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Öz 
Türkiye-İran sınırında yer alan ve Van iline sınır olan Hoy kenti 

birçok medeniyetin kurulduğu bir şehirdir. Özellikle Osmanlı Devleti ve 

İran’da kurulan hanedanlıklar arasında şehir sürekli el değiştirmiştir. Hoy’da 

günümüze ulaşan eserlerin çoğu Kacar dönemine aittir. Bu eserlerden biri 

olan Hane-i Kebir Kacar sanat anlayışını yansıtmaktadır. Kacar döneminde 

İran, Batıyla ilişkiler içerisine girmiştir. Bunun sonucunda İran’da batı 

sanatının etkileri görülmeye başlamıştır. Sivil mimaride plan ve süsleme 

anlayışı bakımından 18. ve 20 yüzyılda İran’daki yansımalar Hane-i Kebir’de 

de tezahür etmiştir. Bu dönemdeki ev mimarisinde görülen simetrik plan ve 

mekân konumlandırılması ile süsleme kompozisyonunda karşımıza çıkan 

alçı, kalemişi ve ahşap süslemeler İran coğrafyasında hâkim olmuştur. Plan 

düzenlemesi açısından Anadolu ile bağlantısı kurulmasa da Kacar evlerindeki 

süsleme detaylarını Anadolu evlerinde görebilmekteyiz.        

Anahtar Kelimeler: Hoy, Batı Azerbaycan, Sivil Mimari, Kacar 

Evi 
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Abstract 
Khoy City, which is located on Turkey-Iran border an near to Van, 

is a city where so many civilizations are established. The city repetitively has 

changed hands especially between Ottoman Empire and dynasties established 

in Iran. Most of the day-to-day works in Khoy belong to Qajar period. Hane-i 

Kebir which is one of these works reflects the art mentality of Qajar. In Qajar 

period Iran entered in connections with West. As a result of this, effects of 

Wets art has started to be seen in Iran. Reflects of plan and ornament 

mentality in civil architecture in 18th and 20th century in Iran has been seen 

on Hane-i Kebir.  Plaster, pen job and wood ornament which are encountered 

in symmetrical plan and place positioning and ornament composition seen in 

home architecture in this period have dominated in Iran territory. Even no 

connections exist between Anatolia about plan setting, but the ornament 

details on Qajar houses are seen on Anatolian houses. 

Keywords: Khoy, West Azerbaijan, Civil Architecture, Qajar House 

 

Giriş 

Hoy, İran ve Anadolu arasında coğrafi konum bakımından 

stratejik önemi olan bir kenttir. İran’ın Batı Azerbaycan Eyaletinin 

şehirlerinden birisidir. Türk-İran sınırında yer alan Hoy Van’a 

komşudur.(f.1) Geçmişi 3 bin yıl öncesine dayanan şehrin Hoy ismini 

alması 1400 yıl önce gerçekleşmiştir(Asl & Jafari, 2013, s.22.). İran'ın 

kuzeybatısında, çevresi dağlarla kuşatılmış "Hoyi çukuru" denilen bir 

havza içerisinde yer almaktadır. Etrafını kuşatan dağlardan dolayı kış 

soğukluklarından korunmuş olan bu alanda Tebriz ve Urmiye 

şehirlerine göre daha ılıman bir iklim hâkimdir. Tebriz'den Trabzon'a 

giden karayolu ile Urmiye Gölü kıyılarından Kafkasya'ya ulaşan 

yolların burada düğümlenmesi Hoy'un ticaret fonksiyonunu olumlu bir 

şekilde etkilemiştir (Yazıcı, 1988, s.258). 

İslam öncesinde Hoy şehri ile ilgili bulanan ilk kalıntılar, Hoy 

tarihinin çok eskilere dayandığının bir kanıtıdır. Ancak yazılı tarihe 

baktığımızda bu dönemle ilgili çok az kaynak bulunmaktadır. Buna 

göre Hoy şehrinin yazılı tarihinin 5-6 bin yıl önceden başladığı 

söylenebilir. Hoy, Manna Devletinden sonra Urartuların hâkimiyeti 

altında kalmıştır. Hoy Utbe bin Ferkad es-Sülemî tarafından 641 

yılında İslâm topraklarına katılmıştır. Muhtelif yolların kavşağında 

olması sebebiyle, Emevî ve Abbasî dönemlerinde askerî üs olarak 

kullanılmıştır. Büyük Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu 

hâkimiyetlerinden sonra Akkoyunluların eline geçmiştir. Şah İsmail I 

tarafından Safevi idaresine alınan şehir, kuzeybatısında meydana 

gelen Çaldıran Savaşından sonra Sultan Yavuz Selim tarafından 

Osmanlı idaresine alınmıştır. Kanuni döneminde 1548'de Hoy tekrar 

Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1585'de Özdemiroğlu Osman 



Paşa'nın Tebriz üzerine gittiği esnada, Hoy hâkimi Rumlu Mahmud 

Bey'in tahliye ettiği şehir bir kez daha Osmanlı tarafından ele 

geçirilmiştir. IV. Murad Revân seferi sırasında (1635) Hoy'u zapt etti 

ve Safevîlerin üs olarak kullanmaması için yıktırmıştır. 1724-1739 

tarihleri arasında Osmanlıların elinde kalan Hoy, Şah Nadir-i Afşar 

tarafından tekrar İran topraklarına dahil edilmiştir. Hoy halkının 

genellikle Şafii mezhebinden olduğu, bu şehrin daha sonraları, Safevi 

devleti devri diğer şehirlerin halkları gibi, Hoylular da 12 imamlı 

Şialık mezhebini kabul etmişlerdir. Kaynaklarda 12.yüzyılda Hoy'da 

çıkan önemli kişilerden birisi Ahilik örgütünün kurucusu olarak 

tanınan uzun adı Ebu'l-Hakayık Şeyh Nasirüddin Mahmud İbn Ahmed 

el-Hoyî olan Ahi Evren'den bahsedilmektedir. Ahi Evren'in 1171 

yılında Hoy'da doğduğu söylenmektedir (Riyahi, 1958; Mukaddem, 

2010, s.473; Bilgili, 2010, s.29; Karadeniz, 2012; Karadeniz 2013).  
Medeniyetlerin çeşitli dönemlerde meskûn ettiği Hoy 

şehrinden günümüze ulaşan eserlerin birçoğu Kacar dönemine aittir. 

Bu eserlerden süslemeleriyle dikkat çeken Hane-i Kebir makalemizin 

konusunu oluşturmaktadır. Eser Kacar dönemi sivil yapıların mekân 

ve plan anlayışını göstermektedir. Bu yapılarda teşekkül edilen 

mimari özellikler İran'ın siyasi hayatının değişmesiyle birlikte sanat 

anlayışının da değiştiğinin bir göstergesidir. Özellikle alçı ve kalemişi 

süslemelerde natüralist biçimin ortaya çıktığı görülmektedir (Yelen, 

2014). 

 

Hane-i Kebir 

Yapı, Hoy şehir merkezinde Amir Yolu ile Sina Caddesi’nin 

kesiştiği noktada yer alır. Eser Zend Hanedanlığının sonu ve Kacar1 

Döneminin başında inşa edilmiştir. Yapı üzerindeki süslemeler de 

Kacar döneminin sonunda nakşedilmiştir. Ayrıca bazı kaynaklarda 

yapı içindeki süslemelerin Muzaffereddin Şah Kacar döneminde 

yapıldığı yazmaktadır. Bu durum süslemelerin Şah’ın hükümdarlık 

süresi olan 1896-1907 yılları arasında teşkil edildiğini göstermektedir 

Kıanı’nin 1989’da yaptığı çalışmaya göre eser, 25 Nisan 1978’de 

resmi kayıt altına alınmıştır. Ayrıca Kıanı’nın eserinde görülen 3/1613 

ibaresi tarih değil kayıt numarasıdır (s.296) (Khoy, (2011). s.36; 

http://urmia.irib.ir/home (erişim tarihi: 13.03.2017).2  

                                                           
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fars Dili Edebiyatı A.B.D. Öğr. Üy. Yrd. Doç. Dr. Soner 

İŞİMTEKİN, genel kullanım olan Kaçar tabiri yerine Kacar olmasının daha doğru 

olacağını söylemiştir. Ayrıca kendisine Farsça çevirilerde yardımcı olduğu için 

teşekkür ederim (Soner İşimtekin, kişisel görüşme, Mart 2017).  
2Yapı günümüzde müze olarak kullanılmasından dolayı kaynaklarda geçen dönem ve 

tarih ibaresi muhtemelen teşhir dolaplarının arkasında kaldığı için göremedik.  

http://urmia.irib.ir/home


Bir avlu içerisinde doğu-batı doğrultusunda uzanan yapı üç 

katlı olarak düzenlenmiştir ve iç sofalı plan grubuna girmektedir. Yapı 

dışarıya güney cephesi ile açılmaktadır. Güney cephenin zemin 

katının doğu ve batı kenarlarında yapıya girişi sağlayan dikdörtgen 

kapı açıklıkları mevcuttur. Doğu köşede yer alan açıklığın iki 

köşesinde küçük kare pencere açıklıkları bulunmaktadır. Zemin katın 

ortasında iki sivri kemerli pencere açıklığı ve yan kısımlarında 

dikdörtgen pencere açıklıkları yer almaktadır. Sivri kemerli pencere 

açıklıkları şebekeli giyotin pencere ile kapatılmıştır. Pencerenin sabit 

olan kısmında sonsuzluk anlayışına uygun birbiriyle bağlantılı 24 

köşeli tam ve yarım yıldızlar mevcuttur. Pencerenin hareketli 

kısmında ortada bir boşluk ve boşluğun etrafını 16 kollu yıldızlar sıralı 

bir şekilde çevrelemektedir. Cephenin batı kenarında dikdörtgen geniş 

bir pencere ve kapı açıklığı mevcuttur. Cephenin doğu ve batı 

kenarlarının ikinci ve üçüncü katlarında yine dikdörtgen geniş pencere 

açıklıkları bulunmaktadır. Cephenin ortasında zemin kat hariç iki kat 

genişliğinde ahşap pencere düzenlemesi vardır. İki kat boyunca 

oluşturulan sistemde toplamda 14 adet şebekeli pencere yer 

almaktadır. Alt düzlemde yer alan pencerelerde ortada, çerçeve içinde 

ve çıtalarla oluşturulmuş dikdörtgenler mevcuttur. Çerçevenin en üst 

kısmında “S” kıvrımlı olan ve iki yanında basit bitkisel süslemeler 

hâkimdir. Pencerenin dört köşesini ortada tam 12 kollu yıldız ve iki 

yanda yarım işlenmiş yıldız desenleri dolaşmaktadır. Pencereler en 

dıştan sade ahşap söveler ile çevrelenmektedir. Üst kat düzlemde ise 

yoğun bir süsleme hareketliliği mevcuttur. Pencereler arası süsleme 

şebekeleri birbiriyle bağlantılı olarak teşkil edilmiştir. Söveler 

arasında baklava dilimli çıtalar birbirleri içinden geçmektedir ve 

uçlarında birleşmektedirler. Birleşme noktalarında 24 kollu ışınsal 

motif meydana gelmektedir. Işınsal motifler tam ve yarım verilerek 

hareket halinde doğuş ve batış simgelemektedir. 24 kollu ışınsal 

motifin etrafında 16 kollu on iki adet yıldız motifi mevcuttur. Baklava 

dilimlerinin dışında kalan kısımlar yine tam ve yarım çok kollu yıldız 

motifleriyle işlenmiştir. İki başta yer alan ışınsal motifler dıştan 5 

kollu yıldızlar ile sınırlandırılmıştır. Üst düzlemde yer alan pencereler 

dört yönden tam 12 kollu yıldız ve yarım yıldızlarla çevrelenmiştir. 

Şebekeli pencerelerin üst kısmında pencerelerle aynı sırada yer alan 

yedi adet yuvarlak kemerli yüzeysel niş sırası mevcuttur. Yapının üst 

seviyesinde dışarı taşıntılı ahşap sakîfe yer almaktadır. Dikey ve yatay 

yerleştirilmiş ahşap lambriler üzerine kalem işi tekniğinde yapılmış 

bitkisel süslemeler işlenmiştir. (f.2) 

Güney cephenin doğu kenarında girişten sonra bir koridor 

üzerinden yapının zemin katına ve üst katına geçilmektedir. Zemin 



kata girişimizde karşımıza dikdörtgen planlı bir oda çıkmaktadır. 

Odanın duvarları üzerinde dikdörtgen derin nişler vardır. Nişlerin 

üstünde odanın tamamını dolaşan basit mukarnas dizisi 

bulunmaktadır. Bu dizinin üstünde de yine odayı dolanan, raf olarak 

kullanılan nişler mevcuttur. Nişlerin köşeleri mukarnaslarla 

dolgulanmıştır. Odanın tavanında şemse ve çift salbek süsleme 

unsurları yer almaktadır. İki ucunda palmeti andıran öğeler bulunan 

şemsenin göbeği ajur işçilikle oyularak stilize bitkisel süslemeler 

meydana getirilmiştir. Salbekler üzerinde yine ajurlu işçilik yer 

alırken uçta yer alan salbekin üzerinde kıvrımlı dallardan kuş figürleri 

çıkmaktadır. Diğer birime geçişimizde “T” planlı bir sofa yer 

almaktadır. Mekânın duvarlarında dikdörtgen formlu nişler yer alırken 

nişlerin köşeleri mukarnas dolgularla hareketlendirilmiştir. Nişlerin 

üstünde mekânı dolanan tek sıra mukarnas dizisi vardır. Dizinin 

üstünde köşeleri mukarnas dolgulu odayı dolanan raflar mevcuttur. 

“T” planlı odanın ucunda yer alan bölümün duvarı üzerinde 

dikdörtgen çerçeveler içerisinde yuvarlak kemerli derin bir niş 

mevcuttur. Odanın tavanında madalyonlu süsleme hâkimdir. Ortadaki 

şemse motifi “S” ve “C” formlu kıvrık dallar ile oluşturulmuştur. 

Dallardan stilize yaprak motifleri ve kuş figürleri çıkmaktadır. 

Şemsenin tam ortasında ajurlu bir işçilik görülmektedir. Tavanın 

köşelerinde stilize yapraklar, çiçekler, kuş figürleri ve stilize hayvan 

motifleri vardır. Palmet şekilli salbekler üzerinde de ajurlu işçilik ve 

stilize bitkisel motifler tekrarlanmaktadır. “T” biçimli sofanın geri 

çıkıntılı bölümün tavanı stilize süslemelerle ile sınırlandırılmıştır. 

Tavanda ortada şemse ve köşebent süsleme yer almaktadır. Giyotin 

pencerelerin üzerindeki camlarda eflatun, sarı, yeşil ve mavi renk 

kullanılırken süslemenin merkezi yarım bırakılmıştır. Ayrıca odaya 

açılan iki kapı bulunmaktadır.3(f.3-9) 

Odanın batı kısmındaki birime geçerken buraya hem dışarıdan 

girişi sağlayan açıklık hem de üst kata geçişi sağlayan merdivenler 

bulunmaktadır. Birimin duvarları üzerinde dikdörtgen nişler vardır. 

Üst kata çıktığımızda yine duvarlarında nişler olan sade bir oda 

karşımıza çıkmaktadır. Odanın tavanında yine iç içe geçmiş şemse 

motifi ve çift salbek düzenlemesi mevcuttur. Kenarları dilimli olan 

şemselerin içi stilize çiçek ve palmetlerle ajur işçilik kullanılarak 

işlenmiştir. Salbeklerde yine kurdela ve palmet motifleri 

kullanılmıştır. Ajur teknikle teşkil edilmiş salbeklerde stilize çiçek ve 

                                                           
3 İç kısımlarını göremediğimiz bu birimler muhtemelen üst katta olduğu gibi nişi 

bulunan küçük odalar şeklinde olmalıdır. 



kuş figürleri ile palmetler bulunmaktadır. Bu kısımdan iki kat 

yüksekliğe sahip baş odaya (selamlık) geçilmektedir.(f.10-11) 

Oda aynı hizada yer alan zemin kattaki sofa gibi “T” plana 

sahiptir. Odadan diğer birimlere geçiş sağlanmaktadır. Odanın 

duvarları üzerinde dikdörtgen ve sivri kemerli nişler ile sivri kemerli 

pencere açıklıkları yer almaktadır. İçi mukarnaslar ile doldurulan 

nişler dıştan yivli bordürler ile sınırlandırılmıştır. Nişlerin üstünde 

şemse ve çift salbekler mevcuttur. Bazı şemse motifleri 10 kollu yıldız 

ile diğerleri stilize çiçek motifleriyle oluşturulmuştur. Salbeklerde 

stilize çiçekler ve palmetler kullanılırken palmetlerin ucunda kuş 

figürü olduğu görülmektedir. Odanın üst ve alt düzlemleri çift 

mukarnas dizisi ile ayrılmaktadır. Üst düzlemde dikdörtgen çerçeve 

içinde sivri kemerli nişler ve pencere açıklıkları mevcuttur. Pencereler 

giyotin ve kanatlı şeklindedir. Sivri kemerlerin üzerine bitkisel 

süslemeler işlenmiştir. Nişin kavsarası mukarnaslar ile dolgulanmıştır. 

Odanın duvarları mukarnas dizisi ile son bulmuştur.(f.12) 

Odanın tavanında grift süsleme anlayışı hâkimdir. Süsleme en 

dıştan bordürler ile çevrelenmiştir. Bordürlerin en dışında baklava 

dilimli şeritler dolaşmaktadır. İkinci sırada geniş kuşakta “S” formlu 

kıvrık dallar ve stilize bitkisel motifler mevcuttur. Bitkisel formlar 

palmet şeklinde kuşağa yerleştirilmiştir. Sonraki kuşakta sıralı 

kıvrımlar içinde tekrardan baklava dilimi motif işlenmiştir. Son bordür 

kuşağında ise balık kılçığı deseni uygulanmıştır. Simetrik olarak 

düzenlenen tavan süslemesinde stilize bitkisel ve hayvan motifleri, 

kabaralar ve gerçekçi anlayış ile yapılmış hayvan figürleri mevcuttur. 

Şemsenin ortasında ajur teknikli kabara yer almaktadır. Kabaranın 

üstünde stilize bitkisel motifler vardır. Motifin etrafına yıldızlar 

yerleştirilmiştir. Kabaranın etrafı baklava dilimi benzeri düz ve eğri 

hatlara sahip madalyon ile çevrilmiştir. Madalyonun kısa uçlarında 

ajur teknikli kabaralar yer almaktadır. Madalyonun uzun olan uç 

kısmında etrafı baklava dilimi ile çevrelenmiş dört adet salbek motifi 

vardır. En uçta ok ucu benzeri motif uygulanmıştır. Motifin içine 

palmet ve stilize bitkisel motifler yerleştirilmiştir. Kabara motifleri 

arasında yıldız benzeri bezeme öğeleri yer almaktadır. Ana motif en 

dıştan yine düz ve kıvrımlı hatlı düzenleme ile sınırlandırılmıştır. 

Tavanın diğer kısımları kıvrık dallar, stilize çiçekler, yapraklar, 

mitolojik yaratıklar, ceylan ve kuş motifleriyle doldurulmuştur. Ayrıca 

bitki ve yaprak motiflerinin iç kısımları da boş bırakılmamıştır.(f.13) 

Odanın “T” planın uç kısmının tavanı üzerinde ana motifte 

ajur teknikli stilize bitkisel formlarla oluşturulmuş yıldız motifi yer 

almaktadır. Tavanda yine stilize bitkisel motifler, mitolojik yaratıklar 

ve gerçekçi anlayışın kullanıldığı hayvan figürleri mevcuttur.(f.14) 



Odanın alt seviyede yer alan duvar düzlemi boyunca kalemişi 

süslemeler yer almaktadır. Kalemişlerinde iki süsleme programı 

vardır. Bu düzenlemeler stilize bitkisel motiflerle oluşturulmuş “S” 

kıvrımlı alçı süsleme kuşağı ile ayrılmaktadır. Alt kısımlardaki 

süslemelerde ana motif olarak altlı üstlü yerleştirilmiş madalyon 

benzeri bitkisel bezeme öğeleri mevcuttur. Madalyonların içinde 

yapraklar, kıvrık dallar, karanfil, papatya ve çeşitli çiçek türleri ile kuş 

figürleri görülmektedir. Fakat madalyonlar üzerindeki süsleme 

temaları birbirlerinden farklı olarak işlenmişlerdir. Ortadan çıkan 

kıvrık dallar yanlara doğru “S” ve “C” şeklinde açılmaktadır. Kıvrık 

dallar üzerinde yaprak ve papatya motifleri yer almaktadır. 

Madalyonların altında ve üstünde iki yana gül demetleri sarkar 

vaziyettedir. Ayrıca madalyonlar arasında gül ve papatyalardan 

buketler oluşturulmuştur. Bezeme öğelerinin arasında nar motifleri de 

görülmektedir. (f.15) 

Üst düzlemde yer alan kalemişi süsleme programında ise üç 

farklı süsleme örnekleri vardır. Geniş olan süsleme süsleme 

levhalarında ortada vazodan iki yana sarkan güller ile akantus 

yaprakları üzerinde yükselen gül ve karanfiller mevcuttur. Ana 

motifin iki yanında hareket halinde kanatlarını açmış kuş figürleri 

bulunmaktadır. (f.16) 

Kıvrımlı dallar üzerinde stilize çiçek, yaprak ve buketler 

mevcuttur. 

Diğer süsleme programında yine ana motif olarak gül 

buketleri yer alırken motifin etrafı yine kıvrık dallar üzerinde çiçek ve 

yapraklar ile çevrelenmiştir. Ayrıca buketin iki yanında boyunları 

arkaya doğru çevrilmiş kuş figürleri vardır. (f.17) Bir başka kalemişi 

bezeme programında güllerden, buketlerden ve kıvrık dallardan oluşan 

süsleme tekrar edilmektedir. Fakat bu sefer kuş figürleri 

kullanılmamıştır. 

Odanın süsleme bakımından en dikkat çekici yeri ocak nişi 

kısmıdır. Bu bölümde boş yer bırakmama kaygısı vardır. Sivri kemerli 

bir niş şeklinde düzenlenen birim dıştan çerçeveler içine alınmıştır. 

Niş en dışta yivli çift bordür ile sınırlandırılmıştır.(f.18) 

Alınlık kısmında şemse ve salbekler mevcuttur. Bordürden 

sonra gelen kısımda ve alınlık natüralist üslupta yapılmış gül, karanfil 

ve kuş figürleri ile bezenmiştir. Yivli bir bordürden sonra gelen 

kuşakta kırmızı zemin üzerinde stilize bitkisel motiflerle bezenmiş 

farklı renkte şemse motifleri mevcuttur. Çifte yivli bordürden sonra 

sivri kemerli niş ve davlumbaz vardır. Sivri kemerin köşelerine 

vazodan çıkan gül buketleri yerleştirilmiştir. Davlumbazın üst 

kısmında lacivert zemin üzerine stilize çiçek motifleri işlenmiştir. Bu 



motiflerin altında üç sıra baklava dilimli süsleme kuşağı vardır. Üst 

sıradaki dilimlerin içerisinde kırmızı zemin üzerine stilize çiçek 

motifleri yer almaktadır. Orta sıradaki dilimler içerisinde ana süsleme 

öğesi olarak gül, çiçek ve yapraklar vardır. Alt sıradaki dilimler 

içerisinde “S” ve “C” kıvrımlı motifler mevcuttur. Devam eden kuşak 

boyunca manzara tasvirleri görülmektedir. Ortada kubbeli, sütunlu ve 

galerili bir yapı ile iki yana eğimli kırma çatılı mekânlar 

bulunmaktadır. Diğer süslemede at üstünde giden iki insan figürü 

işlenmiştir. Mavimsi boya ile işlenmiş manzara ve figürlü resimlerin 

altında ters palmet düzeni ve manzara tasviri bulunmaktadır. 

Tasvirlerin altında mukarnas dilimlerinde farklı renkteki zeminler 

üzerinde stilize bitkisel motifler mevcuttur. Mukarnasların altında 

manzara tasvirleri, ceylan ve leylek figürleri vardır. Tasvirler arasında 

yine beyaz zemin üzerine kırmızı boya ile yapılmış bitkisel motifler 

işlenmiştir. Devam eden davlumbaz kıvrımlı perde motifi şekliyle son 

bulmaktadır. Bu kısmın üzerinde simetrik olarak oluşturulmuş 

kıvrımlı dallar ve yaprak üzerinde yine stilize çiçek motifleri vardır. 

Niş duvarının üzerinde önde ekmeğe saplanmış bıçak ile arka alanda 

manzara tasviri nakşedilmiştir.(f.18-19) 

Duvarlardaki bitkisel süslemelerde kırmızı, mavi, yeşil, 

pembe ve sarı ile bu renklerin tonları kullanılmıştır. Ayrıca kıvrımlı 

dallarda genellikle altın yaldız kullanılmıştır.  

Vitraylı pencerelerde kullanılan renklerde duvarlarda 

kullanılan renkleri tekrarlamaktadır. Yeşil, mavi, sarı ve kırmızı 

renkler ile saydam cam parçası pencerelerde kullanılmıştır.(f.20) 

Sofadan diğer odaya geçtiğimizde diğer odaları tekrar 

niteliğinde duvarlar üzerinde nişler ve tavanda salbek motifleri 

mevcuttur. Odanın kuzey duvarı üzerinde bir niş yer almaktadır. Nişin 

iki yanında kıvrımlı dallar ile stilize bitki ve çiçekler ile gül demetleri 

bulunmaktadır. Odadan üst kata çıkmak için yer alan kapı açıklığı 

mevcuttur. (f.21) 

Son katta odaya girmeden önce dar bir geçiş alanı 

bulunmaktadır. Odanın duvarları üzerinde dikdörtgen nişler ve 

ortadaki geniş odaya açılan pencere açıklığı vardır. Odanın tek duvarı 

üzerinde basit bir mukarnaslı şerit ile onun üzerinde raflar mevcuttur. 

Rafların köşeleri mukarnas ile dolgulanmıştır. Mukarnasların üzeri 

üçgen şeklinde çizilmiştir. Odanın tavanında basit bir şemse motifi 

vardır.(f.22-23) 

Yapı günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. 

 

 

 



Değerlendirme 

Yapı üç katlıdır ve iç sofalı plan tipi diyebileceğimiz gruba 

girmektedir.  İran’ın batıyla münasebetinin hızlandığı yıllarda inşa 

edilen Hane-i Kebir’in plan ve süsleme özellikleri İran ve diğer 

coğrafyalarda da kullanılmıştır. İran'daki sivil yapılarda avlu, bahçe, 

havuz, giriş açıklıkları, koridor, sofa ve sofaya açılan özel birimler 

bulunmaktadır ve kalemişi renk çeşitliliği ile alçı süslemeler yoğundur 

(New Life for Old Structure, 1992; Makani vd., 2012, s.45-50; Karimi 

& Hosseini, 2012, 81-86; Islamı vd., 2016, s.45-50) 

Tebriz Behnam Evi (18.yy), sofa planı ve birimlerin genel 

yerleşimi açısından Hane-i Kebir'e benzemektedir (Shirazi, 2011, 

s.165; Özkurt, 2014, 49-50). Yapının giriş cephesinin ortasındaki 

vitraylı pencere düzenlemesi ve yan mekânların sade tutulması Hane-i 

Kebir’in cephe özelliklerini tekrar eden bir özelliktir.  Hane-i Kebir’in 

duvar resimlerinde zemin krem renklidir ve nakşedilen nebati 

motiflerde farklı renk tonlarını görebilmek mümkündür. Ayrıca 

bezemelerin kıvrımlarla hareketlendirildiği görülmektedir. Behnam 

evinde ise Lacivert ton ve nispeten daha küçük motifler vardır. Ayrıca 

Hoy’daki yapıda duvarlardaki niş ve pencere açıklıklarında mukarnas 

düzenlemesi yer alırken Behnam evinde tercih edilmemiştir. (f.24) 

Kacar Döneminde Tebriz'de inşa edilmiş Selmâsi Evi (18-20 yy.)'nin 

bahçe, havuz konumlandırılması, cephe ve sofa planlaması, vitraylı 

pencere düzenlemesi ve ocak nişinin etrafındaki bitkisel kalemişleri 

dönemin genel özellikleri olarak Hane-i Kebir'i tekrarlamaktadır 

(Shirazi, 2011, s.165; Heidari vd., 2014, s.63-76; Özkurt, 2014, 59-

60). (f.25) Hoy’daki bir diğer sivil yapı olan ve belediye binası olarak 

kullanılan Fermandâr u Şehridârî’nin (1894-95) cephelerinde 

kullanılan alçı kabartmalı gül demetlerini ve bitkisel motifleri Hane-i 

Kebir’de kalemişi tekniğinde görebilmekteyiz (Yelen, 2014, s.41-48). 

(f.26) İran’ın Gılan bölgesinde Abrishami Evi (Kacar Dönemi)’nde 

görülen kıvrımlı bitkisel alçı kabartmalar ve madalyonlar Fermandâr u 

Şehridârî binasının süsleme kompozisyonlarını hatırlatsa da özellikle 

buta ve gül motifleri Hane-i Kebir’i anımsatmaktadır (Rahimzadeh, 

2015, s.18026-18029). (f.27) İran Refsencani şehrinde Hacı Ali 

Evi’ndeki (Kacar Dönemi sonu), bitkisel motifler içindeki ejder ve 

kuş figürleri, mukarnas frizleri, geometrik düzenli vitraylı pencereleri, 

merkezde bir çiçek motifi ve etrafının kıvrım dallarla 

hareketlendirilmesi Hane-i Kebir’i tekrarlamaktadır (Abadi vd., 2015, 

s.911-924). (f.28) 

Azerbaycan'daki Şeki Han Sarayı (18.yy) 'nın dışarı taşkın 

olmayan cephe düzenlemesi, saçakların yerleşimi ve kalemişi ile 

süslenmesi Hane-i Kebir ile ortak özellikler sergilemektedir. Fakat 



Hane-i Kebir’in dışa açılan mukaranaslı giriş açıklığı 

bulunmamaktadır. Yapı içerisindeki kalemişi süslemeler yoğunluk ve 

çeşitlilik açısından Hoy’daki yapıya göre nispeten daha fazladır. 

Ayrıca nişlerin mukarnas kavsaraları ve mukarnaslı frizler Hane-i 

Kebir’i hatırlatan özelliklerdendir. Şeki Han’da gördüğümüz kalemişi 

ve çiçekler arasındaki ejderler Hane-i Kebir’in alçı tavan süslemesinde 

tekrar edildiği görülmektedir (Bingöl, 1993, s. 171-177; Azizsoy, 

2015, s. 81-96. (f.29)  

Hane-i Kebir’in içerdiği mimari özelliklerine genel olarak 

yakınlık gösteren yapıları Anadolu coğrafyasında bulmak zordur. 

Fakat bazı sivil mimari örneklerinde detayların benzerliği dikkat 

çekmektedir. Ağrı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı’nda (1784) Hane-i 

Kebir’deki süsleme özelliklerini kompozisyon açısından yakınlığını 

görmesek de motiflerin kıvrımları ve dikey hareketleri Kacar 

evlerindeki süslemeleri anımsatmaktadır (Bulat, 2014, s.145-151; 

Kanberova & Bulat, 2015, 48-56). (f.30) Bitlis İsa Kalkan Evi’nin 

(1897) musandıra süslemeleri özellikle nişlerdeki dikey doğrultuda 

uzanan natüralist anlayışla işlenmiş motifler ilişkili özellikler 

sergilemektedirler (Öztürk & Cangüleç, 2011, s.208-220; Baş, 2002, 

s.65-67). (f.31) Hane-i Kebir’de görülen alçı malzemeli davlumbazın 

üzerinde yoğun kalemişi süslemeler mevcuttur. Anadolu’da 

davlumbazın kalemişi ile süslendiği bazı örnekler mevcuttur. Tokat, 

Latifoğlu Konağı’nın (19.yy) ocağından alçı malzemenin 

kabartılması ve üzerine kalemişi bitkisel motiflerin işlenmesi benzer 

bir biçim olarak karşımıza çıkmaktadır (Akın & Hanoğlu, 2013, 

s,178). (f.32) 

İran'daki Kacar Dönemi sivil yapılarında özellikle evlerde 

gördüğümüz havuz ve bahçe düzenlemeleri, simetri anlayışı, 

birimlerin yapı içerisinde ve avlu etrafındaki konumlandırılmaları, 

giriş koridorları, sütun kullanımları, sofa planlaması ile odaları yapı 

içerisindeki sofanın etrafına konumlandırılmaları Kacar Dönemi 

evlerinde mekânsal ortak özelliklerdendir.  

Bu dönemdeki sivil yapılarda süsleme anlayışında farklı türler 

görülmektedir. Ahşap şebekeli, geometrik düzenlemeli vitraylı 

pencereler, duvar süslemelerindeki kalem işlerinde ve alçı 

kabartmalarda bitkisel merkezli süslemeler, niş ve pencere 

kavsaralarında mukarnas kullanımı, hayvan ve mitolojik figürlü 

tasvirler, tavanların halı gibi işlenmesi bu dönemdeki yapılarda 

karşımıza çıkan ortak süsleme temalarıdır. 

Plan ve süsleme kompozisyonları İran coğrafyası dışında 

yakın siyasi- kültürel ilişkileri olan Azerbaycan’da kullanılmıştır.  Bir 

Türk devleti olan Kacarlar döneminde Avrupa ile olan politik 



yakınlaşmalar İran sanatında da kendini göstermiştir ve özellikle 

süsleme biçimlerinde etkileşim yoğun olarak görülmektedir. Böylece 

Osmanlı Devleti’nde de görülen batılılaşma etkisi İran coğrafyasında 

da tezahür etmiştir. Bu sebeple Anadolu sanatı ile İran sanatı 

arasındaki Selçuklu Çağı ve Osmanlı Dönemlerinde görülen benzer 

mimari biçimlerin yaşadıkları siyasi eksen kaymasından dolayı 

batılılaşma döneminde de devam ettiği anlaşılmaktadır. 

Yaptığımız bu incelemenin daha sonraki çalışmalar için bir 

basamak olmasını ve sanat tarihi disiplininde eksikliği hissedilen 

özellikle İran’ın Pehlevi Dönemi öncesi kurulan Türk Hanedanlıkları 

sanatı araştırmalarına katkı sunmasını temenni etmekteyiz.4    
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(http://www.imgrum.org/user/tabrizlinks/) 
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Fotoğraf.26. Hoy Fermandâr u Şehridârî 

 

 

 

 

 

Fotoğraf.28. İran Hacı Ali  

Evi (Z.R.R. Abadi vd.) 

 

 

  

Fotoğraf.27. Gılan Abrishami Evi  

(Elham Rahimzadeh vd) 



Fotoğraf.29. Azerbaycan Şeki Han Sarayı 

(http://www.discoverazerbaijan.az) 

 

 

 

 

Fotoğraf.30. İshak Paşa Sarayı Süslemelerinden Görünüm 

 



Fotoğraf. 31. Bitlis İsa Kalkan Evi (G.Baş) 

 

 

 

 

Fotoğraf.32. Tokat Latifoğlu Konağı kalemişli ocak (E.S. Akın-

C.Hanoğlu) 


