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1. GİRİŞ 

  Arkeometri, arkeolojide çeşitli fen ve doğa bilim dallarının matematiksel 

ölçüm ve analiz yöntemlerinin uygulanması ve kullanılması olarak tanımlanabilir. 

Günümüzde yapılan arkeolojik araştırılmaların kültür tarihi açısından, elden 

geldiğince eksiksiz olarak değerlendirilebilmeleri için, fen ve doğa bilimlerinin 

çeşitli dallarından birlikte yararlanılan bu yeni bilim alanından, diğer ülkelerde 

olduğu gibi son yıllarda ülkemizde de daha yoğun bir şekilde yararlanılmaya 

başlanılmıştır. 

  Aslında arkeometrinin başlangıcından 19. yy’ın başlarına kadar geriye gittiği 

söylenebilir. 1800’de ilk kez M.H. Klaproth (1743-1817) Berlin Bilim 

Akademisindeki sikkeler, camlar ve Ortaçağ heykelleri üzerinde gerçekleştirdiği bazı 

kimyasal analizlerin sonuçları hakkında bir bildiri verir. 19. y.y’ın sonlarına doğru ve 

yüzyılımız başlarında, gerek Avrupa’da Üst Paleolitik Devir mağara resimlerinin 

bulunuşu, Ön Asya’da, Anadolu’da başlayan ve yoğunluk kazanan arkeolojik 

kazılarda ele geçen çeşitli buluntular, metal, seramik, cam, duvar resimlerinin 

boyaları gibi organik malzemeden yapılan araç ve gerecin kimyasal analizleri büyük 

ölçüde artmaya başlar. Truva kazıları, Ur kral Mezarları’nın keşfi, Mısır’da özellikle 

Flinders Petrie’nin Negade kültürüne ait buluntuları, bu analizlerin daha yoğun bir 

biçimde yapılmasını sağlar. Böylece Klaproth’un analizlerini, Friedrich Rathgen, 

Cecil Henry Desch, J.R. Partington, H.H. Coghlan ve daha birçoklarının araştırmaları 

izler ve bunlar gitgide daha büyük bir ilgi ile karşılanır (Gilberg, 1987; Olin and 

Franklin, 1982). 

  Konya’nın Beylikler (12-13.yy) dönemine ait önemli yapılarından biri olan 

Şerafeddin Camisi kıble tarafında yapılan temizlik çalışmaları sırasında bir türbenin 

kriptası ortaya çıkmıştır. Burada Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü 

uzmanlarının ortaklaşa yürüttükleri kazılar sonucu, söz konusu türbenin kriptası 

dışında üst katın kasnak kısmı da temizlenmiş yapının plan şeması çıkarılmıştır. 

Yapıda antik çağlara ait bazı devşirme mermer bloklar yanında özellikle namazgâh 

olarak bilinen orta katın duvarlarında 30x30x5 cm ölçülerinde pişmiş toprak 

plakaların kullanıldığı görülmüştür. Bunlar birbirine kireç, kum karışımı bir harç ile 
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tutturulmuştur. Bunların renkleri genellikle yeşilimsi veya kiremit renginde olup, 

bundan da anlaşılacağı gibi, iki farklı kil kaynağından gelen malzeme kullanılarak bu 

tuğlalar şekillendirilmiştir. Tuğlaların bir yani üst yüzünde parmak veya başka bir 

aletle yapılmış çapraş vb şekiller bulunmaktadır. 

Konya tarihin en erken devirlerinden beri kilden yapılmış malzemenin 

üretildiği en önemli merkezlerden biridir. Konya yakınındaki Çatalhöyük Geç 

Neolitikten itibaren kerpiç ve çanak çömlek üretiminde öne çıkmış merkezlerden 

biridir (Akça et al. 2009). Konya’nın kurulduğu alanın alüviyal yapısı yüzünden 

topraktan tuğla vb inşaat malzemesi ve çanak çömlek yapımının en eski sanatların 

gelişmesi kolay olmuştur ve bu malzemenin kullanımı günümüzde de sürmektedir.  

Bu nedenle bu çalışmamızda söz konusu türbe temel alınarak, öncelikle 

Konya toprak hammadde kullanım teknolojik geçmişi arkeometrik yöntemlerle 

(Kapur et al. 1998) ardından üretim için kullanılmış olduğu tahmin edilen kaynaklar 

araştırılarak özellikle tuğla plakaların kullanıldığı başka inşaatlardaki çağdaş 

malzemelerle karşılaştırılmıştır. Sonuçta, söz konusu yapının dönemi ile ilgili 

mineralojik, mikromorfolojik ve tipolojik saptamalar ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Elde edilen veriler Türk Çini sanatının önemli bir döneminin üretim ve hammadde 

özelliklerini koyması açısından önem taşımaktadır.  
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2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 

 

2.1 Türbelerin Kökeni 

  

İslam dünyasında anıt kavramının en etkili şekilde gerçekleştiği yapılar 

türbelerdir.  Bununla beraber türbeler başlı başına bir konu olarak ele alınıp, doğru ve 

tam bir şekilde tahlil ve tasnif edilmemişlerdir. Bu, muhakkak ki, uzun ve zahmetli 

bir iştir. Türbeler başka yapı türlerinden hem sayıca daha çok, hem de (şehir, 

mezarlık, yol, köy, tepe vb) daha dağınık yerlerde yapılmışlardır. Ayrıca türbeler, 

yerel gelenek, istek ve zevkin amil olduğu özel seçim ve eğilimlere daha çok açık 

kapı bırakan bir yapı türü sayılabilir. Belki de bu yüzden öbür yapılardan daha çok 

çeşitlilik göstermektedirler. 

Anıtsal mezar fikri aslında İslam doktirini ile bağdaşmamaktadır. 

Muhtemelen bu yüzden, İslam kültürünün temelinin atıldığı bölgelerde X. yüzyıla 

kadar pek ender türbeye rastlanıyor. X. yüzyıldan itibaren anıt-mezar yapısının 

“moda” haline gelmesi olayı ise, Horasan ve Türkistan taraflarında ortaya çıkıyor. 

Bununla beraber, günümüze kalan en esik türbe Abbasilerin merkezinde yapılmıştır: 

IX. yüzyıl ikinci yarısından, Samarra’ da Kubbet-üs-Süleybiye. Halife El-Muntasır 

için böyle bir anıt-kabir yapılması annesinin Hıristiyan asıllı olmasıyla bağlı görülür. 

Eser form bakımından da, yakın doğu geleneklerini yansıtmaktadır: İç içe iki 

sekizgenin teşkil ettiği koridor ve merkezde kare plana tomplarla oturan kubbe. 

Böyle tavaf koridoru olan bir kubbeli yapı planı İslam aleminde ilk defa Kubbet-üs-

Sakhra’ da görülüyor. İki eserde de Suriye – Filistin bölgesindeki ambulatoryumlu 

erken-hıristiyan merkezi yapılarının etkisi açıktır. Bundan hemen sonra X. yüzyıl 

başından itibaren, Türkistan ve doğu İran’da türbe yapıları yayılmaya başlar. Tarihi 

bilinenlerin en eskisi Buhara’da 907‘ de yapılan İsmail Samani türbesi olan bu erken 

mezar anıtları, kübik bir alt yapının kubbe ile örtülmesi gibi Mezopotamya’dan Orta 

Asya’ ya kadar, İslam-öncesinden beri bilinen bir kuruluş esasına dayanıyor. Bu tipe, 

çeşitli ölçü ve detay farklarıyla günümüze kadar her bölgede rastlamak olasıdır. 

XI. yüzyıldan itibaren Horasan’ın kuzey yörelerinde, ilk bilinen örneği, 

Gaznelilerin hükmü altında bulunan Gurgan’da 1006’da yapılan Günbed-i Kabus 
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olan mezar kuleleri ortaya çıkıyor. Bu tür, hem toptan birkaç bini bulan İslami mezar 

yapıları arasında çok az sayıda eserle temsil edilmekte, hem de sınırları 

Azerbaycan’dan batıya ve İran’dan doğuya, yani Türkistan’a geçmemektedir. 

İşte, XI. yüzyıldan itibaren İran ve sonra Anadolu’da görülen mezar 

yapılarının form yönünden en etkili tipleri olan sivri külahlı, vertikal karakterli 

türbelerin, bu kale-kabirlerden geliştikleri; bunların da, göçebe çadırlarının 

monümental yapıya yükselişi olarak değerlendirilebileceği genel olarak kabul 

edilmiş gibi görünüyor. Bu yolda söylenenleri şöyle özetleyebiliriz: Orta Asya 

göçebelerinde iki safhalı ölü gömme usulü vardır: Ölüyü önce bir cenaze çadırına 

koyup tören yaparlar; sonra bilinmeyen bir yere gömerler. Ayrıca bu göçebelerden 

bir kısmının, mezar üstüne çadır kurma; kerpiç veya kamış ve ağaçtan bir kulübe, 

hatta taş ev yapma gibi adetleri olduğu ileri sürülür. Bu görüşler, aşağı yukarı şöyle 

sonuca bağlanmaktadır: Göçebe kavimler merhale yerleşip İslam medeniyetinde yer 

aldıkça birçok alanlarda olduğu gibi cenaze ve ölü gömme alanında da adetlerini bu 

medeniyete ithal ve adapte etmişlerdir. 

Strzygowski’yi takiben klasikleştiğini söyleyebileceğimiz bu görüşe karşı en 

taze kritikleri şöyle toparlayabiliriz: Türbelerle kıyaslanabilecek bir çadır tipini 

şimdiye kadar Orta Asya’da gösteren olmamıştır. Göçebe çadırından kerpiç veya 

tuğla mimariye geçişi gösterecek hiçbir arkeolojik bilgi elde edilememiştir. Yuvarlak 

formlu çadırlardan mimariye geçildiği zaman hiç olmazsa dairesel planlı yapılara ait 

geçit devresi bulmak gerekirdi. Orta Asya’da İslam öncesine ait, yakın doğu 

etkilerini açık olarak gösteren bir iki yapı dışında, daire planlı yapı bulunmamıştır. 

Orta Asya göçebelerinin yayıldığı alanlarda bilinen mezar tipi Kurgan’dır. Bir 

tümülüsten kubbeli ve piramidal örtülü veya kule-mezar tipine geçmenin örneklerini, 

tarihi delillerle tespitten henüz uzağız. Göçebe Türk çadırıyla türbe bağlantısının en 

çok aranabileceği yer, Türklerin büyük ölçüde yerleşip İslam medeniyetinde ilk yer 

aldıkları Türkistan olmalıdır. Halbuki bu bölgede masif, kübik bir alt yapı üzerine 

tromplarla oturtulmuş sağır kubbeli türbelerin ilk örnekleri teşkil ettiğini ve tipik 

olduğunu görüyoruz. Şu halde kule-mezarların menşeleri hakkında maddi verilere 

dayanan bir bilgiye sahip değiliz. Gerek biçim, gerek bu biçimin mezar olarak 

seçilmesindeki sebepler bilinmediğinden, göçebe çadırının anıtsal yapıya yükselişi 
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fikrini kesin olarak kabul etmek bugün için kabil değildir. Ancak yerine konmamış 

bir hipotez olarak ele alınabilir. Türbe yapısının çok eski bir sembolizmi beraberinde 

getirdiği ve bu sembolizmin formel hatıralara sahip olacağı kabul edilebilir. Fakat 

yüzyıllar boyunca gelişmiş bir mimari tasavvuru bu hatıralara bağlamakla onu 

açıklamak arasında çok mesafe vardır. Kule mezarların eski bir ahşap modelden 

geliştikleri kabul edilebilir. 

Burada şu hususların üzerinde durmak gerekiyor: Türbelerle bir dereceye 

kadar karşılaştırılabilecek; yuvarlak planlı, konik örtülü göçebe çadırları az da olsa 

zikrediliyor. Göçebe Türk toplumlarının mezarlarının üstünde çadır kurmaları, bir 

kulübe veya ev yapmaları adetinin nadir de olsa bazı yerlerde var olduğunu 

gösterebilecek kalıntı ve kaynaklar bulunmaktadır. Orta Asya’da seyrek de olsa 

daireyi planlı yapılar bulunmuştur. Arkeolojik verilere dayanarak göçebe kültür 

alanlarında, kuleli mezarlar bulunduğu söylenmektedir. 

Öte taraftan, Orta Asya’da göçebe ve yerleşik kavimlerin, birbirleriyle iç içe 

denecek kadar yakın bir yaşayış düzeni olduğu gibi, aynı topluluğa mensup bazı 

gruplar göçebe düzende yaşarken, bazı gruplarında onlara üs teşkil eden bir yerleşik 

hayat tarzını sürdürdükleri biliniyor. Bu Orta Asya yerleşmelerinde eskiden eskiden 

beri şehir surları ve saraylarla birlikte silindirik veya dört köşe kuleler yapılmakta idi. 

Böyle kulelerin Gazneli saray yapılarında da bulunduğu anlaşılıyor. Ayrıca yine 

Gaznelilerin muhteşem zafer kuleleri meşhurdur. Bu kulelerle, bunların form 

bakımından akrabası olan ilk mezar kulesi Günbed_i Kabusu’un birbiri ardından 

Gazneli ülkesinde ve devrinde ortaya çıkışı dikkat çekicidir. Şu halde mezar 

kulelerinin menşeleri hakkında ikinci bir hipotez olarak; (Arap ülkelerindeki erken 

örneklerle biçimce hiçbir ilgisi olmayan Orta Asya ve İran minareleriyle) mezar 

kulelerinin, şekil bakımından Gazneli kule-minarelerine dayandığı; bunlarında eski 

Türkistan şehir ve saraylarındaki kulelerle akrabalığı akla gelebilir. Mezar 

kulelerinin menşeleri hakkında bu iki hipotezide tarihi ve maddi delilleri adım adım 

takip ederek ispatlama imkanına bugün malik değiliz. Ancak Strygowski’nin; yalnız 

günümüze kalmış anıtlar değil yok olmuş yapılar tarzını benimseyerek, şimdilik her 

iki yolu da muhtemel kabul etmekle yetinmek zorundayız.  
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2.2. Anadolu Türbelerinin Biçimi 

 

Anadolu’ da bütün unsurları tamam bir türbe şu kısımlardan meydana geliyor. 

İçinde asıl mezar bulunan hücreyi havi oturtmalık = alt kat; sembolik lahitler bulunan 

ziyaret hücresinin yer aldığı gövde = üst kat ve nihayet örtü sistemi. 

Cesetler çok kere toprağa verilmeyip mumyalandığı için “mumyalık”ta denen 

mezar hücresini havi oturtmalığın, çoğunlukla büyük kısmı toprak altında kalır. Dış 

biçimi itibariyle, eserin bütününe bağlı olarak, kübik veya yatay dikdörtgen prizma 

tarzında olabilir. Kübik olanlar çoğunluktadır. İçteki mezar hücresi de çoğunlukla 

kare planlı, sivri veya yuvarlak, basit tonoz örtülüdür. Bazı eserlerde haç planlı 

olanlarına da rastlanıyor. Basit beşik tonozdan başka, geçme tonoz, aynalı tonoz ve 

pek azında da basık bir kubbe görünmektedir. Bazı erken örneklerde bu kısım 

ortasında bir destek kullanılmıştır. Bakım ve kontrol maksadıyla olsa gerek toprak 

seviyesi altında merdivenle inilen, adeta gizli, küçük birer kapıcıktan başka dışla 

münasebeti olmayışından; mumyalığı mahrem kılma eğilimi seziliyor. İçerde bozuk 

havayı değiştirip az da olsa aydınlık sağlamak için hücre duvarlarının üst kısımlarına 

dar menfezler açılmıştır. Gövde, bazı eserlerde oturtmalık üzerine doğrudan doğruya 

kurulabildiği gibi, bazılarında da bir geçiş tertibatı hazırlanmıştır. Bu esas itibariyle 

oturtmalığın üst köşelerinin pahlanmasıyla poligonal bir plana geçiş tarzında oluyor. 

Gövde kısmı çeşitli biçimlerdedir ve üstteki örtü sisteminin şeklide 

çoğunlukla bu kısma uygun olarak tayin edilmiştir. Türbelerin anıt yapısı mahiyetleri 

bilhassa bu kısımlarda tecelli etmekte, türbelerin form tasnifinde baş rolü, bu 

kısımların farklı ve benzer özellikleri oynamaktadır. Şimdi Anadolu türbelerinin söz 

konusu devirde belli başlı ne gibi formlar arz ettiğini, her tipin ilk ortaya çıkış 

tarihine göre düzenlenmiş kronolojik bir sıra ve bazı mühim örnekleriyle gözden 

geçirelim. Tabi burada yalnız müstakil veya bir başka yapıya eklide olsa,  mutlaka 

bir türbe yapısı hüviyeti, dış yapısıyla belirtilmiş eserler üzerinde duracağız. 

Herhangi bir yapının, ondan ayrı bir hüviyetle belirmeyen bir hücresinin türbe 

olarak kullanıldığı haller konumuz dışındadır. Amaç erken devir Anadolu türbelerini 

sadece yapı formu yönünden tasnif olduğu için, zikredilen örnekler esas itibariyle 

form yönünden tanıtılacak, genel olarak detaylara inilmeyecektir. Tarihsiz türbeler 
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içinde tahmin edilen devir belirtilmekte yetinilecek, bu tahminleri temellendiren 

üslup incelemelerine burada yer verilmeyecektir. 

Anadolu türbelerini, Vertikal ve Horizontal hereket ifade eden yapılar diye iki 

ana topluluğa ayırmak mümkündür. Her iki yönelmenin dengede bulunduğu örnekler 

varsa da, bunlar kuruluşları bakımından aslında iki ana topluluktaki alt gruplardan 

birinin varyasyonu mahiyetindedir. Vertikal karakterli türbelerde görülen çeşitlilik, 

aslında belli başlı bir prensibin varyasyonları kabul edilebilir. Bunların dışında tasnifi 

ile meydana gelen gruplar bazı bölge ve devir özelliklerini ortaya koymaktadır.  

 

2.2.1. Dikey Türbeler  

 

Vertikal karakterli türbeleri şu gruplarda toplayabiliriz: 

Poligonal Prizma Gövdeli, Primidal Külahlı Türbeler: Anadolu Türbelerinin 

büyük çoğunluğu bu tipte sanılırsa da, durum tamamen böyle değildir. Sayıları 

diğerlerini pek az farkla geçebilir. Belki de İran’ ın mezar kuleleri gibi, Anadolu’da 

en göz alıcı forma bunlar sahip olduğu için böyle bir kanaat uyanmış, Anadolu 

türbeleri denince ilk akla gelenler bunlar olmuştur. Bunlar da şu alt gruplar halinde 

gözüküyor: 

1-Sekizgen prizmal gövdeli piramidal külahlı olanlar: Poligonal prizma 

gövdelerinin büyük çoğunluğu bu alt gruptan olup Amasya Halifet Gazi (XII. yüzyıl 

ortaları), Divriği Sitte Melik (1196) gibi en erken türbelerden başlayarak, Hoşab’daki 

Sarı Süleyman Bey türbesi gibi XVI, yüzyıl örneklerinde de devam ederler. 

Halifet Gazi türbesi başka bir yapıya bağlı idi.^Sonradan bitişiğindeki bina 

iyice tahrip olmuştur.Yalnız bu binanın cephe duvarı uzantısı, türbenin cephesinde 

devam eder. Kriptanın iç kaplamaları döküldüğünden planını anlamak çok zordur. 

Şimdiki haliyle gayrı muntazam Beyzi bir mekan hissi vermektedir. Ortasında 

dikdörtgen planlı bir ayak tavanı tutmaktadır. Yıkıntılardan kesinlikle 

anlaşılmamakta beraber, örtüsünün basık kubbe tarzında olduğu tahmin edilebilir. 

Sekizgen prizmal üst kat içten kubbe, dıştan sekizgen piramidal külahla örtülüdür. 

Kamilen taştan yapılmıştır. İç ve dış yüzeyleri kesme taşlarla kaplanmıştır. Bitişik 
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bina duvarının devamı mahiyetindeki kuzey cephesi bir taçkapı özeniyle işlenmiştir. 

Zengin fakat arkaik karakterli bir dekorasyon kompoze edilmiştir. Kuzeybatı 

yüzünde, yukarıda ortasında küçük bir sütuna dayanan çifte kemerli penceresi vardır. 

Kemah’taki (XII.yüzyıl sonu, XIII.yüzyıl başlarından) Mengücek Gazi 

türbesinin gövde kısmı (üst kat) içten silindiriktir.Kripta ise sekizgen planlıdır ve 

ortada sekizgen prizmal bir ayak yelpaze gibi açılarak, tavanı dönen bir tünel 

durumuna getirmektedir. 

Aksaray’ın Bekar köyünde XII. yüyıl sonu, XIII. üzyıl başından olması 

muhtemel anonim türbe, muntazam kesme taştangövde üzerinde tuğla çatıya sahiptir. 

Bilhassa tuğla kısmının başladığı stalaktitli frizin yapısı ve dekorasyonu bu eseri İran 

yapılarına yaklaştırmaktadır. 

Aksaray yakınında Ervah tepe denen mezarlığın yamacında bir türbe 

bulunmaktaydı. Bugün izi bile kalmamıştır. Halil Edhem bir fotoğrafıyla beraber 

eseri tanıtmıştır. Sekizgen prizmal gövdesi kamilen tuğla ile yapılmıştı. Nefis tuğla-

mozayik kaplamasındaki kompozisyonlar sadece istif tarzı ve aralıkların etkisiyle 

meydana getirilmişti. Küçük bir yapı idi. Gövdenin tepesinde, külah eteği altında 

genişçe bir küfi yazı bordürü (ayetler) dolaşıyordu. Bunun üstünde mukarnaslı bir 

konsol- korniş, külah eteğine geçişi sağlıyordu. Bunun da üstünde sekizgen piramidal 

külah yükseliyordu. O zaman dahi epey zedelenmiş durumdaydı. Üst kata sonradan 

yıkılmış olan bir merdivenle çıkılıyordu. Bunun altında kriptaya girilen kapı yer 

alıyordu. İçerde mumyalı cesetler varken, İbrahim Bey Camiine nakledilmiş. 

Kitabesi mevcut değilmiş. Halil Edhem eseri Niksar Kırkkızlar, (1220 civarı) Sivas I. 

Keykavus türbeleriyle kıyaslayarak, XIII. yüzyıl ilk çeyreğine tarihliyor. 

Konya Alaadin Cami avlusunda, XIII, yüzyıl ilk çeyreğinde yapıldığını 

tahmin ettiğimiz bitmemiş türbe, yüksek kaliteli işçiliği ile klasik bir eserdir. İç 

yüzleri nişler ve oymalarla zengin bir ifade kazanmıştır. 

Kırşehir’deki Melik Gazi türbesinin 1250 civarında yapıldığı tahmin edilir. 

Sekizgen prizmal gövdenin üst köşeleri adeta “harici pandantif”ler diyebileceğimiz 

pahlarla konik tarzda daraltılmış ve sanki çatı bunun üstüne külah gibi geçirilmiştir. 

Çatı koniktir. Böylece hem grupta bir varyasyon, hem de organik kuruluşuyla 

mükemmel bir eser olarak karşımıza çıkar. 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                                      Özlem IŞIK 

 9

Kayseri’de Huand Hatun türbesinin, gerek külliyeyle sıkıştırılmış hissini 

veren eklenişi, gerekse Huand Hatunun yaşamakta olduğu yıllar, nihayet zengin ve 

giriftli tezyinatı göz önünde bulundurulursa, 1238 tarihli külliyeden dana sonra, XIII. 

yüzyıl ortalarını biraz geçen bir tarihte yaptırıldığı tahmin edilebilir. Bilhassa 

mukarnaslarla genişleyerek yükselen muhteşem oturtmalığı zikre değer. 

Niğde’de 1312 tarihli Hüdavend Hatun türbesi ve 1335 tarihli Sungur Bey 

Camiine bitişik türbe, konstrüksiyon bakımından bu tipin en ilgi çekici 

varyasyonlarından birini teşkil ederler: Sekizgen prizmal gövde, yukarıda hazırlanan 

mukarnaslı bindirmelerle cumba gibi taşan onaltı kenarlı prizmaya dönüştürülmüştür. 

Hüdavent Hatunun figürlü plastik yönünden zenginliği, bütün Anadolu-Türk 

mimarisinde ona mümtaz bir yer sağlar. 

Beyşehir’de 1301 tarihli Eşrefoğlu türbesinde sekizgen prizmal gövde 

üzerine, onaltıgen dar bir kasnakla geçilen konik külah oturtulmuştur. 

Mut’ta (XIV. Yüzyıl ortalarından) Büyük türbe veya Hocendi türbesi denen 

yapının gövdeye nisbetle çok yüksek külahı dikkat çekicidir: Türbenin kaide 

üstündeki kısmının, 1/3 ‘i gövde, 2/3’si piramidal çatıdır. Kapının üçgen ve frontonu 

ve içten sivri kubbeli olması diğer zikre değer özellikleridir.  

Kayseri’de (XIV. yüzyıl ortalarından) Ali Cafer türbesi, önündeki medhal 

mekanı ile bu tarzın, sekizgen prizmal türbeler arasında ilk örneği olsa gerektir. 

Bitlis’de (1393) II.Şerefhan türbesi denen yapıda, kübik oturtmalıktan 

sekizgen prizmal gövdeye, tromp görünüşlü, piramidal köşe unsurlarıyla geçilmiştir. 

Efes’teki (XIV. yüzyıl II. yarısından) Selçuk Künbedi denen ve 

Aydınoğulları’na ait olması gereken türbede, giriş cephesine yapıdan taşan bir portal 

kütlesi eklenmiş ve buna açılan derin ve büyük niş ile eyvan gibi bir görünüm 

sağlanmıştır. Külah yıldız planlı piramittir. 

Karaman’da 1432 tarihli Eminüddin ve XV. Yüzyıl son çeyreğinden Kızlar 

türbesinde gövde üstünde sekizgen prizmal kasnak ve üzerinde kubbe bulunmaktadır. 

İkisinin de kapı revakı olduğu anlaşılıyor. 

Bursa’da 1421 tarihli meşhur Yeşil Türbe’nin önünde yarım kubbeyle 

taçlanan ve iki yanda mihrabiyeleri olan büyük bir portal kütlesi vardır. Son 

zamanlarda bakım ve onarım dolayısıyla üzerinde çalışılırken üst pencerelerinden 
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birinde yukarı çıkan bir merdiven izi görüldüğü rivayeti vardı. Emin olmadığımız bu 

hususu tetkik edemedik. Üzerinde durulması gereken bir durum olarak not etmeyi 

faydalı görüyoruz. Bu eserinde sekizgen prizmal kasnak ve yüksek bir kubbesi 

bulunmaktadır. Mezar katı basit bir hücre olmayıp beş bölmeli, komplike bir plan arz 

ediyor. 

2-Ongen Prizmal Gövde ve Ongen Piramidal Külahlı Türbeler: Konya’da II. 

Kılıçarslan türbesi bu stilde tek eserdir.(XII. yüzyıl son çeyreği) İçten silindirik olup, 

kubbe eteğine kadar yükselen yarım silindirik nişleri vardır ve bu unsurun bilinen ilk 

örneğini veren Anadolu türbesidir. Külaha kadar muntazam kesme taştan, külah 

tuğladan yapılmıştır. Mezar hücresinin kubbesi moloz örgüdür. Kilit taşı yerinde bir 

taş kapak vardır. Mahzenin şimdiki zemininden 3.50 m. yükseklikte dört hava deliği 

bulunur. Kuzey-doğu tarafından altı basamaklı bir merdivenle buraya inilir. Mahzeni 

ihtiva eden oturtmalık toprak seviyesinden biraz yükselir. Doğu tarafında üst katın 

bugün cami haremine açılan kapısı sonradan yapılmıştır. Asıl kapısı, halen mezar 

hücresinin kapısı üzerinde bir pencere durumuna getirilmiştir. Bunun ve şimdiki 

kapının yer aldıkları nişlerle, şimdiki kapının karşısındaki nişte yükseğe birer küçük 

pencere açılmıştır. Sembolik lahit hücresinin zemini ahşaptır. Çok sade olan eserde, 

külah eteğinin altındaki iki yazı bordürü, durumunda olan kapı cephesinin 

kompozisyonu başlıca mimari tezniyatı ihtiva eder. Külahının altındaki iki bordürden 

yukarıdaki, lacivert zemin üzerine beyaz renkle ayet-ül kürsi; alttaki rölyef halinde 

ve farsça olarak II. Kılıçarslan, babası ve dedesinin unvanlarını havidir. Şimdiki 

pencerenin üstünde kuvvetli silme çerçeveli sanatkar kitabesi ve bunun üstündeki 

yan yana sıralı beş konsol, bu yüz deki en ilgi çekici unsurlardır. 

3-Onikigen Prizmal Gövde ve Onikigen Piramidal Külahlı Türbeler: 

Poligonal planlılar arasında sekizgenden sonra en çok bu tipte türbe yapılmıştır. 

Müstakil onikigen prizmal gövdeli künbet olarak ilk örnek Gevaş’ta 1359 tarihli 

Halime Hatun türbesidir. Alttaki mezar hücresi kare planlı ve basit sivri tonoz 

örtülüdür. Köşeye kaymış bir kapısı, üç tarafında dış ağızları süslü birer pencereciği 

vardır. Dışta kübik oturtmalığın köşeleri pahlanarak onikigen plana geçilmiş, üzerine 

okigen prizmal gövde oturtulmuştur. İçte de aynı planlı olan gövdenin yüzlerinde 

gayet süslü nişler bulunmaktadır. Ana akslardaki yüzlerinde bu nişlerin içine 
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birbirinin ayna pencereler, öbürlerine dar-uzun yırtmaçyari nişler açılmıştır. Örtü 

içten kubbe, dıştan onikigen piramittir. Tamamen muntazam kesme taşlarla 

yapılmıştır. Dışta külah eteğinde mukarnaslı bir korniş, külah yüzeyinde de 

silmelerin teşkil ettiği kartuşlar meydana getiren bir örgü, örtü sisteminin tezyinatını 

meydana getirir. 

 1388 ‘de idam edilen Alaaddin Bey’in Karaman’daki türbesi, bu tipin Orta 

Anadolu’daki tek temsilcisidir. Dıştan üç kenarıyla başka bir yapıya eklenmekteydi. 

Şimdi yıkanmış olan bitişik yapının, Alaaddin Bey’in yaptırdığı ve 1460’da yıktırılan 

bir cami olduğu kaydedilir. Van Gölü yöresindeki örneklerle, oniki kenarlı prizma 

gövdeden başka bir benzerliği olmayan bu eserin dilimli koni şeklindeki külahı 

başlıca ilgi çekici yanıdır. Prizmanın üst köşeleri küçük üçgenler halinde pahlanarak 

dairevi plana geçilmekte, külah bu kaide üzerinde yükselmektedir. Bu külahın yukarı 

kısmı kesik kalmaktadır. Tam kesinti yerinde görülen mukarnas kalıntıları, aslında 

buradan yukarısının başka bir tertiple tamamlandığını düşündürmektedir. 

 Karaman’daki örneğin dışında, bu tip Van Gölü çevresine münhasır 

görünüyor. Ahlat, Erciş, Muş yörelerinde, hepsi de birbirine benzeyen örneklerle 

karşılaşıyoruz. En sonuncusu da, Bitlis’te Şehitlik denen ve XVIII. Yüzyılda 

yapıldığı söylenen bu yapının örtü sistemi bu gün yıkılmıştır. Ön cephesinde bir 

yırtmaç nişi bulunmaktadır. 

4-Altıgen Prizmal Gövdeli Olan Türbeler: Tokat’ta Bulgaç Hatun adı verilen 

türbe, değişik bir yapı tasavvuru gösterdiğinden, diğer unik sayılabilecek eserlerle bir 

arada ele alınacaktır. 

Ürgüp Damsaköy’de XIV. Yüzyıl ilk yarısından Taşgın Paşa külliyesindeki 

1351-55 tarihlerinden Hızır Bey cephelerine açılan sivri kemerlerle baldaken tarzında 

bir yapıdır. 

Tire’de Rum Mehmed Paşa türbesi ile Menemen’de Manisa caddesindeki iki 

anonim türbeden biri aşağı yukarı Hızır Bey türbesi gibi kurulmuşlardır ve XV. 

Yüzyıla aittirler. 

Bursa’da 1449 tarihli Hatuniye türbesi altıgen prizma gövdenin önünde 

kütlevi portalı bulunan bir yapıdır. 
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5-Beşgen Prizmal Gövdeli Türbeler: Ankara’da Yörük Dede Türbesi bu türde 

tek eserdir. Basit bir tara eseri olmakla beraber ilgi çekici kuruluşuyla üzerinde 

durulmaya değerdir. Beşgen prizmal gövdede içten her köşedeki stalaktitler ve 

üzerindeki üçgen frizi ile kubbeye geçilmiştir. Dışta gövdeye doğrudan doğruya 

oturan ongen prizmal tanbur ve ongen piramidal külah kubbeyi örtmektedir. 

Penceresi yoktur. Güneydoğu’da sivri sağır kemerli, düz lehtolu bir kapısı vardır. 

İçte her yüzde birer sağır niş meydana getirilmiştir. Gövde ve tanbur bir sıra moloz 

taş, üç sıra tuğla nöbetleşmesiyle yapılmıştır. Külah tamamen tuğladandır. Girişteki 

sağır kemer, tuğlaların radyal dizilişiyle örülmüştür. XIV. yüzyıl sonlarına doğru 

yapılmış olsa gerekir.  

Kastamonu’da Nasrullah Cami ardında, Bayraklı Medrese avlusunda, 

kütüphane denen beş köşeli yapı da türbe olsa gerektir. XIV.-XV. Yüzyı geçişinde 

yapıldığı tahmin ettiğimiz eser, kütüphane olmak için çok küçük bir yapıdır. 

Bir Medrese Bölmesini İşgal Edip, Kümbet Gibi Oturtulmuş Örtü Sistemliler:

 Kayseri’de 1206 tarihli Çifte medreselerde, Gevher Nesibe Hatun’un olduğu 

tahmin edilen türbe, doğudaki medresenin doğu yan eyvanına bitişik hücresini işgal 

eder.Hücrenin altında bir de mezar katı vardır.Sembolik lahit hücresi içerden 

sekizgen prizmal olarak düzenlenmiştir ve yüzleri yukarıda sekizgen piramide 

dönüşerek kesiksiz devam eder.Böylece içtende sivri külah görünümünde ilk 

Anadolu-Selçuklu devri türbesiyle karşılaşıyoruz.Dahili prizmanın dört ana aksa 

rastlayan yüzlerinde yarım silindirik ve yüksekçe; kuzey, güney yüzlerinde ise daha 

küçük ve dört köşe planlı birer niş bulunmaktadır.Medrese damından yukarıda, 

sekizgen prizmal tambur ve sekizgen piramit çatıdan ibaret bir tertiple iç külah 

dışından örtülmüştür. Tamburun doğu ve batıdaki hariç, her yüzünde yarım silindirik, 

tıknaz kuleciklere benzeyen cumbalar vardır. İç külahta ana akslara rastlayan 

yüzlerdeki menfezlerin ağızları bu cumbalara açılır. 

 Sivas’daki 1217 tarihli I. Keykavus şifahanesinin güney yan eyvanında, 

1220’de bu sultanın türbesi hazırlanmıştır. Altta bir mahzen katının varlığı tahkik 

edilememiştir. Ziyaret hücresi haline getirilen eyvanın kareye yakın planı muhafaza 

edilmiş, yüksekçe bir üçgen frizi ile kubbeye geçilmiştir. Eyvanın medrese avlusuna 

açılan ağzı kapatılmış, meydana gelen sağır kemerin üzengi hattı altında, ortada kapı 
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iki yanda pencere olmak üzere üçlü bir tertiple cephe kompozisyonu meydana 

getirilmiştir. İçerde, bunun karşısındaki güney duvarında iki yanda ikişer katlı olmak 

üzere dört pencere, ortada büyükçe bir mihran yer almaktadır. Medrese damının 

üstünde kümbet görünüşünde onikigen prizmal yüksek tambur, içteki kubbe ve üçgen 

frizli kasnak kısmını örtmektedir. Muhakkak ki üstte de piramidal bir külah 

bulunmaktaydı fakat tahrip olmuştur. Eyvan kemeri örülerek teşkil edilen cephe ile iç 

ve dış örtü sistemleri tuğladandır. Bu tuğla yapılı kısımlarda, erken devir Anadolu-

Türk mimarisindeki nadir sırlı-sırsız tuğla ve çini mozaik dekorasyonunun nefis bir 

örneği verilmiştir. 

Kare Prizma Gövdeliler: XIII. yüzyıl başlarından olduğunu tahmin ettiğimiz 

Kayseri, Pınarbaşı’ndaki Melik Gazi kümbetinde, kesme taştan oturmalıkta yer alan 

mezar hücresi haç planlı ve duvarları içten tuğla kaplamalıdır. Yüksek kare prizma 

gövde ise tamamen tuğladan yapılmıştır. Dört cephede birer sağır kemer bulunmakta, 

içerde bunların üzerinde daha küçük sağır kemerler ve köşelerdeki trompların 

hazırladığı sekizgen planla kubbeye geçilmektedir. Bu gün kubbenin dışı Osmanlı 

Sultanı Abdulaziz devrine ait olması muhtemel taş levhalarla kaplanmıştır Ayrıca, 

kasnakla geçilmiş piramitten ibaret bir dış örtü sistemi olduğu tahmin edilmektedir. 

Tuğla kaplamaları vakur fakat çok zengin bir dekorasyon intibaı bırakmaktadır. 

Ahlat’ın Ergezen mahallesinde 1222 tarihli  Şeyh Necmeddin türbesi bazı 

düzensizleri olan kare planlı bir yapıdır. Yerliler, bir mahzeni varken yıkıntılarla 

dolduğunu, bu olaydan önce beşik gibi pencere arasında bir mihrabı, kuzey ve batı da 

birer penceresi vardır. İç ve dıştan muntazam kesme taş kaplama arasında moloz 

dolgu ile yapılmıştır. Kapının üstündeki kitabenin tarih bildiren kısmı kalabilmiştir. 

Nasıl bir örtü sistemi olduğu bilinmemektedir. 

Konya Hoca Cihan yolunda XIII. yüzyıl ikinci yarısından Mursaman türbesi 

de kare prizma gövdeli bir yapıdır. Alttaki kare planlı mezar hücresinin ortasında bir 

takviye kemeri bulunmakta, buraya ufak bir kapıdan merdivenle inilmektedir. Bu 

kısım moloz taşla, gövde tuğlayla yapılmıştır. Üç cephede alt iki pencereden biri kapı 

haline getirilmiştir. Bu durum aslı mıdır, değil midir anlaşılamıyor. Dördüncü 

cephede garip bir tertip vardır: Mezar hücresinin kapı üstünde yatay dikdörtgen 

şekilde, adeta vitrin gibi bir niş hazırlanmıştır. Tuğla istifi iki kat azaltılarak profilli 
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bir çerçeve içine alınan bu dikdörtgen alanda, tuğlalar merkezi eksene doğru iki 

taraftan inen diyagonal hatlarla büyük bir balık sırtı kompozisyonu teşkil etmektedir. 

Fakat zedelenmiş, moloz örgüyle onarılmıştır. Cephenin yatay dikdörtgenin altında 

kalan kısmı aynı şekilde moloz bir yapı gösteriyor. Bu durumunda aslı mı, yoksa 

onarımların sonucumu olduğu şimdilik bilinmiyor. İçerde prizmanın köşelerindeki 

tromplarla sekizgene, sonra da kubbe yuvarlağına geçilmektedir. Dışta yıkılan 

yerlerde bu tromplar gözükmekteyse de, prizmal yapının bunları örtecek kadar 

yükseldiği anlaşılıyor. Kubbe dıştan silindirik bir kasnak üzerine oturur gibidir. Bazı 

kaplama ve yıkıntı izleri, ikinci bir örtü sisteminin olabileceğini akla getiriyor. Fakat 

kubbe yüksekliğinin yarısında bir kirpi sırası dolaşıyor. Ayrıca tuğla kaplama, bir dış 

yüzey teşkil edecek düzen ve kalitededir. Bu durumda, kare prizma üzerine basit bir 

kubbe mi, yoksa dıştan kubbeyi örten ikinci bir örtü katı da mı kullanıldığını 

kestirmek bugün için çok zordur. 

Kayseri-Malatya yolunun kuzeyinde Koçcağız mevkiinde 1452 tarihli 

Dulgadıroğlu Süleyman Bey türbesi de bir bakıma bu gruba sokulabilir. Kripta katı 

da toprak seviyesi üstünde olup oturtmalık gövde ayrımı belirtilmeyen iki katlı kare 

prizmal bir yapı meydana geliyor. Kriptanın kapısı üzerinde balkon gibi bir sahanlığa 

açılan kapıdan üst kata girilir. Bu kısmın bir cephesi büyükçe bir kemerle eyvan gibi 

açılmakta, içerdeki sütunlarla galeri durumuna girmektedir. 

Kübik Gövde Üzerinde Poligonal Tanbur ve Piramidal Külahlılar: 

 a) Gövdenin üst köşelerinden, dıştan tromplarla tanbura geçilenler: 

Anadolu’da bu tarzın ilk örneği olarak Tokat’da 1234 tarihli Ali Et-Tusi türbesini 

tanıyoruz. Alt katı olup olmadığı tetkik edilememiştir. Yalnız temelinin muntazam 

olmayan taşlarla yapıldığı, gövde ve örtü sisteminin tuğla olduğu anlaşılıyor; fakat 

sonradan sıvanmıştır. İçte kareden köşe tromlarıyla sekizgen plana sonra yine sekiz 

köşedeki küçük tromp nişleriyle kubbe yuvarlağına geçilmektedir. Dışta da kübik 

gövdenin köşelerinden tromplarla yüksekçe sekizgen piramit külah bulunmalıydı. 

Tahrip olmuş, sonradan basit bir çatı örtülmüştür. Kuzey yüzünde bir, güneyde iki 

penceresi, doğuda bir kapısı vardır. Sokağa bakan güney yüz ön cephe olarak 

işlenmiştir. Yan yana iki yüksek dikdörtgen çerçeve tuğla profilasyonla 

derinleşmektedir. Bunların içinde yatay dikdörtgen pencere gözleri bulunmaktadır. 
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Süs kitabeleri, kemer köşelikleri ve alınlıkları oldukça zengin bir sırlı kesme tuğla-

çini mozayik tezyinatına sahiptir. 

 Yine Tokat’ta 1314 tarihli Nureddin İbn Sentimur türbesi de bu tarzda bir 

yapıdır. Altta bir mezar hücresi olduğu anlaşılmakta fakat içine girilmemektedir. 

Kübik gövdede içerden büyükçe üçgenlerle kubbeye geçilmekte, dıştan bir kısmı 

tromplarla geçilmiş yüksekçe sekizgen tanbur ve yıldız planlı piramidal külah 

örtmektedir. Gövde muntazam kesme taş, örtü sistemi tuğladan yapılmıştır. Güneyde 

bir kapısı, diğer üç yüzde birer penceresi vardır. Kapı gayet sade silmelerle 

dikdörtgen bir çerçeve içinde iki renk makaralı taşlarla yuvarlak basık kemerli bir 

tertip gösterir. Buna karşılık caddeye bakan doğu cephesindeki pencere, zengin ve 

XIII. yüzyıl sonlarından beri moda olan barok karakterli taş rölyeflerle süslenmiştir. 

Sekizgen tanburda ana akslara gelen yüzlerde sağır nişler teşkil edilmiştir. Külahta 

güzel biçiminden başka bir tenyini unsura başvurulmamıştır. 

 Ankara’da 1330–1331 tarihli Ahi Şerafettin türbesinde kübik gövdede içerden 

köşe tromplarıyla sekizgen plana, daha yukarıda üçgen frizi ve üstünde irice 

mukarnas yuvalarına benzeyen nişler frizi ile onaltıgen plana geçilmiştir. Bunun 

üzerine kubbe değil, onaltıgen piramit külah oturur. Piramidin yüzlerinde damla 

motifi biçiminde birer oluk bulunmakta ve nervürlü bir görünüm sağlamaktadır. 

Gevher Nesibe türbesinden sonra içte de sivri külah biçiminin muhafaza edildiği 

ikinci Anadolu künbeti bu eser olsa gerektir. Örtü sistemi dışta, kübik gövde üstünde 

sekizgen tanbur ve sekizgen piramidal külah şeklindedir. 

 Mustafa Kemal Paşa’da Lala Şahin Paşa türbesi, örtü sistemi içerde de sivri 

olan, tesbit edebildiğimiz üçüncü Anadolu mezar yapısıdır. Gömme sütunlara 

benzeyen kalın tuğla profiller, soğanvari külahın köşelerinden başlayıp kilit taşında 

birleşerek, iç yapıya nervürlü bir karakter kazandırmaktadır. Binanın yan duvarı 

uzayarak, önünde eyvan veya dehliz gibi bir kuruluş olduğunu akla getiriyorsa da, 

muhdes bir kısım mı; türbe ihata duvarına yaslandığından mı böyle görünür; yoksa 

gerçekten bir ön-mekan mı vardı bilmiyoruz.  

 Bursa’da 1413–1414 tarihli Devlet Hatun türbesinin kübik gövdesinin 

cephelerine ikişer kemer açılarak baldaken gibi bir kuruluş meydana getirilmiştir. 
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Baklavalı bir friz şeklindeki kasnakla içerde kubbeye geçilir. Dışta kübik gövde 

üzerine sekizgen tanburlu sivri külah oturmaktadır. 

 Yine Bursa’da 1486 tarihli Gülşah Hatun türbesi örtü sistemiyle Devlet 

Hatun’a benzer; fakat burada kübik gövde kapalıdır ve önünde bir portik vardır. 

 b- Kübik gövdenin üst köşeleri pahlanarak poligonal tanbur ve piramidal 

külaha geçilenler: Kırşehir’de 1272 tarihli Caca Bey Medresesi’nin doğu ön 

köşesindeki türbe, planda esedir bütünü içinde yer almakla beraber, dış formasyon 

bakımından yarı müstakil bir türbe yapısı olarak belirmektedir. Aslında medresenin 

bir hücresi olarak gelişen gövdenin üst köşeleri pahlanarak sekizgen tanbura 

geçilmiş, üstüne sekizgen piramit külah oturtulmuştur. İç örtü kubbedir. Medrese 

içine açılan merdivenli bir kapısı ve altında da kriptanın kapısı bulunur. Dış ön 

cephede gayet zengin ve büyük bir penceresi vardır. 

 Damse Köyü Taşgın Paşa Külliyesindeki 1303 tarihli Taşgın Paşa türbesi, 

Sivri Hisar’da 1308 tarihli Gazi Alemşah türbesi, Ahlat ve Kayseri’de birbirlerine 

çok bezeyen anonim türbeler, Bitlis’te 1533 tarihli IV. Şerefhan Türbesi… XIV. 

yüzyılda yayılan bu tipin örneklerindendir. 

 Bu tarzın bazı değişiklikler gösteren örnekleri arasında şu eserler bilhassa ilgi 

çekecidir: 

 Niğde’de 1345 tarihli Gündoğdu Türbesi’nde kübik gövde ile külah arasında 

kasnak yok denecek kadar incedir, onikigen piramit külahın yüzleri, kübün köşelerini 

pahlıyarak aşağı devam eder gibi bir intiba bırakır. Portalin üst köşeleri pahlı 

kısımlara doğru taşar. 

 Mut’da Küçük Türbe denen anonim yapıda çok yüksek bir sekizgen piramit 

olan külahın yüzleri gerçekten de kübik gövdenin üst köşelerini adeta aşağı inmekte, 

kasnak kısmı hiç bulunmamaktadır. 

 Ahlat’da Emir Ali Türbesi gövdeden örtüye geçiş tarzıyla bu gurubun normal 

bir örneğini vermekle beraber, kübün ön yüzü geniş ve büyük bir sivri kemerle eyvan 

gibi açılmakta, önünde duvarla çevrili bir avlucuk bulunmaktadır. 

 

Kübik Gövdesi Üzerinde Bir Kubbeliler: XIV. yüzyıldan itibaren gittikçe 

yaygınlaşan bu tipin örneklerinden Develi’ de Seyyid-i Şerif türbesinde içerde, 
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büyükçe üçgenlerle kubbeye geçilmiştir. Dışta ise bir geçiş unsuruna yer verilmeden, 

kübün üstünde kubbe doğrudan doğruya yükselmektedir. Dış biçimi hafifçe sivridir. 

Kuzeyde kapı, doğu ve batıda birer pencere, sağır güney duvarında bir mihrabı 

vardır. Kubbe eteğinde de ufak pencerecikler açılmıştır. Alt katı olup olmadığını 

bilmiyoruz. Dipteki kaide kısmına bakılırsa temeli moloz taştandır. Gövde ve kubbe 

tamamen muntazam kesme taştan yapılmıştır. Küçük mermer bir alem aynı zamanda 

kubbenin kilit taşıdır. Kubbeyi spiral bir şekilde dolaşarak yükselen, altları istiridye 

motifi işlenmiş oniki taş basamak vardır. Kubbe eteğinden yukarı altınca taş 

sırasında üç katlı meander görünüşünde silmeli bir kuşak kubbeyi kuşatır. Gövdenin 

saçak kornişi silmelidir. Kapı sade silmeler ve geometrik örgü bordürü ile süslüdür. 

Pencere alınlıkları itinayla işlenmiş, mihrap silmelerle çevrelenmiştir. 

 Kırşehir’de 1333 yılında ölen meşhur mutasavvıf Aşık Paşa’nın türbesi, 

Anadolu’da şimdilik tarihini kesinlikle bilmediğimiz ilk vestibüllü, müstakil örnektir. 

Kübik salonun kuzey yanında sivri tonozlu bir koridor mahiyetinde vestibül yer 

almaktadır. Altta bir mezar hücresi olup olmadığı kesinlikle anlaşılamıyor. Ziyaret 

hücresinin batı, doğu, güney yüzlerinde bir penceresi vardır. İçerde, dört köşede dört 

silindirik gömme sütun, duvarların iç yüzüne kurulu dört sağır sivri kemeri taşır. 

Dört pandatifle dairevi kubbe eteği kornişine geçilmekte, bunun üstünde hafifçe 

sivri, sekiz kenarlı ve yüksek kubbe yer almaktadır. Kuzey duvarındaki silmeli bir 

kapıdan vestibüle geçilir. Bunun batı ucunda portal, doğu ucunda bir pencere 

bulunur. Portal tarafında duvarlara karşılıklı iki niş açılmıştır. Salon tarafındaki daha 

derin olup, mihrabiye gibi bir niş daha ihtiva etmektedir. Pencere tarafındaki 

nihayette bir set vardır. Bu tarafta da dolap yeri gibi karşılıklı iki küçük niş bulunur. 

Tamamen som mermerden yapılan eserin giriş yüzü olan batı cephesi sade fakat 

muhteşem bir intiba bırakır. Portalın yana kaydığı cephe tertibinde ve istiridye motifi 

kavsaralı nişiyle bizzat portalde, güney (Müslüman Mısır-Suriye) havası 

sezilmektedir. Kubbe dıştan da içteki gibi kırık hatlı bir eğimle teşekkür eder. Yalnız 

dışarıda kubbenin bir de sekizgen kasnağı vardır. Ayrıca hemen hemen ortasında, 

keskin bir silme kubbeyi çevirir.  

 Bu tipin bir çok varyasyonu bulunmaktadır.  
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 Konya’nın meşhur eserlerin 1268 tarihili Sahip Ata Türbesi, bir yandan 

camiye, bir yandan Hani Kaha bağlanmakla beraber oldukça müstakil bir hüviyete 

sahiptir. Altta kriptası vardır. Kübik ve kubbeli türbe kısmının, önündeki geçiş 

koridoruna eyvan gibi geniş bir kemerle açılması, bu grubun ilgi çekici bir değişkeni 

olarak kabul edilebilir.  

 Manisa’da Saruhan Bey Türbesinin ön cephesi yanlara ve yukarı doğru taşan 

bir kütle teşkil etmekte, büyük ve derin bir sağır kemer bu cepheye bir eyvan 

görünüşü kazandırmaktadır. 

 İznik’te (XIV yüzyıldan) üstü açık kümbet de dört ayağa kurulu dört kubbe 

ile taşımakta idi.  

 Konya’da 1421 tarihli Has Bey Dar-ül-hüfazı denen yapının bir kriptası 

bulunduğundan, türbe olması gerekir. Şu halde, dışta kübik gövdeden üçgenler frizi 

ile geçilen, yüksekçe ve kirpi motifli kubbesi; tuğla üzerine zengin işlemeli mermer 

kaplanmış cephesi; nefis çini mozaikli mihrabı bulunan bu eseri de sözü ettiğimiz 

gruba sokmak mümkündür. 

 Bursa’da 1450 tarihli Abdal Mehmed türbesinde aksiyal bir giriş ve önde 

narteks gibi enine bir medhal koridoru bulunmaktadır. Konya’da musalla 

mezarlığında Şeyh Şücaüddin türbesinde (XVI. yüzyıl) dıştan tromp gibi görülen 

piramidal köşe unsurlarıyla küpten kasnağa geçilmekte, bunun üzerine de dilimli bir 

kubbe oturmaktadır.  

Silindirik Gövdeli, Konik Külahlılar: Bu tipin bildiğimiz ilk örneklerine Ahlât’ta 

rastlıyoruz: 1279/80 tarihli Hüseyin Timur-Asan Tegin ve 1281 tarihli Boğatay 

Akaşirin Hatun Kümbetleri. Her ikisinin de kübik oturtmalıklarının üst köşeleri 

pahlanarak onikigen planlı bir kaide hazırlanmış, bunun üzerine konik külahlı 

silindirik gövde oturtulmuştur. İçte her ikisinin de mezar hücreleri kare planlı geçme 

tonoz örtülü ve sembolik lahit hücreleri yine silindirik olup kubbe ile örtülüdür. Çoğu 

Ahlat türbeleri gibi bunlarda, Anadolu’nun en büyük türbeleri arasında yer alır. 

Kübik oturtmaları toprak seviyesinden çok yükseldiği halde, üst kata çıkacak bir 

merdiven izine rastlanmıyor. Belki de Ahlat tabiat ve harp felaketleri ile harap ve 

metruk bir hale gelemeden önce, henüz türbedarları ve ziyaretçileri varken, portatif 

ahşap merdivenler kullanılıyordu. Her iki türbede Ahlat’ın, zamanla kızıl 
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kahverengine dönüşen, işlenmesi kolay taşından muntazam bloklarla kaplanmışlardı. 

Basit veya demet halinde silmelerle birinde dikdörtgen çerçeveler içinde kemerler; 

diğerlerinde yalnız dört köşe çerçeveler meydana getirilmiş; böylece silindir yüzünde 

sahte tezyini cepheler hasıl olmuştur. Dört aks üzerinde bunlara birer kapı ve pencere 

açılmıştı. Hepsinin de birbirine benzer mukarnaslı nişleri vardır. Yalnız kapı olması 

gereken birer tanesinde türbelerin kitabesi bulunmaktadır. İkisininde gövdelerinin 

yukarısında beyaz mermer bordür, geometrik örgü halinde kompoze edilmiş kufi 

yazıyla ayetlere havidir. İkisinide külah yüzeylerinde silmelerle yalancı kemer 

sıraları işlenmiştir. 

 Esas itibariyle tamamen bunlara eş bir şekilde kurulup işlenmiş olan ve 

Ahlatlıların Usta Şagirt kümbeti dediği kitabesiz anıt, bu tipin ve genellikle Anadolu 

türbelerin en nefis örneklerinden birdir. Yalnız tezyini işleme ve kompozisyonları 

daha olgun, ölçüleri daha büyüktür. Ayrıca silindirin dış yüzünde, pencerelerin 

aralarındaki asklara rastlayan üçgen planlı ince uzun yırtmaç nişler bulunmaktadır. 

Dahilde de kuzey ve güney pencerelerinin yanlarında birer tane olmak üzere, dört 

köşe planlı dört niş yer alır. Bu yapının külahı altındaki mukarnaslı konsol-korniş, 

önceki örneklerden daha plastik bir işlenişe sahip ve üç katlıdır. Herhalde ilk iki 

kümbetten sonra, XIII. yüzyıl sonlarına doğru yapılmış olmalıdır. 

 Kemah’da Togay Hatun (XIV. yüzyıl) ve Kayseri’de Sırçalı Künbet (XIV. 

yüzyıl ortaları) silindirik gövdenin genel formasyona daha hakim olduğu örneklerdir. 

Kemah’takinin kriptası haç planlıdır. Konik külahın büyük bir kısmı muhafaza 

edilmiştir. Kayseri’dekinin yalnız bir kubbesi mevcuttur. Bunun da Kemah’da ki gibi 

konik bir dış çatısı bulunduğu tahmin edilebilir. Ayrıca bu eserin gövdesi içerde 

onikigen prizmal yapıdadır.  

 Erzurum’daki Cimcime Sultan türbesi ile Üç kümbetler diye anılan 

türbelerden bir tanesi bu grubun birbirlerine çok benzeyen iki örneğidir. Kriptayı 

havi oturtmalık kısımları da olmak lazım gelirdi. Lakin bugün her ikisi de, gövdenin 

altında toprağa gömülüdür ve bu alt kısmı araştırma imkanı şimdiye kadar hasıl 

olmamıştır. Silindirik gövdenin dış yüzeyinde oldukça kuvvetli bir silmenin devamlı 

dolaştırışıyla yalancı sağır kemerler ve böylece de tezyini cepheler teşkil edilmiştir. 

Dört aks üzerinde pencereleri; üç kümbetlerden biri olan eserde kuzeyde ayrıca bir 
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kapı bulunur. Her ikisinin de içte birer mihrabı vardır. Cimcime Sultan daha sadedir. 

Diğerinin pencere ve kapı silmelerinden başka, külah eteği kornişi de zengindir. 

Bütün Erzurum türbelerinde olduğu gibi, bunlarında konik külahlarının tepesinde 

kürevi topuz gibi bir taş alem bulunur. İkisi de kitabesiz olan bu eserler, İlhaniler 

devrinde, muhtemelen XIV. yüzyılda yapılmış olmalıdır. 

 Hem bu grubun, hem de genellikle Anadolu türbelerinin ilgi çekici değişiklik 

gösteren bir örneği, Ahlat’taki 1481 tarihli Akkoyunlu Emiri Bayındırın türbesidir. 

Burada, silidirik gövdenin kuzey tarafında bir kapısı bulunmakta; güney yarısı ise 

tıknaz sütunlara oturan dar kemerlerle bir galeri teşkil etmektedir. 

 Yine Akkoyunlu’lardan Zeynel Mirza’ya ait olan Hısn Keyfa’daki türbe (XV. 

Yüzyıl ikinci yarısı) tuğla mozaik ve çini mozaik dekorasyonu, soğan kubbesi ile 

çağdaşı Timurlu eserlerinin Anadolu’daki bir temsilcisi gibidir. Bunun da dahili 

yapısı prizmaldir.  

Prizmal Gövdenin Yukarıda Silindirik Yapıya Dönüştüğü Konik Külahlılar: 

 Bu tip, Kayseri’deki Döner Kümbet ayrı tutulursa, Erzurum’a münhasır 

görünmektedir. Kuruluş bakımından hepsinde aynı esas tekrarlanmıştır: Kübik 

oturtmalığın st köşeleri pahlanarak onikigen prizmal gövdeye geçilmiştir. Prizmanın 

köşelerinde çifte sütunceler veya devamlı silmelerle kurulan tezyini sağır kemerlerin 

üstünde gövdenin bünyesi değişerek silindirikleşmektedir. Bunun üzerine de konik 

külah oturtmaktadır. Döner kümbet XIII. yüzyılın son çeyreğinde yapılmış olmalıdır. 

O takdirde bu tipin ilk örneğini teşkil eder. Bilhassa figürlü plastikleriyle zengin 

dekorasyonu kendisine müstesna bir değer kazandırmaktadır. 

 Erzurum’daki Çifte Minareli Medresenin ana eyvanına bitişik türbe bu tiple 

beraber bütün Anadolu türbeleri arasında en muhteşem örneklerden biridir. 

Medreseyle birlikte veya ondan daha sonra, XIII. yüzyıl sonlarında yapılmış 

olmalıdır. Oturtmalık yere gömülüdür. Mumyalık kısmının dört yüzünde geniş ve 

derin birer sağır kemer bulunmaktadır. Doğu güney ve batı yüzlerinde bu kemerlere 

dar hava pencereleri açılmıştır. Kuzey yüzünde ise içten profillerle çerçeveli kapı 

bulunur. Buraya medrese eyvanından merdivenle inilir. Onikigen prizmal gövdenin 

iç yüzlerini zengin ve kuvvetli silmelerin teşkil ettiği kemerler çerçeveler. Güneyde 

bu kemerlerin içinde yarım silindirik muazzam bir niş, kuzeyde ise zengin profillerle 
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kuşatılan kapı bulunur. Ara akslara rastlayan dört yüzde alt alta ikişer katlı pencere 

nişleri ayrılmıştır. Pencere ve kapı bulunmayan sağır yüzlerde silme kemerler içinde 

boydan boya prizmal veya silindirik nişler meydana getirilmiştir. Kapının iki 

yanındaki yüzlerde basık kemerli birer kapı ile gayrimuntazam planlı birer hücreciğe 

geçilir. Bunlardan ana eyvana birer küçük pencere açılmıştır. Batıdaki hücrenin 

kenarına bir kapı açılarak altı basamaklı bir merdivenle dışarı çıkış sağlanmıştır. 

Yukarıda bugünkü duruma göre medrese ve türbenin dışında altıncı basamağın 

önünde bir sahanlık bulunur. Bu sahanlığın altında intizamsız bir intibak nişi olup, 

mukarnaslı kavsarası vardır. İçte, yukarıda, yüzleri çerçeveleyen kemerler arasındaki 

pandantiflerle dairevi plana geçilir. Konsol korniş teşkil eden ve yukarı doğru 

kademe kademe irileşen silmeler demeti üzerinde yarım kürevi kubbe oturur. Haricen 

de prizma yüzeyleri zengin silmelerin teşkil ettiği kemerlerle çerçevelenmiştir. Bu 

kemerler boyunca iri bir silme dolaşır ve bundan itibaren gövde silindire dönüşür, 

külah eteği çeşitli motifli bordürler, silmeler ve mukarnaslı kornişlerle kuşatılmıştır. 

Külahın kepesinde topuz gibi bir taş alem vardır. İç kaplamalar yeşil damarlı 

mermer, dış kaplamalar yeşil damarlı mermer, dış kaplamalar düz beyaz mermer 

bloklar; külah kaplaması kırmızımsı taş levhalarla yapılmıştır. Külah yüzeyinde 

silmelerin teşkil ettiği üç kat yalancı kemer sırası vardır. Prizma yüzlerini çeviren 

kemerler, eyvana bitişme cephesinde eyvan yüksekliğinin üstünde tamamlanırlar. Bu 

durum, yapının medreseyle bir arada tasarlandığı veya sonradan burada mevcut 

kontrüksüyona uydurulduğu fakat her halükarda medreseden önce yapılmadığı 

keyfiyetini açıklar. 

 Erzurum’da 1310/11 tarihli Yakutiye Medresesinde de, ana eyvana bitişik, bu 

tipte bir kümbet vardır. Ancak bu türbenin medreseden daha önce yapıldığını tahmin 

ediyoruz. Şöyle ki: Ana eyvanın kuzey yanında bir geçiş hücresi bulunmaktadır. 

Burada, türbenin prizmal yapısının bir köşesi ve buna birleşen iki yüzü kısmen 

görülebilmektedir. Geçiş hücresinin tavan ve duvarları bu köşe ve cepheleri gayri 

muntazam bir şekilde kesmektedir. Köşede prizma yüzeylerini kuşatan kemerlerin 

ayağını teşkil eden bitişik çifte sütunceler ile gövdeye oturtmalığı ayıran iri silmeli 

kornişin, geçiş hücresinin tavan ve duvarlarının içinde devam ettiği, tahrip olan 

yerlerde fark edilebilmektedir. Bu durum, türbenin önceden mevcut olduğunu; 
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medresenin sonradan onu da ihata edecek tarzda inşa edildiğini düşündürüyor. Ayna 

tonoz örtülü, kare planlı mumyalığa medreseden merdivenle inilen bir antreden 

geçilmektedir. 

Kübik Gövdesi Üzerinde Künbet Şeklinde Adeta İkinci Bir Gövde Gibi Örtüler: 

 Amasya’da XIII. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilen Gök 

Medrese Camii denilen eserin doğu duvarına bitişik türbe, bir irtibata rağmen cami 

bütününün dışında inşa edilmiş müstakil bir eserdir. Kübik gövde kısmı cami ile aynı 

yüksekliktedir. Camiye bitiştiği batı yüzünde büyük bir kemer vardır. Bu kemerin 

buruya sonradan yapıldığı görülmektedir. Türbeye birleştiği yerde kemer açıklığı 

muntazam blok taşlarla örülmüş, kareye yakın şekilde ve kemer aksında sola kayan 

bir geçiş açıklığı bırakılmıştır. Kemerin altında, mumyalığa inen bir merdiven 

bulunur. Mumyalık kare planlı ve beşik tonozludur. Ziyaret hücresi de kare planlıdır. 

Güney, Kuzey ve doğu yüzlerinde büyük birer penceresi vardır. Onikigen kasnak ve 

üçgenler friziyle kubbeye geçilmektedir. Dıştan bu kübik yapı üzerine, kubbeyi 

örtecek şekilde ve hiçbir geçiş unsuru kullanılmaksızın, sekizgen prizmal yüksek bir 

tanbur ve onun üzerine de sekiz köşeli yıldız planında piramidal bir külah 

oturtulmuştur. Kübik yapı muntazam taşla, prizmal ikinci gövde gibi tanbur tuğla ile 

kurulmuştur. Sekizgen prizmanın yüzlerinde tuğla silmelerle dört köşe çerçeveler ve 

içlerine de sağır nişler teşkil edilmiştir. Bütün bu kısımlarda, kesme sırlı tuğla 

mozayiklerle zengin bir dekorasyon bulunmaktadır.  

 Sivas’ta 1347 tarihinde ölen Ertenaoğlu Şeyh Hasan Bey’in Güdük Minare 

denen türbesi bugün tamamen müstakil bir yapı gibi görünmekle beraber, kuzeydoğu 

ve kuzeybatı köşelerinde bitiştiği eski bir duvarın yıkıntıları vardır. Şu halde bunun 

da Amasya’daki gibi, bir cephesiyle başka bir yapıyla bitişen, yarı müstakil bir türbe 

olduğu düşünülebilir. Toprak altında kalan kriptasına girmek imkanını bulabildik. 

Burası sivri tonoz örtülü iki koridorun kesişmesiyle hasıl olan haç planlı bir hücredir. 

Kuzey tarafında, üst kat kapısının eşiği altında bir girişi vardır fakat bugün toprağa 

gömülmüştür. Diğer üç tarafta birer dar pencerecik vardır. İçte güney ve doğu 

pencereciklerinin altında, duvarda gayet iri ve yüksek kabartma dairevi rozetler 

bulunur. Bunların yüzlerine yine kabartma olarak, doğudakinde bitkisel, 

güneyindekinde geometrik örgü kompozisyonları işlenmiştir. Kübik gövdede yer 
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alan ziyaret hücresinin de kuzeyde kapısı, diğer üç cephede birer penceresi vardır. 

İçerde pandantifler, üç katlı mukarnaslar ve yirmi kenarlı bir kaide ile kubbeye 

geçilmektedir. Dışta, bu kubbeyi örtecek şekilde, üçgenler frizi ile yirmi kenarlı bir 

kasnağa, oradan da silindirik, yüksek tanbura geçilmiştir. Üstü bugün çirkin bir 

çatıyla örtülü olan bu kısmın asli örtüsü nasıldı bilmiyoruz. Kübik kısım ve temel, 

taşla inşa edilmiştir. Kübik kısım dışta büyük ölçüde mermerle; yalnız üst kısmı 

genişçe bir bordür halinde tuğla ile kaplanmıştır. İkinci gövde durumundaki dış örtü 

sistemi kamilen tuğlayla yapılmış ve tuğla mozayikle kaplanmıştır. 

 Bugünkü yapıları birbirine oldukça benzeyen Konya’daki Mevlana ve 

Akşehir’deki Seydi Mahmut Hayran türbeleri de bu gruba girer. Ancak her iki 

eserinde bugünkü yapılarının asli hallerine uygun olup olmadığı şüphelidir. 

 Seydi Mahmut Hayran, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi 193 noda 

kayıtlı sandukasındaki kitabeye göre Hicri 667’de ölmüştür. Miladi 1269 yılını veren 

bu tarih civarında türbenin ilk inşasının tamamlandığı düşünülebilir. Türbe kapısının 

üstündeki kitabe, 1049/10 tarihinde Seydi Mahmut Hayran’ın torunu Seydi 

Muhiddin’in türbeyi tecdid ettirdiğini belirtiyor. Eğer sonradan başka esaslı 

müdahaleler olmamışsa, bugünkü yapı 1049/10’a aittir. Bir kriptası olup olmadığı 

bilinmiyor. Toprak seviyesi üstünde kübik bir alt yapı üzerinde, kamilen tuğladan, 

künbet gibi ikinci bir gövde görümünde dış örtü sistemi kurulmuştur. Kübik kısım 

çok zedelenmiş, çirkin onarımlarla korunmuştur. Dört ayağa kurulu dört kemer bu 

kısmın esasını teşkil eder. Aslında da bugünkü gibi kemerler duvarla örülerek 

sağırlaştırılmış ve böylece kapalı bir mekan meydana getirilmiş miydi; yoksa 

kemerler açık bırakılarak bu kısım baldaken tarzında mı kurulmuştu, bunu da 

kestirmek bugün için pek zordur. Her halükarda bu kısım bugün, karışık malzemeyle, 

düzensizce yapılmış köy evlerine benzemektedir. Yalnız iç örtü sistemi asli halini 

epey korumuştur. Karenin köşelerinden baş aşağı çif üçgenlerle onikigen plana 

geçilmiştir. Bunun üzerine silindirik bir kasnak ve kubbe oturmaktadır. Dıştan bu 

kubbeyi örtecek şekilde, damın üzerine onaltıgen prizmal bir tanbur kurulmuştur. 

Tuğla profillerle prizmanın yüzlerine dört köşe çerçeve ve sivri sağır kemerler 

işlenmiştir. Bu kısmın üstünde, prizmanın her yüzü üstüne bier tane rastlamak ve 

tepeleri çeri eğilmek üzere üçgenler frizi dolaşır. Bu frizden, her üçgenin üzerine 
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birer tane rastlayan onaltı yarım silindirik dilimi havi kısım yükselir. Çatı nasıldı 

bilmiyoruz. Bu gün sekizgen gövde kısmında sırlı ve sırsız tuğla mozayikten 

devşirme çini levhalar da bulunmaktadır.   

 Mevlana türbesi çok daha fazla kurcalanmıştır. Bu türbe etrafında bugün 

mevcut külliyenin daha Mevlana sağken, babası Bahaeddin Velet ölünce, I. 

Keykubad’ın emriyle yapılan mezar ile nüvesinin atıldığı ve günden güne inkişaf 

ederek şimdiki halini aldığı anlaşılıyor. Hatta Emir Bedreddin Gühertaş’ın eskiden 

sultanların gül bahçesi olan bu mevkide I. Alaeddn Keykubad emriyle Mevlena’ya 

bir medrese yaptırırken, Bahaeddin Veled’in mezarı üzerine bir türbe de inşa ettiği 

söylenir. Mevlana 1273 yılında ölünce, babasının yanına gömülmüştür. Sonradan 

emirlerden Alemüddin Kayser Bin Abdullah’ın Muineddin Pervane ve karısı Gürcü 

Hatun’un para yardımlarıyla buraya bir türbe yaptırdığı ve mimarının kimyacı 

Bedrdeddin Tebrizi olduğu da söz konusudur. Bu iş ne zaman yapılmıştır, 

bilmiyoruz. Karamanlılardan Mirza Halil Bey’in oğlu Alaeddin Bey Silifke 

seferinde, Görkes’i raptederse ganimet ile Mevlana’ya bir yeşil türbe yaptırmayı 

adamış ve zaferden sonra gerçekten de yaptırmış. İkinci gövde kısmı II. Bostan 

Çelebi’nin postnişinliği esnasında zelzeleden yıkılmıştır. II. Sultan Mustafa’nın 

izniyle Amca Hüseyin Paşa, konik ve dilimli kubbeyi eski şekliyle yapmış. Eser II. 

Mahmut çağında esaslı bir tamir görmüş, yeşil çiniler, Kütahya mamulatı ile 

değiştirilmiştir. V. Mehmed zamanının tekrar Kütahya mamulatı çini kaplamalar 

yenilenmiştir. Böylece, eseri bu tipe sokmamıza sebep olan bugünkü kuruluş tarzının 

asli olup olmadığını kestiremediğimiz gibi, bugün mevcut durumların hangileri 

orjinalin kalıntılarıdır, onu da tam bilemiyoruz. Ancak kriptası ve bunun üzerinde 

baldaken vari veya kapalı kare planlı kısım ilk yapıdan kalmış olmalıdır. Kübik ayt 

yapıdan yarım silindirik dilimleri olan ikinci gövdeye geçiş aşağı yukarı Seydi 

Mahmut Hayran türbesindeki gibidir. 
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2.2.2. Yatay Türbeler 

 

 Bunların arasında yalnız gövdesi tek bir eyvan şeklinde düzenlenmiş 

olanlarla, dikdörtgen planlı, baldaken gibi türbeler bir alt grup halinde 

toparlanabilmekte, Amasya’da Turumtay türbesi gibi bazı eserler aşağıda görüleceği 

gibi, horizontal karakterleri dışında, başka yapılarla ortak olabilecek bir mimari 

formasyon ihtiva etmektedirler. 

Gövdesi Tek bir Eyvanılar: Bu tip türbelerin sanıldığından daha fazla olduğu 

anlaşılıyor.En meşhur tipik örnekleri Konya Musalla mezarlığındaki Gömeçhane 

denilen türbe ile Akşehir’in Reis Bucağındaki Emir Yavtaş türbesidir. 

 Gömeçhane denilen türbenin IV. Kılıçarslanı’ın karısı Gümaç Hatun’ a ait 

olduğu söylenir. Bir de medrese vakfettiği anlaşılan bu hatunun ne zaman öldüğü, ne 

zaman bu türbenin yapıldığı bilinmemektedir. XIII. yüzyıl sonlarına doğru inşa 

ettirilmiş olduğu tahmin edilebilir. Üçte biri nisbetinde olan alt kat muntazam blok 

taş kaplamalıdır. Üst kat tamamen tuğlayla yapılmıştır. Dikdörtgen ylan üzerine 

kurulu yapının alttaki mumyalığına, kuzey cephesinden merdivenle inilen bir 

kapıdan girilir. Basit tonoz örtülüdür. Bu kapının üstüne gelecek şekilde iki taraflı 

merdivenle üst kata çıkılır. Üst katta basit sivri tonoz örtülü bir hacimden ibaret olup, 

önü eyvan şeklinde açıktır. Cephe, bu eyvanın ağzını kuşatarak yanlara ve yukarı 

doğru binanın esas bünyesinden dışarı taşar. Bu cephe ve eyvan kemeri ile en 

azından tonozun iç yüzünün, zengin çini mozayik dekorasyonu ihtiva ettiği, 

kalıntılardan anlaşılmaktadır. Bütünün üçte biri nisbetindeki alt kısım muntazam 

blok taş kaplamadır. Kamilen tuğladan yapılan üst kat duvarları yukarıda kale 

mazgalları gibi dişlerle son bulur. İki yan cephede üçgen planlı payandalar vardır.  

 Reis’deki türbe de anonim denecek durumdadır. Yalnız içinde beyaz sıva 

üzerine kırmızı boyayla bir neshi yazı artığı görülmektedir. Burada okunabilenler, bu 

kabrin Emir İsfehselar Cemaleddin Uluğ Kutluğ Yavtaş Bey’e ait olduğunu 

belirtiyor. Kitabe orijinal midir, hangi zamana aittir ve bu Bey kimdir bilmiyoruz. 

Türbe ilk örnek için düşündüğümüz gibi XIII. yüzyıl sonlarına doğru yapılmış 

olabilir. Bu da aşağı yukarı aynı şekilde kurulmuştur. Yalnız alt kat kesme değil 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                                      Özlem IŞIK 

 26

moloz taşla yapılmıştır. Bugün, üst katın tonoz örtüsüne zarf ödevi gören dış 

kaplamalar tahrip olduğundan, dıştan da bir tünel gibi görünmektedir. 

 Afyon’un Boyalı köyünde bir medrese, kuzeyinde sekizgen prizmal taş 

gövdeli, sekizgen piramit tuğla külahlı Kureyş Baba denilen türbe ve doğusunda 

taştan inşa edilmiş eyvan tarzında bir türbe bulunmaktadır. Türbenin cephesi tuğla 

kaplamalıdır. İki yandakilerden başka, doğu arka yüzünde de üçgen planlı bir 

payandası vardır.  

 Amasya’da Halifet Gazi Türbesi’nin karşısında yine bu tarzda iki türbe 

bulunmaktadır. Birinin içinde Şad Geldi Paşa adı 1381 tarihli bir kabir taşı bulunmuş 

ve türbe de bu adla anılmıştır. Muhtemelen taştan yapılmış bir eserdir. 

 Kastamonu’da Ata Bey Camisi karşısında bulunan, kimisinin İsa Dede, 

kimisinin AtaBey türbesi dedikleri yapı ile yine aynı şehirde Aşıklı Sultan denen 

türbe de eyvan tarzında yapılmışlardır. Aşıklı Sultan’ın tarihi bilinmemesine karşı, 

İsa Dede türbesinin duvarında, ortadaki rakım kırık bir tarihi ihtiva eden kitabe 

vardır. Burada 8?2 okunuyor. Bu, 802’den 892’ ye kadar herhangi bir rakam olabilir; 

yani türbe miladi 1400 ile 1487 arasında herhangi bir yılda tamamlanmış olabilir. 

 Kayseri’de de muntazam blok taştan yapılmış ve “Beşparmak” denen bir 

eyvan türbe var. Bununda anıtsal bir ön cephesi olup iki yan cephesinde gömme 

prizmal kuleler görünümünde, konik külahlı birer payanda bulunmaktadır. Geniş, 

silmeli bordürler cepheye dörtköşe bir çerçeve teşkil etmektedir. Eyvan ağzı kemeri 

de iki kademe halinde profil veren taş sıralarıyla meydana getirilmiştir. Yine kuvvetli 

fkat sade profilli korniş, yatay bir şekilde yapının dış cephelerinin orta yüksekliğinde 

dolaşarak, iki katın ayrımını belli ediyor. Bunun üstünde payandaların bünyesi iri 

profil demetlerine dönüşüyor. Eyvan ağzı kemeri sonradan duvarla örülmüş, buna da 

basit bir kapı ve pencereler açılmıştır. Kapının önüne tek taraflı ve aynı şekilde 

muhdes intibaını veren bir merdivenle çıkılmakta, bunun altında basit köy yapılarını 

andıran alt kat kapısı görünmektedir. Aslında iki taraflı ve daha zarif bir merdiven 

kompozisyonu olduğu düşünülebilir. 

 Niğde’de 1324 tarihli, Beylerbeyi denen türbe bu tipin güzel bir varyasyonu 

meydana getiriyordu: Eyvan ağzı kemeri sağır tutularak, içine bir orta sütuna 

dayanan çifte kemer açılmıştı. Bu, bir kemerin içinde çifte kemer motifinin Beylikler 



2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR                                                                      Özlem IŞIK 

 27

ve erken Osmanlı mimarisinde yaygınlaştığı görülüyor. (Niğde Ak Medrese, Bursa 

Muradiye Cami gibi) 

 Muhtemelen XIV. yüzyılın orta civarında yapılmış olan Amasya’da Sultan 

Mesud Türbesi denen yapı da bu grubun diğer bir varyasyonudur. Bunun da ön 

cephesi yukarı ve yanlara taşkındır. Hemen bütün bu yüzü kaplayacak kadar geniş bir 

segment kemer açılmıştır. Kemer açıklığının ortasına yine segment kemer açılmıştır. 

Kemer açıklığının ortasına yine segment kemerli bir kapı konstrüksüyonu 

yerleştirilmiştir. İçerde basit tonoz örtüyü ortadan destekleyen bir takviye kemeri 

yapılmıştır. Kriptası hakkında bilgi edinilememiştir. 

Dikdörtgen Planlı, Baldaken Tarzındakiler: Geniş bir alan ve uzun bir süre içinde 

rastlanan eserler olmakla birlikte bir dereceye kadar bir grup sayılabilirler: 

 Bitlis’de II. Şerefhan (1394–1421) adlı bir derebeyinin kızlarına ait olduğu 

söylenen ve “Üç Bacılar” denen yapı dikdörtgen planlıdır. Geniş yüzlerinde ikişer, 

dar yüzlerinde birer sivri kemer açılmıştır. İçerden sivri tonoz, dışarıdan beşik çatı ile 

örtülüdür. İçerde ortasında bir takviye kemeri vardır. Tamamen muntazam blok taşla 

yapılmıştır. Kriptası olup olmadığı anlaşılamamıştır. Kemerleri sonradan molozla 

doldurulmuştur.  

 “Sıvas Şehri” adlı eserde bu tarzdadır. Yalnız burada cephelere kemer açma 

durumu olmayıp, cepheler kemerlerden ibarettir.  

 Yine Sivas’da Abdülvehap Gazi Mezarlığı’nda böyle bir türbe vardı; fakat 

tetkik edemedik. 

 Edirne’de Mimar Sinan’ın torunu denen türbe ile İstanbul’daki Sinan’ın 

bizzat kendi türbesi bu tarzın geç devre uzantıları olarak görülebilir. 

 Anadolu Türk Mimarisi’nin erken devrine ait türbeleri şimdilik ancak bu 

şekilde tiplere ayırabiliriz. Birçok eser de, seri halde uygulanmış gruplar meydana 

getirmeyip başlı başına birer tip ortaya koyuyor. 

 

2.2.3. Değişik Türler 

 

 Erzurum’da XII. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığını tahmin ettiğimiz Saltık 

Künbedi denen yapı sekizgen prizmal bir gövdeye maliktir. Prizmanın cepheleri 
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üçgen çatılarla taçlandırılmıştır. Bunun üzerine yüksekçe bir silindirik tanbur 

kurulmuş ve içten kubbe, dıştan konik bir külahla örtülmüştür. Gövdenin ortasına 

yakın yükseklikte keskin silmeli bir korniş, cephelerin ortasında yükselerek, bir orta 

sütuncuğa dayanan küçük çifte sağır kemerleri çerçevelenmektedir. Ana akslara 

gelen yüzlerde bunların içine birer pencerecik açılmış, diğer dört yüzde sağır 

bırakılmıştır. Kuzey yüzünde bu pencereli kemerciklerin altında, yuvarlak kemer 

teşkil eden silmelerle çerçeveli kapısı bulunur. Kapıdan içeri girince zemin önde 

alçak bırakılmış, geriye doğru üçte ikisi 70 cm. kadar bir platform halinde 

yükseltilmiştir. Öndeki alçak kısımda bulunan bir kapaktan beş basamakla kriptaya 

inilir. Burası kareye yakın dikdörtgen planlı beşik tonoz örtülü bir hücredir. Silindirik 

tanbur yüzeyinde prizmanın köşeleri hizasında 8 tane üçgen planlı niş vardır. 

Bunların kavsaralarına kabartma figürler işlenmiştir. Külah eteğinde zengin silmeler, 

geometrik ve çok stilize bitkisel motiflerden mürekkep bir korniş sistemi dolaşır. 

Külahın tepesinde, Erzurum türbelerinde karakteristik olan topuz alem vardır. 

Anlattığımız özellikleriyle tipik bir künbetten ziyade, merkezi kubbeli baptisteryum 

ve martiryumlar gibi bazı hıristiyan yapılarını andırır. 

 Tercan’da, XIII. yüzyıl başlarında yapılmış olması muhtemel Mama Hatun 

Türbesi tek bir künbetten ibaret değildir. Dairevi planlı bir ihata duvarı içinde, adeta 

üstü açık bir tavaf koridoru teşkil edilmiş, ortasına künbet kurulmuştur. Künbet tek 

başına da müstesna bir tip ifade etmektedir Kübik oturtmalığın üst köşeleri 

pahlanarak sekizgen plana geçilmiş üzerine 8 cepheye tekabül etmek üzere, yarım 

silindirik sekiz dilimden mürekkep gövde ve sekiz dilimli koni şeklinde külah 

oturtulmuştur. İçte ve dışta dilimlerin aralarında silindirik silmeler bulunmaktadır. 

İçtekiler, kubbe kilit taşına kadar devam edip orada birleşerek nervürlü bir yapı 

meydana getirmektedirler. Oturtmalıkta yer alan kripta, kare planlı, basit tonoz 

örtülüdür. Merdivenle inilen bir kapıdan buraya girilir. Bunun üzerinde iki taraflı 

merdivenle çıkılan üst kat kapısı bulunur. Kuşatma duvarı giriş tarafında ön cepheyi 

belirtmek üzere yüksek tutulmuştur. Bu yüksek kısmın bütün dış yüzüne büyük bir 

portal kompozisyonu işlenmiştir. Slinidrik duvarın iç yüzünde şişkin sivri kemerli 13 

niş açılmıştır. Kapının sağındaki nişten bir merdivenle duvarın üstüne çıkılır. Soldaki 

nişte çeşme vardır. Diğer nişlerin bazılarında görülen mezarlar, bunların mezar 
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hücreleri olduğunu gösterir. İçerde duvarın iç yüzünde avlu- koridora doğru kubbe 

eteği gibi bir çıkıntı dolaşır. Tamamen muntazam blok taşlarla kaplanan eser, gerek 

portaldaki dar yüksek nişleri, gerekse künbetin müstesna formasyonu ile Doğu 

Anadolu ve Kafkasya’nın eski bölgesel geleneklerini yansıtmaktadır. 

 Amasya’da 1309 tarihli Turumtay Türbesi, Gök Medrese Cami’nin tam 

karşısındadır. İki eser sokağın iki yanında güzel biri kompozisyon teşkil ederler. Esas 

itibariyle yatay dikdörtgen prizma mahiyetinde bir yapıdır. Kuzey ve güney cepheleri 

iki yana istinat kuleleri gibi taşıntı yapar. Ortada da bu iki uçtaki çıkıntılarla ritmik 

bir bağıntı kuran istinat kuleleri, doğu ve batı duvarlarını destekler. Doğu yüzünün 

kuzey ucuna doğru bir giriş kapısı ve öndeki sahanlığa çıkan merdivenleri vardır. 

Ziyaret salonunun üstü sivri tonozludur. İstinat kuleleri arasına gelecek şekilde, doğu 

ve batı yüzlerine ikişer tane olmak üzere ve aşağı yukarı birbirinin aynı olan büyük 

pencereler açılmıştır. Kuzey cephesinde bunlara benzeyen bir pencere vardır. Gök 

Medrese Camisine bakan güney cephesinde daha büyük bir pencere açılmış ve bu 

yüz, ön cephe olarak çok zengin bir şekilde değerlendirilmiştir. İçerde batı duvarına, 

kapının karşısına rastlayan bir kapıcık vardır. Buradan minare merdiveni gibi 

dönerek çıkan basamaklarla dama varılır. Mezar hücresinin olduğu anlaşılıyor, fakat 

tetkik imkanı bulamadık. Yapının damı kırma taşlarla örülmüştür, güneyden kuzeye 

doğru alçalan bir eğimdedir. 

 Tokat’da Bulgaç Hatun türbesi denilen yapı, bir dereceye kadar Erzurum’daki 

Saltık Künbedi ile karşılaştırılabilir; Prizmal gövdenin cepheleri üçgen frontonlarla 

taçlanmakta, üzerinde silindirik bir tanbura oturan sivri külah gibi bir kubbe yer 

almaktadır. Yalnız gövde burada altıgen prizmadır. Cephelerde frontonların altında 

gayet geniş ve yuvarlak birer sağır kemer bulunmaktadır. Kemerler, dört yapraklı 

yonca gibi seramikler kakılarak tezyin edilmiştir. Bugün üzengi hattından aşağıda 

gövde toprağa gömülü kaldığından, karakteri tam olarak anlaşılamamaktadır. XIV. 

yüzyıldan itibaren yaygınlaşan taş ve tuğla sıralarının münavebesiyle kurulmuş duvar 

yapısına bakarak, bu yüzyıldan daha erken yapılmış olamayacağı düşünülebilir. 

 Künbet ve eyvan birleşimi şeklinde iki eser, Anadolu türbelerinin form 

repertuarına bir yenilik katmaktadır: Yozgat ilinin Çayıralan ve Çandır mevkilerinde 

bulunan bu yapılar, normal sekizgen prizmal bir künbetin önüne giriş mekanı 
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şeklinde bir eyvan eklenmesi ile teşekkül etmektedir. Bu bakımdan yukarıda 

“sekizgen prizmal gövdeli, piramidal külahlı grup”ta zikredilen Kayseri’deki Ali 

Cafer türbesi ile paralel bir durumları vardır. Ancak, iki ayrı tipin, künbet ve 

eyvanının, hem ayrı ayrı varlığını muhafaza etmesi, hem de birleşerek tek yapı 

meydana getirmiş olmasıyla yaratılan etki, bizce onları ayrı bir yere koymaya değer. 

 Bursa’da Osmanlıların çeşitli türbeleri arasında, bilhassa ikisi önemli bir 

değişiklik arz ettiklerinden, burada ayrı olarak zikrediyoruz: I. Murat ve II. Murat 

türbeleri, kare planlı büyük yapılar olup, içlerinde yine kare planlı, sütun ve 

kemerlerle sınırlı merkezi bir hacme sahiptirler. Kubbet-üs-Süleybiye’den beri 

rastlamadığımız böyle merkezi ve ambulatoryumlu anıt kabirlerin, Bizans metropolü 

diyebileceğimiz bir yörede yeniden ortaya çıkmaları ilgi çekicidir. 

  

2.2.3.Yorumlar 

 

Herhangi bir gruba bağlanamayan daha bir çok eser saymak mümkündür. 

Esasen yukarıda teşkil ettiğimiz gruplara girenlerde, genel yapı formu itibariyle 

böyle bir tasnife uyabiliyorlar. Süsleme; inşa teknik ve malzemesi; yapı formunda 

gruplamayı sağlayanların yanı sıra görülen diğer bazı özellikler ve bunların 

birleşerek meydana getirdiği mimari ve plastik ifade, söz konusu süre içinde büyük 

bir çeşitlilik göstermektedir. 

Genel olarak şunlar söylenebilir: 

Sekizgen prizmal türbeler, en erken ortaya çıkan ve her bölgede, her devirde 

rastlanabilen yapılardır. XIII. yüzyıl sonuna kadar bunlarda ve öbür prizmal gövdeli 

eserlerde, dıştan tanbur yoktur; yalnız kübik yapılarda bu unsura rastlanmaktadır. Bu 

tipin birkaç yüzyıllık gelişmesi esnasında, Beylikler devri eserlerinde görülmeye 

başlanan, prizmal gövde üzerinde tanburla geçilen veya doğrudan doğruya kubbesi 

olan şekil; sivri külahı zamanla elemiş; klasik Osmanlı çağında en benimsenen 

tarzlardan biri olmuştur. 

Konya’daki ongen prizmal II. Kılıçarslan türbesinin, kenar sayısı dışında, 

diğer künbedlerden büyük bir ayrılığı yoktur. 
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Onikigen prizmal türbelerden, Karaman’daki Alaaddin Bey türbesinin 

gövdesi içinde aynı şey söylenebilir. Yalnız bunun külahı müstesna bir durum 

arzeder. Diğer onikigen prizmal gövdeli, piramidal külahlı türbeler, esas itibariyle 

tipik künbed serisine dahil olmakla beraber, Van gölü çevresine inhisar 

etmektedirler. Bunların tezyinat ve işçilikleri de bölgesel karakterlerini 

pekiştirmektedir. Ayrıca bu bölgesel ayırımın yanı sıra, XIV. yüzyıldan önce 

rastlanmamaları da, bunlara devir özelliği bakımından bir  alt sınır koyulmasını 

sağlıyor.  

Beşgen prizmal tek önemli yapının Ankara’daki Yürük Dede türbesi 

olduğunu söylemiştik. 

Altıgen prizmal gövdeli yapıları yalnız orta ve batı Anadolu’da tespit 

edebiliyoruz. Tokat’taki Bulgaç Hatun’un ise, kenar sayısından çok daha önemli 

özellikler gösteren kuruluşu ile ünik bir yapı olduğuna işaret edilmiştir. Bu 

bakımdan, XIV. yüzyıla ait olması muhtemel bu yapı ve Damseköy’de ki Hızır Bey 

Türbesi ayrı tutulursa, altıgen prizmal gövdeli türbelerin XV. yüzyıldan itibaren 

çoğaldığı kabul edilebilir.  

Kısaca, poligonal prizma tarzındaki türbeler arasında, sekiz kenarlılar adeta 

klasikleşiyor. Kenar sayısıyla oynanması ve bilhassa on, oniki, ondört…….gibi çok 

kenarlı yapılara eğilim, çok sonraları, Fatih Türbesi (1770), Laleli Camisi’ndeki 

türbe (1717-1774), Mihri Şah Sultan (1795), Şah Sultan (1800), Nakşidil Sultan 

(1818), türbeleri gibi Barok devir eserlerinde görülüyor.  

Bir medrese bölmesi türbeye tahsis edildikten sonra, bu bölmenin, dam 

üstünde künbet tarzında bir örtü sistemiyle belirtilmesi usulü, Kayseri Gevher Nesibe 

ve Sıvas I. Keykavus türbelerine münhasır münferit bir olay olarak kalıyor.Bir 

dereceye kadar Caca Bey türbesi bunlara benzetilebilir. 

Kare prizmal gövdeli türbeler, XII. yüzyıl sonundan önce Anadolu’da 

görülmüyorlar. XIII. yüzyıl başlarından itibaren ise çok seyrek olmakla beraber her 

bölgede rastlanabilen bir tip haline geliyor. 

Kübik gövdenin üst köşelerine dıştan yerleştirilmiş trompvari unsurlarla 

poligonal tanbur ve külaha geçme usulü; XIII. yüzyıl ikinci çeyreğinde ortaya çıkıp, 

XIV. yüzyıldan itibaren her bölgede oldukça sık görülen bir tip oluyor.  
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Kübik gövdenin üst köşeleri pahlanarak tanbura geçilen türbeler de, biraz 

daha geç ortaya çıkmakla beraber aynı şekilde yaygınlaşıyorlar. Bunların daha bol 

varyasyonu yapılmıştır.  

Bu son iki tip, XVI. yüzyıldan sonra pek rağbet görmüyor. 

Kübik gövde üzerine doğrudan doğruya veya kasnakla geçilmiş yalınkat 

kubbe uygulanması, müstakil türbe yapıları olarak XIII. yüzyıl sonlarından itibaren 

ortaya çıkmış, bol varyasyonla, gittikçe yayılarak ve devamlı olarak benimsenmiştir. 

Silindirik gövdeli türbeler, XIII. yüzyıl sonlarına doğru görülmeye başlamış, 

Kayseri’deki Sırçalı Künbet hariç, hep doğu Anadolu bölgesinde yapılmışlardır. XV. 

yüzyıl bittikten sonra fazla rağbet görmemişlerdir. 

Prizmal gövdenin silindire dönüştüğü türbeler, muhtemelen ilk örneğini 

Kayseri-Döner Künbed (XIII. yüzyıl son çeyreği) ile verdikten sonra, münhasıran 

Erzurum’da ve XIII. yüzyıl sonundan XIV. yüzyıl sonuna kadar ki süre içinde 

yapılmışlardır. 

Kübik bir gövde üzerinde, künbet şeklinde ikinci bir gövde karakterinde dış 

örtü sistemi olan ilk yapı XIII. yüzyıl son çeyreğinden Amasya Gök Medrese 

Cami’ne bitişik türbedir demiştik. Burada ikinci gövde kübün üstüne doğrudan 

doğruya oturtulmuştur. Diğer üç eser (Sivas-Güdük Minare, Akşehir-Seydi Mahmut 

Hayran, Konya-Mevlana) küb ile ikinci gövde arasında bir geçiş kısmına maliktir ve 

buradaki metod birbirine oldukça benzemektedir. Bu günkü formlarının ilk 

yapılışlarına ait olup olmadığı kestirilemeyen Mevlana ve Seydi Mahmut Hayran 

türbelerinde, ikinci gövdenin dilimli yapısı Mama Hatun’dakinden çok ayrı bir 

ifadeye sahip olup Anadolu’nun en değişik eserlerinden sayılırlar. Bu gruba 

girebilecek başka bir eseri de Anadolu’da tanımıyoruz. 

Tek eyvandan ibaret gövdesi olan türbeler, XIII. yüzyıl sonlarına doğru 

ortaya çıkmakta ve muhtemelen XIV. yüzyıl bittikten sonra azalıp 

kaybolmaktadırlar. Ayrıca Orta Anadolu’ya münhasır bir tip meydana getirdiklerine 

de işaret etmek isteriz. 

Dikdörtgen planlı ve kemerlerle baldaken görünüşü kazanan türbelere, 

tanıdığımız kadarıyla pek az ve birbirinden çok uzak bölgelerde, farklı kuruluşlarda 

eserler gözüyle de bakılabilir. 
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Anadolu türbelerinin büyük kısmı taştan yapılmıştır. Duvarlar çoğu kere iç ve 

dışta muntazam kesme taşla kaplanan moloz dolgularla kurulmuştur. Bilhassa ilk 

örneklerde malzemenin taş olması dikkat çekicidir. XII. yüzyıl sonu, XIII. yüzyıl 

başından itibaren tuğla malzemeyle yapılan ve süslenen eserler görülmeye başlar. 

Bunlar taşla yapılanlardan sayıca çok daha az olmakla beraber, her zaman 

görülebilen eserlerdir. Tesbit edebildiğimiz kadarı ile Kemah’daki gibi bir iki örnek 

hariç, doğu Anadolu’da rastlanmamakta bilhassa Orta Anadolu’da yoğun olarak 

bulunmaktadırlar. Üstünde durulacak bir husus da, tuğla türbelerin XIII. yüzyıl 

ortasından itibaren arttığıdır. Bu durum İlhani istilasıyla ilgili olabilir. Silindirik olan 

ve prizmal gövdenin silindire dönüştüğü yapılarda Hasan Keyf’deki Zeynel türbesi 

hariç hiç tuğlaya rastlanmamaktadır. Yine orta ve batı Anadolu’da, XIV. yüzyıldan 

itibaren, taş ve tuğla sıralarının nöbetleşmesiyle duvar kuruluşu yaygınlaşır.  

XIII. yüzyıl ortalarına kadar genel olarak, bilhassa taş türbelerde sadelik 

hakemdir. Bütün dekorasyon esas itibariyle giriş kısmında toplanmıştır. Yalnız tuğla 

türbelerde, tezyinatın diğer yüzlere de dengeli bir şekilde yayıldığı oluyor. 

Taş tezyinat, bilhassa işleniş bakımından, Kayseri’de, Erzurum’da, Van gölü 

çevresinde merkezleşen lokal özellikler gösteriyor. Erzurum ve Van gölü çevresi 

türbeleri birbirine daha yakın olup, doğu Anadolu’nun oldukça ayrı gelenekleri 

olduğunu düşündürüyorlar. Bu, en çok Erzurum türbelerinde hissedilmektedir. Kale 

Mescidi kubbesinin dış örtü sisteminin künbed şeklindeki kuruluşu da katılarak, bu 

eserleri Ani’de merkezleşen Ermeni yapılarıyla ilgili görmemek imkansızdır. Orta 

Anadolu’da ise mesala Konya’daki II. Kılıçarslan türbesi portal ve pencerelerindeki 

dentikül bordürleri Aşık Paşa türbesinin mermer portalı yine Konya Alaaddin Camisi 

avlusundaki bitmemiş türbenin mermer cephesi, bilhassa sütun başlıkları; Efes-

Selçuk künbedi, İznik-Bursa türbeleri gibi batı Anadolu Beyliklerine ait eserlerdeki 

taş-tuğla münavebesi gibi özellikler, antik ve Bizanslı geleneklerin etkisini 

yansıtmaktadırlar. Batı Anadolu’da bilhassa yalınkat kubbeli türbelerde kuruluşta da 

Bizans formlarıyla alışveriş daha çok hissediliyor. 

Tuğla tezyinatta esas itibariyle, daha önce İran’da kurulup yerleşmiş üsluplar 

biraz daha sadeleşerek devam etmekte; Batı Anadolu’da, Bizans üslubundan alınan 

ilhamlar da işe karışmaktadır. 
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Türbelerde figürlü plastikleri muhtevi dekorasyona, Patnos’daki anonim 

künbed, Erzurum Saltık Künbedi, Niğde-Hüdavend Hatun türbesi, Kayseri-Döner 

Künbed, Ilgın’da Saadettin İsa türbesi gibi çeşitli bölgelerdeki, çeşitli tarihlerden 

eserlerde rastlanmaktadır. Ancak, gerek malzeme gerek tezyinat ve motifler üzerine 

söylenebilecek şeyler, Anadolu’da yalnız türbeler için değil, diğer yapılar için de 

geçerli olabilir. Bu bakımdan mimari tezyinatın genel tarihi seyrine bağlıdırlar. Yapı 

formu dışında türbelere münhasır dekoratif özellik olarak zikredilebilecek tek husus, 

kabartma veya sathi tekniklerle meydana getirilen, yalancı kemer sıralarının cephe 

unsurlanması ve süslenmesini sağlayışıdır. 

Görülüyor ki, İran’dan Anadolu’ya geçen Türkler burada mimari faaliyete 

başladıklarında, ilk uyguladıkları formlar, hemen İran’da billurlaşmış tipler olmuyor. 

Ayrıca müşterek sayılabilecek tiplere XIII. yüzyıla kadar iki ülkede gösterilen rağbet 

pek farklı ölçüde kendisini gösteriyor. Mesela Anadolu’da çok yaygın olan sekizgen 

prizmal yapılar, İran’da hem seyrek hem de çoğunlukla batı bölgesinde bulunurlar. 

Mezar kulesi denebilecek türbelere Anadolu’da pek rastlamıyoruz. Ongen prizmal 

İran türbelerinin zenginliğine ve nisbeten daha fazla sayıda olmasına karşılık, 

Anadolu’daki tek örnek çok sade yapıdır. Onikigen prizmal türbeler Anadolu’da 

daha geç devirlerde ortaya çıkmakla beraber, daha çok tutunmuş ve İran’dakilerle 

kenar sayısından başka bir benzerliği olmamıştır. Kübik gövde üzerinde sivri külah 

veya kubbe şeklinde örtü sistemi olan yapılar, İran’dakilerden çok daha sade 

görünüştedirler. Ayrıca İsmail Samani’de görülen, muhteşem ve galerilerle 

maskelenmiş geçiş sistemi olan tip, Anadolu’da hiç uygulanmamıştır. Kulesel 

mezarlar gibi, bu tipte de, Merv’deki Sultan Sencer türbesine benzer colosal ölçüde 

ve girift örtü sistemi olan yapılar Anadolu’ya yabancı kalıyor. Buna mükabil, 

Anadolu’daki kübik gövdenin üst köşeleri pahlanarak tanbura geçilen tipi de İran’da 

göremiyoruz. Maraş Taş Medrese’deki türbe gibi, kare piramit külahlı örnek, tek de 

olsa Anadolu’ya mahsustur. 

Bildiğimiz kadarıyla, İran’da altıgen prizmal türbenin tesbit edilemediği 

anlaşılıyor. Beşgen prizmal yapıda tanıdığımız İran Türbesi, İsfahan’da 1630 

yılından Baba Rükneddin adlı eserdir. Anadolu’da tanıdığımız örnek bundan daha 
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önce yapılmış olsa gerektir. Baba Rükneddin türbesinin önündeki eyvan ve abidevi 

kuruluşu, Ankara’dakiyle kıyaslanamaz 

İran’da Anadolu’ya nazaran daha çok benimsendiği anlaşılan kare prizmal 

türbelerin Anadolu’daki en yakın paralelleri Pınarbaşı-Melik Gazi ve Konya- Hoca 

Cihan yolunda Mursaman türbeleridir. Ahlat- Şeyh Necmettin türbesinin üst kısmı 

harap olduğundan bir mukayese yapılamamaktadır. Koçcağız-Dulgadıroğulları 

Süleyman Bey türbesi Anadolu’ya has bir yapı olup kare prizmal dış kuruluşundan 

sarfinazar bir benzeri görülemiyor.  

Anadolu’da XIII. yüzyıl sonlarına doğru ortaya çıkan tek eyvandan ibaret 

türbelerin, İran’da bir dereceye kadar paraleli sayılabilecek tek örnek 1303 tarihli, 

İsfahan yakınında Lincan’da Pir-i Bekran türbesidir. Bugünkü hali 1313’e ait olması 

gereken bu eser, Anadolu’dakiler gibi basit bir eyvandan ibaret olmayıp, muazzam 

eyvanın gerisine eklenmiş lahit hücresiyle daha komplike bir yapıdır. 

Buna karşılık, müstakil eyvan-künbet birleşimi şeklindeki eserlerin İran’da 

daha çok, hiç değilse daha anıtsal uygulandıkları söylenebilir.  

Yarım silindirik dilimli künbetler, sivri payeli Günbed-i Kabus ve Rey’deki 

Tuğrul’a ait olduğu söylenen türbe hesaba katılmazsa, İran’da XIII. yüzyıl sonlarında 

ortaya çıkıyolar. Anadolu’da bir dereceye kadar bunlarla kıyaslanabilecek iki eser 

vardır: Konya Mevlana ve Akşehir Seydi Mahmut Hayran türbeleri. Bunlar başlı 

başına dilimli bir gövdeden ibaret olmayıp, kübik gövde üzerinde ikinci gövde 

durumundaki tanburları söz konusu tiple bağıntılıdır. 

İran’da örtü sistemi olarak, kasnaklı, soğanımsı kubbe-külah arası çatılar, 

sivri külah kadar yaygındır. Bunlar Anadolu’da istisnai olarak uygulanmışlardır. 

Karaman’daki Alaaddin Bey türbesinin dilimli koni şeklindeki örtüsü, Meşhed’deki 

Mil-i Ahengan türbesindekiyle paraleldir denebilir. 

Diğer yapı türleriyle birlikte bu devrin genel mimarisi için olduğu gibi, diğer 

sanat ve kültür alanlarında da görülen bu çok değişken genel manzara, Anadolu’da 

oluşan yeni Türk toplumunun siyasi ve sosyal hayatının gelişmesine paralel bir 

karakterdedir. Mesela, İran’da da oldukça zengin bir form çeşitliliği bulunmakla 

beraber, hiçbir devirden, hiçbir İran yapısı, “bu pek ala bir Anadolu yapısı da 

olabilirdi” denilemiyor. Aynı şekilde Türk fethinden önceki hiçbir Anadolu 
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yapısında da, bir Türk eseri olabileceğini düşündürecek özellikler göremiyoruz. 

Fakat erken Anadolu Türk mimarisinde Malatya Ulu Camisi, Mengücek, Ervah, 

Pınarbaşı türbeleri gibi birçok eserin İran’daki geleneklerin devamı denebilecek 

hususiyetleri vardır. Yine, Saltuk Künbedi, Erzurum’daki İlhani künbedleri, İznik ve 

Bursa’daki Osmanlı Beyliği yapıları gibi birçok eserlerde Anadolu’nun Türk-öncesi 

gelenekleri hakim durumdadır. Konya Alaaddin, Mama Hatun gibi birçoğunda da 

yeni senteze katılan yerli ve ithal edilen unsurlar ayrı ayrı müşahade 

edilebilmektedir. Anadolu toplumu, zamanla Osmanlı idaresi çağında homojenliğe 

kavuştukça, Anadolu Türk mimarisinde de ayıklanma artarak birlik doğmuş, bir 

hakim stil meydana gelmiştir. Klasik Osmanlı mimarisi, bu varışın ifadesidir. Tabi 

ki, bazı muhafazakar yörelerde eski gelenekler XVIII. yüzyıla kadar da devam 

etmiştir. 

 

2.3. Çeşitli Türbe Resimleri ve Türbe Planları 

 

 
Şekil 2.1.  Kırşehir, Melikgazi Türbesi 
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Şekil 2.2. Niğde, Hüdavend Hatun Türbesi 

 

 
Şekil 2.3. Kayseri, Ali Cafer Türbesi 
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Şekil 2.4. Konya, II. Kılınçarslan Türbesi 

 
Şekil 2.5. Karaman, Alaaddin Bey Türbesi 
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Şekil 2.6. Ahlat, Şeyh Necmeddin Kümbeti 

 

 
Şekil 2.7. Konya, Gömeç Hatun Türbesi 
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Şekil 2.8. Koçcağız, Anonim Türbe 

 
Şekil 2.9. Tokat, Ebul Kasım Türbesi 
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Şekil 2.10. Ahlat, Emir Ali Kümbeti 

 

 
Şekil 2.11. Ahlat Hasan Padişah Kümbeti 
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Şekil 2.12. Kayseri, Sırçalı Kümbet 

 
Şekil 2.13. Ahlat, Bayındır Kümbeti 
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Şekil 2.14. Kayseri, Döner Kümbet 

 

 
Şekil 2.15. Erzurum, Üç Kümbetler 
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Şekil 2.16. Kayseri, Sırçalı Kümbet 

 

                                      
Şekil 2.17. Ahlat, Şeyh Necmettin Türbesi Planı 
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Şekil 2.18. Koçcağız, Dulkadirli Türbesi Üst Kat Planı 

 

 
Şekil 2.19. Sivas, I. Keykavus Türbesi Kesiti 
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Şekil 2.20. Ankara, Yörük Dede Türbesi Plan ve Kesiti 
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Şekil 2.21. Damseköyü, Hızırbey Türbesi Alt ve Üst Kat Planı 

 

 

 
Şekil 2.22. Tokat, Bulgaç Hatun türbesi plan ve kesiti 
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Şekil 2.23. Erzurum, Yakutiye Medresesindeki Türbe Üst Kat Planı 

 

 

                                    
Şekil 2.24. Sivas, Güdük Minare Alt Kat Planı 
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Şekil 2.25. Hısn Keyfa Zeynel Türbesi Plan ve Kesiti 
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Şekil 2.26. Konya, Sahib Ata Türbesi Üst Kat ve Alt Kat Planı 

 

2.4 Tuğla Malzemesi ve Gelişimi 

 

Tuğla ve kiremit kullanımı insanoğlunun oluşumu kadar eskiye dayanan bir 

üretimdir. İnsanların inşaat malzemesi olarak kullandığı ahşap ve balçıktan sonra 

yarattığı ve ürettiği en önemli malzeme, içine saman katılmış ve güneşte kurutulmuş 
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çamurdur ki buna dilimizde kerpiç diyoruz. İlk kerpiç Anadolu’da Aşıklı, 

Çatalhöyük gibi Neolitik çağ yerleşmelerinde ortaya çıkarılmıştır. Fazla dayanıklı 

olmayan bu malzeme, ahşap hatıl ve diğer desteklerle duvarların oluşturulmasına 

yine ahşap ve taş temeller üzerine dizilmişlerdir. Kerpiçle inşa edilen ilk evler 

özellikle nehir kıyılarında ve deltalarda yer alan yerleşim bölgelerinde, bir başka 

deyişle alüvyal birikimlerin söz konusu olduğu bölgelerde yaygındır.  

Kerpicin kullanımı günümüze kadar sürse de bu malzemenin üretimindeki, 

ikinci aşama olan tuğla üretimi bu malzemenin daha da yaygınlaşmasına neden 

olmuştur. Benzer şekilde yine çamurdan, ancak bu kez daha iyi arıtılmış ve 

bünyesinde demir yoğun minareler içeren kil ile oluşturulan kerpicin yerine bu kez 

açıkta pişirme, yöntemiyle bünyesindeki suyun ısıtılarak kurutulması esasına 

dayanan bu malzeme dilimizde tuğla olarak adlandırılmış olan malzemedir. 

Kerpicin insan yerleşimlerinin başından beri kullanılmasına karşılık bu yeni 

malzeme oldukça geç bir tarihte ortaya çıkar. Eldeki arkeolojik verilere dayanılarak 

söylenecek olursa tuğlanın ilk kullanıldığı yapı Yeni Babil dönemine ait Babil 

dönemine ait (M.Ö. 6.yy) Babil’de ki İştar kapısıdır. Burada tuğlaların cepheye 

gelenlerinin yüzü ayrıca yeşil renkte sırlanmış ve çeşitli renkte sırlı tuğlalarla ve 

kabartma olarak çeşitli hayvan ve karışık (mitolojik) hayvan betimlemeleri 

yapılmıştır. 

 
Şekil 2.27. Babil İştar Kapısı (M.Ö.6. yy ortası Berlin Müzesi) 
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Şekil 2.28. İştar Kapısı Ayrıntı (Berlin Müzesi) 

 
Şekil 2.29. İştar Kapısı Ayrıntı – Aslan Bezemesi (İstanbul Arkeoloji Müzesi) 

 
Şekil 2.30. İştar Kapısı Ayrıntı (İstanbul Arkeoloji Müzesi) 
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Daha sonraki dönemlerde özellikle Helenistik dönemin sonlarından itibaren, 

inşaatlarda kullanılabilecek taş malzemenin fazla bulunmadığı Güneydoğu ve Orta 

Anadolu’da yapılarda tuğla kullanımı yaygınlaşmıştır. Ancak asıl tuğlanın duvar, 

kemer, tonoz ve benzeri amaçlar için yaygın bir biçimde kullanımı Romalılar 

zamanında daha da hız kazanmıştır. Günümüzde Roma İmparatorluğunun başkenti 

olan Roma’da bazı mermer ve traverten kullanılarak inşa edilmiş yapılar ve anıtlar 

dışında geri kalan tüm sivil mimarlık yapıları tuğla ile inşa edilmiştir. Bunların 

büyük bir bölümünün cephesi mermer plaklarla kaplanmıştır. Bununla ilgili en 

görkemli yapılar hamamlar, bazilikalar ve diğer sivil mimarlık örnekleri tuğlanın 

kullanıldığı yapı guruplarıdır. 

 

 

 
Şekil 2.31. Roma’da Forum Romanum’da tuğladan inşa edilmiş olan eser  
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Şekil 2.32. Maksentius Bazilikası 

 

 Geç Roma ve Bizans dönemlerinde tuğlanın kullanımı daha da yaygınlaşmış 

ve tüm eyaletlerde ister taş ocakları olan ve olmayanlar da olmak üzere özellikle sivil 

mimarlık örneklerinde ve hatta İstanbul’da Justinian döneminde yenilenen surlarda 

olduğu gibi taşla birlikte tuğla yaygın bir biçimde kullanılmıştır.  

1071’den sonra Anadolu'ya gelen Selçuklular da geldiklerinde zaten tuğlanın 

yaygın biçimde kullanıldığını görmüşler kendilerinin de İran ve Orta Asya 

yaylarında kullandıkları kerpiç ve tuğlayı pek çok yapıda ve burada konu 

edindiğimiz türbelerde mimarinin vazgeçilmez bir parçası olarak kullanmışlardır.  
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Şekil 2.33. İstanbul, Topkapı surlarından bir görünüm 

 

2.4.1 Tuğla Üretimi ve Kademeleri 

 

Tuğla üretim kademeleri hammadde hazırlanması, şekillendirme, kurutma, 

pişirme ve ambalajlama-sevk olmak üzere 5 aşamadan oluşmaktadır. 

Hammadde Hazırlanması; Tuğla üretiminde kullanılan killer, doğada 

genellikle rutubetli ve plastik bir kıvamda, bazen kuru ve toz haline getirilebilir bir 

şekilde, bazen de kaya menşeli olarak bulunur ve çıkarılır. Dolayısıyla doğadan elde 

edilen ve üretim tesislerine getirilen kil, gerek boyut olarak gerekse bileşim olarak 

uygun özelliklere sahip olması için bir dizi ön hazırlıktan geçmesi gerekmektedir.. 

Hammaddenin homojen bir malzeme olması, plastiklik ve kohezyon özelliklerinin 

gerçekleşebilmesi için iyice ufalanması ve ince partiküller halini alması 

gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli yöntemlerle içindeki iri taşlar, çöpler ayıklanmakta 

(taş ayırıcı, vals, kollergang vb.) ve istenilen dane çapına kadar öğütülmektedir. 

Ayrıca homojen bir kil hamuru elde etmek için, kilin yeterli miktarda su ile birlikte 

ezilmesi ve karıştırılması gerekmektedir. Kile azar azar su ilave edildiğinde 

plastikliği bir miktar artmaktadır. Su ilavesi öğütme öncesinde yapılabildiği gibi, 

öğütme sonrasında da yapılmaktadır. 
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Dinlendirme, hammadde hazırlama aşamalarının en önemlisidir. Üretilen 

malzemenin kalitesini etkileyen çok önemli bir unsurdur. Killerin tiksotropik 

özellikleri dolayısıyla yoğrulmuş çamur dinlenme esnasında direnç kazanmaktadır. 

Dinlendirme işlemi öğütme işlemlerinden önce veya sonra yapılmaktadır. 

Şekillendirme: Hammadde hazırlama aşaması sonunda şekillendirilmeye 

uygun bir nitelik kazanan hamur, değişik yöntemler kullanılarak şekillendirilmekte 

ve değişik biçim ve boyutlarda yarı üretilmiş tuğla-kiremit elde edilmektedir. 

Şekillendirmede genellikle kalıplama, presleme yöntemleri kullanılmaktadır. 

Kalıplama, genellikle harman tuğlası üretiminde kullanılan bir yöntemdir. 

Kurutma; Kurutma, kil içinde mevcut ve şekillendirmeye uygun bir kıvama 

getirmek için katılan suyun değişik yöntemlerle bünyeden çıkarılma işlemidir. 

Kurutma işleminde doğal kurutma ve suni kurutma olarak iki yöntem 

kullanılmaktadır. Doğal kurutma; ülkemizde çok yoğun olarak kullanılan ve 

atmosferdeki ısı enerjisinden faydalanma prensibine dayanan bir sistemdir. Kalıptan 

yaş olarak çıkan mamuller genellikle kurutma sehpalarına belli bir düzenle 

dizilmekte, bu sehpalar geniş kapalı alanlara (saya) ya da açık alanlara konarak 

kurumaya terk edilmektedirler. Bu kurutma yöntemi kurutma işleminde ek bir enerji 

gerektirmediği için ekonomik görünmektedir. Fakat kurutma işlemi için geniş 

alanlara ihtiyaç duyulması, kurutmanın çok ağır ve uzun sürede yapılabilmesi, 

kontrolün yeterli olamaması, kurutmanın hava şartlarına (ısı, rutubet, rüzgâr vs.) 

bağlı olması, işçiliğin fazla oluşu sakıncalarını oluşturmaktadır. 

Pişirme; Pişirme, tuğla üretimindeki en son aşamadır. Kilin kuruma 

aşamasında, serbest haldeki suyunu ve sonradan emdiği suyu kaybetmesinden dolayı 

boyutlarında küçülme (çekme) olur. Pişirme sırasında kil kimyasal reaksiyonlara 

maruz kalır. 300°C civarında organik maddeler tamamen yanar, 450–650 °C arasında 

molekül suyunu kaybeder. 850–950 °C arasında kil hamurunun pişmesiyle oluşan bu 

yeni malzeme artık sert, şeklini değiştirmeyen, belirli mukavemet ve renge sahip bir 

üründür. Genel olarak pişme doldurma, ısınma, pişme, soğuma ve boşaltma 

aşamalarından oluşur (Arcasoy, 1984). 
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3.MATERYAL ve METOD 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1. Konya Şerafettin Camii 

  

    Camii; Konya Alâeddin tepesinin doğusunda, Hükümet Konağı’nın kuzeyinde ve 

Mahkeme Hamamı’nın güneyindedir. Belediyenin önünden hükümet konağına doğru 

açılan bulvarın sonunda yer almaktadır (Şekil 3.1) (37°52’20.38’’Kuzey; 

32°29’54.99’’Doğu). Yapının sağına ve soluna da birer kapısı vardır. Yapı düzgün 

kesme taşla ve bazen üç, bazen dört sıra halinde tuğla ile yapılmıştır. Yapının 

duvarlarında eski camiin minaresinin değerli çinileri süs halinde kullanılmıştır. 

Yapım sırasında eski ve değerli Selçuk çini parçaları duvarlarda kullanılmıştır ve 

bunlardan büyüklerinin daha iyi göze çarpması için, tuğla çerçeveler içine alınmıştır. 

Doğu duvarının köşelerinde de küçük fakat değerli parçalar vardır. Çalışmada 

yapıdan çıkan etütlük malzeme kullanılmıştır. 

 

 
Şekil 3.1. Konya Şerafeddin Camii’nin konumu 
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Şekil 3.2. Konya Şerafettin Cami 

 

 Şerafettin Camii tarihi kaynakların verdiği bilgilere göre üç defa yapılmıştır. 

Devlet Hatun’un 1214 Tarihli eserinde adı (Şeref-ed-din Mescidi) olarak geçtiğine 

göre yapı bu tarihlerden daha önce vardı ve bugünkü adını taşıyordu. Bu durumda 

eserin Selçuklar zamanında değerlendirmek olasıdır. Konya Vakıflar 

Müdürlüğündeki birinci defterin 119. sayfasındaki bir satın alma belgesi vardır. 

Ancak kopya edildiği için birçok hatalarla doludur. Tarihi gösteren cümlelerin son 

cümlesi “(seb’a miete) ve (semaniyete) okunabilen bir Hicri 651 veya 751 yılı 

(Ocak/Şubat 1254 veya 1351) Zilhiccesinde ortaya çıkmıştır. İbrahim Hakkı Konyalı 

751 (1351 Miladi) tarihini doğru bulmaktadır (Konyalı, 1997). 

Şerafettin mescidinin ve minaresinin veya minarelerinin mimari tarzları 

hakkında görüşlerden başka yazılı bir kaynak bulunmamaktadır. Akıncı, Devlet 

Hatun Mescitlerini yıkan deprem Mescide de zarar vermiştir. Caminin eski hatibi 

Mustafa Efendi, yapının ilk mimarı Selçuk Emirlerinden Şeref-ed-din’dir (Konyalı, 

1997). Bunun yaptırdığı camii yıkıldığı ve yerine Karamanoğlu İbrahim Bey ve 

sonra da Konyalı Memili Çavuş yenisini yaptırdıkları halde iki şerefeli ince minare 

gibi çinili minaresi 1847 yılına kadar ayakta kalmıştır (Mıtakçı Nasuh’un “sefer-i 

ırakeyn” tek nüsha yazma eserindeki Konya resminde Kanuni zamanında Konya da 
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ikişer şerefeli iki camii görülüyor. Bunlardan birisinin şeref-ed-din camii olduğunu 

sanılmaktadır. İkincisi ince minaredir (Konyalı, 1997) Yakın zamanlarda minare 

şiddetli rüzgârla devrilmiştir. Yeniden yapılan minare, müezzin bir sabah ezanını 

okurken 1873 yılında rüzgârda tekrar yıkılmış ve müezzinin ölümüne yol açmıştır. 

Bu müezzinin mezarı minarenin dibindedir. Taşında da ölüm şeklinin nasıl olduğu 

yazılıdır. Şimdiki minare İkinci Meşrutiyetten (1908) sonra yapılmıştır. Eski 

minaresinin çinileri çok kıymetli olduğu için perde ile korumaya alınmıştır. Bu 

koruma Osmanlılarca da kullanılmıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 

2006’da onarım çalışması başlatılmıştır. 

 

 
Şekil 3.3. Şerafettin Cami onarım aşaması 

 

 
Şekil 3.4. Şerafettin Cami Türbesi ve Tuğla - Harç Malzemenin alındığı temel yapı 
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3.1.2. Taceddin Dergahı 

 

 Ankara kent merkezinde ki Taceddin Dergâhı, ilk olarak Kanuni Sultan 

Süleyman tarafından 1550’lı yıllarda Hacı Bayram Veli'nin kurduğu Bayramiye 

tarikatının bir kolu olan Celvetiler için yaptırılmıştır. 1826'da tamir edilmiş ve Aultan 

Abdülmecit tarafından ilaveler yapılarak türbe, dergâh evi, çeşme, hazire ve camiden 

oluşan bir külliye haline gelmiştir. Mehmet Akif’in İstiklal Marşı'nı yazdığı sırada 

konakladığı yer olan Dergâh çok uzun yıllar kendi kaderine terkedilmiş, bakımsız bir 

yer olarak kalmıştır. İlk olarak 1968 yılında, Ankara Eski Valisi Ömer Naci Bozkurt 

tarafından tamir ve bakımı yapılmıştır. Daha sonra, bazı sivil toplum kuruluşlarıyla 

birlikte Mehmet Akif Ersoy fikir ve sanat vakfı'nın çabalarıyla Akif’i anma 

günlerinin yapıldığı bir merkeze dönüştürülmüştür. Ancak Hacettepe Üniversitesi sit 

alanı olan bu bölgede kaçak yapılar dergâhın etrafını kuşatmış durumdadır. Dergâh 

günümüzde "Mehmed Akif Ersoy Evi" olarak hizmet vermektedir (Şekil 3.6). 

Dergâh, önemli tarihsel ve arkeolojik eserlerin yakınında yer almaktadır. Bunlar 

arasında Roma İmparatoru Julianus'un Ankara'ya gelişi adına dikilen sütun (Şekil 

3.7), Roma Hamamı ve Hacı Bayram Camii sayılabilir.  

   

 
Şekil 3.5. Tacettin Dergahının konumu 

Tacettin Dergahı 

Gençlik Parkı 
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Şekil 3.6. Tacettin Dergahı 

 

 

Şekil 3.7. Tacettin Dergahının yakınında yer alan Roma İmparatoru Julianus'un   
                Ankara'ya gelişi adına dikilen sütun 

 

3.1.3. Ankara Leblebicioğlu Cami 

 

 Ankara kent merkezinde Denizciler Caddesinde bulunan Leblebicioğlu Camii 

(Şekil 3.8), ilk şekli bozulmuş sade çatılı bir yapıdır. Caminin kuzeybatı köşesinde 

çatıdan ahşap şerefesiz minaresi yükselir. Boyuna dikdörtgen planlı, taş temel üstüne 

kerpiç duvarlı bir yapıdır. Kuzeyinde son cemaat yerinde tuğla örgü görülür. Üstü 
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mahfelin devam olan son cemaat yerinin yanları kapalıdır. Önde, iki sütuna oturan üç 

yuvarlak kemerle dışa açılır. Kemer araları sonradan kapatılarak ortaya kapı, yanlara 

birer pencere bırakılmıştır. Mahfelin kuzey cepheye üç penceresi açılır. Caminin 

yapım kitabesi kapının üstündedir. Caminin doğu yüzü kapalıdır. Güney yüzü iki alt, 

iki üst, batı cepheye iki alt, üç üst pencere açılır. Duvarlar sıvayla kaplıdır.  

Son cemaat yerinin sağ tarafı imam odası olarak düzenlenmiş, sol tarafında 

mahfele1 çıkış merdiveni yer almıştır. Sade bir kapı ile girilen harim sade bir ahşap 

tavanla örtülüdür. Kuzeydeki mahfelden başka yakın zamanda iki yan duvar boyunca 

uzanan birer mahfel daha eklenmiştir.  

Caminin alçı mihrabı yüksek olan tavana kadar uzanmaktır. Mihrabın bozulan 

alt kısımları düz sıva ile kaplanmıştır. Mukarnas2 kavsaralı nişin çevresini dışta ve 

içte yazı, ortada ince hatlı geçmeli bir silme dolaşır. Nişi yuvarlaktır. Nişin üstünde 

dış silmelerin arasında yedi sıra yazı panosu dizilmiştir. Ahşap minberi yenidir.  

Kitabeye göre Ankara Müftüsü Kantarzade Mustafa adına oğulları tarafından 

1713 yılında yaptırılmıştır. 1955, 1959-1961 ve 1988-1989 yıllarında Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce onarılmıştır (Şekil 3.9). 

 

                                                
1 Camilerde parmaklıkla çevrili, yerden yüksekçe bölümlere verilen isimdir. 
2 islam sanatında mimari yapılarda görülen geometrik bir bezeme çeşididir. İslam bezeme anlayışında 
mistik anlam, geometrik biçimler ve düzenlemelerin kurgusunda gizlenmiştir. Evrensel birlik ve 
denge düşüncesi çokgen ve çok köşeli yıldızlarla somutlaştırılmıştır. Anadolu Türk Sanatı'nda 
12.yy'ın başlarında bezemede tek anlatım aracı çokgen ve çok köşeli yıldızlar olmuştur. Yüzeysel 
bezemede geometrik tasarım birikimi prizmatik öğelere dönüştürülmüş, prizmatik öğelerin yan yana 
ve üst üste gelerek geliştirdikleri bu bezeme türüne mukarnas bezeme adı verilmiştir. 
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Şekil 3.8. Ankara Leblecioğlu Camisinin konumu 

 
Şekil 3.9. Ankara Leblecioğlu Cami 

 

3.1.4. Çalışılan Örnekler 

 

Arkeometri çalışması yapılacak harç ve tuğla örnekleri Camii onarımı 

sırasında etütlük materyallerden alınmıştır. Harç Horasan harcı formunda, seyrek 

Leblecioğlu Cami Gençlik Parkı 
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opak mineraller (manyetit) içermekte ve tuğla kırmızı renkli, iri gözenekli ve tekdüze 

pişirilmiş yapıdadır (PCRG, 1997). Morfolojik olarak Taceddin Dergâhı ve 

Leblecioğlu Cami örnekleri de Horasan harcı formlarında olduğu saptanmıştır.  

Horasan harcı (Şekil 3.10), Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapı 

ustalarının, kullandıkları materyallerin dayanımını arttırmak için; harç karışımına 

yumurta akı, kan, peynir, reçine, pişmiş toprak (tuğla kırıkları) gibi katkı maddeleri 

katarak meydana getirdikleri harçtır. Bazı uygulamalarda saman, bitkisel lifler, insan 

ve hayvan (keçi) kılları vb. bağlayıcı maddeler karıştırılmış ve sağlamlığın 

arttırılması amaçlanmıştır. Horasan harcı olarak bilinen harç, içine pişirilmiş ve 

öğütülmüş toprak ürünleri katılan bir malzemedir. Bazı uygulamalarda kireç, kum ve 

çakıl karışımında gözlenmiştir (Böke ve ark. 2004, Binici ve ark.2010) 

Dayanımı yüksek olan bu harç, birçok Türk yapısında kullanılmıştır. Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinde geniş ölçüde kullanılmış olan Horasan harcı, 

özellikle 15. yüzyıldan sonra kullanım alanını genişletmiştir. 

Günümüzde onarım çalışmalarında, eserin yapımında kullanılan materyallere 

benzer materyallerin geliştirilip kullanılması amacıyla, modern Horasan harcı 

kullanılmaktadır (Böke ve ark. 2004).  

 
Şekil 3.10. Horasan harcı örneği (Böke ve ark. 2004) (T: tuğla, H: harç) 
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Tuğla,  kiremit kırıkları ve benzeri malzemeler, kireç ile karıştırılarak birçok 

tarihi yapının harç ve sıva malzemesinin hazırlanmasında kullanılmıştır. Bu harç ve 

sıvaların hidrolik özellikleri olup ülkemizde, Horasan harcı ve sıvaları olarak 

bilinmektedir (Böke ve ark. 2004). Bu harçlar Roma döneminde “Cocciopesto” 

(Massazza ve Pezzuoli, 1981), Hindistan’da “Surkhi” (Spence, 1974), Arap 

ülkelerinde “Homra” (Lea, 1940) olarak adlandırılmıştır. 

Hidrolik özelliklerinden bu harç ve sıvalar  Bizans,  Roma,  Selçuklu  ve  Osmanlı 

dönemi kubbeleri (Aya Sofya) sarnıç, su kuyuları, su kemerleri ve hamam iç 

yüzeylerinin kaplanmasında kullanılmıştır (Akman ve ark,  1986;  Güleç  ve Tulun,  

1996;  Böke  ve ark,  1999;  Moropoulou  ve  ark, 2000a, 2002b; Moropoulou ve ark, 

2006)   
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3.2 Metod 

 

Bu çalışmayı yapmak için önce yapıya ait etütlük tuğlalardan ve harçlardan 

örnekler alınarak bunların fiziksel ve petrografik özellikler incelenmiştir. Etütlük 

materyalde X-ışını kırınım analizleri yapılarak eserlerin hammadde özellikleri ile 

yüksek sıcaklık mineralleri aracılığıyla fırın teknolojisi saptanmaya çalışılmıştır. 

(Sakarya ve ark. 1990; Kelling ve ark. 2000; Akça ve ark. 2002).  

 

3.2.1 Tarama Elektron Mikroskopisi 

 

 Tarama elektron  mikroskobu  (SEM)  incelemeleri  de  Erciyes  Üniversitesi  

Teknoloji Araştırma   ve   Uygulama   Merkezi’nde   yapılmıştır.   Taramalı elektron 

mikroskobu incelemeleri için;  135Å kalınlığında altın paladyum (Au-Pd)  ile  

kaplanmış  tuğla ve harç örnekleri kullanılmıştır.  

 

3.2.2. X- Işını Kırınımı 

 

 X- ışını kırınımı aygıtı, kayaç ve topraklarda, kristalli olan materyallerin izleri 

olarak adlandırılan yansımaların saptanması ve yapıların belirlenmesi olarak iki 

alanda kullanılmaktadır (Sayın, 1988). Birincil minerallerin saptanması amacı ile, toz 

boyutunda (50 µm) öğütülmüş tuğla ve harç örnekleri, tutucuya yerleştirilerek 15-40 

(2θ) aralığında taranmışlardır. 

 

3.2.3. Fiziksel ve Kimyasal Analizler 

 

Örneklerin pH (asitlik-bazlık düzeyi), EC (tuzluluk), Olsen yöntemiyle 

alınabilir fosfor (P2O5) ve 1N Amonyum Asetat yöntemiyle potasyum (K2O) 

(Sparks, 1996) analizleri yapılmıştır. Kuru toplam ağırlıkları için elek analizleri ise 

Jackson (1979) yöntemiyle saptanmıştır.  
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

 

Tezin temel araştırma konusu Şerafettin Cami olmasına karşın Tacettin 

Dergâhı ve Leblebicioğlu Camilerinden de örnekler alınarak 13, 16 ve 18.yy yapı 

materyalleri karşılaştırmaları yapılmıştır. Bunun sonucunda dönemler arası yapı 

materyallerinde fark olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

 

4.1. Kimyasal ve Fiziksel Analizler 

 

4.2.1. Şerafettin Cami Harç Örneği  

 

 Horasan harcında bulunan biyolojik materyallerin (kemik, saç, yumurta 

kabuğu vb) kullanılması nedeniyle çalışılan örneklerin fosfor içeriği önemlidir. Bu 

nedenle fosfor bu çalışmada özellikle ele alınmıştır.  

Horasan harcı formunda olan örneğin fosfor içeriği 14.6 ppm olarak 

saptanmıştır (Çizelge 4.1). Miller ve Donahue (1995) fosfor kayaçları dışında hiçbir 

kayaçta bu düzeyde fosfor olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca tarım topraklarında, 

kimyasal ve ahır gübreleri kullanılmadığı sürece fosforun örnekteki düzeye çıkması 

olası değildir (Ryan et al. 2009). Bu bağlamda örnekte organik kökenli materyallerin 

(kemik, saç vb) kullanılma olasılığını arttırmaktadır (Böke ve ark. 2004).  

 Örnekte, kireç (kalsit – CaCO3) içeriği yüksek çıkmıştır (Çizelge 4.2). Buna 

bağlı olarak pH zayıf alkalidir  (pH=8.74). Kireç yüzdesinin yüksekliği karbonatlı bir 

ana dokunun (harçların en baskın içeriği), varlığını kanıtladığı gibi, olası kemik ve 

fosfor ve kalsiyumca zengin diğer mineral malzemelerinin de harcın yapımında 

kullanılabilmiş olabileceğini göstermektedir. Örneğin tuz içeriğinin düşük düzeyde 

saptanmış olması, harç ve diğer yapı gereçlerinde istenen bir durumdur ve harcın 

uzun kullanım sürecinde, tuzu oluşturan elementlerin yeniden kristallenerek (ikincil 

tuz mineral kristallerinin oluşumu) zararlı olamayacağının kanıtıdır. (Theoulackis ve 

Moropoulou, 1999)     

 Çalışılan caminin harç örneğindeki potasyum düzeyi diğer harç örneklerinden 

yüksektir (Çizelge 4.3). Bu büyük olasılıkla harç materyalinde kullanılan kum 

boyutundaki materyalin potasyumlu feldispat veya mikaca varsıl olmasından 
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kaynaklanmaktadır. Horasan harç yapımında kil boyutu materyaller çok az 

kullanıldığı için (Akman ve ark. 1986) potasyumun birincil mineral kökenli olduğu 

düşünülmektedir.  

  

4.2.2. Tacettin Dergâhı Harç Örneği 

 

 İncelenen örnekler içerisinde en düşük fosfor içeriği (11.6 ppm) Dergah 

örneğinde saptanmıştır (Çizelge 4.1). Buna karşın fosfor içeriği normal kayaç ve 

topraklardan yüksektir (Miller and Donahue, 1995; Brady and Weil, 2002). Bu da 

örnekte organik kökenli katkı materyallerinin kullanılmış olduğunu ortaya 

koymaktadır. Fosfor canlı organizma kaynaklı olduğundan arkeolojik materyallerde 

insan katkısını ortaya koyan en önemli element konumundadır (Garrison, 2003; Ryan 

et al. 2009). 

 Tacettin Dergâhı Harç örneği yüksek kireçli olup pH’sı 10.35 olarak 

saptanmıştır. Bu da harç karışımının hazırlanmasında yüksek düzeyde kireçli kayaç 

materyallerinin kullanıldığını ortaya koymaktadır.  

 Çalışılan örneğin potasyum içeriği Şerafettin Camisinin harcına benzer 

biçimde yüksek olarak saptanmıştır, bu nedenle kaynağının birincil minerallerden 

potasyumlu feldispat ve/veya mika olduğu düşünülmektedir (Çizelge 4.3).   

  

4.2.3. Tacettin Dergâhı Tuğla Malzemesi 

 

 Örneğin fosfor değeri 11.7 ppm olarak saptanmıştır (Çizelge 4.1). Ancak söz 

konusu değer genel tuğla  fosfor değerlerinin çok üzerindedir (Kapur et al. 1998). 

Bunun, büyük olasılıkla, tuğla analizi yapıldığında tuğlaya bağlanmış harç 

örneğinden kaynaklanan bir aykırılık olduğu düşünülebilir. Örneğin kireç (kalsit) 

içeriği çok düşüktür (%1.5). Bunun başlıca nedeni, tuğla yapımında düşük oranda 

kireçli materyal kullanılması (tüm tuğla materyallerinde istenen kireç düzeyi 

düşüktür) ve fırınlama sırasında CaCO3’ın karbondioksit olarak bünyeden 

uzaklaşmasıdır (Kelling et al. 2000). Ancak örnekteki yüksek tuz içeriği, büyük 

olasılıkla temelden alınan (Şekil 3.4) örneğe şehir sularından katılmış olabileceğini 

düşündürmektedir. Örnekteki bozunma izleri de bu yargıyı desteklemektir.   
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4.2.4. Leblebicioğlu Cami Harç Örneği 

 

    En yüksek fosfor içeriği Leblebicioğlu Cami örneğinde saptanmıştır (Çizelge 

4.1). Bu yüksek değer örnekte biyolojik kökenli materyallerin yüksek oranda 

kullanıldığını düşündürmektedir.  

 Harç örneğinin yüksek kireç içeriği Horasan harcının tipik özelliğidir (Böke 

ve ark. 2004). Bununla birlikte oldukça yüksek tuz içeriği materyale tuzun şehir atık 

sularından bulaşmış olabileceğini düşündürmektedir. Cami örneğindeki potasyum 

düzeyi diğer harç örneklerinden düşük bulunmuştur (Çizelge 4.3). Bu büyük 

olasılıkla örnek harcında potasyum içeren birincil minerallerden feldispat ve mikanın 

düşük düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır.  

 

Çizelge 4.1. Çalışılan örneklerin P (fosfor) içerikleri ppm değerleri  

 

 
 

 

Çizelge 4.2. Çalışılan örneklerin kireç, pH ve tuz içerikleri 

 

%CaCO3 pH Tuz (dS m-1)
Konya Şerafettin Cami Harç 17,6 8,38 0,32 Tuzsuz
Tacettin Dergahı Harç 11,3 10,35 0,84 Az Tuzlu
Tacettin Dergahı Tuğla 1,5 7,24 1,52 Orta Tuzlu
Ankara Leblebicioğlu Cami Harç 9,1 6,83 8,74 Çok Tuzlu  
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Çizelge 4.3. Örneklerin potasyum içerikleri  

 

 
 

4.2.2. Örneklerin Tekstürel İçeriği 

 

 Horasan harçlarında, kum ve silt boyutu materyallerin kullanıldığı bir çok 

çalışmada saptanmıştır (Akman et al. 1986; Güleç ve Tulun, 1996;  Böke ve ark. 

1999; Böke ve ark. 2004). Örneklerin elek analizleri sonrasında harç materyallerinde 

baskın boyutun orta - ince kum (250-150 µm) boyutu olduğu saptanmıştır (Çizelge 

4.4).  

 Bununla birlikte Tacettin Dergahı ile Şerafettin Cami içeriklerinin 

Leblecioğlu içeriğinden farklı olduğu saptanmıştır.  Potasyum, tuz, fosfor içerikleri 

de göz önüne alındığında (Çizelge 4.1, 4.2, 4.3 ve 4.4) Leblecioğlu harcının 

hazırlama ve içerik yönünden diğer iki harçtan farklılaştığı ortaya çıkmıştır.  

 

Çizelge 4.4. Örnek harçlardaki parçacıkların Kuru Toplam Ağırlık (gr) dağılımı 

 

 

53µm 106µm 180µ
Konya Şerafettin Cami Harç 2.301 2.466 39.415

Tacettin Dergahı Harç 3.07 2.63 39.163

Ankara Leblebicioğlu Cami Harç 3.371 3.38 15.531 
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4.3. Mineralojik ve Mikromorfolojik Analiz Sonuçları 

 

4.3.2. Şerafettin Cami 

 

 X-ışını kırınım analizleri sonrasında Cami harcında kalsit (CaCO3) 

mineralinin yoğun olduğu saptanmıştır (Şekil 4.1). Horasan harçlarının kireç 

kullanılarak yapıldığı bilinmektedir (Güleç ve Tulun, 1996). X-ışını bulgusu bunu 

doğrulamıştır.   
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Şekil 4.1. Şeraffettin Cami harcındaki mineral içeriği (Cu Tüp/Dalgaboyu,    
                1.5406Angstrom, 40kV, 40mA) 
 

Cami örneklerinde yapılan tarama elektron mikroskopisi çalışmaları harçta 

kalsitin oluşturduğu agregatları göstermiştir (Şekil 4.2). SEM çalışmaları, ayrıca 

harcın çok gözenekli ve farklı boyutta parçacıkların kullanımıyla yapılmış olduğunu 

ortaya koymuştur (Şekil 4.3). Bununla birlikte harçta herhangi bir kil kütanı veya 

kaplaması saptanmamış olması kil boyutu materyalin kullanılmamış olduğunu 

çoğunlukla silt (2-50µm) ve kum boyutu (2000-50µm) parçacıkların kullanılmış 

olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır (Şekil 4.4). Harç içerisinde ayrıca organik 

kökenli materyallerin de saptanmıştır (Şekil 4.3) olması Diğer sonuçlarla birlikte 

çalışılan harcın, Horasan harcı özelliği taşıdığını ortaya koymuştur.  
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Şekil 4.2. Şerafettin Cami harcındaki farklı boyuttaki parçacıklar ve kalsitli 
agregatlar 

 

 
Şekil 4.3. Şerafettin Cami harcındaki gözenekli yapı ve silt-kum boyutu parçacıklar.    
                Daire içindeki materyal organik kökenlidir 
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Şekil 4.4. Şerafettin Cami harcındaki farklı boyutta materyaller  

 

X-ışını kırınım analizleri sonrasında Dergâh harç materyalinde yüksek 

düzeyde kireç (kalsit - CaCO3) saptanmıştır (Şekil 4.5). Örnekte saptanan diğer 

yüksek düzeydeki mineral ise kuvarstır. Kuvars harç yapımında kullanılan kumlarda 

yoğun olarak bulunmaktadır. Benzer biçimde Böke ve ark. (2004)’da Horasan 

harcında kalsit mineralini yoğun olarak saptamışlardır.  

 Örnekte yapılan SEM çalışmaları sonrasında örneğin Şerafettin Camisine 

(veya Camiine) benzer biçimde farklı boyutta parçacıkların (Şekil 4.6) gözenekli bir 

yapı oluşturduğu görülmektedir (Şekil 4.7). Örnek içerisinde kil kütanı ve 

kaplamaları saptanmamıştır. Buna karşın organik kökenli olduğu gözlenen 

materyaller SEM çalışmalarında saptanmıştır (4.8).  Örnekte görülen yüksek 

düzeydeki kireç agregatlarının varlığı x-ışınında saptanan yüksek düzeydeki kalsit 

mineraliyle uyum göstermektedir (Şekil 4.5, 4.6). 
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Dergah Anlera  E.A. 28.10.2009
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Şekil 4.5. Tacettin Dergahı harcındaki mineral içeriği (Cu Tüp / Dalgaboyu,    
                1.5406Angstrom, 40kV, 40mA) 
 

 
Şekil 4.6. Dergah harcındaki farklı boyuttaki (silt-kum boyutu)  

materyaller/parçacıklar ile kireç agregatları 
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Şekil 4.7. Harçtaki gözenekli yapı 

 

 
Şekil 4.8. Dergah harcındaki organik katkılar 

 

4.3.3. Leblebicioğlu Cami  

 

 Cami harç örneğinde yapılan SEM çalışmaları sonrasında farklı boyutta 

parçacıkların (Şekil 4.9) gözenekli bir yapı oluşturmaları yanında, harcın hidrasyonu 

sonucunda oluşan anadokunun yeniden rastlantısal olarak düzenlenmiş (random 

orientation) olması gözlenebilmektedir. Ayrıca, anadokudaki organik parçacıkların 
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(bitkisel lif), agregatların hidrasyon süreci/işlevi/prosesi sonucunda rastlantısal 

dizilimleriyle oluşan konumları gözlenebilmektedir (Şekil 4.10). Örnekte gözenekli 

yapının yoğun kireç kullanımı sonucu oluşan agregatlardan kaynaklandığı 

düşünülmektedir (Şekil 4.11). Örnekteki kum-silt boyutu materyaller ve  baskın kireç 

varlığı, örneğin Horasan harcı formunda yapıldığını ortaya koymaktadır.  

 

 
A 

 
B 

Şekil 4.9. Leblebicioğlu Cami harcındaki farklı boyuttaki materyallerin hidrasyon 
süreci sonucunda anadoku içindeki yeniden rastlantısal olarak (random 
orientation) düzenlenmeleri 
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Şekil 4.10. Leblebicioğlu Cami harcındaki gözenekli yapı ve okla gösterilen bitkisel  

lif 
 

 
Şekil 4.11. Leblebicioğlu Cami harcındaki kirecin oluşturduğu agregatlar 
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4.3.4. Şerafettin Cami Tuğla Örneği  

 

Camiden alınan tuğla örneklerinde yapılan tarama elektron mikroskopisi 

çalışmaları tuğlaların gözenekli yapıda olduklarını ve bu bağlamda yüksek kaliteli 

fırınlama etkisinde kalmadıklarını (<1150 ºC) ortaya koymuştur (Şekil 4.12). Kapur 

ve ark (1998) İznik seramiklerinde yaptıkları çalışmalarda yüksek fırın 

sıcaklıklarında (1150ºC ve üzeri) camlaşma sonrası bünyenin gözeneksiz bir yapıya 

ulaştığını saptamışlardır (Şekil 4.13). Tuğla örneğinde ayrıca bitkisel kökenli 

materyal olması tuğlanın çok yüksek sıcaklıklarda tekdüze pişirilmemiş olduğunu bir 

kez daha kanıtlamaktadır (Şekil 4.14).  

 
Şekil 4.12. Şerafettin Cami tuğla örneğindeki gözenekli yapı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.13. İznik seramiklerinde camlaşmış doku içerisindeki müllit oluşumu (Kapur   
                  et al. 1998) 
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Şekil 4.14. Tuğla dokusunda bitkisel kökenli materyal  

 

4.3.5. Tacettin Dergâhı Tuğla Örneği  

 

Tarama elektron mikroskopisi çalışmalarıyla Tacettin Dergâhı  

tuğlasının Şerafettin Cami tuğlasına oranla daha ileri düzeyde camlaşmaya 

(vitrifikasyon) ulaştığı saptanmıştır (4.14). Bununla birlikte tuğlaların gözenekli 

yapıda oldukları ve bu bağlamda yüksek kaliteli fırınlama etkisinde kalmadıkları da 

(<1150 ºC) düşünülmektedir (Şekil 4.15). Bunun nedeni, tekdüze bir biçimde fırının 

sıcaklığının yükselmesine karşın, anadokunun, yapımında kullanılan tuğla 

hammaddesi karışımına bağlı olarak tekdüze-homojen ve/veya heterojen  görünümde 

olması, ve/veya yüksek camlaşma (bütünsel camlaşma-tuğla boyunca oluşan tekdüze 

camlaşma) (Maniatis and Tite, 1981) sıcaklığına değin tuğlanın pişirilmesine karşın, 

sıcaklığın yer-yer pişirilme sürecinde hızla arttırılması nedeniyle, anadokunun 

tekdüzeleşememesidir, başka bir deyişle heterojen gözenek alanlarının anadokuda 

oluşarak anadokunun tekdüzeliğini bozmasıdır.  
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Şekil 4.15. Tacettin Dergahı tuğla örneğindeki bütünsel camlaşma ve heterojen 

gözeneklilik 
 

 

 
Şekil 4.16. Dergah tuğla örneğindeki heterojen gözenekli yapı ve  bütünsel camlaşma 
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 

Selçuklu ve Osmanlı Dönemi Anadolu’da mimarinin ve yapı elemanı 

kullanımının en yoğunlaştığı dönemlerdir. Bu dönemlerde yapılan eserlerin 

harçlarının ve tuğlalarının arkeometrik yöntemlerle incelenmesi yapı materyallerinin 

kökenini ve teknolojisini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.  

Çalışmada kullanılan örnekler 1300 (Şerafettin Cami), 1600 (Tacettin 

Dergahı) ve 1800’lu (Leblebicioğlu Cami) yıllardan seçilmiştir. Bu bağlamda 1800 

yıllık süreçteki harç kullanımı saptanmıştır. Eserlerin yapımında kullanılan harç 

materyallerinin Horasan harcı özelliği taşıdığı saptanmıştır. Horasan harcı, Bizans, 

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapı ustalarının, kullandıkları materyallerin 

dayanımı arttırmak için; harç karışımına yumurta akı, kan, peynir, reçine, pişmiş 

toprak/tuğla-kiremit kırıkları gibi katkı maddeleri katarak meydana getirdikleri 

harçtır. Bazı uygulamalarda saman, bitkisel lifler, insan kılları vb. bağlayıcı maddeler 

karıştırılmış ve sağlamlığın artması amaçlanmıştır. Horasan harcı olarak bilinen harç, 

içine pişirilmiş ve öğütülmüş toprak ürünleri katılan bir malzeme olarak tanımlanmış 

ve bazı uygulamalarda kireç, kum ve çakıl karışımlarının da gözlendiği bildirilmiştir.  

Dönem tuğla örneklerinde yapılan incelemelerde, tuğlaların düşük düzeyde 

sinterlenmiş oldukları ve bu nedenle gözenekli bir doku oluşturdukları saptanmıştır. 

Gözenekli tuğlalar yüksek düzeyde su emdiklerinden bozunma/ayrışma hızları 

yüksektir. Bu nedenle çalışılan dönem tuğlalarının bozunmuş (weathered/degraded) 

oldukları da saptanmıştır.  

Şeraffettin Cami ile Tacettin Dergahı örnekleri kimyasal, mineralojik ve 

fiziksel özellikleri açısından benzerlik taşırken Leblebicioğlu Cami örneği bir çok 

yönden farklılık göstermektedir. Bu da 1700’lü yıllarda harç yapımında oluşan bir 

farklılığı ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Çalışma sonrasında Horasan 

harçlarının tarihsel gelişiminin daha geniş bir yelpazede incelenmesi gerekliliği 

düşünülmektedir. Tüm çalışılan örneklerde alınabilir/çözünebilir fosforun yüksek 

olması, diğer Osmanlı harçlarında da saptanan organik katkılara ve bir olasılıkla da 

fosforca zengin volkanik materyallerin yapım sürecinde kullanımına bağlanabilir. 

Yüksek potasyum içeriği ise harç karışımının içeriğindeki mika ve feldispat gibi 
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volkanik minerallerin yaygınlığına bağlıdır. Benzer biçimde Leblebicioğlu camiinin, 

diğer çalışılan camilere göre, daha yüksek düzeyde fosfor içermesi, volkanik 

materyallerin yapı sürecinde daha yaygın olarak kullanıldıklarının kanıtıdırlar. 

Saptanan parçacık boyutu dağılımı ve özellikle düşük düzeydeki iri fraksiyonun (180 

mikron) saptanması ise öğütme işleminin karışımın hazırlandığı süreçte 

kullanıldığının bir kanıtı olabilir.    

Araştırma sonuçları sonrasında Horasan harcının zamanla değişim gösterdiği 

saptanmış ve eserlerin yapımında kullanılan tuğlaların düşük sıcaklıklarda pişirilmesi 

veya yerel smektit ve kalsitçe varsıl hammadde kullanımı sonrasında düşük kaliteli 

olarak üretilmeleri nedeniyle ayrışma etmenlerine karşı dayanım göstermedikleri 

anlaşılmıştır.  

Bununla birlikte özellikle çini yapımında Selçuklu ve Osmanlı Döneminde 

yüksek kaliteli ürünler üretildiği de bir çok araştırmacı tarafından ortaya 

konulmuştur.  

Tarihsel yapılarda kullanılan materyallerin arkeometrik incelemelerle üretim 

teknolojilerinin ortaya konulması ileri de yapılacak koruma çalışmalarında orijinal 

benzer yapı elemanlarının yeniden üretilerek kullanımını sağlayacağı kadar bu 

materyallerdeki olumsuzlukların saptanması yeniden üretimlerde olumsuzlukların 

giderilmesi açısından önem taşıyacaktır.  
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