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lslam şarkta Deva kitapları oldukça zengin bir yekOn . tutar. 

On,ların en meşhuru yedinci hicret c;ısrının büyük farmakologu Ispanya· 

nın Malaga şehrinden· ~bni ~ayt.ann (Camii müfradat aladvi yaovala~
dıya) sıdır. Arapça ola~ bu kitap dört kısım halinde ve 1291 yılında 

Mısırda basıln;ııştır. (Fakirin kütüphan~sind~ki nü~hayı İnüsteşrık Nöl· 

dekenin terekesinden satın aldım). Bu eseriı;ı almanca tercemesi 1840 

yı lında ~ki büyük cild olarak S~utgartda ·basılmıştır. Bende bu iki 

cilt de vardır; meşhur Fransalı Arabist tabib Leclerc dahi fransızca· 
ya -tercem e' ve bastırmışlır. . 

Türk diline ise 8 ·hicret asrının ilk ruh'unda çevrilmiştir. Müter

ci~i yazık ki bilinmiy<?r, tercümeyi emreden Aydın oğlu Gazi Umur 

beydir. Mütercim ile müellif arası,ndaki zaman kışa oldu~undan otla

rın, köklerin bir söz!~ drogların türkçe mukabilleri bakımından fev

kalade kıymetlidir. Yazmaları, kütüphanemizde oldukça boldur [1] tb

ni Baytar'ın eseri uzun yıllar müslüman . şarkın . bütün hastahane ve 

.hekim mekteplerinde Kodex medicamentaris galenus i şini görmüş-dür. 
Edirne Selimiye kütüphanesinde sakl ı c;Juran lbni Baytar'ın eski yaz· 

ma nushaları ehemmiyetlidir. Şöyleki: üstlerinde Beyazıd II nin mührü 

sultanımüşarünileyh'in Tunca kenarınd a yaptır~iğı darüşşifa tabi~ ve 

cıczacılarının yazıları ve isiinieri vardır. 8 hicret asrın da «Yusuf, İ b

ni İsmail, lbni Elyası • Huyininn (Malayasao att~biba cahlu~u) kitabı 
da· lbni Baytan ikmiıl eylemekle farmakopeler arasında mevkii yüksek· 

tir. Bunu sultan Muhammeai salis adına 1008 yılında divanı ali katib· 

[1] Tür'le dili Tarama dergisinde bu ve diA'er ilk türkçe tıb kitapları ararup 
şÖylenmem!ş olduA-nna şabid oluyoruz •. 



ANADOLUDA SELÇUKİ HASTANELERİ 

Architekt ŞEHABETTIN 

Türkleı:, eski çağlarda dünya kültürüne iştirak etmişlerdir. Büyük 

çaptaki ~arlıkları, henuz işlenınemiş ~1 dokunmamış materyallardadır. 
Kuvvetli pratik doktorlan, umumi ve hususi hastahaneleri bulunduğunu 

• şehirlerimizdeki izlerind'en anlı.yorum. - · 
. O bir kültür elementleri gibi hastaneler de eski, zenğirı prcdoklar

dan, çok az yüzde kalmış bir sumroe teşkil ediyor. Bu hal bell<i; o 

bir soylarda da öyledir Fakat onlar, kalanlarını Fixe ediyorlar, onarı-
yorlar, gözlüyorlar. ~ 

Türk medeziri tarih organı umuyorum, bu isteklerimizi ileride ta

mamlıyacaktır. Metodik çalı~malarından bize tattıracaki:ır. Onun ben 

daha ilk ~dımlarını seziyorum. Pek der in aevği ile k~dilerini bu işe 

vermişler · görünüyorum. 

. DOKTOR SÜHEYL ve dl ktor NAFIZ, bu faaliyeti çevirenler 

arasında bulunuyorlar. Bu iki bilgicin benden bir dilekleri vardı. Onu 

ben, burada yerine getiriyorum. 

Anadoluda, ilk Selçuki hastane tipidir. Paha eski bir öı:nek bu· 

I. KAYSERİ 

lununcaya kadar, onu paşta sayıyorum. Belki, Selçukilerio önce kur· 

dukları . yapılar vardır. Lakin tiplerden çoğu ortadan kaybolmuşlardır. 

Mevcut prodoklar arasında en eskisi Kayserideki oluyor. 

Teorik ve pratik iki parçayı kompoze ediyor. Planları, az · ço.k bir , 

karekterdedir. Yalnız, klinikteki iç bölmeler daha zenğin sayıdadır. 

Poyrazdan kıbleye doğru kıblede sokağa açılmış iki portalı vardır. 
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Batı hududuna yakın yerdeki ziyaretçilere, o biri doktor ve hastan~ 

adamlarının girmelerine yarıyordu. 

Portallardan girenler, mustatil bir Diele içinde bulunuyor. Sonra 
etrafı çevreli,yen arkatlar geliyor: Önünde murabba tipte avlu dur~yor. 
Arkatlar, muhtelif açıklıklardadır. Murabba kaideler üstünde direkler 

ve üstlerinde sivri kemerlerden bir grup takip ediyor. Kemerler iyvan 

önünde büyük bir açıklık yapıyor. Yanlarda küçük ölçüde görünüyor

lar. Mesela: Orta yanlarda bu ölçü tek; ar genişliyor . Koridorların 
genişlikleri 200 Metreye yaklaşıyor. 

Poyrazda büyük bir ivan ve yanlarda murabba iki iyvan mev.cuttur. 
Doğudaki bir ara duvariyle iki partiden ibarettir. Doğu ve batı yan

larda beşer oda · vardır. Kıblede bu miktar bir iyvanla üç odadan mü

rekkeptir. Bu sayıya iki portalın Dielerini katmak lazımdır. 

Doğu ile Batıda olan iyvanlar hastaların güneş ve hava almalarına 

yarayordu . . Bilhassa poyrazdaki büyük salonlarda operation ve toplu 

çalışmak faaliyetleri oluyordu. Poyr~zda bulunanlar da yazları, doğu· 

da ve Batıdakilerde kış çalışmalarını yapıyorlardı. 

Yapıda portaUar çok yıpra-nık bir haldedir. Bilhassa büyük portal

dan yalnız şağ partide pe~ az dekorlar meydandadır. Sol yanı, daha 

çok. yıkmışlardır. Atalarımızın san'at .yorgunluklarını söyliyen yapı bu 

gün çok acıklı vaziyettedir. 

İkinci. yapı birinciye bitişiktir. Dıştan ayrı kapıları olduğu gibi, 

içtende iyvan yanındaki salonlardan, doğu duvarının yanından ufak .bir 

Diele ile bağlıdır. Portalı o biri kadar dekorlu değildir. • 

Fas~ttan ufak bir çıkıntı teşkil ediyor. Hafif bir profil denince çer· 

çeve haline geçiyor. Etrafı dolanıyor. lstilaktitli niş yerinde düz bir 

yüzü vardır.' Altında muhtelif profil çıkıntılarile ·tam kav:sli yuvarlak· 
lıklar, ·kapı açıklığını yapıyor. 

Porta! tamamile ortaya düşmüyor. Birincideki gibi, bir oda uzun

luğunda ilk yapıdan uzaklaştıktan sonra başlıyor. Fas at ve portal da-

9a içerde.dir. Yanları yalnız taşlardan mürekkeptir. Pencere nişleri, 

,;eya herhanğ-i bir dekorasyonu yoktur. 

Portaldan sonra gelen ufak Di ele birinci tipi n benzeridir. Do~u· 
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dan do~ruya koridora bakıyor. Sa~ından ve solundan birer kapalı iki 
oda bulunuyor. Orası çalışanların oturm.aları içindir. 

Avlu ve di~er bölmeler küçük .ölçülerdedir. Mesela: büyük ölçüdekiler 
Poyrazda iyvan ve yanlarda salonlardır. Boğu ve Batıda daha iki iy

van. vardır. öbürleri ufak tolebe odalarıdır. Her iki yapının katlı ol

duğunu anlı.Yorum. Çift ka~lı. olabjleceklerine dair izler yoktur. 

Sonraki örneklerden plan şekli mustatil kalıyor. Yalnız dahili böl

~elerde eklemeler oluyor. Onları bir yapıda topluyorlar. Katlar ikiye 

ulaşıyor. Bazen avlu kapalı formalara geçiyor. 

XII nci asırdan sonraki örneklerde bu ilerleyişi görüyorum. Yapı 

tekni~i daha çok monimentali taşıyan yeni karakteriere kendini gös

teriyor. Ilk tipierin sade ve P~imitif görünüşleri yanında tam bir iç 

ve dış architektur mevcudiyetlerini kazanıyor: 

II. SIVAS 

Yapı, büyük müstatil şeklindedir . Genişliği az, batı dıl'ı sokak 

üzerindedir. Dü~ fasatta porta) monimental bir çıkıntı yapıyor. Iki 

taraftan ornementlerle b üyük niş yanlarını çevreliyor, Sivri kenar 
yanından muvazi ornementlere karışıyor. · 

Işte masif istilaktit; bütü!l niş i kapı sövesine kadar dolduruyor, 

istelaktitleri~ altında düz yazı şeridi · vardır. Yanlarda~i ufak niş 
üstleri ve yanları sade profilde ornement direklerİe dekorludur. 

Kapı kemeri, fasat ·taşl~rı - yarım yuvarlaktır. 

lstilaktitler sivri kemer lar arasındadır. Bu~dan sonraki partilerde 

iki taraflı plastik Kabartmalar gözüküyor. Po:tal ve fasat, duruş yö

nünden çok yıpranıktır. Bilhassa onarma.Jar, güzel fasadın eski du

ruŞu"yanında çok ~önük ve çok primitif gelir. 

Portaldan sonra ince uzun Dielenin yanlardan genişleyen bölme

leri, avluya çıkan arkatlar arasındadır. Orası, portatdan sonra baş

lıyan bölme konstruktiononun benzeridir. Yalnız, k~palı yan duvar, 

iki taraftan büyü.k açıklıklarda ve or tada ufağ bir kemeri ihtiva ediyor. 
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tierliyen arkat · aralıkları, doğuda büyük bir eyvan yanında m us· 

tatil odalar vardır. Arkat araları, kıblede ufak açıklıklı kemerlerden 

başlıyor. Üçüncü kemerler daha genişlikte tekrarlandıktan sonra 

normal açıklıkta devam ediyor. Küçük i~inci kemer ölçüsü ile ko· 
ridorun . kıble ve poyraz ~ivarlara . bağluıyorl~r .. 

Açıklıklar, batıda iki büyük ölçüdedir. poğuda bu açıklık yalnız 

eyvandadır. Bütün yapı, plan itib~riyle symetriktir. Bilhas~a bölmeler· 

den ,poyrazda boŞ bırakılan mustatil ortada çok süslü sekiz köşeli 
bir türbe-dir. Üzeri basit bir mahrut ile k~palıdır. 

Yan duvarlar, ortada. damdan 100 M. aşağıda sekiz tane sivri 

kemerierin nişi ve içi sırlı tuğladan dekorludur. Üstleri yalnız düz 

tuğladır. Onarmalarda ustüne kireç sıva vurmuşlar. Türbenin avluya 
bak.an partisi, iç architekturu çok zengindir. 

Portalda taş !Datariyaldan dekorlar, türbe ve eyvanda renkli çini 

ornementlere geçiyor. Alt partilerde çok zengin ve içierde yalnız 

sade hatlarla süslemişlerdir. Pençere üzerinde tuğladan yazı, bu gü· 

zel işlerin AHMET BIN EBUBEKIR elin.den çıktığını bildiriyor. 

Tip itibariyle çok zengin bölmeleri havi bir karakter veriyor. 

Her halde organı büyük bir hastane gösteriyor. KAYSERİ de ayrı 
küçük bölmeler ora~a büyük ve geniş bir sınırda_ toP.lanıyor . 

. Mesela: Poyraz Eyvan yanları, SlV AS ta ufak bölmeler tipinde

dir. İde birligi yanında gövde ölçüleri birbirinden ayrılıyorlar. Mek

teple hastane. bir arada toplamak pratiğini kazanıyorlar. 

III. DİVRİGİ 

Küçük hastane tipidir. Ufak fasat genişlıği ortasında büyük çıkın

tıyı porta! yapıyor. Pek güzel plastikler, bitiŞiğindeki cami ile has

tane arebitektin kompozisyonudur. Birineide zen~in plastikler, ikincide 
daha açik bi.r harmoni içindedir. 
. M üstatil büyük bir · gövde içerisinde çok güzel . bir ~evk değişikli

~i gösteriyor. Poyraz ve batı portalları yekdiğerinden sevimli estetik 
Lrklarile ayrılı~.~r. 
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Detay kuruntuları, derece eerece birbirinden yükseliyor. Sonra bir 

sadeliğe bürünüyor. Hastane portalında yeni bir formada yüze çıkıyor. 

Çiçekler, madalyonlar .. Bütün plastik dekorasyon karakteri lr:an üze· 

rinden doğuya bağlanan elementlerdir. 

Poyraz portalde, masife kaçan bütün · architektur elementleri has· 

tanede daha derin ve sivri Lir niş açıklığında portalı vücude getiri· 
\ 

yor. lıkte zenğin detay mesaisi sonuncuda, daha fazla sadeliğe gidiyor. 

Düz fasat üzerinde keskin gölgeler ·bazen dai.re tipinde, plastırlar· 
la yapraklardan toplanıyor. Kelük bin Abdullah'tan sonra · ilerle

yen portal karakteri orada çok canlı bir başlangıç yapıyor: 

Dış görünüş yanında, iç karakteri çok sıskadır. Bir çok medrese

lerde olan iç ~ölme sayısı orada çok az ölçüdedir. Monimental por· 

taldan sonra ufak bir diele geliyor. Yanlarda ve genişlikleri fasada 

muadil iki mustatil oda vardır. 

Kıble odanın ikinc; bir avlusu ufak ölçüde bir mustatildir. Murabba 

kaideler üstünde yuvarlak di ı ekler, kıble ve poyrazda iki eyvanın, 

yanlarda iki küçük oda bulunuyor. Büyük eyvan orada doğudadır. Poy

raz ve kıbleden iki. salonla kapalidır. 

Cami poyrazdan eyvanın birer kapı ile bağlıdır. Içinde yaptıranın 
mezarı vardır. Cami tarafından pek dekorlu p~ncerenin doğuya açılmış 
bir kapı olduğunu düşünüyorum. O bir portallarda olan güçlü plastik 

izler omemental karakterdedir. 

Büyük açıkbklar, düz fasatta ufıı:k kabartılar yaptıktan sonra çer

çeve içinde istelaklitli nişi vucude getiriyor, zaz! şeridi oluyor. Ka· 

bartmalada tekrar. istelaktitle~e geçiyor. Düz dört köşe açıklığinda 

sona eriyor. 

İç karakteri Kayseri ve Sıvasa benzemiyor. ·Avlu . tipi sivri bir 

kemer le ortÜlüy~;du. Koridor üstleri, oda duvarlarına kadar . tonuslar· 

la kapanıyord.u . 

Xlll üncü asır yarısında benzerine Konyada tesadüf ediyorum. 

Amasyadaki tip ona benziyor. Fakatüstü açıktır. Hastaların çok oldu· 

~u zamanlarda cami yapısı ona yardım ediyordu. 

Bütün for.malar, bulundu~ları şehirlerin büyüklüğüne tabi oluyordu. 
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Mesela Konya, Sıvas, Kayseride ölçüler büyük ve zenğin bölmeler 

halindedir. Küçük şehirlerde o hal daha az bir detay içindedir . . Div

riği ·onlardan ikinci gurup modelidir. 

VI . . ÇANKIRI 

Divrigiden sonra 'olan örnekler ara11ındadır. Yapı organı hak

kında uzun söz etmiyeceaim. Karakterinden büyük partiler meydan

da deği ldir. Yalnız, ufak bir parça duruyor. Dr. SÜHEYL etüdünde 
planını veriyor. 

Orada, köşede kule ile sola doğre bir divar vardır. Yukarıda du

varla birleşiyor, mustatili vücuda getiren hattı çevreliyor. Bu kısım, 

ilk uzun şeklin parçasıd!r. 9nun- öyle olacağını büyük b~r düşünce 

içinde söylüyorum. 
· Planda bü partiyi, ince iki hat olarak görüyorum. 'Hat, aşağıdan 

kuleye bağlı kalın duvarla yukarıya doğru ilerliyordu. Alttakine pa

ralel vaziyette temadi ediyordu. o hatta sekiz köşeli . bir çıkıntı 
yapıyordu~ 

Çıkıntının ne olduğu malum değildir .. Planda hiç bir. işaret yok

tur. Yalnız, vaktinde bir türbe, bir mescit veya kitap evi olduğunu 

düşünüyorum. KAYSERİ, SlV AS ve DlVRlGl gibi . ehram bir damla 

örtülü bulunuyordu. 

Başka tipiere benzer iyvan bulunduğun~ inanıyoru!Jl . ~akin, kat'i 

surette işaret kabiİ aeğildir. Bu hatta, bir amut hat iki çizgi ile gös

terilmiş istikamete muvazi, kalın bir duvarla daha iÇten .devam edi· 
yordu. 
· Uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra, çift ·çizgili duva·~ genişliğinde, 

. fasada -doğru tıştan ilerliyor'du. Hastane tipinin meçhul dördüncü is-

tikametini ortaya getiriyor. Fakat,. planda gövdeyi verecek bir çok 

noktalıi.r ardın değildir. 

Dahili bölmelerin öncekiler gibi olması gayet tabiidir. Mesela: 

Ortada avlu, yanlarda odalar, eyvanl.ar, karşıda tekrar eyvan ve bü

yük oda,lar mevki işgal ediyordu. Kara ile işaret ·edilen üç bölme-
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den partinin daha durduğunu anlıyorum. Çizgiden parçalar, tıŞ hu· 

dudu ve bölmeleri gösteriyor. 

Bilhassa, sınır çizgilerinde. kara ile işaretli parça, iki taraftan a

mut jstikametinde ilerliyorlar. Onlaran el'an duran duvar kalınlığın

da temadi etmeleri lazımdır. HPlbuki, planda bu işaret çok ince bir 

duvar ölçüsündedir. ben onlı yanlış büluyorum. 

· Mevcut kısımlar ·Özerind~ yürüyen bu hatların kalın duv~r ölçü· 

lerinde gösterilmesi icabedeıdi. Bu istikametle iç bölme arasınde bir 

açıklık vardır. Onun da ana duvarı yanından ziyade bölmelerle avlu 

araSJnda bulunmaları ka.bildir. 

Sonra bu kısma paralel hattın köşeden itibaren içten devam et

mesi hiç doğru değildir. Söylediğim istikametin oldugu gibi yürüme· 

si lazım .gelir. Mevcut duvarın bu gün daha içerde kal~ığını görü

yorum. 

Binaenaleyh, bu istikamette büyük bitikler vardır. Plandan an

ladığım tipte bu partiler en karakterli · noktalardır. Fasatta, portalda 

çok kuvvetli değişmeler seziyorum. 

Porta( istilaktıtlerinde, 0rnementlerde, yazılarda, kapularda onu 

farkediyorum. Yapıda eksik bir architektur göze batıyor. 

Hastane, ufak şehirde olan tiplerden biridir. Fazla söz etmek 

için üstünde yeni incelemeler yapmak lazımdır. XII nci asır ortasına 

doğrudur. Bakımsızlık yüzünden acıklı vaziyet içindedir. 

V. KONYA 

Yerler.ini bildiğim iki hastane vardır. Birinde sonradan yapılmış 

m~drese oturuyor. Eski partiden yalnız eyvan duruyor. Büyük Kara

tay karşısındadır. Medrese duvarları, eski temeller üzerindedir. 

Şekli tam bir mustatildir. Çalıilde ayrı bölmeleri havidir. Konya· 

daki tiplerden büyük Karataya, benziyordu. Ondan bir kaç yıl sonra 

yapılmış xıı nci asır ör!'eğiydi. 

Üstüne yazılı, hiç bir döküment yoktur. Doğuda eyvan duvarı ve 
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mihrap sırçaları, Büyük Karatay karakterindedir. Yerden 200 m. al

tı köşe mavi çini ve üstleri kırmızı ve mavi tuğlalarla kaplıdır. 

Tuğlalar ve istifleri Sırçal! medrese'ye benziyorlar. 

Portalı, Büyük Karatay gibi idi. Architek,. ide~i iki kardeşin ya

pısında ayrı ayrı deiay etmiştir. Mesela : · Böyük Karatay'da · eyvan 

ve yan odal~r ·batıdadır. Soldakinde türb~ vardır. Hastanede onlar 

doğudadır. Sağ odada Dr, Emir Kemalettin yatıyor. 

Öb~r ·o.dalar poyrazda, kıble ve batıdadır. Üzerieri kapalı on beş 

bölmedir. Batıdan büyük portalla üstü kapalı Dieleye giriyor. Ora

dan böyük kubbeli meydana varıyordu. Odalar, etrafta zenteralize· 

olmuşlardı . 

. Tipi, mustatil içinde paraBel havlı formuyla murabba bir kubbe

den mürekkepti. Fasatta poıtal symetri prensibini terkediyor. Por· ' 

tatdan sonra · sivri kemerli dieleyi murabba formuyla hallediyor. 

Yaln_ız pençere açıklıkları poyraz hattı üzerinde bulunuyorla~_. · 

Porta!, kubbe ve iç arclıitektur Keluk Bin Abdullah'ın Pratiği

dir. Sahip Ata, Ince minare, Alaeddin mescit'i elementleri, yapıda 
monümental ide altında topluyor. 

Ikinci. tip, İnce minare, Büyük Karatay arasında bulunuyordu. 

Eskiden orada ·su birikiyordu. ~ Şimdi üstünde ·ev v~rdır. Onun . için 

inceliyenredim. 

J:Ialkta sakane adı el'an devam ediyor. Yapında mescidi duruyor. 

Sakane .mescidi demek yanlıştır. Dr. Nafiz etüdünde aslını araştırı· 

yor. Şifahane mescidi olduğunu aydın ediyor. 

Yapı izleri, söz edenlerin yıllardan Öncedir. Kitabeden, vakıf 

kağıdından Karaman örneklerinden saymak doğru değildir. 

Bir ço~ yapılar biliyor~m. Vakıfları, kitabeleri, tekniği biriirie

rine uymuyor. Meset·a : Konyada öyle bir çoklarını tanıyorum. Are; 

hitekturları eski olduğu halde, kitabeleri üzerlerine ·sonradan · koy. 

muşlardır. 

lncelemel:rde bu noktaları önde tutmak lazımdır. Kitabeleri, va

kıf kayıtları yanında y'apı architekturiY.le kontrol etmeliyiz. Yalnız · 

kitabe, yalnız kaydia anlatmak çok hatalıdır. 

XII nci asırda yapılmış olduğ\1 çok aydı~dır. Tipi hakkında . bir 
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şey ,. söylemek laziıiıse, Kays'eri ürnegine ben2:_emesi. pe~ mümkün-

dür. Konyada vücuda getirdikleri ti plere parall el oluyordu. 

Büyük Karatay ölçüsünde değildi ; Daha çok Architek.turun mo-
nümentala geçtiği yıllardan önc~ye aittir. · 

... 

VI. KASTAMONU 

Durumundan eski bir yangın geçirdiğini anlıyorum. Va~tin~e daha 

. iyi portalı varmış. Dekorlardan bazıları el'an duruyor. Porta! çok de- . 

rin bir niştir. Gördüğüm Selçuki medrese tipididir. 

Masif Architektur tesiri içindedir. Basık kemer derin aç~klıkta 

çerçeve oluyor. Sırçalı medresedeki şeritler yandan ve üstten dqlanı

yor, kaideler üstüne iniyor. Ornementli iki . üç mihrabı vardır. BÜyük 

kemer yuvarlağı, pek sade bir Friesle bağlanıyor . 

. Niş .kenarları porta! şeritlerinin ufak benzerleridir. Büyüğünde pek 

zenğin dekorlar bulmuyorum. Üç yuvarlaktan kitabe, amut hatlarla 
kapı üstü yazı şeridine iniyor. 

Selçuki yapılarının çoklarında kabartmaları çerçeveliyor: Xlll _ün

. cü .. asırda muhtelif örnekleri vardır. Bütün yap) bir hastane tipidi4ir. 

B~zıl~rı başka şey olarak yapıldığını söylüyorlar. Benim için h.iç -~iri 
sinin. orada yeri yoktur. Yanlış anlatmalardan birikmiş sözlerdir. 

BQy~k yangından sonra, kıymetli partıler yok .olmuştur. Muhtelif 

yılların Ônarmaİarı, büyGk rol oynamıştır. Iyilik diye yapılan faallyet
ler karakteri bozmuştur. 

Mus~atil bir tipi _ira e ediyordu. Ortada avlu, etrafta obalar ve ey

vanlar vardı. Onlardan me.scit, türbe, kitabevi, bir iki oda meydan

dadır. tek k e olarak yaptıklarına. ' inanamıyorum. 

Türkler, yılan Symbolini eskiden kullanıyorlardı. Modern Avrupa 

hastanelerinde tradistion halinde gördüm. Onu, Osmanlı Türkleri me
dizini branş etmişlere ver~işlerdir. 

Kayserili Arebitektin kurduğunu büyük. nişdeki Frieste okuyoruz. 

K~lük bin Abdullah'la Antalya monimentlerinden pratiğini biliyoruı;n. 

Orada, adı Cemalettin Yakubülkayseri diye ·geçiyor. 
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. Bu veya şu Arebitektin adı etrafında burada dolaşamıyacağım. Tıp 
Kelkük bin Aptullab tesiri altında bir çabalamayı gösteriyor. 

Yapıda, büyük diyeceğim. elementler kayıphr. Yukarıda belli et

tiğim karakterden izler, bana Konya . formalarını söylüyor. 

VII. AMASYA 

Gördüğüm tiplerden mostatil üstüne kuruludur. Zengin plastikli 

porta! vardır. F asattaki çıkıntısı, ahirleri yanında daha az kabarık

tır. 

Üroementler daha ziyade yaprak formlarındadır. Yapı materyalı, 

kumlu taş ve mermerdir. Porta! yanları, pençereler çok küçük ölçü-
de benzerlerdir. · 

Architekturu, Kelük bin Abdullah tes iri alhndadır. Benzeri por

taUar Karamanda Hatuniye, Erzurumda Çifte minare, Beyşehrinde Eş
r ef oğludur. Amasyada minare yoktur. Çifte minare fasad, pencere ve 

portalı ikinci bir .tiptir. 

Planı, Konyada sırçalı medreseye benziyor. Yalnız küçük ölçü· 

dedir. Mesela: likinde olduğu gibi, geniş dılıları sokak hattındadır . . 

İki mostatil salon ve ortası dieledir. Sırçalı medresede bir bölm~de 
yaptıran yatıyor. Amasyada o hal yoktur. Salonlar boştur. '{aktinde 

ders okut';Da yerleri olduğunu düşünüyorum. Yaz pratiklerinin or_ada 

yap'ıldığını ~nlıyorum. 

Sivri kemerli dielerden sonra avlu geliyor. Sırçalı gibi üstü açıktır. 

M ustatil formadadır. Doğu kıblede ve batı poyrazda üçer oda vardır. 
Salonlarla oda araları boştur. Eskiden mer~ivenlerin · orada oldukları 

çok kuvvetlidir. 

· Oqaların önle;inde, üÇer direkli argatlar vardır. Dört büyük salo· 

na yol gidiyor. Avl.uya bakan dip partide eyvan duruyor. 

Ötekiler yanında çok sade bir tiptir. Örganı büyük ölçüde değildir. 
Porta! taşında 1308 de kurulduğu yazılıdır. Stili, çok orijinal Selçuki 

medrese formudur. 
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VIII. AKSARAY 

Bütün yapıdan ufak alt parti meydandadır. Do~udan batiya 200 

m. ve 600 m. enindedir. Yüksekli~i 700 m. ve duvar kaİınlı~ı 230 

m. dir. Başka yapılarda kullanmak için taşlarını sökmüşlerdir. Te- · 

mellerde büyük eksiklikler vardır. Pla.nını yapamadım. Izlerden katlı 
bir yapı oldu~unu anl ıyorum. . 

Karaman o~ulları zamanından yazılı taşı vardır. Hoca Ihrahim bin 

lsmail Architekt idir. Kelük bin Abdullah ın yetişti;mesidi.r. 
Orada i kin ei bir tip Zincirli medresedir. Yapı daha duruyor, kü

çük ölçüde murabbadır. Karamanda Hatuniye karakterindedir. Poyra~ 

hattında bortal çıkıntı 'ile on~an ayrılıyor. 

Orta boşluk etrafını kaleler kuşahyor, Bölmeler Kayseri ve Akşe· 

bir tipidir. Geçti~m örnekler gibi, tek eyvanlı de~ldir. Poyrazda, do
~uda, batıda eyvaniarı vardır. 

De~u ve batı eyvaniarda genişlik birdir. Poyrazdakinde derinlik 

fazladır. Eyvan yanları, odalardır. Portalı ornementlerle süslüdür. 

Yanlarda, üstlerde yazı şeı:itleri dolanıyor. Porta! üstünde V emen 

yeteve"kelu Alailah yaz.ıhdır. Ebçet hesabile 1387 yıllarıdır. Söyledi: 

~ım h~staneden daha eskidir. Konya mektebi tekpiğidir. 

IX., TOKAD 

XIII üncü asırdan çok sevimli bir typtir. Gök medrese diyorum 

çünkü ·bu deyişim arhcitektur bakımından çok do~rudur. Mesela: Si
vastaki Gök medrese gibi, harici ve dahili architekturu çok zengindir. 

Güzel portalı kıble dılı üzerindedir. Konya Monümentlerindan 

Sırçalı med;ese- ve İnce minare gibi doğuya bakmıyor. Kenar çerçi- . 

veleri, ufak kabartma şeritlerd~n pek az 9erinli~e giriyor. Iki sivri . 

oyuğun ortasından portalın istila k tit li n işi başlıyor. 

Pek derin olmayan küçük fasadı stislüyor. Orneriıentlere geçiyor. 

Başka porta! yazı şeritleri orada, yalnız Ornemet hareketleri yapı

yor. Mesela : Portalda kap u kemeri parall el örnekler yanında sivri ye 
kaçıyor. 



. - :· 146 -

Arhcitekt, orada portalı yüce etmek ıçın bu formu tatbik ediyor. 

Belki' de, yapıldıktan sonraki onarmalada bu bal · yüze çıkıyor. O 

forma ilk olmasa bile, bütün. örnek lerde pek seyrek tesadüf .ediyorum. 

Portal .bu günkü durumunda, . orijinal karakterinden partiler kay

betm.iştir. Köşe direklerden ilki, yan çerçive şeritleriyle niş . arasın

da kabarık profiller yapıyor. Ikinci .d1r~klı:r, niş derinliğinin başla
dığı partiyle, kapu nişinin köşelerindedir. 

Direkierin profil vaziyeti, ikinci hali konstruktion'~an . ziyade Es 

thetig tesiriyle alakadardır. Portalda, monümental ideyi kuvvetligös
termek için onu· yapıyor. 

Planı mustatil formdadır. Yalnız, gövdenin içi büyük typler gi

bidir. Mesela: Sivas ölçüsüne yaklaşıyor. Bölme sayısı o kadar çok 

değildir. Yapı idesi büyük şehir karakteridir, 

Anlıyorumki, SelçukHer ora~a . büyük bir organa cevap vermiş

lerdir. Salonlar, zengin bölmeler kuvvetli suretle onu bana anlatı· 

yor. 

Karşıda: aynı tipte bir parallelli bulunuyordu. Fakat ondan bu

gün hiç bir iz yoktur. Onun da berikine yaklaşı~ karakterde oldu

ğunu ufak detay farklariyle ayrıldıklarını düşünüyorum. 

Benzeri tipler, Konyada büyük ve küçük Karataylardır. · Tokat

taki gibi birbirine bakar yapılmışlardı. Aralarında pek ufak bölme 
farkları vardır. 

Gök medrese'yi Medezin organında kullandıklarını kabul ediyo
rum. Poyrazda 1/3 partinin devam etmesi çok kabildir. lleHeme· öl

çüşüni.i bulmak için, sondaj yapmak lazımdır. 

Konya ~architekturidesinin Sivas karakterini andırıyor. Orada, ba

tiya düşeri eyvan yan salonlarındanki, Tokatta bir ölçüde ·değilair. 

Poyrazdaki türbe içindir. Mostatilde yanları boş bir murabba teşek

.kÜl etmiştir. Üstü kubbe ile örtülüdür. 

Konstrüktionu Keluk Bin Abdullah'ın Konyada . tatbik etti~i Ele

m~ntlerd.ir . Bütün yapı, yüksek bir arbcitektur mektebin pta~iklerini 
taşıyor. Onu ben · gürdüğüm bir çok kompozisyonlardan Keliik Bin 

Abdullahın yapıları arasına katıyorum. 

Konya, Babalık gazetesi 1937 senesi 
koleksiyonundan iktihas olunmuştur. , 

•. 
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