1972: 122-123). 

         Dilimli ve yüksek kabartmalı olarak işlenen, kökü geçmeler yaparak yükselen 

kaval silmeleri üzerindeki dilimli tepelik motifiyle adeta mücerred bir hayat ağacını 

andıran motifin üzerinden devam eden kalın örgülü zencereğin saçak altından içeriye 

doğru kavislendiği sağ ve soldaki kemerlerin altındaki celi sülüs yazı ile “Amel-i 

Kelûk” “bin Abdullah” şeklinde usta ismi yer alır. Selçuklu taç kapılarında ilk defa 

karşımıza çıkan bu uygulama da, İnce Minareli Medrese’nin ilklerindendir. Selçuklu, 

Beylik ve Osmanlı dönemlerinde usta isminin bani ismi olmaksızın kullanılması ya 

da, önce usta isminin kullanılması da ilk örnektir. Bu husus, Selçuklu döneminde, 

İnce Minareli Medrese’nin taç kapısıyla Selçuklu döneminde görülmemiş bir etki 

bırakan, bu konuda rönesansı gerçekleştiren, Sahip Ata Taç kapısı, Nalıncı Baba, 

Ilgın Kaplıcaları Kadınlar Bölümü ve muhtemelen Konya Felek Abad Köşkünü 

(Sarre, 1967: 67) yaptıran Anadolunun büyük ustası ve isimsiz kahramanı (Erdemir, 

2007: 43) Keluk b.Abdullah’a ünlü vezir ve sanat hamisi Sahip Ata’nın bir ikramı 

olarak düşünebiliriz. 
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Tezyînat: 

         İnce Minareli Medrese’nin, “Taç Kapının Tezyinatı” adlı bölümde , taç kapının 

her bir motifi, numaralandırılarak detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Genel olarak 

bakmak gerekirse; taç kapı kenarlarında bulunan yazı kuşakları, yanındaki kenar 

suyunda bulunan çift iplik rumi ve tek şerit kenar bezemesi (kurtçuk) ile en dıştaki 

kaval silme, yapıya bir sınır teşkil etmiştir. Alt kısımları üst kısımlarından daha ince 

olan zarif görünümlü ikili sütünceler ile içerisine sade hayat ağaçlarının uygulandığı 

tekli sütunceler, dışarıdan içeriye girerken geçişi kolaylaştırmıştır. İkili sütuncelerin 

hemen üzerinde bulunan kabartmalı hayat ağacının, gerek kök kısmı, gövdesi, 

gerekse  münhanilerle oluşturulmuş tepelikle son bulan üst kısmı ile zeminlerinin 

paftalarında ince görünümlü işlenmiş rumiler ayrı bir renk katmıştır. Textil motifi 

olarak adlandırılan ve bir kumaş kadar ince ve zarif işlemeli bu motif, taç kapının üst 

kısmına bir çerçeve oluşturarak içerisine de usta adının yazılı olduğu madalyonları 

almaktadır.  Bunun yanı sıra madalyonların altında bulunan ve çift iplik rumi ile 

çevrelenmiş düğüm motifi, üst kısımdaki en belirgin kabartmayı oluşturur. 

         “ Bursa Kemeri”  (Erdemir, 2007: 159) görünümlü nişin iç kısmına yerleştirilen 

ve taç kapının can noktasını oluşturan kısım, yüksek kabartmalı hayat ağacı ve bu 

ağaçta kullanılan enginar motifidir.  Hayat ağacı, taç kapıda en çok göze çarpan 

kısım olup, sağ ve sol kenarında bulunan paftalara, dönemin en iyi şekilde işlenmiş 

rumi ve münhani motifleri uygulanmıştır.   

         Selçuklu döneminde ilk kez uygulanan bu cephe kompozisyonunda sanatçının 

estetik anlayışını ve tasarımcılıktaki yeteneğini unutmamak gerekir. İnce Minareli 

Medrese’ nin taç kapısındaki dikkati çeken özellik mukarnas dolgulu nişten 

vazgeçilmiştir. Genellikle dış kemerlerle, iç kemerler arasında bulunan mukarnaslar 

burada yer almaz (Yetkin, 1965: 116). Selçuklu taç kapıları cepheleri genel olarak 

öne doğru çıkıntı yapması, bazıları dışında gelenek olarak uygulanmıştır Ama hiçbir 

taç kapı bu etkide olmamıştır. Ayrıca ana girişlerin üst kısımları mukarnaslarla 

doldurulup, tepelikle tamamlanması tercih edilirken, İnce Minareli Medrese’de 

“Bursa kemeri” formunda bir niş kullanılmıştır. Başka bir değişle dış kısmı 

çevreleyen kuşatma kemerinin yerine bu niş uygulanmıştır. Mukarnassız taç kapılara 

Karatay Han, Ağzıkara Han, Pazar Hatun Han gibi 13. yy.’ın ilk yarısındaki 

kervansarayları, Konya Sırçalı Medrese, Atabey Ertokuş ve Antalya Karatay 
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medreseleri taç kapıları ile Diviriği Kale Cami taç kapısı ve Ulu Cami’ nin (şifahane 

kapıları), Konya Alâeddin Camii’ nin avlu kapıları örnek olarak gösterilebilir 

(Erdemir, 2007: 159). 

         Taç kapıdaki köşe kısımlarda bulunan geçmeler Konya Alâeddin Camii avlu 

kapılarında, Karatay Medresesi taç kapısında, Divriği Ulu Camii doğu girişinde, 

Karatay Han’ ın avluya bakan eyvan cephesinde farklı şekillerde kullanılmıştır. 

Suriye bölgesinden gelen bu üslûbu, Şamlı Havlan Oğlu Muhammed, inşa ettiği 

Alâeddin Camii ve Karatay Medresesi ile Aksaray Sultan Han’ ın taç kapılarında 

uygulamıştır. Bu uygulama Kelük bin Abdullah’ a ilham vermiş olmalıdır. Çünkü, 

aynı kompozisyonlar İnce Minareli Medrese taç kapısıyla, minare kaidesinde, Sahib 

Ata Camii’ nin taç kapısının giriş ve köşe kısımlarında, minare kaidesinde, 

selsebillerde tekrarlamadan Selçuklu üslûbu içinde yoğurup bir sentez meydana 

getirmiştir (Erdemir, 2007: 160). 

         Niş kemerinin işerisinde karşılıklı olarak bulunan hayat ağacındaki enginar 

bitkisinin plastik etkisi, taç kapıdaki diğer motiflere nazaran daha fazladır. Bu motifi 

Divriği Ulu Camii kuzey taç kapısıyla, şifahanenin (gotik) kapısı, Sivas Gök 

Medrese, Sivas Gök Medrese, Buruciye ve Çifte Minareli Medreseler ile Erzurum 

Çifte Minareli Medrse’ nin taç kapılarındaki plastik etkili tezyinatla karşılaştırılabilir. 

Ancak hiçbirinde böyle bir bitki görülmemiş olup “ ünik ” bir uygulamadır (Erdemir, 

2007: 160). 

         Taç kapıda bulunan ikili sütunceler, dışarıdan içeriye geçişi kolaylaştıran bir 

unsur olmuştur. Alt kısmı üst kısmından daha ince olan bu sütunceler, Yunandan 

önce Kıbrıs mimarisinde de rastlanmakla birlikte (Arseven, 1984: 63), diğer Selçuklu 

yapılarında kullanılmamıştır (Erdemir, 2007: 160). Osmanlılar döneminde bu 

sütunceler, zarif görünümlü kum saati formuna dönüşmüştür (Arseven, 1984: 63). 

          İnce Minareli Medrese’ deki taç kapı ve ona bağlı oluşan giriş ve mekan şekli, 

hiçbir açık ya da kapalı medresede olmayan bir tasarımdır. Ne Selçuklu döneminde 

ne de daha sonraki dönemlerde böyle bir kompozisyon uygulanmamış olup, yanına 

küçük bir mescid yerleştirilen başka bir medrese örneği yoktur (Kuban, 2008: 180).   

         Selçuklu taç kapılarının hepsinde ilgili az da olsa fiziki bir benzerlik kurulacak 

olursa, çadırı hatırlatan en benzer örnek İnce Minareli Medrese taç kapısıdır. Bu taç 
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kapının tasarımı ve kubbesiyle “ Orta Asya Türk Çadır Çeşidini (Topak Ev) ” 

çağrıştırmaktadır (Erdemir, 2007: 161). 

         Konya yapılarındaki yüksek kabartma üslubunda, sadece santaçıların bağımsız 

davranmaları yeterli bir açıklama olmayıp, 1250’ lerde Selçuklular’ a katılan 

Mengücekoğulları’ na ait Divriği Külliyesi’ nin  etkisi çok büyüktür (Ögel, 2008: 

333). 

         İnce Minareli Medrese’ de altın oran32 bulunmaktadır. 3, 5, 6 ve 7’ ye 

bölünemediği, dört eşit parçadan yararlanıldığı görülür (Ek- 1, 2). Medrese kendine 

özgülüğü ile değişimin en uç örneğini ilk ve son defa kendinde deneyerek 

uygulamaktadır. Gerek düzenleme, gerek tezyinatıyla klasiğe karşıdır. Ancak, 

görkemli, yerel taşıyla yumuşak bir görünümde olup, ışık gölge oyunlarıyla bir 

dengeye sahip, bu yapı Kelük bin Abdullah’ ın sanatını kanıtlamaktadır. Tezyinatıyla 

daha yoğun olsa bile, Karatay Medresesi’ nin gözü yoran, parlayan görünümü yoktur 

(Tuncer, 1982: 63, 65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32  Orantı: İki şeyin birbirine göre büyüklüğü, tenasüp (Misalli Sözlük, 2005: 2395). Asırlar boyu, ilk 
örneklerden beri, hangi orantıların güzel göründüğü mimarları etkilemiş ve yayınlara konu olmuştur. 
Kendilerine özgü mimarisiyle Mısırlılar 3x4x5 üçgenini, 1/2, 5/8, 4/3, ve bunun gibi oranları 
uyguladıkları görülmekte olup, Grek mimarisinde çok kullanılan ve yaygınlaşan Altın Oran’ ın ilk 
örneklerinin, o zamanlarda temeli atılmıştır (Tuncer, 1981: 449).  
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4.2. Sonuç 

         

         İnce Minareli Medrese, kapalı avlulu medreseler arasında olup; tek eyvanlı 

avlusu kubbeyle örtülüdür. Medrese; Selçuklular döneminde yapılan, kompozisyon 

olarak muntazam bir görünüşe sahip olan, taş, tuğla örgüsü ve simetrik planıyla 

örnek teşkil edebilecek bir eserdir.  Gerek mescidi gerekse medreseye adını vermiş 

minaresiyle küçük bir külliye görünümündedir. Medrese hiçbir açık yada kapalı 

medresede olmayan bir taç kapıya ve giriş mekan tasarımına sahiptir. 

Kompozisyonuyla benzerleri arasında tek olup, ne Selçuklu döneminde ne de daha 

sonraki dönemlerde böyle bir eser yapılmıştır. Selçuklu Dönemi’ nde ilk kez 

uygulanan böyle bir cephe kompozisyonunda sanatçının estetik anlayışını ve 

tasarımdaki hünerini unutmamak gerekir. Özellikle de taç kapısında altın oranın 

bulunması, ne kadar dengeli ve  bir bütünlük içerisinde tasarlandığına işaret eder 

(Ek- 1, 2). 

       Medresenin taç kapısı dışarıdan içeriye doğru numaralandırılarak tek tek 

incelenmiştir. Dış bölümde her iki kenarda bulunan kaval silmeler, çift iplik rumi 

motifleri ile tek şerit (kurtçuk) kenar suları ve yazı kuşakları, iç bölüme geçişi 

kolaylaştırıcı bir unsur olmakla birlikte bir düzen içinde akıp gitmektedir. Alt kısmı 

üst kısmında ince olan konik biçimindeki ikili sütünceler diğer Selçuklu yapılarında 

kullanılmamış fakat Osmanlı döneminde kum saati formuna dönüşmüştür. İkili 

sütüncelerin üstünde yer alan hayat ağacı, iç kısımdaki hayat ağacı ile aynı yöne 

bakmakta ve belli bir dengede durmaktadır. 

         Taç kapının üst bölümünde adeta bir kumaş gibi ince motiflerle tasarlanmış 

desen mimar adına göre şekillenmiş ve ortadaki yazı kuşaklarında sona ermiştir. Taç 

kapıdaki mimar adına ilk kez bu cephede rastlanmakla birlikte, bunun bir benzeri de 

Sahip Ata camii taç kapısındaki minarelerin kaidesinde bulunan selsebillerin 

köşelerinde rastlanmaktadır. Taç kapının üst bölümünde plastik etkisinin en fazla 

hissedildiği düğüm motifi ise çift iplik kenarsuyu ile çevrelenerek, nişe göre 

şekillenmiştir.  

         Nişin içerisinde yer alan yazı kuşakları, her iki kenarda birbirine simetri olarak 

bulunan hayat ağaçları ile paftalar bir bütünlük oluşturmaktadır. Özellikle de 

paftaların içerisinde bulunan rumi, münhani, tepelik ve ortabağ motifleri döneminin 
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en zengin ve gelişmiş örnekleri arasında yer almaktadır. Hayat ağaçları taç kapının 

can noktasını teşkil etmekte olup, içerisindeki enginar motifleri de şimdiye kadar 

hiçbir Selçuklu yapısında kullanılmamış olup, bu taç kapıda ilk defa kullanılmıştır. 

Yazı kuşakları, üst bölümde saçak altından içeriye kıvrılarak, birbiri ile yer 

değiştirip, aşağıda bir düğüm atıp, sivri kapı kemerine bir çerçeve oluşturur. Yazı 

kuşaklarının üst kısımdan devam ettiğini ayetlerin bir kısmının yok oluşundan 

anlıyoruz.  

         Selçuklu taç kapılarının Türklerin göçebe zamanlarında kullandıkları çadır 

kapılarının taşa uygulanmış şekli olduğu düşüncesi bilinmektedir. Çadırın zengin 

süslü girişiyle Selçuklu taç kapılarının zengin tezyinatı arasında fiziki de olsa bir 

benzerlik bulunmaktadır. Böyle bir benzerlikteki en yakın örnek, övgü dolu sözlerle 

ifade edilen İnce Minareli Medrese taç kapısıdır.  

         İnce Minareli Medrese’nin taç kapısındaki farklı tasarımları zengin motif 

çeşitleri ve yüksek kabartmalı taş işçiliği ile Selçuklu döneminin nadir eserleri 

arasında olup Türk mimarlık ve tezyinat tarihine ışık tutmaktadır. 

         Sonuç olarak, Selçuklu sanatına getirdiği yeniliklerle, gerek motifleri, gerekse 

yazılarıyla bir “ Selçuklu Rönesansı ”nın en öne çıkan eserlerinden biridir. Taç 

kapıda ileride yapılacak olan restorasyon çalışmalarının, bu tezde yapılan 

belgelendirmeler sayesinde sağlıklı ve uygun bir şekilde yapılması da mümkün 

olabilecektir. 
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