GOTiK
ği görülür. Mimari ve heykeltıraşlıktaki
figürlerin uzaması durumu resim sanatında da kendini göstermektedir.
islam ve Türk sanat aleminde camiye
çevrilen mahdut sayıdaki kilise hariç tam
anlamıyla gotik bir binaya veya başka
bir esere rastlamak mümkün değildir.
Ancak bazı eserlerde kısmi benzerlikler.
bazılarında da deneme amacıyla yapılmış
birtakım alıntılar göze çarpar (aş . bk.).
Benzeriikiere en çok rastlanan yer. hiç
şüphesiz Katolik Batı Avrupalılar ' la iç içe
yaşamış olan Endülüs'tür. Ancak sivri kemerli sütun sıralarıyla teşkil edilen revakları . kaburga kemerli kubbe ve tonozları .
sivri kemerli pencere ve kapılarıyla gotik
üslübu yapılara belirli bir yakınlık gösteren Endülüs islam eserlerinin karşılıklı
tesiriere rağmen farklı bir hususiyete sahip oldukları da a şikardır.
Gotik sanatın diğer bir önemli ve ken dine has faaliyet alanını oluşturan vitray işçiliği . bu sanat üslübunu tam anlamıyla temsil eden çok dikkat çekici eserlerin ortaya kanmasına fırsat vermiştir.
Yine yukarı doğru yükselen uzun şema
ve figürleriyle hemen tanınan bu vitrayların üzerinde tasvir edilen konular da
resim ve heykellerde olduğu gibi genellikle dinidir.
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A.

ENGİN BEKSAÇ

İslam Ülkelerinde ve Türkiye'de Gotik
Mimari. Gotik mimari Batı Avrupa'da doğup yayılmış olmakla birlikte Yakındoğu
ile de ilişkilidi r. Haçlı seferleri sırasında
islam mimarisini tanıyan Batılıla r' ın ülkelerine dönerken ba z ı motif ve f orm-

ları beraberlerinde götürdükleri söylenir. Ayrıca Haçlılar Doğu Akdeniz bölgesindeki işgalleri sıra sında özellikle Suriye, Filistin ve Kıbrıs 'ta birçok gotik şa
to ve kilise inşa etmişlerdir; bu arada
önemli Hıristiyanlık ziyaret yerlerine de
eklemeler yapmış oldukları görülür. Kudüs'te bulunan Saint-Sepulcre Kilisesi'nin (Merkad-i Tsa) XII. yüzyıla ait ikiz açık
lıklı girişi ve Meryem Kilisesi'nin kaburgalı tonozları bu üslüba işaret eder. Kudüs'ün kuzeyindeki el-Bire'de Templier
şövalyelerinin 1146 ·da yaptıkları ve zamanımıza ancak harabesi gelen bina.
bölgenin başlıca kilise mimarisi örneklerindendiL Akdeniz kıyısında Lazkiye
ile Trablus arasında yer alan Tartas 'taki katedral ise gotik mimarinin islam
ülkelerinde rastlanan en gösterişli yapı
larından biridir.

Tartas ile Humus arasındaki dağlık
bölgede bulunan Haçlılar'a ait Krak Şa
tosu ( Hı s nü ' I-Ekrad ) gotik mimarinin bugüne gelen başlıca askeri yapısıdır. Trablus kontu tarafından Hospitalier şöval
yelerine bırakılan bu şato islam güçlerine karşı en kuwetli tahkimatı teşkil ediyordu ; Nüreddin Zengi bunun önünde
yenilgiye uğramış , Selahaddin-i Eyyübi
de şatoyu alamadan geri dönmüştü . Ancak şato 1266'dan sonra islam topraklarında yalnız başına kalmış ve Sultan
Baybars ' ın kuşatmasına inatla direnmiş
se de 1268'de teslim olmuştu r. Bina,
askeri mimarisine rağmen gotik taş iş
çiliğinin süs unsurları ile de bezenmiş 
tir. Kaburgalı tonozların duvarlardaki
başlangıçları kabartmalı konsonara oturur. Üst avlu cephesinin kemerleri üzerinde yer alan gül pencereler yine gotik
motifli şebekelere sahiptir. Şato ele geçirildikten sonra yeni burçlar eklenerek
müslümanlar tarafından da kullan ılmış
tı r. Haçlılar'ın Suriye- Filistin bölgesinde
inş a ettikleri yap ı lard a n Kudüs't eki bir

Kudüs
Mevlevihanesi"nin
gotik bir
kiliseden
çev r il m i ş olan
semahanesinin
p l an ı

kilise de etrafına birçok ekler yapılmak
suretiyle mevlevihaneye dönüştürülmüş
tür. Deniz kıyısında bulunan Chastelrouge'un ortasında yer alan kare planlı
kule, üst katı taşıyan payenin tek olması bakımından dikkat çeker. Bunun benzeri bir mimari uygulama örneğine . Osmanlı döneminde istanbul 'un Anadolu
yakasındaki Merdivenköy Şahkulu Bektaşi Tekkesi'nin meydan evinde rastlanır. Haçlılar Güney Anadolu'da da hakimiyet kurmuş ve çeşitli kaleler yapmış
lardır. Ancak günümüze gelen yapılar
arasında Suriye ve Filistin'deki gibi iddialı örneklere rastlanmaz. Yalnız Tarsus'ta bulunan eski bir kilisede bazı gotik unsurlar görülür.
Haçlılar ' ın Kıbrıs ' ta kurdukları krallık

döneminde birçok gösterişli gotik yapı
meydana getirilmişti r. " Ortaçağ mimarisinin en hayret verici örneği " olarak
nitelendirilen Hilarion Kalesi 1228 ·de
yapılmış, sonraları çeşitli eklerle büyütülmüştür . Bir kale-saray özelliği taşı
yan Hilarion Yakındoğu gotik mimarisinin en güzel yapılarından sayılır. Lefkoşe ' deki Haydar Paşa Camii, aslında Azize Katerina adına XV. yüzyılda ve gotik
sanatın son safhasının "alevli" (flamboyant) denilen üslübunda yapılmış bir kilisedir. Yine Lefkoşe'de bulunan ve adanın en büyük kilisesi olan Ayasofya ' nın
yapımına 1193-1209 yılları arasında baş
landığı sanılmaktadır. Ancak gotik sanatın bu büyük eseri bitirilememiş, ayrı
ca 1303, 1491 ve 1547 yıllarındaki büyük
depremler den zarar görmüştür. 13191326 yıllarında bazı eksik kısımları tamamlanan kilise Kıbrıs ' ın fethinden sonra camiye çevrilmişti r. Ayasofya Camii
bilhassa cephesinin zengin taş süslemesi bakımından Yakındoğu ' daki gotik mimarinin en muhteşem eserlerinden biri
olarak kabul edilir. Kıb rı s ' ın önemli merkezlerinden Magosa'da bulunan Aziz Nicolaus Kilisesi de Ayasofya veya Selimiye adıyla camiye çevrilm i ştir. Yapımına
1300'e doğru başlanan binada yine gotik üslübun bütün özellik ve inc~likleriy
le uygulandığı görülür. Kıbrıs ' taki önemli gotik eserlerden biri de 1206'da Augustin tarikatı için kurulan Bella Paise Manastırı ' dır. Sonraları ilaveler yapılan ve
değişikliğe uğrayan bina, Lusignan hanedanı döneminin en muhteşem mimari eseri olarak kabul edilir. Burada da
büyük toplantı salonunun bitişiğinde bulunan kare planlı bir mekanın tonazları ve kemerleri Chastelrouge'da olduğu
gibi ortadaki tek paye üzerine oturur.
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Kıbrıs ' tan başka Rodos adasında da gotik yapılara rastlanır. Nitekim merkezde olan İlk Mihraplı Cami gotik kemer
ve tonaziara sahip bir yapıdı r. Santa Maria del eastella Kilisesi iken cami haline
getirilen bina da (Enderun Camii) gotik
unsurlara sahiptir. Ortadoğu'dakilerden
başka Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki
topraklarında da gotik yapılar bulunmaktadır. Bunların en önemlisi Macaris. tan'da Budin Katedrali'dir. Şehrin fethinden hemen sonra Süleyman Han Camii adıyla camiye çevrilen kilise Türk hakimiyeti boyunca merkez camii görevi
yapmıştır; Evliya Çelebi bunun sanatlı
bir kilise olduğunu yazar (Seyahatname,

VI, 237)
İstanbul'da gotik üslübun kendi döneminde uygulandığı en önemli yapı Galata'daki Arap Camii'dir. Semtin Cenova
idaresinde bulunduğu sırada bir Bizans
kilisesinin yerine San Domenico adına
yapılan, fakat zamanla çeşitli değişik
liklere uğrayan bu büyük Katalik kilisesi kaburgalı tonozları, eskiden çan kulesi olan minarenin altındaki dehlizi ve gü-

ney duvarındaki sivri kemerli penceresiyle aslında bir gotik yapı olduğunu açık
ça belli eder (bk. ARAP CAMii). Yine Galata'da Katalik hakimiyeti yıllarından kalan Saint Benait Manastırı 'nın yan sokağa açılan kapısı da gotik üs!Obundaydı. 1956 istimtaklerinde daha geride
tekrar yapılmak şartıyla sökülmüş, fakat bir daha ihya edilmemiştir. Aslında
bir Bizans kilisesi olan Kalenderhane Camii'nde 1960'1ı yıllarda yapılan araştır
ma ve restorasyon çalışmaları sırasında
mihrabın yanındaki bir hücrede gotik
harflerle yazılmış, Fransisken tarikatı
nın kurucusu Aziz Francesco'nun (ö. 1226)
adını veren bir yazı bulunmuştur. Şeh
rin Latin işgali sırasında ( 1204-1261 ) bu
binanın Katalik rahipler tarafından kullanıldığını gösteren yazı aynı zamanda
Aziz Francesco ile ilgili en eski belgedir.
Avrupa'nın

Pertevniyal Valide Sultan camii'nin neo-gotik üslüp özellikleri gösteren pencereleri - Aksaray 1 istanbul

ler'le birlikte Kıbrıslı veya Güney Anadalulu hıristiyan ustaların da çalışmış
olabileceği sonucuna varır (Monuments
turcs d'Anatolie, s. 130-132). Osmanlı döneminde ise Topkapı Sarayı'nın Mimar
Sinan tarafından yapılan mutfaklarına
ikinci avludan geçit veren giriş dehlizi
tonozunun gotik tarzı kaburgalı olduğu
görülür. Mimar Sinan, belki Rodos'ta
rastladığı bu tonoz mimarisini burada
bir değişiklik yapma düşüncesiyle uygulamış olmalıdır. Aynı teknikteki daha
büyük bir kaburgalı tonoz da Sultan lll.
Osman köşkünün altında yer alan havuzun üstünü örtmektedir.

bütün ülkelerine olduğu gida giren ve
yayılan gotik sanatı, Anadolu Türk sanatı üzerinde ise herhangi bir etki göstermemiştir. Yalnız ünlü sanat tarihçisi
A. Gabriel, Beylikler dönemine ait Niğ
de Sungur Bey Camii'nde gotik unsurlar b u lduğunu ileri sürmektedir. Ona göre, 736'da (1335-36) yapılan. fakat sonra ları bazı değişiklikler geçiren camideki mihrap sütunçeterinde ve bunların ı
başlıklarında, minare girişini çerçeveleGeç dönemde, Avrupa'nın çeşitli şe
yen süslemelerde, bazı tonozlar ile tah- ' hirlerinde ortaya çıkan neo- gotik kili fif kemeri içinde yer alan alınlık dolgulase mimarisinin Osmanlı Devleti sınırları
rındaki gül pencerelerde (rozaslarda), kuiçindeki Batılı hıristiyanlar için inşa edizey girişinin üstündeki gül pencerede
len küçük ibadet yerlerinde de kendini
ve daha başka unsurlarda "biraz becegösterdiği ve buna paralel olarak yüzriksizce" gotik üslüp uygulanmıştır. Ayyıllar boyunca gotik mimariye iltifat etrıca mahfilde de aynı sanatın tesirlerini
meyen Türk sanatında, XIX. yüzyılın ikingördüğünü ifade ederek binada Türkci yarısından itibaren yabancı veya hı
ristiyan asıllı yerli mimarlar tarafından
bu üslüba ait bazı mimari formların uygulandığı görülür. İtalyan mimarı Mantani'nin yapısı olan, çeşitli üs!Opların bir
arada yer aldığı Aksaray'daki Pertevniyal Valide Sultan Camii'nde ( 1871) pencereler tamamen gotik üs!Optadır. Yıl
dız bahçesinin Çırağan yönündeki girişi
yanında bulunan Küçük Mecidiye Camii
ile Sultan Abdülaziz döneminde mimar
Gotik
üstübunda
Balyan tarafından SadabM'ın yerine yamimari
pılan Çağlayan Camii'nde de üstlerindeözel likler
ki saçakları taşıyan ince sütunların arataş ı yan
Niğde
lıkları gotik kemerlerle doldurulmuş olan
sungur
minare şerefeleri gotiktir. Aynı yıllara ait
Bey Cami i
Sultanhamarnı semtinde Hacı Küçük (Ködoğu kapısı ile
Eminönü
çek) Mescidi'nin minare şerefesi de bir
Hac ı Küçük
neo- gotik eserdir. Ç ırağan Sarayı 'nın
Camii
pencerelerinde gotik üslüp gayet belirli
minaresinin
şerefes i
biçimde uygulanmıştır. ll. Abdülhamid
bi

H açlıla r' la Yakındoğu'ya
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Müsevl zengini Camando'nun Istanbul Hasköy'de neogotik üslüptaki mezarı

zamanında

Yı ldız

civarında

lhlamur'a
ve halk
ta rafından "Süslü Karakol" adıyla bilinen bina da aynı mimarinin yakın tarihlerdeki örneklerindendiL Ankara yolunun Hasköy- Halıcıoğlu köprüsüne inen
ucunun sağ tarafında İstanbul 'un Müsevr zenginlerinden Camando'nun mezarı olarak yapılan dikdörtgen planlı büyük bina, pencere kemerlerinden açıkça
anlaşıldığı gibi yine neo-gotik üslüpta
inen

yokuşun kenarında yapılan

inşa edilmiştir.
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SEMA vi EvicE

Gotik textura

Gotik Yazı. Sanat tarihinde "gotik dönem" adıyla bilinen Xli-XV. yüzyıllar arasında kullanılan yazılara verilen addır.
Bu yazı türü, Kuzey Fransa 'da yaygın
olan Latin kökenli minüskül Karolenj yazısının XI. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş değişmesi sonucunda ortaya çıkmış
tır. Bu değişim, gotik mimaride daralma ve yükselme biçiminde görülen üslüp
anlayışına uygun olarak dairesel formların yerini dikey fo rmlara, keskin dönüşlere ve kınimalara bırakması, harflerin uzayıp daralması ve birbirine yaklaşması şeklinde gerçekleşmiştir. Gotik
yazının yukarıdaki form özelliklerinin
daha fazla netleşmesiyle ortaya çıkan
"textura" (doku) stili xııı. yüzyıldan itibaren Orta Avrupa ' nın kuzey bölgelerinde gelişmiş olup dar ve birbirine yakın harfleriyle sistematik bir doku görüntüsü verir. Gutenberg'in ilk İncil baskısını yaptığı bu stil. Orta ve Kuzey Avrupa' da baskı yazısı karakteri olarak
yaygın biçimde kullanılmıştır ; yoğun görüntüsünden dolayı "siyah yazı" adıyla
da bilinir. Buna karşılık İtalya'da Alp dağ
larının güneyinde harfleri yuvarlatılmış,
okunabilirliği fazla olan "rotunda" (dairesel) stili tasarlanmıştır. Özellikle İtalya
ve İspanya'da uzun süre tercih edilen
bu yazı stili, 1479 yılından itibaren bazı
değişiklikler yapıldıktan sonra Güney
Almanya' daki basımevleri tarafından
"Schwabacher" adıyla texturaya alternatif olarak kullanılmıştır.
Kitap basımı için geliştirilenlerin dı
şında hızlı yazma sonucunda da "erken
gotik kursiv" ve "gotik kursiv" yazılar
ortaya çıkm ıştır. Bunlar Almanya' da
"kanzlei kurrentschrift" (büro el yazısı)
adıyla anılmış, bazı çeşitlerine de "bastard" (karışık, bozuk) denilmiştir. Rönesans ' ın etkisiyle Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinde önemini yitiren gotik
yazı Almanya'da devam etmiş ve XVI.
yüzyılda "fraktur" (kırık) adıyla tanınan
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yeni bir türü daha geliştirilmiştir. Zamanla gotik yazı stilleri Almanya'nın milll yazısı haline gelerek XX. yüzyılın ortasına kadar kullanılmıştır.
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Manchester'da (ingiltere) doğdu. Bir Alman Müsevisi olan babası Haham Gustav Gottheil, buradaki İng iliz Yahudileri
Cemaati'nin vaizliğini yürütürken aldığı
davet üzerine ailesiyle birlikte Amerika
Birleşik Devletleri'ne gidip yerleşti (1873)
ve kısa sürede ülkenin en önemli siyonist liderlerinden biri haline geldi. İlk ve
orta öğrenimini New York'taki devlet
okullarında tamamlayan Richard Gottheil
1881'de Columbia College'ı bitirdi. Daha sonra Almanya'ya giderek Berlin, Tübingen ve Leipzig üniversitelerinde lisans üstü çalışmalar yaptı. 1886'da Berlin Üniversitesi'nde Süryani dili ve edebiyatı üzerine hazırladığı tezle doktor
oldu ve doktora tezi ertesi yıl A Treatise on Syriac Grammar by Mdr( i) eli d
of Sobhd, Edited and Translated from ·
the Manuscript in Berlin Royal Library
adıyla yayımlandı. Berlin'de kaldığı süre
içinde Hochschule für die Wissenschaft
des Judenthums ve Veitel- Heine Ephraim'sche Beth- Hamidrash gibi Müsevi kurumlarında verilen Yahudilik'le ilgili derslerden istifade ettiği gibi bir ara M ı sır'a
da giderek Arapça'sını ilerletti. 1887'de New York'a döndü ve Columbia College'da Süryani dili ve edebiyatı dersleri
vermeye başladı; hemen arkasından da
aynı yıl Columbia Üniversitesi'ndeki Sami Diller ve İbrani Edebiyatı Kürsüsü'ne profesör olarak tayin edildi. ömrünün sonuna kadar bu görevi sürdüren
Gottheil, Strasbourg Üniversitesi'nde de
bir yıl misafir profesör olarak ders verdi (ı 920- ı 92 ı ). Öğretim faaliyetleri ya-
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