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kara 1959-1965). Üniversitede Osmanlı 
tarihi derslerinin yanı sıra Yüksek De
nizcilik Okulu, Güzel Sanatlar Akademi
si ve Teknik Okul'da inkılap tarihi ders
leri verdiğinden Türk inkılap tarihine de 
eğilen ve bu vesileyle inkılap tarihi ve 
Atatürk'le ilgili çok sayıda yazı kaleme 
alan Gökbilgin. bu eserinde Mondros 
Mütarekesi ile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin açılışı arasındaki devreyi incele
miştir. Ağırlıklı olarak Meclis-i Vükela 
mazbataları, Nutuk'ta ve Harb Tarihi 
Vesikaları Dergisi'nde yayımlanan bel
gelere dayandırılan eserde Mondros'tan 
sonra memleketin işgali, buna karşı tep
kiler ve Osmanlı hükümetinin düştüğü 
güç durum, Anadolu'daki müdafaa ce
miyetleriyle Mustafa Kemal'in Anado
lu'ya geçişi, kongreler ve nihayet Büyük 
Millet Meclisi'nin kuruluşuna kadarki fa
aliyetler anlatılır. 4. Osmanlı Müesse
seleri Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihi 
ne Genel Bakış (İstanbul 1977]. Osman
lı teşkilatı ve müesseselerinin kuruluş 
ve gelişme safhaları, bununla ilgili ba
zı önemli konuların ele alındığı eser bir 
ders kitabı niteliği taşımaktadır. s. Os
manlı İmparatorluğu Medeniyet Tari
hi Çerçevesinde Osmanlı Paleograf
ya ve Diplomatik İlmi (İstanbul 1979). 

Eser bu konuda Türkçe olarak yazılmış 
ilk kitaptır. Gökbilgin'in meslek hayatı
nın son yıllarında hazırladığı bu eser, Os
manlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tari
hi Kürsüsü'nde okuttuğu derslere da
yanmaktadır. Bununla birlikte eser da
ha sonraki diplomatik çalışmalarında 

rehber vazifesi görmüştür. 

M. Tayyip Gökbilgin, bu kitapların ya
nı sıra Ayn Ali Efendi'nin Kavanin-i AI-i 
Osman der-Hulô.sa-i Mezarnin-i Def
ter-i Divan adlı risalesinin tıpkıbasımı

na geniş bir giriş yazmıştır (İstanbul ı 979, 

s. 1-40). ilmi makaleleri Türk Tarih Ku-
rumu Belleten'i başta olmak üzere Ta-
rih Dergisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, İs-

ve haftalık dergilerle Cumhuriyet, Dün
ya, Ulus, Milliyet gibi günlük gazete
lerde popüler yazılar yazmıştır (bibliyog
rafyası için bk. Kütükoğlu, sy. 12, s. 1-24]. 
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Sivas'ta 
L Selçuklular dönemine ait medrese. _j 

Sahibiye Medresesi diye de bilinen ya
pı flrüze renkli çinilerinden dolayı Gök
medrese adıyla tanınmaktadır. lll. Gıya
seddin Keyhusrev devrinde vezir Fah
reddin Ali b. Hüseyin Sahib Ata tarafın
dan 1271 yılında yaptırılmıştır. Medre
senin Şaban 663 (Haziran 1265) tarihin
de düzenlenen vaktiyesinin süreti Va
kıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bu
lunmaktadır (Defter. nr. 592 , s. ı 00-103 ; 
nr. 604, s. 67 -73) Taçkapı nişinin köşe

lerindeki sütunçelerin üstünde yer alan 

lam Telkikieri Enstitüsü Dergisi, Va- Sivas Gökmedrese ve plan ı 

kıtlar Dergisi, Oriente Moderno ile Re
cueils de la societe Jean Bodin pour 
l'histoire comparative des institutions 
ve diğer bazı yabancı dergilerde yayım

lanan Gökbilgin birçok ansiklopedi mad
desi de kaleme alm ı ştır. İslam Ansiklo
pedisi'nde yayımlanan bir kısım mad
deleri (mesela "Edirne", "Köprülüler", "Sü
leyman I", "Mehmed III") birer kitap hac
mindedir. Encyclopaedia ot Islam 'ın 
ikinci edisyonu ile Meydan Larousse'un 
Türkçe yayımında da maddeleri bulun
makta olup ayrıca Bilgi, Kemalizm, Ta
rih Dünyası, Tarih Hazinesi gibi aylık 
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iki panodaki "amel-i üstad Kalüyanü'I
Konevi" ibaresinden mimarın adının Ka
lüyan olduğu öğrenilmektedir. iki katlı 
ve açık aviulu olarak dört eyvanlı plan 
düzenine göre kurulan medresenin taç
kapısı batı yönünde yer almaktadır. Cep
hede, taçkapının solunda kemeri yonca 
yaprağı şeklinde yapılmış üç lüleli ilginç 
bir kitabeli çeşme, köşelerde de iki bö
lüm halinde geometrik ve bitkisel ka
bartma motiflerle bezeli iki dayanma 
kulesi bulunmaktadır. 

Medresenin en gösterişli bölümü, üze
rindeki süslemelerle Selçuklu kapıları 

arasında önemli bir yere sahip olan taç
kapıdır. Yapıya abidevi görünüşünü ve
ren taçkapının çoğunlukla stalaktit kav
saralı olan nişi önce yazı kuşağından olu
şan bir sivri kemer, sonra da dikdört
gen taş işçiliğine sahip bir bordürle ku
şatılmıştır. Yayvan kemerli kapı açıklığı

nın iki yanındaki nişler taçkapının birer 
küçük benzeri şeklinde yapılmıştır. Cep
he süslemesinde palmetler. lotuslar ve 
birbirini kesen geometrik kompozisyon
lar yer alır; ayrıca hayat ağacı, nar, şa

hin, kuş ve hayvan başı gibi figürler gö
ze çarpar. ikisi nişi çevreleyen sivri ke
merin altında, ikisi de üstünde olmak 
üzere dört adet yuvarlak boşluk bulun
makta ve bunlar buralarda oynak halde 
dört adet kabara olduğunu göstermek
tedir. Bu yuvarlak boşlukların üstünde 
ise kitabe yer almaktadır. Taçkapıyı üç 
taraftan çeviren ve dikdörtgen bordürü 
teşkil eden beş sıra friz geometrik ve 
bitkisel motiflerle bezenmiştir. 

Cephede taçkapı üzerine inşa edilen 
iki minare, tabana kadar inen ve taçka
pı ile bütünleşen süslemeli kaideleriyle 
tam bir simetrik uyum içindedir. Yivli 
olan minarelerin yivlerinin arası, birkaç 



santimetre çapındaki yarım daire şek
linde firüze renkli sırtı tuğlaların üst üs
te sıra lanmasıyla meydana getirilen ka
val silmelerle ayrılmıştır. Ayrıca minare
ler üzerine yine firüze çinilerle zikzak 
motifli süslemeler yapılmıştır . Minare
terin kaideleri üzerinde sırayla üstten 
aşağı. tuğladan yapılan evreni temsil et
mesi muhtemel daire şeklinde bir mo
tif, onun altında bitkisel bir bezeme, son
ra bir kitabe ve kitabenin altında da geo
metrik yıldız motifleri yer almakta. da
ha aşağılarda ise hayat ağacı ile onun 
altında altıgen çerçeve içinde yine birer 
kitabe bulunmaktadır. Hayat ağacı üze
rinde kartat veya şahin gibi görünen çift 
başlı bir yırtıcı kuş resmedilmiştir; ayrıca 
hayat ağacı üzerinde bazı kuş tasvirleri 
ve meyvelerden nar görülmektedir. Med
resenin yayvan kemerli kapısının sol ta
rafında. bir yaprak üzerine sıralanmış çe
şitli hayvan başlarından oluşan bir süsle
me bulunmakta ve hayvan başlarının burç 
sembolleri oldukları sanılmaktadır. 

Taçkapının açıldığı giriş eyvanı yıldız 

tonoz örtülüdür. Bu eyvanın iki yanında 
yer alan kapılardan sağdakiyle mesci
de, soldakiyle darülkurraya geçilir. Her 
iki mekan da kubbeli ve pencereli olup 
mescid darülkurradan daha büyüktür ve 
kubbesine Türk üçgenleriyle geçiş sağ
lanmıştır; minarelerin merdivenlerine de 
bu odalardan çıkılmaktadır. Bu mekan-

Sivas Gökmedrese'nin taçkapısı ve minareleri 
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ların yanlarına rastlayan cephe kısmının 
iki köşesinde dikdörtgen iki salon bulu
nur. 14,50 X 24,25 m. ölçüterindeki ha
vuzlu avlunun iki yanında, çeşitli başlık
ların kullanıldığı değişik cinsten sütun
lara oturan iki revak yer almakta ve bu 
revaklara cephenin köşeterindeki salon
lardan başka iki yan eyvaniarta onların 
iki yanında yer alan altışar oda açılmak
tadır; bu odalardan sağ diptekiler di
ğerlerinden daha büyüktür. Girişin kar
şısındaki büyük eyvanın (yazlık dershane) 
yanlarında ise doğrudan avluya açılan 

ve medresenin en büyük kapalı mekan
larını oluşturan iki salon (kışlık dersha
nelerı yer almaktadır; sağdaki daha bü
yüktür. 1239 ( 1824) tarihli bir onarım 
kitabesi bulunan ve bugün bakımsız du
rumda kapalı tutulan yapının ahşap ka
pısı son zamanlarda kaldırılıp yerine de
mir bir şebeke yerleştirilmiştir. Eski kay
naklarda avlu çevresinde iki kat üzerine 
yirmi dört molla odasının bulunduğu bil
dirilen bina 1934-1967 yılları arasında 
müze olarak kullanılmıştır. 
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Tokat'ta XIII. yüzyılın 
ikinci yarısına ait medrese. 

_j 

Kabul edilen yaygın görüşe göre Mul
nüddin Süleyman Pervane tarafından 

darüşşifa olarak yaptırılmıştır. Taçkapı 
nişi içinde kemerin üzerinde yer alan 
kitabe taşı yazısııdır ve bu durum, Mu
lnüddin Pervane'nin 1277 tarihinde İl
hanlılar tarafından idam edilmesinden 
sonra kazındığ ı şeklinde yorumlanmak
tadır. Yapı 1930 yılında onarılarak mü
ze haline getirilmiştir. 

Yapı, biri daha yüksek ve büyük olan 
iki eyvanıyla açık aviulu iki eyvanlı med
rese grubuna girer. Bugün ikinci kat hi
zasına kadar cadde tabanından aşağıda 
kalmış olup kapısına merdivenle inilmek
tedir. Mukarnaslı abidevi giriş fazla bo
zulmadan günümüze kadar gelmiş, an
cak yan taraflarındaki yıpranmış bazı 

yumuşak taşlar yenilenmiştir. Yapının 

dış yüzlerinde tamamen moloz malze
me kullanıldığı , sadece aralardaki des
tek payelerinin kesme taştan olduğu gö
rülmektedir. Sivri kemeri kırmızı ve kirli 
sarı taşlardan yapılmış kapının içinde 
yer aldığı mukarnaslı nişi çevreleyen ve 
düz bir niş oluşturan geometrik beze
meli satıh köşelerde sütunçelerle niha
yetlenmekte ve sütunçelerin tepelerin
de yüksek kabartma halinde işlenmiş 
sütun başlıkları bulunmaktadır. Bu geo-
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