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İZ NİK 
YEŞİL CAMii MiNARESi 

ve 
UNUTULMUŞ BİR ÇİNİ TEKNiGi 

Mimari bezemede sırlı tuğla kullanımı Türk Sanatı için
de oldukça erken devirlerden iti.baren görülmektedir. En er
ken tarihli çini kaplamaları, Uygurlara ait İdikut ve Kara
hoça şehirlerindeki tapınaklarda kullanılan tek renk sırla tuğ
lalardır. Karahanlılar zamanında da tek renk sırlı ve polik
rom çirıinin kullanıldığı anlaşılmaktadır(l). 

Büyük Selçuklular döneminde İran'da çini kaplamanın 
kullanıldığı en eski yapı, Damgan Mescid-i Coması'nın Sel
çuklu devrine ait minaresidir (2). Bunu, Sincan'daki 1100 ta
rihli Türbe-i Haydariye, 1115 tarihli Kazan Mescid-i Cuma
sı, 1111 tarihli lsfahan yakınlarıdaki, Sin Cami minaresi iz
ler. Büyük Selçuklular döneminde mimaride sırlı tuğla kul
lanrlmış olduğu seyehatnamelerden de anlaşılmaktadır(3). 

Böylelikle sırlı tuğlaların Büyük Selçuklular döneminde 
mimaride Xl. yy.dan itibaren kullanılmış olduğu anlaşılmak
tadır. Xlll.yy. doğru, sırlı tuğla yanında mozaik çininin Bü
yük Selçuklular'da gelişliğinide görmekteyiz. 

Buna karşılık, Anadolu Selçukluları döneminde sırlı tuğ
la ve kesme mozaik çini teknikleri XIII.yy.da başta Konya 
mimarileri olmak üzere, Sivas, Tokat, ve Amasya' da. en gü
zel örnekleri ile karşımıza çıkar. Bunun nedeni ise: 1200-1270 
tarihleri arasında İran'daki Moğol istilasıdır denilebilir. Mo
ğol istilasından kaçan bir gurup Iran'lı çini sanatçısının Ana
dolu'da faaliyetlerini devam ettirdikleride kabullenilebilir (4). 

Anadolu'da en erken tarihli sırlı tuğla ve çini bezemeli yapı, 
Divriği Kale Camii'dir. 1180-1181 yılları arasına tarihlenir. Bu
nu Siirt Ulu Camii ve Sivas Ulu Camii minareleri izler. 

Sırlı tuğla ve kesme mozaik çini tekniklerinin birlikte kul
lanıldığı en önemli yapı ise, 1217 tarihli Sivas l.İzzelin Key
kavus şifahenesidir. 

Xlll.yy. İkinci yarısından sonra, Anadolu Selçukluların
da görülen kesme mozaik çini tekniğinin, hızla ve çok geliş
miş mükef!J.mel örneklerini Konya mimarilerinde izlenebilir. 

Anadolu Selçuklularının, mimarideki zengin çini bezemesi, 
Anadolu Selçuklu hakimiyetinin zayıflaması ile son bulmuş, 
Anadolu Beylikleri Döneminde de yaşamaya devam eder. An
cak bu dönemde çini bezeme, mimaride fazlaca yer tutmaz. 
Beyşehir Eşrefoğlu Cami'nin kesme mozaik tekniğindeki çi
nilerle kaplı portali, mihrabı ve kubbesi, Anadolu Selçuklu 
çini geleneğinin Beylikler Dönemindeki en başarılı temsil
cisidir. 

Beylikler Dönemi içinde, Aydınoğullarının Selçuk, Birgi 
ve Bergama'daki çinili mimarileri sırlı tuğla tekniğinin de
vamcısıdırlar 

Saruhanlılar'ın Manisa Ulu Cami minaresinde bir başka 
temsilcidir. Ertanoğullarından 1347 tarihli Hasan bey Tür
besi (Güdük Minare), Hasankeyf'te XV.yy. İkinci yarısına ta
rihlendirilen Akkoyunlu Zeynel Bey Türbesinin sırlı tuğla be
zemesi Osmanlı çini sanatına intikal eserleridir. 

* Anadolu Üni.Kütahya Meslek Yük.Ok.Seramik Bölümü 
. Öğretim Görevlisi 

Faruk ŞAHiN* 
Osmanlı Döneminin çol( tanınmış çini üretim merkezi Iz

ni k, Osmanlı mimarisindeki gelişiminde beşiğidir. 

İznik'te ilk çinili mimari, 1335 tarihli Sultan Orhan ima
ret Cami'dir(5). Bu cami duvarlarının, kırmızı hamurlu al
tıgen formda, firuzeden yeşile kadar değişen renk tonların
da tek renk sırlı çinilerlc, sırlı tuğla geleneğinin devamcısı gö
rünümündedir. 

1378 tarihli, İznik Yeşil Camii'ne adını veren, minaresini 
kaplıyan firuze renkli çinileri olmuştur (6). Bir çok araştırı
cı tarafından ele alınan cami, mimari özellikler açısından çok 
kez değerlendirilmesine rağmen, süsleme özellikleri açısın
dan fazlaca üzerinde durolmamıştır (7). Bu konuda ilk ça
lışma Mimar Şahabetıin tarafından gerçekleştirilmiştir (8). 
Minarenin çini kaplaması üzerinde duran genellemeler ile bazı 
açıklamalar yapan Hakkı izet'in (9) tezleri de bu konu üze
rindeki araştırmalarımı sağlamıştır(IO). 
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Caminin, 1378-1379 tarihinde "Cendereli Ali .Bin Halil" 
izni ik inşa \'ı! imar edildiğini belirtir bir ki tabesi mevcuttur. 
İkinci bir kitabı:dı: "Mescidin inşasına \'ezirlerin maliki olan 
Hayrı:ttin Paşa'nın emri ilc başlandığı. .. " ve 1391-1392 yıİia
rında tamamladığı belirtilmiştir. i'vlimar olarak "Hacı oğlu 
l\ tu sa" ismi ,-~·rilnıiştir(l 1 ). 

Yazımızın konusunu, caminin mimari özelliklerinden çok, 
minaresinde görülen sırltı tuğla, ve mozaik çini teknikleri 
oluşturur. 

!\ linare gövdı:si yu,·arlaktır. Altta mermerden, dışa ıaşkın 
mukarnaslı ve palmet nıotifli minare bilcziği ile başlar. Bu
nun üzerinde sekizgenterin yarısından oluşan ,.c araları kare 
ile dolgulanatı konglcnıcra geometrik kalınca bir kuşak gö
rülür. Konglcmcra kaplama üzerinden minare alemine kadar 
tüm gövdeyi çeşitli tckniklcrdckiçinilersiislcr. Bunlar mina
re bilcziğindcn yukarı doğru sımsı ilc şöylcdir(l2). (Çizim.l) 

Kuşak:! Boy: 29,5 ~:m. En: 10,5 ~:nı. 
Kırıııı1.ı iıaıııurlu, kalıba basma, finıze tck renk sırtı. 

(Çizinı:2) 

K•l Ç •2 

Kırmızı plastik çömlekçi çamurunun kalıba basıtması ilc 
halat örgüsü desende rölyeni ince uzun bordür çinilerinin yan 
yana geliştirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Bu çinilerden büyük bir kısmı. 1961 ,.e 1965 tamirlerinde 
yenilenmi~ olmakla beraber aralarında tek tük, kırmızı 
hamurlu orijinal çini parçalarıda görülmektedir(l3). (Resim:!) 

Ku~ak:ll Genişlik: 68 cm. 
Kırmızı hamurlukesme tuğla mozaik, renkli ~ır.(Çizim:3) 

K•ll Çd 

.-\lt ıgl.'ıı ,~. dokuzgenlerin birbiri ile kesişmesinden oluşan 
2"'lnıctrik de~enli bordürde, kullanılan renkler firuze ve man
gan moı L>dıır. Bordürü altta \'C üstte ince, riruze renkli, iki 
in~.:e bordür sınım ... l{ırnıızı çömlekçi hamuru ile hazırlanan 

ll c•si ııı 2 
tuğlaların, belirli geometrik şekiliere göre kesilmesi, bunla
rın tck renk sı rta sıııır laııması ve yan yana getirilmesi ilc bor
dür oluşturulmuştur. Geometrik bczenıc düzeni bir nokta
da bozulmuş \ 'C burada desen gaye! başarılı şekilde bağlan
mıştır. Bu nokt:ı çini kaplamanın başlaımı ve bitiş noktası 
olabilir. Bordür çinileri tanıirieric yenilenmesine r.ığmen, kır
mızı hamurltı orij:nal çini parçaları görülcbilnıckıcdir. 

Bu geometrik bc1.cmcnin desen ol:ırak bir benzeri de, An
kara K11.1lbey Cami mi h rabında görülebilir. (Resim:!) 

Kuşak: lll Genişlik: 16 mı. .29,5 boy 
Kırmızı hamur, katıba basma rölyı:f, laciverı renkli sır. 

(Çizinı:..ıı 

K :lll Ç • ' 

Kırmızı çömlekçi hamurunun kalıba basılarak, rölyeni zen
rcccr motitli firuzc renk sırtı çinilerden oluşan bordürdür. Bu 
boreHir altta v~.: iı~ttc tek sıra lacivert sırtı tuğlalardan oluşan 

ince bir bordiirle sınırlandırılmıştır. (Resinı:l-2) 
Kuşak: ı v 
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ÇiZb-h ~ KU$AK•ıV IZNiK YEŞil CAMii MiN4RESı 

Kırmızı hamurlu, sınırsız tuğla, mangan moru, laci\·crı tek 
renk sırt ı tuğla, prizınatik rölyefli kabaralar. (Çizim:5) 

Minare gövdesinin büyük bir bölümünü kaplar. Firu1.ı:. 
mangan moru, kobalt mavi renkte. sırtı tuğlalar ile kırn111.1 
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ve turuncu renkli sırsız tuğlaların birbirine paralel, yatay, zik
zaklar şeklinde dizilmesi ile oluşan geometrik bezemeli en . 
geniş bordürdür. Sırlı ve sınırsız tuğlaların belirl.i ölçülerde 
kaydınlması ve şaşırtılması ile meydana gelen zıkza.kları~, 
tepe ve alt noktalarına, riruze renkte sırlı, kalıpta şekıllendı
rilmiş, prizmatik kare kabaralar yerleştiriterek minare göv
desi harcketlcndirilmiştir. 

Bu kabaralardan pek çoğu, kırmızı hamUflu orijinal ör
neklerdir. Sırlı tuğlaların pek çoğu tamirattarla yenilenmiş

tir. (Resim:3) 
Kuşak: V 
Sırlı tuğla, tuğla kesme mozaik (Çizim:6) 

o<'------
çiziı.ı, ~ KUŞAK V t iZNi K YEŞiL CAMi ı 

Kobalt mavisi fon üzerine, renk altıgenlerden oluşan geo
metrik zencerekli bordürdür. Bordür alttan ve üstten man
oan moru renkli sırlı tuğlalardan oluşan ince düz bir bor-
~ . 
dürle sınırlandırılmıştır. (Resım:4). 

Kuşak: VI 
Kesme tuğla mozaik, (Çizim:7) 

Beşinci bordürle, minare şerefenin stalaktikli başlangıcı
na kadar olan alanda görülen, kobalt mavisi fon üzerine fi 
ruze renkte geometrik geçmeli bordürdür. Şerefe altındaki 
stalaktiklerinin başlangıç noktasına altıgenler oluşturarak ga
vet uyumlu şekilde bağlanmıştır. (Resim:4) 
· Çok dikkatli bakıldığında, kırmı.zı. ha~urlu _oriji.nal çini 
parçalarının bulunduğu görülür. Çınılerın buyuk bır kısmı 
ıanıiratlarla yenilenmiştir. 

Şerefe altı stalaktik çinileri. (Resim:8) 
Minare şerefesi a l tı stalaktikleri, dört sıra halinde görü

lür. Birinci sıra stalaktiklerinde kırmızı hamurlu firuze renk 

llt•sim 4 
sırlı üçgen parçalarla prizmatik staliktik başlan
gıçları düzenlenmiş bunların üzı:rine dikey olara~ ?ikd?rt
gen formlu , kenarları konikleştiril~i~ kobalt _f!lav.ısı ve fıru
ze renkli çiniler konulmuştur. Bu çınılerde egımlı kenarlar~ 
la tam ortadaki dikdörtgen alan kobalt mavisi ile renklen
di~ilmişir. Bunlardan bazılarında köşegenler lacivert renk çiz
gilerle belirtilmiştir. 

CiZil•h 7 KU SAK V1 ı iZNiK YEŞiL CAMii MiNARE 1 

Bu çiniler üzerinde, üçgen formlu firuze ve kobalt mavi 
tek renk sırlı çinilerle ikinci stalaktik sırasına geçiş hazırlan
mışur. Üçgen formlu firuze renk sırlı çiniler, kırmızı hamurlu 
olup bazıları çivilerle tutturulmuştur. 

ikinci sıra stalaktikleri, üçgen formlu Robalt mavi renk sırlı 
çinilerle başlar. Bir önceki sıalakiik' boşluklarına firuze renkli 
beşgen çiniden gelişen, beşgen yıldız ve beşgenler prizması 
sarkıratarla sonuçlanır. Beşgen prizma uçlarında rölyef ha
linde, beş köşeli yıldız kabartmaları görülür. Kırmızı !"ıa3LIK 
çömlekçi ham urundan, kalıba basma ile şekillon..ıırılmış plas
tik formlu bu çinilerin üzerinde, diı.:c:ı· olarak, mangan mo-
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Uc..;im 5 
ru renkte tek renk sırlı dikdörtgen formlu çinilerle, kalıba 
basma geometrik desenli rölyef çiniler yer alır. (Çizim: 9) 

Geometrik desenli, rölyef çinilerio biri kobalt mavi, firu
ze renk sır lı diğeri sırsız büskUvi halinde kullanılmıştır. Ha
murları kırmızı renkte olan bu çinilerio kenarları konikleş
tirilmiştir. Bunlann üzerindeki firuze tek renk sırtı, üçgen 
formlu çinilerle, üçüncü sıra stalaktike geçiş hazırlanmıştır. 
Üçgen formlu bu çinilerinde çivilerle tutturulmuş olduğu 
görülür. 

Çiziı.h9 ŞEREFE STALAKTiKLERiNOE RÖLYEF ÇiNi 

SS'\SSSSSSSSSSS" 

ÇiZiM•IO ŞEREFE KORKULUGU ALT BORDÜR 
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Üçüncü sıra stalaktik dizisi, dikdörtgen formlu kenarları 
konikleştirilmiş firuze renk sırlı çinilerio belirli açılarda yan
yana dizilmesi ile oluşmuştur. Konikleştirilen kenarları ko
balt mavisi ile renklendirilmiştir. 

Dördüncü sıra stalaktikleri, üçüncü sıra stalatikleri üze
rinde firuze renk sırtı dikdörtgen çinilerle, firuze ve kobalt 
sırlı üçgen formlu çiniler basit bir stalaktik oluşturarak şe
refe korkuluğu çini kaplamasına bağlanır. 

Şerefe korkuluğu çini leri, stalaktikli geçişin üzerinde geo
metrik ince bir bordür ile başlar. (Çizim: 10) Açık ve koyu 
renk tonlarında kobalt mavisi ince şeritler halindeki düzen
leme ile sonuçlanır Alttaki ince geometrik bordürde, kobalt 
mavisi, firuze renk sırtı çiniler tamirat çinileri olup, orijina
linde mangan moru renktc çiniler kullanılmıştır. (Resim:5) 

Şerefe üstü çinileri. 
Renkli sırlı tuğla: Kuşak: 7 
Minare şerefesinin külah altına kadar, firuze, kobalt man

gan moru tck renk sır! ı tuğlaların ve sırsız kırmızı tuğlaların 
dikey zikzaklar halin·de düzenlenmesi ile bezcnmiştir. Bu kı
sım tamamen tamiratlarda yenilenmiştir (14). 

İznik Yeşil Camii minaresi çinilcri, sonuç olarak, birkaç 
tür çini tekniğinin ve özellikle mozaik çini teknikleri içinde 
farklı bir çini tekniği olan ve şimdiye kadar hiç bir araştır
macının dikkatini çekmeyen tuğla kesme mozaik tekniğinin 
Anadolu 'da bilinen temsilcisidir. 

İznik Yeşil Camii minare çinilerinde kullanılan teknikler 
şunlardır: 

Çini Tekniği Renk Kuşak 

Sırlı Tuğla 
Firuze-Lacivert-

IV-VII Mangan Moru 

I-!ll-IV 
Kalıba Basma Firuze-Lacivert Şerefe Altı 

Tuğla Firuze- II-V I Şerefe Allı 
Kesmt: Mozaik Mangan Moru 

. -
Sırsız Tuğla Kırmızı:ruruncu 

IV 
Şerefe KorJ..; , · 

""""" 
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ÇiZil-4•11 KUŞAK VII ( iZNiK YEŞil CAMii 1 

Sırlı tuğla ve kalıbn basma rölyef çini teknikleri Türk Çi
ni Sanatı tarihinin kökleri çok eskiye uzanan çini teknikleri
dir. Sırlı tuğlaların ilk örnekleri Mezopotamya'da i.Ö.l2.yy. 
kadar uzanır (15). Keza kalıba basma rölyeni çinilerde aynı 
gelişmeye sahiptir. 

Tek renk sırlı tuğla ile, kalıba basma rölycfli çinilcrin:yan 
yana veya geometrik örgü meydana getirecek şekilde harç veya 
alçı sıva üzerinde düzenlenmesi mozaik çini tekniğinin baş

langıcı olmuş ve bu teknik Büyük Selçuklu ve Anadolu Sel
çukluları'nda geli~tirilerek ll. ve 14. yy. larda geniş ölçü
de kullanılmıştır. 

Tuğla kesme, mozaik çini tekniği: 
Sırsız tuğlaların belirlenen şekiliere göre, kesilerek, moza

ik tekniği olarak uygulanması ile Anadolu'da ilk dekore edi
len yapı, Melik Gazi Türbesidir. 

Bunu, Niğde-Aksaray arasındaki Nenezi Köyü Bekar Sul
tan Türbesi izler. Beylikler döneminde ise, sırsız tuğla mo-

ı 

ÇIZiloh 8 ŞEı>r-FE STAlAKTU<lERI tiZNiK YEŞil CAMii MiNARESi ı 

zaik ilc tuğla kesme mozaik çininin birlikte uygulandığı ya
pı Afyon'daki Çay Medresesidir(l6). Bu dönemin başka bir 
yapısıda lznik Yeşil Camii'dir. 

Oktay A~lanapa'nın 1986 iznik çini fırınları kazıları ara
sında. yiiLcy bulunıusu olarak elde edilen ve izn./86 no.Y.T.S. 
2 envanterli firuze renk sırlı çini parçası tuğladan kesilmiş 
olup, minarenin 2. kuşağına ait parçadır. 13,5 cm. boy 5,5 
cm. en 4 cm. kalınlığındaki bu çini parçası tuğladan kesil
medir. Kuşak ve kuşak çinilerinin orijinallerinin tuğlalardan 
kesilmiş mozaik çiniler olduğu anlaşılır. (Resim:6) 

Yüzey buluntusu olarak ele geçirilen, çini parçası ndan: piş
miş tuğladan önce iri yonga kopartılarak kabaca şekillendi
rildiği, daha sonra taşçı tarağı ile taraklanarak form kazan
dırıldığı, parçadaki kopma ve tarak izlerinden anlaşılmak

tadır. (Resim:?) Aynı tarak izlerinin minare içindeki tuğla ör
güsü, (Resim:8) Yüzey üzerinde ve cami ana kubbe kasnağı
nın nıcrnıer kaplamalarında da görmekteyiz. Cami karşısında 
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1388'de inşa edilen Nilüfer Hatun Imareti cephesindeki,~tuğla 
işçiliğinde de aynı tarak izleri görülmektedir. Taraklanarak 
arkaya doğru pahlanan ka! ınlıklar, parçaların yüzey kapla
masında harca tutturulmaları için yapılmıştır. Ön yüzey ise 
renkli sırla kaplanmıştır. Kalay Oksit veya Çinko Oksit ila
vesi ile opaklaştırılan renkli sır, tuğladan kesilen parçalar üze
rine çekilerek fırınlanmıştır. Yüzeyden çini kalınlığına akan 
sır, (Resim:?) bu parçaların plastik hamurdan kesilmemiş ol
duklarını göstermektedir. Türk Çini Sanatı teknikleri için
de, mozaik çini tekniğinin bir başka türü olan Kesme tuğla 
mozaik tekniğinin varlığıda ortaya çıkmaktadır. (Resim: 9) 

Tuğlanın, ıaşçı tarağı ile kesilerek şekillendirilmesi ve aynı 
tarak izlerinin diğer cephe tuğlaları ile mermer kaplamalar
da görülmesi, cami inşaasında çalışan, taşçı ustalarının mi
nare çini kaplaması için, tuğlayı taş gibi taşçı aletleri ile be
lirli formlarda t raşlıyarak biçimlendirdiği konusunu çıkar
maktadır. 

Bu durumda, hemen akla şöyle bir soru gelebilir. Taşçı us
ta ları ile çinici ustaları aynı kişilermidir? Yoksa, belirli bir 
örneğe göre, irili ufaklı geometrik parçaları tuğladan taşçı 
ustaları kesip, bunları bir çini ustası tarafından sırlanıp ·, in
şaat alanında kurulan bir fırında fırınlanması mı sağlan
mıştır? 

Anadolu Sdçuklu \'C Beyliklı:r Döneminde olduğu gibi, Os
manlı Döneminde de, mimari faaliyetler için gezginci taşçı, 
camcı, Sı\·acı, diilgcr ve çini ustaları mevcuttu. Bu düşünce
mizi, arşiv vesikaları. Ehli Hiref defterleri ve inşaat defter
leri doğrulamaktadır. 

Gczginci ustalar grubundan, günümüze kalan küçük bir 
nüve, minareci ustalarıdır ki, bunlar minare yapımı için şe
hir şehir dolaşarak sanatlarını icra etmektedirler. 

Tuğla kesme mozaik tekniğindeki parçaların, şekillendir
me işlerinde taşçı ustalarının varlığı açıkça kavuşmakıa ise 
de, teknolojik bilgi ve beceri gerektiren, sırlama ve fırınla
ma işleminin, taşçı ustaları ile değil bir çini ustası tarafın
dan gerçekleşıirilmiş olması daha olasıdır. Bu duruma göre 
tuğla kesme mozaik çini tekniğinin taşçı ve çini ustalarının 
ortak çalışmalarının bir ürünü olarak kabullenmek gereke
cektir. 

Şerefe altı stalaktik çinileri arasında görülen, geometrik, 
rölyef bezemeli biri sırlı sırsız olarak kullanılan dikdörtgen 
form lu çiniler kahbabasma tekniği ilc şckillcndirilmişlerdir. 
Çini hamuru kırmızı renkli, çömlekçi hamuru olup, üzerine 
beyaz astar uygulanmıştır. Bu çinilerden bir kısmı sıraltı ko
balt mavi renkte boyanarak, rölyefler beyaz bırakılmış ve fi
ruze renk sır uygulanarak fırınlanmıştır. Fırınlama sonucu, 
kobalt mavi ve firuze renkli geometrik rölyef bezemeli pla
kalar elde edilmiştir. Bu plakalardan birinin sırtı, diğerinin 
sırsız olarak kullanılması ve plakaların üzerindeki geomet
rik bezemenin merkezi olmayışı, bu parçaların, bir başka 
amaçla hazırlanmış bordür çinileri olduğunu ve minare çini 
kaplaması esnasında yeterli olmayan sırtı parçaların, sırsız
Iarta birlikte kullanıldığı fikrini uyandırmakıadır. Sırtı ve sır
sız parçaların yanında kullanılan mangan moru renk sırlı çi
nilerde bu ıezimizi başka bir açıdan desteklemektedir. 

Geometrik rölyefli bu çiniler, 1421 tarihli Bursa Yeşil Ca
mi ve Külliyesinde görülen, kalıba basma tekniği ile rölyefli 
ve çok renk sırtı çini kaplamaların öncüsü niteliğindedir. 

iznik Yeşil Cami Minaresi, çini bezerne programı teknik
leri ile Beylikler Dönemi, Anadolu Çini Sanatının en güzel 
örneğini verir iken, çini teknikleri açısından Erken Osmanlı 
Dönemi çini ve keramiklerinin, teknik gelişiminin ilk örnek
lerini taşıması açısından önemlidir. 

DiPNOTLAR --------------------------------------------------------------------

1) Şerare YETKiN Anadolu'da Türk Çini Sanaimm Gelişmesi. 
istanbul 1972 Sayfa: 15 

2) Oktay ASLANAPA Türk Sanatı Başlangıcından Büyük Sel· 
çuklular'ın sonuna kadar. istanbul 1972 Sayfa:63 

Şerare YETKiN Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişmesi 
istanbul 1972 Sayfa: 15 

3) Fa kur S ÜMER Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri Boy Teşkilatı. 
Destanları Ankara 1967 Sayfa: 39·41 

"Yakut'un Horasanın doğusunda, Merv Sultan Sencer Türbe
sinden bahsederken, kubbesinin mavi olduğunu ve bir günlük yol
dan görülebilmesini bi:Hirtmesi önemlidir." 

"Seyhun kenarında bir Türk kenti olan Barçınlı kentte Barçın 
Hatun Türbesinin üstü de böyle bir firuze sırlı tuğlalarla kaplı imiş." 
Şerare YETKiN ''Anadolu'da Türk Çini Sanatınm Gelişmesi" 

isiCinbul 1972. Sayfa: 14 Dip Not. 55 
4) Gönül ÖNEY Türk Çini Sanatı 

istanbul 1972 Sayfa: 
Şerare YETKiN Anadolu'da Türk Çini Sanaimm Gelişimi 

istanbul 1972 Sayfa: 14 
5) Oktay ASLANAPA "iznik'te Sultan Orhan imareti Cami 

Kazısı" Sanat Tarihi Ytllığı 1 (1964-65) 
istanbul 1965 Sayfa: 17 Resim: 5 

6) Oktay ASLANAPA Osmanlı Devri Mimarisi 
istanbul 1986 Sayfa: 4 

K. Otto Dorn "Das lslamische iznik" (istanbuler Forschungen 
Bd. 13) 
Berlin 1941 Sayfa: 20-23 Levha: 6-17 

K. Otıo Dorn Turkische Keramik. Ankara 1957 Sayfa 57/58 

K.Otto Dorn "Das lslamische iznik" (istanbuler Forschungen 
Bd.13) Berlin 1941 Sayfa: 20-23 Levha: 6-17 

K.Otto Dorn Turkische Keramik. Ankara 1957 sayfa 57/58 
Ekrem Hakkı AYVERDi: Osman/ı Mimarisinin ilk Devri 

(1230-1402) 
istanbul 1966 Sayfa: 309-319 
Ali Saim ÜLGEN "iznik'te Türk Eserleri" Vakıflar Dergisi 1 An

kara 1936 Sayfa: 53-59 
Hakkı iZET "Osmanlı Kap-Kacak Seramiği ve Teknik Özellikleri" 

VII Türk Tarih Kongresi Ankara 1973 Sayfa: 763 
Şerare YETKiN Anadolu'da Türk Çini Sanatının Gelişimi isıan

bul 1972 
Şerare YETKiN "Türk Çini Sanatından Bazı Önemli Örnekler 

ve Teknikleri" Sanat Tarihi Ytllığı 1 1964-1965 Sayfa: 60-102 
Yıldız DEMiRiZ Osman/ı Mimarisinde Süs/eme 1. Erken Devir 

1300-1453 istanbul 1979 Sayfa: 599 
Gönül ÖNEY Türk Çini Sanatı 

istanbul 1972 Sayfa: 51 
"iznik Yeşil Cami ve çinilerini konu alan yayınlarda sarı, renkte 
çinilerinde bulunduğu belirtilmekte ise de incelemelerinde sarı 
renkte hiç bir parçaya tesadüf edilmemiştir." 
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7) Bak Dip Not 6 
8) Mimar ŞAHABEDDiN Selçuki ve Osmanlı Çinileri işçiliği is

tanbul 1930 
"Adı geçen kitapçıkta ilk olarak iznik Yeşil Cami minaresi ke

silli verilmiş ve sırlı tuğla bezerne programı çizimieri belirtilmiş· 
tir.'' Sayfa-19 

!!) Hakkı iZET "Osmanlı kap-kacak Seramiği ve Teknik Özel· 
likleri." VII Türk Tarih Kongresi Ankara 1973 Sayfa: 760 

"Sayın Hakkı iZET'in belirttiği gibi şerefe altı mukarnaslarında 
polikrom dekorlu çiniler olmayıp iki renk sırlı çiniler bulunmaktadır." 

10) Konu üzerindeki araştırmamda, çizimierde Oğuz DiDiK, Fo
toğraflarda Hakan ARLI'ya sabırla gerçekleştirdikleri yardımları 
için teşekkürü borç bilirim. 

11) Ekrem Hakkı AYVERDI: Osmanlı Mimarisinin ilk Devri 
1230-1402 

istanbul 1966 Sayfa: 311 

12) Minare gövdesi çini beze me prog ramı önceki yayınlarda da 
aşağı~an yukarı doğru belirti ldiğinden bu sistem tercih edilmiştir. 

13) fznik Yeşil Cami çinileri, 30.11.1961 ve 27.02.1965 yıllar•nda 
Kütahya Metin Çini Fabrikasında üretilen çıniferle restore edilmiştir. 
Restore çinileri beyaz hamurlu olup, orijinal çinilerle renk farkları 
mevcuttur. · 

14) Minare şerefesi üzerindeki kısım, 27.02.1965 tarihinde Kü
tahya Metin Çini Fabrikasında hazırlanan çinilerle restore edilmiştir. 

15) Firuzan KINAL Eski Mezopotamya Tarihi 
Ankara 1963 Sayfa: 41 

"Uruk döneminde, Kalker Mabedinde avlunun iki uzun yan du· 
van mozaik kaplanmıştır. Bu mozaiklerin hammadesi kildi. Mimar 
kil çivilerin başlarını kırmızı beyaz ve siyah boyanmış sonra bun
ları hendesi gruplar halinde yaş duvcora i<akmaı- sureti ile dünya
nın en eski mozaik sanatını yantmışt ı . 

16) Şerare YETKiN "Türk Çini Sanatından Bazı önemli Örnekler 
ve Teknikleri" Sanat Tarihi Ytl/tğı1964-1965 istanbul-1965 Sayfa. 79 

İSTANBUL'A YENİ BİR MÜZE 

27 Şubat 1989 günü yeniden düzenlenen ve restore edilen 
Gazanfer Ağa Külliyesi'nin Istanbul Büyükşehir Belediyesi Ka
rikatür ve Mizah Müzesi olarak açılması birçoğumuzun ya
kıadan ilgilendiren bir konu oldu. Sanınz ki, bu ilgi gerçek 
anlamıyla Türkiye'de ilk kez bir karikatür ve mizah müzesi
nin açılmasının yanısıra, 16. yy.'dan kalma bir yapının öz
gün karakteri bozulmaksızın yeni bir restorasyonla ele alınarak 
müze binası olarak kullanılmasından da kaynaklanmaktadır. 
M üze girişimi, bizce bu her iki nedenden ötürü de önemli ve 
kutlanmaya değer. Bugün, Karikatür ve Mizah Müzesi'ni gör
mek için gelecek olan çok sayıda insan, hiç şüphe yok ki 16. 
yy. Osmanlı Mimarisi'nin ilginç bir örneği olan Gazanfer Ağa 
Külliyesiyle de yakından tanışma olanağı bulacaklar. Mimar 
Davut Ağa'nın eseri olduğu kuvvetle tahmin edilen bu yapı, 
dörtgen bir avlu merkezinde gelişen medrese, türbe, sebil ve 
hazi re gibi değişik birimlerden oluşan bir külliyeyi bize sun
maktadır. Yapının en ilginç özelliği ise, Klasik Osmanlı Mi
marisindeki genel uygulamalardan farklı olarak caminin 
külliye programından çıkarılarak yerine medresenin ana öge 
konumuyla ele alınmış olmasıdır. 1595-96 tarihli bir vaktiye
ye sahip olan yapı, 1945 yılında restore edilerek Şehir Müzesi 
olarak açılmıştır. Günümüze gelinceye dek, kırk dört yıl bo
yunca Istanbul Belediye Müzesi olarak kullanılan yapı, bu yıl 
içlerinde yeni Şehir Müzesi'nin Yıldız Sarayı bünyesine taşın
masıyla tamamen boşalt ı lınca, yeni bir düzenleme ve resto
rasyon çalışması içine alınmış ve yirmi altı gün süren bu 

Selda Kalfazade / M.A. 

çalışmaların sonucunda gerekli düzenlemeye kavuşturularak 
Karikatür ve Mizah Müzesi olarak bugünkü şeklini almıştı r. 

Yolunuz şayet, Valens su kemerinin hemen köşesine bitiş
miş durumdaki bu mütevazi külliyeye düşerse, hem karşınız
da ilginizi çekecek bir müze, hem de aynı zamanda yakından 
inceleme fırsatı bulabileceğiniz bir Osmanlı eseri bulacaksı
nız. Kazancınız bu açıdan iki yönlü. Dileğimiz, bizi gerçek
ten sevindiren bu tür girişimlerin fazlalaşması ve yalnız 
Istanbul'da değil, Türkiye'nin değişik kesimlerinde de çok sa
yıda bulunan tarihi eserlerimizin benzer biçimlerde, kültürel 
ve sosyal nitelikli amaçlar doğrultusunda de~erlendirilmesi. .. 


