
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-
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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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metrik bezemeli düz nişin üzerinde, yük
sek bir çerçeve teşkil eden bordürün kö
şelerine gelecek yerlerde yine sivri ke
merli iki pencere açıklığı görülmektedir. 

20,50 x 12,40 m. ölçüterindeki avlu
ya geçit veren giriş eyvanı, aviuyu çev
releyen on iki sütunlu dikdörtgen reva
ka açılmaktadır: sivri kemerterin otur
duğu devşirme sütunlar kaidesiz olarak 
dikilmiştir. Avlunun güney cephesinde 
yer alan 7,50 X 6,90 m. ölçüterindeki 
eyvan kuzeydekinden daha büyüktür ve 
yer yer turkuvaz çiniterin bulunduğu du- ı 

varlarında .üç adet nişe sahiptir. Yapıya 
Gökmedrese denilmesinin sebebi de 
özellikle büyük eyvanın iki yanında sağ
lam kalmış olan çinilerdir. Bu eyvanın 
kuzeyinde yer alan 8,30 X 6,50 m. bo
yutlarındaki mihraplı odanın binanın 

mescidi olduğu anlaşılmaktadır. Eyva
nın güneyinde bulunan 11,80 X 6,50 m. 
ölçüterindeki salon ise medresenin tür
besi olarak kullanılmıştır. Bu salonun bi
tişiğindeki odalar avlu etrafına sırala

nanlardan daha büyüktür. Bu odalar
dan sonra üç küçük hücre, ardından dik
dörtgen bir kapalı mekan, daha sonra 
da giriş eyvanının sağında ve solunda 
ikişer oda ile bunların bitişiğinde aynı 
zamanda üst kata geçit veren merdi
venli dikdörtgen bir hol yer almaktadır: 
bu hol ile mescid arasında altı küçük oda 
daha bulunmaktadı r. Üst katta sütunla
rın yerini holü çepeçevre dolaşan küçük 
bodur payeler almıştır. Büyük eyvan üst 
kata kadar devam etmekte ve yapıya ha
kim olmaktadır. Üst kat ana hatlarıyla 
alt katın bir tekran niteliğindedir. Med
resenin dış tarafında mevcut bazı yıkın 

ttlar bitişikte başka yapıların da bulun
duğunu göstermekte, ancak bunların 

mahiyet i ve medrese ile münasebeti hu
susunda yeterli bilgi vermemektedir. 

Yapı süsleme açısından oldukça gös
terişlidir. Bugün değişik kısımlarda gö-

140 

Tokat Gökmedrese'nin planı ile çini süslemeli ana eyvanı 

rülen çeşitli kalıntılardan, iç cephelerle 
iki katlı avlu revaklarının tamamen çini 
ve sırlı tuğlalarla kaplı olduğu anlaşıl

maktadır. Çini süslemelerin merkez sah
nesini teşkil ettiği görülen ana eyvan 
cephesinde, köşelerde firOze renkte al
tıgen levhaların aralarına küçük mor üç
gen levhalar yerleştirilerek bir bordür 
elde edilmiş ve tabandan tavana kadar 
uzatılmıştır. Bunun hemen yanında yi
ne aynı renkierde uzun bir ayet friziyle 
onun yanında ahşap sanatlarında sıkça 
görülen birbirine geçmeli on köşeli yıl

dızlardan oluşan motifterin bulunduğu 
bir süsleme kuşağı yer almaktadır. Ku
şaklarla kemer arasında da bitkisel mo
tiflerden ince bir şerit uzanmaktadır. Bu 
hareketli ana eyvan cephesinin yanı sıra 
giriş eyvanının hemen yan cephelerinden 
başlayan ve ikinci kat revaklarının ke
merlerine kadar yer yer devam eden aynı 
tarz çinilerin türbe mekanı ile bazı lahit
terin üzerinde de bulunduğu görülmek
tedir. Taçkapının üstünde de firOze üzeri
ne mor harflerle "Ali" ismi yazılmış çini 
bir mühüre rastlanmaktadır. Süslemeleri 
içinde bazı arabesk motifler de görülen 

Gökmedrese 
Camii
Amasya 

Gökmedrese, gerek mimarisi gerekse 
tezyinatı ile Anadolu Selçuklu sanatının 
en ilgi çekici örneklerinden biridir. 
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Amasya'da XIII. yüzyılın 
ikinci yarısına tarihlenen 

Selçuklu camii. 
_j 

Giriş bölümünün medrese olarak kul
lanılmasından ve bitişiğinde yer alan tür
benin mor firOze rengi çini ve sırlı tuğ

lalarla süslenmiş olmasından dolayı bu 
adla anılan yapıya banisine izafeten To
rumtay Camii de denilmektedir. Camiyi 
yaptıran kişinin, ll. Gıyaseddin Keyhus
rev zamanında Amasya valiliğine getiri
len ve halen binadan bir sokakla ayrılmış 
bulunan kendi yaptırdığı 677 (1278 -79) 
tarihli türbede yatan Seyfeddin Tarum
tay olduğu bilinmekte. ancak yerinden 
sökülen kitabesi bulunamadığı için cami
nin inşa tarihi kesin olarak tesbit edile
memektedir. Yapıda yalnızca 1316 (1898-• 
99) tarihli bir onarım kitabesiyle kapının 
pervazı üzerinde "J b..:J\ r'-JI y,l " şeklin-


