
eserler vermiştir. Fuzüli' nin Leyla vü 
Mecniln'unu ve Şeyh Galib'in Hüsn ü 
Aşk'ını örnek alarak aruz vezniyle yaz
dığı mesnevisinde, "Sen gelirken gidişin 
hüznü düşer hatırıma 1 Dil-i süzan-ı fi
rakım yeniden nara düşer" beytiyle Şeyh 
Galib'inkine benzer bir platonik aşkı kıv
rak ve içli bir şekilde dile getirmiş, böy
lece günümüzde de bu kültürle yoğru
lan bir kişinin istendiğinde başarılı bir 
sanat eseri meydana getirebileceğini is
pat etmek istemiştir. Buna rağmen ken
disi, şiir yazmaya niçin devam etmediği 
sorulduğunda, "Divan edebiyatında Şeyh 
Galib'e, hece de ise Seyranf'ye ulaşama
yacağ ımı anladığım için" diyerek edebi
yatımızın bu büyük ustalarına olan hay
ranlığını ifade etmiştir. Bu cevap biraz 
da onun, bazan aşırılık olarak değerlen
dirilebilecek ihtiyat ve titizliğinin bir ifa
desi sayılabilir. Daha lise yıllarında aruz-

Nihad M. Çetin'in FuzOii" nin Leyla uü Mecnan, Şeyh Ga· 
lib' in Hüsn ü Aşk mesnevilerine nazire olara k kendi elya. 
zı s ı y l a yazd ı ğ ı yarım kalm ış ş iiri 

..s;~ -tıJ>"ı .;...,.tb;. -:ı.tY.i~;! 

'.-t;) ~ ,yP...,..t. (ı ':-"!.k.P•..v_L:. ~ 

~;~~ı...,J),ı ı.Jl.<ı.~ 
~.U.:... u<>~;:_ ..... 
~""'~~ı.:.;~~ _._jf 
~lt.e.::"!r~~~ 
:-..:.-.: .P h~ı.ı:.AJ:,;., 
'/t-;;,.....;w~ 

(-V,-..f..-.4 ,;ç L

r:~-~~~ ..... ~ı.;.;,...:... 
(,~,..;.. ·~I,C:..ı. 
~t:...J:.'J~ ... J/)4./ı ( · • ...:uc i',.)_;;,·, 
... )b • ..:r...o ~ .~J 1 

._.:.:~ ı..- ; ıl) N';; 
eJ:;_.,ıl .... ~;v 

1 • ; •• _,....,..,.;: ~ ;.-,,,_;ı 

~(.? ;:,~~~/ 
...:...:.t...;.(-:1 ~ .... ....;_ 

ı.;. ·~ 
(;. (-•: 1 ,.,.._,.ı. ,.w ı;:. .. 

.:!V~ ~.J.) e.J.!r' . 
~~..-:.'"""'~-:ı...,.~~~~; 
ı>..).J .Y/ ~ ı.J,I uW 
( (J;~ ~) ,.;;.-~-
~~ ıH. ... )~v,'j.oı 

• (' , : ,· 1,1 ""' . 
"e,.ı..rı ... ... .~ ... ;J ~ 1 -': 

(:~~e-: J;p.Jı 
0• ..:__/" 

ı.ı:...:;ıu-,.._,_--:' ':"~ 

Jl(~l.l. .,-.J".NJ ... J 

t.rr!ı..ı "'"":'~.rj; ... ,~ ~ 
~-t.J~'-:'11 .. .~ ı-:ı~ vr ~ro' 
(.ıJ)0i~ıS_ ... J;ı.,..J. 

~·:.i..~ ;J; ('-'-,:J 
'(~' ~;h;~ 

(-lıi;.c.!)> .it-/.;: 
('.~ ... ~)vf;~ .1 
-'Jı.ll- ;_,.}~'~~ 
.!.!, ~ .Y.>~ ı;_,...l fl,.; 
6- .. ~·~ .rd 
J~ .... Y.'-: ... )~ 
t.ı'. ı • ' 
'-;"-" 1.:' .:..~ :_:yı 
ıX"f-)y)> cJ.);;.;./ 

. .)...r" ;~...ı.,L)~ 
...J-;"(..PLS-:-"',..;,P 1 

_:._;&,. (JJ ı.:.. ,ı ı.ı 
(~, ....... ,;"/ ;~ / 
,lt;~·.:;.....~ ::t.A-} 
._kN';..ı......,ı.,.. o _.__. 
. <iY?- :.-J;! ·;.;,J_.'_;; 
':, '<1' ../ ( ~ .!:7'" ı._.; .. '[.- ' 

~7~1 "~-~ _.,..;~..-;-

0 );)P --!. (---< 
I!';)JI~J~ if(!-,.;_.;. 

-~~ ... ;.1.;-'{,.,;..L& J;ı 
J.;.t-

la şiir yazan Ni had M. Çetin'in güftesi de 
kendisine ait nihavend bir beste dene
mesi vardır. Herhangi bir hocadan hüsn-i 
hat meşketmemişse de özel çalışmala
rıyla bu alanda da kendisini yetiştirmiş

tir. Ancak bu sahanın kendi ihtisas ala
nını daha çok ilgilendiren ilmi ve tarihi 
yönüyle uğraşarak orüinal sayılan çok 
önemli tesbit ve değerlendirmelerde bu
lunmuştur. Bütün bu çalışmalarını, has
talığının başladığı sıralarda Türkiye Di
yanet Vakfı İslam Ansiklopedisi "Arap 
[yazı]" maddesinde özetlemiş olup bu bil
giler söz konusu maddedeki yoğunluğu 
ile başka hiçbir yerde mevcut değildir. 
Hat konusuna hakimiyeti. kendisinin ay
rıca dünyada yazmalar hakkında en iyi ve 
doğru bilgilere sahip mütehassıslardan 
biri olmasından ileri gelir. Nihad M. Çetin 
yıllarca süren çalışmaları sayesinde yaz
ma eserlerde kullanılan çeşitli rumuzların 
birçoğunu çözmüştür. Ayrıca İslam Ta
rih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'
nin çıkarmış olduğu Fennü 'l-J.:ıatadlı ki
tapta yayımlanan bir makalesinde Arap 
yazısının teşekkülünü. Osmanlılar'a ka
dar hangi dönemlerde kimlerin elinde 
geliştiğini ilmi bir şekilde ortaya koy
muştur. Bu kitabın Arapça baskısının bir 
nüshası. İslam Tarih, Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi'nin 1 O. yılı münase
betiyle düzenlenen törende kendisine 
takdim edildiğinde. rahatsızlığından ötü
rü bir öğrencisine yazdırıp okuttuğu kı
sa teşekkür konuşmasında yer alan ken
di ifadesine göre "hayatı boyunca İslam 
kültür ve sanatlarıyla meşgul olmuştur" . 

Ayrıca Arap. Fars ve Türk kültürlerinin 
bir mecmuu olarak kabul ettiği İslam 
kültürünü en iyi ve en doğru şekilde an
layıp onunla içli dışlı olmanın hazzını tat
maya ve tattırmaya çalışmıştır. 

Eserleri. 1. Tercümeleriyle Namaz Sil
releri ve Dualan (istanbul 1954). Z. Arap
ça Dilbilgisi I (İstanbul 1964, Ahmet Ateş 

ve Tahsin Yazıcı ile birlikte). 3. Farsça Man
zum Yazmalar Kataloğu (istanbul 1968). 
Ahmet Ateş'in vefatı üzerine yarım ka
lan notlarının tamamlanması suretiyle 
hazırlanmıştır. 4. Eski Arap Şiiri (İ stan

bul 1973). 5. Arapça Metinler I (istan
bui1976)6.Fennü'J - J.:ıat0stanbul1411 / 
1990). İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araş
tırma Merkezi yayınlarından olan bu ese
rin mukaddimesinin ilk kısmı kendisine 
ait olup hat sanatının doğuşundan Os
manlı mektebine kadarki dönemi ihtiva 
etmektedir. Osmanlı dönemi Uğur Der
man tarafından yazılan bu Arapça eserin 
Türkçesi daha sonra Hat Sanatı adıyla 
yayımlanmıştır (İstanbul 1992). 

ÇETiNTAŞ , Sedat 

Ni had 
Çetin' in 

kendi 
el yazısıyla 

künyesi 
ve imzas ı 

Nihad M. Çetin'in, Milli Eğitim Bakanlı
ğı'nın çıkardığı İslam Ansiklopedisi'nde 
on dördü ikmal veya tadil suretiyle ol
mak üzere elli üç maddesi neşredilmiş 
olup bunlardan "Müberred", "Sibeveyhi", 
"Şiir" , "Tarafa b. ai-'Abld", "Tercl"' ve "Zü
heyr b. Abi Sülma" zikredilmesi gereken 
orüinal çalışmalardır. Türkiye Diyanet 
Vakfı İsliim Ansiklopedisi'nde de en 
önemlileri "Ahbar", "Aklam-ı Sitte", "Arap 
(Arap yazısı. dili ve edebiyatı)" ve "Arüz" 
olan on bir maddesi yayımlanmıştır. Ayrıca 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si Tarih Dergisi [3-4, 19521. s. 103-108). 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si TürkiyatMecmuası (XIV [19651. s. 217-
230). Oriens (XXI-XXII , s. 14-15). Şarkiyat 
Mecmuası (VII , s. 1-24) ve el - Camica 
(Musul 1978, 1, 20-26 ; VII , 15-18) adlı der
gilerle Tarih Boyunca Paleografya ve 

. Diplomatik Semineri (İstanbul 1988), Di
rasat fi'l - edeb ve't- taril]i't- Türki ve 'l
Mışri (Kah i re 1989, s. 211-220) ve Prof. Dr. 
Bekir Kütükoğlu'na Armağan (Tarih 
Araştırma Merkezi. istanbul 1991) adlı eser
lerde makaleleri neşredilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Coşkun Yılmaz, "Bir ilim Hazinesi Prof.Dr. 
Nihad Mazlum Çetin'in Ardından", islam, sy. 
96, istanbul 1991 , s. 34 ·36; "'Alem min a'la
mi' d- dirasati ' ş- Şar~ıyye ve'!- İslami yy e el
Üsta~ ed-Duktılr Nihad Çetin", IRCICA: en · 
Neşretü 'f.itıbariyye, sy. 26, istanbul 1991; TDEA, 
ll, 137. li.J TEvFiK RüşTü ToPuzo6Lu 

ÇETİNTAŞ, Sedat 

(1889·1965) 

Türk mimari eserlerine dair 
kitap ve rölöveleriyle tanınan mimar. 

L ~ 

Aslen Arapgirlidir. Mekteb-i Sanayi-i 
Nefise 'de mimarlık öğrenimi gördü ve 
öğrencisi olduğu Mimar Kemaleddin 
Bey'in tesiri altında yetişti. Diplama ça-
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CETİNTAS, Sedat 

lışması olarak hazırladığı (1917) İstanbul'
da Sokullu Mehmed Paşa Camii'nin rö
löveleri büyük takdir topladı. Gençliğin

de önce Bursa Belediyesi Fen İşleri Daire
si'nde bir süre çalıştı. Sonra istanbul'da 
Maarif Vekaleti Hars Müdürlüğü kadro
sunda Türk eserlerinin rölövelerini çizme 
işlerini üstlendi. 1940'lı yıllarda Maarif 
Vekaleti'nin rölöve bürosunun başında 
bulundu ve 19S4'te buradan emekli ol
du. 1957 seçimlerinde Demokrat Parti'
den milletvekili seçildi ve 27 Mayıs 1960 
ihtilali'nde partisinin diğer milletvekille
riyle birlikte Yassıada'ya gönderildi. Ser
best bırakıldıktan sonra hiçbir ilmi faali
yette bulunmadı. 6 Ocak 196S'te öldü. 

Mücadeleci bir karaktere sahip olan 
Sedat Çetintaş, Osmanlı dönemi Türk 
eserlerinin korunması için ateşli tartış
malar hatta kavgalar yaptı. Bu yüzden 
huysuz tabiatlı bir kişi olarak tanındı. 
Türk eserlerinin tahribi veya yanlış ta
mirleri hususunda gazete ve dergilerde 
pek çok makalesi çıktı. Bunlar arasında 
istanbul'da yapılan imar çalışmalarının 
hatalı yönlerine dair yazıları da yer al
maktadır. istanbul'un plansız ve prog
ramsız biçimde büyümesinin tehlikele
rini belirtmiştir. Beyazıt Meydanı açıldı
ğında medresenin etrafına yapılan duva
rı (şimdi yoktur) Türk yapı tekniğine ay
kırı bulmuş, Mısır Çarşısı restorasyonun
da kubbelere konulan beton Jale biçi
mi alemleri "tombul haçlar" diye tenkit 
etmiştir. Türk eserlerini değersiz gören 
eski şehremini Cemil Topuzlu'nun şehrin 
iman için yazdıklarına şiddetle hücum 
etmiş, Sultanahmet'te İbrahim Paşa Sa
rayı yüzünden İbrahim Hakkı Konyalı ile 
oldukça kırıcı polemiklere girmiştir. Bun
ların dışında istanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi'nde islam ve Türk sanat
ları dersi veren Ernst Diez'e karşı açılan 
bir kampanyanın başında yer alarak yi
ne gazetelerde kendi görüşlerini belir
ten yayınları olmuştur (bk. DIEZ, Ernst). 

Sedat Çetintaş, o yıllarda eski eserle
rin bağlı olduğu Maarif Vekaleti için de
ğişik şehirlerde korunması gerekli eski 
eserleri tesbit eden raporlar hazırlamak
la da görevlendirilmişti. Bunlardan Trab
zon ve Tekirdağ'a ait olanlar bilinir. An
cak Çetintaş eserleri değerlendirirken 

çok hissi davranarak yalnız klasik döne
me ait olanları koruyucu bir tavır almış, 
geç dönemlere ait olan ve yabancı üslüp
ları aksettirenler için acımasız ifadeler 
kullanmaktan kaçınmamıştır. Nitekim 
Tekirdağ'daki XIX. yüzyıl ortalarına ait 
Orta Cami onun bu görüşü yüzünden de-
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ğersiz, yabancı tesirli bir yapı olarak 
1960'ta içindeki bütün kabartma süsler 
kazınıp tahrip edilerek "yenilenmiştir". 

Çetintaş, kısa bir not halinde yazdığı 
meslek hayatı hatıralarında 1926 ·dan 
sonra birkaç yıl serbest mimar olarak 
çalıştığını belirtmekteyse de inşa ettiği 
binalar bilinmemektedir. Fakat onun şa
şılacak bir dikkat ve itina ile çizdiği rö
löveler, eski teknikle yapılmış bu çeşit 

çizimierin en mükemmelidir. Türk Res
samları Cemiyeti'nin Galatasaray'da dü- _ 
zenlediği sergide Sokullu Mehmed Paşa 
Camii rölövelerini teşhir etmiştir. 1932 
yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 
Chicago milletlerarası sergisine gönde
rilmek üzere Şehzade Camii rölövelerini 
büyük boyda (ı 2 pafta halinde) yedi ay
da hazırladığı gibi hayranı olduğu Mimar 
Sinan'ın şaheseri Edirne'de Selimiye Ca
mii'nin bir kuyumcu dikkatiyle büyük öl
çüde rölövelerini de çizmiştir. 1917' de 
Mimar Sinan'ın eserlerinden İstanbul'da 
Kadırga semtindeki Sokullu Mehmed 
Paşa Camii'nin rölövelerini çizmiş, fakat 
yayımlayamamıştır. Çok beğenilen bu 
tararnalı çizimierin daha iyi kopyalarını 
1922' de yaparak bunları Muhafaza-i Abi
dat Encümeni ·ne vermiş, ilk nüshaları 
da darülfünuna hediye etmiştir. Sonra
ları ortadan kaybolan bu ilk çizimiere 
atıldıkları bir depoda rastlayan bu mad
denin yazarının kendisine haber verme
si üzerine Çetintaş bunları oradan rölö
ve bürosuna aldırmıştır. 1934'te Bursa'
nın ilk Osmanlı eserlerinin rölövelerini 
sergilediği gibi 193S'te Bursa, Edirne ve 
İstanbul'daki eserlerin rölövelerini de An
kara· da sergilemiştir. 1936 yılında Sü
leymaniye Camii rölövelerini hazırlamış
tır. Bu çizimierin bir kısmı kendisi tara
fından İstanbul Teknik Üniversitesi'ne 
verilmiştir. 

Sedat Çetintaş, 9 Nisan 1936'da yapı
lan Mimar Sinan'ı anma günü vesilesiy
le Cumhuriyet gazetesinin yayımladığı 
Mimar Sinan adlı yirmi dört sayfalık bir 
ekin mimarlık ve sanat kısmını "Sinan'ın 
Teknik ve Sanatı " başlıklı bir makale ile 
üstlenmişti. Reşat Ekrem Koçu ile be
raber hazırladığı bu broşürün sonunda 
Tezkiretü '1- eb niye 'nin bir kopyası ba
sıldıktan başka içinde Sedat Çetintaş'ın 
1934 yılında çizdiği Selimiye Camii rölö
velerinden dördünün reprodüksiyonları 
da bulunmaktadır. 

Atatürk'ün "Türk Tarihinin Ana Hat
ları" başlığı ile büyük bir tarih yazdırma 
girişiminde bulunduğu. ilk deneme ola
rak hazırlanan eserin sadece 100 nüsha 

olarak basıldığı ve bunun arkasından pek 
çok kişiye bölümler halinde konular ha
vale edilerek gelen metinlerin Türk Ta
rihinin Ana Hatları Eserinin Müsved
deleri adıyla peşpeşe üç seri olarak has
tınldığı bilinmektedir. Bunlardan birinci 
serinin 13. fasikülü (ı 932} Mimar M. Se
dat imzasını ve Osmanlı Türk Mimari
si başlığını taşır. On bir sayfalık küçük 
bir broşürden ibaret olan fasikülde Os
manlı mimarisinin sadece başlangıç ve 
Mimar Sinan dönemlerinden çok kısa ola
rak bahsedilmiştir. Baş tarafta ise Os
manlı-Türk mimarisinin bütün safhala
rını içine alan ayrıntılı bir program var
dır. İkinci serinin otuz sayfalık S. fasikü
lü de (1934) aynı imza ile yine Osmanlı 
Türk Mimarisi adını taşımaktadır. Bu iki 
metni hazırlayanın Sedat Hakkı Eldem 
olduğu yolunda bir söylenti vardır. Üs
lüp, ifade ve düşünceler Eldem'den çok 
Çetintaş'a işaret etmektedir; fakat yine 
de bu mesele tam aydınlanmamıştır. 

istanbul'a yeni bir adiiye sarayı yapıl
ması için yer seçimi hususunda çıkan 

tartışmalarda, Sultanahmet kenarında 
bulunan ve kısmen hapishane. kısmen 
de Maliye, Milli Savunma ve Tapu tara
fından evrak deposu olarak kullanılan 
eski binanın XVI. yüzyıla ait İbrahim Pa
şa Sarayı olduğu yolundaki mücadelesi 
başarı ile sonuçlanmıştır. Bu husustaki 
görüşlerini ortaya koyan ve içinde kro
ki olarak tezini destekleyen çizimler de 

. bulunan kırk dört sayfalık bir de kitap 
yayımiarnıştır (Saray ve Kervansarayları
mız Arasında ihrahimpaşa Sarayı, istan
bul ı939) . 

Sedat Çetintaş, Türk Tarih Kurumu'
nun verdiği ödenekle 1937 ve 1938 yıl
larında Sivas'ta Şifaiye'de bir kazı yapa
rak bu tarihi binanın esasında yalnız şi 

fahaneden ibaret olmadığını. ayrıca bi
tişiğinde bir de medrese bulunduğunu, 
fakat bunun sadece bazı temel kalınti
larına rastlandığını ortaya koymuştur. 
Selçuklu Sultanı İzzeddin Keykavus ta
nifından 614 (1217-18) yılında yaptırılan 
ve içinde kendi türbesi de bulunan Şifa
iye'de (Darüssıhha) sonradan ilave edi
len çoğu çok çirkin ekieri kaldıran Çetin
taş medresenin de birkaç sondajla izle
rini tesbit etmiştir ("Türk Tarih Kuru
mu Tarafından Sivas Şifdiyesi'nde Yap
tırılan Mimari Hafriyat", TTK Belleten, lll / 
3 Jı9391. s. 6ı-67,lev . LIX-LXV). Aynı bi
na ile ilgili bir monografisi ise on dört 
yıl sonra küçük bir kitap halinde basıl

mıştır (Sivas Darüşşifası, 614 H-1217, is
tanbul ı953) 



Çetintaş, büyük bir eser halinde Bur
sa'daki Osmanlı dönemi Türk yapılarını 
rölöveleriyle yayımlamayı tasarlamış ve 
ilk kitap Eski Eserler ve Müzeler Umum 
Müdürlüğü Rölöve Bürosu yayını olarak 
Türk Mimari Anıtları: Osmanlı Devri: 
Bursa'da İlk Eserler adıyla basılmıştır 
(İstanbul I 946) Büyük boy kırk sayfa ve 
on beş levhadan oluşan bu ciltte giriş 
dışında Orhan Camii, Bey Ham, Orhan 
Bey H amamı. Eski- Yeni Hamam, Alaed
din Bey Camii. Bey Sarayı, Orhan Bey 
Mescidi ile medresesi ve çok kısa ola
rak Nilüfer Köprüsü yer alır. Aynı eserin 
ll. cildi Bursa'da Murad I ve Bayezid I 
Binaları adıyla basılmıştır (İstanbul I 952). 
Burada da altmış bir sayfa metin ve alt
mış altı levha vardır. İçinde Çekirge'de 
Hüdavendigar Külliyesi. türbesi. Kimse
sizler Hamamı, Eski Kaplıca, Yıldırım ı. 

Bayezid Camii, türbesi. medresesi. da
rüşşifası, hamamı, kasrı, Molla Yegan 
Medresesi, külliye kapısı ve Ulucami yer 
almaktadır. Bu iki cilt, Sedat Çetintaş'ın 
hiçbiri doğru dürüst yayımianmayan Si
nan'ın yapılarının rölöveleri dışında tek 
önemli eseri olmuştur. Yine Bursa ile il
gili olarak neşrettiği bir monografisini 
ise görmek mümkün olmamıştır (Bursa 

Darüşşifası, İstanbul 1952). 

Sedat Çetintaş, Maarif Vekaleti tara
fından bastırılan bir dergide resimli ma
kaleler yayımlamıştır. Bunlardan bazıla
rı şunlardır: "Minarelerimiz" (Güzel Sa
natlar Dergisi, sy. 4 11 942]. s. 57-74); "Su 
Çeşme-Sebil" (a.e., sy 5 119441. s. 125-
147) ; "Mimar Kemalettin'in Mesleği ve 
Sanat Ülküsü (Eserleri)" (a.e., sy 5 1 I 944 L 
s. 160-173). Bursa'da Halkevi'nin çıkar
dığı dergide de Bursa'daki Türk eserle
rinin değeri hakkında iki makalesi çık
mıştır ("Türk Mimarisinde Bursa Eserle
ri", Uludağ, sy. 361Bursa 19411. s. 29-33; 
sy. 37 ]Bursa 1941 Ls. 22-32) 

Çetintaş'ın bazı mimarlık dergilerin
de de yeni Türk mimarisine dair yazıları 
basılmıştır ("Cumhuriyet Yapıcılığı Mil

ll Gelenekiere Dayanmalıdır", Mimarlık, 
sy. 3 ]Ankara 19481. s. 27-29; "İnkılap Mi
marisi isteriz", Yapı, sy. 5 ]İstanbul 1942]. 
S. 9; sy. 6, S. 15 ; sy. 7, S. 12; "Türk Mi
marlarını Çağaltmak Lazım" , a.e., sy. 32 
]İ stanbul I 9431. s. 4; "Sanayii Netise Mek
teb-i Aıisi ve Güzel Sanatlar Akademi
si", a.e., sy. 37 ]İstanbul 19431. s. 17-18; 
"Mimari Tarihimizde Maket", a.e., sy. 39 
]İstanbul 19431. s. 4-5; "Kendimizi Nasıl 
Bulalım?", a.e., sy. 39 [İstanbul 19431. s. 
15-16) 

Sedat Çetintaş'ın son çalışmaları, sa
nat tarihçilerinin "ters T tipi" veya "Bur
sa tipi camiler" olarak adlandırdıkları 

bir Osmanlı yapı biçimine dair yayımla
dığı broşürdür (Yeşil Cami ue Benzerleri 

Cami Değildir, İstanbul I 958) Esasında 
13 Mayıs 19SS günü Ankara Üniversite
si ilahiyat Fakültesi'nde verilmiş bir kon
feransın metni olan yirmi altı sayfalık bu 
broşürde yazar haklı bir görüş ortaya 
atarak bu tür yapıların iki yanlarındaki 
mekanlar üzerinde durmakta ve bunla
rın normal bir mahalle camisi olarak ya
pılmadıklarını ispata çalışmaktadır. 

Sedat Çetintaş'ın günlük gazetelerde 
çıkan ve çoğu polemik mahiyetinde olan 
yazıları toplanmamıştır. Bunların araştı

rılarak tam ve açıklamalı bir bibliyograf
yasının düzenlenmesi çok faydalı bir hiz
met olur. 
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ÇETR 
(ft} 

Bazı İslam ve Türk devletlerinde 
hükümdarlık alametlerinden biri. 

_j 

Türkçe'ye Farsça'dan geçen ve "şem
siye, çadır· anlamına gelen çetrin aslı 

Sanskritçe çhattra (gölgelik, siper} keli
mesidir (bk. ÇADlR). Çetr (mizalle}, hüküm
dar sefere veya alayla bir yere giderken 
başı üzerinde tutulurdu. Bir mızrağın 
ucunda küçük bir kubbe şeklinde açılan 
bu saltanat şemsiyesi atlas veya altın 

sırmalı kadifeden yapılırdı ve tepesinde 
" altın top" denilen bir alem (monçuk} bu
lunurdu. İlk önce Mezopotamya tasviri 
sanatında özellikle Asur krallarının ayak
ta dururken, yürürken ve savaş araba
sında savaşırken veya avianırken başla
rı üzerine tutulduğu görülen çetrin, es
ki iranlılar'da ve Emeviler'den itibaren 
de çeşitli islam devletlerinde kullanıldı
ğı bilinmektedir. Abbasi Halifesi Mu'ta
sım- Billah devrinde (833-842) İbnü'z
Zeyyat "mişmas" (müşemmes. çetr, mizal
le} imalatından sorumlu idi (Taberi, IX, 

20). Müstain -Billah zamanında ise (862-
866) halifenin çetri (şemse} Türk asıllı Emir 
YinO~ (BfnGJ5} ei-Fergani'nin kontrolün
deydi (Ta beri, IX, 289). Muktedir- Billah'ın 
(908-932) MOnis el-Muzaffer'e, Müster-

ÇETR 

şi d- Billah 'ın (1118-1135) Irak Selçuklu 
Sultanı ll. Tuğrul'a karşı tertipledikleri 
seferler sırasında üzerlerinde çetr taşı
nıyordu. XIII. yüzyılda yaşayan Çinli bir 
yazar, Abbasi halifesinin başında tutu
lan çetrin tepesinde yeşimden yapılmış 
bir aslan ve onun üzerinde de altından 
yapılmış parlak bir ay bulunduğunu yaz
maktadır (Ef2 ]İng L lll, 382). Mizaile (çetr) 
kelimesi Abbasiler'den Fatımiler'e geç
miş ve Slav asıllı emirlerden biri sahibü' ı
mizaile olarak görevlendirilmiştir. 

Memlükler dönemi kaynaklarında çetr 
kelimesi citr ve çitr şekillerinde kayde
dilmiştir. Yeşil ipekten yapılan çetr altın 
yaldızla süslenir, tepesinde gümüşten 
bir kuş bulunurdu. Bundan dolayı çetr 
"el -kubbe ve't-tayr· adıyla meşhurdu. 

Dini bayramlarda yüksek rütbeli bir emir 
tarafından taşınırdı. 

Çetr fazla yaygın olmamakla beraber 
Endülüs'te de vardı. Murabıtlar, Muvah
hidler, Meriniler ve Nasriler tarafından 
kullanıldığına dair ise bilgi yoktur. 

İbn Bibi'nin, "Hükümdar çetrinin kar
talı sultanların güneşine talih kanadını 
ve tüylerini gerdi ve kudret gölgesini yay
dı" cümlesinden, aynı çağda Anadolu Sel
çuklu sultanlarının çetr alemlerinin kar
ta! şeklinde olduğu (Öney, s. 166) ve ay
rıca müslüman Türkler'in mitolojik hay
vanları çetr ve çadır alemi olarak kullan
dıkları anlaşılmaktadır (DİA, II, 353). 

Özellikle Müslüman-Türk devletlerin
de çetr hakimiyet alameti olarak yaygın 
bir şekilde kullanılmıştır. Karahanlı hü
kümdarları kırmızı renkte çetr taşırlar
dı. Karahanlılar'da çetrin (kubbe) savaş 
alametlerinden birini teşkil ettiği ve sa
vaş meydanlarında taşındığı da bilinmek
tedir. Gazneliler'de başlangıçta la'l renkli 
çetrler kullanıldığı halde Mahmud-ı Gaz
nevi'den itibaren siyah renk tercih edil
miştir. Gazneli Hükümdan İbrahim b. 
Mes'Od'un çetri üzerinde mücevherlerle 
süslenmiş bir şahin vardı. Çetri taşıya

na çetrdar denirdi. Ortaçağ'da bayrakla 
çetrin aynı renkte olması genel bir ku
raldı. 

Büyük Selçuklular'da da hükümdarlık 
alameti olan çetrin üzerinde ok ve yay 
resmedilmiş bir arma vardı. Tuğrul Bey'in 
3000 süvari ile Nişabur'a girdiği zaman 
başı üzerinde kırmızı renkli ipek.li kumaş
tan yapılmış bir çetr taşındığı bilinmek
tedir. Sultan Berkyaruk'un ölümü (498/ 
1104) üzerine Atabeg Emir Ayaz veliaht 
Melikşah'ı sultan ilan edip onun için di
ğer saltanat alametleri yanında çetrin 
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