
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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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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de hazırlanmasını emretti ve üzerine Me
likşah'ın alarnetini koydurdu. Katvan Sa
vaşı'nda mağlüp olan ve bir çetrin altın
da duran Sultan Sencer'in esir düşme
sinden endişe eden Sistan Meliki Ebü'I
Fazl ona kaçmasını söyleyerek çetrin al
tında kendisi durmuştu . Kirman Selçuk
luları ·nda da hakimiyet alameti olarak 
çetr vardı. Hanedanın kurucusu ve ilk 
hükümdan Kavurd Bey'in çetri üzerin
de Büyük Selçuklular'da olduğu gibi ok 
ve yay resmi mevcuttu. 547'de (1153) 
Bağdat'ta Abbasi Ha lifesi Muktefi- Liem
rillah'ın oğlu M üstenci d- Billah'a veliaht
lık verilmesi münasebetiyle yapılan me
rasimde Kirman Selçukluları'nı ve Sul
tan Sencer'i temsil eden heyet çetr ta
şıyordu. 

Anadolu Selçukluları'ndan bahseden 
kaynaklarda "çetr-i cihangir-i saltanat", 
"çetr-i mansür", "çetr-i şehinşah" ve 
"çetr-i hümayun· tabirleri geçer. Siyah 
renkli olan Selçuklu çetri ll. Gıyaseddin 
Keyhusrev zamanında (ı 237-1246) mavi 
renge çevrildi. Sultanın bu tasarrufun
da meşhur devlet adamı Sadeddin Kö
pek'in etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ab
basi halifeleri saltanatlarını tasdik etti
ği Selçuklu sultaniarına menşur, hil'at 
vb. ile birlikte çetr de gönderirdi. Nite
kim ll. Süleyman Şah'a hakimiyet sem
bolü olarak çetr ve liva gönderilmiştir. 
Anadolu Selçukluları'nda sultanlar öldü
ğü zaman çetr ve sancaklarının türbe
nin üzerine konulması adet olmuştu. 

Harizmşahlar'da da siyah çetrin mev
cudiyeti bilinmektedir. Sultan Alaeddin 
Muhammed, Fars Atabegi Sa'd b. Zen
gi'yi takip ederek Rey civarına geldiğin
de çetr ve sancakları yanında bulunu
yordu. Sa'd sultanın çetrini görünce tes
lim olmayı tercih etmiştir. Sultan Cela
leddin Harizmşah, itaat arzetmeye gelen 
Erzurum Meliki Rükneddin Cihan Şah ' ı 

kabul ettiği sırada başının üstünde bü
yük ,bir çetr bulunuyordu. Aynı şekilde 
ilhanlılar'da da çetr hükümdarlık alamet
leri arasındaydı. Cengiz Han'ın da yeşil 
kırmızı çetr kullandığı bilinmektedir. 

Meşhur Gurlu Hükümdan Alaeddin 
Cihansüz, Gazneli Behram Şah'ı yenilgi
ye uğratıp Gazne ve Büst'ü yakıp yıktığı 
seferden sonra Gazneli ve Selçuklu sul
tanlarını taklit ederek çetr kullanmaya 
başlamıştır. Aynı hanedandan Gıyased
din Mahmud da Delhi Sultanlığı'nın ku
rucusu Kutbüddin Aybeg'e sultan unva
nı vermiş ve saltanat alarljleti olarak çetr 
göndermişti. Del hi Türk 1 sultanları de
ğişik renkte çetrler kullanmışlardır. Me-
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sela iıtutmış oğlu Mahmud'u kazandığı 
bir zafer dolayısıyla kırmızı bir çetr ile 
ödüllendirmişti. Bedaün valiliğine tayin 
ettiği Mahmud'un küçük kardeşi Rük
neddin'e de yeşil çetr (çetr-i sebz) vermiş
ti (623 / 1226) Melik Yüzbeg taht müca
delesi sırasında kırmızı, siyah ve beyaz 
çetr kullanmıştır. Halaciler ve Tuğluklu
lar da çetr-i siyah-ı sultani kullanırlar
dı . ibn Battüta, Muhammed b. Tuğluk'un 
bir kısmı mücevherli. bir kısmı altın sır
malı on altı çetri olduğunu söyler (Rif:!· 
le, s. 446) . Bu çetrlerden yedi tanesi sa
vaşa giderken sultanın üzerinde taşınır
dı. Timurlu, Safevi ve Babürlü hüküm
darları da çetri saltanat ve hakimiyet 
alameti olarak kullanmışlardır. 

Osmanlı kaynaklarında çetr kelimesi
nin geçtiği görülmekte, ancak bunun bir 
saltanat alameti olmadığı bilinmektedir. 

Hindistan'daki islam mimarisinde şe
kil olarak çetri esas alan yapılara çetri 
denilmektedir. Bunlar çeşitli binalarda 
tahkimat maksadıyla yapıldığı gibi ca
mi, minber, minare ve türbelerde deko
ratif amaçlarla veya gölgelik olarak da 
kullanılmıştır. Delhi 'de hükümdar tür
beleri üzerindeki çetrilerin en eskisi, Rük
neddin Firüz Şah ile (ö . 634/ ı 236) Muiz
züddin Behram Şah'ın (ö. 639/ 1242) Me-

Timur' un Karabağ seferi için çetr ve sancakla saraydan 
Ctk iSJn t gösteren bir minyatür ( Orientaf minİalures ..• , Taşkent 

1980, resim 36) 

likpür'daki türbeleri üzerine yapılan çet
rilerdir. 
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ÇEVGAN 
( .:ıiSft ) 

Özellikle Ortaçağ' da 
Orta ve Uzakdoğu saraylarında oynanan 

ve bugünkü polo oyununa benzeyen 

L 
atlı top oyunu. 

_j 

Halk arasında çevgen şeklinde söyle
nen Farsça çevgan (çügan) kelimesinin 
aslı Pehlevice (Orta Farsça) çübikan (çüy
gan, çülgan 1 çavlagan) (sopa, değnek) ismi 
olup bu kelime Arapça'ya savlecan. Türk
çe'ye çöğen ve Grekçe'ye tsükanion şe
killerinde girmiştir. Farsça'da "güy ü çev
gan" veya "çevgan- güy" (top-çomak) de
nilen oyundan Divdnü lugati ' t- Türk'te 
ve Kutadgu Bilig'de, bugün de Anado
lu'da olduğu gibi "çöğen" adıyla bahse
dilir. Arapça'da ise bu oyuna savleean
dan başka "la'bü'l-küre" (top oyunu) adı 
da verilir. Batılılar çevganı ilk defa Grek
ler aracılığıyla Persler'den öğrenmişler
se de oyunun bütün dünyada tanınması. 
XIX. yüzyılda ingilizler'in Afganistan ve 
Kuzey Hindistan·ı işgalleri sırasında bu 
oyunu polo (Tibetçe bolo / puludan "top") 
adı altında oynamaya başlamalarından 
sonra dır. 


