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Öz 
     Sanat Tarihi alanında mimari eserler incelenirken birçok açıdan ele alınmaktadır. Bir yapının inşa öncesi ve 
inşa sürecinde mimari üslubu belirleyen pek çok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin başında kuşkusuz yapıyı 
yaptıran bânîler yer almaktadır. Bânîler siyasi hayatın içinde hatta siyasete yön veren kişilerdir. Bânîlerin politik 
konumları ve siyasi duruşları yaptırdıkları eserlere de yansımıştır. Hatta bânîlerin yaptırdıkları eserler, 
yürüttükleri politik fikirlere hizmet etmişlerdir. Sivas’ta 1271 yılında yapılmış iki anıtsal medrese bu duruma iyi 
birer örnektir. Aynı tarihte iki farklı devletin güçlü vezirleri tarafından yaptırılan Gök Medrese ve Çifte Minareli 
Medrese dönem siyasetinin ve bânîlerinin politik duruşlarının izlerini taşımaktadırlar. Bu iki yapı, 13. yüzyılın 
son çeyreğinde Anadolu’da ortaya çıkan karmaşık siyasi ve toplumsal ortamla paralellikler göstermektedir. Bu 
bildiri kapsamında Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese bânîleri Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin 
Ali ve İlhanlı veziri Şemsettin Cüveyni’nin kişilikleri ve politik kariyerleri üzerinden incelenip, dönemin 
sanatsal üslubu ve siyasi ortamı arasındaki ilişki ile ilgili sonuçlara ulaşmak amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sivas, Bânî,  Mimari. 
 

Abstract 
     In the field of Art History, architectural works are not considered only from the artistic point of view. There 
are many factors that determine the architectural style of a building before and during the construction process. 
Of these factors, undoubtedly, there are the patron who have the construction work done.  Many of were 
politicians or were people who direct politics. Political positions and stances of the patron have also reflected on 
the works they made. Even the works done by patron served the political ideas they carried out. Two 
monumental madrasas built in 1271 in Sivas are good examples. The Gök Madrasa and the Çifte Minare 
Madrasa, built by powerful viziers of two different states on the same era, bear the traces of the politics during 
that era and the political stances of the patron. These two structures are parallel with the complex political and 
social environment that emerged in Anatolia in the last quarter of the 13th century. Within the context of this 
announcement, Gök Madrasa and Çifte Minare Madrasa will be examined through the personalities and political 
careers of their patron; Sahip Ata Fahrettin, Anatolian Seljuk vizier and Şemsettin Cüveyni, Ilhanli vizier and the 
aim will be to reach conclusions about the relation between the artistic style and the political environment of the 
era.  
Keywords: Sivas, Patronage,Architecture. 
 
     Giriş 
     Anadolu, 1071’den önce küçük göçmen grupların ani baskınları ve bu grupların Anadolu’nun ıssız 
eski kentlerine yerleşmeleri ile Türklerle tanışmıştır. (Bodmer, 2004:35) 1071’den sonra bu göçmen 
gruplar sayıca artmış ve yerleşenler küçük devletler kurmuşlardır. Beylik ismi verilen bu oluşumlar 
Büyük Selçuklu Devleti’nin dağılan siyasi yapılarının Anadolu’ya yayılmış parçalarıdır. Anadolu’nun 
önemli kent merkezlerine yerleşen bu beylikler, bölgenin Türkleşmesini sağlarken; neredeyse bitme 
noktasına gelen ticaret hayatını da canlandırmıştır. (Cahen, 2014: 116-117)Anadolu’da oluşan bu yeni 
ortam mimari ve sanatın da gelişmesine katkı sağlamıştır. Sanatsal anlamda bu beylikler beslendikleri 
kaynaklarla ortak bir üslup oluştururken; farklı coğrafyalarda konumlanmış olmalarından dolayı da 
farklı tarz geliştirmişlerdir. İlk beylikler Anadolu’da siyasi birliği sağlama adına birbirleri ile mücadele 
ederken bir taraftan da Haçlılarla savaşmışlardır. (Rice, 2015:54-55) Bu siyasi ortamdan güçlü bir 
şekilde çıkan Anadolu Selçukluları olmuştur. I. Gıyasettin Keyhüsrev ile büyümeye başlayan devlet 
Anadolu’da istikrarlı bir birlik kurmuştur. I. Alâeddin Keykubat dönemi hem Anadolu Selçuklu 



Devleti hem de Anadolu’nun uzun yıllar sonrasındaki en verimli dönemini teşkil etmektedir. 
(Uyumaz, 2003: 18-70) Anadolu’nun bütün merkezlerinde üretim ve ticaret artmış, bu artış mimariye 
de yansımıştır. Ticaret merkezlerinin çevresi ve ticari yol güzergahları anıtsal kervansaraylarla 
donatılmıştır. Sanatsal anlamda hem çok seslilik hem de ortak bir üslup ortaya çıkmıştır. Ancak bu 
yeni oluşum 1243 Kösedağ yenilgisi ve Moğol istilaları ile birlikte farklı bir yola evrilmiştir. Anadolu 
bu istila ve savaş ortamından ancak Yavuz Sultan Selim döneminde kurtulabilmiştir. 1245’den itibaren 
yaklaşık 150 yıl süren bu kaotik ortam farklı, anlaşılması zor bir sanat ortamına da neden olmuştur.  
Bildiri bu ortamın ilk yıllarında Sivas’ta dönemin iki ünlü devlet adamı Şemsettin Cüveyni ve Sahip 
Ata Fahrettin tarafından yaptırılan Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese üzerinden bânîlerin 
kişilikleri ve politik konumları, dönem siyasi ortamı ve bu durumun sanata yansıması ile ilgili 
çıkarımlar yapmayı amaçlamaktadır. 
 
     Moğol İstilası Sonrası Anadolu’daki Siyasi, Toplumsal ve Sanatsal Ortam 
     Anadolu Selçuklu’nun Anadolu’da devlet olmaya başladığı 1206 yılında Moğolistan’da Cengiz 
Han,  rakiplerini geride bırakıp, alınan kurultay kararı ile Moğolların başına geçmiştir. (Çelik,2014: 
15). Moğollar bu tarihten sonra batıya doğru istila hareketlerine başlamışlardır. 1230’lara gelindiğinde 
Anadolu Selçuklu Devleti en görkemli yıllarını yaşarken, Orta Asya’da Moğollar Celâlettin 
Harezmşah’ın peşinden Azerbaycan’a kadar gelmiştir. 40000 askerle gerçekleştirilen bu kovalama 
Azerbaycan’da yaşayan çok sayıdaki Türkmen’in daha batıya yani Anadolu’ya göçüne neden 
olmuştur. (Çetin, 2012:1205). Göç eden grupları iskân etmek ve onları kontrol altında tutmak Anadolu 
Selçuklu Devleti için yeni bir siyasi ve toplumsal sorun haline gelmiştir. Öte yandan Celâlettin 
Harezmşah’ın kaçışı devam etmiş ve Ahlat’a kadar gelmiştir.(İbni Bibi, 1941: 147). Moğollar da onun 
peşinden Anadolu’ya girmişlerdir. Yaklaşan tehlikenin farkında olan dönemin sultanı I. Alâeddin 
Keykubat bir takım önlemler almıştır.  Bunlar: Göç eden halkları Anadolu’nun uç kesimlerine ve 
Suriye’ye yönlendirmek, Konya, Kayseri, Sivas ve Erzurum gibi önemli kentlerin surlarını tamir 
ettirmek ve Eyyubi, Gürcü krallıkları ile siyasi evlilikler yoluyla ittifak kurmaya 
çalışmaktır.(Turan,2014: 397-399). Diğer taraftan İran ve Azerbaycan’dan gelen gruplar Anadolu’nun 
toplumsal yapısını değiştirmiştir. Değişim düşünce ve sanat hayatını da etkilemiştir. Anadolu’nun 
düşünce ve inanışına yön veren Mevlana’nın babası Bahaddin Veled bu göç sonucunda bizzat 
Alâeddin Keykubat’ın davetiyle Konya’ya yerleşmiştir.(Turan,2014: 413). 
     1237’de Alâeddin Keykubat’ın ani ölümü ve yerine geçen oğlu II. Gıyasettin Keyhüsrev’in 
tedbirsiz yönetimi Anadolu Selçuklu için sonun başlangıcı olmuştur. Göç eden grupların çıkardığı 
Babai İsyanları ve 1243 Kösedağ yenilgisi devleti fiilen bitirmiştir.(Erkoç,2015: 39). Bu tarihten sonra 
Anadolu Selçuklu Devleti Moğollara vergi ödemeye başlamıştır. Tahta çıkacak her sultan Moğolların 
merkezine gidip icazet aldıktan sonra tahta çıkar hale gelmiştir.(Turan,2014: 463-469). Ekonomik ve 
siyasal anlamda sıkıntılı bir süreç yaşayan Selçuklu hanedanının gücü azalırken, devlet adamlarının 
gücü artmıştır. Üç kardeşin aynı anda devletin başında olduğu yaklaşık on yıl süren dönemde 
Celalettin Karatay yönetimi elinde tutmuştur.(İbni Bibi,1941: 244-247).  1254’de Celalettin Karatay’ın 
ölümü ile bu dönem bitmiş ve tekrar taht mücadeleleri başlamıştır. Bu süreçte vezirler Muineddin 
Pervane ve Sahip Ata Fahrettin Ali ön plana çıkmıştır. 1256’da Anadolu’ya ikinci büyük göç dalgası 
gelmiştir.(Çetin,2012: 1205).  Bu sefer göç edenler Moğollardır. Göç eden gruplar özellikle Kayseri ve 
Sivas arasındaki otlaklara yerleştirilmiştir. (Erdem,2006: 74). Moğol emirler Anadolu’nun merkezi 
kentlerine bu grupları yerleştirirken, aynı bölgelerde iskân eden Türkmenler batıya göçe zorlanmıştır. 
Bu durum Türkmenler ve Moğollar arasında çatışmaların çıkmasına neden olurken, Türkmenlerin 
devlete de isyan etmesine sebep olmuştur.(Çetin,2012:1205-1206). 
    Hülagü Han tarafından 1258 yılında Bağdat’ın işgal edilip Abbasi halifeliğine son vermesi ile Orta 
Doğu, Anadolu ve İslam dünyasında yeni bir dönemi başlamıştır. (Erdem,2006: 75-Marandi,2015: 50). 
Bu dönemin en önemli devleti Azerbaycan Tebriz merkezli İlhanlılar’dır. Artık Anadolu’da 
teşkilatlanmış bir Moğol devleti olan İlhanlılar söz sahibi olmuşlardır. 
    Bildiri konusu olan iki yapının yapıldığı 1270’lere gelindiğinde Anadolu’da iki kutuplu bir ortam 
bulunmaktadır. Kutuplardan biri Tebriz merkezli İlhanlı Devleti, diğeri Anadolu Selçuklu Devleti’dir.  
İlhanlı Devletinin başında Abaka Han bulunurken, Anadolu Selçuklu Devleti başına III. Gıyasettin 
Keyhüsrev geçmiştir. Yeni yerleşik hayata geçen İlhanlılar’da bürokratik ve ekonomik işler için İran 
asıllı devlet adamları görevlendirilirken, ordunun başında Moğollar bulunuyordu. Bu durum devlet 
adamları arasında çatışmalara neden olmuştur.(Danuu,2016: 318) Anadolu Selçuklularda da benzer 



şekilde Sahip Ata Fahrettin ve Muineddin Pervane arasında devleti kimin yöneteceğine dair çatışmalar 
yaşanmaktaydı.(Turan, 2014:550-554). Diğer taraftan altından kalkılamayan vergiler ve iç çatışmalar 
nedeni ile ikili bir politika da geliştirilmiştir. Bir yandan Moğollara karşı Memlûklularla anlaşmaya 
çalışıp, diğer taraftan Moğollarla iyi geçinmek arasında bir denge politikası oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Ancak bu duruş Muineddin Pervane’nin ölümüne, Anadolu Selçuklu yönetiminin 
tamamen İlhanlıların eline geçmesine ve vergilerin daha da artmasına neden 
olmuştur.(Turan,2014:560-574). 
      Bu karmaşık siyasi ortam toplumsal hayatı da etkilemekteydi. Ekonomik hayat iç çatışmaların 
yoğun olduğu başkent Konya’dan doğuya İlhanlı başkenti Tebriz’e kaymıştır. Bu nedenle Erzurum, 
Sivas, Tokat gibi şehirlerin önemi de artmıştır.(Erdem, 2006: 75). Halkın günlük yaşantısı hakkında 
yeterince bilgimiz yoktur ancak göç eden çeşitli etnik kökenli halklar ile yerleşik halklar arasında bir 
uyum sorunu olduğu anlaşılmaktadır. Uyum süreci gezici dervişlerin halkın inancını şekillendirmesi 
ile kimi zaman barışçıl kimi zaman yıkıcı olabilmekteydi. Moğol devlet adamları ise, bu dervişleri 
halkı organize ettikleri gerekçesi ile sürgün etmiş ya da öldürmüşlerdir. (Özköse, 2006: 252). Selçuklu 
hanedan çevresi ve devlet adamları ise din adamları ile yakın ilişkiler kurmuşlardır. Onların hâmilik ve 
bânîliklerini yapmışlardır. Mevlevilik her iki devletinde yakın olduğu tek tarikattır. Mevlana’nın 
ölümünden sonra özellikle torunu Arif Çelebi Mevleviliği İran’a İlhanlı sarayına kadar taşımıştır. 
(Eflaki,2001:451-456)-(İbni Bibi,1941:280) 
     Sanat ortamı da siyasi ve toplumsal hayatla paralellikler göstermektedir. Sultanların bânîlikleri 
biterken, devlet adamlarınınki artmıştır. Göç eden halk sanat eserlerini de etkilemiş ve ortaya istila 
öncesinde farklı bir üslup çıkmıştır. Değişim bölgeden bölgeye farklılık göstermekte olduğu için takibi 
ve kategorize etmesi zorlaşmaktadır. Anıtsal yapılar artmış, cepheler çok daha bezemeli hale gelmiştir. 
Özellikle bu dönemde medrese yapımındaki artış dikkat çekicidir. (Kuban,2015: 98). 
 
     Ortaçağ’da Sivas Şehri 
     11.yüzyıl başında neredeyse terk edilmiş bir Bizans kenti olan Sivas, 1059 yılında Türkler 
tarafından işgal edilmiştir.(Erdem,2006: 66-67). Sivas Türklerin Anadolu’da yerleştikleri ilk 
merkezlerden biridir. 1071’den sonra Danişmentlerin başkenti haline gelen şehir, ekonomik ve 
kültürel olarak yeniden canlanmıştır.(Erdem,2006: 68). Şehirde imar faaliyetleri artmıştır. Günümüze 
sadece minaresi sağlam olarak gelen Sivas Ulu Cami bir Danişmentli eseridir. 1174 yılında Anadolu 
Selçuklu Devletine bağlanan Sivas uzun yıllar Selçuklunun en önemli merkezlerinden biri 
olmuştur.(Erdem,2006: 70). Dâr ul-alâ (Yücelik Beldesi)(Turan,2014: 697) olarak anılan şehir 
özellikle Antalya, Alanya, Samsun ve Sinop limanlarının fethi ile ticari bir bağlantı noktası haline 
gelmiştir. I. İzzettin Keykavus’un kenti sevmesi ve burada yaşamayı tercih etmesi ve şehrin 
merkezinde bir darüşşifa yaptırması Sivas’ın Selçuklu açısından önemini göstermektedir. Anadolu 
Selçuklu’nun sonunu hazırlayan Kösedağ savaşı Sivas yakınlarında olmuştur. Sivas, Moğolların istila 
ettiği ilk şehirlerden biridir. Anadolu Selçuklu hâkimiyetinin zayıfladığı 13. yüzyılın son çeyreğinde 
şehir İlhanlı emirler tarafından yönetilmekteydi. İlhanlı başkenti Tebriz’e yakın olan Erzurum ve Sivas 
İlhanlılar için ayrı önemi olan şehirlerdir. İlhanlılar Anadolu genel valilik merkezi olarak Sivas’ı 
seçmişlerdir. (Erdem,2006: 78). Sivas İlhanlı hâkimiyetinde de ticaret hayatını devam ettirmiştir. 
Dönemin İlhanlı kaynaklarında Anadolu’da İlhanlılara en fazla verginin Sivas tarafından verildiği 
anlaşılmaktadır.(Erdem,2003: 60). Kaynaklar ayrıca şehirde bir Ceneviz elçiliği olduğu ve Bulgar 
Medresesi adı verilen bir eğitim merkezi olduğundan bahsetmektedir.(Bayram-Karabacak, 1981: 31-
61) Sivas bu dönemde doğu- batı ve güney- kuzey ticaret yolları üzerinde çok önemli bir bağlantı ve 
üretim merkezi konumdaydı. Sivas Kayseri arasında bu dönemde 24 hanın bulunması ticaretin dönem 
için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. (Tufantoz,2006: 150-151). Sivas’ın bu yoğun ticari 
hareket nedeniyle uluslararası buluşma ve kaynaşma merkezi olduğunu düşünmek yanlış olmaz. 
     Bildirinin konusunu oluşturan yapılar Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese’nin yapıldığı 
1270’lerde Sivas'ta İlhanlı hâkimiyetinin kurulduğu ancak Anadolu Selçuklu vezirlerinin de siyasi 
güçlerini koruduğu bilinmektedir. Şehirde ticaretin kesintiye uğramadan devam ettiği, Asya ve 
İran’dan farklı etnik kökenli grupların göç merkezi olduğu ve aynı yıl içinde üç medrese yapıldığı 
düşünüldüğünde şehirde canlı bir kültürel ortam olduğu anlaşılmaktadır. Sivas’ın mevcut dönemdeki 
nüfus oranları bilinmemekle birlikte ağırlıklı olarak Müslüman halkın olduğu Hristiyan ve Yahudi bir 
cemaatinde varlığı bilinmektedir.(Bayram-Karabacak, 1981: 31-61) 



    Şehirde bu dönemde yoğun bir imar çalışması olduğu aynı yıl yapılan medreselerden de ortaya 
çıkmaktadır. Bugüne gelebilen yapılar yoğunlukla bu ortamın izlerini taşımaktadır. 1270’ler 
Anadolu’sunun siyasi, toplumsal ve kültürel anlamda karmaşık ortamını en iyi yansıtan şehirlerden 
biri Sivas’tır.  
 
    Sahip Ata Fahrettin Ali ve Şemsettin Cüveyni’nin Hayat, Kariyer ve Bânîliklerine Kısa Bir 
Bakış 
     Sivas Gök Medrese bânîsi Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin Ali ve Çifte Minareli 
Medrese bânîsi İlhanlı veziri Şemsettin Cüveyni’nin hayatları incelendiğinde birçok paralellik dikkat 
çekmektedir. Her iki devlet adamı yönetimde etkin olmuş ve bir döneme damgalarını vurmuşlardır. İki 
vezirin yaptırdıkları yapılar gibi hayatları da kimi zaman kesişmiştir. 
     Anadolu Selçuklu veziri Sahip Ata Fahrettin kaynaklarda ilk kez 14 Haziran 1249’da yapılan bir 
savaş anlatımında karşımıza çıkmaktadır. II. İzzettin Keykavus ve IV.  Rükneddin Kılıçarslan 
arasındaki taht mücadelesi sırasında çıkan savaşta Fahrettin Ali Emir-i Dad(adalet bakanı) ünvanını 
taşımaktadır. (İbni Bibi,1941: 255). Sahip Ata’nın bundan önceki hayatı ile ilgili bilgimiz 
bulunmamaktadır. Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmemekle birlikte bânîsi olduğu yapıların 
kitabeleri ve vakfiyelerinden bir takım bilgiler elde edilmektedir. Kitabelerde Konevi tabirini 
kullanılan Sahip Ata’nın Konyalı olmadığı bilinmekte ancak aslen nereli olduğu bilinmemektedir. 
Kimi kaynaklar vezir olduktan sonra divan kayıtlarını Arapça’dan Farsça’ya çevirtmesi nedeniyle İran 
asıllı olabileceğini söylemektedir.(Yavaş,2007: 22). Dedesinin adı El-Hac Ebu Bekir, babasının adı ise 
Hüseyin’dir.(Yavaş,2007: 14). Arap kaynaklarındaki okuma-yazma bilmediği bilgisi de eklenince 
Sahip Ata’nın İranlı olduğu fikri güçlenmektedir.(Yavaş,2007: 20). Okuma- yazma bilmediği halde 
vezirliğe kadar yükselmesi onun asker kökenli olduğunu göstermektedir. Sahip Ata Fahrettin’in 
medrese vakfiyelerindeki Şafii mezhebine yapılan vurgu onun Şafii olabileceğini 
düşündürmektedir.(Bayram-Karabacak, 1981: 37). 
      Çifte Minareli Medrese’nin bânîsi Şemsettin Cüveyni ise, İran’ın Horasan eyaletinde bir bölge 
olan Cüveynli’dir. Cüveyni ailesi Halife Harun Reşit (786-809) döneminden İlhanlı dönemine kadar 
çeşitli devletlerde yöneticilik yapmış ünlü bir ailedir. (Korobeinikov,2014: 32-33).   Dedesi Şemsettin 
Muhammed Cüveyni Alleddin Muhammed Harezmşah(1220) döneminde Sahib-i Divan(İran ve 
İlhanlı Devletinde vezirlik makamı) görevinde bulunmuştur.( Korobeinikov,2014: 33).  Babası Moğol 
döneminde Horasan valisi Çin Temur’un Sahib-i Divanlığını yapmıştır.(1235)( Korobeinikov,2014: 
33).  Cüveyni’nin kardeşi Ata Melik Cüveyni ise İlhanlı döneminde Bağdat valiliği yapmış aynı 
zamanda ünlü bir tarihçidir.(Atalar-Kavaklı,2006:200). Tarih-i Cihan Güşa isimli eseri Moğol dönemi 
hakkında birçok bilgi vermektedir. Şemsettin Cüveyni’nin ne zaman doğduğu bilinmemektedir. İsmine 
ilk kez 1260’da Hülagü’nün mali danışmanı sıfatıyla rastlamaktayız.1263’deki Büyük Kurultay’da 
Şemsettin Cüveyni Hülagü Han’ın Sahib-i Divanı olarak atanmış ve bu görevi 1285 yılına kadar 
devam etmiştir.(Tuncer,2008: 17-Danuu, 2016: 144). 
      Sahip Ata Fahrettin Ali’de Şemsettin Cüveyni ile yakın bir zamanda 1261’de vezirliğe 
yükselmiştir.(Yavaş,2008: 17). Moğollarca Anadolu’nun genel valiliğine atanan vezir Muineddin 
Pervane ve Fahrettin Ali dönemin en güçlü devlet adamları olmuşlardır. 1266’da IV. Kılıçarslan’ın 
ölümü üzerine tahta çıkan küçük yaştaki III. Gıyasettin Keyhüsrev yerine ülkeyi bu iki devlet adamı 
yönetmiştir.(Turan, 2014: 690). Ancak bu iki vezir arasında bir rekabet de bulunmaktadır. Bu 
rekabetin neticesinde Muineddin Pervane Sahip Ata’yı Moğollara şikâyet etmiştir. (Turan,2014: 690). 
Moğollardan kaçan II. İzzettin Keykavus ile iletişim kurduğu düşünülen Sahip Ata bu nedenle 1271-
1272 yılları arasında görevinden azledilmiştir.(Yavaş,2008: 18).  1274’te Sahip Ata’nın bizzat gidip 
İlhanlı hükümdarı ile görüşmesi sonucunda suçsuz olduğu anlaşılmış ve görevine iade edilmiştir.( 
Turan, 2014: 690).  1277’de Sultanönü Savaşında Memlûklara yenilen İlhanlılar yenilginin sebebi 
olarak gördükleri ve Memlûklularla işbirliği suçu ile Muineddin Pervane’yi idam 
etmişlerdir.(Turan,2014: 690). Bu tarihten sonra Sahip Ata Fahrettin Ali Anadolu Selçuklu’nun en 
güçlü devlet adamı oluştur. Yaklaşık 35 yıl boyunca Sahip Ata divan kararlarını tek başına 
almıştır.(Yavaş,2008: 21). 1288’de İlhanlıların mali işlerinden sorumlu vezir Mücirüddin Emir-Şah ile 
araları açılmış ve görevden alınmıştır. (Yavaş,2008: 21). Sahip Ata aynı yıl hastalanarak ölmüş ve 
yerine atanan Fahreddin Kazvini ile birlikte Anadolu Selçuklu yönetimi tamamen İlhanlılara 
bırakılmıştır. (Turan, 2014:692). 



     Şemsettin Cüveyni’de Sahip Ata ile benzer bir şekilde yönetim için diğer vezirlerle mücadeleler 
vermiştir. İlhanlı Devleti ilk kurulduğunda yönetimin sivil işleri İran asıllı devlet adamlarına ordu ile 
ilgili işler Moğol asıllılara verilmiştir. Zamanla İran asıllı devlet adamlarından rahatsız olan Moğollar 
komplolarla onları tasfiye yoluna gitmiştir. 1265’te Hülagü Han’nın ölümü ile başa geçen Abaka Han 
döneminde diğer vezir Mecd’ül Mülk Yezdi ile sorunlar yaşayan Cüveyni Abaka Han tarafından 
görevinden alınmıştır. 1282 yılında Abaka Han ölünce yerine geçen Ahmet Han Cüveyni’yi göreve 
iade etmiştir. Argun Han’ın hükümdarlığı sırasında bu kez de vezir Boğa ile benzer sorunlar yaşayan 
Cüveyni 16 Ekim 1284 yılında idam edilmiştir.(Danuu, 2016: 144-170).  
     Her iki vezirin kişilikleri ile ilgili bilgilerimiz sınırlı olmakla beraber, dönem kaynaklarında Sahip 
Ata Fahrettin ve Şemseddin Cüveyni’den övgü ile bahsedilmektedir. Cüveyni ailesi İran, Irak ve 
Anadolu’da zenginlik ve cömertlikleri ile tanınmışlardır. Memlûklularla yapılan Sultanönü savaşının 
yenilgi ile sonuçlanması üzerine intikam almak için Sivas’ın yağmalanmasını isteyen Abaka Han’ı 
Cüveyni şehrin yarısını alarak ikna etmiş ve kıyımı önlemiştir.( Tuncer, 2008: 17). Dönem 
kaynaklarında Cüveyni için ortak görüş; iyi bir devlet adamı ve hayırsever olduğu, sanatı ve bilimi 
desteklediği yönündedir. İbni Bibi Cüveyni için ‘O ülke işlerini yoluna koymaktan arta kalan 
vakitlerinde kitaplar yazmaya, şiirler eleştirmeye, ortaya yeni ve orjinal eserler koymaya çalıştı, Rum 
diyarında söylediği şiirlerden dolayı o ülkede yaşayanlar tarafından ‘’’Muhammedi’’ adıyla anıldı’ 
gibi ifadeler kullanmaktadır. ( Danuu, 2016: 357).   Dönemin ünlü düşünürleri Fahrettin Iraki, 
Safirittin Urmevi ve Kutbettin eş-Şirazi eserlerinin birkaçını Cüveyni’ye ithaf etmişlerdir.1  Şemseddin 
Cüveyni meşhur tarihçi İbni Bibi’yi de Selçuklu tarihini yazması için görevlendiren kişidir. (Danuu, 
2016: V). Özellikle Şirazi ve Cüveyni arasındaki ilişki, bildiri konusu açısından da ilginçlikler 
taşımaktadır. Şirazi Cüveyni tarafından 1270’lerin başında Konya’ya gönderilmiş, burada Mevlana ile 
tanışmış ve Sadrettin Konevi’den dersler almıştır.(Keleş, 2014: 331-332). Daha sonra Şemsettin 
Cüveyni onu Sivas’a kadı olarak atamıştır.(Keleş, 2014: 342). Sivas kadılığı sırasında bildiri konusu 
olan Sahip Ata’nın bânîliğini yaptığı Gök Medrese’de dersler vermiştir. Yine bu dönemde bitirdiği 
Şerhü’l-muhtasar adlı kitabını Çifte Minareli Medrese’nin bânîsi Şemseddin Cüveyni’ye ithaf etmiştir. 
(Keleş, 2014: 342,dn:51). Cüveyni’nin bânîsi olduğu çok az yapı günümüze gelebilmiştir. Yaptırdığını 
bildiğimiz bir yapı Yezd’de Darüşşifa-i Sahibi(1266) ismi ile anılan hastanedir. Yapının içinde imaret 
de bulunmaktaydı. Daha sonra yapıya dört mihraplı bir mescit de eklendiği ve masraflarının Yezd’de 
bulunan iki köy gelirinden karşılanmasına karar verildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. (Danuu, 2016: 
347). Ayrıca Buhara’da bulunan ve savaşlar dolayısı ile yıkılma noktasına gelen dönemin ünlü 
yöneticisi Mesudbek tarafından yaptırılan medreseyi tamir ettirmiştir. (Danuu, 2016: 347). 
     Vezir Sahip Ata Fahrettin Ali Anadolu Selçuklu döneminde en fazla yapı yaptıran bânîdir. Ebu’l 
Hayrat(Hayırların Babası) ünvanı ile anılan vezirin toplamda 27 yapısı bulunmaktadır. (Yavaş, 2008: 
25-26) Bânîliğini yaptığı ilk yapı 1246 tarihli İshaklı Hanı iken son yapısı ise Sivas Gök Medresedir. 
(Yavaş,2008: 519,555) Memlûklu tarihçi Kadı İbn Abdi’z-zahir Sahip Ata için okuma-yazma 
bilmediğinden, Kayseri Sahabiye Medresesinde bulunan otağ ve çadırlarının en büyük hükümdarlarda 
bile bulunmadığından, sahip olduğu iktalardan günlük 7000 sultani dirhem kazandığından ve 200 
kölesini hiç yanından ayırmadığından bahsetmektedir. (Yavaş, 2008: 20) Moğollara ödenen vergilerin 
bir kısmını kendi hazinesinden karşıladığı da bilinmektedir. (Yavaş, 2008: 21)  Sahip Ata bânîliğini 
yaptığı ilk yapı olan İshaklı Hanı inşası sırasında Emir-i Dad ünvanını taşımaktaydı.( Yavaş, 2008: 
23).  Bugünkü Afyon ili Selçuklu döneminde Sahab-i Karahisar adıyla anılmakta ve Sahip Ata ve 
ailesi tarafından yönetilmekteydi.(Yavaş, 2008: 23). 
      Sahip Ata görevinden azledildiği 1271-1274 yılları arasında bânîlik yaptığı yapılarla ilgilenmiş ve 
vakıflar kurmuştur. Sahip Ata’nın bu tutumunda hayır işlemenin yanında mal varlığını vakıf 
vasıtasıyla güvence altına almış olmak isteği de bulunmaktadır.( Yavaş,2008: 24). 
      Sahip Ata’nın dönemin düşünce ve sanat çevresi ile yakından ilgili olduğu açıktır. Ancak dönemin 
en etkili ismi Mevlana ile aralarının iyi olmadığı Ariflerin Menkıbelerinde ortaya çıkmaktadır. 
Mevlana’nın Sahip Ata için kullandığı söylenen ‘dertsiz ve gafil biri, uyanık ruhlu değil, mânâ 
âleminden de habersiz’ gibi ifadeleri bu görüşü desteklemektedir.(Yavaş,  2008: 26,dn:77).  Kitapta 
geçen diğer anekdotlar da bu düşünceyi doğrular niteliktedir. Bunlardan biri Sahip Ata’nın ölümünden 
sonra bir arkadaşının rüyasına girdiği ve ‘kendisinin yaptığı hiçbir hayrın ahirette kendisine fayda 
etmediği yalnızca Mevlana’nın türbesine götürdüğü ağacın hayır sayıldığı’ ifadeleri(Eflaki,2001 
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CII:64) Mevlana ve çevresindekilerin Sahip Ata’nın bânîlikleri ile ilgili düşüncelerini ifade etmesi 
açısından ilginçtir. Diğer bir anlatım da ise Sahip Ata’nın Mevlana hakkındaki düşüncelerini 
öğrenmemiz açısından dikkat çekicidir. Bu anlatımda, Sahip Ata Mevlana’nın çevresindekilerin ona 
zarar verdiğini belirtmiş ve Mevlana bu duruma sinirlenmiştir.(Eflaki, 2001, CI: 305). Karşılıklı bu 
soğuk tavırların nedeni belki de Sahip Ata’nın siyasi rakibi Pervane Muineddin ile Mevlana’nın 
arasının çok iyi olmasıdır. Mevlana bu siyasi rekabette tarafını seçmiş olabilir. Sahip Ata’nın 
Mevlevilik dışında farklı tarikatlarla da yakın ilişkiler içinde olduğu yaptırdığı hankâh ve darüzziyafe 
gibi binalarla da ortaya çıkmaktadır. Bu tarikatların hangileri olduğuna dair elimizde veri 
bulunmamaktadır. 
      Sahip Ata’nın Mimar Kaluyan el Konevi’ye hem çıraklık ( Ilgın Hamamı) (Bayburtluoğlu, 1993: 
107-113)hem de ustalık döneminde (Gök Medrese) (Bayburtluoğlu, 1993: 102-103) yaptırdığı yapılar 
onun mimaride de sanatçıları desteklediğini ve belli bir tarzı ve üslubu takip etmek isteğini 
göstermektedir. 
      Sahip Ata ve Cüveyni’nin herhangi bir ortamda birlikte olduğuna dair dönem kaynaklarında bilgi 
bulunmamaktadır. Ancak aralarında bir ast-üst ilişkisi bulunduğu anlaşılmaktadır. Cüveyni’nin 
1277’de Muineddin Pervane’nin ölümü sonrası Abaka Han tarafından Anadolu’ya genel vali olarak 
gönderildiği bilinmektedir.(İbni Bibi,1941: 296). Sahip Ata Fahrettin Ali ile özellikle Cimri olayının2 
çözülmesi sırasında beraber çalışmış olmalıdırlar. Ayrıca Sahip Ata’nın Anadolu siyasetine hâkim 
olduğu uzun yıllar süresince sıklıkla muhatap oldukları tahmin edilmektedir. 
      Bildiri konusunu oluşturan her iki yapının yapıldığı 1271-1272 yıllarında Sahip Ata Konya’da 
görevinden azledilmiş bir şekilde yaşamaktaydı. Kaynaklar onun bu dönemde bânîlik yaptığı yapılarla 
ve vakıfları ile ilgilendiğini belirtmektedir. Cüveyni’nin ise bu tarihlerde Anadolu’da olduğu gösteren 
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak yıllar içinde birçok kez Anadolu’ya mali denetimler için 
geldiği bilinmektedir.  
 
      Gök Medrese ve Çifte Minareli Medresenin Siyasi Ortam-Bânî İlişkisi Üzerinden 
Değerlendirilmesi 
      Bânî ve yapı arasındaki ilişkiyi en iyi yansıtan ve birebir bânînin isteğine göre şekillenen ilk 
uygulama yapının türüdür. Sahip Ata ve Cüveyni medrese yaptırmak istemişlerdir. Bu durum dönemin 
de ortak bir özelliğidir. Anadolu’da 13.yüzyılın sonunda yaptırılan anıtsal medrese sayısı oldukça 
fazladır. Dönemde artan medrese sayısı dönemin politik ortamının bir sonucudur. Medreseler 
Nizammülk’ten beri dini ve siyasi fikirleri yaymak için kullanılmışlardır. Anadolu’ya göçün 
yoğunlaştığı 13. yüzyılın sonunda, göç eden halkları eğitmek önemli bir sorun haline gelmiştir. Farklı 
kültür çevrelerinden gelen halkları ortak bir payda da birleştirmek medreselerin de göreviydi. Ayrıca 
özellikle İlhanlı yönetimindeki dini eğilim ve zaman zaman İslamiyet ile ilgili değişen fikirler câmi 
yaptırmayı zorlaştırmış olmalıdır. Medreselerdeki hocaların da bânîlerin istekleri doğrultusunda ders 
verdikleri düşünülünce durumun sadece eğitim amaçlı olamayacağı ortaya çıkmaktadır. 
     Bânî isteğinin yansıması olan diğer bir konuda yapının nereye inşa edileceğidir. Her iki yapı içinde 
Sivas’ın tercih edilmesi tesadüf değildir. Sivas dönemin en önemli şehirlerinden biri olmasının 
yanında ayrıca yönetim anlamında Anadolu Selçuklu’dan çok bir İlhanlı şehridir. İlhanlılar kenti bir 
merkez gibi kullanmışlardır. Anadolu Selçuklu ise Konya ve Kayseri’de daha etkin bir roldedir. 
Cüveyni’nin medrese yaptırmak için Sivas’ı tercih etmiş olması dönemin devlet merkezi olan şehre, 
İlhanlıların izini bırakma düşüncesidir. Sahip Ata ise, Sivas’ı benzer bir nedenle tercih etmiştir. Sivas’ı 
siyasi olarak kaybetmiş olsa da Selçuklu’nun yıkılmadığını İlhanlılara ve dönemin ticaret merkezi olan 
Sivas’a gelen tüccarlar aracılığı ile çevre merkezlere kanıtlama isteği Gök Medrese için Sivas’ın en 
uygun şehir olduğunu göstermektedir. 
     Çifte Minareli Medrese ve Gök Medrese’nin şehrin hangi bölgesine yapılacağı da bânîlerin 
tutumlarını ortaya çıkarmaktadır. Çifte Minareli Medrese şehrin merkezine yapılırken, Gök Medrese iç 
kale surlarının dışına yeni bir mahalleye yapılmıştır. Cüveyni yapısını Selçuklu sultanı İzzettin 
Keykavus’un 1217’de yaptırdığı darüşşifanın tam karşına yaptırmıştır. İki yapı arasında çok az bir 

                                                                 
2 Tarihte ‘Cimri’ olarak anılan Alâeddin Siyavuş isimli kişi Karamanoğullarının desteği ile Selçuklu soyundan 
geldiğini ileri sürmüş ve Anadolu Selçuklu tahttında hak iddia etmiştir. Hatta 1277’de Karamanoğullarının 
Konya’yı işgali sonucu tahta çıkmıştır. 37 gün süren bu saltanat Selçuklu ve İlhanlıların ortak müdahalesi ile son 
bulmuştur.(geniş bilgi için bknz: Turan,2014:575-586.) 



mesafe bulunması hatta Keykavus Darüşşifası’nın Çifte Minareli Medresenin gölgesinde kalmış 
olması bu yerin özellikle tercih edildiğini düşündürmektedir. Çifte Minareli Medresenin taçkapısı yola 
bakan batı yönüne değil, darüşşifanın taçkapısının bulunduğu doğu yönüne açılmıştır. Yapının şehrin 
merkezine Selçuklu sultanının yapısının tam karşısına yapılmış olması kentin hâkimiyetinin kimde 
olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır. Bugün Selçuklu Parkı olarak adlandırılan alan içinde yine 
1271’de İlhanlı emiri Buruci tarafından yaptırılan bir medrese daha yer almaktadır. Ortaçağ Sivas’ının 
en işlek meydanı olan bu bölgede aynı yıl içinde iki İlhanlı medresesi yapılmasını şehrin yönetiminin 
İlhanlı Devletinde olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır. 
     Sahip Ata ise Gök Medrese için kale surlarının dışında bir alan seçmiştir. Sahip Ata’nın diğer 
kentlerde bânîsi olduğu yapılar incelendiğinde sadece Gök Medrese’nin şehir merkezi dışına yapıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Bu durum Sahip Ata’nın Sivas’ta özellikle şehir dışını tercih ettiğini 
düşündürmektedir. Yapının konumu göç eden halkların yerleşim merkezleri ile benzerdir. Sahip Ata 
Gök Medrese’yi inşa ederken önceliği göç eden halka vermiştir. Bunu yapının konumu ve vakfiyede 
geçen ama günümüze ulaşamamış aşevi ve Dar-ı Ziyaret(Konuklar Evi) de kanıtlamaktadır. Vakfiyede 
(Bayram- Karabacak, 1981: 52-61)  medresenin her mezhepten öğrencinin eğitim alacağının 
belirtilmesi, hizmet edilen halk arasında özellikle Anadolu’da yeni yeni filizlenen ve göçebe halk 
arasında yaygınlaşan Aleviliğe yapılan vurgu ve sadece medresenin değil çevre mahallenin de vakfiye 
bütçesinden aydınlatılması gibi ifadeler, yapı inşa edilirken yeni bir yerleşimin de ortaya çıkmasının 
istenmiş olduğunu göstermektedir.  Böylece Anadolu’ya yeni yerleşen ve isyanları ile her iki yönetimi 
de zorlayan bu halklar için önlem alınmaya çalışılmıştır. 
     İki yapının konumu ile ilgili başka bir ilginç nokta ise, Gök Medrese’nin nispeten Selçuklu 
hâkimiyetinde kalan Kayseri yolunun üzerinde yapılmış olması, Çifte Minareli Medrese’nin ise İlhanlı 
hâkimiyetinde bulunan Erzurum yolu üzerinde bulunmuş olmasıdır. Erzurum’dan yola çıkan 
kervanların Sivas merkezde ilk gördükleri yapı Çifte Minareli Medrese olurken, Kayseri’den yola 
çıkan kervanların ilk gördüğü yapı Gök Medresedir.(Wolper, 2011: 44). 
     Gök Medrese ve Çifte Minareli Medrese’nin kitabeleri incelendiğinde de benzer bir durum ortaya 
çıkmaktadır. Gök Medrese’nin kitabesinde(Gün,1999: 101-102) diğer Selçuklu kitabelerinde olduğu 
gibi Anadolu Selçuklu devleti ve sultan vurgulanmıştır. Sahip Ata’nın kitabe üzerindeki tarihte 
görevinden azledildiğini bilmemize rağmen yazıda baş vezir (sahib-ül azam) unvanı kullanılmıştır. 
Sahip Ata’nın bânîliğini yaptığı diğer yapıların kitabelerinde bu ünvan kullanılmamıştır. Ayrıca diğer 
kitabelerde Sahip Ata için ‘Allah’ın rahmetine muhtaç kul’ ifadesi kullanılırken, Gök Medrese’de ‘baş 
vezir, düsturul muazzam, hayır ve iyilikler sahibi, din ve devletin övünç kaynağı’ gibi yüceltici ve 
meydan okuyucu ünvanlar kullanılmıştır. Sahip Ata’nın zamanla devlet içindeki konumunun geldiği 
nokta kitabeye de yansımıştır. Çifte Minareli Medrese kitabesinde(Gün,1999: 99) ise hiçbir şekilde 
İlhanlı devleti ve dönemin hânı ile ilgili ifadelere yer verilmemiştir. Cüveyni için kullanılan ‘baş 
vezir(sahib-ül azam), dünyadaki vezirlerin en yücesi, dünya ve dinin güneşi, sahibi divan gibi unvanlar 
iki devlet adamının kitabelerde de rekabet halinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca Çifte Minareli 
Medrese’ de yapılmayan Anadolu Selçuklu devleti vurgusu yine bir İlhanlı emiri tarafından yaptırılan 
Buruciye Medresesi'nde(Gün,1999: 95) yapılmıştır. Cüveyni kendisini Anadolu Selçuklu sultanından 
üstün görürken, bir İlhanlı emiri olan Muzaffer el- Burucirdi kitabesinde Anadolu Selçuklu sultanının 
ismini anarak ona biat ettiğini göstermiştir. 
      Gök Medrese’nin vakfiyesi günümüze ulaşmıştır fakat Çifte Minareli Medrese’nin vakfiyesinin 
var olup olmadığı bilinmemektedir. 1271’de görevinden uzaklaştırılan Sahip Ata kaynakların 
belirttiğine göre Gök Medrese’nin vakfiyesi ile bizzat ilgilenmiş olmalıdır. Araştırmacılar bu dönemde 
Sahip Ata’nın vakıfları ile ilgilenmesini mal varlığına el konulacak endişesinden kaynaklandığı 
düşünmektedirler.(Yavaş, 2008: 19).  Sahip Ata Gök Medreseyi vakıf çatısı altına alarak yapının 
ailesinde kalmasını sağlamıştır. Sahip Ata’nın taşıdığı kaygılar ilerde Cüveyni ailesinin başına gelmiş 
ve tüm mal varlıklarına el konulmuştur.(Danuu,2016:170) Bu varlıkların içinde Çifte Minareli 
Medresenin de olup olmadığı bilinmemektedir. 
    İki yapının planları incelendiğinde benzer şekilde tasarlandıkları anlaşılmaktadır. Gök Medrese 
mevcut haliyle dört eyvanlı, açık avluludur, çift katlı olup olmadığı tartışmalıdır. Orhan Cezmi 
Tuncer(2008: 36) çift katlı olduğunu iddia ederken Alptekin Yavaş(2007:348) ise tek katlı olduğunu 
belirtmiştir. Çifte Minareli Medrese’nin taçkapı arkasındaki bölümü günümüze tamamen yıkılmış 
olarak gelmiştir. Haluk Karamağaralı’nın 1967-1971 yılları arasında yaptığı kazılar sonucunda 
medresenin dört eyvanlı, açık avlulu ve iki katlı olduğu belirlenmiştir.(Kuban,2002:193,dn:59) İki 



yapı için de dikkat çeken unsur taçkapı dışındaki cephelere özen gösterilmemesidir. Gök Medrese ve 
Çifte Minareli Medrese’nin taçkapı dışındaki unsurları yıkılmış ya da oldukça tahrip olmuştur. Doğan 
Kuban(2002: 189) bu durumun nedenini acelecilik olarak açıklamaktadır. 1271’de aynı anda inşaata 
başlayan iki anıtsal medresenin bitirilmesi ile ilgili de bir rekabet yaşanmış ve bu rekabet sonucu her 
iki yapıda daha dayanıksız bir hale gelmiştir. Giriş cephesi dışındaki her cephenin Osmanlı döneminde 
bile harabe olması bunu kanıtlamaktadır. (Yavaş, 2006: 344). 
     Gök Medrese ve Çifte Minareli Medresede asıl dikkat çekici unsur anıtsal çifte minareli cephe ve 
bu cephelerin süslemeleridir. Aynı yıl yapılan iki medresede farklı süsleme üslupları ön plana 
çıkmaktadır. Gök Medrese taçkapısında yüksek kabartmalı geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme 
kullanılırken, Çifte Minareli Medrese taçkapısında ise yüksek kabartma yerine daha ince bir işçilik ve 
bitkisel ve geometrik bezeme göze çarpmaktadır. 27 yapının bânîsi olan Sahip Ata’nın en anıtsal 
yapısı Gök Medresedir. Gök Medrese süsleme bakımından Erzurum Çifte Minareli Medrese taçkapı 
bezemeleri ile oldukça benzerdir. İki yapıda da yüksek kabartmalı taş işçilik dikkat çekmektedir. Gök 
Medrese taçkapısı üzerindeki hayat ağacı, çift başlı kartal ve hayvan maskları Orta Asya ile 
ilişkilendirilen imgelerdir. Sahip Ata’nın diğer yapılarında görmediğimiz figürlü süsleme Gök 
Medresede karşımıza çıkmaktadır. Taçkapıda kullanılan, göçer halkların yakından tanıdığı imgeler 
buraya özellikle yerleştirilmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi göç eden ve İslamiyet’i yeni yeni 
benimsemiş hatta belki de Müslüman olmayan bu halkla iletişim kurmak için onlara yakın bir dil 
kullanılmıştır. 
     Çifte Minareli Medresede ise figürlü süslemeye yer verilmemiştir. Bezeme üslubunda Çifte 
Minareli Medresede daha farklı bir yol izlenmiştir. Taçkapı cephesinde ilk dikkati çeken 
asimetrikliktir. Taçkapının iki yanına açılan niş ve pencereler asimetrik bir şekilde yerleştirilmiştir. 
Taçkapının süsleme yüzeyi ilk bakışta oldukça simetrik gibi gözükse de ayrıntılı incelendiğinde ilginç 
farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Taçkapı en dış şeridinin alt kısmında bitkisel olarak devam eden 
bezeme birden değişerek geometrik geçmeleri içine almaktadır. Benzer durum dördüncü şeritte de 
karşımıza çıkar. Bu durum yapıya bir yarım kalmışlık havası vermektedir. Ancak her iki değişiminde 
aynı hizada olması ve benzer bir uygulamanın Buruciye Medresesinde de karşımıza çıkması bunun bir 
üslup olabileceğini de düşündürmektedir. 
      Çifte Minareli Medrese bezemesindeki diğer ilginç uygulama girişin kuzeyinde yer alan nişin 
Konya İnce Minareli Medresesi taçkapısının minyatür bir örneği şeklinde tasarlanmasıdır. Bilindiği 
gibi İnce Minareli Medresenin bânîsi Sahip Ata’dır. Anadolu Selçuklu mimarisinin en orijinal 
taçkapılarından biri olan İnce Minareli Medrese’nin Cüveyni’nin medresesinde bir niş üzerinde 
işlenmiş olması cevapsız pek çok soru ortaya çıkarmaktadır. Kölük bin Abdullah’ın tasarladığı bu 
kapının Sivas’ta işlenmiş olması aynı sanatçının burada da çalışmış olabileceğini düşündürür. Fakat 
1260’larda yapıldığı düşünülen İnce Minareli Medrese’nin amel-i üstad ünvanlı mimarının 1270’ler de 
oldukça yaşlanmış olduğu ya da ölmüş olduğu da gözden kaçmamalıdır. Çünkü ölmemiş olmasa dahi 
muhtemelen Sahip Ata’nın yapısı olan Gök Medrese’yi tasarlayabilirdi. Diğer bir fikir de Gök 
Medrese’nin mimarı Kaluyan Konevi’nin Çifte Minareli Medreseyi de tasarlamış olabileceğidir. Bu 
niş ile amel-i üstat Kaluyan Konevi ustasının bir izini Çifte Minareli Medrese’nin duvarına işlemiş 
olabilir. Ancak bu fikirleri destekleyen hiçbir veri bulunmamaktadır. Sadece bu cephenin tasarımını 
yapan ustanın ya da bânî Cüveyni’nin Konya’yı gördüğü ve İnce Minareli’nin taçkapısından 
etkilendiği açıktır. Cüveyni’nin politik anlamda küçük gördüğü Anadolu Selçuklu'da vezir yapısının 
bir noktasına sonsuza kadar iz bırakmış olması bile ince bir detaydır. 
      Çifte Minareli Medresenin bezemesi küçük benzerlikler dışında Anadolu’da rastlanmamış bir 
tasarım da göstermektedir. Bu nedenle yapıda çalışan sanatçı grubunun Cüveyni’nin Tebriz’den 
getirdiği bir ekip olabileceği de düşünülebilir. 
      İki medresenin taçkapı boyutları karşılaştırıldığında inşaat sırasında bir rekabetin yaşandığı bir kez 
daha ortaya çıkmaktadır. Gök Medrese taçkapının eni 12,34 metre iken Çifte Minareli Medresenin 
taçkapısı 12,57’dir. (Tuncer,1986: 110). İki taçkapısı arasında santimetre farkı bulunmaktadır. Bu 
küçük ama önemli fark iki yapının her anlamda bir yarışa sahne olduğunu göstermektedir. 
     Medreselerin taçkapılarında kullanılan malzeme de dikkat çekicidir. Gök Medrese taçkapısının 
tamamı mermer malzeme ile yapılırken Çifte Minareli Medrese taçkapısının bir kısmında mermer 
kullanılmıştır. Mermer malzeme bilindiği gibi taçkapılarda daha çok kitabe için tercih edilmiştir. Gök 
Medrese’de ise mermer süsleme ile bütünlük oluşturup, dekorasyona yeni boyutlar kazandırmaktadır. 
Bu durum Gök Medreseyi çok daha anıtsal ve dikkat çekici hale getirmiştir. Çifte Minareli 



Medrese’de bunu göremeyiz. Gök Medrese’yi tasarlayan usta, boyutsal üstünlüğü Çifte Minareli 
Medrese’ye vermiş ancak kullandığı malzeme ile Gök Medrese’yi daha anıtsal hale getirmiştir. 
 
      Sonuç 
      Anadolu’da 1270’lerdeki siyasi ve toplumsal ortam dikkate alındığında her iki yapının da sadece 
hayır için yapılmış olduğu fikri basit bir açıklama olarak kalmaktadır. Mimari gibi birçok farklı olgu 
ve kişiden beslenen bir sanat dalının sadece bir açıdan ele alınması sağlıklı sonuçlar vermemektedir. 
1271’de Sivas’ta yapılan üç medrese bu durumun en net örnekleridir. Özellikle Çifte Minareli 
Medrese ve Gök Medrese gibi bir döneme damgalarını vurmuş bânîlerin yapılarını birçok farklı açıdan 
incelemek ve değerlendirmek sanat tarihi, tarih ve sosyoloji alanları için yeni kapılar açacaktır. 
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