
KÖLE 

can tarafından satın alınır, böylece bunla
rın fuhşa sürüklenmesi önlenirdi. Elle
rindeki köleleri aşırı derecede dövenlerle 
kusurlu veya hastalıklı köleleri pazarla
yanlar şiddetle cezalandırılırdı. Aşırı dövü
len ve yaralanan bir köle efendisini mah
kemeye verebilirdi. 

Köle ticaretinin denetimi ve yürütül
mesi belli ücret karşılığında devletçe ilti
zama verilirdi. XVII. yüzyılda istanbul'daki 
Esirhane Eminliği'nin iltizam bedelinin 
yılda 1 00 kese akçe olduğu anlaşılmakta
dır. Diğer esnaf kuruluşları gibi esircilerin 
de bir loncası vardı. istanbul Esirhane 
Eminliği'ne bağlı görevliler arasında bir 
kethüda ile esircilerin kendi içlerinden 
seçtikleri bir şeyh, yiğitbaşı . çavuş ve del
lallar vardı. Ünlü bestekar ltrY Efendi bir 
süre esirciler kethüdalığıyapmıştı. Esir 
Ham'nın demir kapısının dibindeki oda
da bulunan emin alınıp satılan gulam ve 
cariyelerden belli oranlarda vergi tahsil 
ederdi. Evliya Çeİebi, XVII. yüzyılda istan
bul'daki esirci mevcudunun 2000 kişi ol
duğunu belirtmektedir ( Seyahatname, ı, 
563-564). Ölen veya köle ticaretini bırakan 
esircinin kadrosu kefaletle bir başkasına 
veril irdi. 1640 tarihli narh defterinde esir
ciler hakkında bilgi mevcuttur. Suistimale 
pek müsait olan bu işi kontrol altına al
mak için sayıları 1 OO'ü geçen erkek ve ka
dın esircilerden 60 kadarına ikametgah 
adresleriyle isim isim zikredilerek satış 
yetkisi verilmiş, böylece elinde izin bera
tı olmayanların köle ticareti yapmasının 
önüne geçilmek istenmiştir. Zaman za
man müslüman kadın ve kızlarını yabancı 
elçilere ve zengin gayri müslimlere peş
keş çeken bazı kadın esircilerle görevini 
kötüye kullanan erkek esircilerin bu tür 
fesatiarını önlemek için isimleri kayıtlı 
esirciler ve dellallar zincirleme olarak bir
birine kefil yapılmış, içlerinden biri uygun
suz iş yaparsa hepsinin sorumlu tutula
cağı belirtilmiştir. Bu arada kölenin alım 
bedelinin onda biri kadar karla satışa su
nulması da kararlaştırılmıştır (Kütükoğlu, 
S. 255-258). 

1826 tarihinde Il. Mahmud tarafından 
Es'irhane Eminliği kaldırılarak esirci es
nafının denetimi ihtisab ağalığına devre
dil miştir. Aynı yıl çıkarılan ihtisab Ağalığı 
Nizarn namesi'nde köle ticareti ve kölelikle 
ilgili hükümler de yer almaktadır. Buna 
göre esir pazarında esircilerin odalarında 
bekçi olarak görev yapan kişiler tesbit 
edilecek ve kefalete bağlanacak, ihtisab 
ağası güvenilir bir adamını esir pazarında . 
bulundurarak esir ticaretindeki suisti-
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maliere engel olacak, hastalanan esirle
rin tedavisi efendisi tarafından yaptın la
cak, hür birini köle diye satanlar sürgün 
cezasına çarptırılacaktı. 

istanbul'da esir ticaretinin yapıldığı Esir 
Pazarı. Sultan Abdülmecid'in emriyle 
1847'de kapatılmışsa da (Lutfl. VIII, ı 33-
I 34) bazı esirciler bu işi kendi evlerinde, 
bazıları da Fatih Camii civarı ile Tophane 
semtinde kaçak olarak sürdürmüşlerdir. 
Bunun üzerine 1857 yılı başlarında Sultan 
Abdülmecid Mısır, Trablusgarp ve Bağ
dat valilerine gönderdiği emirle zenci ti
caretini kesin olarakyasaklamış, bu işi ya
panların cezalandırılacağını belirtmiştir 

(Düstur, Birinci tertip, IV, 368) 1876 Ka
nun-ı Esasisi'nde yasaklanan köle ticare
tinin kaldırılmasıyla ilgili olarak 1891 'de 
(a.g.e., Mütemmim, s. I 32) ve nihayet 
Sultan Reşad zamanında bir kanun çıka
rılmıştır ( a.g.e., İkinci tertip, I. 83 I-832) . 

Bu yasaklarnalara rağmen köle ticareti 
az da olsa imparatorluğun sonuna kadar 
devam etmiştir. 
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Anadolu'da 
XIII. yüzyılda eser veren 

Selçuklu miman. 

_j 

ı 

_j 

Yalnız Selçuklu mimarisinin değil Ana
dolu Türk mimarisinin de önde gelen sa
natçıların dan biri olarak kabul edilen Kö
lük b. Abdullah'ın inşa ettiği eserlerden 
yalnız ikisinin üzerindeki kitabelerde adı
nı görmek mümkündür. Ayrıca bir eseri
nin sadece kitabesi günümüze kadar ge
lebilmiştir. Bu kitabeler dışında kaynak
larda hakkında henüz bir kayda rastlan
mamıştır. Sanat değeri yüksek eserler in
şa etmiş olması sebebiyle bugüne kadar 
kimliği üzerinde çok d urulmuş, başta adı, 



dini, milliyeti olmak üzere çeşitli görüşler 
ileriye sürülmüştür. Tamamen tahminle
re dayanan bu görüşler arasında. onunla 
aynı tarihlerde yaşamış bir Selçuklu mi
marı olan Kaluyan el-Konevi ile aynı kişi 
olduğu yolundaki fikir pek çok araştırmacı 
tarafından benimsenmiştir. Bu görüşün 
başlıca iki dayanağı vardır. Birincisi, her 
iki mimarın genellikle. Selçuklu Veziri Sa
hi b Ata Fahreddin Ali'nin inşa ettirdiği 
mimari eserlerde ve birbirine çok yakın 
tarihlerde çalışmış olmasıdır. İkincisi de 
aslen hıristiyan olan Kölük'ün (bu isim 
Ke !Gk, Kelul, Ka l Gs, Manlükgibi yanlış şe
killerde de okunmuştur) müslüman olma
dan önceki adının Kaluyan olduğu . islam'ı 
kabul ettikten sonra bu addan kısaltılan 
Kölük'ü kullandığı ve baba adının da ge
nel teamüle uyularak Abdullah şeklini al
dığıdır. Ancak bu görüşü öne sürenlerin 
dayandığı ihtimaller inandırıcı olmaktan 
çok uzaktır. 

İkisi de aynı tarihlerde yaşamış ve ço
ğunlukla aynı devlet adamının eserlerin
de çalışmış olmasına rağmen Kölük ile 
Kaluyan'ın inşa ettikleri eserler arasında 
mimari ve dekorasyon açısından belli bir 
üs!Qp farkının varlığı bu fikri savunanla
rın üzerinde fazla durmadıkları bir nok
tadır. İki mimarın eserleri arasında yal
nız inşa tarihlerinin karşılaştırılması bile 
bunların aynı kişi olamayacağını ortaya 
koymaktadı r. Nitekim portalindeki mev
cut tarih kıtabesine göre Konya Sahib Ata 

Kölük b. Abdul l ah"ın in şa ettiği Sahib Ata Camii" nin taç ka· 
pısı 

Külliyesi'ne656 (1258) yılında başlayan 
sanatçı. hankah kapısı üzerindeki bir baş
ka kitabeye göre külliyenin 678'de (1279) 
biten inşası sırasında Müslümanlığı ka
bul ettiği halde inşaatın ilk safhasında ya
pılmış olması gereken portale neden Ka
l uyan değil Kölük b. Abdullah adını yaz
dırdığı bu fikri savunanlar tarafından ye
terince açıklanabilmiş değildir. Ayrıca 
külliyenin. 682'de (1283) yenilendiği mev
cut bir kıtabeden anlaşılan türbe kısmın
daki çini süslemelerin üslubu. Kölük'ten 
çok Kaluyan'ın desenleri gibi değerlendi
rilmeye uygun olup Kölük'ün 1283 yılın
da artık hayatta olmadığı ve bu sebeple 
türbenin Kaluyan tarafından tamamlan
dığı ihtimalini akla getirmektedir. Kölük 
b. Abdullah'ın inşa ettiği. ancak tarih ki
tabesi olmayıp 679 (1280) yılında düzen
lenen vakfiyesine göre 1264'te tamam
landığı anlaşılan Konya'daki ince Minare 
(Darülhadis) Külliyesi de kitabelerinde 
Kaluyan'ın adı bulunan 666 (1268) tarihli 
llgın Kaplıcas ı ile 670 ( 1272) tarihli Sivas 
Gökmedrese'den daha önce yapılmıştır. 
Sonuçta, müslüman olmadan önce Kalu
yan, müslüman olduktan sonra Kölük 
adını kullandığı öne sürülen sanatçının 
ihtida ettikten sonra da bazan Kaluyan. 
bazan Kölük adını kullanması gibi kabulü 
imkansız bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Esasen dilci ve tarihçiler de Kölük'ün baş
ka bir isimden türetilme olmayıp "cesur" 
anlamına gelen eski bir Türk adı olduğu 
görüşündedir. Bu durumda Kölük'ün. 
Selçuklular'dan önce Anadolu'ya gelen ve 
Hıristiyanlığı kabul eden bir Türk ailesin
den gelmiş olması en kuvvetli ihtimal gibi 
görünmektedir. 

Kölük b. Abdullah'ın adı ve milliyeti ka
dar Selçuklu mimarisinde ortaya çıkışı ko
nusu da yeterince aydınlık değildir ve bu
güne kadar üzerinde pek çok tartışma ya
pılmıştır. Bazı araştırmacılar. Sultan Ala
eddin Keykubad tarafından tamir ettiri
len Antalya şehir s urlarına ait 622 ( 1225) 
tarihli iki kitabede adiarına rastlanan Kö
lükvan b. Sinbad ve Kelukl isimli iki kişi
den özellikle Kölükvan b. Sinbad ile Kölük 
b. Abdullah arasında bir bağ kurarak iki
sinin aynı kişi olduğunu öne sürmüşler
dir. Antalya şehir surlarındaki kıtabeler
de "ala yedi abdi'z-zalf Kölükvan b. Sin
bad Kon evi" ve "ala yedi abdi'z-zalf Kelu
kl" olarak adları okunan bu kişilerin mi
mar olduğunu. mevcut kıtabelerin üslu
buna ve kullanılan kelimelere bakarak 
söylemeye imkan yoktur. Eğer kitabeler
de alışılmış şekilde kullanılan bazı tabir
ler dikkate alınmadan iki kitabenin birer 
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sanatçıya işaret ettiği kabul edilecek 
olursa surlarda aynı üslup ve tabirlerle 
yazılmış diğer kitabelerdeki Yahya b. Ebu 
Bekir. Şavuk b. Vay (?). Tuğrul. Sungur. 
Bayram eş-Şaml gibi kişileri de mimar 
olarak kabul etmek gerekir. Kölükvan b. 
Sinbad ve Ke!Qkl dahil olmak üzere An
talya surlarındaki kitabelerde adları sayı
lan kişileri mimar değil Selçuklu Devleti'
nin bina eminleri olarak görmek daha 
doğru olacaktır. 

Kölük b. Abdullah'ın Antalya şehir sur
larında mimar sıfatıyla çalışması uzak bir 
ihtimal olmakla birlikte mesleki faaliyet
lerine Sultan Alaeddin Keykubad zama
nında başladığ ı ve 1280 yıllarına kadar 
yaşadığı kuvvetli bir ihtimal olarak ileri 
sürülebilir. Mimar ve ressam olarak Sel
çuklular'ın hizmetinde çalışmaya başla
yan sanatçı muhtemelen 1250 yıllarına 
doğru Müslümanlığı seçerek inşa ettiği 
eseriere Kölük b. Abdullah olarak imza 
atmaya başlamıştır. Günümüze ulaşan üç 
kıtabesinin Konya'da bulunması sanatçı
nın Selçuklu başşehrinde ikamet ettiğini 
göstermektedir. Ayrıca ll. Bayezid devri 
tahrir defterlerinde Konya'da Kölük adını 
taşıyan bir mahalleden ve mülkiyeti daha 
sonra Sadreddin Konevi vakıfları arasında 
sayılan Mimar Kölük bağından söz edil
mesi de bu görüşü desteklemektedir. 

Kölük b. Abdullah'ın inşa ettiği eser
lerin başında Konya'daki Sahib Ata 
Külliyesi gelmektedir. Cami, türbe. han
kah ve hamamdan oluşan yapılar top
luluğunun inşasına 656'da ( 1258) baş
lanmış ve 678'de (1279) tamamlanmış
tır. Külliyenin banisi olan Sahib Ata Fah
reddin Ali'ye ait türbe binasının 682'de 
(1283) yenilendiği anlaşılmaktadır. Yapı
lar topluluğunun mimarının adı . taçkapı

nın sağında sebil nişinin köşe dolguların

daki iki madalyonun içine "amel-i Kölük 
b. Abdullah" şeklinde kaydedilmiştir. Sa
natçının ikinci eseri Konya'daki ince Mina
reli Medrese'dir. Medrese ve günümüze 
gelmeyen bir mescidden oluşan yapının 
inşa kitabesi yoktur. Ancak vakfiyesine 
dayanarak 663 (1265) yılında yapıldığı 
kabul edilmektedir. Bu yapı da Sahib Ata 
Fahreddin Ali tarafından yaptırılmıştır. 

. İki üniteli külliyenin mimarının adı taçka
pıda, büyük kemerin üstündeki yarım da
ire şeklinde aşağıya sarkan kabartmanın 
sağında ve solundaki madalyanların için
de "amel-i Kölük b. Abdullah" şeklinde 
okunmaktadır. Kölük b. Abdullah tarafın
dan inşa edildiği kitabesinden kesin bi
çimde öğrenilen Konya'daki N alıncı Baba 1 
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Emir Nizameddin Türbesi 1927 yılında 
yıktırılmıştır. inşa kitabesi de ortadan 
kalkmış olan, ancak 1250-1270 yılları ara
sında yapıldığı anlaşılan türbenin kitabe
si , halen Konya'daki ince Minareli Med
rese içinde yer alan Taş ve Ahşap Eserleri 
Müzesi'nde bulunmaktadır. 
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KÖLÜK CAMii ve KÜLLİYESİ 

Kayseri'de ilk kuruluşu 
Danişmendli dönemine ait külliye . 

L ~ 

Kayseri'de kendi adıyla anılan mahalle
de bulunan külliyede cami , medrese. ha
mam ve çeşme yer almaktadır. Cami, 
medrese ve . hamam ın , Kayseri'nin Daniş
mendli başşehri olduğu 1135 -1142 yılla
rında Melik Nizameddin Yağıbasan tara
fından yaptınldığı kabul edilmektedir. Ca
minin kuzeydoğu köşesindeki taçkapıda, 
I. izzeddin Keykavus zamanında 607'de 
(121 O) Yağıbasan'ın torun u Atsız Elti Ha
tu n tarafından onarıldığını gösteren bir 
kitabe bulunmaktadır. Birçok defa tamir 
geçiren yapı, 735 (1334-35) yılındaki dep
remin ardından Kölük Şemseddin tarafın
dan ananldığı için onun adını taşımakta , 

Kül ük ve Gül ük diye de anılmaktadır. Kül-
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liyeye daha sonra bir çeşme ilave edilmiş
tir. 

Anadolu'da cami -medrese birleşiminin 
erken bir örneği olması ile önem taşıyan 
külliye kesme taştan inşa edilmiştir. Ca
mi bölümü mihrap önünde tromplu kub
beli ve mihraba dik beş neflidir. Mihrap 
önü kubbesiyle aynı eksendeve tam or
tada pandantifli-aydınlık fenerli küçük 
bir kubbe daha yer almaktadır. Büyük 
Selçuklu camilerindeki iç avlu geleneği ni 

yaşatan bu bölüm daha önce açık bırakıl
mışken sonradan kubbe ile kapatılmıştır. 
Kalın kesme taş payelere oturan. mihra
ba dik tonozlu eyvanlar özgündür. Ona
rımlar sırasında doğu kanadında değişik

likyapılarak mihraba paralel eyvanlar inşa 
edilmiştir. Cami, mihrap ekseninin kub
belerle belirtilmesi ve tonozlu örtü sis
temiyle yine bir Danişmendli yapısı olan 
Kayseri Ulucamii'ne benzemektedir. Ya
ğıbasan'a mal edilen her iki yapıdan biri
ni oğlu Muzafferüddin Mahmud'un, di
ğerini torun u Atsız Elti'nin tamir ettirdiği 
anlaşılmaktadır. 

Dış cephede mihrap ekseninde, sivri 
kemerli bir niş içinde basık yuvarlak ke
merli sade bir taçkapı yer almaktadır. Ay
nı cephenin kuzeydoğu köşesine Atsız El
ti 'nin onarımları sırasında duvarları 45 
derecelik açı ile kesen ikinci bir taçkapı 
yapılm ıştır. Yedi sıra mukarnaslı kavsa
rası , geometrik.yıld ız geçmeli bordürü , 
yan nişleri ve köşe sütunçeleriyle klasik 
Selçuklu taçkapılarının bütün özelliğini 
yansıtmaktadır. Doğu cephesindeki pen
cerelerin de bu onarım sırasında büyü
tüldüğü kabul edilmektedir. 

Caminin mozaik çini mihrabı taş işçili
ğinin hakim olduğu Kayseri'de tek örnek 
olup üslüp ve teknik özellikleriyle XIII. 
yüzyılın sonlarına tarihlendirilmektedir. 
Bu sebeple 121 O ve 1335 yıllarındaki ona
rımlar arasında kalan bir dönemde Kon
ya Alaeddin Camii'nin mihrabından son
ra inşa edilmiş olmalıdır. Mihrap, alçı ze-

Köıü k camii 
ve Medresesi -

Kayseri 

min üzerine yerleştirilmiş firüze, kobalt 
mavisi ve mangan moru renkte sırlı mo
zaik çinilerle yapılmıştır. üstte rumi ve 
palmet dolgusu beş adet mazgal, mih
rap çevresinde zencerek oluşturan kaval 
silmeler, nesih yazı ile ayet bordürü, ge
ometrik ve bitkisel desenli geçmeli bor
dürler, m ihrap nişinin üstündeki kOfi ya
zılı besmele ile abidevi bir örnektir. Mih
rabın alt kısmındaki çiniler tamamen dö
külmüştür. Sonradan ortasına mermer 
bir niş yerleştirilmiş , çevresi XVII. yüzyıl 
iznik çini levhalarıyla kaplanmıştır. 

Caminin batı cephesinde iki katlı med
rese bölümü yer almaktadır. Kuzey cep
hesindeki üçüncü portaiden dar bir mer
divenle çıkılan fevkanl avlunun doğusun
da kubbe ile örtülü bir oda bulunmakta 
ve avlu güneye doğru uzanan sivri beşik 
tonozlu koridora bağlanmaktadır. Bu ko
ridorun camiye bakan doğu duvarında 
yan yana üç sağır kemer vardı . Bu kemer
Ierin camiye açıldığı ve 1 ,S metrelik kat 
farkı sebebiyle ahşap bir merdiven kulla
nıldığı kabul edilmektedir. Onarımlarda 
da bu husus göz önüne alınarak kemer
ler açılmış, fakat pencere şeklinde düzen
lenmiştir. Koridorun batı cephesinde be
şik tonozlu beş hücre ve en sonda dar ve 
penceresiz küçük bir hücre bulunmakta
dır. Bu hücrenin önünden başlayan mer
divenle üst kata çıkılmaktadır ve böylece 
medresenin iki katlı olduğu anlaşılmıştır. 

Merdivenin altında yapının güneybatı kö
şesinde yer alan oda medrese ile bağlan
tılı olmayıp kapısı yan sokağa açılan özel 
bir mekandır. Medresenin üst kata çıkan 
merdiveninden yararlanılarak geç dönem
de mihrap önü kubbesinin yanına Kayseri 
bölgesine has ezan köşkü ilave edilmiş
tir. Burası üst örtüsü tamamen , beden 
duvarları ise kısmen yıkılmış olan cami
nin kuzeyinde yer almaktadır. 

30 x 30 m. ölçülerinde bir alanı kapla
yan hamamın cami ve medresenin inşa
atından kısa bir süre sonra XII. yüzyılın 


