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ÖNSÖZ 

Anadolu’da tarihi ve kültürel miras�m�z�n en yo�un bulundu�u illerimizden birisi 

Karaman’d�r. Karaman’da tarih öncesi ça�lardan ba�layarak günümüze kadar her döneme 

ait kültür ve sanat abidelerine rastlamak mümkündür. Bunlardan da daha s�k rastlanan ve 

dikkat çekeni, özellikle Karaman �ehir merkezi ve civar�ndaki mimari yap�lard�r. 

Karaman’daki yap�lar�n ço�unda sanat�n birkaç unsuru mimari, yaz�, resim ve tezhip 

sanatlar� bir arada kullan�lm��t�r. Karaman’daki bu abidelerin mimarisi ve ta� kitabelerinin 

yeterince ara�t�r�ld���, fakat ta� yaz�t ve süslemelerin sanatsal yönünün yeterince 

ara�t�r�lmad��� dikkatimizi çekmi�tir. Bu nedenle ve mesle�imiz gere�i, mimari yap�larda 

bulunan ta� üzerindeki yaz�t ve süslemeleri sanat bak�m�ndan inceleyerek sanatsal 

serami�e uygulad�k. Çal��mam�z� Karaman �ehir merkezindeki mimari yap�lardan cami ve 

çe�melerde bulunan ta� yaz�t ve süsleme örnekleri ile s�n�rland�rd�k.  

Yap�lan bu tez çal��mas�; Karaman’�n tarihi geli�imi ve sanatsal yap�lar� hakk�nda 

genel bilgiler, Karaman’daki yap�larda bulunan ta� yaz�t ve süslemelerin dönemlere göre 

tespiti ve incelenmesi, Konu ile ilgili tasar�m ve uygulama a�amalar� ve bu uygulamalar 

sonucunda elde edilen formlar�n özellikleri ve onlarla ilgili yorumlardan olu�an dört 

a�amadan olu�maktad�r. 

Birinci bölümde, kültür ve sanat aç�s�ndan Karaman’�n k�sa bir tarihi geli�imi 

anlat�lm��t�r. Ayr�ca sanat unsuru olan yaz� ve süslemelerin Karaman yap�lar�nda ortaya 

ç�k��� ve kullan�m� ile ilgili bilgiler aktar�lm��t�r. 

�kinci bölümde, Karaman’daki yap�larda bulunan ta� yaz�t ve süslemeler dönemlere 

göre ayr�larak incelenmi�tir. Bu tespit sonucunda, Anadolu’da, Ortaça�’da Anadolu 

Selçuklu Sanat�, Beylikler Dönemi Sanat� ve Osmanl� Dönemi Sanat�n�n izleri belirgin bir 

�ekilde görülmektedir. Ayr�ca kullan�m alanlar�na göre farkl�l�k gösteren mimari yap�lar�n 

s�n�fland�r�lmas� ve bu yap�lar hakk�nda bilgiler de ortaya konulmu�tur.  

Üçüncü bölümde, ara�t�rmas� ve incelemesi yap�lan çal��man�n tasar�m ve uygulama 

a�amalar� ele al�nm��t�r. Farkl� tasar�mlardan konuyla en ilgili olan� seçilip, uygulamaya 

geçilmi�tir. Formlar farkl� yöntemlerle �ekillendirilip, dekorlama i�lemleri tamamlanm��t�r. 

Dördüncü bölümde ise, uygulama sonucunda elde edilen formlar ile ilgili teknik 

bilgiler ve yorumlara yer verilmi�tir. �ekillendirilen formlar farkl� rölyeflerle süslemi�tir. 

Böylelikle çoklu üretimde çe�itlilik sa�lanm��t�r. 



 

Bu ara�t�rmalar�n ve uygulamalar�n haz�rlanmas�nda destek ve katk�lar�ndan dolay� tez 

dan��man�m Yrd. Doç. Dr. Fikret HACIZADE ile Seramik Ana Sanat Dal� Ba�kan� Prof. 

Mezahir AV�AR’a te�ekkürü bir borç bilirim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G�R�� 



 

Anadolu, tarih öncesi ça�lardan itibaren, birçok kavimlerin, devletlerin ve 

medeniyetlerin bulundu�u topraklard�r. Her gelen uygarl�k bu topraklarda kendine ait 

eserler olu�turarak farkl� kültürlerden izler b�rakm��t�r. Günümüze dek ula�an bu izleri 

takip ederek, geçmi�te insano�lunun ya�ant�s�, kültürü ve sanat anlay��� hakk�nda pek çok 

veriye ula�mak mümkündür. 

Anadolu’da bulunan kültür abidelerinin önemli bir k�sm�n�, çe�itli amaçlar için 

yap�lm�� mimari yap�lar olu�turmaktad�r. Bu yap�lar�n birço�unun üzerinde ta� kitabeleri 

ve süslemeleri bulunmaktad�r. Ta� üzerindeki bu ilgi çekici i�lemeler, yaln�z mimari 

yap�larda de�il, di�er yap�larda da, örne�in ma�aralardaki kayalarda, mezar ta�lar�nda, 

köprülerde, çe�melerde vb. bulunmaktad�r. Yap� ta�lar�nda bulunan bu kitabe ve 

süslemelerin incelenmesi, toplumun sanat�, kültürü ve tarihi aç�s�ndan önem arz 

etmektedir. 

Tarihi aç�dan bak�ld���nda ma�aralardaki ta� ve kayalar üzerine i�lenmi� resim ve 

yaz�n�n kökeninin mimari yap�lar üzerindekinden çok eski dönemlere dayand���n� 

görmekteyiz. 

Günümüz insan�n� deh�ete dü�ürecek derecede do�ru ve gerçekçi gözlemler yapan 

ma�ara insan�, toplu olarak ya�ad�klar� ma�aralar�n duvarlar�na büyüsel bir fonksiyonu 

yerine getirmek amac� ile ilk defa resim dilini �.Ö. 40.000 – 30.000 y�llar�nda 

gerçekle�tirdi. Yaz� yazma iste�i de yine soyutlay�c� yetene�in bir sonucu olarak ortaya 

ç�kt�. Bu ça�larda basit geometrik biçimler, zig-zak, gamal� haç biçimleri, spiraller 

gündelik seramik e�ya ve bezemelerinin üzerlerinde ve ayn� zamanda ruhsal bir ifade 

düzeninin ta��y�c�s� olarak da yerlerini almaya koyuldular (Güner 2007,76). 

Bilindi�i üzere yap�lar üzerine çizilmi� resim ve yaz�n�n kökeni çok eski dönemlere 

dayanmaktad�r. �nsanlar binlerce y�ld�r gerek yaz� gerekse resimlerle ileti�im 

kurabilmi�lerdir. 

Genellikle çizgilerle, resimlerle ba�layan bu ileti�im kurma serüveni harflerle ve 

yaz�larla devam etmi� ve günümüzde en geli�mi� �eklini alm��t�r. Ta� devrinde dil yokken 

insanlar hayvan ve av sahnesi resimleri ile kendi güçlerini, üstünlüklerini gösteren 

resimleri, bir anlat�m arac� olarak kullanm��lard�r (�ahino�lu, 1977,7). 

Ta� ve kaya gibi sert malzemeler, zorlu do�a ko�ullar�na o dönem için en dayan�kl� 

malzemeler oldu�u için insano�lu çizim, resim ve yaz�lar�n� bu malzemeler üzerine 

i�lemi�lerdir. Böylece kayalar üzerine oyulmu� ma�ara resim ve yaz�lar� gelecek ku�aklara 

belge b�rakmak için insano�lunun ilk giri�imleri aras�nda say�lmaktad�r. E�er bu resim ve 



 

yaz�lar daha az dayan�kl� malzeme üzerine yaz�lm�� olsayd� iletilecek olan mesajlar 

günümüze ula�amadan kaybolmu� olabilirdi. 

Türkler bulunduklar� yerlerde gerek dini ve ilmi, gerekse do�rudan yard�m 

maksad�yla yüksek bir medeniyet ve imarc�l�k dü�üncesi ile çok say�da yap�lar in�a 

etmi�lerdir. �n�a etmi� olduklar� bu yap�lar üzerinde bunlar�n kimler taraf�ndan hangi amaç 

için ve hangi tarihlerde in�a edildiklerini gösteren kitabelere de yer vermi�lerdir. Bu 

bilgileri elde edebilme bak�m�ndan kitabeler çok önemli birer tarihi vesikad�rlar. Kitabesi 

bulunan bir yap� hakk�nda ne kadar kolay bilgi elde edilebiliyorsa, kitabesi bulunmayan ya 

da kitabesi kaybolan bir yap� hakk�ndaki bilgilerde o denli k�s�tl� olmaktad�r. 

Bazen birçok yap�n�n kitabelerine ait küçük bir parça dahi, çok önemli bilgileri 

günümüze aktarabilmektedir. Türk tarihinde de�erli bir yer i�gal etmekte olan Orhun 

kitabeleri o dönemin olaylar� ile birlikte Bilge Ka�an ile karde�i Kültigin hakk�nda pek çok 

bilgileri de günümüze kadar aktarabilmi�tir. Bu kitabeler günümüze kadar gelememi� 

olsayd�, Türk tarihinin yaz�l� olarak elde edilebilen en eski bilgilerinden yoksun kal�nm�� 

olurdu (Türkmen,1992,207). 

Kitabelerin yan� s�ra ta� süslemeler ve tezyinatlar da bu bilgilerin tamamlay�c�s� 

niteli�inde olup, mimari yap�larda üzerindeki yerlerini alm��lard�r. Bu süslemeler ayn� 

zamanda o dönemin sanat� hakk�nda bilgi kayna��d�r denilebilir. 

Yukar�da belirtmi� oldu�umuz bilgilerden de görüldü�ü gibi, ta� üzerindeki 

kitabelerin ve süslemelerin ne kadar önemli olduklar� ve onlar�n asl�nda yap�lar�n temel ve 

kilit ta�lar�n� te�kil ettikleri kolayl�kla anla��lmaktad�r. 

Ta� kitabeler eserin mimar�, yapt�ran�, onar�m� v.b. hakk�nda bilgiler verirse mimari 

yap�da bulunan resim ve tezyinatlar ise abideye estetik de�er kazand�rarak, onun daha 

mükemmel görüntülü olmas�n� sa�lam��lard�r. Anadolu’da ta� üzerinde kitabelerin ve 

süslemelerin fazla bulundu�u ya�ay�� meskenlerinden biri de Karaman’d�r. Anadolu’da 

önemli ve ayr�cal�kl� bir yere sahip olan Karaman, çe�itli uygarl�klara askeri, siyasal, 

sosyal ve ekonomik yönden bar�nak olu�turmas�n�n yan� s�ra, kültürel yönden de özel bir 

merkez olmu�tur. 

Karaman’daki mimari yap�lar�n ço�unda sanat�n birkaç unsuru; mimari, yaz�, resim 

ve tezhip sanatlar� bir arada kullan�lm��t�r. Bu konuda yap�lm�� çal��malar� 

inceledi�imizde, abidelerin mimarisi ve ta� kitabelerinin yeterince ara�t�r�ld���n�n, fakat bu 

ta� kitabe ve süslemelerin seramik sanat� aç�s�ndan herhangi bir ara�t�rma yap�lmad���n� 



 

sanatsal yönünün fazla ara�t�r�lmad���n� görmekteyiz. Bu nedenle de çal��mam�z�n 

a��rl���n� bu yönde sürdürmeyi dü�ündük. 

Anadolu’da Ortaça� boyunca hâkimiyetini sürdürmü� olan Anadolu Selçuklu 

Devleti, Beylikler ve Osmanl� Devletleri zaman�nda pek çok de�erli mimari yap�lar in�a 

edilmi�tir. Bu yap�larda da konumuzla ilgili baz� bilgi ve süslemeler vard�r. Bu bilgilerin 

varl���, ta� üzerinde kitabe yazma ve süsleme gelene�inin her dönemde sürdürüldü�ünü 

göstermektedir. 

Karaman’da da ayn� dönemlerde böyle bir gelene�in ya�and���n�, günümüze ula�an 

abidelerde ve yap�lm�� olan ara�t�rmalarda aç�kça görebiliriz. Örne�in,”Karaman, �ç 

Anadolu’da tarihi ve kültürel miras�m�z�n en yo�un oldu�u �ehirlerimizden biri olup, 

kültürel ve tarihi eserler aç�s�ndan büyük bir önem ta��r” (Diez ve ark.,1955,58). 

Karaman’da da ortaça�a ait üzerinde ta� kitabesi ve süslemesi bulunan farkl� 

amaçlarla kullan�lan mimari yap�lar in�a edilmi�tir. Bunlar; camiler, mescitler, medreseler, 

çe�meler, hamamlar köprüler gibi mimari yap�lard�r. Bu yap�lar�n kullan�m amaçlar� ne 

olursa olsun, üzerlerinde bulunan kitabeler hemen hemen ayn� türdendir. Fakat çizilmi� 

resim ve süslemeler farkl�d�rlar. Yap�lardaki resim ve süslemeleri desen aç�s�ndan 

inceledi�imizde bunlar�n üç türlü; geometrik, bitkisel ve figüratif desenlerden 

olu�turulduklar� belli oluyor. �slamiyet dönemi süslemelerde geometrik ve bitkisel desenler 

a��rl�kl�d�r. Bunun da nedeni �slam sanat�nda dini inançlar�n gere�i olarak figürleri tasvir 

etmek ya da resmetmek yasak olmas�yd�. 

Tarih ve kültür de�erlerimizi ara�t�rmak, bu konudaki bilimsel ve sanatsal çal��malar� 

ilerletmek milli kültürümüzün tan�t�lmas�nda büyük önem ta��maktad�r. Bu nedenle 

Karaman’�n önemli kültür abidelerinden say�lan mimari yap�lardaki yaz�l� ve süslenmi� 

ta�lar�n sanat aç�s�ndan incelenmesi ve bu inceleme sonuçlar�n�n kendi yorumlar�m�zla 

sanatsal serami�e uygulamak çal��mam�z�n temel amac�d�r. 

Bu amaçtan yola ç�karak çal��mada Karaman’da en eski dönemlerden günümüze dek 

ve a��rl�kl� olarak da, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanl� Dönemlerine ait mimari 

yap�lardaki ta� üzerindeki kitabeler ve süslemeler, sanat aç�s�ndan ele al�n�p incelenmi�tir. 

Daha sonra da bu sonuçlar�n ça�da� sanatsal serami�e uygulanmas� gerçekle�tirilmi�tir. 

Uygulama aç�s�ndan ça�da� serami�in çe�itli malzemeleri (döküm çamuru, oksitler, tuzlar 

v.b.) teknikleri, yöntemleri (�ekillendirme, dekorlama, sagar pi�irimi v.b.) ve araçlar� 

kullan�larak hedefe ula�maya çal���lm��t�r. 



 

Yap�lan bu tip çal��malar, sadece geçmi�imizin kültür ve sanat dünyas�n� tan�tmakla 

kalmayarak, kültür tarihimizin yaz�lmas�na, geli�mesine, de�i�mesine ve günümüz sanat 

ak�mlar�n� geli�tirmeye de yard�m edebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜM -1 

KARAMAN’IN TAR�H� GEL���M� VE SANATSAL YAPILARI HAKKINDA 

GENEL B�LG�LER 

1.1. Kültür ve Sanat Aç�s�ndan Karaman’�n K�sa Tarihi Geli�imi 

Yeryüzünde baz� co�rafyalar, günümüze kadar olan tarihi ve kültürel birikimlerini 

bir �ekilde saklay�p ya�atm��lard�r. Amaç belki de bu gizemin bozulmas�na engel olmak, 

dünümüzün ve bugünümüzün tarihi, sanatsal ve kültürel de�erlerimizi koruyarak, ilkeleri 

do�rultusunda ya�at�p, tüm dünyaya duyurabilmektir. Zira ya�ad���m�z topraklar ortaça�a 

damgas�n� vurmu� yüzlerce belki de binlerce eserle dolup ta�maktad�r.  

Karaman kentinin ilk kurulu� tarihi kesin olarak bilinmemekle beraber yap�lan 

arkeolojik kaz�lar neticesinde, önemli bir yerle�im bölgesi, ticaret ve kültür merkezi 

oldu�una dair belgeler bulunmu�tur. 

Karaman ve çevresinin M.Ö.8000 y�llar�nda yerle�ik iskâna sahip oldu�u ortaya 

konulmu�tur. �l, Hititler zaman�nda bir askeri ve ticaret merkezi olmu� daha sonra Firigya 

ve Lidyal�lar�n egemenli�ine geçmi�, M.Ö.322 de Yunan Kral� Perdikkos ve Filippos'un 

i�galine ve talan�na u�ram��t�r. 

Yap�lan ara�t�rmalara göre Karaman, Orta Anadolu’nun tarih öncesi çok önemli 

yerle�im birimlerinin hemen etraf�ndad�r. Anadolu topraklar�, insano�lunun hayat kurma 

çabas� içinde, üzerinde üretmeyi ö�rendi�i, ya�am mücadelesini sonuna kadar sürdürdü�ü 

bölgedir. Avc�l�k-toplay�c�l�k döneminden, yerle�ik hayata geçti�i, topra�� i�leyip, 

hayvanc�l��� ö�rendi�i döneme ait bulgular, Karaman’�n insanl�k tarihi ile ili�kisinin, 

yakla��k 10.000 y�ll�k bir birikime dayand���n� göstermektedir (Anonim 2006,18). 

Karamanda bugüne kadar yap�lm�� ara�t�rmalarda ilk ya�am izlerinin Epi Paleolitik 

devirde ba�lad���, Neolitik, Kalkolitik, Bronz, Demir, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, 

Karamano�lu, Osmanl� ve Cumhuriyet devirlerinin de birbirini kesintisiz olarak takip etti�i 

görülmü�tür. 

Karaman, özellikle Anadolu’nun Türkle�meye ba�lad��� 1256–1487 y�llar�nda 

Karamano�lu Beyli�inin merkezidir. Karamano�ullar� Beyli�ine ait çok say�da camii, 

mescit türbe, köprü ve medresenin yan� s�ra birde kale bulunmaktad�r. Bu devre ait kültür 

varl�klar�ndan Karaman’�n Anadolu’nun o devirdeki en önemli kültür ve sanat 

merkezlerinden birisi oldu�u anla��lmaktad�r. Karaman’da sanat aç�s�ndan dikkat çeken 



 

hususlardan birisi Selçuklu, Karamano�lu ve Osmanl� Dönemlerine ait birçok mimari 

yap�lar�n bulunmas�d�r. Özellikle dini mimari yap�larda yaz�l� ve süslenmi� ta�lar 

bulunmaktad�r. 

Bat�l� ara�t�rmac�lar�n ilgilendi�i önemli bir ba�ka yer ise Karaman’daki Derbedir. 

Zira Derbe H�ristiyanl�k dininin yay�lmas� ad�na önem ta��r. Apostel Paulus’un 

misyonerlik yapt��� ilk kentlerden birisi olup, H�ristiyanl�k dininin do�u�u ve ilk y�llardaki 

yay�l��� aç�s�ndan ayr� bir yere sahiptir (Özgan,2000,43–51). Bu aç�klamadan da anla��ld��� 

gibi Anadolu topraklar�n�n baz� bölgelerinde oldu�u gibi, Karaman’da da ilk dönemlerde 

H�ristiyanl�k dini kabul edilmi�tir. 

De�i�en egemenlikler sürecinde Karaman’da �slamiyet’ten önce bir H�ristiyanl�k 

dönemi kendini göstermi�tir. Zira bu döneme ait de pek çok kal�nt� hatta mimari eser 

bulunmaktad�r. Bunlar�n ba��nda kiliseler gelmektedir. Nedeni ise her dönemde oldu�u 

gibi, bu dönemde de dine ve tanr�ya inan��a verdikleri önemi yans�tmaktad�r. �nsanlar�n 

dinleri ne olursa olsun, tanr�ya inan��lar� ayn�d�r.  

Karaman il s�n�rlar� içerisinde bulunan Binbir Kilise ve Manazan ma�aralar� da ilk 

dönem yerle�kelerindendir ve konumuz aç�s�ndan dikkat çekicidir. Manazan ma�aralar�n�n 

giri� kat�n�n do�usundaki ni� içerisinde bir Arcosolium (mezar odas�) bulunmaktad�r. 

Arcosolium’ un içerisinde s�va üzerine yaz�lm�� kitabenin bir bölümü tahrip olmu�tur. 

Okunabilen k�sm�nda yaz�lanlar �unlard�r:  

“Ionnes �imdilik fani âlemden ayr�l��� ile i� bu lahiti kemiklerinin erimesi ve 

vücudunun toprakla bir olmas� için ellerini ve ayaklar�n� ba�l� tutarak, �öyle ki sonunu 

görmek için”(Topal,2000,9–28). 

Yine Bizans sanat�n� yans�tan pek çok kal�nt�ya da Karada� kitlesinin üzerinde 

rastlanm��t�r. Karada�, Hititler taraf�ndan kutsal kabul edilmi� bir da�d�r. Ayr�ca Mahalaç 

tepesinde bulunan hiyeroglif kitabe de bunu gösterir. 

Günümüze kadar ta� kitabesini ve ta� süslemelerini koruyarak gelebilen eserleri 

inceledi�imizde üzerlerindeki kitabe ve süslemelerin a�a�� yukar� ayn� türde olduklar�n� 

anlayabiliriz. Ayr�ca baz� süsleme örneklerinin �ran’daki tu�la tezyinat�n�n Anadolu’da 

ta�a aktar�lm�� �ekli ile görebilmek mümkündür.  

Anadolu Selçuklular� için geçerli olan pek çok durum Beylikler Dönemi için de 

geçerlidir. Yap� malzemesinin kesme ta� olmas� kitabelerin ise mermer üzerine yaz�lm�� 



 

olma kural� Beylikler döneminde hatta Osmanl� Döneminde de devam etmi�tir. Kesme ta� 

mimarisinin ta� i�çili�i ile bezendi�i, kuvvetli mekân etkisine dayal� bu ara�t�rma yap�lar�, 

14.yy. Anadolu Türk mimarl���n�n ve dolay�s�yla Osmanl� evrensel mimarl���n�n da 

temellerini olu�turmu�tur. Selçuklu Ça�� olarak ele al�nan bu dönemin mimarl�k ürünleri 

Anadolu öncesi Türk mimarl���n�n çe�itli denemelerinin ta� malzeme ile yeni bir ara�t�rma 

heyecan� ile yo�rulup denendi�i eserlerdir. Geleneksel plan ve biçim tasar�mlar� yeni 

imkânlarla ilgi çekici denemelere sahne olmu�, devaml�l�k içinde yeni aray��lar, ça��n 

mimarl�k üslubunun genel karakterini meydana getirmi�tir. 

13. ve 14. yy.da ba�layan bu süre içinde Anadolu Selçuklu ve sonras�nda da beylikler 

dönemi mimarl�k ürünleri Anadolu’nun Türkle�me döneminde birer damga gibi 

bulunduklar� merkezlerin görünümünü de�i�tirmi�tir. Eserlerin tümü çok güçlü bir 

yarat�c�l�k ve milliyetçilik ürünüdür. Bu milliyetçilikte Türkle�me milliyetçili�idir. 

Türkle�me ve bir �slami sanat tarz�n�n Anadolu’ya yerle�mesinin en önemli 

göstergelerindendir. 

Türkle�me sadece siyasi olaylarla ya da sava�lar�n kazan�lmas� ile olmam��t�r. Ayn� 

zamanda kültürümüzü, bu topraklara kaz�mak ta, en az siyaset ya da kazan�lm�� zaferler 

kadar etkilidir. Nitekim Orta Ça� boyunca öylesine bir kültür sava�� verilmi� ki, eserler 

günümüzde bile anlatmak istediklerini gözler önüne sermektedirler. 

Anadolu, Beylikler dönemi denilen yeni bir sürece tan�k olur. Ayn� kökten gelen 

çe�itli Türk boylar� “beylik devletleri” halinde ortaya ç�karlar. Bu y�llarda ba�ka hiçbir 

beylik için kullan�lmayan bir deyimle kar��la��lmaktad�r. “�klim-i Karaman”, deyimi bir 

bak�ma “Karaman K�tas�” anlam�n� ta��maktad�r. Demek ki yayg�n bir co�rafyadan, ortak 

kültür ve tarih süreçlerinden söz edilmektedir. Karamanl�lar, 13.yy. da ortaya ç�kan Mo�ol 

bask�s� sonucunda pek çok Türkmen boyu gibi Asya’daki yurtlar�n� terk ederler. 

 Bir bölümü bugünkü Azerbaycan civar�na yerle�irken, büyük bir bölümü ise 

Anadolu’ya göçer. Bu nedenle13.yy. sonlar�nda Anadolu Selçuklu devleti da��l�r. 

Anadolu’ya göç eden Karamanl�lar�, Anadolu Selçuklu Sultan� I. Alâeddin Keykubat, 

Ta�eli Platosuna, Ermenek civar�na yerle�tirmi�tir (Anonim,2006,13–39).  

Günümüz Anadolu’sundan �öyle bir geriye bakt���m�zda, bu tarihi yolculukta 

gördü�ümüz, anla��lmas� zor, ama gerçek olan süreçler ya�anm��t�r. Ortaça� Anadolu’su, 

herkesin birbiri ile çat��t���, ittifak edebildi�i, geri çekilip yeniden payla�may� denedi�i, bir 

dönem olmu�tur. Karamanl�lar da bu tarihi süreçte hem yerle�ik ve tar�mc� H�ristiyan yerli 



 

halk üzerinde egemenlik kurmaya çal��m��, hem de yörede kendini gösteren di�er 

egemenlikler ile sava�m��lard�r. ��te zaferlerle sonuçlanan bu sava�lar Karamanl�lar�n 

farkl� oldu�unu ortaya koyar. Hep büyük mücadeleler vererek amac�n�n da büyük 

oldu�unu gösteren bu beylik, kal�c�l���n�n temellerini atm��t�r. 

Karamano�ullar� Beyli�i, Anadolu Selçuklu Devleti y�k�ld�ktan sonra egemenlik 

hakk�n�n kendilerine geçmesi gerekti�ine inanm��t�r. Tabi yerle�tikleri topraklar�n co�rafi 

konumu ve sa�lad��� imkânlar çok önemli bir rol oynam��t�r. Sava�ç� ve dinamik 

Karamano�ullar� Beyli�i’nin geride b�rakt��� eserlere bakt���m�zda onlar�n �slami 

gelene�in takipçisi oldu�unu gösterir. 

Karamano�ullar� Anadolu Selçuklu Devletinin zay�flamas�ndan ve y�k�lmas�ndan 

sonra ba��ms�zl�klar�n� ilan edip Karamano�lu Devletini kurmu�lard�r. Karamano�ullar� 

O�uz'lar�n Salur boyuna mensuptur.  

�ehir Klasik dönemlerde Larende olarak bilinir. 1256'da Karamano�ullar� devletinin 

ba�kenti olan Larende, Cumhuriyetin ilan�ndan sonra Konya iline ba�l� olarak Karaman 

ad�n� alm��t�r. 

Karamano�lu Mehmet Bey Konya civar�nda Mo�ollarla yapt��� sava�� kazanarak 

Konya'y� Mo�ol i�galinden kurtarm�� ve Karamano�lu Devletinin ba�kenti yapm��t�r. O 

tarihlerde Anadolu Selçuklular�n�n resmi dili Arapça, edebiyat dili Farsça idi. Yönetenlerle 

yönetilenler aras�nda dil konusunda büyük farkl�l�klar meydana gelmi�ti. Dil fark� büyük 

reaksiyonlar do�urdu. Hac� Bekta� Veli, Tapduk Emre, Yunus Emre, A��k Pa�a, Sar� 

Saltuk ve Karamano�lu Mehmet Bey ba�ta olmak üzere daha birçok kültür tarihinin büyük 

simalar� Türk kültür ve medeniyetinin tahrip edilmekte ve yok edilmekte oldu�unu 

görerek, siyasi ve kültürel taarruza geçmi�lerdir. Karamano�lu Mehmet Bey Türk 

Milliyetçilik tarihine alt�n harflerle yaz�lmas� gereken 13 May�s 1277 y�l�nda yay�nlad��� 

bir fermanla Türkçenin zaferini sa�lam��t�r. Bu fermanla "Bu günden sonra hiç kimse 

sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk dilinden ba�ka dil kullanmaya" diyerek 

Türkçeden ba�ka konu�ulan ve yaz�lan dilleri yasaklam��t�r.  

Bugün Karaman halk�n�n civar yerle�im bölgelerine nazaran daha düzgün bir lisan 

kullanmas�n� bu fermanda aramak gerekmektedir.  

Karamano�ullar� devletinin s�n�rlar�, en güçlü oldu�u zamanlarda, Karaman, Konya, 

Sivas, Kayseri, Ni�de, Adana, Antakya, Silifke, Anamur, Mut, Gülnar, Alanya, Gazipa�a, 

Antalya, Isparta, Bey�ehir'e kadar uzanmaktayd�. 



 

Karamanl�lar kuvvetli dü�manlar�n�n kar��s�nda sarp yerlere bilhassa Toros da�lar�na 

çekilerek korunurlar ve tehlike geçince tekrar �çel ve Larende (Karaman) taraf�na 

geçerlerdi. Geçitler vas�tas�yla Konya'ya ula�an ticaret kervan yollar�n� kontrol eden 

Karamanl�lar, Ceneviz, K�br�s ve Malta tacirlerinden ald�klar� vergiler ile mühim bir gelir 

temin ediyorlard�. Lamos, Silifke, Anamur, Manavgat gibi kendilerine ait limanlardan 

tahsil ettikleri gümrük resmi önemli gelirlerdendi.  

H�ristiyan alemi taraf�ndan kutsal say�lan ve antik �ehir olarak bilinen Derbe kenti 

bugün de Avrupal� H�ristiyan turistlerin dikkat ve ilgisini çekiyor. (Derbe Karaman'a ba�l� 

A��ran köyü yak�nlar�nda yer al�r) H�ristiyanlar�n Hz. �sa Peygamber'den sonra kendilerine 

dini lider olarak bildikleri Michael Derbe'de yatmaktad�r. Buray� ve Michael’�n kabrini 

ziyaret edenler H�ristiyan inanc�na göre kendilerinin hac� olduklar� edinilen bilgiler 

aras�ndad�r. Karaman 15 Haziran 1989 tarihinde Türkiye'nin 70. Vilayeti olmu�tur.  

Karaman sahip oldu�u an�tlar�, eski evleri, mimari yap�lar�, ça�da� koruma ilkeleri 

do�rultusunda koruyup ya�att��� ölçüde kültürel mirasa sahip, tarihi bir kent kimli�ini 

korumu� ve günümüzde de bu yolu takip etmektedir 

1.2. Sanat Unsuru Olan Yaz� ve Süslemelerin Karaman Yap�lar�nda Ortaya Ç�k��� ve                   

       Kullan�m� 
�nsanl�k tarihinin çok eski dönemlerinde bile ileti�im kurma ihtiyac� vard�. Bu 

nedenle ta� devri insanlar� ma�ara duvarlar�na resimler yaparak, günümüze, o dönemlere 

ait kal�nt�lar ya da di�er bir de�i�le hayat belirtileri, belgeleri b�rakm��lard�r. Tüm bu 

belgeler, hem o dönemlerde insanlar�n nas�l ya�ad�klar�na dair bilgiler vermekte, hem de o 

dönem için sanat amac� ile yap�lmam�� olsalar da insanlar�n sanat anlay��� hakk�nda bilgiler 

vermektedir. 

Alfabe denilen sistem, henüz bizim anlad���m�z �ekli ile ortaya ç�kmam��ken, 

insanlar kendi duygu ve dü�üncelerini ifade etmek için resimlerden veya baz� simgelerden 

istifade etmi�lerdir. Bu resimler ve simgeler de çevrelerinde gördükleri canl�lar�n ya da 

baz� do�al olaylar�n etkisi ile ortaya ç�km�� kavramlard�. 

Çe�itli evrimler geçiren yaz�, sistemle�erek e�yadan yaz�, fikir yaz�s�, resimsel yaz�, 

kelime-resim biçimindeki yaz�, kelime-ses yaz�s� ve hece yaz�s� a�amalar�ndan geçerek 

harf yaz�s� yani alfabe denilen olgunla�m�� biçime ula�m��t�r (�ahino�lu,1977,7–11). Sanat 

unsuru olan yaz� ve resimlerin çe�itli evrimler geçirerek böyle bir olgunla�ma biçimine 

ula�mas� demek oluyor ki, Karaman’da da ayn� �ekilde gerçekle�mi�tir.  



 

Ça�lar boyu geli�me gösteren insanl�k, farkl� malzemeler kullanmay� ö�renmi�, bu 

malzemeler ile kendilerine alet, silah gibi araçlar yapmaya ba�lam��lard�r. Dolay�s� ile bu 

aletlerin sertli�inden yararlanarak çivi yaz�s� ortaya ç�km��t�r. 

Yine geli�meler devam etmi� ve daha makul yaz� türleri ortaya ç�km��t�r. Hiyeroglif 

yaz� dedi�imiz yaz� geli�mi�tir. �ekil ve simgelerden ibaret olan bu yaz�, o dönem için 

büyük bir ad�md�r. Karaman’da bunun en güzel örne�i Hititler döneminden kalma Karada� 

Mahalaç Hiyeroglifleridir.  

Yaz�n�n geli�meye ba�lamas� ile uygarl�klar kendi yaz� sistemlerini olu�turmaya 

ba�lam��lard�r. Bu sistemler uygarl�klar�n geleneklerine, çevre ve co�rafi ko�ullar�na ba�l� 

olarak farkl�l�klar göstermektedir. Karaman’da ara�t�rd���m�z abidelerin ta� kitabelerinde 

de farkl� kitabeler bulunmaktad�r. Fakat bunlar içerisinde �slami kitabeler daha çok a��rl�k 

kazand���ndan, �slami dönem yaz� ve süslemelerine ayr�ca e�ilmemiz gerekir. 

�slam’�n ilk y�llar�nda yaz�, kulan�m alanlar�na göre birkaç farkl� �ekil 

göstermekteydi. Günlük i�lerde kullan�lan yaz�lar, bunlar genellikle yumu�ak ve kavisli 

hatlar�n hâkim oldu�u yuvarlak karakterli yaz� tarz�d�r; kitabelerde kullan�lan yaz�lar, 

bunlar ise sert ve kö�eli özelli�e sahip yaz�lard�r. �slami yaz�lar da bu yönleri ile 

birbirlerinden farkl�l�klar göstermektedir.  

�slam yaz�s�n�n kaynaklarda birçok çe�idinden bahsedilmi�tir. Yap� ve �ekil olarak 

harfler birbirine yak�n olsalar da, yaz� çe�itleri aras�nda ince ayr�mlar bulunmaktad�r. �slam 

yaz�s�n�n bu çe�itlenmesi sanat olarak kendi içindeki bir s�n�flamad�r. �slam yaz�s� ba��ndan 

itibaren kullan�m alan�na göre çe�itlenmeye ba�lam��t�r. Çünkü yaz�, �slam toplumda 

ba�lang�çtan itibaren bir sanat konusu olarak ele al�nm�� ve i�lenmi�tir. Bu yaz� türlerinden 

birisi kufi yaz�d�r. Kufi yaz�, Arap harflerinin düz, kö�eli ve geometrik olarak kullan�lmas� 

ile ortaya ç�km�� bir yaz� türüdür. �slamiyet’in ilk zamanlar�nda ortaya ç�kan ve bu yaz� 

�ekli ad�n� Kûfe �ehrinden alm��t�r (�ahino�lu,1977,9). Kö�eli �ekillerin hâkim oldu�u çivi 

yaz�s�na çok benzeyen bu yaz� sonralar� yuvarlak bir �ekil alm�� ve süsleme motifi haline 

gelmi�tir. Bu yaz�n�n daha dekoratif bir görünü� kazanmas�n� sa�lamak üzere harflerin her 

biri ile örüldü�ü ve dü�ümlendi�i “örgülü kufi” ve yine süsleme amac� ile harf uçlar�n�n 

bitkisel formlarla sonuçland��� çiçekli kufi gibi çe�itleri vard�r (�ekil 1.1). 



 

�ekil 1.1. Kufi Sülüsü �le Yaz�lm�� Kuran (�ahino�lu 1977,9). 
 

Kufi yaz�n�n temelini olu�turan kö�eli yaz�, dini metinlerin tespitinde kullan�l�rken, 

kullan�m� daha kolay olan yuvarlak karakterli yaz� günlük yaz��malarda kullan�lm��t�r. 

�lerleyen dönemlerde dini ve sivil mimari eserlerde uzaktan daha rahat görülebilen 

Celi Sülüs, Celi kufi gibi yaz�lar kullan�lm��t�r. Sülüs yaz� 9.yy. ilk yar�s�nda kufi yaz�n�n 

de�i�ikli�e u�ramas� ile ortaya ç�km��t�r. Yaz�n�n özelli�i dik harfler k�sa, di�er harfler ise 

yuvarlakt�r. Celi yaz� ise, mimaride kullan�lan sülüs yaz�n�n iri yaz�lm�� �eklidir 

(�ahino�lu,1977,8–12). 

Kullan�m alanlar�na göre yaz�, harflerin yap�lar�na estetik müdahalelerde bulunulmu� 

ve baz� farkl�l�klar olmu�tur. Tarihi süreç içerisinde olu�an bu durum yaz�n�n estetik 

çe�itlenmesini do�urmu�tur. 

Yaz�n�n bu kadar ön plana ç�kmas�n�n nedeni, �slam’da resmin yasaklanmas� ya da 

figürün süsleme unsuru olarak kullan�lmamas�d�r. Yaz�n�n süsleme eleman� olarak 

kullan�m� da bu yönde geli�meye ortam haz�rlam��t�r. �slam sanat�nda yaz�n�n geli�imi 

buna ba�l�d�r. Yaz�, süsleme motifleri ile birlikte kullan�ld��� için birbirlerini destekleyici 

unsur ortaya ç�km��t�r (�ahino�lu,1977,12–14). 

 



 

Anadolu’nun her yerinde oldu�u gibi Karaman’da da ta� kitabelerde yaz�n�n yan� s�ra 

süsleme eleman� olarak bitkisel (nebati) ve geometrik motifler de kullan�lm��t�r. Yaz�da bu 

süsleme elemanlar�, Anadolu Selçuklu döneminde ba�lay�p, Osmanl� dönemine kadar 

devam etmi�tir. Bunlar mimari yap�larda vazgeçilmez bir süsleme ö�esi olmu�tur. Hatta 

bitkisel ve geometrik motifler ile yaz� ayr�lmaz bir kompozisyon olu�turmaktad�r. Özellikle 

yaz�larda kullan�lan alfabe, yaz� ile birlikte kullan�lan motiflerin birer parças� gibi 

görünmektedir. 

13. yy. itibariyle kronolojik incelemelerde görüldü�ü gibi eserler çok ve çe�itlidir. 

Çok say�da bulunan bu eserler ekseriyetle tezyinatl� olup neredeyse yap�lar�n tamam�n� 

olu�turmaktad�r. Anadolu Selçuklu yap�lar�n�n tezyinat� zengin bir çe�itlilik karakteri ta��r 

(Ögel,2008,321–364). 

Karaman�n mimari yap�lar�nda da sadece ta� tezyinat ya da süsleme de�il, ayn� 

zamanda ta� kitabeler de bu bezemeleri desteklemektir. Ta� tezyinat�n�n amac� süsleme ise, 

ta� kitabelerin amac� da, eserin mimar�, yapt�ran�, onar�m�, yap�m tarihi ve amac� hakk�nda 

bilgi verip gelece�e bu bilgilerin aktar�lmas�n� sa�lamakt�r. 

Tezyinat Ortaça� Anadolu’suna damgas�n� vurmu�tur. Öyle ki, eserin sanatkâr� hem 

i�çili�i ile hem de hayal gücü ile bu etkiye katk�da bulunmu�tur. Sanatkârlar her türlü 

mimari esere aktarm�� olduklar� tezyinat� eserlerin hemen hemen her eleman�nda 

kullanm��t�r. Karaman’daki bu mimari yap�lar; cami, türbe, medrese, mescit, kervansaray, 

köprü, çe�me, han, hamam, kemer gibi eserlerdir. Pek çok mimari eserde göze çarpan bu 

tezyinat örneklerini ayn� zamanda mihrap, minber, taç kap�, pencere söveleri, iç ve d�� 

portaller, revak gibi mimari yap� ö�elerinde de fazlas� ile görebilmekteyiz. 

Eserlerdeki zengin tezyinat çe�itlili�i, ba�l� ba��na büyük bir ara�t�rma konusu te�kil 

eder. Büyük Selçuklular �ran’da hâkimiyetini devam ettirdi�i süreçte malzeme olarak tu�la 

kullanm��t�r. Hatta eserlerin yap� malzemesi olarak da tu�la kullan�ld��� bilinmektedir. 

Yani hem in�a malzemesi, hem de süsleme malzemeleri ayn�d�r. Fakat Anadolu 

Selçuklular�nda durum daha farkl�d�r ki, bu fark da �udur; Anadolu Selçuklular�nda yap� 

malzemesi olarak istisnas�z kesme ta� kullan�lm��t�r. Sanki Anadolu Selçuklu eserleri için 

bu bir kural niteli�i ta��r. Bunun yan� s�ra Anadolu Selçuklular� tezyinat malzemesi olarak 

ta�� tercih etmi�lerdir. Tezyinat için bu durum malzemeyi seçme özelli�ini gösterir. �ran’da 

tu�la kullan�lmas�, Anadolu da ise ta� kullan�lm�� olmas� malzeme temininden de�il, 

yapacaklar� sanata uygunluk aç�s�ndan böyle bir seçim yap�lm��t�r. Fakat in�a için malzeme 



 

seçiminin tamam� ile temin imkân�ndan kaynaklanmaktad�r. Anadolu Selçuklular�’nda 

özellikle Karaman’da tüm Orta Ça� yap�lar� için söz konusu olan kesme ta� ayr�nt�s� bu 

bölgede bulunma olana��ndan kaynaklanmaktad�r. 

Karaman’da bulunan tarihi nitelikli mimari yap�lardaki ta� kitabelere ilk 

bak�ld���nda, ta� kitabelerin birer süsleme ö�esi oldu�u dü�ünülmektedir. Oysaki mimari 

yap� incelendi�inde, motif gibi görünen süsleme ö�elerinin baz�lar�n�n gerçekte birer ta� 

kitabe olduklar� görülmektedir. Kitabelerin tümü motiflerle öyle uyumlu bir kayna�ma 

göstermi�lerdir ki, sanki kitabeler motiflerin bir eleman� gibi görülmektedir. 

Karaman’da geçmi�ten günümüze kadar ula�an, mimari yap�lar�n üzerinde yer alan, 

yap�ld��� ve onar�m gördü�ü tarihleri, yapt�ran�n�, mimar�n�, ustalar�n� belirten ifadeler 

kitabe varsay�lm��t�r. Bununla birlikte yap�lar üzerinde bulunan ve yapt�ran� taraf�ndan 

yaz�lmas� istenen, genellikle ö�üt niteli�i ta��yan ifadelerin yan� s�ra ayet ve hadislerde 

kitabe olarak kullan�lm��t�r. 

Karaman’�n bu dönemi ekser ta� kitabelerinde geometrik süslemelerle, stilize edilmi� 

hayvan, ku� ve nebati tasvirleri, sembolik i�aretlerle beraber Arap alfabesiyle çok say�da 

kö�eli ve yuvarlak hatla yaz� ö�esi süsleme eleman� olarak kullan�lm��t�r. 

�slam dünyas�n�n tarihi abidelerinde bulunan bu yaz�lar “�slam sanat�” tabirinin 

yaranmas�na vesile olmu�tur. �slam sanat� ile ilgili yaz�da en çok tekrarlanan fikir de, 

�slam’�n canl� tasvirini yasaklamas� ve bu yüzden Müslüman sanatç�lar�n�n soyut 

sembolizme ve geometrik süslemelere yönelmesidir. Oysaki �slam, putperestli�i ve kesin 

olarak da Allah’� herhangi bir �ekilde tasvire kalk��may� reddetmi�tir. Selçuklu sanat�nda 

ve bin y�ll�k minyatür resminde say�s�z insan, hayvan ve ku� tasvirleri yer almaktad�r ve bu 

tasvirler, �slam’�n en ihti�aml� dönemlerinde yap�la gelmi�tir.(Memmedov,1996,41). 

Ara�t�rd���m�z abidelerde kitabeler kadar olmasa da Karaman’�n mimari yap�lar�nda 

önemli say�da ta� süslemelere de yer verilmi�tir. Karaman’�n çe�itli mimari yap�lar�nda; 

cami, medrese, çe�me, köprülerinde v.b. kar��m�za ç�kan bu süslemeler geometrik, bitkisel 

ve figürlü süslemeler olup, natüralist veya stilize olarak i�lenmi�lerdir. 

Sanatkârlar, ister dini, ister büyü, ister süs ve isterse de karma��k duygular�n 

yans�mas� olarak ortaya koyduklar� eserlerinde, kullanaca�� motifleri öncelikle konu ve 

sonra malzeme ve zemini esas olarak seçmektedirler. Tercih edilen geometrik, bitkisel ve 

figürlü �ekiller ya belirleyici fonksiyonlar�, ya göze ho� geli�leri, ya da sembolik güçleri 



 

sebebiyle motif olarak kullan�lm��lar. Bu tercih sebepleri aras�nda sembolik güçler önemli 

bir yer tutmu�tur. 

Birçok süsleme unsurlar�, etkileyici sembolik anlam� ile Türk dünyas�nda geçmi�ten 

günümüze hem mimaride hem de küçük el sanatlar�nda oldukça fazla yer tutmaktad�r. Ta�, 

mermer, tu�la, çini, ah�ap, alç� gibi mimariye has malzemelerin yan� s�ra maden, dokuma, 

deri ve cam i�leri gibi el sanatlar�nda bazen tabiatta oldu�u �ekliyle ve fakat ço�unlukla 

üslupla�t�r�lm�� olarak kar��m�za ç�kmaktad�r (Duran,2007,17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BÖLÜM–2 

KARAMAN’DAK� YAPILARDA BULUNAN TA� K�TABE VE SÜSLEMELER�N 

DÖNEMLERE GÖRE TESP�T� VE �NCELENMES� 

Türk sanat� ve mimarisi ele al�nd���nda iki önemli devre dikkati çekmektedir. �lk 

devrede, Türklerin �slaml��� kabulünden önce meydana getirdi�i eserlerdir. Bu s�rada hem 

göçebe hem de yerle�ik bir ya�am tarz�n� benimseyen Türkler; yak�nlar�nda bulunan 

toplum ve kültürleri de etkileyerek homojen bir yap�n�n olu�mas�nda ba� rolü 

oynam��lard�r. Do�udan bat�ya do�ru devam eden toplumsal ve kültürel hareketin 

belirleyicisi konumunda olan Türkler, �slaml��� kabul ettikten sonra �ekillendirdikleri baz� 

yap� türlerinin ilk uygulamalar�n� da bu zamanda gerçekle�tirmi�lerdir (Karpuz,2001,1-5). 

Karaman’daki kitabesi ve süslemesi bulunan yap�lar� iki tarihi döneme göre 

incelemek mümkündür. Bunlar �slamiyet öncesi ve �slamiyet dönemleridir.  

2.1. Karamanda Bulunan �slamiyet Öncesi Döneme Ait Yaz� ve Süs Örnekleri 

Tarihi devirlerden Hititler Dönemi Karaman, Arzava adl� yar� ba��ms�z bir devletin 

s�n�rlar� içerisinde yer almaktad�r. �ehir bu devirde önemli bir ticari ve askeri merkez 

konumundad�r. Karaman’daki Karada� üzerinde Mahalaç Tepesinde ve K�z�l Da� kayas� 

üzerinde Hititlerden kalma hiyeroglif kitabeler bulunmaktad�r (�ekil 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 2.1. Karada�-Mahalaç Hiyeroglifi (Topal 2000). 

�ekil 2.1. deki hiyeroglif örne�i, daha belirgin bir çizimle a�a��da gösterilmektedir. 



 

Bu kitabede “Bütün Topraklar� feth eden, güne� ve büyük kral Hartapus göklerin 

f�rt�na tanr�s�na, tanr�sal büyük da�a ve bütün tanr�lara sundu ve dua etti” yazmaktad�r 

(Topal,2000,9-27). 

�ekil 2.1.de görüldü�ü gibi sunulan bu hiyeroglif örneklerde yaz�lar �ekil ve 

semboller ile gösterildi�inden, bu dönemlerde de süsleme sanat� kullan�l�yor gibi 

görülmektedir. Oysaki, örneklerde görülenler, sadece harfleri ifade etmektedir. 

Ayr�ca, Karaman yak�nlar�nda oldu�u bilinen ancak kesin yeri yak�n zamana kadar 

tespit edilemeyen Bizans devri yerle�kelerinden Barata’n�n Karada� yak�nlar�nda 

K�z�lda�’da oldu�u Dr. David H. French taraf�ndan tespit edilmi�tir. 

K�z�lda� ayn� zamanda Geç Hitit Döneminin önemli bir merkezidir. Da� üzerinde 

oval planl� bir kale kal�nt�s�, Hititlere ait baz� kutsal alanlar ve hiyeroglif kitabeler ile da��n 

güney yamaçlar�nda yüzeyi düz büyük bir kaya blo�unun üzerinde Hitit kral� Hartapus’un 

kaz�ma rölyefi bulunmaktad�r. (�ekil 2.2). Kral Hartapus uzun elbise giymi�, taht�nda sa�a 

oturur vaziyette, Hotam�� gölüne hâkim bir �ekilde tasvir edilmi�tir. Sa� elinde bir libasyon 

kab�, sol elinde asa tutmaktad�r (Anonim,2005,13–24). 

Bunun yan� s�ra, çevrede baz� ayak izi motifleri ile Hiyeroglif kitabeler vard�r 

(Topal,2000,36). 

 



   

�ekil 2.2. Hitit Kral� Hartapus’un Kaz�ma Tekni�inde Yap�lm�� Rölyefi (Topal 2000). 

2.2. Karaman’da �slamiyet Dönemine Ait Mimari Yap�lardaki Ta� Kitabeler ve 

Süslemeler 

Dünyan�n en eski ya�ay�� merkezlerinden olan Anadolu çok say�da çe�itli din, dil, �rk 

ve gelene�e ba�l� insanlar�n geçti�i, bir süre yerle�ti�i ve izini b�rakt��� bir co�rafi 

mekând�r. �slamiyet döneminden bu topluluklardan geriye kalan izleri en çok mimari ve 

süsleme alan�nda ya�anm��t�r. Bu dönemin Türk mimarisinde kullan�lan süsleme çe�itlerini 

topluca ele almak ve aç�klamak gerekirse, bunlar� a�a��daki �ekilde grupla�t�rmak 

mümkündür. 

Plastik sanatlar�n ba�l�ca kollar�ndan olan ta� üzerine i�lenmi� kabartmalar, 

insanl���n var olu�undan beri çe�itli yörelerde ortaya ç�kan önemli konular aras�nda yer al�r 

(Gündo�du,2008,76). 

Bunlar, Ta� süsleme, Tu�la–ta� duvar süslemesi, Mukarnas ve benzeri süsleme, Çini 

ve s�rl� tu�la, Keramik, Alç� ve stuko, Malakari, Kalem i�i, Ah�ap malzemelerinden olu�an 

süslemelerdir. 

Sunulmu� grupla�t�rmadan da görüldü�ü üzere, bu dönemde kullan�lan süsleme 

çe�itlerinin ço�unlu�u (tu�la-ta�, çini ve s�rl� tu�la, keramik, alç� ve stuko vb.) seramik 

malzemelerden yap�lm��t�r. 

 



 

Ta��n Türk sanat�nda geni� ölçüde kullan�lmas� Anadolu’da ba�lar. Orta Asya ve 

�ran’da yap�lar, önceleri kerpiç ve tu�ladan, yer yer ise moloz ta�la in�a ediliyordu 

Yüzeyler tu�la, pi�mi� toprak ve alç� gibi malzeme ile kaplan�yor ve bezeniyordu. 

Sonralar� buna s�rl� tu�la ve çini de kat�ld�. Çevrede bulunan malzemenin do�urdu�u 

durum, Türklerin Anadolu’ya girmesi ile hemen hemen kökünden de�i�ti. Çevrede bol ve 

çe�itli ta� bulunu�u, bu malzemenin daha önceki yap�larda da kullan�lm�� olmas� önemli rol 

oynam��t�r. 

Yunan, Roma ve Bizans devri Anadolu’sunda geni� çapta ve kaliteli bir ta� in�aat ve 

süsleme gelene�i sürdürmü�tü ve bu devirlere ait eserler henüz göz önündeydi. Bu haz�r 

malzeme çok defa in�aatta ve süslemede de�i�tirilmeden kullan�ld��� gibi el alt�nda 

bulunan büyük çapta yap�lar, ta� oca�� gibi de i�e yar�yordu. Ancak ta� süsleme i�i ile 

u�ra�an ustalar�n süslemeyi, motifler, düzen ve zevk bak�m�ndan çok fazla etkilemedi�i 

günümüze kader gelen eserlerden anla��lmaktad�r (Demiriz,2004,7-11). 

Bu nedenlerle Anadolu’daki ilk mimari eserlerdeki süslemeler daha gösteri�siz ve 

özensiz diyebiliriz. Fakat ilerleyen tarihle birlikte Anadolu Selçuklular�n yerini Beyliklerin 

almas� ile süsleme farkl� bir anlay�� kazanm��t�r. Zamanla ta��n gerektirdi�i teknik 

özellikleri kazanan süsleme, Osmanl� devrinde ise art�k yeni bir kimli�e bürünmü�tür. 

Erken Osmanl� sanat�nda ta� i�çili�i teknik ve süsleme aç�s�ndan de�i�ik örnekler ortaya 

koymu�tur. Bu örnekler malzemenin çoklu�u nedeni ile çe�itlilik göstermektedir. 

Anadolu Selçuklu döneminde, baz� merkezlerde özellikle Konya ba�ta olmak üzere, 

Kayseri, Sivas, Erzurum gibi yerlerde pek çok örnekler vermi�ken, bu dönemi takip eden 

Beylikler döneminde ise durum biraz daha farkl� olmu�tur. Her beylik yerle�ti�i merkezde 

kendini göstermi� ve eserlerini bu merkezlerde vermi�tir. Bunlar�n en önemlisi 

Karamano�ullar� beyli�i’dir. Karamano�ullar� beyleri yerle�tikleri topraklara kendi 

isimlerini vermi�ler ve bunu koruyabilmi�lerdir. Bu nedenle de Karaman’da ço�unlukla 

Karamano�ullar� Beyli�i dönemine ait eserler bulunmaktad�r.  

Karaman, hem tarihi aç�dan, hem de kültürel varl�klar� aç�s�ndan kendisini gerekti�i 

gibi tan�tamam�� olsa da son derece önemli bir kültür merkezidir. O dönemin �artlar� ile 

böylesine zengin bir kaynak ortaya ç�karabilmek kadar, onu günümüzde de ayn� dikkat ve 

özenle ya�at�p koruyabilmek de önem ta��maktad�r. 

Karaman’da kültürel de�erlere biraz sahip ç�k�labilmi�, biraz da ç�k�lamam�� asl�nda. 

Fakat buna ra�men, Karaman’daki eserler, tam anlam�yla Beylikler Dönemi’nin aynas� 



 

niteli�indedir. Yap�lardaki mimari eleman özellikleri olsun, süsleme elemanlar� olsun, 

kitabe olsun birbirlerine çok benzemektedirler.  

Süsleme ö�eleri, farkl� malzemeler üzerine uygulanm�� olmakla birlikte, kullan�lan 

motifler hemen hemen birbirine benzemektedir. Kullan�lan malzemelere gelince; ta�, 

ah�ap, tu�la, çini, seramik, s�rl� tu�la gibi örnekleri verebiliriz. 

Anadolu’da büyük bir yap� faaliyeti gösteren Anadolu Selçuklular�n ana malzemesi 

ta�t�r. Ta��n yan� s�ra yer yer mermer de kullan�lmaktad�r. Ta�� özellikle dini ve sivil 

eserlerin portallerinde büyük bir ustal�k ve ince bir zevkle bezeyerek Anadolu’ya özgü bir 

üslup yaratm��lard�r. Selçuklular, ana malzemenin tu�la oldu�u �ran Selçuk (Büyük 

Selçuklu) mimarisinden sonra, Anadolu’ya büyük yenilikler getirirler. Ta� süslemenin 

portallerden ba�ka en ilginç kullan�lma alan� minare, mihrap, minber, konsol, kemer, 

eyvan, profiller, pencere kemerleri, tonozlar ve sütun ba�l�klar�d�r (Öney,1992,7–15). 

Bütün �slam yap�lar� camii, türbe, medrese gibi birbirinden güzel motiflerle 

süslenmi�tir. Bu süslemeler genellikle üç grupta incelenir. Geometrik süslemeler, bitkisel 

süslemeler (nebati tezyinat) ve yaz� süslemeleridir. Bitkisel süslemeler ise hatayi ve Rumi 

süslemeler olmak üzere ikiye ayr�l�r. Türklerde daha çok( hatayi ve Rumi) bitkisel 

süslemeler görülmektedir. Arap’larda geometrik ve Selçuklular da ise Rumi ve Hatti, 

özellikle kûfi kitabeler vard�r (Zübar,1972,19–21). 

�slam Mimarisinde geometrik tezyinat�n geli�mesi, bu sanat�n do�up yay�ld��� 

alanlarda, varisi oldu�u uygarl�klar�n izleri ve �slam hendese biliminin geli�mesi ile 

ba�lant�l�d�r. Müslümanl���n �iddetli dini co�kularla do�an maddi yükselmesi daha ilk 

devirlerde çok geni� bir co�rafya üzerinde yüzlerce binan�n yap�lmas�na neden oldu. 

Türklerin yeni bir unsur olarak bu düzene kat�lmalar�, tezyinattaki geli�me ve de�i�melerde 

önemli bir rol oynad�. 

Geometrik kompozisyonlarla kayna�t�r�labilen en önemli unsur, yaz� tezyinat�d�r. 

Yaz�n�n kendisi de geometrik bir süsleme unsurudur. �slam süslemecili�inde geometrik 

kompozisyonlar�n tercih nedenini ara�t�ran pek sanat tarihçisi bu konuya tasvir yasa�� 

problemi ile girerler (Mülayim,1982,67–70). 

Karaman’da �slamiyet’in kabulü ile hem dini inan��ta, hem de mimari yap� 

özelliklerinde pek çok köklü de�i�iklikler olmu�tur. Bunlar�n ba��nda kitabeler ve 

süslemeler gelmektedir. Mimari yap�lar üzerindeki süslemeler, farkl� malzemelerle 



 

uygulanm��t�r. Özellikle ta� süslemeler en gösteri�li olanlar�d�r. Ta� süsleme, mimari 

yap�larda, kesme ta� ya da mermer üzerine, bitkisel, geometrik gibi motiflerin, kaz�narak 

ya da oyularak i�lenmesi suretiyle ortaya ç�kan süslemelere denir. Türk sanat�nda ta� 

i�çili�inin en güzel örneklerini Anadolu Selçuklu Devletinde, Beylikler zaman�nda ve 

Osmanl� mimarisinde bulabiliriz. Ta� süslemeler mimari yap�lar�n tüm elemanlar�nda, iç ve 

d�� süslemelerinde, mihraplar�nda, sütun ba�l�klar�nda görülmektedir. Bezemelerde 

kullan�lan motifler geometrik �ekiller, bitkisel �ekillerdir. Ta� süsleme, hem d�� cephe de 

hem de iç cephede kullan�lan bir süsleme türüdür. 

Her devlet kendine has özelliklerini mimari yap�lara yans�tm��t�r. Karaman da ise 

Beylikler dönemi mimari aç�dan bir zirve olmu�tur. Anadolu Selçuklu döneminde temelleri 

at�lan ta� süsleme sanat� Beylikler döneminde doruk noktas�na ula�m�� ve Osmanl� 

döneminde ise bu zenginli�ini devam ettirmi�tir. Ta� kitabe ve ta� süslemelerin bulundu�u 

o dönemlerden günümüze kadar koruyarak gelebilen mimari yap�lar �unlard�r; camiler 

mescitler, medreseler, hamamlar, çe�meler ve imaretlerdir (Aköz,2000,135–137).  

Karaman’da �slamiyet’in kabulünden günümüze kadar, Anadolu Selçuklular�, 

Karamano�ullar� ve Osmanl�lar egemen olmu�lard�r. 

2.2.1. Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Mimari Yap�lardaki Ta� Kitabeler ve 

Süslemeler  

Anadolu Selçuklu mimarisi, Türk mimarl�k tarihi ve sanat�n�n en önemli dönemini 

olu�turmaktad�r. Bu yeni co�rafyada yeni temalarla özgün bir sanat alan�n�n temelleri 

at�ld�. Sanat�n her alan�nda oldu�u gibi bu alan�nda da e�siz eserler ortaya konmu�tur  

Anadolu Selçuklu Mimarisi, geli�tirdi�i ve öncülük etti�i mimari üslup ile Türk 

Mimarisinin önemli bir safhas�n� te�kil etmektedir. Dolay�s� ile Türk Sanat�n�n geli�mesine 

de büyük katk�lar� olan bir dönemdir (Karpuz,2001,1–4). 

Karaman’da �slamiyet dönemine ait yap�lar, yap�m tarihlerine göre ve yap�n�n 

kullan�m amac�na göre s�n�fland�r�labilir. Bu s�n�fland�rmay� dini mimari yap�lar ve sivil 

mimari yap�lar olarak ay�rabiliriz. Ta� kitabe ve ta� süslemelerini günümüze kadar 

koruyarak gelebilen bu yap�lar, Camiler, mescitler, medreseler, hamamlar, çe�meler ve 

imaretlerdir. 

Anadolu Selçuklu Dönemi, XI. yy. ile XIII. yy. sonuna kadar olan dönemi kapsar. Bu 

döneme ait mimari yap�larda baz� önemli özellikler vard�r. Bunlardan en dikkat çekici 

olan� yap�lardaki taç kap�lar�d�r. Bir di�eri ise kesme ta��n kullan�m�d�r. 



 

Ço�unlukla mukarnasl� ni� biçimindeki kemerli kap�lar, birkaç s�ra ve çe�itli ta� 

i�çili�i gösteren bordürlerle çerçeve içine al�nm��t�r. 

Kesme ta� mimarinin ta� i�çili�i ile bezendi�i kuvvet mekân etkisine dayal� bu 

döneme ait yap�lar� XIV. yy Anadolu Türk mimarl���n�n ve dolay�s�yla Osmanl� evrensel 

mimarl���n�n temelini olu�turmu�tur. Selçuklu ça�� olarak ele al�nan bu dönemin mimarl�k 

ürünleri, Anadolu öncesi Türk mimarl���n�n çe�itli örneklerinin ta� malzeme ile denendi�i 

eserlerdir. Ça��n mimarl�k üslubunun genel karakterini meydana getirmi�tir 

(Altun,2005,3). 

Anadolu Selçuklu Dönemine ait mimari yap�larda bulunan süslemeler �slam dininin 

etkisinde kalm��t�r. Bu yap�lar�n ço�unda süsleme ö�esi olarak bitkisel (nebati) ve 

geometrik motifler kullan�lm��t�r.  

Anadolu Selçuklu Dönemi mimarisinde yaz�, kendine has bir karakter ta��r. 

Kullan�lan yaz� çe�idi genellikle Sülüs-Kûfi türündedir.  

Anadolu Selçuklu döneminden günümüze kadar tüm bu süsleme ve yaz� özelliklerini 

koruyarak gelebilen, Karaman merkezindeki tek belirgin örnek Saadettin Ali Bey 

mescididir 

2.2.1.1. Saadettin Ali Bey Mescidindeki Örnek 

Mescit Karaman il merkezindedir. Hatuniye medrese ve türbesinin yak�n�ndad�r. 

Mescit Karaman’da üstünde kitabesini muhafaza ederek günümüze kadar ula�an tek 

Anadolu Selçuklu dönemine ait yap�d�r (Topal,2005,167). 

Saadettin Ali Bey mescidini, Anadolu Selçuklu dönemi mescit mimarisini, ta� 

kitabesini koruyarak günümüze kadar gelebilen tek yap� olmas� nedeni ile ba�ka yap�larla 

kar��la�t�rma imkân� bulunmamaktad�r. Anadolu Selçuklu dönemine ait bu yap� Beylikler 

dönemi yap�lar� ile k�yaslanamayacak kadar basit ve sade olmas�n�n yan� s�ra, ta� süslemesi 

de bulunmamaktad�r. 

Resmi kay�tlarda bu abidenin ismi Saadettin Ali Bey Mescidi olarak bilinmektedir. 

Ayn� zamanda halk bu mescide kitabesindeki Sultan Keykavus’un künyesine nispetle (Eb-

ül-feth) türbesindeki yat�rlar�n ba�lar� bulunmad���na göre Kesik ba� Mescidi, kitabe 

ta��n�n yanlar�ndaki uzunlamas�na yaz�lan kitabesi y�lana benzeterek Y�lanl� Mescit de 

demektedir. Mabet tamamen kesme ta� ile yap�lm��, sa��r kubbesi de yine muntazam 

kesme ta� ile kaplanm��t�r. Ta� mihrab� istalaktitlidir. Mihrab�n sa��nda ve solunda cûz 

koymak için yap�lm�� birer cep bulunmaktad�r. Mabet kap� taraf�ndan aç�lan iki pencereden 



 

���k almaktad�r. Ana kubbeyi dört taraf�ndan yar�m�ar kubbe destekler. Mabedin kap� 

söveleri m ülüsü 

ile iki sa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 2.3. Sadettin Ali Bey Mescidinin Kitabesi (Konyal� 1967). 
 

Kitabe günümüz Türkçesine �öyle çevrilmi�tir. 

“Bu mübarek mescid din ve dünyan�n izzeti, Yüce Sultan, Feth babas� ve Emir-el-

mü’minin’in orta�� Keyhüsrev o�lu Keykavüs’ün hükümdarl�k günlerinde tanr�n�n 

rahmetine muhtaç, zay�f kulu Ebu Bekir o�lu Sa’d-ed-din Ali’nin elinde 645 y�l� 

aylar�nda yap�ld�.” 

Kitabeye göre mescit 645 H. 1247 M. y�l�nda Sultan II. Keykavüs’ün birinci defa ki 

hükümdarl��� zaman�nda Ebu Bekir o�lu Sa’d-ed-din Ali taraf�ndan yapt�r�lm��t�r 

(Konyal�,1967,347–351). 

2.2.2. Karamano�ullar� Dönemine Ait Mimari Yap�lardaki Ta� Kitabeler ve 

Süslemeler 

Anadolu’da beylikler dönemi mimarisi Türk mimari tarihinde özel bir önem ta��r. 

Beylikler dönemi mimarisi, Selçuklu ile Osmanl� mimarileri aras�nda bir köprü 

olu�turmaktad�r. Bu dönemde bir yandan Selçuklu etkileri sürmü�, öte yandan Osmanl�da 

da görebilece�imiz özellikler bulunmaktad�r. Beylikler Dönemi sanat� ayr�ca k�sa bir 

or mermerdendir. Üzerindeki 1.77 X 0.58 m ebad�ndaki bir ta� devrinin s

t�r halinde kitabe kabartma olarak yaz�lm��t�r (�ekil 2.3). 



 

zaman içinde imparatorluk sanat�na yükselmi� olan Osmanl� mimarisinin olu�umuna da 

katk�s� olmu�tur. 

Selçuklu Sanat� XIII. y.y. sonuna de�in çok önemli eserler verilerek kuvvetle 

ya�at�lm��t�r. S�n�rlara yerle�tirilmi� olan Türkmen Beylikleri, Selçuklulardan sonra 

ba��ms�zl�klar�n� kazanarak Anadolu Türk mimarisine canl�l�k getiren yap�lar vermi�lerdir. 

Böylece XIV. yy. da sanat tarihinde “Beylikler Dönemi” olarak adland�r�lan yeni bir 

dönem ba�lam��t�r. 

Anadolu’daki Selçuklu Beyli�inin en büyü�ü ise Karamano�ullar� d�r. Ermenek, 

Karaman, Konya, Aksaray, Ni�de ve Anamur yörelerinde egemen olmu�lard�r. Selçuklu 

sanat�n�n üslup ve gelene�ine en çok ba�l� kalan bu beylik, uzun süren egemenli�i 

süresince Osmanl� Sanat�n� da etkilenmi�tir (Yetkin,2003,12). 

Karamano�ullar� dönemindeki abideler, kendi bünyesindeki sanat üslubunda 

Selçuklu gelene�ini sürdürmü�tür. 

Anadolu Selçuklu Döneminin etkisi ile Karamano�ullar� dönemine ait mimari 

yap�larda i�lenen ta� süslemeler geometrik a�lar, kö�eli desenler, kufi yaz� örnekleri 

görülür. Ayr�ca palmet, lotus gibi süslemelere de yer verilmi�tir. Kesme ta� gelene�i 

devam etmektedir (Tolga,1989,45–47).  

Ayr�ca bu dönem süsleme sanat� en güzel örneklerini vermi�tir. Hemen hemen tüm 

mimari yap� türlerinde ta� süsleme örneklerine rastlanmaktad�r. 

2.2.2.1.Yunus Emre Camiindeki Örnek 

Bu mimari abide, Karaman ili Kiri�çi mahallesindedir.13.y.y. da yap�lan bu cami, 

kesme ta�tan merkezi kubbeli bir yap�d�r. Son cemaat yeri dört sütun üzerinde ortada oval, 

yanlarda yuvarlak be� küçük kubbe ile örtülmü�tür (Kayserilio�lu,2004,60–63). 

Caminin üzerinde, onun yap�m tarihini belirleyecek kitabe bulunmamaktad�r. Bu 

nedenle yap�m tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 1948 y�l� onar�m�nda, camii 

haziresinde bulunan, bugün son cemaat revak�n�n do�u bölümü güney cephesinde lento 

olarak kullan�lan mezar ta�� 30 Haziran 1382 tarihini ta��maktad�r. Dolay�s�yla yap�n�n bu 

tarihten önce yap�ld��� kabul edilmektedir (Dülgerler,2000,139–142).Yapt�ran� döneminde 

Kiri�çi Baba ad�yla bilinen �smail o�lu Yunus Emredir. Mimar� ve ustalar� 

bilinmemektedir.  

Bugünkü �ekli ile camii önünde 5 kubbeli bir son cemaat revak� olan, bat�s�ndaki 

türbe mekân� ile bütünle�mi�, minareli bir yap�d�r. Çevrenin yükseltilmesi sonucu yoldan 



 

1.80 m a�a��da kalm��t�r. 1992 y�l�nda Vak�flar Genel Müdürlü�ü taraf�ndan onar�ma 

al�nmas� sonucu caminin s�valar� raspalanm�� muhtes eklerden bir bölümü kald�r�larak belli 

ölçüde özgün biçimi ortaya konulmaya çal���lm��t�r. Bugünkü �ekli ile camii, güney ve 

kuzeye iki�er, do�uya bir pencere ile aç�lmaktad�r. Bat� duvar bir onar�m s�ras�nda 

y�k�lm��, ortada bir büyük, yanlarda iki küçük kemer ile bat�daki mekân ile bütünle�mesi 

sa�lanm��t�r.  

Cami d��ta bütünüyle kesme ta�, içte moloz ta� kireç harç olup, üzeri s�vanm��t�r. 

Muhtes mekân örtüsünde ve gergilerde ah�ap kullan�lm��t�r. Çat� örtüsü bugün, kubbeli 

mekânlarda ta� kaplama, muhtes bölümde ise metal kaplamad�r. Yap� bütünüyle yal�nd�r. 

D��ta kesme ta��n olanaklar� içerisinde yap� elemanlar�n�n düzeninde süs aranm��t�r. 

Destek ayaklar� ve duvarlardaki kemer t�rnaklar� tek s�ra Mukarnas bademli olarak 

düzenlenmi�tir. �çte süs yaln�z, alç� mihrab�n mukarnaslar�nda ve kö�eliklerde kalm��t�r. 

Kö�elikler, iri Rumi ve palmetlerle süslenmi�, Mukarnas dilimlerinde ise yaz�, Rumi ve 

palmet motifleri kullan�lm��t�r. 

Rumi, Sözlük anlam�, Anadolu’ya ait demektir. Orta Asya kökenli olan motifin ilk 

yayg�n kullan�m� Selçuklu Devleti zamanda oldu�u için ‘Selçuki’ ad�n� da verenler 

vard�r.16. y.y. da çok çe�itli yorumlar� çizilmi� olan bu motif, �ekline ve kompozisyonlarda 

kullan�l�� biçimine göre iki türlüdür (Mülayim,1982,7–10).  

Yunus Emre Camiinin son cemaat yerinin k�ble duvar�nda iki istalaktitli mihrapç�k 

vard�r. Kap�n�n sa��nda ve solunda mabede aç�lm�� birer pencere vard�r. Son tamirde 

sa�daki birinci pencere kap� haline getirilerek denge bozulmu�tur. Sa��ndaki ikinci pencere 

zikir odas�na, soldaki mezarl��a aç�l�r. Mihrab�n üstüne tamir esnas�nda 1948 y�l�nda hattat 

Ra�it Sülüs ile besmele ve Ayet-el Kürsi yaz�lm��t�r. Süsler de ayn� hattat taraf�ndan 

yap�lm��t�r (�ekil 2.4.). Mihrab�n içindeki kitabeler �ekil 2.5.’de görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�ekil 2.4. Yunus Emre Camiinin Kitabeli Mihrab� (Konyal� 1967) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �ekil 2.5. Yunus Emre Camiinin Mihrap Kitabeleri (Konyal� 1967). 

 



 

2.2.2.2. Aktekke (Mader-i Mevlana) Camiindeki Örnek 

Karaman ili Ali �ahane mahallesindedir. Cami merkezi tek kubbeli, yüksek minareli 

bir yap�d�r. Son cemaat yerini iki mermer sütun ve yan duvarlar üzerine dayanan üç kubbe 

örter. Giri� kap�s�n�n sa��nda ve solunda iki mihrap ni�i vard�r. Giri� kap�s�nda mermer 

kemerin üzerine iki Mevlevi sikkesi i�lenmi�tir. Kap�n�n üzerinde yer alan sülüs yaz�l� 

kitabesine göre 1370 y�l�nda Karamano�lu Alaeddin Bey taraf�ndan yapt�r�lm��t�r. 

Cami içerisinde sol tarafta ayr�lm�� olan mekânda Mevlana’n�n annesi, abisi ve 

yak�nlar�na ait 21 adet ta�tan yap�lm�� sandukal� mezar bulunmaktad�r 

(Kayserilio�lu,2004,54–55). 

Ana mekân�n do�u bölümünün Mevlana’n�n annesi, e�i, karde�i Alâeddin ve 

Karamano�lu Seyfettin Süleyman Beyin kabirlerinin bulundu�u türbeye ayr�lmas� nedeni 

ile mescit bölümünün mihrab� tam eksende olmay�p bat�ya kayd�r�lm��t�r. Bu nedenle, 

güney cephenin düzeni di�er cephelerden farkl� bir konuma gelmi�tir. Orta mekân altta her 

yönde iki�er adet dikdörtgen alt pencerelerin yan� s�ra do�u güney ve bat� yönlerde yer alan 

sivri kemerli üçlü tepe pencere guruplar�ndan ���k almaktad�r. Kubbe kasna��na pencere 

aç�lmam��t�r. D�� cephesinde yal�n kesme ta� mimarisinin özelliklerini gösteren yap�da ana 

kubbenin yüklerini kar��lamak için kö�elerde duvar kesitleri artt�r�larak, destek ayaklar� 

yap�lm��t�r. Do�u-güney-bat� cephelerde pencere düzenleri küçük ayr�nt�lar d���nda 

ayn�d�r.  

Yap�n�n süslemesi d��ta, malzemenin do�al rengi ve dokusu ile aranm��t�r. Kesme 

ta��n mimariye getirdi�i tüm olanaklar kullan�lm��t�r. Yap�n�n süs ö�eleri pencere ve kap� 

söveleri, saçak silmeleri, mihrap mukarnaslar� ve �erefe alt� mukarnaslar�ndan 

olu�maktad�r. �çte ise, mihrapta do�al malzeme olanaklar�ndan yararlan�l�rken, s�va 

üzerinde omsal� klasik dönem kalem i�leri görülmektedir. Bu kalem i�leri ana kubbeyi 

ta��yan büyük kemerler pandantifler ve kubbe içi süslemelerinde görülmektedir. Bunlar�n 

d���nda alt pencerelerin sivri kemerli al�nl�klar�nda yine klasik dönem Osmanl� süs 

motiflerinin kullan�ld��� görülmektedir. Sivri kemerli tepe pencereleri de, kalem i�i 

çerçeveler içerisine al�nm��t�r. Bu süslemelerde Zencerek, Rumi, Palmet ve Hatayilerden 

olu�an motifler yo�un olarak kullan�lm��t�r. 

Aktekke Camiinin kap�s�n�n mermer söveleri üzerine gök ve ak mermerden 

z�vanalanm�� dokuzta�la bir kemer yap�lm��t�r. Kemerin üzerine renkli bir Mevlevi sikkesi 

nak�edilmi�tir. Kap�n�n sa��na son zamanlarda yerle�tirilen bir levhada; 



 

“Aktekke Câmisi-Mader-i Mevlana yap�l�� tarihi 1371 Karamano�lu devri” 

okunmaktad�r. 

Mevlevi sikkesinin üstündeki mermerde devrinin sülüsü ilk be� sat�r halinde Arapça 

yaz�lm��t�r.  Bu kitabede geçen Hurre, Ki�izade, Keremli ve hürriyetine sahip kad�n 

anlam�nda Arapça bir kelimedir. Müzekkeri hürdür. �slam ve Türk gelene�ine göre 

kad�nlar muhterem tutulduklar� için bilhassa kitabelerde adlar� zikredilmemi�tir. ��te bu 

gelene�e uyularak burada yatan hatun’un ad� an�lmam�� yerine bu vas�f kullan�lm��t�r 

(�ekil 2.6). 

 

�ekil 2.6. Mader-i Mevlana Camii’nin Kap� Kitabesi 
 

Kitabenin Türkçeye çevrilmesi �u �ekildedir. 

“Ariflerin kutbu, a��klar�n sultan�, milletin, hakk�n ve dinin celali (Mevlânâ’n�n) – 

Tanr� pek zâhir olan s�rr�n� mukaddes k�ls�n – ki�izâde ve keremli hatuna nisbet edilen 

bu mübarek zaviyenin Karamano�lu Mahmud o�lu Halil o�lu Said ve �ehid Seyf-ed-din 

Süleyman bey’in merkadinin – Allah topra��n� ayd�nlats�n – yap�lmas�n� yüce sultan, 

alemde Tanr�n�n gölgesi ümmetlerin dizginini elinde tutan Arap ve Acem sultanlar�n�n 

Efendisi, azg�nlar�, inatç�lar� kahreden, kâfirleri ve mü�rikleri öldüren feth babas� 

Karamano�lu Mahmud o�lu Halil o�lu Ala-ed-din – Allah mülkünü muhalled k�ls�n, 

bayraklar�n� yükseltsin, yard�mc�lar�n� muzaffer ve ho�nud yaps�n- hicretin 772. y�l� 

Rebiülevvelin evvellerinde emretti.” (Konyal�,1967,229–251). 



 

Süslemede mihrapta do�al malzeme olanaklar�ndan yararlan�lm��t�r. S�va üzerinde 

Osmanl� klasik dönem kalem i�leri vard�r. Kalem i�i, Farkl� malzemeler üzerine renkli 

boyalar, kabartma bazen de alt�n varak kullan�larak ince uzun k�ll� kalem tabir edilen 

f�rçalarla yap�lan süsleme sanat�na denir. Kalem i�i süslemede zencerek, rumi, palmet ve 

hatayi motifleri kullan�lm��t�r (Anonim,2005,125). Ad� geçen bu süsleme türlerinden 

palmet ve hatayi bitkisel motifler grubuna, rumi soyut motifler grubuna girer (Mülayim, 

1982,147). Zencerek ise geometrik motifler grubuna girmektedir. Zencerek (geçmeler) 

denilen motif, zincirleme halkalar�n kesintisiz olarak devam� bu motif türünün özelli�idir. 

Kalem i�i olarak kullan�lan bu motiflerin tümü ayn� zamanda ta� süsüleme 

örneklerinde de kar��m�za ç�kmaktad�r. Anadolu Selçuklu döneminden itibaren, beylikler 

dönemi ve Osmanl� dönemlerindeki mimari yap�lar�n ta� süsleme örneklerinde rumi, 

palmet, zencerek gibi motifler s�kl�kla kullan�lm��t�r. 

Aktekke camii bütünüyle kesme ta�la in�a olmu�tur. Pencere kemerleriyle, giri� 

kap�s� kemerleri renkli ta� ve beyaz ta�la düzenlenmi�tir. Yap�n�n süslemesi d��ta, 

malzemenin do�al rengi ve dokusu ile aranm��t�r. Kesme ta��n mimariye getirdi�i tüm 

olanaklar kullan�lm��t�r. Yap�n�n süs ö�eleri, pencere ve kap� söveleri, saçak silmeleri, 

mihrap mukarnaslar� ve �erefe alt� mukarnaslar�ndan olu�maktad�r. 

2.2.2.3. Arabo�lu Camiindeki Örnek 

Karaman ili Tapucak mahallesindedir. Yap�t�n üzerinde yap�m tarihi ile ilgili olarak 

iki kitabe bulunmaktad�r.  

1. Kitabe: Yap�t�n bat� giri� kap�s� üzerinde yer al�r ve 1493–1494 y�l�n� vermektedir. 

2. Kitabe: Yap�t�n mahfil kat�nda, bat� kap�s�n�n iç yüzeyinde yer almaktad�r. 1813–

1814 y�llar�nda yap�n�n tamir edildi�ini bildirmektedir. 

Yap�t� yapt�ran bilinmemektedir. Ancak içteki ikinci kitabede yap�t� onaran�n 

Karaman Müftüsü Hadimlizade Hasip Efendi taraf�nda yapt��� belirtilmi�tir. Mimar ve 

ustalar� bilinmemektedir.  

Do�u Bat� ve Kuzey cephelerinde birer kap� bulunmaktad�r. Esas giri� bat�daki 

an�tsal kap�dand�r. Minaresi, yap�n�n kuzey-do�u kö�esinde yer almakta ve mahfil kat�ndan 

ç�k�lmaktad�r. Cami enine bir mekân anlay��� gösterir. Cami d��ta kesme ta��n yal�nl��� 

içerisinde, kübik bir cephe anlay���na sahiptir. Güneyde cephenin orta bölümü s�vanm��t�r. 

Yap�n�n do�u ve bat� pencerelerindeki izler, pencerelerin orijinal biçimlerinden farkl� 

oldu�unu göstermektedir. Bat� cephede yer alan kap�n�n d���nda di�er kap�lar daha 



 

mütevaz� ve yal�n yap�lm��t�r. Yap�da yo�un olarak ta� kullan�lm��t�r. Güney cephesinin 

orta bölümü d���nda yap� tümüyle kesme ta�t�r. �çte destek ayaklar�nda kemerlerde ve 

minberlerde yine kesme ta� kullan�lm��t�r. Tavan içte ah�ap kapl�d�r. Mahfil kat� ah�aptan 

yap�lm��t�r. Eski resimlerde görülen kemer ayaklar� aras�ndaki gergiler de ah�apt�r. 

Günümüzde bu gergilerden hiçbiri bulunmamaktad�r.  

Arabo�lu Camiinin giri� kap�s� çok gösteri�li süslemeye ve düzgün bir sülüs yaz� ile 

yaz�lm�� kitabeye sahiptir. Bezeme giri� kap�lar�nda, özellikle bat� giri� kap�s�nda, mihrap, 

minber ve ayaklar�n ba�l�klar�nda toplanm��t�r. 

Arabo�lu camiinin bat� cephesi çok muhte�emdir. 1.94 m eni ve 2.48 m uzunlu�u olan 

kap�n�n kemeri Kürt deresi ta��ndan z�vanalanm�� dokuzta�la yap�lm��t�r. Ba�lama ta��n� kabartma 

halinde çiçekler süsler. Kemerin üstünde ve kitabenin alt�nda yapraklar ve çiçekler serpilmi� bir 

sat�h vard�r. Bunun üstüne de halat halinde bükülmü� zarif kabartma kurdelenin içinde kitabe 

görülür. Caminin kap� ve kitabe ta�� Hac� Beyler camiininkine benzer (�ekil 2.7). 

 

�ekil 2.7. Arabo�lu Camiinin Kap� Kitabesi 
 

 

 



 

Burada fevkalade nefis bir sülüs ile dört sat�r halinde kitabe bulunur. Kitabenin birinci ile 

ikinci sat�r� aras�na daha küçük bir yaz� ile Muhammed, Ali, ikinci sat�r ile üçüncü sat�r aras�na da 

Ebubekir, Ömer, Osman yaz�lm��t�r. Kitabenin sa��ndaki ve solundaki ta� göbekler k�r�lm��t�r. 

Arapça kitabe dilimize �u �ekilde çevrilmektedir. 

“Allah Bakidir. Ümmüi Nebi ve veli rasul Sallallahü Aleyhi Veselem �öyle buyurmu�tur: 

�

 

Efendi taraf�ndan yenilenircesine ihya edildi�i belirtilmektedir (�ekil 2.8) (Konyal�,1967,258–260).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�ekil 2.8. Arabo�lu Camiinin �çerisindeki Tamir Kitabesi (Konyal� 1967). 

2.2.2.4. Dikbasan Camiindeki Örnek 

Dikbasan camii 1493 y�l�nda II. Bayezid zaman�nda yap�lm��t�r. 35 m eni olan mabet 12 

y��ma sütunun üstündeki kemerlerle duvarlara oturtulmu� adi toprak daml�d�r. Tavan� tahtalarla 

kaplanm��t�r. Mabet birçok tamirler ve tadiller görmü�tür. 

Mabet k�ble taraf�ndan alt�, sa� ve sol taraf�ndaki dörder pencereden ���k al�r. As�l kap�s� 

kapat�lm�� ve k�smen yere gömülmü�tür. Ancak son tamiratta bu kap� da aç�lm��t�r. Son cemaat 

yerinin solundaki ta� mihrap eski son cemaat yerini gösteren bir kal�nt�d�r. �imal kap�s�n�n kemeri 

Her kim bir mescid yaparsa ona tanr�n�n lütfu yak���r. Allah da ona cennette bir ev 

yapar. Bu caminin sahibi i�te bu hadis-i �erifi ve güzel sözü alarak, hibeler yapan 

tanr�n�n r�zalar�n� umarak bu camii yapt�. Caminin yap�m� 899 tarihinde bitti. Allah 

Baki ismi hürmetine bu iki �ey’i yapan�n ve ba�kalar�n�n hayr�n� kabul etsin.” 

(Konyal�,1967,256–258). 

Kitabenin sonundaki Arapça benahüma iki �ey yap�ld���n� göstermektedir. Birisi camidir. 

kincisi ise medresedir.  

Camiinin müezzin mahfelinin bat� kap�s�n�n üzerindeki duvara yerle�tirilen bir ta�ta bir talik 

ile kitabe bulunmaktad�r. Bu kitabede caminin 1814 y�l�nda Karaman Müftüsü Hadimlizade Hasip



 

ve kemerindeki kabartma göbekler ve süsler çok güzeldir. Caminin ta� mihrab� istalaktitlidir. 

Mihrab�n üstündeki 1317 rakamlar� bir tamir tarihini gösterir (�ekil 2.9). 
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Minber ah�apt�r ( bal�k gibidir, 

münaf�k mescitte kafeste ku na gelen Arapça bir kitabe 

bulunmaktad�r. Sa� korkul  severse Allah’ta meleklerde 

onu sever, sabah ve ak� ekil 2.12) anlam�na gelen 

Arapça bir kitabe bulunm

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

�ekil 2.10. Dikbasan Camiinin Minberinin Kap�s� (Konyal� 1967). 
 

 
ekil 2.9. Dikbasan Camiinin Mihrab� (Konyal� 1967

�ekil 2.10). Sol korkulu�unda “Mümin Mescitte suda 

� gibidir” (�ekil 2.11)anlam�

u�unda da, “Kim mescitleri ve cemaatleri

am Tanr�n�n r�zas�na tahsil etmi� bulunur” (�

aktad�r  



 

 

 

 

 

 
�ekil 2.11. Dikbasan Camiinin Minber Korkulu�undaki Kitabe (Konyal�,1967,286). 

 

 

 

 

�ekil 2.12. Dikbasan Camiinin Minberinin Bir Yerindeki Kitabe (Konyal�,1967,284). 
 

Bu levha Karamano�lu �brahim Bey’in hükümdar bulundu�u döneme rastlar. 

Mabedin sa� ve sol duvarlar�n�n alt k�s�mlar� muntazam kesme ta�la üstleri kerpiç ile 

yap�lm��t�r.  

Minberden sonraki ikinci y��ma sütunun gövdesine yerle�tirilmi� bir ta�ta kabartma 

 

rihi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ekil 2.13. Dikbasan Camiinin �çindeki Tarih Kitabesi (Konyal�,1967,285). 

halinde sülüs yaz� ile iki sat�rl�k kitabe bulunmaktad�r. Bu kitabenin Türkçesi; 

“Bunu hayrat sahibi tanr�n�n tevfik yolunu tutarak yapt�. Tamamland���nda tarih

için Hannân olan Allah cennette onun evini yapt�” (Konyal�,1967,281–288). 

Tarih kitabesi 1493 y�l�n� gösterir. Bu tarihi mabedin fasih taraf�ndan yap�l�� ta

olarak kabul edilmektedir (�ekil 2.13). 



 

2.2.2.5. Hac�beyler Camiindeki Örnek 

Hac�beyler camii Karaman il merkezinde olup, Karamano�lu Mehmet Bey 

heykelinin tam kar��s�ndad�r. Camii Karaman abideleri ve mimarisi için bir nimet olan 

Kürt deresi’nden ç�kan muntazam kesilmi� ak por ta��ndan yap�lm��t�r. 

Yap�n�n mimar ve ustalar� bilinmemektedir (Dülgerler,2000,127–128). Kap�s�n�n 

z�vanal� kemer ta�lar�ndaki yüksek kabartmalarda çiçekler, dallar ve yapraklar dile 

gelmi�tir. Süslemenin tamam� ardarda Rumî dizilimden olu�an bir kompozisyondur (�ekil 

2.14). 

 

 

�ekil 2.14. Hac�beyler Camiinin Rumi Detaylar� 



 

Farkl� yönlere do�ru i�lenen Rumîler ta� üzerinde adeta bir oya görünümü 

sergilemektedir (�ekil 2.15). 

 

 

�ekil 2.15. Hac�beyler Camii Süsleme Detay� 

 Kemerin üstüne yüksek kabartma halindeki urgan �ekilli bir kurdelenin ortas�na 

yerle�tirilmi� ak mermere fevkalade nefis bir sülüs ile dört sat�r halinde kitabe kabartma 

olarak kaz�lm��t�r (�ekil 2.16). 



 

�ekil 2.16. Hac�beyler Camiinin Kitabesi 

Kitabe Türkçe’ye �u �ekilde çevrilmi�tir. 

“Allah. Ondan ba�kas� yoktur. Ancak ona ibadet ederiz. Ümmi olan Peygamber – 

salât-ü selam üzerine olsun-buyurdu ki: Kim Allah için bir mescit yapt�r�rsa o Allah’�n 

r�zas�n� kazanm��t�r. Tanr� ona cennette, onun gibi bir ev yapar. Sâhibi bu hadise 

uyarak bu camii yapt�rd�. Tarihi 902 dir.” (Konyal�,1967,294–297). 

Kitabeye göre camii II. Bayezid zaman�nda 902 H. 1496 M. y�l�nda yapt�r�lm��t�r. 

Kitabede hay�r sahibinin ad� verilmemi�tir. 

Bu kitabenin üstünde sa�l� ve sollu birer kabartma çerçeve vard�r (�ekil 2.17). 

Bunlardan sa��ndakine mak�li hat ile Hazret-i Peygamberin ad� dört defa tekrarlanarak, 

soldakine de dört seçkin yârin adlar� yaz�lm��t�r. Bunlar�n üstünde de nefis bir göbek 

görülür (�ekil 2.18). 

Kap�n� soluna duvara gömülen bir ta�ta da kitabe bulunmaktad�r (�ekil 2.19).  

 



    

�ekil 2.17. Kitabenin Üzerinde Sa�da ve Solda Yer Alan Mak�lî Yaz� �le Yaz�lm�� Kabartma Çerçeve 

 

 

 

�ekil 2.18. Hac�beyler Camiinin Kap�s� 

Bu kitabenin Türkçe kar��l��� �u �ekildedir. 

“Mescitler Allah içindir. Allahtan ba�ka tanr� kabul etmeyiniz!.. Bu mübarek cami 

757 y�l�nda devlet sahibi En-Nasr’in naiblerinden biri olan büyük emir Seyf-ed-din 

Hac�beyler yapt�rm��t�r.Allah o devlet sahibinin yard�mc�lar�n� aziz etsin.” 

(Konyal�,1967,298) 

Kitabeye göre bu camii En-Nasr’�n nahiblerinden Seyf-ed-din Hac�beyler taraf�ndan 

757 H. 1356 M. y�l�nda yapt�r�lm��t�r. 

 

 



 

 

�ekil 2.19. Hac�beyler Camiinin Yap�m Tarihi ve Yapt�ran�n� Gösteren Kitabe 

2.2.2.6. Hatuniye Medresesindeki Örnek 

Medrese ve türbeden te�ekkül eden bu mamure Karaman merkezinde yer almaktad�r. 

Kitabesine göre yap�m tarihi 1381- 1382 dir. Yapt�ran� kitabesine göre Murat 

Hüdavendigar’�n k�z� Karamano�lu Alâeddin Ali Bey’in zevcesi Sultan Hatun ( Nefise 

Hatun) taraf�ndan yapt�r�lm��t�r (�ekil 2.20). 

 

�ekil 2.20. Hatuniye Medresesi Giri� Kap�s� 

Mimar ve ustalar� medrese giri� kap�s�n�n sol üst kö�esindeki kitabeye göre eserin 

mimar� Numan o�lu Hoca Ahmed’dir. Medreselerde Selçuklu gelene�i en çok 

Karamano�ullar�nda canl� kalm��t�r (Aslanapa,1984,126–132).(�ekil 2.21). 

 



 

�ekil 2.21. Hatuniye Medresesinin Mimar�n� Gösteren Kitabe 

Bu kitabede �unlar yaz�lm��t�r; 

“Bu medresenin mimar� yapmak hususunda ko�an� Numan o�lu Hoca Ahmed için 

Fatiha Suresi okuyan Allah rahmet etsin” (Konyal�,1967,467). 

   

�ekil 2.22. Hatuniye Medresesinin Taç Kap� Süsleme Detaylar� 

Medresenin giri� kap�s� oluklu gök mermerden iri söve ta�lar� ile yap�lm��t�r. Söve 

ta�lar�n�n ortas�nda ise bitkisel motiflerden olu�an bir rozet yer al�r (�ekil 2.23). 

Medresenin avlusundan su geçmektedir. Medresenin tak kap�s� Karamano�ullar� devri 

mimarisinin bize kadar gelen �aheser bir örne�idir. Günümüze kadar ayakta kalan 

Karaman abidelerinin en ihti�aml�s� insan� gönülden büyüleyenidir.  

 



 

�ekil 2.23. Hatuniye Medresesinin Giri� Kap�s�n�n Üzerindeki Oluklu Mermer Ta�lar 

Medrese avlunun eksenine yerle�tirilmi� önleri revakl� biri büyük di�eri küçük 

eyvanlar ve odalardan ibaret simetrik bir plan �emas� gösterir. Taç kap� ve ana eyvan 

kap�dan d��a ta�m��t�r. Kuzey do�uda yer alan taç kap�n�n bas�k kemerli kap�s�ndan 

geçilerek medreseye girilir. Giri�in sol taraf� sa� taraftan farkl�l�klar gösterir. Üstleri kubbe 

ile örtülü dört oda bulunmaktad�r. Yaln�z giri�e yak�n kö�ede d��ar� ile ba�lant�y� sa�layan 

üzeri ah�ap kiri�lemeli bir koridor yer al�r. Hatuniye medresesinde görülen bu özellik 

Anadolu medreselerinde hücrelerin kubbe ile örtülme çabas�n�n ilk örne�ini 

olu�turmaktad�r. Medrese odalar� alçak birer mazgal pencere ile d��tan ���k almaktad�r.  

Yap� bütünüyle kesme ta�tan yap�lm��t�r. Taç kap� 3.5 m yüksekli�indeki istalaktitli 

k�sma kadar som ak mermerden, üst k�s�m yerli Karaman ta��ndan yap�lm��t�r. Bu 

topraklarda mermer bulunmad��� için böyle yap�lm��t�r. Birisi mor birisi ak mermerden 23 

parça z�vanal� ta�, kap�ya söve ve kemer yapmaktad�r. Sövelerin kö�e ta�lar� ile kemerin 

ba�lant� ta�� yüksek kabartma halinde üstleri hurda süslerle bezenmi� me�e yapraklar�d�r 

(�ekil 2.24). 

 

�ekil 2.24. Hatuniye Medresesindeki Kap� Sövelerininin Kö�elerindeki Me�e Yapra�� Kabartmalar� 

 



 

Kap�n�n üstünde 3.70 m uzunlu�undaki ta� üzerine üç sat�r halinde devrinin güzel bir 

sülüsü ile kitabe kabartma olarak yaz�lm��t�r. �lk iki sat�r çimento ve harç alt�nda 

kald���ndan okunamamaktad�r. Üçüncü sat�r ise Türkçeye �u �ekilde çevrilmi�tir. 

“Bu mübarek ve �erefli medresenin yap�lmas�na büyük emir, tanr� taraf�ndan 

te’yid edilmi�, muzaffer (din ve dünyan�n yücesi) Karamano�lu Mahmud o�lu Halil o�lu 

Alâ-ed-din’in – Allah mülkünü ededi k�ls�n-hükümdarl�k günlerinde, tanr�n�n te’yidi ile 

imanl�lar�n yard�mc�s� olan Osman o�lu Orhan o�lu Murad’�n k�z� Sultan Hatun 783 

y�l�nda emretti.” (Konyal�,1967,466). 

Yap�n�n mimar� tak kap�s�n�n ön plana ç�karmak amac� ile revak�n� art�rmak için 

yapraklar�n ve dallar�n uçlar�na birer delik delmi�tir. Buralarda k�ymetli ve renkli ta�lar 

yerle�tirilmi�tir. Ancak hiçbiri kalmam��t�r. Yüzlerde kap� kemeri hizas�ndan itibaren 

secde, Fatiha ve Kürsi ayeti yaz�l� bir k�s�m oldu�u san�lmaktad�r. Devrinin en güzel sülüsü 

ile yaz�lan bu sanat �aheseri parçalar� tamir esnas�nda sökülüp at�lm��lar ve yerlerine düz 

basit ç�plak ve so�uk ta�lar konmu�tur. 

Büyük ve muhte�em istalaktit yapraklar�nda ve salk�mlar�nda süsler vard�. Bu 

yaprakta kanatlar�n� açm�� bir ku� ve yan�nda dal ve yaprak resimleri görülür (�ekil 2.25). 

Bu ku� Karamano�ullar�n�n mukaddes sayd�klar� bir i�aret olarak kabul edilebilir. 

Selçuklular�n çift ba�l� puhu ku�lar� gibi buda Karamano�ullar�n�n Ongun’u olmal�d�r. Bu 

paralar�nda da görülmektedir ( Konyal�,1967,468). 

 

�ekil 2.25. Hatuniye Medresesinin Taç Kap�s�nda yer Alan Ongun Ku�u ve Dal Resimleri 



              

               

               

�ekil 2.26. Hatuniye Medresesinin Taç Kap�s�n�n Süsleme Detaylar� 

 



 

Medresenin avlusununa girilince sa�da ve solda birer oda, sa�daki birinci odadan 

medresenin dam�na ç�k�lan ta� basamakl� merdiven vard�r. Soldaki birinci odadan sonra 

abdesthaneye geçilen dar bir yok görünür. Dershaneye ve türbeye biti�ik sa�l� sollu 

odalar�n yekpare ve süslü söve kemerleri yaz�l�d�r. Soldakinin yaz�s� yok olmu�tur (�ekil 

2.27). 

 

�ekil 2. 27. Hatuniye Medresesinin �çerisinde Soldaki Odan�n Kap� Sövesinde Süslemeler. 

 Sa�dakinin üstünde çiçekler, dallar aras�nda �u kitabe bulunur (�ekil 2.28). 

 

�ekil 2. 28. Hatuniye Medresesinin �çerisinde Sa�daki Odan�n Kap� Sövesinde Yer Alan Kitabe 



 

“Peygamber Aleyh-is-selam buyuruyor: �lim erkek-kad�n her Müslüman’a 

farzd�r.” 

Medresenin içerisinde yer alan hücre kap�s�n�n çerçevesinin üzerinde kitabeler vard�r 

(�ekil 2.29).  

Kitabenin etraf�nda bitkisel motifler yer almaktad�r. Bunlar Rumi motiflerden olu�an 

ve geçmelerle birbirini tamamlayan kompozisyon olu�turmaktad�r. Ayr�ca kitabenin tam 

ortas�nda yaprak �eklinde bir rozet bulunmaktad�r. Buda alttaki kompozisyonla 

ba�lant�l�d�r. 

 

�ekil 2.29. Hatuniye Medresesinin Hücrelerinden Birisinin Kap�s� Üstündeki Kitabe 

Bu kitabede �unlar yaz�l�d�r; 

“Peygamber Aleyh-is-selam buyuruyor: K�yamet gününde �efaat eden üçtür: 

Peygamberler, sonra âlimler, sonra �ehitler.” (Konyal�,1967,471). 

Hatuniye Medresesi ile ilgili yukar�da verilen bilgilere ek olarak, eserin taç 

kap�s�ndaki sol sütununun zemine oturan k�sm�nda, üzerinde Bizans yaz�s� olan bir blok ta� 

dikkat çekmektedir. Yap�lan literatür ara�t�rmas�nda bu ta� ile ilgili herhangi bir bilgiye 

rastlanmam��t�r (�ekil 2.30).  



 

�ekil 2.30. Hatuniye Medresesinin Taç Kap�s�n�n Sol Sütununda Bulunan Kitabeli Ta�  

Karaman’da eski dönemlerde yap�lm��, üzerinde de kitabeleri ve süslemeleri olan ve 

günümüze kadar ula�an cami ve medresenin yan� s�ra çok say�da çe�me de bulunmaktad�r. 

Tarihi tespit edilebilen bu çe�melerden çok az� Karamano�ullar� dönemine, büyük bir 

bölümü ise Osmanl� dönemine aittir. Çe�melerin birço�unun kitabeli olmas�, kitabesi 

olmayan örneklerin de tarihlendirilmesi aç�s�ndan oldukça önemlidir (Denkta�,2000,5–14). 

Karaman’daki Osmanl� dönemi çe�meleri süsleme aç�s�ndan fazla dikkat çekmez. 

Süslemeler aras�nda bitkisel ve geometrik motifler yo�un olarak görülür. Bitkisel 

süslemeler daha çok ayna ta�lar�ndaki lüle bileziklerinde akant yapra�� �eklindedir. 

Geometrik süsleme s�n�rl� alanlarda görülür. Görülen süslemeler genellikle çe�me 

duvarlar�ndaki ta�lardan sadece biri üzerine i�lenmi� olup, alt� kö�eli y�ld�z veya diyagonal 

çizgilerin kesi�mesi ile olu�mu� yüzey bezemesi �eklindedir. 

Karaman çe�melerinin süslemelerinde en karakteristik uygulama silmelerdir. 

Silmeler baz� yap� elemanlar�n� ay�r�c� birer unsur olman�n ötesinde, cepheyi 

hareketlendirici ve bezeyici i�leviyle de de�erlendirilmi�lerdir. Çe�melerde görülen bir 

ba�ka süsleme unsuru da, sekiz kö�eli, on kö�eli y�ld�z ve ay motifleridir. Süslemeler 

genellikle alçak kabartma tekni�inde uygulanm��t�r (Ba�,2000,215–240). 

Karaman çe�meleri, kesme ta�tan, sivri veya yuvarlak derin ni�li olarak yap�lm�� 

olmalar� nedeniyle iki farkl� türde yap� özelli�i göstermektedirler. Önlerinde yalaklar� 

vard�r. Kemerin içinde kitabeleri bulunmaktad�r. Baz�lar�nda birinden çürük di�erinden 

sa�lam su akan iki veya üç lüleleri vard�r. �brahim Bey çe�mesi d���ndakiler sade ve yal�n 

bir özellik göstermektedir (Topal,2004,70–71). Genellikle çe�melerde kullan�ma yönelik 

olma amac� güdülmü�tür. Her ne kadar ço�u günümüzde kullan�lm�yor olsa da çe�melerin 

i�levselli�i ön plandad�r. Dikkat çekici süsleme unsurlar� bulunmamaktad�r.   

Bitkisel süslemenin tek olarak yer ald��� tek eser, �maret Çe�mesi’dir. �maret 

Çe�mesi’nde bitkisel motifler geni� yüzeylerin süslemesinde kullan�lmam�� olmakla 

 



 

birlikte klasik formda Rumi ve palmet motifleri birer bordür düzeni içinde ele al�nm�� olup, 

bu bordürler yap�y� üç yönden ku�atm��t�r. 

Karaman’daki çe�meler içerisinde, �maret çe�mesinin kemer kö�elerine yerle�tirilen 

kabaralara, ba�ka hiçbir çe�mede rastlanmamaktad�r. Bu kabaralar� yüzeyi birbirine 

geçmeler yapan saplar�n ta��d��� yapraklardan olu�an örgülü bir bitkisel kompozisyonla 

bezenmi�tir. 

Karaman’daki di�er çe�melerde bitkisel süsleme daha çok ayna ta�lar�ndaki lüle 

bileziklerinde akant yapra�� �eklindedir. Kilise çe�mesinde yaprak biçimleri yan� s�ra 

vazoya yerle�tirilmi� alt� yaprakl� çiçekler dikkati çekmektedir. Yukar� mahalle çe�mesinde 

de, kitabe için ayr�lan ta��n bat�s�ndaki ta� üzerine yapra�� ça�r��t�ran, saplar�n alt-üst 

geçmeler yapmas�yla olu�turulmu� bir dairesel madalyon i�lenmi�tir. 

Geç dönemde yap�lan Demir çe�mede ise yapraklar�n� bir çelenk düzenlemesi içinde 

de�erlendirildi�i gözlenmektedir. 

Karaman çe�melerinde geometrik süsleme di�er süslemelerde oldu�u gibi geni� 

yüzeyleri doldurmamaktad�r. Bu tür süslemeler ço�u zaman çe�me duvar�ndaki ta�lardan 

sadece biri üzerine i�lenmi� olup, alt� kö�eli y�ld�z veya diyagonal çizgilerin kesi�mesi ile 

olu�mu� yüzey bezemesi �eklindedir. 

�ncelenen eserlerde, Kilise çe�mesinde figürlü süsleme görülmektedir. Çe�me al�nl�k 

kö�elerine stilize olarak i�lenen iki melek kabartmas�yla, dekoratif kemercik üzerine 

yerle�tirilen ve kutsal ruhu simgeleyen güvercin figürü, bu tür süslemenin Karaman’daki 

ender örneklerindendir. Bu süsleme, çe�menin isminden de anla��laca�� bulundu�u 

kiliseden al�narak müzenin bahçesine ta��nm�� olmas�ndan dolay�, Karaman’daki 

H�ristiyan az�nl���n bezeme anlay���n�n bir yans�mas� olarak da de�erlendirilir. 

Karaman çe�melerinin süslemelerinde, mimari biçimler olarak kemercikler ve 

kartu�lar ele al�nabilir. Kemercikler ni�siz çe�melerin al�nl���nda, dekoratif olarak 

kullan�lm��t�r. Kemerciklerin ni� içerisinde bulunan bardakl�klar�ndaki örneklerinde daha 

çok, ka� kemerin kullan�ld��� görülür. Di�er örneklerde, yuvarlak, dilimli ve sivri formlar 

daha az olarak tercih edilmi�tir.  

Çar�� Çe�mesi’nin al�nl�k yüzeyine kabartma olarak i�lenen ve yüzeyi bo� b�rak�lan 

kartu� motifi, karaman’daki çe�melerde görülen tek örnektir. 

Karaman çe�melerinin süslemelerinde en karakteristik uygulama silmelerdir. 

Silmeler, çe�me duvar�, çe�me ni�i, al�nl�k kemeri ve çe�me saça�� gibi ö�eleri ay�r�c� birer 



 

unsur olmalar�n�n yan� s�ra, cepheyi hareketlendirici ve bezeyici i�leviyle de 

de�erlendirilmi�lerdir. Silmelerde en çok iç ve d�� bükey daire formlu olanlar tercih 

edilmi�lerdir. Bunlar�n yan� s�ra düz ve üçgen profilli uygulamalarda göze çarpmaktad�r. 

Karaman çe�melerinde silmelerin uygulan�� �ekli daha çok, çe�me al�nl�k kemerinin 

oturdu�u ayaklar üzerinden ba�lay�p, çe�me ni�ini de ayn� seviyede dola��r �ekildedir. 

Karaman’da bulunan çe�melerin ço�unda ayaklar üzerindeki ku�aklar çe�me ni�ini ayn� 

kotta, tamamen dola�maktad�r. Ayr�ca çe�melerin saçak k�s�mlar�n�n da silmelerle 

hareketlendirildi�i gözlenmektedir. 

Karaman çe�melerinde görülen bir ba�ka süsleme unsuru da, sekiz kö�eli, on kö�eli 

ve ay y�ld�z motifleridir. Örne�in, Hac� Molla Çe�mesi’nin ayna ta�� üzerine kabartma 

olarak sekiz kollu y�ld�z ve Balo�lu Ad�güzel Soka�� Çe�mesi ayna ta�� üzerine de on kollu 

y�ld�z motifleri kabartma olarak i�lenmi�tir. Halil Efendi çe�mesinin d��taki sivri kemerinin 

kilit ta�� üzerine, y�ld�z� sekiz kö�eli olan ay y�ld�z motifi, kabartma olarak yap�lm��t�r. 

Demir Çe�me’de ise gövdenin ortas�na kabartma olarak ay-y�ld�z motifi i�lenmi�tir. 

Karaman’daki çe�meler içerisinde ta�lar� renkli veya boyal� örnekler 

bulunmamaktad�r. 

Süslemelerin tümü incelendi�inde genel olarak açl�k kabartma tekni�inin 

uyguland��� ileri sürülebilir. �maret çe�mesi konu zenginli�i bak�m�ndan oldu�u kadar, 

yüksek kabartma tekni�inin uygulanm�� olmas� bak�m�ndan da istisnai bir örnektir. 

Karaman’daki çe�melerin bir k�sm� ba��ms�z, di�erlerinin tümü ya bir yap�n�n duvar� 

içerisine gömülü, ya da bir duvara biti�iktir. 

�ncelemi� oldu�umuz çe�melerden bir tanesi tamamen mermerden, bir tanesi de pik 

dökümden yap�lm��t�r. Bunun d���nda kalan Karaman’daki çe�melerin tamam� kesme ta� 

malzeme kullan�larak in�a edilmi�tir. Çe�melerin tamam�nda özenli bir ta� i�çili�inin 

oldu�u gözlenmektedir. 

Ta� i�çili�i ile yap�lm�� çe�melerin nereyse tamam� tek cephelidir. Sadece Demir 

Çe�mesi dört cephelidir. 

Çe�melerden ço�unun orijinal ayna ta�lar� günümüze ula�amam��t�r. Günümüze 

ula�abilen ayna ta�lar�n�n bir k�sm� mermer bir k�sm� ise kesme ta�tand�r. 

Karaman çe�melerinin genellikle mahalle sakinleri taraf�ndan yapt�r�ld��� ve 

onar�ld��� dikkate al�nd���nda, temel amac�n�n fonksiyon oldu�u gözlemlenir. Bu nedenle 



 

çok süslü olmalar� amaçlanmam��t�r. Çe�meler, süslemeden daha çok mimari unsurlar�n ön 

planda oldu�u mimari yap� örnekleridir.  

Karaman’da bulunan çe�melerin yar�dan fazlas� kitabeli çe�melerdir. Bu kitabelerin 

bir k�sm� mermer üzerine bir k�sm� da ta� üzerine yaz�lm��t�r. Kitabelerde belirtilen bilgiler 

genellikler yap�m, onar�m ve yapt�ran hay�rsever ki�inin kim oldu�u ile ilgilidir. 

2.2.2.7. Hoca Mahmut Çe�mesindeki Örnek 

Karaman merkezde yer alan bu çe�me, hoca Mahmut camiine biti�iktir. Tamamen 

muntazam kesme ta�tan yap�lm��t�r. Sivri kemer ni�lidir. Parçal� derin kemer ni� halinde 

ma�rapal��� vard�r. Üzerinde iki kitabe yer al�r. Üstteki küçük kitabede Hac� �smail 

taraf�ndan çe�menin onar�m�n�n yap�ld��� yaz�l�d�r. Alttaki büyük kitabede ise 

Karamano�lu �brahim Bey zaman�nda burada bulunan ve daha önce y�k�lm�� olan Darül 

Huffaz�n Hoca Mahmut taraf�ndan yapt�r�ld��� yaz�l�d�r (�ekil 2.31).  

Kitabe dilimize �öyle çevrilmi�tir; 

“Bu Dâr-ül,huffaz� yüce sultan, milletlerin dizginini elinde tutan Arab ve Acem 

sultanlar�n�n efendisi Karamano�lu Mehmedo�lu Sultan �brahim’in -Allah mülkünü 

muhallet eylesün- hükümdarl�k günlerinde âyân�n iftihar medar� Hac� Bah�ayi� o�lu 

Hoca Mahmud – Allah izzetini daim itsün- 855 y�l� Rabiyülahirinin ba��nda yapt�rd�.” 

(Konyal�,1967,311). 

              

�ekil 2.31. Hoca Mahmut Çe�mesi ve Kitabesi 

Çe�me kemerinin kö�eleri, yanlardaki ayaklar�n üzerinden ba�layan, saça��n bir s�ra 

ta� alt�na kadar yükselen bir ku�akla çökertilmi�tir. Böylece al�nl�k di�er yüzeylerden 

ta��r�larak daha belirgin bir görüntü kazanm��t�r. Çe�menin saçak k�sm� düz profilli bir 

silme �eklinde düzenlenmi� olup cepheden ta��r�lm��t�r (Topal,2005,185). Çe�me üzerinde 

herhangi bitkisel veya geometrik süsleme bulunmamaktad�r. Ayr�ca günümüzde 

kullan�lmamaktad�r. 



 

2.2.2.8. Muhiddin Çe�mesindeki Örnek 

Sekiçe�me mahallesindedir. Mimarisinde dönemin kesme ta� özelli�ini tamam�yla 

göstermektedir. Yuvarlak derin kemer ni�li yap�lm��t�r. Tüm yap� kesme ta�tan in�a 

edilmi� olmas�na ra�men, ni� içerisinde bulunan kitabe mermer malzeme üzerine 

yaz�lm��t�r (Topal,2005,184). Bu nedenle kitabe günümüze kadar gelebilmi�tir. Derin 

kemerli ni� içerisinde kitabenin alt�nda, sa��nda ve solunda simetrik olmak üzere iki 

bardakl�k ka� kemerlidir. Bu k�s�mlar da küçük oyuntular �eklinde belirtilmi�tir. En 

üstünde bulunan saçak k�sm� da düz bir silme ile cepheden ta��r�larak vurgulanm��t�r. 

Çe�me, ni� içinde bulunan mermer üzerine üç sat�rdan olu�an bir kitabe i�lenmi�tir (�ekil 

2.32).  

 

�ekil 2.32. Muhiddin Çe�mesi ve Kitabesi 

Kitabesine göre H. 748 M.1469 y�l�nda Muhiddin ad�nda bir �ah�s taraf�ndan 

yapt�r�lm��t�r. Çe�menin, yap�l�� tarihine bak�ld���nda, Karamano�ullar� Beyli�i Dönemine 

ait oldu�u anla��lmaktad�r. Ancak ara�t�rmac�lar çe�menin daha sonraki bir tarihte 

yap�ld���n�, kitabenin daha sonra yap�lan çe�meye konuldu�unu kabul etmektedirler 

(Denkta�,2000,156–159). 

Çe�mede süsleme unsuru olarak herhangi bir motife rastlanmam��t�r. Tek lüleli bir 

çe�medir fakat günümüzde kullan�lmamaktad�r. 

2.2.2.9. Çelebi (Kilci) Çe�mesindeki Örnek 

Günümüzde kullan�lmayan çe�menin ni�i içerisinde bulunan kitabesine göre H.958-

M.1551 y�l�nda Dervi� Çelebi taraf�ndan in�a ettirilmi�tir. Çe�me kesme ta� ile in�a 

edilmi�tir. Hafif sivri kemerli, derin ni� halindeki çe�menin iki adet mermer kitabesi vard�r. 

H.958-M1551 tarihli kitabesi yap�m kitabesidir. Di�eri H.1259-M.1843 tarihli tamir 



 

kitabesidir. Kitabeleri mermer olan çe�menin di�er bölümlerinin tamam�nda kesme ta� 

malzeme kullan�ld��� görülmektedir. Yap�m kitabesinde �unlar yaz�l�d�r (�ekil 2.33).  

“Bu tamirin sahibi Saiyd olsun Bu çe�meden nu� eden �ifa bulsun”  

Suyu akmayan çe�menin, alt k�sm�nda baz� ta�lar� bozulmu�tur. 

 

                           

�ekil 2.33. Çelebi Çe�mesi ve Kitabesi 

2.2.2.10. Tartanlar Çe�mesindeki Örnek 

Tartanlar Çe�mesi kesme ta�tan, iki ta� aya�a oturan at nal� kemerli, kemerin 

ortas�ndaki kilit ta�� belirgin olarak yap�lm��t�r. Düz silmeli, kurna (Lüle) ta�� mermer, tek 

kurnal�d�r. Zemin ta�lar�, testilik ve yalak ta�lar� bozulmu�tur. Kurna ta�� üzerinde küçük 

bir ni� halinde ma�rapal�k, bunun üzerinde iki adet kitabe bulunmaktad�r. 958 tarihli, üç 

sat�r mermer kitabe in�as�n�, 1271 tarihli alt� sat�rl�k kitabe onar�m tarihini vermektedir 

(�ekil 2.34). 

Kitabesine göre bu çe�meyi 1224 H. 1809 M. y�l�nda Tartanzade Hac� Mustafa A�a 

yapt�rm��t�r (Konyal�,1967,625–626). 



 

�ekil 2.34. Tartanlar Çe�mesi 

2.2.2.11. �abaniye Camii Çe�mesindeki Örnek 

Eski Hükümet Caddesi ba��ndaki çe�menin ön yüzü muntazam kesme ta�larla in�a 

edilmi�tir. Nal kemerli derin bir ni�i vard�r. Çe�menin arka k�sm� kerpiç ve moloz ta�t�r. 

Kemerin alt�nda 6 sat�rl�k kitabesi bozulmu�tur (�ekil 2.35). Yaln�z 1123 tarihi 

okunmaktad�r. Çe�menin baz� ta�lar� da bozulmu�tur. Çe�me daha sonra imar faaliyetleri 

nedeniyle yak�n�ndaki �abaniye Camii yan�na ta��nm��t�r (Denkta�,1992,102–106).  

 

                                 

 
�ekil 2.35. �abaniye Camii Çe�mesi ve Kitabesi 

2.2.2.12. Tabakhane Çe�mesindeki Örnek 

Çe�me bugün bulundu�u Musalla’ya ta��nmadan önce, Sekiçe�me Mahallesinde 

bulunurken 1988 y�l�nda Müze denetiminde bugünkü yerine ta��nm��t�r (�ekil 2.36). 

 



 

Üçgen al�nl�kl� olu�u ve cephe kompozisyonu bak�m�ndan Karaman’daki tek 

örnektir. Çe�me ni�i mukarnas� hat�rlatan ve yüzeysel ni�çilik dizilerinden olu�an dekoratif 

bir kemerle örtülmü�tür. Bu dekoratif kemer yanlardaki y��ma ayaklar�n üzerindeki düz 

profilli silmelere oturmaktad�r. Ni�in kavsaras�ndaki yüzeyin üzeri, s�va üzerine i�lenmi� 

k�r�k çizgilerle bezenmi�tir. Çe�me al�nl��� üçgen formunda biçimlendirilmi� olup al�nl�k 

yüzeyi bo� b�rak�lm��t�r. Saçak bir s�ra düz silme ile hareketlendirilmi� cepheden 

ta��r�lm��t�r. Ayna ta��n�n merkezine tek musluk ba�l�d�r. Talik yaz�l� iki sat�rl�k 

kitabesinde “Ahretde hak te’alan�n r�zas� �amili Mehmed zevcesi Emine old� bu çe�me 

sahibi 1 haziran 1927 ve 1 zilhicce 1345” yaz�l�d�r (Konyal�,1967,623-626). 

                       

�ekil 2.36. Tabakane Çe�mesi ve Kitabesi 



 

2.2.2.13.�maret Çe�mesindeki Örnek 

 

�ekil 2.37. �maret Çe�mesi 
 

Üzeri �i�kin yuvarlak kemerle örtülü, küçük bir eyvan biçimindedir. Birçok ta�lar� 

yenilenmi�, dü�mü� olmas�na kar��n yap� d��tan içe do�ru, silmelerle çerçevelendirilmi�tir. 

En d��ta altta düz bir ta�a oturan daire kesitli sütunçeler, yukar�da ters pramidal bir ba�l�kla 

bitirilmi�tir. Sütunçelerin hemen yan�ndaki silme, sütunçe ba�l�k seviyesine kadar 

ç�kmakta ve incelerek saçak hizas�nda çe�meyi s�n�rland�rmaktad�r (�ekil 2.38). 



 

�ekil 2.38. �maret Çe�mesinin Geometrik ve Bitkisel Motifli Sütunçeleri 

 Bundan sonra içe do�ru içe kavisli bir silme ve 45 derecelik aç�yla dönen e�ik silme, 

çe�meyi ters U biçiminde çerçevelemektedir. �i�kin yuvarlak kemerin kö�e bo�luklar�na 

ise iki yuvarlak kabara yerle�tirilmi�tir. Yap�n�n güneye bakan cephesinde, sütunçeler ve 

çe�meyi ters U biçiminde saran silmelerle, kemer kö�eli�indeki kabaralar�n üzeri yo�un 

süsle bezenmi�tir (�ekil 2.39). 

 

�ekil 2.39. �maret Çe�mesinin Kabaralar� ve Üzerindeki Yo�un Süslemeleri 

Sütunçeler geometrik motiflerle 0,70 m. Enindeki dar düz silme, bir düz bir ters 

üçgenlerden olu�an geometrik örgü motifiyle, içbükey silme, palmetlerle, 45 derecelik 

pahl� silme, k�vr�m pahl� silme, k�vr�m dal ve Rumilerden olu�an bir motifle süslenmi�tir 
 



 

(�ekil 2.37). Eserin üç kenar�n� U biçiminde çevreleyen Rûmi tepelik formu çok dikkat 

çekici bir özellik göstermektedir (�ekil 2.40). Kabaralar ise sütunçelerde oldu�u gibi 

geometrik geçmelerle süslenmi�tir. 

 

�ekil 2.40. �maret Çe�mesinin Geometrik Örgü Motifleri  

 

�ekil 2.41. �maret Çe�mesinin Rûmi Tepelik Motifleri 

Yay�nlarda çe�me olarak de�erlendirilen yap�n�n mimari formlar� incelendi�inde ve di�er 

çe�melerle kar��la�t�r�ld���nda, çe�me olmad���, imaretin kar��s�nda yer alan di�er yap�lar�n 

giri� kap�s� oldu�u görü�ünü akla getirmektedir.(Denkta�,1992,19–25) 



2.2.2.14. Halil Efendi Çe�mesindeki Örnek 

miinin bat� duvar�na biti�ik olarak in�a 

edilm �menin tamam� kesme ta�tan yap�lm��t�r. �n�a 

�l� onar�m kitabesine göre H. 1324, M. 

ir ettirilmi�tir (�ekil 2.42). 

e�me örne�idir. Yatay dikdörtgen bir kütle arz 

in içerisini de tamamen dola�an biri düz, di�er altta 

olan ikisi d�� ve içbükey yar�m daire profilli üç silme ile süslenmi� ayaklar oturmaktad�r. 

Her iki sivri kemerin yüzeyi yar�m daire profilli iki silmeyle kademelendirilmi�tir. D��taki 

sivri kemerin kilit ta�� üzerine, y�ld�z� sekiz kö�eli olarak i�lenmi�, ay y�ld�z motifi 

kabartma olarak yap�lm��t�r. Ayna ta�� üzerinde yer alan iki deli�in çevresi rozet 

kabartmas�yla süslenmi�tir. Çe�menin üstü k�rma çat� formunda düzenlenerek, çe�me 

saça��n�n biri düz, di�er ikisi iç ve d�� bükey yar�m daire profilli üç silme ku�a�� ile 

cepheden ta��r�lm��t�r (Denkta�,1992,127–130). 

Daha sonraki bir onar�m esnas�nda güney taraf�na bir çe�me ni�i daha ilave 

edilmi�tir. 

Çe�me Abbas Mahallesinde, Halil Efendi Ca

i�tir. Günümüzde kullan�lmayan çe

kitabesi yoktur. Ni� içerisinde bulunan sülüs yaz

1906 tarihinde Halil efendi taraf�ndan tam

Karaman’da iç içe iki kemerli tek ç

eder. Çe�menin her iki sivri kemeri ni�

 

 

 

 

 
                                                              
 
 

�ekil 2.42. Halil Efendi Çe�mesi, Kitabesi ve Süslemesi 

 



 

2.2.2.15. Kad� Budak Çe�mesi 

Karaman il merkezindedir. Günümüzde kullan�lmayan eser, ni� içerisinde bulunan 

kitabelere göre H.958-M.1551 y�l�nda Budak Kad� taraf�ndan in�a ettirilmi�tir (�ekil 2.43). 

H.1271-M.1855 tarihinde Caferzâdeler taraf�ndan onart�lm��t�r (�ekil 2.44). Çe�menin 

kitabelerinde mermer di�er bölümlerinin tamam�nda mermer kullan�lm��t�r.  

Çe�me ni�inin kar�� duvar�n�n ortas�na yerle�tirilen bardakl���n üzeri ka� kemerle 

örtülmü�tür. Bardakl���n hemen üzerinde 5 sat�rl�k onar�m kitabesi sülüs tarz�nda 

yaz�lm��t�r.  Bu onar�m kitabesinin hemen sa��nda bulunan ve daha küçük olan üç sat�rl�k 

in�a kitabesi de Celi sülüs tarz�nda yaz�lm��t�r (Konyal�,1967,620–623). 

Çe�menin tek delikli ayna ta�� çok sade olup, üzerinde lüle ta�� yoktur. 

 

                       

 

�ekil 2.43. Kad�budak Çe�mesi �n�a Kitabesi              �ekil 2.44. Kad�budak Çe�mesi Onar�m Kitabesi  

2.2.3. Osmanl� Dönemine Ait Mimari Yap�lardaki Ta� Kitabeler ve Süslemeler 

Osmanl� Mimarisinin dünya ve �slam Mimarisi içerisindeki yeri büyük önem 

ta��maktad�r. Osmanl� mimarl�k tarihi �mparatorlu�un çoklu kültürel yap�s�n�n bilinci ile ve 

tarihi geli�meler ile ili�kilendirilerek daha aç�k bir boyut kazand�. Sosyal yap� ve mimarl�k 

aras�ndaki ili�kiler daha fazla aç�kland�(Kuban,2008,88–92). Konumuz aç�s�ndan 

dikkatimizi çeken baz� Osmanl� mimari yap�lar�ndaki örneklerin ayr�nt�lar�na bakal�m. 



 

2.2.3.1. Boyal� Kad� – Pir Ahmet Camiindeki Örnekler  

Cami Karaman merkezindedir. Caminin kap� söveleri mermerdendir. 17 renkli 

mermer bu sövelerin üstüne civanka�� gibi bir kemer yapm��t�r. Halk renkli ta� z�vanalar�n� 

y�lana benzeterek, mabede y�lanl� cami de demi�tir. Kap� sövelerinin her taraf�na birçok 

yaz�lar yaz�lm��t�r. Sol sövesinin üstünde �u kitabe vard�r.  

“Seyyah-� Âlem Evliyâ ruhiçün Fâtiha sene 1082.” 

Bu yaz� Evliya Çelebi’nin Karaman� ziyaretinden ve incelemesinden yirmi üç sene 

kadar sonra bir seveni ve sayan� taraf�ndan yaz�lm��t�r. Alt�nda da; 

“Kim bir alime ikram ederse Allahü Teâlâ da ona ikram eder”  kitabesi ile Farsça 

�u iki m�sra vard�r. 

“Bu makam â��klar�n kâbesi oldu. Her kim buraya noksan gelirse tamam olur.”  

Konya’da Mevlana Celal-ed-din Rûmi türbe kap�s�n�n üstünde de bu m�sralar 

görülmektedir. 

Sa� sövesinde �u kitabe bulunmaktad�r. 

“Mümin mescidte suda bal�k gibidir, Münaf�k mescidte kafeste ku� gibidir.”  

�l�r, 

sa� lidir. 

Ta

n’da çokça 

�ndan 

haz ektedir 

(�

 

 

 

 

 

 

�ekil 2.45.Boyal� Kad� Pir Ahmet Camii Tamir Kitabesi 
 

Mabetten k�ble taraf�na üç, sa��na dört, soluna ve kap� taraf�na iki�er pencere aç

�r tek kubbesi çökmü�tür. Ana kubbenin eteklerini besleyen yar�m kubbeler dilim

� mihrab�n� istalaktitler süsler.  

Minberi merdiven �eklinde ta�tan yap�lm��t�r. Bu tip minberlere Karama

rastlan�r. Mabedin sa� duvar�n�n d���na yerle�tirilen, Fehmi isminde biri taraf

�rlanan ta� kitabede 1671 y�l�nda Hisar Halk� taraf�ndan tamir edildi�i bildirilm

ekil 2.45). Mabet muntazam kesme ta�larla yap�lm�� bir sanat eseridir. 



 

lerini Seyahatnamesi 

vas�tas�yla bi

“Orta hisar � kad� camii 

Kubbe-i âlid

Karaman  ve son cemaat 

yerinden olu�ma �da oldu�u 

gibi tamamen kesme ta�tan imal edilmi�tir. Caminin yap�m tarihi ile ilgili olarak herhangi 

bir kitabe bulunmamakla birlikte 1522 y�l�nda Cambazzade Kad� Abdurrahman Efendi 

taraf�ndan yapt�r�ld��� kabul edilmektedir. Son cemaat yeri ile minare yeniden yap�ld��� 

için yeni minareli cami olarak adland�r�lm��t�r. Karamandaki birçok camii gibi bu eserde 

de mihrap, minder ve kürsü kesme ta� ile yap�lm��t�r. Caminin cepheleri altta dikdörtgen 

formlu üstte ile sivri kemerli pencerelerle hareketlendirilmi�tir ( Ba� 2000,178). 

2.2.3.3. Nuh Pa�a Camiindeki Örnek 

Camii Karaman �ehir merkezindedir. Tamamen kesme ta�tan in�a edilmi�tir. Üst 

örtüde ve minarede de yine kesme ta� kullan�lm��t�r. Çok fazla pencereye sahiptir (Ba� 

2000).Son cemaat yerini iki y��ma sütun ile duvarlar�n üzerine oturtulan üç ta� kubbe örter. 

Ortadaki kubbenin eteklerinde istalaktitler dola��r. Camiden son cemaat yerine iki pencere 

aç�l�r. Pencerelerden sonra birer istalaktitli mihrapç�k vard�r. Soldaki 108 basamakl� ak 

ta�tan yap�lm��, minaresinin �erefe alt� istalaktitli ve korkuluklar� �ebekelidir. Kap�s�n�n 

üzerinde tarih kitabesi vard�r. Bu kitabeye göre camii 1596 y�l�nda yapt�r�lm��t�r ( �ekil 

2.46) (Topal,2005,162). 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

�ekil 2.46. Nuh Pa�a Camii Kap�s�n�n Üstündeki Tarih Kitabesi 
 

 

Evliya Çelebi bu camii ziyaret etmi� ve �u sat�rlarla gözlem

zlere ula�t�rm��t�r. 

�n Pazar kap�s�’n�n iç yüzünde minaresi nâtamam Boyal

ir, amma kiremit örtülüdür.”(Konyal�,1967,267). 

2.2.3.2. Yeni Minareli Camiindeki Örnek 

�ehir merkezinde yer almaktad�r. Tek kubbeli bir harim

ktad�r. Tek kubbesi ku�un örtülüdür. Karamandaki birçok yap



 

Taç kap� cepheden dikdörtgen bir kütle �eklinde biraz ta��r�lm��t�r. Bu kütle içerisine 

sivri kemerli bir ni� olu�turulmu�, tamamen mermer olan bu alana cümle kap�s�n�n bas�k 

kemeri yerle�tirilmi�tir. Ni� kemeri ile cümle kap�s�n�n kemeri aras�na ise iki parça halinde 

kitabe konulmu�tur. Üstteki kitabe ayn� zamanda yap�n�n in�a tarihini de vermektedir. 

Üstteki kitabenin Türkçesi; 

“Allah teâlâ kitab�nda buyurur ki sene 1005”. 

Alttaki Kitabenin Türkçe’si ise; 

 “Size selam olsun ebedi cennetler girin” (Ba�,2000,215–235). 

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Karaman camilerini yazarken Nuh Pa�a Camii için 

�unlar� söylemi�tir. 

“Nuh Pa�a Camii gayet musanna ve münekka� kâgir bina, kubbe-i alisi nilgün 

ku�un örtülüdür. Ve bu minare-i mevzunu bir �ehirde misali yoktur. Ve hariminde 

fiskiyesi ve �ad�rvan� selsebil gibi f��k�r�p durur. Cümle cemaata abdestlerini yenileyip 

Cenab-� Bari’ye yakla��rlar ve Camii kap�s�n�n üzerinde Ayeti Karahisari resmi ile 

müzehheb lacivert teship olunmu�tur. Seyri vacip bir parlak camiidir. Bu �ehirde 

bundan gayr� kur�unlu cami yoktur.” (Konyal�,1967,339–342). 

2.2.3.4. Hamam Çe�mesindeki Örnek 

Hamam çe�mesi, Pir Ahmet Cami kuzeyinde, Kale Park� içindedir. Hisar veya y�lanl� 

çe�me ad�yla da bilinir. Hamam ad�n� yak�nda bulunan hatun hamam�ndan alm��t�r. Sade 

ve düzgün kesme ta� dizili bir görünümü bulunmaktad�r. Muntazam kesme ta�la yap�lan 

çe�me, derin ni� halinde, sivri kemerli ve tek lülelidir. Çe�me kemerinin üzeri diyagonal 

yivlerle süslenen yar�m daire profilli d�� bükey bir silmeyle çerçevelendirilmi�tir. Bu 

çerçevenin tam tepesine yüzeyden ta��r�lan bir kavu�a benzeyen ta��n merkezine, yani kilit 

ta��n�n üzeri bitkisel kabartma süs ile tezyin edilmi�tir. Bu süsleme, oval bir madalyon 

kabartma i�lemesidir. Çe�me düz profilli ve cepheden ta��r�lm�� bir saçakla 

tamamlanm��t�r. Çe�menin üzerine harpu�ta konulmu�tur (Topal,2005,183) (�ekil 2.47).  

 

 



 

�ekil 2.47. Hamam Çe�mesi 

Çe�menin üzerinde iki kitabesi vard�r. Sa� taraf�nda sülüs yaz� ile yaz�lm�� bir kitabe 

bulunur. 

Kitabeye göre çe�me 1224 H. 1809 M. Y�l�nda Yeniçeri 31. bölü�ünden Fatma zade 

S�rr� Toruncuyan Hac� Ahmet A�a taraf�ndan ihya edilmi�tir (Konyal�,1967,636). Fakat bu 

kitabe yok olmu�tur. Tarih itibariyle Osmanl� dönemine ait bir yap�d�r. 

H. 1243 M. 1827 tarihli sülüs yaz�yla yaz�lm�� olan onar�m kitabesi ise ni� içerisinde 

durmaktad�r. Geçici olarak müzeye kald�r�lm��t�r. Bu kitabeye göre bu çe�meyi ilk defa 

Ba�avi müftü Mehmed Re�id Efendi yapt�rm��t�r. Sonra harab olmu�tu. Hisarl�lar s�k�nt� 

çekiyorlard�. Müftü Ebubekir Efendi çe�meyi ihya etmi�tir. Son tarih m�sra�n�n sondan 

ikinci kelimesinin bir k�sm� dökülmü�tür. Bu m�sra Ebced hesab�na vurulunca 1223 H. 

veya 1243 H. tarihleri ç�kar (Konyal�,1967,637). 

Süsleme aç�s�ndan incelendi�inde çe�me, oldukça yal�n ve sade bir özellik 

göstermektedir. Kubbe �eklinde bir kemeri bulunmaktad�r. Kemerin etraf� yivli 

oldu�undan dikkat çekmektedir. En belirgin süsleme eleman� ise kemerin üstünde en uç 

noktas�ndaki bitkisel motif i�lemesidir. Çe�me günümüzde kullan�lmamaktad�r. 

 

 



 

2.2.3.5. Davulcu Çe�mesindeki Örnek 

Çe�me, Fenari Mahallesi, Davucu Soka�� üzerinde yer almakta iken Karaman 

Belediyesi taraf�ndan imar faaliyetleri nedeni ile �stiklal ilkokulu bahçesine ta��nm��t�r. 

Kitabesine göre H.1251, M.1835 y�l�nda yap�lm��, H.1308, M.1890 y�l�nda Hac� Musa 

taraf�ndan onar�lm��t�r. 

Çe�menin kitabesi ve aynata�� mermer, di�er bölümleri kesme ta�t�r Sivri kemer 

ni�lidir. Kemer ni�i ayn� kotta dola�an bir s�ra düz profili a�a��ya do�ru meyillendirilmi� 

silme ku�a�� ile hareketlendirilmi� yanlardaki y��ma ayaklar üzerine oturtulmu�tur. Ayna 

ta��nda deliklerin çevresi alçak kabartma rozetlerle süslenmi�tir. Çe�menin üst bölümü 

k�rma çat� formunda düzenlenerek saçak k�sm� bir yar�m daire profilli iki s�ra silmeyle 

hareketlendirilerek cepheden ta��r�lm��t�r (Denkta�,2000,111–112). 

Çe�menin iki lülesi bulunmaktad�r. Birbirinin ayn�s� olmayan iki bitkisel süslemesi 

vard�r. Çe�me lülelerinin etraf�ndaki bitkisel motifler d���nda çe�menin ba�ka bir süslemesi 

yoktur (�ekil 2.48). 

 

�ekil 2.48. Davulcu Çe�mesi 
 



                

�ekil 2.49.Davulcu Çe�mesinin �n�a Kitabesi                 �ekil 2.50.Davulcu Çe�mesinin Onar�m Kitabesi 
 

2.2.3.6. �smail A�a (Mansur Dede) Çe�mesindeki Örnek 

�smail A�a Çe�mesi ad�yla da bilinen çe�me, 1986 y�l�nda Karaman Müzesi 

taraf�ndan Hisar mahallesinde Alâeddin Bey Türbesi park�na ta��nm��t�r. Tamamen kesme 

ta�la in�a edilen çe�me, derin sivri ni�lidir. Sivri kemer yanlardaki ayaklar�n iç k�sm�na 

yerle�tirilen ve yüzeyleri biri düz, di�eri yar�m daire profilli d�� bükey silmeyle 

hareketlendirilmi� ba�l�klara oturmaktad�r. Kemer kilit ta��n�n hemen üzerinde bulunan 

ta��n yüzeyi cepheden hafif ç�k�nt� yapan dairesel madalyonla süslenmi�tir. Çe�me cephesi 

duvar�n çökeltilmesiyle ortaya ç�kan düz profilli bir ku�akla üç yönde çerçevelendirilmi�tir 

(�ekil 2.51). 

          

 

�ekil 2.51. Mansur Dede Çe�mesi ve Detay� 
 

 



 

Çe�me ni�i içerisinde iki kitabesi vard�r. Bu kitabelere göre, �smail A�a taraf�ndan H. 

1120, M.1708 y�l�nda in�a ettirilmi�tir. Çe�menin mimar� Hac� Abdurrahman, kitabeyi 

yazan usta ise Ferruzade ad�nda bir zatt�r. Çe�me daha sonra Mansur Dede Mahallesi 

sakinleri taraf�ndan H. 1248, M. 1832 y�l�nda onar�lm��t�r. 

Çe�mede sivri kemer üzerindeki yuvarlak bitkisel kabartma d���nda bir süslemesi 

yoktur. Ayr�ca çe�me günümüzde kullan�lmamaktad�r.  

2.2.3.7. Mavu Çe�mesindeki Örnek 

Karaman kalesinin içinde güney taraf�nda yer almaktad�r. Günümüzde kullan�lmayan 

bu çe�menin bir k�sm� topra�a gömülü durumdad�r. Çe�me, eski �slami bir eserden al�nm�� 

kitabeli ve çe�itli kabartmalarla süslü ta�larla yap�lm��t�r (Konyal�,1967,643). �n�a kitabesi 

yoktur. Ancak 19. y.y.�n ikinci yar�s�na tarihlendirilmektedir. Çe�menin ni�ini örten sivri 

kemer, çe�me ni�ini de ayn� kodda dola�an düz ve yar�m daire profilli üç silmenin bezedi�i 

ayaklar üzerine oturmaktad�r. Bu sivri kemerin yüzeyi iç ve d�� bükey iki kademeli olarak 

düzenlenmi�tir. Ni�i dola�an silme ku�a�� tam orta yerde kesilerek yuvarlak kemerli 

bardakl�k konulmu�tur. �n�as�nda çok say�da dev�irme malzeme kullan�lm��t�r (Denkta�, 

2000,134). 

Çe�meye bak�ld���nda kullan�lan kesme ta�lar aras�ndaki renk, doku gibi farklardan 

bu durum anla��lmaktad�r (�ekil 2.52).  

Çe�mede süsleme olarak, silme ku�aklar� ile çe�menin kö�elerine simetrik olarak 

konan iki ta� yüzeyine i�lenen rozet, dairesel madalyon, çark�felek ve alt�kollu 

y�ld�zlar�ndan söz edilebilir (Topal,2005,122). Bu süsleme unsurlar�n�n da dev�irme 

ta�lardan yerle�tirildi�i ortadad�r. 

 

�ekil 2.52. Mavu Çe�mesi 



 

2.2.3.8. Dahak Çe�mesindeki Örnek 

Çe�menin in�a kitabesi yoktur. Arkas�ndaki eve biti�ik olarak yap�lan çe�me kesme 

ta�la in�a edilmi�tir. Kubbe görünümünde olsa da hafif sivri kemer ni�lidir. Ni� kemeri 

yanlarda y��ma ta� ayaklar üzerine oturmaktad�r. Ayna ta�� tek delikli, bardakl��� ise 

dikdörtgen formdad�r (�ekil 2.53). 

       

 
�ekil 2.53. Dahak Çe�mesi 

 

Çe�menin üstü k�rma çat� formunda düzenlenerek, saçak k�sm� düz bir profille 

cepheden ta��r�lm��t�r. Süsleme olarak sadece saçak k�sm�ndaki silmelerden söz edilebilir. 

Yap�, 19. y.y. sonlar�na tarihlenmektedir (Denkta�,2000,100–101).Çe�me günümüzde 

kullan�lmamaktad�r. 

2.2.3.9. Hanc�zade Çe�mesindeki Örnek 

Hanc�zade Çe�mesi ad�yla da bilinen çe�me iki katl� konutun duvar�na gömülü olarak 

yap�lm��t�r. Ayna ta�� ve su yala�� mermer, di�er bölümleri kesme ta�tan in�a edilmi�tir. 

Çe�me ni�ini örten sivri kemer ikisi düz, biri d�� bükey yar�m daire profilli üç s�ra silmeyle 

süslenmi� y��ma ayaklar üzerine oturmaktad�r. Kemeri bir s�ra iç bükey yar�m daire profilli 

silmeyle çerçevelendirilmi�tir. Bardakl��� ka� kemerlidir. 

Üstteki k�rma çat� formundaki silmesi, d��a ta�k�nd�r. Üst silmesi birisi düz, di�er 

ikisi d�� ve iç bükey yar�m daire profillidir. Yalak ta�� testilik k�sm� bozulmu�tur. Kitabesi 

kaybolmu�tur. Orijinal dinlenme sekileri bulunan çe�me 18. yüzy�l�n ikinci yar�s�na 

tarihlendirilmektedir (Denkta�,1992,57–58).  



 

�ekil 2.54. Hanc�zade Çe�mesi 
 

2.2.3.10. Baba Evran Çe�mesindeki Örnek 

Baba Evran Çe�mesi (Debba�hane Çe�mesi) 947 (1540 M.) Musa A�a taraf�ndan 

yapt�r�lm��t�r. Debba�lar içinde bulundu�undan bu isimle bilinir. Kesme ta�tan sivri 

kemerli be�ik çat� silmeli, kemer içi derin bir ni� halindedir. Tam kemer alt�nda ma�allah 

ni�i alt�ndaki kurna ta�� sökülmü�tür. Eski itfaiye alan�ndan yak�n�ndaki Belediye 

Musallas�na ta��nm��t�r (�ekil 2.55). 

          

�ekil 2.55. Baba Evran Çe�mesi 

 



 

2.2.3.11. Ad�güzel Sokak Çe�mesindeki Örnek 

Çe�me Ahi Osman Mahallesi, Ad�güzel Soka�� üzerinde bir evin duvar�na biti�ik 

durumda iken 2003 y�l�nda Koruma Kurulu izni ile Karaman Belediyesi taraf�ndan ayn� 

mahallede yer alan Nusret Uysal Park� içine ta��nm��t�r. 

Yatay dikdörtgen bir kütle arz eden tek sivri kemerli çe�menin ni�ini örten sivri 

kemer, ni�in tamam�n� da ayn� kotta dola�an, biri düz, di�eri yar�m daire profilli iki s�ra 

silmenin süsledi�i ayaklar�n üzerindeki ba�l�klara oturmaktad�r. Çe�me kemeri bir s�ra 

d��bükey yar�m daire profilli silme ku�a�� ile çerçevelendirilmi�tir. Çerçevenin tek delikli 

ayna ta��n�n üzerine rozet biçiminde kabartma olarak on kö�eli y�ld�z i�lenmi�tir. 

Bardakl��� sivri kemerlidir. Üstü k�rma çat� formunda düzenlenerek saçak k�sm�, bir düz 

di�er ikisi iç ve d�� bükey yar�m daire profilli üç silme ku�a��yla hareketlendirilerek 

cepheden ta��r�lm��t�r (�ekil 2.56).  

Kitabesine göre çe�meyi 1346 H. 1927 M. y�l�nda Macarzâde Osman Efendi’nin k�z� 

Haf�z Fatma Han�m yapt�rm��t�r (Konyal�,1967,625). 

 

�ekil 2.56. Ad�güzel Sokak Çe�mesi 
 
 



 

2.2.3.12. A�iran Çe�mesindeki Örnek 

Çe�me, Koçakdede Mahallesinde iken 2002 y�l�nda Koruma Kurulu izni ile Karaman 

Belediyesi taraf�ndan ayn� mahallede yer alan Redif K��la Park� içine ta��nm��t�r. 

Yatay dikdörtgen bir kütle arz eden tek sivri kemerli çe�menin ni�ini örten sivri 

kemer, ni�in tamam�n� da ayn� kotta dola�an, biri düz, di�er ikisi iç ve d��bükey yar�m 

daire profilli üç silmeyle süslenmi� y��ma ayaklar üzerindeki ba�l�klara oturmaktad�r. 

Çe�menin üstü k�rma çat� formunda düzenlenerek cepheden ta��r�lan saçak k�sm�, birisi düz 

di�eri içbükey yar�m daire profilli iki s�ra silmeyle süslenmi�tir. Çe�mede bu silme 

ku�aklar�n�n d���nda süsleme yoktur (�ekil 2.57). 

Çe�menin in�a kitabesi yoktur. Ancak ara�t�rmac�lar taraf�ndan 19. yüzy�l ba�lar�na 

tarihlendirilmektedir (Denkta�,1992,84–86). 

 

�ekil 2.57. A�iran Çe�mesi 

2.2.3.13. Çar�� Çe�mesindeki Örnek 

Çe�me, Ahiosman Mahallesinde iken, 2001 y�l�nda Koruma Kurulu izni ile Karaman 

Belediyesi taraf�ndan ayn� mahallede yer alan Hasan Gazi Camii avlusuna ta��nm��t�r. 

Çar�� Çe�mesi Karaman’daki en eski çe�melerden birisidir. Evliya Çelebi 

Seyahatname isimli kitab�nda bu çe�meden bahsetmektedir. Ni�i içerisindeki sülüs tarz�nda 

yaz�lm�� kitabesine göre çe�me, Mehmet ad�nda bir �ah�s taraf�ndan H.1014, M. 1605 

y�l�nda yap�lm��t�r. Çe�menin kitabesi mermer di�er bölümleri kireç ta��d�r 

(Denkta�,1992,34–37) (�ekil 2.58). 



 

Yatay dikdörtgen bir kütle arz eden çe�me bir eve biti�ik olarak yap�lm��t�r. 

Çe�menin ni�ini örten tek sivri kemer, yanlarda kesme ta�tan örülen ayaklar üzerine 

oturmaktad�r. Çe�me kemerinin üzerindeki iki ta� s�ras� bir kartu�la birle�tirilmi� olup, 

kartu�un yüzeyi i�lenmeden bo� b�rak�lm��t�r. 

       

�ekil 2.58. Çar�� Çe�mesi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BÖLÜM–3 

TASARIM VE UYGULAMA A�AMALARI 

3.1. Tasar�m 

Karaman’daki mimari yap�lar�n üzerinde bulunan ta� kitabeler ve süslemeler sanatsal 

özellikler ta��maktad�r. Mimari yap�lar�n in�a ve süsleme malzemelerinin sa�laml��� ve 

dayan�kl�l��� pi�mi� seramik ürünlerin sa�laml��� ile benzerlik göstermektedir. Bu nedenle 

süslemeler ve kitabeler seramik malzemeye uyarlanm��t�r. 

Uygulama ürünlerin olu�turulmas�nda hem i�levsellik hem de dekoratiflik özellikleri 

dikkate al�nm��t�r. Seramik formlar vazo olarak tasarlanm��t�r. Farkl� vazo tasar�mlar� 

aras�ndan konuyla en ilgili olan seçilip, süsleme motifleri ile uyumu sa�lanm��t�r. Ayr�ca, 

yaz� ve harflerin dekoratif eleman olarak kullan�m� bu noktada etkili olmu�tur. Motifler, 

mimari yap�lar üzerindeki süsleme ve kitabelerin en dikkat çekici özellikleri ele al�narak 

olu�turulmu�tur. 

Önce tasar�m sonra da uygulama a�amas�nda mimari yap�lar üzerinde bulunan ta� 

kitabe ve ta� süslemelerden etkilenilerek süsleme motifleri olu�turuldu. Dönemin tarih ve 

kültür özellilerini yans�tan bu süslemeler, seramik yüzeyler üzerine seramik sanat�n�n 

kurallar�na göre uyguland�. Süslemeler ve yaz�lar mimari yap�lar�n üzerinde kabartma 

�eklinde göründü�ünden, motifler de uygulamada seramik formlar üzerine rölyef tekni�ini 

kullanarak i�lenmi�tir.  

Süslemelerin uygulanaca�� seramik formlar�n �ekli, vazo olarak tasarland�. 

A�a��da tezde yer alan �ekiller ve formlara ait resimler verilmi�tir.  



 

                  

               
 

Resim 3.1. Uygulamas� Yap�lan Formlar�n Tasar�mlar� 



 

                                      
 

                            
 

                                                    
Resim 3.2. Uygulamas� Yap�lan Formlar Üzerine Yerle�tirilen Rölyeflerin Tasar�mlar�. 



             
 

Resim 3.3. Uygulamas� Yap�lan Formlar Üzerine Yerle�tirilen Rölyeflerin Tasar�mlar� 
 
 
 

 
Resim 3.4. Uygulamas� Yap�lan Formlar Üzerine Yerle�tirilen Rölyeflerin Tasar�mlar� 

 

3.2. Uygulama 

3.2.1. Formlar�n �ekillendirilmesi  

�ekillendirmede genel olarak kullan�lan teknik endüstriyel �ekillendirme tekni�idir. 

Vazolar�n ve üzerindeki rölyeflerin �ekillendirilmesi a�amas�nda hem alç� �ekillendirme 

yöntemi, hem de serbest elle �ekillendirme yöntemi kullan�lm��t�r. 

Alç� ile �ekillendirme 

Bu �ekillendirme, model �ekillendirmek amac� ile yap�lan bir �ekillendirmedir. 

Vazolar�n modelleri alç� tornas�nda belirlenen boyutlarda çekildi. Sonra da tornada çekilen 

vazolar�n alç� kal�plar� al�nm��t�r.  

 



Resim 3.5. Modellerin Alç� Tornas�nda �ekillendirilmesi 

 

  

Resim 3.6. Uygulanacak Formlar�n Alç� Modelleri 

 

Resim 3.7. Alç� Kal�p Alma Çal��malar� 

 

 

 



 

Serbest elle �ekillendirme 

Alç�dan �ekillendirilen formlar�n üzerlerine yap��t�r�lacak olan rölyef parçalar�n�n 

modelleri, Formlar�n çap�na uygun ölçülerde küçük birimler halinde serbest elle 

�ekillendirilmi�tir. Rölyef parçalar�n�n, alç�dan küçük kal�plar� al�narak çoklu üretim 

yap�lmas�na haz�r hale getirilmi�tir. 

 

 

   

 

 

Resim 3.8. Çal��mada Kullan�lan Rölyef Örnekleri 



 

Resim 3.9. Çal��mada Kullan�lan Farkl� Rölyef Dizilimleri 

 

Döküm yoluyla �ekillendirme 

Bu �ekillendirme yönteminde kullan�lan çamur, döküm çamuru ad� verilen belli bir 

ak��kanl��� olan bir çamur türüdür. Kal�plara döküm yoluyla �ekillendirme yap�larak, 

vazolar ortaya ç�kar�lm��t�r.  

Resim 3.10.Çoklu Üretim A�amas� 

Kal�p içi bask� tekni�i ile �ekillendirme  

Elle �ekillendirilen rölyef parçalar�n�n kal�p içi s�vama tekni�i kullan�larak, çoklu 

üretimi sa�lanm��t�r. Böylelikle elde edilen rölyef parçalar�n�n standart hale gelmesi 

sa�lanm��t�r. Rölyeflerin modelleri haz�rlan�rken, mimari yap�lar�n üzerinde bulunan ta� 

süslemeler ve ta� kitabelerden örnekler al�nm��t�r. Çok say�da rölyef parçac�k elde 

 



 

edilmi�tir. Her vazo için gerekli rölyef parçalar�n�n say�s�, hesaplama yolu ile bulunmu�tur. 

Gerekli parça say�s�n� bulmak için, vazonun boyun çevresi rölyef geni�li�ine bölünmü�tür. 

Daha sonra bu parçalar vazonun boynuna kesintisiz olarak dizilmi�tir. Böylece 

kompozisyonda bütünlük sa�lanm��t�r. Kal�ptan ç�kan vazo formlar� deri sertli�i k�vam�nda 

iken rölyef parçalar�n�n yap��t�r�lma i�lemine geçilmi�tir. Deri sertli�indeki rölyef 

parçalar�n�n arka yüzleri ile vazonun boyun k�sm� çentiklendikten sonra yap��t�rma i�lemi 

tamamlanm��t�r. 

Ürün üzerinde küçük düzeltmeler yap�ld�ktan sonra, do�al hava ko�ullar�nda ürünler 

kurumaya b�rak�lm��t�r. Kuruma süresi, ürünlerin boyutlar�na göre de�i�mekle beraber, 

yakla��k bir haftal�k zamanda tamamlanm��t�r. Do�al ortamda kuruyan ürünler üzerinde 

tekrar ince perdahlamalar yap�lm��t�r. Böylece formlar bisküvi pi�iriminden önce son 

�eklini alm��t�r. 

 

   

   

Resim 3.11. Kal�p �çi Bask� Tekni�inde Kullan�lan Rölyef Kal�plar� 

3.2.2. Sagar Kutular�n�n �ekillendirilmesi 

Formlar�n boylar�na göre farkl� ebatlarda sagar kutular� olu�turulmu�tur. Bunlar, özel 

seramik çamurlar�ndan üretilmi�tir. Kapakl� üretilen bu özel kutular, ürünlerin sagar 

pi�irimi s�ras�nda oksijen almamas�n� amaçlamaktad�r. Kutular, �ekillendirildikten sonra 

kurutulup, bisküvi pi�irimleri yap�larak kullan�ma haz�r hale getirilmi�lerdir. ( �ekil 3.12)  



  

Resim 3.12. Sagar Kutular� 

3.2.3. Pi�irim ve Dekorlama 

Kurutulmu� çal��malar iki pi�irimde gerçekle�tirilmi�tir. Bunlar; 950oC’de bisküvi 

pi�irimi ve 1000 oC’de dekor pi�irimidir. �ekillendirme ve kurutma i�lemleri tamamlanm�� 

olan formlar, f�r�n içerisinde bulunan refrakterlere düzgün bir �ekilde yerle�tirilerek, 

elektrikli kamara f�r�nda 950 oC de bisküvi pi�irimlerine tabi tutulmu�tur. S�cakl���n 

950oC’ye ç�kt�ktan sonra, f�r�n�n so�uyarak, ürünlerin f�r�ndan ç�kar�lmas�na dek geçen 

süre yakla��k 12 saattir. Bisküvi pi�irimi tamamlanm�� ürünlere z�mpara yap�lm��t�r. 

Böylece dekorlamada kullan�lacak olan sagar tekni�i için ürünler haz�r hale gelmi�tir. 

Ürünlerin dekorlamalar� sagar tekni�i ile gerçekle�tirilmi�tir. Sagar tekni�i, özel 

seramik kutular içerisinde oksijensiz yani indirgen bir ortam sa�lanmak suretiyle yap�lan 

bir tür artistik pi�irim tekni�idir (K�z�lcan,2006,87–89). Sagar kutusu, objenin içine 

kondu�u, özel bir çamurdan yap�lm��, çok s�k� kapat�labilen kapakl� kutulard�r. Kutular�n 

duvarlar�n�n kal�nl��� 1cm kadard�r. Bir sagar kutusu, 2, en fazla 3 kez kullan�ld�ktan sonra 

çatlaklar göstermeye ba�lamaktad�r ve kutular�n yenilenmesi gerekmektedir. Kutular�n 

boyutlar� ürünlere göre fakl�l�k göstermektedir. Ürünler, bak�r teller, oksitler ve sülfatlar ile 

renklendirilmi�tir. �ekillendirme i�lemi tamamlanan ürünler kurutulduktan sonra bisküvi 

pi�irimi yap�lm��t�r. Formlar farkl� kimyasallarla sar�lm��t�r. �amottan yap�lm�� kutular�n 

içlerine yerle�tirilmi�tir. Kutular�n içine tala�, ya� yaprak parçalar�, deniz kumu ve kuru 

bitkiler konup, sofra tuzu ve sülfatlar serpi�tirilmi�tir. Kutular�n kapaklar� oksijen 

almayacak �ekildi kapat�l�p, 1000 oC de pi�irilmi�tir. Sagar tekni�i ile dekorlama ve pi�irim 

a�amas� tamamland�ktan sonra kutular�n kenarlar� k�r�larak, içlerinden haz�r formlar 

ç�kar�lm��t�r. Daha sonra da son rötu� yap�lm��t�r. 

Yap�lan çal��mada renkler istenilene yak�n tonlarda elde edilmi�tir.  

 



  

 

Resim 3.13. Sagar Pi�iriminin A�amalar� 

 



 

8BBÖLÜM–4 

9BUYGULAMADA ELDE ED�LEN FORMLARIN ÖZELL�KLER� VE ONLARLA 

�LG�L� YORUMLAR 

20B4.1. Form –I ve Yorumu 
 

Formun boyutlar   :h: 28cm  R: 10 cm 

Kullan�lan malzeme :Beyaz döküm çamuru, �amot çamuru,renk veren 

oksitler, sülfatlar ve bak�r teller. 

�ekillendirme yöntemi :Döküm yoluyla �ekillendirme, kal�p içi s�vamayla 

�ekillendirme ve elle �ekillendirme. 

Dekorlama yöntemi :Forma farkl� oksit, tuz ve bak�r teller sar�larak sagar 

tekni�i uygulanm��t�r. 

F�r�nlama   :Bisküvi pi�irimi 950 oC; Dekor pi�irimi 1000 oC. 

Yorum     :Konuyla ilgili olarak mimari yap�lar üzerindeki ta� 

süsleme ve kitabelerden esinlenerek formun üzerine ta� ve mermer görünümünü yans�tan 

rölyefler ve renkler yap�lm��t�r. Rölyefler, mimari yap�lar üzerindeki bitkisel 

süslemelerden yola ç�k�larak olu�turulmu� ve formun kapak etkisini yans�tan k�sm�n�n 

üzerine yap��t�r�lm��t�r. Ayr�ca rölyeflerde, artarda devam eden bir etki sa�lanm��t�r. Ayn� 

formlar üzerine farkl� rölyef denemeleri yap�lm��t�r. Formun bisküvi pi�irimi yap�ld�ktan 

sonra farkl� oksit, tuz ve bak�r tellerle sar�larak sagar tekni�i ve pi�irimi uygulanm��t�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.1. Form I 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.2. Form I Detaylar� 

 



 

21B4.2. Form –II ve Yorumu 
 

Formun boyutlar�     : h :26 cm   R : 23cm 

Kullan�lan malzeme    : Beyaz döküm çamuru, �amot çamuru,renk veren  

     oksitler, sülfatlar ve bak�r teller. 

�ekillendirme yöntemi     :Döküm yoluyla �ekillendirme, kal�p içi s�vamayla  

     �ekillendirme ve elle �ekillendirme. 

Dekorlama yöntemi  :Forma farkl� oksit, tuz ve bak�r teller sar�larak sagar  

     tekni�i uygulanm��t�r. 

F�r�nlama    :Bisküvi pi�irimi 950 oC; Dekor pi�irimi 1000 oC. 

Yorum                 :Formda, konuyla ilgili olarak mimari yap�lardaki 

kubbe görünümünden etkilenilmi�tir. Üzerindeki rölyefler ise, yap�lardaki ta� ve mermer 

süsleme ve kitabelerden esinlenerek formun üzerine ta� görünümünü yans�tacak �ekilde 

yap�lm��t�r. Bu form üzerine i�lenen rölyefler, Hatuniye Medresesinin taç kap�s� üzerinde 

yer alan alt�gen süslemelerden yola ç�k�larak i�lenmi�tir. Rölyefler, formun kapak etkisini 

yans�tan k�sm�n�n üzerine pe� pe�e devam eden bir etki sa�lanarak yap��t�r�lm��t�r. Formun 

üzerine yap��t�r�lan rölyefler, de�i�ik �ekillerde s�ralanm��t�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.3.Form II 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 4.4. Form II Detay� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22B4.3. Form –III ve Yorumu 
 

Formun boyutlar�    : h : 38 cm  R :23 cm 

Kullan�lan malzeme      : Beyaz döküm çamuru, �amot çamuru,renk veren oksitler, 

sülfatlar ve bak�r teller. 

�ekillendirme yöntemi  : Döküm yoluyla �ekillendirme, kal�p içi s�vamayla 

�ekillendirme ve elle �ekillendirme. 

Dekorlama yöntemi  :Forma farkl� oksit, tuz ve bak�r teller sar�larak sagar  

     tekni�i uygulanm��t�r. 

F�r�nlama    :Bisküvi pi�irimi 950 oC; Dekor pi�irimi 1000 oC 

Yorum        :Formlar, konuyla ilgili olarak mimari yap�lardan 

etkilenilerek yap�lm��t�r. Üzerindeki rölyefler ise, yap�lardaki ta� ve mermer 

kitabelerdeki harflerden esinlenerek Arap harflerine benzeyen motifler ortaya 

ç�kart�lm��t�r. Formun üzerine ta� görünümünü yans�tan bu rölyefler farkl� 

düzenlerde yap�lm��t�r. Rölyefler, formun kapak etkisini yans�tan k�sm�n�n üzerine 

pe� pe�e devam eden bir etki sa�lanarak yap��t�r�lm��t�r. Formun bisküvi pi�irimi 

yap�ld�ktan sonra ona do�al ta� ve mermer görünümü sa�lamak için, sagar tekni�i ile 

farkl� oksit ve tuzlarla dekorlanarak indirgen ortamda pi�irim yap�lm��t�r. 

 

Resim 4.5. Form III 



 

 

 

 

Resim 4.6. Form III Detaylar� 



 

23B4.4. Form –IV ve Yorumu 
 

Formun boyutlar�    : h : 42cm R :23 cm 

Kullan�lan malzeme      :Beyaz döküm çamuru, �amot çamuru,renk veren oksitler, 

sülfatlar ve bak�r teller. 

�ekillendirme yöntemi   : Döküm yoluyla �ekillendirme, kal�p içi s�vamayla 

�ekillendirme ve elle �ekillendirme. 

Dekorlama yöntemi  :Forma farkl� oksit, tuz ve bak�r teller sar�larak sagar  

     tekni�i uygulanm��t�r. 

F�r�nlama    :Bisküvi pi�irimi 950 oC; Dekor pi�irimi 1000 oC 

Yorum        :Formlar, konuyla ilgili olarak mimari yap�lardan 

etkilenilerek yap�lm��t�r. Üzerindeki rölyefler ise, yap�lardaki ta� kitabelerdeki 

harflerden esinlenerek ortaya ç�kart�larak, formun üzerine ta� görünümünü yans�tan 

rölyefler yap�lm��t�r. Bu form üzerine i�lenen rölyefler, Karamano�ullar� dönemini 

simgeleyen ongun ku�undan yola ç�k�larak i�lenmi�tir. Rölyefler, formun kapak 

etkisini yans�tan k�sm�n�n üzerine artarda devam eden bir etki sa�lanarak 

yap��t�r�lm��t�r. Formun bisküvi pi�irimi yap�ld�ktan sonra yüzeyi farkl� oksit ve 

sülfatlarla sar�lm�� ve gereken renkler bunlar vas�tas� ile elde edilmi�tir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resim 4.7. Form IV 

 



 

 

 

 

Resim 4.8. Form IV Detaylar� 



 

10BSONUÇ VE ÖNER�LER 

Konu ile ba�lant�l� yapt���m�z literatür taramalar� sonucunda, bu alanda yap�lm�� 

çal��malar�n a��rl�kl� olarak mimari yap�larda bulunan kitabeler üzerine, kitabelerin yaz� 

türleri ve bu kitabelerin çevresindeki süslemeler üzerine yo�unla�m�� oldu�unu gördük. 

Fakat Karaman mimari yap�lar�ndaki bu kitabe ve süslemelerin ta� özellikli malzemeler 

(kaya parças�, do�al ta�, kesme ta�, mermer, tu�la vb.) üzerine i�lenmesinin seramik sanat� 

aç�s�ndan ele al�narak incelenmesinin yeterince ara�t�r�lmad���n� fark ettik. 

Eski dönemlerden itibaren ta� veya kaya yüzeylerin üzeri insano�lu için çok uygun 

bir ileti�im zemini olmu�tur. �htiyaçtan do�an bu ileti�im kurma hevesi ta� malzemenin 

önemini daha da art�rm��t�r.  

Ara�t�rd���m�z konuda süsleme olarak ta� malzemenin seçilmesinin neden ta��n 

önemli bir malzeme olu�udur. Ayr�ca, seramik ile en çok uyum gösteren malzeme de ta�t�r. 

Aralar�nda hem fiziksel görünüm aç�s�ndan hem de dayan�kl�l�k ve sertlik aç�s�ndan 

örtü�en pek çok nitelik bulunmaktad�r. Örne�in kabartmal� ta� süsleme ve kitabeler 

gözlemcide rölyefli pi�mi� seramik etkisi uyand�rmaktad�r. Ayn� zamanda ta� malzeme de 

pi�mi� seramik malzeme gibi kal�c�l�k özelli�i göstermektedir. Zira günümüze kadar en az 

zararla gelebilen süsleme türü ta� malzemeden olanlard�r. 

Ta� kitabe ve süslemeler en çok mimari yap�larda bulunmaktad�r. Bu nedenle 

ara�t�rmam�z mimari yap�lar üzerinde yo�unla�m��t�r. Türk süsleme sanat�nda özellikle 

Anadolu Selçuklu dönemi, Beylikler dönemi ve Osmanl� dönemi mimari yap�lar�n�n 

üzerinde ta� süslemeler a��rl�kl� olarak kullan�lm��t�r.  

Ba�lang�çta, ta� süsleme sanat�n�n kapsam�, yaz�, geometrik desenler, Rumiler ve çok 

stilize çiçeklerden ibaret kal�yordu. Daha sonralar� bunlara, natüralist bitki dekorlar� 

eklenmi�tir. 

Ta� süsleme sanat�n�n ba�lad��� ilk dönemlerde geometrik süslemeler a��rl�kta 

kullan�l�rken, zaman geçtikçe bu çok sevilen geometrik süslemeler, Anadolu Selçuklu 

Döneminin sonlar�nda ve devam� olan Karamano�ullar� sanat�nda ikinci plana geçerek 

yerini k�vr�k dal süslemesine b�rakm��t�r. Yaz�n�n süsleme olarak ta��d��� de�er de ayn� 

ak�m�n bir sonucudur. Kufi yaz�n�n gittikçe terk edilmesine ve ancak süslemede 

kullan�lmas�na kar��l�k, sülüs gibi yaz� çe�itleri daha olgun formlar daha zengin bir �ekilde 

kar��m�za ç�kmaktad�r.  

Bu tez kapsam�nda yap�lan çal��malarla, Karaman ilinde bulunan farkl� dönemlere ait 

ve farkl� ihtiyaçlar do�rultusunda in�a edilen mimari yap�lar üzerindeki ta� kitabeler ve ta� 



 

süslemeler incelenmi�tir. Karaman’da ta� kitabe ve süslemelerin yo�un olarak camii ve 

çe�me tipi mimari yap�lar�nda bulundu�u fark edilmi�tir. Bu nedenle de tez çal��mas�nda 

Karaman merkezde bugün de ayakta duran ve üzerinde çal��t���m�z örneklerin varl���n� 

tespit etti�imiz 10 camii ve 18 çe�me ara�t�r�ld�. Konu ile ilgili olarak bu eserler üzerinde 

yer alan süslemeler ve kitabeler günümüz serami�ine uyarlanm��t�r. Bir anlamda geçmi� ile 

günümüz aras�nda kültür köprüsü olu�turulmu�tur.  

Bu konu ile ilgili pek çok ara�t�rma yap�lm�� olmas�na ra�men, eserler üzerindeki ta� 

kitabelerin ve süslemelerin seramik sanat� aç�s�ndan incelenmesi ve seramik malzeme ile 

bulu�mas� ilk kez bu çal��mada gerçekle�mi�tir. Bu çal��mayla, mimari yap�lar üzerinde 

bulunan ta� malzemenin pi�mi� seramik malzeme ile pek çok aç�dan ortak özellik 

gösterdi�i kan�tlanm��t�r. 

Yap�lan bu tip çal��malar, sadece geçmi�imizin kültür ve sanat dünyas�n� tan�tmakla 

kalmayarak, kültür tarihimizin kal�c� olmas�na, geli�mesine ve günümüz sanat ak�mlar�n�n 

geli�tirilmesine de yard�mc� olabilir. Ayr�ca haz�rlad���m�z Tez’in, bu alanla ilgilenen tüm 

ki�ilere katk�da bulunaca�� ve ileride yap�lacak olan bilimsel ve sanatsal ara�t�rmalara da 

bir kaynak olaca�� dü�üncesindeyiz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11BSÖZLÜK 

Hiyeroglif  :Resim Yaz� 

�ndirgen Pi�irim :Oksijensiz ortamda yap�lan f�r�nlama i�lemi 

�stelaktit :Genellikle taç kap�lar üzerinde bulunan küçük ni�lerden olu�an 

oyuntulard�r. 

Kesme Ta� :Mimari yap�lar�n in�as�nda ve süslemesinde kullan�lan yöresel bir 

tür malzeme. 

Kitabe :Genellikle mimari yap�larda bulunan eser hakk�nda bilgi veren 

levhalard�r. 

Kûfi :Arap harflerinin düz, kö�eli ve geometrik olarak kullan�lmas� ile 

ortaya ç�km�� bir yaz� türüdür. 

Lüle   :Çe�melerin su akan bölümlerinde bulunan süslü ta�lard�r. 

Motif : Sanat eserleriyle süsleme i�lerinde tekrar eden veya kendi ba�lar�na 

ayr� ayr� bir grup meydana getiren �ekillerin her biri. 

Ni�   :Oyuntu 

Rozet   :Tepe motifi 

Rûmi :Birbirine ba�l�, k�vr�ml� dal ve uçlardaki yar�m palmet biçimli 

yapraklardan olu�turulan bir süsleme biçimidir. 

Sagar Tekni�i  :Özel kutular içerisinde yap�lan bir tür dekor pi�irimi. 

Seramik  :�ekillendirilip kurutulduktan sonra, pi�irilerek kullan�lan ürünlerdir. 

Silme   :Çe�meleri üç yandan çevreleyen ku�ak. 

Sülüs   :Kûfi yaz�n�n geli�mi� bir türüdür. 

Ta� Süsleme  :Ta� malzeme üzerine geometrik, bitkisel gibi motiflerin i�lenmesi. 
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