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BEYAN 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunulduğu, kullanılan 

verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir kısmının bir üniversite 

veya başka bir üniversitedeki başka bir tez çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 

 

                                                                                       Rabia Nilüfer KULAKSIZOĞLU 

                                                                                                              14.05.2020 
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ÖZET 

İslam mimarisinin şekillenmesinde kendi ilkeleri esas olmakla birlikte, bulunduğu 

coğrafya; o coğrafyada yaşayan insanların yaşayış tarzı, fikir dünyasının yanında; zaman 

içerisinde temas halinde olmaya başladığı başka mimari tarzlar da etkili olmuştur. 

Bütüncül bir yaklaşıma sahip olan İslam mimarisi, farklı düşünce ve akımları bünyesinde 

eritmiş; kendi karakterine uygun hal almalarını sağlamıştır. 

XVIII. yy Osmanlı mimarisinin Barok ve Rokoko üsluplarından etkilenmeye ve 

değişmeye başladığı bir dönemdir. Bu çalışmada, XVIII. yy İstanbul’da inşa edilen belli 

başlı camiler incelenmiş, dönemin hakim üslubunun gerekleri doğrultusunda camilerde 

gerçekleşen değişim gösterilmeye çalışılmıştır. 

 

 Anahtar Kelimeler: Barok, Rokoko, Cami, İstanbul 
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ABSTRACT 

In shaping Islamic architecture, along with its principles being the basis, the 

geography in which it is located, the way of living of the people living in that geography, 

other architectural styles that have been in contact with time in addition to the world of 

ideas have also been effective. Islamic architecture, which has a holistic approach has 

dissolved different notions and currents within; it tailored them to fit their own character. 

XVIII. century is an era when Ottoman architecture started to be influenced and 

changed by Baroque and Rococo styles. In this study, certain mosques built in Istanbul in 

XVIII century were examined; in accordance with the requirements of the dominant style 

of the era, the change in the mosques was attempted to be shown. 

 

 Key Words: Baroque, Rococo, Mosque, İstanbul 
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ÖNSÖZ 

Hz. Peygamber (s. a. v.) döneminden, günümüze dek İslam mimarisi, dünyanın 

çeşitli bölgelerinde İslami ilkelere uygun olarak biçimlendirilmeye çalışılmıştır. Mimar 

Sinan döneminde altın çağını yaşayan İslam mimarisi, ⅩⅤⅢ. yy dönem şartları sebebiyle 

zamanla gerilemeye başlamıştır. Bu gerileme; yabancı üslupları bünyesine almasına, 

özünden uzaklaşmasına sebep olmuştur. 

Çalışmamızda; ⅩⅤⅢ. yy’da Türk-İslam mimarisini etkisi altına alan, Barok ve 

Rokoko üslupları ile  ⅩⅤⅢ. yy’da inşa edilen; (Türk) Barok ve Rokoko özellikleri 

gösteren, belli başlı camiler hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Mimari, sadece binaları tasarlama sanatından ibaret değildir. Her bir yapı; 

duyguların, düşüncelerin üzerine inşa edilmiş ve biçimlenmiştir. Mühim olan yapıyı 

oluşturan fikri keşfedebilmektir. İşte o zaman yapı, kendini anlatmaya başlayacak; gerçek 

görünümünü ortaya çıkaracaktır.  

 Çalışma konumuzu mimari alanda seçme nedenimiz, değerli Prof. Dr. Muhitin 

Serin hocamızla beraber, bir dönem boyunca işlemiş olduğumuz İslam Sanatları dersinin 

ve yapmış olduğumuz Edirne seyahatinde incelemiş olduğumuz camilerin; zihnimizde 

oluşturduğu “Her yapı görünenden fazlasını içeriyor” düşüncesinin tetiklediği bir 

merakın sonucudur.  

Tez konumun tespitinden itibaren, çalışmam süresince desteğini, tenkitlerini ve 

tavsiyelerini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Muhittin Serin’e, lisans eğitimim 

boyunca kendisinden istifade ettiğim değerli tüm hocalarıma; bu süreçte maddi ve manevi 

desteğiyle yanımda olan sevgili aileme, özellikle kız kardeşim Ayşe Neslihan 

KULAKSIZOĞLU’na yardımlarından ötürü teşekkür ediyorum. 

  

                                                                             Rabia Nilüfer KULAKSIZOĞLU 

                                                                                            İstanbul, 2020 
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GİRİŞ 

Mimari, toplumların kendilerini ifade etmek için kullandıkları bir araç olarak kabul 

edilebilir. Asırlardır her medeniyet; kendi fikir hayatına, yaşayış tarzına ve bulunduğu 

coğrafyaya uygun olarak karakter kazanmış ve bu karakteri çeşitli eserler inşa ederek, 

dışa yansıtmıştır. Öyle ki her biri geçmişle gelecek arasında kurulu, ışıklı bir köprü 

niteliğinde olmuştur. 

İnsanın var olduğu, her zaman diliminde mevcut olan; düşüncelerini, 

davranışlarını belirleyen din; mimarinin biçimlenmesinde, çeşitliliğinin artmasında en 

büyük etkenlerden biri olmuştur. Her din kendi kurallarına, ibadet biçimlerine uygun 

olarak eserler ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu eserler, ait olduğu dinin karakteristik 

özelliklerinin tezahürü olmuştur.  

İslam mimarisi, özü gereği tevhid ilkesini esas alarak şekillenmiştir. Hz. 

Muhammed’den (s. a. v.) bu yana inşa edilen yapıların, özellikle mescidler ve camilerin, 

gerek coğrafya gerek kültürel farklılıklar sebebiyle mimari kalıplarında değişiklikler 

görülmüştür.  Bunun yanı sıra, zaman içerisinde toplumların karşılıklı iletişimi ve 

etkileşiminin güçlenmesi sonucu İslam mimarisi, başka üsluplara kapı aralamıştır.  

Çalışmamızda, Hz. Muhammed (s. a. v.) döneminden, XVIII. yy Osmanlı 

dönemine dek İslam mimarisinin, camiler esas alınarak, geçirmiş olduğu evreler hakkında 

kısaca bilgi verilmiş; XVIII. yy’da etkisini gösteren Barok ve Rokoko üslupları tanıtılmış 

ve XVIII. yy İstanbul’da inşa edilen, Barok ve Rokoko üslubuna uygun tasarlanmış belli 

başlı camiler hakkında detaylı bilgi verilmeye çalışılmıştır. Camilerin ziyareti, fotoğraf 

çekimi önceden planlanmış olup; ancak COVID-19 virüsünün Türkiye’ye sıçraması 

sonucu alınan tedbirler doğrultusunda cami ziyaretleri yapılamamış; fotoğraflar 

çekilememiştir. Araştırmayı yaparken istifade edilen kaynaklardan eksiklikler 

tamamlanmaya çalışılmıştır.   

Araştırmamız esnasında sanat tarihi, mimari alanında yazılan çeşitli kitap ve 

makalelerden, Kur’an-ı Kerim meali ve hadislerden; büyük ölçüde Doğan Kuban’ın 

Osmanlı Mimarisi ile ilgili eserlerinden istifade edilmiştir. 
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Çalışmamız esnasında XVIII. yy’da İstanbul’da inşa edilen otuz beş cami tespit 

edilmiş; çalışmamızda, aralarından en büyük ve karakteristik olan on cami incelenmiştir. 

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Hz. Muhammed (s. a. v.) 

döneminden, XVIII. yy Osmanlı dönemine kadar, İslam cami mimarisinin teşekkülünden 

bahsedilmiştir. İkinci bölümde, ⅩⅤⅠ. ve ⅩⅤⅢ. yy arası Avrupa’yı etkisi altına alan Barok 

ve Rokoko üsluplarından bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, ⅩⅤⅢ. yy Osmanlı Devleti 

hakkında tarihi bilgi verilmiş ve ⅩⅤⅢ. yy Osmanlı mimarisinde görülen değişim 

sürecinden bahsedilmiştir. Son bölümde, ⅩⅤⅢ. yy inşa edilen belli başlı camiler 

hakkında bilgi verilmiş, camilerin bazı kitabelerine ve çözümlemelerine yer verilmiştir. 
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1. BİRİNCİ BÖLÜM 

İSLAM MİMARİSİ TARİHİ ÇERÇEVE 

Ⅶ. asır başlarında Mekke’nin dini ve içtimai geleneğinde değişim sürecini başlatan Hz. 

Muhammed’in (s. a. v.) mesajı, çeşitli toplumların çabalarıyla, zamanla Arabistan 

Yarımadası’na, daha sonra dünyanın çeşitli bölgelerine yayıldı. Mesajla birlikte, bu 

coğrafyalarda din ve medeniyet birliği kuruldu. 

Yanlış inanç ve ahlaki yaşayışlara karşı mücadele eden Hz. Muhammed (s. a. v) 

ile ashabı, Mekke’de büyük iktisadi sıkıntılar içerisindeydi. Mekkeli müşrikler, 

Müslümanları Mekke’de istemiyor ve dayanılmaz zulüm ve baskılarıyla, Müslümanların 

dini yükümlülüklerini, Mekke’de özgür bir şekilde yerine getirmelerine izin 

vermiyorlardı. Zamanla Müslümanlar için Mekke’de yaşamak bir işkence haline geldi ve 

622 yılında Hz. Muhammed (s. a. v) ve ashabı Medine’ye hicret etmek zorunda kaldı. İlk 

durakları Medine yakınlarında Kuba denilen yerdi. Malesef, Mekke’deki 

imkansızlıklardan ötürü o güne kadar Müslümanların bir araya gelerek namaz 

kılabilecekleri bir yer yoktu. Ancak Hz. Muhammed (s. a. v) burada kaldığı süre 

içerisinde Kuba’da bir mescid inşa ettirmeye karar verdi. Ve o günden sonra, Kuba 

mescidi, ilk mescid olma özelliğiyle Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olmuş oldu. 

Hz. Muhammed (s. a. v), Medine’ye ulaştığında ilk iş olarak mescid yapımına 

karar verdi. İnşası yaklaşık 7 ay süren bu mescid, bugün Hz. Muhammed’in (s. a. v) 

kabrini de içine alan Mescid-i Nebevi idi. İlk temelini Hz. Muhammed (s. a. v.)’in attığı 

mescid; taş temel, kerpiçle kuşatılarak üstü açık avlulu olarak yapıldı. Namaz kılınan 

kapalı kısım, harim (zulla), altı hurma kütüğü ve üstü hurma dallarıyla örtülü üzeri toprak 

olarak inşa edildi.  Mescidin inşasıyla, Müslümanlar burada bir araya geldi ve her namaz 

vaktinde topluca ibadet ettiler. Mescid-i Nebevi yapılırken yanına, bitişik olarak, 

ezvacü’t-tahirat için dokuz oda ve üstü kapalı Suffe denilen bir yer yapıldı. Buraya 

kimsesiz, fakir öğrenciler yerleştirildi ve eğitim-öğretim görmeleri sağlandı. Hz. 

Muhammed’den ders gören Suffe talebeleri, öğretmen olarak görevlendirildi.  

Müşriklerle yapılan pek çok savaşta yaralanan sahabe, Mescid-i Nebevi ‘ye getirildi ve 

ilk tedavi burada yapıldı. Mescid-i Nebevi aynı zamanda idari ve askeri gibi önemli 
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konuların da görüşüldüğü, toplumu ilgilendiren her konunun istişare edildiği ve gelen 

devlet başkanları ve elçilerin de ağırlandığı yerdi. 1      

 

    Fotoğraf 1. Mescid-i Nebevi Plan2  

     (Hayali Olarak Hazırlanmış) 

Sahip olduğu çeşitli fonksiyonlar bakımından, sonraki dönemlerde inşa edilen 

eserlere örnek olan Mescid-i Nebevi ‘nin asıl fonksiyonu “İlk günden takva temeli üzerine 

kurulan mescid, içinde namaz kılmana daha uygundur”3  ayetinden de anlaşılacağı üzere 

mabed olmasıdır.4  

Peygamberimizin vefatından sonra Hulefa-i Raşidin döneminde İslam 

medeniyeti, oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldı. “Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a 

ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından 

korkmayan kimseler imar eder”5 ayetinden ilham alan Hulefa-i Raşidin, Mescid-i Haram 

ve Mescid-i Nebevi başta olmak üzere fethettikleri çeşitli yerlerde; eserleri yenileme, 

genişletme ve inşaat çalışmalarında bulundular.6 

Emevi ve Abbasi dönemlerinde, mescid ve camilerin inşasına önem verildiği 

görülmektedir. Oldukça sade, gösterişten uzak inşa edilen; tek gayesi namaza duran 

Müslümanları dış tesirlerden korumak olan ilk İslam mabedlerinin, Emevi döneminde 

 
1 Mustafa Sabri Küçükaşcı, Nebi Bozkurt “Mescid-i Nebevi,”, DİA 29, s.281-290. 
2 İbrahim Türkeri “Cami Tasarımında Planimetrik Kurgunun Yeniden Tartışılması: İskele Cami 

Tasarımı”, Atlas Internatıonal Refereed Journal On Socıal Scıences 11 (2018): s. 843. 
3 Tevbe Suresi 9/108. 
4 Mustafa Sabri Küçükaşcı ve Nebi Bozkurt,” a. g. m.”  DİA 29, s.281-290. 
5 Tevbe Suresi 9/18 
6 Ömer Yılmaz “Mescid-i Nebevi Hakkında Bazı Teknik Bilgiler”, Diyanet Dergi 17 (2006): s. 52. 
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sanat eseri kimliğine bürünmeye başladıkları görülmektedir.  Plan şemaları ile İslam cami 

mimarisinin teşekkülünde önemli rol oynayan Emevi dönemi camileri arasından Ümeyye 

Cami, erken İslam mimarisinin eserlerinden günümüze ulaşan ilk örnektir. Hristiyanların 

bazilika mabetlerini mimari plan ve süsleme yönüyle örnek alan çatılı, yatay, içe dönük 

bir hacimden oluşan Ümeyye Cami tipi, Anadolu dahil İslam dünyasının pek çok yerinde 

altı asır boyunca uygulandı. Bu dönemde ilk kez mihrab, mimari bir eleman olarak 

karşımıza çıktı. Minber, ana mekan bütününe katıldı ve kapalı ibadet mekanı ile etrafı 

revaklarla çevrili avludan oluşan büyük cami planı da bu dönemde ortaya çıktı. Bu dönem 

inşa edilen gözde camiler, başta Ümeyye olmak üzere; Mescid-i Aksa, Kayravan Cami, 

Kurtuba Cami.7  

 

Fotoğraf 2. Ümeyye Cami8 

Emeviler döneminde yapılan mabetler mimari plan ve şekil bakımından Akdeniz 

ve Suriye mimari üsluplarından yararlanılarak yapılmıştır. Hristiyan mimarisi tesiri 

altında olan Emevilerin yerini, 750 yılında Abbasiler almıştır. Abbasilerle birlikte sanat 

ve kültür merkezinin Bağdat’a geçmesiyle, İslam mimarisinin Bağdat’a göre 

şekillenmiştir. Abbasiler, Mezopotamya ve İran sanatından yararlanmıştır.9 

 
7 Suut Kemal Yetkin, İslam Sanatı Tarihi (Ankara: Güven Basımevi, 1954), s.17-39; Talib Yazıcı, 

“Emeviyye Camii”, DİA 11, s.109-111. 
8 Ahmet Ünal, “Ümeyye Cami” https://img.webme.com/pic/a/ahmet-unal/camiler16.jpg (erişim 

06.06.2020) 
9 Suut Kemal Yetkin,,a. g. e., s.61; Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi (İstanbul: Remzi Kitabevi,2013), 

s.263. 

https://img.webme.com/pic/a/ahmet-unal/camiler16.jpg
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Abbasilerin sahip olduğu şehircilik anlayışı, dini mimariyi ve sivil mimariyi yeni 

bir yönde geliştirmiştir. Birlikteliğin simgesi olan Samarra şehri, dini ve sivil mimari 

alanında yepyeni bir anlayışın somut belgesi olmuştur. Samarra şehrinde inşa edilen 

yapıların muhteşemliği ve eşsizliği, Abbasilerin sanata verdiği değeri ve sahip olduğu 

zenginliği göstermektedir. O dönem inşa edilen, İslam mimarisinin ihtişamını temsil 

eden, Samarra Cami; dönemin inşa edilen en büyük camisidir. Cami alanının dışında inşa 

edilen spiral minare, ayırt edici özelliklerindendir. Samarra Cami ile birlikte, Ebu Dülef 

Cami ve Tolunoğlu Ahmet Cami önemli eserlerdendir. Bu camiler malesef günümüze 

kadar muhafaza edilememiş, harabe halindedirler.10 

 

Fotoğraf 3. Samarra Cami11 

Kuzey Afrikalı Berberi bir karaktere sahip olan Fatimi sanatı, Emevi ve Abbasi 

sanatından önemli ölçüde etkilenmiştir. Camileri ağırlıklı olarak, Abbasilerin çok sütunlu 

cami tipine uygun bir şekilde inşa edilmiştir. Bu camiler; Mehdiye Cami, Sfaks Cami-i 

Kebir, El-Ezher Cami, El-Hakim Cami, El-Akmer Cami, Talayi Cami’dir.  Bir cami, 

önemli istisnadır. El-Cuyuşi Cami, o güne kadar görülmemiş, geleneksel Abbasi cami 

tipinden uzak bir yapıda inşa edilmiştir. Yapımında görülen bazı unsurlar, cami 

yapımında ilk kez kullanılmıştır.12  

 
10Şerare Yetkin, “Abbasiler, Sanat”, DİA 1, s.49-56; Adnan Turani, a. g. e., s.262-264. 
11 Arkeowomen, “Samarra Ulu Cami” https://arkeowomen.blogspot.com/2016/12/samarra-ulu-camii-

mutevekkiliye-camii_30.html (erişim 06.06.2020) 
12 Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi (İstanbul: Remzi Kitabevi,2013), s. 268; Engin Beksaç, “Fatimiler, 

Sanat”, DİA 12, s.237. 

https://arkeowomen.blogspot.com/2016/12/samarra-ulu-camii-mutevekkiliye-camii_30.html
https://arkeowomen.blogspot.com/2016/12/samarra-ulu-camii-mutevekkiliye-camii_30.html
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Fotoğraf 4. El-Cuyuşi Cami13 

İran’ın sahip olduğu kültür üstünlüğünün, Türklere geçmesiyle başlayan Selçuklu 

sanatı; İran Selçukluları ile Anadolu Selçuklularına aittir. İslamiyetle birlikte yeni bir 

karaktere bürünmeye başlayan Türk sanatının, Karahanlılar ve Gazneliler mimarisinde 

gelişimi görülmeye başlanmıştır. İslamiyetin yayılması arzusuyla, bulundukları çeşitli 

bölgelerde camiler başta olmak üzere; medreseler, kervansaraylar, türbeler inşa 

etmişlerdir. Bu dönemlerde gelecek nesillere örnek teşkil edecek olan, mihrap önünde 

kubbeli cami planı ile merkezi cami formunun ilk örnekleri görülmüştür. Hazara Cami ve 

Ulu Cami (Leşker-i Bazar’da bulunan), dönemlerin karakteristik mimari özelliklerini 

yansıtmaları açısından önemli bir yapılardır. 14 

 
13 Sanatın Yolculuğu, “El-Cuyuşi Cami” https://www.sanatinyolculugu.com/el-cuyusi-camii/ (erişim 

06.06.2020) 
14 Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi (İstanbul: Remzi Kitabevi,2013), s.273,273; Ara Altun, 

“Karahanlılar, Mimari” DİA 24, s. 412-414; Suut Kemal Yetkin, İslam Sanatı Tarihi  (Ankara: Güven 

Basımevi, 1954), s. 109. 

https://www.sanatinyolculugu.com/el-cuyusi-camii/
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Fotoğraf 5. Hazara Cami15 

İran’da Sasani mimarisi ile karşılaşan Selçuklular, taklitçi bir yönteme başvurmak 

yerine; Sasani mimarisine şekiller vererek Selçuklu mimarisine has bir karakter 

oluşturmuşlardır.  Medreselerde ilk kez uygulanan; nişlerle çevrili, avlulu plan; camilere 

de uygulanmıştır. Isfahan’da Mescid-i Cuma Cami; eyvanlı avlusu, medrese odalarıyla 

oluşturmuş olduğu yeni cami tipi ile İran ve Orta Asya camilerine hakim olacak bir örnek 

teşkil etmiştir.16 

  

 

 

 

 

 

 
15 Sanatın Yolculuğu, “Hazara Cami” https://www.sanatinyolculugu.com/hazara-diggaron-hazara-

degaron-kislik-camii/ (erişim 06.06.2020) 
16 Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi (İstanbul: Remzi Kitabevi,2013), s.272-274. 

https://www.sanatinyolculugu.com/hazara-diggaron-hazara-degaron-kislik-camii/
https://www.sanatinyolculugu.com/hazara-diggaron-hazara-degaron-kislik-camii/
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Fotoğraf 6. Isfahan Cuma Cami Plan17 

 

 

Fotoğraf 7. Isfahan Cuma Cami18 

 

 
17 Yaşar Çoruhlu, “Isfahan Cuma Cami”, DİA 22, s.504. 
18 Okur Yazarım, “Isfahan Cuma Cami”, https://okuryazarim.com/isfahan-mescid-i-cuma/ (erişim 

06.06.2020) 

https://okuryazarim.com/isfahan-mescid-i-cuma/
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Türklerin, eyvanı, cami planına dahil etmesiyle Abbasilerde görülmemiş bir cami 

kompozisyonu oluşmuştur. Ancak Anadolu Selçukluları bu cami tipini eserlerinde 

uygulamamıştır. Anadolu Selçuklularının inşa ettikleri camiler; ya çok sütunlu mihrap 

önünde kubbeli ya da çok kubbeli yapıda olmuşlardır. Çeşitli kompozisyon 

denemelerinde bulunan Anadolu Selçukluları; Emevi ve Abbasilerde yaygın olan düz çatı 

formunu, eserlerde tercih etmemişlerdir. Genellikle kubbeyle, tonozla örtülü yapılar inşa 

edilmiştir. Konya Alaeddin Cami, Kayseri Ulu Cami, Divriği Ulu Cami dönemin önde 

gelen eserleridir.19 

 

Fotoğraf 8. Konya Alaeddin Cami20 

Arap ülkelerinde camilerin üst kısımlarının, Anadolu’da inşa edilen camilerin 

aksine açık olduğu görülmektedir. Bu durum iklim farklılığından kaynaklanmaktadır. 

Anadolu’ya gidildikçe, iklim şartlarının, üstü açık bir mekanda ibadet etmeyi elverişli 

kılmadığı görülmektedir. Bu durum sahnın üzerini örtme mecburiyetini doğurmuştur. 

Daha sonraları, iç avluyla üstü açık mekan eksikliği giderilmiştir. 

 
19 Adnan Turani, a. g. e., s.276-278. 
20 T.C. Konya Valiliği, “Alaaddin Cami” http://www.konya.gov.tr/alaaddin-cami (erişim 06.06.2020). 

http://www.konya.gov.tr/alaaddin-cami
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Selçuklu Devleti’nin yıkılmasıyla, ortaya küçük devletler çıkmıştır. Bu devletler, 

Selçuklu üslubunu tam anlamıyla benimsememişlerdir. Yeni bir üslup oluşumunda, güçlü 

adımlar atmışlardır. Bu adımlar öyle ki Osmanlı mimarisinin zeminini oluşturmuştur. 

Selçuklu mimarisinde, camilerin kubbeyle, tonozla örtüldüğü yukarıda belirtilmiştir. 

Camilerin çok kubbeyle örtülmesi denemeleri ilk kez Beylikler döneminde 

gerçekleşmiştir. Bursa’da inşa edilen Orhan Bey Cami’nin iki büyük kubbesi; yeni cami 

tipinin, toplu ve geniş bir mekan anlayışını oluşturduğu görülmüştür.21  

 

Fotoğraf 9. Bursa Ulu Cami22 

Selçukluların Beylikler dönemine ilham olmasıyla birlikte; Beylikler döneminde 

yeni mimari öğeler ile yeni tarzların oluşturulduğu görülmüştür. Beylikler döneminde, 

sade ve düz duvarlar biçimlendirilmeye başlanmış; henüz belli bir düzen içerisine 

sokulmayan, pencereler açılmıştır. Aynı zamanda, Selçuklu döneminde medreselerde 

görülen revaklı avlu formu, Beylikler döneminde camilerde uygulanmaya başlanmıştır. 

Diğer bir önemli yenilik ise üstü kubbeli, revaklı son cemaat yeri olmuştur. Aydın 

Oğullarının Birgi’deki Ulu Cami, ilk örneğidir. (depremde bu kısım yıkılmıştır) Bu 

dönemde karşılaşılan zaviyeli ya da tabhane plan, misafirlerin ağırlandığı yer, camilerin 

 
21 Adnan Turani, a. g. e., s.284-285. 
22 Somuncu Baba Türbesi, “Bursa Ulu Cami” https://somuncubabaturbesi.com/bursa-ulu-camii-bursanin-

kalbi/ (erişim 06.06.2020). 

https://somuncubabaturbesi.com/bursa-ulu-camii-bursanin-kalbi/
https://somuncubabaturbesi.com/bursa-ulu-camii-bursanin-kalbi/
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kanatlı bir yapıda görülmesini sağlamıştır.  Daha sonraki dönemlerde bu yenilikler, çeşitli 

camilerde benimsenmiştir. Beylikler döneminin yenilikleri, Osmanoğulları’nın elinde 

zenginleştirilmiş; abidevi bir hal almıştır.23 

Osmanlı sanatı Ümeyye’nin, Orta Asya’nın, Anadolu’nun sanat geleneklerine 

uymakla beraber, yabancı unsurlardan temizlenmiş başka bir karaktere bürünmüştür. 

Osmanlı sanatı, Selçuklu ve Arap mimarisiyle mihrab ve minber haricinde benzerlik 

göstermediği gibi; Bizans sanatıyla da benzerlik göstermez. Önceki eserlerden tamamen 

farklı, kendine has tarzıyla Anadolu’da doğmuştur. Önceki üslupları, iyice içine işlemiş 

ve eritmiştir. Osmanlı, cami-mescid mimarisini geleneksel İslam mekan tipini, yatay 

plandan dikey plana aktarmak ve içine kapanık mimari yapısını dışa açmak arzusuyla, 

köklü bir mimari değişimi başlatmıştır.24 

Osmanlı mimarisinde dönem, dönem şekil, tezyinat değişikliği olduğu 

görülmüştür. Bu değişiklikler sonucu üsluplar meydana gelmiştir. Üsluplar arasında, 

Osmanlı’nın mimaride zirve dönemi yaşadığı üslup; klasik üsluptur. Osmanlı 

mimarisinde klasik üslubun biçimlendiricisi olan büyük usta Mimar Sinan, eserleriyle 

mimarinin eşsiz bir görünüm almasını sağlamıştır. Osmanlı mimarisinin özellikleri 

Mimar Sinan’ın elinde zirveye ulaşmıştır. Mimar Sinan; cami inşasında, “kare prizma 

üzerine kubbe ve prizmanın önünde kubbeli son cemaat yeri ve yanında minare” cami 

formuna uymuştur. İnşa ettiği yapılar o kadar süssüz, sadedir ki; eserler incelenirken 

sadece yapısal biçimlerine odaklanılır. Her sanat eseri, döneminin özelliklerini yansıttığı 

gibi; sanatçısının da karakterini yansıtır. Eserlerin bu denli süsten uzak olması, Mimar 

Sinan’ın ciddi karakterinin bir tezahürüdür.25  

Türk mimarisinin altın çağını başlattığı Şehzade Cami (1544-1548) ile Mimar 

Sinan, payeleri kenara iterek merkezi kubbe etrafında dört yarım kubbe ile mekanda 

bütünlüğü kuvvetle sağlamıştır. İdeal unsurların oluşması açısından, önemli ilk 

basamaktır. En süslü camilerden biri olan Şehzade Cami, Mimar Sinan’ın kalfalık 

eseridir. Eserlerinden de anlaşılacağı üzere; güzelliğin, süslemelerle değil; biçim ve 

 
23 Adnan Turani, a. g. e., s.286; Selçuk Mülayim, “Anadolu Beylikleri, Sanat”, DİA 3, s. 141-143. 
24Mimar Sinan, “Mimar Sinan, Prof. Dr. Aptullah Kuran anlatımıyla, 

https://www.mimarsinan.gen.tr/mimar-sinan-prof-dr-aptullah-kuran-anlatimiyla/ (erişim 08.01.2020). 
25 Adnan Turani, Dünya Sanat Tarihi (İstanbul: Remzi Kitabevi,2013), s.406,411. 

https://www.mimarsinan.gen.tr/mimar-sinan-prof-dr-aptullah-kuran-anlatimiyla/
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sadelikle elde edileceğine inanan Mimar Sinan, daha sonraları bu denli süsleme 

unsurlarına sahip eserler inşa etmemiştir.26 

 

Fotoğraf 10. Şehzade Külliyesi27  

 

  

Fotoğraf 11. Şehzade Külliyesi Harim Kısmından Bir Görüntü28 

 
26 Adnan Turani, a. g. e., s. 413,414. 
27 İsmail Orman, “Şehzade Külliyesi“, DİA 38, s. 483-485. 
28 İsmail Orman, “a. g. m. “, DİA 38, s. 483-485. 
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Mimar Sinan’ın, mimarlık dehasının zirvesi olan, ustalık eserim olarak 

nitelendirdiği Süleymaniye Cami (1557) ise klasik dönemin bütün özelliklerinin bir 

tezahürüdür. Caminin etrafında bulunan yapılarla sağlamış olduğu uyum, küçük bir şehir 

planlamasını anımsatır. Mekanda bütünlük, farklı unsurlarla önceki yapılardan daha da 

güçlendirilmiştir. Kubbelerin eşsiz sıralanışı; kubbelerle, avlu ve minarenin uyumu 

abidevi bir görünüm oluşturmuştur.29 

     

                                                    Fotoğraf 12. Süleymaniye Cami30 

 
29 Selçuk Mülayim, “Süleymaniye Cami ve Külliyesi” DİA 38, s.114-119. 
30 Ahmet Erdem, Süleymaniye Cami (Fotoğraf,2020), Twitter. 
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Ustalık eseri olan Edirne Selimiye Camisi’nde (1575), bütün sahnın tek bir kubbe 

ile örtülmesi, yan kubbelerin kaldırılmasıyla; mekan bütünlüğünde zirveye ulaşılmıştır. 

İslam mimarisinin özünü oluşturan tevhid, birlik fikri, en güzel Selimiye Camisi’nde 

işlenmiştir.  Mimar Sinan’ın yıllar süren denemeleri, bu denemelerle elde ettiği 

tecrübelerinin yanı sıra; Osmanlı’nın en güçlü, en zengin olduğu dönemde mimar olması, 

böyle bir şaheserin inşasında etkili olmuştur. Dikkat edilirse, inşa edilen yapılar oldukça 

büyük, görkemli yapılardır ki bu yapılar oldukça maliyetlidir. Belki de en maliyetlisi 

Selimiye Camisi’dir. Dolayısıyla Osmanlı’nın ekonomik açıdan güçlü olması, Mimar 

Sinan’ın yetişmesini ve abidevi eserler ortaya koyulmasını sağlamıştır.31 

 

Fotoğraf 13. Edirne Selimiye Cami32 

Mimar Sinan’ın vefatı, üslubunun sonraki eserlerde uygulanmasına mani 

olmamıştır. Kalfaları, klasik Sinan üslubunu devam ettirmişlerdir. Mimar Sinan’ın 

vefatından sonra uzun müddet daha devam eden Klasik üslubun son eserleri, Sultanahmet 

Cami ve Yeni Cami olmuştur. Daha sonra Klasik üslup etkisini yitirmiştir.  1700 

 
31 Adnan Turani, a. g. e., s. 421; Selçuk Mülayim ve Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Selimiye Camii ve 

Külliyesi”, DİA 36, s. 430-434. 
32 Selçuk Mülayim ve Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Selimiye Camii ve Külliyesi”, DİA 36, s.430. 
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yıllarından itibaren Osmanlı, Avrupa’yla adeta yer değiştirmeye başlamıştır. 1683 Viyana 

Kuşatması ve 1699 Karlofça Antlaşması ile Osmanlı gerek siyasi gerek ekonomik açıdan 

ciddi gerileme yaşamaya başlamıştır. Bu gerileme, zaruri bir durum oluşmadığı takdirde 

Avrupa’yla ilgilenmeyen Osmanlı’nın, ilgisinin Batı’ya kaymasına; Batı’nın da ilgisini 

Osmanlı’dan çekmesine sebep olmuştur. Osmanlı’nın siyasi, ekonomik açıdan yaşamış 

olduğu sıkıntılar ve devrin sanatçılarının Mimar Sinan üslubuna karşı olan 

hoşnutsuzluklar, Batı kültürünün benimsenmesinde büyük rol oynamıştır. Mimar Sinan 

üslubundan sonra yenilik arayışına giren sanatçılar; Batı kültürünün etkisine kapılarak 

geleneksel esasların şekillendirilmesi sonucu, yeni bir üslup oluşturulmuştur.  33  

Ⅲ. Ahmed dönemiyle başlayan Batı’nın kültür ve sanat hareketleri, Osmanlı’da 

değişimi başlatmıştır. En çok mimari alanda hissedilen bu değişim, devlet ricalinin hayran 

kaldığı ve benimsemeye başladığı Barok ve Rokoko üslubunun etkilerinin bir sonucudur. 

Lale Devri’nde değişim kuvvetli değildir, ayrıntılarda kendini gösterir; ancak Ⅲ. Ahmet 

döneminden sonra Ⅲ. Osman, Ⅲ. Mustafa Ⅰ. Abdulhamit ve Ⅲ. Selim dönemlerinde, 

Osmanlı Barok ve Rokoko üslubu doğmuştur. Yabancı unsurlar, geleneksel unsurların 

yerini almaya başlamıştır.34 

Dikkat çekilmesi gereken husus, Türk sanatı, çeşitli üslupların her ne kadar tesiri 

altında kalmış olsa da mimari kalıplar terk edilmemiştir. Sadece ayrıntılarda üslubun 

gerektirdiği unsurlara yer verilmiş ve Türk-İslam sanatına uygun olacak şekilde 

benimsenmiştir. Dolayısıyla ⅩⅤⅢ. yy boyunca Avrupa sanatına tam teslim olmayan 

Osmanlı mimarisi için,  Avrupai bir karaktere büründüğü söylenilemez. 

Bu çalışmada ⅩⅤⅢ. yy Türk Barok üslubu ve Türk Rokoko bezemesinin, 

Osmanlı üzerindeki etkisinden bahsedilecektir. Ancak ondan önce Türk Barok üslubu ve 

Türk Rokoko bezemesini daha iyi anlayabilmek için, Avrupa’daki Barok ve Rokoko 

üslubuna bakmak yararlı olacaktır. Oluşturulan bu mukayeseli tablo, geniş bir bakış açısı 

sağlayacaktır. 

 

 
33 Adnan Turani, a. g. e., s. 430-432; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2019) 

s.271-276. 
34 Ayda Arel, On Sekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci (İstanbul: İTÜ Mimarlık 

Fakültesi, 1975 s. 9-14. 
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2. İKİNCİ BÖLÜM 

BAROK MİMARİSİ ve FRANSIZ ROKOKOSU  

ⅩⅤⅠ. yüzyıl sonlarında İtalya’da ortaya çıkan, ⅩⅤⅢ. yüzyıl ortalarına kadar devam eden 

Barok üslubu, Avrupa’nın büyük bir bölümü ile Latin Amerika’yı tesiri altına almıştır. 

Üslubun, tesir ettiği her yerde, oranın yöresel eğilimiyle kaynaşmasının tabii bir sonucu 

olarak ayrıntılarında, ülkeden ülkeye dikkat çekecek farklılıklar oluşmuştur. Bu şekilde 

çeşitli dallara ayrıldığını söylemek mümkündür ki, Türk Barok üslubu bunlardan biridir.35 

Barok mimariyi tanımak, Osmanlı mimarisi üzerindeki etkisini anlayabilmek 

açısından önemlidir. İlk olarak Barok üslubunu, benzer nitelikler taşıdığı Rönesans 

üslubu ile karşılaştırmak, zira Barok sanatçıları, Rönesans üslubunu benimsediklerini 

ifade ederler ancak ayrıntılar dikkate alındığı takdirde iki üslubun birbirlerinden zıt 

düştüğü görülmektedir, daha sonra Barok mimariyi en iyi şekilde gözler önüne seren 

Borromini’nin bir eserini yakından incelemek Barok mimariyi tanımada faydalı 

olacaktır.36  

Rönesans üslubuna ait mimari eserler, ne kadar durağan, süssüz, abartıdan uzak, 

sade eserler ise; Barok üslubuna ait mimari eserler bir o kadar gösterişli, sonsuzluğu 

hissettirmeyi arzulayan, hayal gücüne fısıldayan, hareketli, dalgalı, kıvrımlı eserlerdir. 

Barok kelimesi, gayri muntazam incilere verilen barroco isminden gelir. Gerek isminden 

gerek eserlerden anlaşılacağı üzere; Barok, hareketliliği, gösterişliliği temsil eder. Kural 

tanımayan tavrıyla Barok üslup, sanatçıya ruhunu yansıtması için adeta bir şans verir. 

Barok mimari, mekandaki ışık tezatlığıyla da farklılığını ortaya koyar. Bu tezatlık, 

kendine has mimari motiflerin öne çıkarılması, dikkati belli bir yere çekmesi ve göz alıcı 

bir hale getirilmesi adına gerçekleştirilen bir ışık oyunudur. Diğer bir vasfı, daha çok figür 

ve motiflerde hissedilen optik illüzyondur. Maksat mimaride derinlik hissini arttırmaktır. 

Bir diğeri ise Rönesans üslubunda mekan da kapalılık anlayışının, aşılmaya 

 
35 Bkz. Nurhan Atasoy, “Barok” DİA 5, s.81; Flavio Conti, Barok Sanatını Tanıyalım, çev. Solmaz 

Turunç (İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, t.y.), s. 3-6. 
36 Flavio Conti, Barok Sanatını Tanıyalım, çev. Solmaz Turunç (İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, t.y.) 

s.4; Nurhan Atasoy, “Barok” DİA 5, s.81. 
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çalışılmasıdır. Bu vasfıyla Barok üslup, dış aleme kapı aralayarak sonsuzluk hissine 

ulaştırmayı hedefler.37  

San Carlo alle Quattro Fontane kilisesi, dış cephede dalgalanan, kavisli yüzey; iç 

mekan da karmaşık geometrik formlar, dekoratif çiçekler ile elde edilen şaşırtıcı bütünlük 

ve bütün formları dikkat çekici kılan kubbeden yayılan saf ışık ile barok üslubunun tipik 

örneklerindendir.38 

 

Fotoğraf 14. San Carlo alle Onattro Fontane Kilisesi39 

Doğan Kuban eserinde Barok mimari elemanlarını saymıştır: 

“Duvarlar dalgalı, mulürler, kornişler fazla çıkıntılıdır. Frontonlar yuvarlak 

hatta kesilmiş, kenarları kıvrılmıştır. Kolon ve pilastr’lar hiç fark 

 
37 Flavio Conti, Barok Sanatını Tanıyalım, çev. Solmaz Turunç (İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri, t.y.) 

s.4-17; Doğan Kuban, “Türk Barok Mimarisi Hakkında Bir Deneme” (Yeterlik Çalışması, 1954), s.8. 
38 Khan Academy Tr, “Barok Sanatı, Borromini, San Carlo alle Quattro Fontane, 
http://www.khanacademy.org.tr/sosyal-bilimler-ve-sanat/sanat-tarihi-/avrupa'da-barok-sanati'ndan-

neoklasik-sanat'a/barok-sanati/borromini,--san-carlo-alle-quattro-fontane/8619 (erişim 23.03.2020)” 
39 Yapının Öyküsü, “San Carlo alle Onattro Fontane Kilisesi” 

https://twitter.com/yapinin_oykusu/status/1151506905124261890?lang=tr (erişim 06.06.2020) 
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gözetilmeden birbirlerinin yanında ve küçüklü büyüklü kolon 

nizamları birbirlerinin içinde kullanılırlar. Kolosal kolon nizamı da 

Barok mimarisinin karakteristiklerindendir. Bombeli şekiller pek 

makbuldür. Ayrıca süs olarak terme’ler, maskeler, trophѐe tabir edilen 

muhtelif eşyalardan yapılan demetler, sfenksler veya sfenkslerle 

karışık yaprak frizleri, ikili, üçlü, dörtlü, profille, bayrak, kumaş 

kıvrımı, çelenk şekillerinde alçı dekorlar, insan figürleri, deniz kabuğu 

motifleri, bilhassa dekorasyonun kesişme noktalarını örten kartuşlar 

Barok dekorasyon lügatinin başlıca elemanlarıdır.”40 (Kuban 1954)  

 

 Osmanlı’da karşılaşılan üslupsal değişimin bir diğer kaynağı olan Fransız 

Rokokosu, ⅩⅤⅡ. yüzyılın sonu ile ⅩⅤⅢ. yüzyılın başında Fransız sanatçıları tarafından 

oluşturulmuştur. Rokoko, Barok’tan ayrı bir üslup olarak kabul edilmez. Barok’un son ve 

en süslü evresidir. Barok, daha çok mekan mimarisindeki bir değişiklik iken; Rokoko, iç 

dekorasyondaki yaratıcılıktır. “S” ve “C” kıvrımları, esere hareketlilik katan dikkat çekici 

Rokoko motiflerinden biridir.41 

 

3. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ⅩⅤⅢ. yy OSMANLI MİMARİSİ 

1. ⅩⅤⅢ. yy Tarihi Çerçeve 

ⅩⅤⅢ. yy’da Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı’ya yöneldiği görülmektedir. Bu 

alışılagelmiş bir durum değildir. Zira yukarıda da bahsedildiği üzere Osmanlı, zaruri bir 

durum olmadığı müddetçe Batı’da olup bitenle ilgilenmemiştir. Kendi kendine yeten bir 

millet olmuştur, ta ki 1700’lü yıllara kadar. ⅩⅤⅢ. yy’da Osmanlı’nın yönünü Batı’ya 

çevirmesinin, Batı’nın kültürel, sanatsal kimliğini benimsemeye, kendi değerler 

sisteminden taviz vermeye başlamasının nedenleri ne olabilir? Sadece Mimar Sinan 

üslubuna karşı hoşnutsuzluğun bir sonucu mudur? Yoksa dönemin şartları mı bunu 

gerektirmiştir? 

 
40 Doğan Kuban, a. g. e., (Yeterlik Çalışması, 1954), s.9. 
41Hatice Aksu, “Rokoko”, DİA 35, s. 159-160; Doğan Kuban, a. g. e., (Yeterlik Çalışması, 1954), s. 9-12 
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İkinci Viyana Kuşatmasından (1683) sonra, şartlar gereği Osmanlı’nın, Batı’nın 

lehine imzalamak zorunda kaldığı Karlofça antlaşmasıyla Osmanlı ilk kez toprak 

kaybetmiş, gerileme yolunda ilk adım atılmıştır. Artık Osmanlı, Avrupa karşısında yeni 

bir konum almıştır. Osmanlı, Karlofça antlaşmasından sonra, küçük başarılar yanında 

Batı lehinde ciddi askeri başarısızlıklar yaşamıştır. Bunun üzerine, Osmanlı’nın zihninde 

beliren “Batı’da neler oluyor?” sorusuna cevap aramak üzere, 1720 yılında Ⅲ.Ahmed 

döneminde Yirmisekiz Çelebi Mehmed başkanlığında, kalabalık bir heyet Paris’e 

gönderilmiştir. Zihinlerde beliren bu soruya sadece askeri başarısızlıklar mı sebep 

olmuştur? Osmanlının ilim dünyasındaki değişimlerde etkili olmuş olabilir midir? 42 

Fatih dönemiyle birlikte Osmanlı’nın ilmi anlamda ciddi gelişmelere sahne 

olduğu görülmektedir. Ancak ⅩⅤⅠ. yüzyıl başından itibaren ilmi gelişmelerin yerini 

durağanlık almıştır. Bu durağanlığın en büyük sebeplerinden biri, padişahların karakter 

ve eğilimidir. Her çeşit ilme, nereden geldiğine bakmaksızın kapılarını aralayan Fatih’in 

eğiliminin, sadece siyasi ve askeri değil, aynı zamanda ilmi olduğu görülmektedir. Fatih 

döneminden. ⅩⅤⅢ. yüzyıla gelindikçe, padişahların eğilimlerinin farklılaştığı, ilimlere 

bilhassa müspet ilimlere karşı ilgisizliğin arttığı görülmektedir. Öyle ki ülkeye Batı’nın 

çevirdiği kitaplar girmiyor, matbaanın kurulmasına, yeni fikirlerin beyanına izin 

verilmiyor idi. Osmanlı adeta, Batı’yla rolleri değiştiriyordu. Padişahların eğilimi zevk, 

safa ve eğlenceden ibaret olması durumu daha da zorlaştırıyordu.43 

İşte Osmanlı İmparatorluğu ⅩⅤⅢ.yy’a, askeri başarısızlıkların ve ilme uzak 

olmanın getirdiği ekonomik yetersizlik ve cehalet sonucu zihninde beliren “Batı’da neler 

oluyor?” sorusu ile ilgi ve alakasını Batı’ya yönlendirmiş bir şekilde girer.  

1.1 Lale Devri Mimarisi ve Bezemesi 

Osmanlı’nın Batı’ya bilhassa Fransa’ya eğilimi, Yirmi sekizinci Mehmet Çelebi’nin, 

Fransa’ya elçi olarak gönderilmesi üzerine yazmış olduğu mektubu, dönemin padişahı Ⅲ. 

 
42 Adnan Turani, a. g. e., s.654; Tolga Uslubaş ve Yılmaz Keskin, Alfabetik Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi 

(İstanbul: Karma Kitaplar,2007), s.308; Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi (İstanbul: Yem Yayın, 2007) 

s.499. 
43 Adnan Adıvar, Osmanlı Türklerinde İlim (İstanbul: Remzi Kitabevi,2000) s.31,71-72. 
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Ahmet’in ve sadrazam Damat İbrahim Paşa’nın okuması, Fransız yaşayış ve imar 

şekillerini merak etmesiyle belirginleşmiştir.44 

Mektup, beraberinde yenileşme getirmiştir. Bu yenileşmenin öncüsü sultanlar ve 

devletin ileri gelen isimleridir. Vurgulanmalıdır ki, yenileşme hareketi toplumun her 

kesiminde kabul görmemiştir. Bilhassa ulema kesim karşı çıkmıştır. Bu karşıtlık, 

yenileşmenin Payitaht’ta görüldüğü kadar, Anadolu’da etkisinin görülmesine engel 

olmuştur fakat Osmanlı mimarisinde, bezemesinde değişime engel olamamıştır. 

Yenileşmenin somut örnekleri daha çok Payitaht’ta görülmüştür. Bu dönemde, bütün 

alanlarda yenileşmenin izlerine rastlanır ama en çok da mimaride örnekleri vardır.45 

Yenileşme hareketini iki aşamada incelemek gerekir. İlk yenilik Lale devrinde 

gözlemlenir. Bu devirde klasik döneme ait bezeme türlerinin, farklı ve yeni bir tarzla 

işlenildiği görülmektedir. Batı’ya ait süsleme örnekleri azdır. Bu devirde Barok ve 

Rokoko etkisinden söz edilemez. Ancak klasik dönemden farklı olarak, bitkisel 

bezemelerin natüralist şekli ile, ileriki dönemlerde benimsenecek olan Barok ve Rokoko 

için çözülme başlamış, zemin hazırlanmıştır.46  

Lale devri bezemesi, daha çok çeşme ve sebillerde kendini gösterir. Lale devrine 

kadar Osmanlı mimarisinde, süslemeleriyle dikkat çeken çeşmeler mevcut değildir. 

Ancak bu devirde bezemeleriyle dikkat çeken, kentin süsleri olarak ilan edilen, meydan 

çeşmeleri inşa edilir. Örneklerinden biri Üsküdar Ⅲ. Ahmed çeşmesidir. Üst örtüsünün 

üzerine oturtturulmuş sembolik kubbesi, lale devrinin bitkisel bezemeleri ile 

hareketlendirilmiş duvarları, çeşmelere yer açmış dört köşesi, ile o güne kadar eşi 

görülmemiş bir kompozisyon teşkil eder.47 

 

 

 
44 Ayda Arel, On Sekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci (İstanbul: İTÜ Mimarlık 

Fakültesi, 1975) s.21. 
45 Doğan Kuban,a. g. e. s. .507. 
46 Ayda Arel, On Sekizinci Yüzyıl İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci (İstanbul: İTÜ Mimarlık 

Fakültesi, 1975 s.42; Fazilet Koçyiğit, “Lale Devri Çeşmelerinin Karakteristik Özellikleri”, Adıyaman 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (7): s.30, 31. 
47 Doğan Kuban, a. g. e. s.509, 511. 
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Fotoğraf 15. Ⅲ. Ahmed Çeşmesi48 

Sultanların ekonomik, siyasi zorluklara rağmen sanata olan eğilimleri oldukça 

dikkat çekicidir. Patrona Halil isyanıyla birlikte toplumsal sorunlar artış göstermiştir. 

Ancak buna rağmen Ⅰ. Mahmud, Ⅲ. Ahmed gibi sanata olan eğiliminden taviz 

vermemiştir. İnşaatlara bilhassa çeşme, sebil yapımına devam edilmiştir.49 

 

 

 

 

 
48 Semavi Eyice, “Ahmed Ⅲ Çeşmesi”, DİA 2, s.38. 
49 Ayda Arel, a. g. e., s.46. 
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1.2 Türk Rokoko Bezemesi ve Türk Barok Üslubu 

Yenilikte ikinci aşama, Lale devri bezemesi yerini Rokoko bezemesine bırakmasıyla 

başlar. 1740 yılından itibaren mimaride klasik motiflere rastlanmaz. Şaşırtıcı bir şekilde, 

Rokoko bezemesi Ⅰ. Mahmud döneminde bir anda rağbet görmeye başlar. Rokoko 

bezemesinin ilk sistematik örneği, Mehmet Emin sebilidir. Ama bundan önce alametleri 

Ⅲ. Ahmed çeşmesinde görülmüştür.50 

 

Fotoğraf 16. Mehmet Emin Sebili51 

Avrupa’da barok üslup, Rokoko bezemeden daha önce etkisini göstermiştir. 

Ancak Osmanlı’da görüldüğü üzere Rokoko bezeme, Barok üsluptan daha önce 

görülmüştür. Bu dönem her ne kadar Barok dönem olarak adlandırılsa da eserler 

incelendiğinde, değişimin daha çok bezemesel olduğu görülmektedir.52  

Yukarıda da bahsi geçtiği üzere, Osmanlı her ne kadar Batı’yı örnek almaya 

başlasa da mimari kalıplarından vazgeçmemiştir. Değişim ayrıntılarda gerçekleşmiştir. 

Bunun en büyük nedeni, Osmanlı’nın sahip olduğu İslam anlayışıdır. Barok, heykellerin 

 
50 Doğan Kuban, a. g. e., s. 517; Ayda Arel, a. g. e., 1975 s. 51. 
51 Mustafa Cambaz, “Mehmet Emin Sebili”, (fotoğraf, 2010), Mustafa Cambaz. 
52 Doğan Kuban, a. g. e., s. 508. 
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ön planda olduğu bir üsluptur. Ancak, heykelcilik İslam anlayışına ters düşmektedir. 

Bundan dolayıdır ki Barok üslup, Avrupa’da zuhur ettiği şekliyle Osmanlı’da 

görülmemiştir. Zira Avrupa Barok’unu oluşturan düşünce yapısı ile Türk Barok’unu 

oluşturan düşünce yapısı hiçbir zaman aynı olmamıştır. Türk mimarlarının, Avrupa 

Barok’u ve Rokoko’sunu kendi değerler sistemine uygun olarak şekillendirmesi sonucu, 

Avrupai tarzdan uzak Türk Barok Üslubu ve Türk Rokoko Bezemesi oluşmuştur.53 

Rokoko ve Barok eğilimler, zamanla İstanbul mimarisinin görünümünü 

değiştirmiştir. Mimari eserlerde, eğrisel biçimlerin, iç bükey profillerin, daha zengin 

silme takımların, “S” ve “C” kıvrımların, bitkisel motiflerin kullanımının 

yaygınlaşmasıyla; hareketsiz, abartıdan uzak, durağan eserlerin yapımı neredeyse 

unutulmuş, yerini daha dinamik, kıvrımlı, gösterişli eserler almıştır. Barok’un aksine 

Rokoko bezeme, dönemin en çok inşa edilen yapılarında, yani çeşmeler ve sebillerde 

kendini gösterir. Başta Mehmet Emin Sebili olmak üzere, Saadettin Efendi Sebili, Beşir 

Ağa ve Hasan Paşa Sebili, Recai Mehmed Efendi Çeşmesi kompozisyonlarıyla, rokoko 

bezemeye örnek teşkil eder. Barok, daha büyük bir hareketliliği temsil eder. Bu 

hareketliliğe, ilk defa temeli Ⅰ. Mahmud döneminde atılan, Ⅲ. Osman döneminde inşası 

tamamlanan, Nuruosmaniye Külliyesi’nde rastlanır. 54  

Ⅲ. Mustafa’nın, öncüleri kadar inşaat eğilimi olmamasının yanında, dönemin 

şartlarının da elverişli olmamasına rağmen; Laleli Külliye’si, Ayazma Cami’si ve Fatih 

Cami’sinin kurucusu olarak ve 1766 yılında gerçekleşen büyük deprem sonrasında, 

payitahtın imarı olarak bilinmesi, Sultan’ın sanat ve mimariden uzak kalamadığını 

göstermektedir. Ⅰ. Abdülhamid döneminde ciddi kayıplar yaşanmıştır. Bu kayıplar, inşaatı 

her ne kadar sınırlandırmış olsada, kayda değer eserler bu dönemde de inşa edilmiştir. Ⅲ. 

Selim dönemindede, çeşitli yapılar inşa edilmiştir. Bu dönem inşa edilen yapıların ayırt 

edici özelliği; geleneksel mimari unsurları ile yabancı unsurların iyice kaynaşmış 

olmasıdır. Bu dönem yeni yapı işlevleriyle karşılaşılır.55 

 

 
53Doğan Kuban, a. g. e., s. 508. 
54 Doğan Kuban, a. g. e., s. 517,518. 
55 Ayda Arel, a. g. e. s.69-86. 
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4. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ⅩⅤⅢ. yy İSTANBUL’DA BAROK ve ROKOKO CAMİLER 

1. Camiler 

1.1 Nuruosmaniye Cami  

Barok üslubunun en karakteristik eseri olan Nuruosmaniye Camisi’nin inşasına, Ⅰ. 

Mahmut döneminde, 1748’de başlanılmıştır ancak Ⅰ. Mahmut’un eski cami tipini terk 

etme arzusu, dönemin ulemalarının engelleriyle karşılaşmasına sebep olmuştur. Bu 

nedenle, inşasına Ⅰ. Mahmut döneminde başlanılan Nuruosmaniye Külliyesi, Ⅲ. Osman 

döneminde, 1755’te tamamlanabilmiştir. Mimarı Simon Kalfa adında bir Rum’dur. 56 

  

Fotoğraf 17. Nuruosmaniye Cami57 

 

 
56 Celal Esat Erseven, Türk Sanatı Tarihi (İstanbul: MEB, 1956), s.412. 
57 Cemal Emden, Nuruosmaniye Cami, (fotoğraf, 2007), Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi (İstanbul: Yem 

Yayın, 2007). 
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Fotoğraf 18. Nuruosmaniye Camisi’nin Planı58 

Nuruosmaniye Külliyesi’nin kentsel çevreye uyma çabası, ilktir. Klasik döneme 

bakıldığında külliyelerin, kentsel çevreden bağımsız inşa edildikleri görülmektedir. 

Dönemin ekonomik şartları sebebiyle, Nuruosmaniye Külliyesi’nden sonra büyük 

külliyeler inşa edilememiştir. İnşa edilen son büyük külliye, Nuruosmaniye Külliyesi’dir. 

Külliye, camiyle birlikte; medrese, imaret, kitaplık, türbe, hünkar kasrı, sebil ve çeşmeden 

oluşmaktadır.59 

Nuruosmaniye Cami, alışılagelmemiş cami planıyla dikkat çeker. Klasik dönem 

cami planlarında karşılaşılan dikdörtgen cami avlusu, yerini Avrupa Barok’uyla 

ilişkisinin bir simgesi olarak kabul edilen, kesik uzun elips biçiminde bir avluya bırakır. 

Cami planı, Şehsuvar Sultan’ın türbesi, imaretin planı, caminin kütle tasarımı ile sütun 

başlıklarında, taçkapı kavsaralarında, kornişlerinde, sebil ve çeşmelerinde görülen 

ayrıntıları özgün olmasıyla birlikte Nuruosmaniye; kubbeli harimi, yan revakları, harim 

ve avlu arakesitinde minarelerin konumu ile klasik dönemin izlerini de taşır.60  

 
58 Semavi Eyice, “Nuruosmaniye Külliyesi”, DİA 33, s.264. 
59 Doğan Kuban, a. g. e., s.527,528. 
60 Doğan Kuban, a. g. e., s. 528. 
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Fotoğraf 19. Nuruosmaniye Cami Avlusu61 

Dış avludan merdivenlerle revaklı avluya ulaşılır. Avluda dikkat çeken nokta, 

klasik dönemde cami avlularının ortasında görülen şadırvan yapısının olmayışıdır. 

Abdest almak için musluklara, dış avluda yer verilmiştir. İki şerefeli, iki minareye 

sahiptir. Gövdeleri uzun, düz çizgilerle sarmalıdır.  Klasik dönem izini taşıyan merkez 

kubbe anlayışının burada da mevcut olduğu görülür. Kubbe, harimi örter niteliktedir. 

Mihrab, dışarı çıkıntılı bir yarım kubbeyle örtülüdür. Caminin dış yüzeyinde birçok 

pencerenin olması, cami yükünün duvarlara değil; içeride bulunan, gizli sekiz fil ayağına 

yüklendiğini gösterir. Caminin içine girildiğinde hareketli, gösterişli, aydınlık bir mimari 

ziyaretçileri karşılar. Klasik dönemde görülen sadeliğin yerini abartılı ayrıntıların, “S” ve 

“C” eğrilerin, özgün kabartmaların, bezemelerin ve oymaların, aldığı görülür. Görülen 

abartılı ayrıntıların her biri Türk Barok üslubunu temsil eder. Kapıların, pencerelerin 

kemer profillerinde, büyük kapıların nişlerinin üst bölümlerinde, pencerelerdeki 

desenlerde, mihrap ve minberde kısaca bu mekandaki her şey de, Türk Barok üslubunun 

izleriyle karşılaşmak mümkündür.62  

 
61 Şebnem Coşkun, Nuruosmaniye Cami, (Fotoğraf, 2018), Anadolu Ajansı. 
62 Doğan Kuban, a. g. e., s. 536; Semavi Eyice, “Nuruosmaniye Külliyesi”, DİA 33, s.264-266, Ahmet 

Anapalı, “Tarihte Yürüyen Adam-Nuruosmaniye Camii” Youtube (06.01.2018), 00:35:00-00:36:00. 
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Camideki kitabeler ve yazılar, devrin en iyi hattatları Ali Efendi, Mehmed Rasim, 

Fahreddin Yahya, Seyyid Abdülhalim tarafından yazılmıştır.63  

Külliyenin diğer yapılarında da cami de görüldüğü kadar olmasa da barok 

ayrıntılar hakimdir. Caminin doğu tarafında, yan cepheleri pencereli hünkar kasrına ve 

hünkar mahfiline ulaştıran büyük bir rampa vardır. Dış avluda kıble istikametinde yer 

alan, on iki talebe odası ve bir dershaneden oluşan medrese, oranlarının çok yüksek ve 

dar oluşuyla klasik medreselerden ayrılır. Medreseye batıdan bitişik olan imaret, 

asimetrik planıyla, büyük mutfağıyla, beşik tonozlu büyük aşhanesiyle özgün bir yapıdır. 

Caminin kuzeydoğu yönünde yer alan kütüphane, dalgalanan yüzeyleri ve eliptik iç 

mekanıyla özgün bir yapıya sahiptir. Şehsuvar Sultan Türbesi, kütüphane ile hünkar kasrı 

arasında yer alır. İç bükey kornişleri, zengin silmeleri, kemer profilleri ile barok üslubun 

izlerini taşır. İçeride Ⅲ. Osman’ın annesi Şehsuvar Valide Sultan yatmaktadır. Türbe ile 

hünkar kasrı arasında Hibetullah Sultan ve Ⅱ. Mahmud’un bir kızı ve dokuz oğlu 

gömülüdür. Sebil ve çeşme, işlemeleri ve motifleriyle Türk Barok üslubunun güzel 

örneklerindendir.64   

 

 

 

 
63 Doğan Kuban, a. g. e., s. 695 
64 Doğan Kuban, a. g. e., s. 536; “Semavi Eyice, a. g. m.”, DİA 33, s.264-266. 
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                               Fotoğraf 20. Nuruosmaniye Camisi’nin Minberi65 

 
65 Cemal Emden, Nuruosmaniye Cami, (Fotoğraf, 2007), Doğan Kuban, “a. g. e.” 
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Fotoğraf 21. Şehsuvar Valide Sultan Türbesi66 

 

 
66 Semavi Eyice, “a. g. m.”, DİA 33, s.264. 
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1.2 Ayazma Cami 

1757-1760 yılları arasında, Üsküdar’ın Salacak sırtlarında, Ayazma Sarayı’nın bahçesine, 

Ⅲ. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan adına inşa ettirilmiştir. Bina emini 

İshak Ağa’dır. Caminin müştemilatı, sıbyan mektebi, hamam, muvakkithane ve çeşmedir. 

Sadece çeşme, günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.67  

 

Fotoğraf 22. Ayazma Cami68 

Mekan dikdörtgen planlı olup, tek kubbeyle örtülmüştür. Alışılagelmeyen 

yüksekliği ile heybetli bir yapı olma özelliği taşır. Bu eserde Nuruosmaniye Cami’yi 

anımsatan Barok özelliklerle karşılaşılır ancak fark vardırki, bu özellikler 

Nuruosmaniye’de olduğu kadar Barok’u yansıtmaz. Türk mimarlar tarafından Barok’un 

etkisi azaltılmıştır.  Üç bölümlü son cemaat yerini takip eden esas mekan, kubbe ile 

örtülüdür. Caminin sol tarafında hünkar mahfiline bağlı, hünkar köşkü 

 
67 Semavi Evice, “Ayazma Cami”, DİA 4, s.230. 
68 Üsküdar Belediyesi, “Ayazma Cami”, https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/erehber/camiler/8/ayazma-

camii/26 (erişim 06.06.2020) 

https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/erehber/camiler/8/ayazma-camii/26
https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/erehber/camiler/8/ayazma-camii/26
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bulunmaktadır.Ayazma Cami, yabancı unsurların  yanı sıra klasik mimari geleneğinden 

de izler taşır. Minber, mihrap ve kürsüdeki taş işçiliğinin gösterişli, hareketli yapısı ve  

hünkar mahfilinin göz alıcı tezyininin yanında; pencerelerde Türk mimarisi özelliklerini 

taşıyan kemerlerde kullanılmıştır.69  

 

Fotoğraf 23. Ayazma Cami Planı70 

 

 

 

 
69 Ayda Arel, a. g. e.,1975 s. 69-70; Semavi Evice, a. g. m., DİA 4, s.230-231, Bilgi Ambarı, 

“Üsküdar/Ayazma Camii Hakkında Bilgi” Youtube (05.03.2018) 00:00:00-00:03:00. 
70 Doğan Kuban, “a. g. e. “, s.543. 
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Fotoğraf 24. Ayazma Camisi’nin Minberi ve Mihrabı71 

 

 

 

 

 

 
71 Semavi Eyice, “a. g. m.”, DİA 4, s.230. 
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Fotoğraf 25. Ayazma Camisi’nin Zengin Taş İşçiliğine Sahip Vaaz Kürsüsü72 

Camideki yazıların, Seyyid Abdullah ve Seyyid Mustafa tarafından yazıldığı 

bilinmektedir. Caminin duvarlarında Türk köşkünün minyatürü şeklinde tasarlanmış 

kuşevleri ilgi güçlü bir işçiliğin eseridir. Caminin haziresinde, saray mensuplarının 

gömülü olduğu bilinmektedir. Camiyle birlikte inşa edilen, alışılmamış biçimdeki çeşme; 

avlu duvarının bir köşesine inşa edilmiştir. Kitabe şairi, Zihni’dir.73 

 

 

 
72Semavi Eyice, “a. g. m.”, DİA 4, s.231. 
73 Semavi Evice, “a. g. m.”, DİA 4, s.230-231. 
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1.3 Laleli Cami 

 İsmini Laleli Baba adında bir yatırdan alan Laleli Cami, 5 Nisan 1760- Ekim 1763 

tarihleri arasında Ⅲ. Mustafa döneminde inşa edilmiştir. Cami, Hacı Ahmet Ağa 

tarafından başlanmış; Mehmet Tahir Ağa tarafından bitirilmiştir. 1766 yılında 

gerçekleşen büyük deprem sonucu, harap olan cami; 1783 yılında  Mustafa Ağa 

tarafından tamir edilmiştir. Cami külliyesi  imaret, çarşı, dükkanlar, çeşmeler, sebil, türbe, 

medrese, han, mumhaneden ve daha sonraları eklenen muvakkithane oluşmaktadır.74  

 

Fotoğraf 26. Laleli Külliyesi75 

 

 

 

 
74 Doğan Kuban, a. g. e., s.30; Doğan Kuban, a. g. e., s.540; Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Laleli Külliyesi” 

DİA 27, s.86. 
75 Ahmet Vefa Çobanoğlu, “a. g. m.”, DİA 27, s. 86. 
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Fotoğraf 27. Laleli Cami Plan76 

Yapay bir teras üzerine inşa edilmiş olan; tek kubbeli, tek şerefeli iki minareye 

sahip caminin; sekizgen bir ayak sistemine oturması, mihrap yönündeki iki ayağın mihrap 

duvarıyla bitişmesi, yarım kubbeyle örtülü mihrap nişinin mihrap duvarından dışarı 

çıkması gibi özellikleri ile; Ⅲ. Mustafa’nın camiyi, Edirne Selimiye Cami modeline 

benzetme arzusunun gerçekleştiği görülmektedir.77   

Yelpaze merdivenlerle ulaşılan avlu kapıları; yanlarda sütun, köşerli plastr ve 

silmelerle hareketlendirilmiştir. Avluda yuvarlak kemerli revaklar bulunmaktadır. Cümle 

kapısının iki yanında da, galerilere geçişi sağlayan kapılar bulunmaktadır.Camiye 

girildiğinde, ziyaretçiyi Kadınlar ve Hünkar Mahfili’nin alışılmamış  sütun kalabalığı 

karşılar. Camide karşılaşılan bezemesel ayrıntılar, eğrisel hatlar, kabartmalar, “S” ve “C” 

kıvrımlar ile camide rokoko etkisi hissedilir. Ancak bu etki, Nuruosmaniye Camisi’nde 

karşılaşıldığı kadar güçlü değildir. Çünkü barok ve rokoko ayrıntılar, Türk mimarları 

tarafından sadeleştirilmiş, Türk zevkine uygun bir şekilde yorumlanmış ve uygulanmıştır. 

 
76 Doğan Kuban, a. g. e., s. 540. 
77 Doğan Kuban, a. g. e., s. 541. 



37 
 

Öyleki Nuruosmaniye’nin aksine, Laleli Camisi  dış görünüşünde küçük ayrıntılar 

dışında, ağır Barok görünümünden uzak bir yapı olmuştur. Dolayısıyla yapının sahip 

olduğu dekorasyon da dikkate alındığında, bu yapıda Barok’tan ziyade Rokoko tesirinin 

mevcut olduğu söylenebilir.78  

Avlunun merkezindeki “S” kıvrımlı yuvarlak kemerlerle taşınan, geniş saçaklı bir 

kubbeyle örtülü olan  şadırvanın; her yüzeyinde yaprak motifli aynalarla karşılaşılır. Cami 

ve avlunun temel planına uygun olarak düzenlenen çarşı, dış avluya kuzeydoğu ve batı 

olmak üzere iki noktadan bağlanmaktadır. Caminin altında çarşı, doğu yönünde külliye 

ile birlikte inşa edilen dükkanlar bulunmaktadır. Dış avlusunda bulunan imaret; doğu ve 

kuzey yönden revaklı, iç avluya sahiptir. Çeşitli barınma mekanları içerir. Caminin 

batısında yer alan türbede, Sultan Ⅲ. Mustafa’nın türbesinde, III. Mustafa ve III. Selim 

ile birlikte III. Mustafa’nın çocuklarınında yattığı bilinmektedir. Ampir üslubun yansıtan  

türbe parmaklıkları dışında; yapıda, rokoko bezemenin kararkteristiklerinden  olan; iç 

bükey profilli korniş, “S” profili ile başlayan pencere kemerleri, pilastr başlıklar ile 

karşılaşılmaktadır. Türbeye sağ taraftan bitişik olan kare planlı diğer bir türbe de de, III. 

Mustafa’nın kadınlarından Aynülhayat Kadın ile III. Selim’in başkadını Lef’üzar Kadın 

yatmaktadır. Hazirede yaklaşık otuz kadar kabir olduğu bilinmektedir.79  

 

 

 

 

 

 

 
78 Doğan Kuban, a. g. e., s.31; Doğan Kuban, a. g. e., s. 541, Anatolia Tv, (Laleli Cami 1.Bölüm) 

Youtube, (13.07.2018), 00.08.00-00.09.35.00. 
79 Ahmet Vefa Çobanoğlu, “Laleli Külliyesi” DİA 27, s.87-89; Doğan Kuban, a. g. e., s. 541. 
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Fotoğraf 28. Laleli Camisi Minberi80 

 

 
80 Cemal Emden, Laleli Cami, (Fotoğraf, 2007), Doğan Kuban, a. g. e. 
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Dış avlu kapısının yanında, dışa taşkın beş cepheli olarak düzenlenen sebil; artık 

klişeleşmiş bezemesel öğeler içerir. Kıvrımlı kompozisyonlarla süslenmiştir. Külliye’de 

toplam beş çeşme bulunmaktadır. Her biri zarif, kıvrımlı yapılarıyla dikkat çekmektedir. 

Külliyenin doğusunda, 1894 depreminde harap olan, 1911 yılında yanan medrese yerine; 

evsiz kalanlar için apartmanlar inşa edilmiştir. 81 

 

Fotoğraf 29. Laleli Külliyesi’nin Sebili82 

 

 
81 Ahmet Vefa Çobanoğlu, “a. g. m.”, s.88-89; Doğan Kuban, a. g. e., s. 541,543. 
82 Ahmet Vefa Çobanoğlu, “a. g. m.”, DİA 27, s. 86. 
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1.4 Zeynep Sultan Cami  

İstanbul’a sade fakat yeni mimari ayrıntılarla yabancı bir hava getiren, küçük camilerden 

biri olan Zeynep Sultan Cami; Zeynep Sultan adına 1769 yılında, Mehmet Tahir Ağa’nın 

hassa mimarbaşı olduğu dönemde inşa edilmiştir. Cami ile birlikte  külliyede; sıbyan 

mektebi, türbe, sebil yapıları bulunmaktadır.83 

 

Fotoğraf 30. Zeynep Sultan Cami(Arka), Ⅰ. Abdulhamid Sebili ve Çeşmesi(Ön)84 

Kare planlı ve tek kubbeli yapıya sahip olan Zeynep Sultan Cami; iç bükey çatı 

kornişi, sütun başlıkları ve silmeleri ile dış mimarisinde barok etkisini gösterir. 

Yapımında tuğla ve kesme taş kullanılmıştır. İç mekandaki, zengin kalem işlemeleri 

mekana hareketlilik katmıştır. Minber ve mahfilde görülen bezemesel ayrıntılar, oymalar 

ve dekorasyon; artık ⅩⅤⅢ. yy cami mimarisinde görülmeye alışılan 

kompozisyonlardır.85 

 
83 Doğan Kuban, a. g. e., s.543,544. 
84 Cemal Emden, Zeynep Sultan Cami, (Fotoğraf, 2007), Doğan Kuban, a. g. e. 
85 Doğan Kuban, a. g. e., s.543,544; Kalıntı İstanbul, “Camiler, Zeynep Sultan Camii, http://www.kalinti-

istanbul.com/item/zeynep-sultan-camii/ (erişim 06.05.2020). 

http://www.kalinti-istanbul.com/item/zeynep-sultan-camii/
http://www.kalinti-istanbul.com/item/zeynep-sultan-camii/
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Fotoğraf 31. Zeynep Sultan Külliyesi’nin Planı86 

 

 

Fotoğraf 32. Zeynep Sultan Camisi’nin Harim Kısmından Bir Görünüş87 

 

 
86 Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, “Zeyneb Sultan Külliyesi.”, DİA 44, s.362. 
87 Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, “a. g. m.”, DİA 44, s.362. 
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Camiyle birlikte inşa edilen sebil ve türbe, bazı inşaat çalışmaları sonucu 

yıkılmıştır. Türbede yatan Zeynep Sultan, yıkım sonrası caminin bodrumuna koyulmuş; 

ancak bugün hazirede eşi Melek Mehmet Paşa’nın ve Alemdar Mustafa Paşa’nın 

hizasında yatmaktadır. 88 

1.5 Fatih Cami (Yeni) 

1463-1470 yılları arasında, Atik Sinan tarafından inşa edilen Fatih Cami, ilk selatin 

camidir. Sağlam bir temele oturtulmamış olan Fatih Cami ve Külliyesi, depremlerde ciddi 

hasarlar almıştır. Bundan dolayı öz  yapısını ve klasik üslup özelliklerini muhafaza 

edememiştir.89 

 

Fotoğraf 33. Fatih Camisi ve Külliyesi90 

 

 
88 Kalıntı İstanbul, “Camiler, Zeynep Sultan Camii, http://www.kalinti-istanbul.com/item/zeynep-sultan-

camii/ (erişim 06.05.2020). 
89 Semavi Eyice, “Fatih Camii ve Külliyesi”, DİA 12, s.244. 
90 Cemal Emden, Fatih Cami, (Fotoğraf, 2007), Doğan Kuban, a. g. e. 

http://www.kalinti-istanbul.com/item/zeynep-sultan-camii/
http://www.kalinti-istanbul.com/item/zeynep-sultan-camii/
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Depremden önceki planıyla Fatih Cami ve Külliyesi’nin, her bir köşesinin Türk 

mimari geleneklerine uygun bir şekilde inşa edildiği görülmektedir. Batı’ya dair en ufak 

bir iz taşımamaktadır. Cami külliyesinde; medreseler, tabhane, darüşşifa, çarşı ve hamam 

bulunmaktadır. 1509 yılında gerçekleşen büyük deprem, Fatih Cami ve Külliyesi’nde 

büyük hasara yol açmıştır. Özellikle cami, imaret, darüşşifa ve medrese yapılarının 

kubbelerinde ciddi hasara sebep olmuştur. Külliye, 1557 ve 1754 yıllarında gerçekleşen 

depremde de zarar görmüş ve onarılmıştır. Ancak en büyük hasara, 1766 yılında 

gerçekleşen deprem sebep olmuştur. Öyleki, eski haline dönemeyecek  bir hal almıştır ve 

Fatih Cami yeni plana uygun olarak, 31 Temmuz 1767-Nisan 1771 yılları arasında; önce 

Sarım İbrahim Efendi sonra İzzet Mehmed Efendi gözetimi altında inşa edilmiştir.  İnşa 

edilen yeni cami, eskisinden çok farklı olmakla birlikte, eskiye dair bazı yapılar ve 

ayrıntılar da muhafaza edilmiştir. Şadırvan avlusunun üç duvarı, avlu ortasındaki 

şadırvan, caminin taç kapısı, mihrabı, şerefe altına kadar minare kaide ve gövdeleri 

muhafaza edilmiştir.91   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91 Semavi Eyice, a. g. m., DİA 12, s.244; Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi (İstanbul: Koçu 

Yayınları, 1971), s. 5547.  
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Fotoğraf 34. Fatih Camisi ve Külliyesi’nin Planı92 

 

 

 
92 Semavi Eyice, “a. g. m.”, DİA 12, s.244. 
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Yirmi iki kubbe ile örtülü avludan sonra, dört yarım kubbeyle desteklenen merkezi 

kubbeli camiye ulaşılır. Cami, sahip olduğu eksedralarıyla Sultanahmet Camisi’ne 

benzetilir. Genel görünümü, klasik döneme ait eserlerden farksız olduğunu 

düşündürtebilir. Ancak yeniden inşa edildiği dönemin hakim üslubundan uzak 

kalamadığı; payelerin yarım yuvarlak köşe pahları, bilhassa kemer ve yarım kubbe 

başlangıçlarını ayıran kademeli profilli silmeler, kalem işleri nakışlardan anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar Barok üslubun etkisi ayrıntılarda görülsede, Fatih Cami ve Külliyesi klasik 

dönemin öz yapılarından kabul edilmektedir.93 

 

Fotoğraf 35. Fatih Camisi94 

Külliye’nin diğer bir yapısı olan Fatih ve Gülbahar Hatun Türbesi’nin, Barok 

üslubuna dair özellikler taşıması; depremde hasar gördüklerinin ve onarıldıklarının bir 

 
93 Doğan Kuban, a. g. e., s.32; Semavi Eyice, a. g. m., DİA 12, s.244-249. 
94 Semavi Eyice, “a. g. e.”, DİA 12, s.244. 
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göstergesidir. Nakşidil Valide Sultan Türbesi ise XIX. yy’da inşa edilmesi sebebiyle, zarif 

mimarisiyle, barok üslubunu diğer türbelerden daha çok yansıtır.95 

Fatih Cami ve Külliyesi (yeni) , Klasik ve Barok parçaların uyumunu yansıtır..  

Fatih Sultan Mehmet bu eser için  “Memleket camileri içinde bu mabed, vücuda nisbetle 

bir baş gibidir”96 diyerek önemini vurguladığı Fatih Cami, sağlam bir zemine 

oturtulmamış olmaması nedeniyle, pek çok parçası kaybolmuştur. Eserin ilk halinin 

muhafaza edilememiş olması, büyük bir kayıptır.  

 

Fotoğraf 36. Fatih Cami97 

 

 
95 Semavi Eyice, a. g. m., DİA 12, s.244-249. 
96 T.C. Fatih Kaymakamlığı, “Osmanlı Kültürünün Önemli Bir Sembolü: Fatih Cami”, (16.06.2016) 
http://www.fatih.gov.tr/selatin-camilerimiz 
97 Semavi Eyice, “a. g. m.”, DİA 12, s.244. 

 

http://www.fatih.gov.tr/selatin-camilerimiz
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1.6 Beylerbeyi Cami 

3 Nisan 1777-15 Ağustos 1778 yılları arasında, Sultan I. Abdülhamid annesi Rabia Sultan 

adına Beylerbeyi Camisi’ni inşa ettirmiştir. Külliyesinde; hamam, sıbyan mektebi, 

muvakkithane, hünkar kasrı, türbe ve iki çeşme bulunmaktadır. Mimarı, eski Fatih 

Camisi’ni (yeni) inşa eden , Laleli Camisi’ninde mimarı olan, Tahir Ağa’dır.98 

 

 

Fotoğraf 37. Beylerbeyi Cami99 

 

 
98 Selçuk Mülayim, “Beylerbeyi Camii ve Külliyesi”, DİA 6, s.75. 
99 Selçuk Mülayim, “a. g. m.”, DİA 6, s.75 
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Cami ile külliyenin diğer unsurlarının başka bir yerde yapılması geleneğinin 

örneği olan Beylerbeyi Cami, Bahçekapı semtinde yapılan külliyenin devamı 

niteliğindedir. Beylerbeyi Cami; yan kısımlarda kanatlara, kare plan üzerinde merkez 

kubbeye, tek şerefeli, taş külahlı iki minareye sahiptir. Mihrabı dışa doğru çıkıntılıdır. 

Avlusunun denize doğru bakması, dikkat çeken özelliklerinden biridir. Cami içerisindeki 

yuvarlak kemerli filgözü pencerelerin bıraktığı plastik etki, iç tezyinattaki kıvrımlı 

motifler, mihrap hücresindeki“S” ve “C” kıvrımlar, beyaz mermer mihrabı, kalem işi 

çerçeveler ve minberdeki tezyinat mekandaki Barok atmosferini güçlendirir. 100  

 

Fotoğraf 38. Beylerbeyi Cami İçi101 

 

 

 

 
100 Selçuk Mülayim, a. g. m., DİA 6, s.75-77; Doğan Kuban, a. g. e., s.33; Ayda Arel, a. g. e., 1975 s.77, 

Bilgi Ambarı, “Üsküdar/ Beylerbeyi Cami Hakkında Bilgi” Youtube, (26.10.2018), 00:02:10-00:05:00. 
101 Selçuk Mülayim, “a. g. m.”, DİA 6, s.75. 
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1.7 Selimiye Cami 

26 Nisan 1802-5 Nisan 1805 yılları arasında Selimiye Cami, III. Selim tarafından inşa 

ettirilmiştir. Mimarları, Mehmed Arif Ağa ve Ahmed Nureddin Ağa’dır. Caminin yanına; 

mektep, mescid, darüttıba, hamam, mumhane, beş boyacı ile bir iplik ağartıcılar yeri, kırk 

sekiz-kırk dokuzar odalı yedi ayrı sandalcılar (ipekli dokuma) hanı, pınar esnafı hanı, 

francala fırını ve kışla inşa edilmiştir. Günümüze sadece cami, hamam, muvakkitahne, 

sıbyan mektebi ve çeşme ulaşabilmiştir. Yapısıyla kentsel çevreye uyum sağladığı 

görülmektedir.102  

 

Fotoğraf 39. Selimiye Cami103 

 

Kare planlı, dört yarım kubbeyle desteklenen tek kubbeli, mihrap yönünde 

çıkıntılı bir yapıya sahip olan Selimiye Cami, esas kütlesi ile Ayazma Camisi’ne 

benzetilir. Ana mekanın iki yanında revaklı yan galeriler, cephelerdeki çeşitli, yuvarlak 

 
102 M. Gözde Ramazanoğlu, “Selimiye Camii ve Külliyesi”, DİA 36, s.434-436. 
103 M. Gözde Ramazanoğlu, “a. g. m.”, DİA 36, s.434. 
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kemerli pencereler, kuvvetli silmeler, sütunçeler, “S” ve “C” formlu kıvrımlar, deniz 

kabuğu motifler, kartuşlar; geç devir Osmanlı camilerinde görülmeye alışılan Barok 

detaylardır. Doğan Kuban Selimiye için, “ Bu cami kompozisyonu, klasik cami tipolojisi 

ile 19.yy’da Hünkar Dairesi cephesinin egemen olduğu yeni camiler arasında bir geçit 

dönemi tasarımıdır”104 demiştir. Bu tarihlerden itibaren Hünkar Dairesi’nin diğer 

camilerde de inşa edildiği görülmüştür.105  

 

Fotoğraf 40. Selimiye Cami Hünkar Mahfili106 

 

 

 
104 Doğan Kuban, a. g. e., s.545. 
105 M. Gözde Ramazanoğlu, a. g. m., DİA 36, s.434-436; Ayda Arel, a. g. e., s.77. 
106 M. Gözde Ramazanoğlu, “a. g. m.”, DİA 36, s.434. 
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Fotoğraf 41. Selimiye Camisi’nin Harim Kısmından Bir Görünüş107 

 

 

 
107 M. Gözde Ramazanoğlu, “a. g. m.”, DİA 36, s.436. 
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1.8 Eyüp Sultan Cami 

1458-1459 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından inşa ettirilen cami, 1591 yılında Ⅲ. 

Murad zamanında, devrin mimari anlayışına göre inşa edilmiştir. 1766 yılında 

gerçekleşen büyük depremde ciddi hasar görmesi sebebiyle, Ⅲ. Selim döneminde 

yıkılmıştır. 1798-1800 yılları arasında yeniden inşa edilmiştir. Cami mimarı tam olarak 

bilinmemektedir. Külliye’de caminin yanında, Eyüp Sultan Hz. türbesi, medrese, sebil ve 

hamam bulunmaktadır. Fatih Camisi’nden farklı olarak Eyüp Camisi’nin, eski halinden 

eser kalmamıştır. Ancak her ne kadar Barok üslubun etkin olduğu bir dönemde inşa 

edilmiş olsa da, klasik üsluptan bağımsız bir şekilde inşa edilmemiştir.108  

 

Fotoğraf 42. Eyüp Sultan Cami109 

 

 

 
108 Doğan Kuban, a. g. e., s. 34; Doğan Kuban,a. g. e., s.545. 
109 Cemal Emden, “Eyüp Sultan Cami”, (Fotoğraf, 2020), Doğan Kuban, a. g. e. 
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Mimar Sinan’ın bazı eserlerinde görülen sekizgen çardak şemasının son örneği 

olan Eyüp Sultan Cami; dikdörtgen planlı ve mihrabı çıkıntılı bir yapıdır. İç mekanının 

çeşitli yerlerinde, payelerin başlıklarında, minberde, mihrapta Barok üslubun özelliklerini 

yansıtır. Dış mimarinin sadeliğine karşın, iç mimaride karşılaşılan hareketlilik; tezatlık 

oluşturur.110  

 

Fotoğraf 43. Eyüp Sultan Cami İçinde Bir Görünüş111 

 

 

 
110 Semavi Eyice, “Eyüp Sultan Külliyesi”, DİA 12, s.9-12; Doğan Kuban, a. g. e., s.545. 
111 Cemal Emden, Eyüp Sultan Cami, (Fotoğraf, 2020), Doğan Kuban, a. g. e. 
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1.9 Ortaköy Cami (Büyük Mecidiye Cami)  

Sultan Abdulmecid tarafından 1854 yılında Ortaköy Cami, boğazın eşsiz bir konumuna 

inşa ettirilmiştir. Mimarı, Nikogos Balyan’dır. Cami harim ve hünkar kasrından 

oluşmaktadır.112  

 

Fotoğraf 44. Ortaköy Cami113 

 

 

 
112 Filiz Gündüz, “Ortaköy Cami”, DİA 33, s.408. 
113 Filiz Gündüz, “a. g. m.”, DİA 33, s.408. 
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Kare plan, merkez kubbe ve tek şerefeli, iki taş külah minareye sahip olan Ortaköy 

Cami; dış cephesi ile şimdiye kadar incelenen camilerden daha farklı bir görünüme 

sahiptir. Öyleki camiye uzaktan bakıldığında, heykelmiş kanısına varılabilir. Dış 

cephesinde mevcut olan, akatus yaprakları, inci ve istiridye formları; iç bükey, oval 

formlu dış yüzey, yapının Barok üsluba uygun bir şekilde tasarlandığını gösterir. Cami 

içerisinde de mevcut ayrıntılar, ince işçilikler, Barok özellikleri yansıtır. Kubbedeki 

geometrik resimler, ilizyonun bir parçasıdır. Geometrik resimler, kubbenin olduğundan 

daha yüksek görünmesini sağlar. Mekan içerisinde kullanılan, toz mavi ve toz pembe 

renkleri Barok üslupta çokça tercih edilen iki renktir. Hünkar kasrının, camiye nazaran 

daha sade bir yapı olması dikkat çekicidir.114  

 

Fotoğraf 45. Ortaköy Camisi’ni Harim Kısmından Bir Görünüş115 

 

 
114 Mehmet Ünal, “İz düşüm 'Barok'”, Youtube, (18 Eylül 2015), 00:19:25-00:21:30, Filiz Gündüz, 

“Ortaköy Cami”, DİA 33, s.408-409. 
115 Filiz Gündüz, “a. g. m.”, DİA 33, s.408. 
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1.10  Dolmabahçe Cami (Bezmialem Valide Sultan Cami)  

Bezmialem Valide Sultan’ın emriyle inşasına başlanılan fakat ölümü üzerine oğlu 

Sultan Abdülmecid tarafından 1853 yılında tamamlanan Dolmabahçe Cami, boğazda 

eşsiz bir konuma sahiptir. Mimarı, Ortaköy Camisi’ni de yapan Nikogos Balyan’dır.116 

 

 

Fotoğraf 46. Dolmabahçe Cami117 

Zerafetiyle dikkat çeken Dolmabahçe Cami; Barok ve Rokoko yorumlamalarının 

en yoğun işlendiği eserlerden biridir. Kare planlıdır. Kubbe, klasik dönemde alışılmadık 

şekilde duvarların üstüne oturtulmuştur. Minareler, cami bünyesinden ayrı tutulmuştur. 

Dış cephesi, Ortaköy Cami’de görüldüğü kadar hareketli olmasa da; ağırlık kulelerinde 

 
116 Selda Kalfazade, “Dolmabahçe Cami”, DİA 9, s.502. 
117 Selda Kalfazade, “a. g. m.”, DİA 9, s.502. 
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ve kasnakta görülen dekoratif detayların yanında, alışılmamış pencere yapısıyla hareketli, 

ihtişamlı bir yapıya sahiptir. İç mekana Barok ve Rokoko özellikler hakimdir. Mihrap, 

minber ve vaaz kürsüsündeki işlemeler göz alıcıdır. Özellikle yapımlarında kullanılan 

mermerin bu denli estetik bir hal alması oldukça ilgi çekicidir. Ortaköy Camisi’nde de 

olduğu gibi Dolmabahçe Camisi’nde de hünkar kasrı vardır ve daha sade bir dış cepheye 

sahiptir.118 

 

Fotoğraf 47. Dolmabahçe Camisi’nin Vaaz Kürsüsü119 

 

 

 
118 Selda Kalfazade, a. g. m., DİA 9, s.502-503; Anatolia TV, “İstanbul Camileri | Dolmabahçe Camii”, 

Youtube, (6 Haziran 2014), 00:04:00-00:13:00. 
119 Selda Kalfazade, “a. g. m.”, DİA 9, s.502. 
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Fotoğraf 48. Dolmabahçe Camisi’nin İçinden Bir Görünüş120 

 

 

 

 
120 Selda Kalfazade, “a. g. m.”, DİA 9, s.502. 



59 
 

2. Osmanlı Mimarisinde ⅩⅤⅢ. yy’da Kullanılan Barok ve Rokoko Sütun 

Başlıkları, Kemer Formları ve Modenatür121 

2.1 Sütun Başlıkları :  

Klasik devir ve Lale devri yapılarında genel olarak baklavalı şekiller kullanılmıştır. 

Fransız Rokoko başlıklarını andıran sütun başlıkları, bu devir yapılarının ayırıcı 

özelliklerindendir. 

 

Fotoğraf 49. Sütun Başlığı  

  

Fotoğraf 50. Sütun Başlığı 2 

 

 
121 Doğan Kuban, a. g. e., s. 125-132. 
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2.2 Kemer Formları: 

Bu devirde, inşaatlarda yuvarlak, dekoratif kemerler kullanılmaya başlanmıştır. 

 

 

 

 

Fotoğraf 51. Dekoratif Kemerler 1 
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Fotoğraf 52. Dekoratif Kemerler 2 
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2.3 Modenatür:  

Barok tesirinin görüldüğü asıl nokta, zengin profil takımlarıdır. 

 

 

Fotoğraf 53. Modenatür 1 
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Fotoğraf 54 Modenatür 2 
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Fotoğraf 55. Modenatür 3 
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3. Kitabeler122 

Binaların iç veyahut dış giriş kapıları üzerinde taşa mahkuk olan yazılar; bina 

hakkında yada binanın banisi hakkında bilgi verir yada ayet ve hadislerle uyarılarda 

bulunur, öğütler verir.123  

Bu bölümde, incelenen camilerde mevcut bazı kitabelere ve çözümlemelerine yer 

verilmiştir. Mevcut kitabeler ağırlık olarak, celi sülüs yazı biçiminin örneklerini 

oluşturur. 

3.1 Nuruosmaniye Külliyesi 

 

Fotoğraf 56 

Bu kitabe, kütüphanenin arka kapısında bulunmaktadır. Celi sülüs hatla yazılmıştır. 

 " اطلبوا العلم من املهد إىل اللحد " 

“Beşikten mezara kadar bilgi arayın” 

 

 

 
122 Osmanlı Kitabeleri Projesi, “ Ottomon Inscriptions in İstanbul” 

http://www.ottomaninscriptions.com/gMap_top.html (erişim 05. 05. 2020) 
123 Ali Alparslan, “Kitabe”, DİA 26, s.76-81. 

http://www.ottomaninscriptions.com/gMap_top.html
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Fotoğraf 57 

Bu kitabe, kütüphane içinde bulunmaktadır. Hattatı, Seyyid Mehmed Efendi’dir. 

Celi ta’lik hatla yazılmıştır. 

“Şeh-i ekrem semiyy-i camii’l-Kur’an-ı azam kim 

  Şerefdir nüsha-ı zat-ı bihini al-i Osman’a 

  Kitab-ı din ü devlet mecmau’l-bahreyn-i ümmiyet 

  Vücudı şerh-i metn-i ma’delettir dad-hvahana 

  Seza Tenvir-i Ebsar eyler ise hak-ı rahından 

  Talebkaran-ı mana bakmasın Telvih-i Tıbyan’a 

  Mutavvel cevdet-i atafeti mümkün değil Telhis 

  Me’ani-i bedi-i lutfi sığmaz Şerh-i Mizana 

  Değil ayat-i şevket-mayesi güncide-i Tefsir 

  Celaleyn-i Suyuti serd ederse bast-i itkane 

  Sıhah-ı Cevheri mısra’ım Hakim olur tarih 

  Ülü’l-elbaba cem-i ders-i kudsidir kütübhane” 
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3.2 Ayazma Külliyesi 

 

Fotoğraf 58 

Bu kitabe, cami girişinin sağ tarafında bulunmaktadır. Celi sülüs hatla yazılmış, 

taşa hakkedilmiştir. 

 ة قبل املوت " وا ابلصل " عجل

“Ölüm gelmeden, namaz kılmakta acele edin” 

 

Fotoğraf 59 

Bu kitabe, cami girişinin sol tarafında bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 " وعجلوا ابلتوبة قبل املوت" 

“Ölmeden önce tevbe etmede acele edin” 124 

 
124 Münavi, Feyzü’l Kadir, V, 65. 
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Fotoğraf 60 

Bu kitabe, orta kapının dış tarafında bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

  " ِانَّ الصَّٰلوَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِم۪ننَي ِكَتاابً َمْوُقواتً " 

“Muhakkak ki namaz, müminler üzerine vakitleri belirli olarak yazılıdır”125  

 

Fotoğraf 61 

Bu kitabe, orta kapının iç tarafında bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

ُتمْ  َعَلْيُكمْ  " َسَلم    َخاِل۪ديَن"  فَاْدُخُلوَها ِطب ْ

“Selam size, tertemiz oldunuz! Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere buraya 

girin!”126 

 
125 Nisa Suresi 4/103. 
126 Zümer Suresi 39/73. 
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Fotoğraf 62 

Bu kitabe avluya soldan giriş yapılan kapının üzerinde bulunmaktadır. Celi sülüs 

hatla hakkedilmiştir. 

ُتمْ "   اْدُخُلوا اْْلَنََّة ِبَا ُكن ْ
 "   تَ ْعَمُلونَ َسَلم  َعَلْيُكُمُۙ

“Selam size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete!”127 

 

Fotoğraf 63 

Bu kitabe, avluya sağdan giriş yapılan kapı üzerinde bulunmaktadır. Celi sülüs 

hatla hakkedilmiştir. 

ارِ  ُُتْ فَِنْعَم َسَلم  َعَلْيُكْم ِبَا َصبَْ  "  "    ُعْقََب الدَّ

“Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu ne güzeldir!”128 

 

 

 

 
127 Nahl Suresi 16/32 
128 Rad Suresi 13/24. 
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3.3 Laleli Külliyesi 

 

Fotoğraf 64 

Bu kitabe, üniversite tarafında bulunan kapı üzerinde bulunmaktadır. Celi sülüs 

hatla taşa hakkedilmiştir. 

ُتمْ  َعَلْيُكمْ  " َسَلم    َخاِل۪ديَن"  فَاْدُخُلوَها ِطب ْ

“Selam size, tertemiz oldunuz! Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere buraya 

girin!”129 

 

Fotoğraf 65 

Bu kitabe, caminin ana girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla hakkedilmiştir. 

 
129 Zümer Suresi 39/73. 



71 
 

 

رمحة ربه الغفور السلطان   "صاحب اخلريات واحلسنات و راغب اْلنة والدرجات املرحوم املغفور الدراج اىل مدارج 

ع  مصطفى خان اثلث ابن السلطان امحد خان ابن السلطان حممد خان اسكنهم هللا تعاىل فردوس اْلنات و قد وق 

 الشريف يف سنة سبع و تسعني و مائة و الف"  تعمري هذا اْلامع 

“Hayır ve hasenat sahibi, cenneti ve mertebelerini arzulayan, Rahmet-i Rahman’a 

kavuşan, Sultan Muhammed Han oğlu, Sultan Ahmed  Han oğlu Sultan III. Mustafa’dır. 

Allah-ı Teala onları firdevs cennetine koysun. Ve bu cami-i şerifin tamiri 1197 yılında 

yapılmıştır.” 

 

 

 

Fotoğraf 66 

Bu kitabe, caminin doğu girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 مفتحة هلم األبواب"  "جنات عدن 

“Bütün kapıları kendilerine açılmış olan Adn cennetleri vardır”130  

 
130 Sad Suresi 38/50. 
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Fotoğraf 67 

Bu kitabe, avlunun yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 " ُكْنتُْم تَْعَملُونَ َسََلٌم َعلَْيُكُمُۙ اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ بَِما " 

“Selam size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete!”131 

 

Fotoğraf 68 

Bu kitabe, avlu kapısının dış tarafındaki kelime-i tevhiddir. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 
131 Nahl Suresi 16/32. 
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Fotoğraf 69 

Bu kitabe, avlunun yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

ارِ    "  " َسَلم  َعَلْيُكْم ِبَا َصَبُُْتْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّ

“Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu ne güzeldir!”132 

 

Fotoğraf 70 

Bu kitabe, türbe yanındaki dış giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Celi sülüs 

hatla taşa hakkedilmiştir. 

 "َسَلم  َعَلْيُكْم َكَتَب رَبُُّكْم َعٰلى نَ ْفِسِه الرَّمْحََةُۙ " 

“Selam size! Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı.”133 

 
132 Rad Suresi 13/24. 
133 En’am Suresi 55/54. 
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Fotoğraf 71 

Bu kitabe, caminin sağ kapısı üzerindedir.  

 "اد فرائض هللا تكن مطيعا" 

“Allah’ın farzlarını yerine getir, itaat edenlerden olursun.”134 

 

Fotoğraf 72 

Bu kitabe, caminin sol kapısının üzerinde bulunmaktadır. 

 افتح لنا خري الباب""اي مفتح االبواب  

“Ey kapılar açan, bize en hayırlı kapıyı aç.” 

 
134 Kenzu’l-Ummal, 16/127-129. 
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Fotoğraf 73 

Bu kitabe, son cemaat mihrabının üzerinde bulunmaktadır. (sol) Celi sülüs hatla 

taşa hakkedilmiştir. 

َها زََكِرايَّ   اْلِمْحَراَبُۙ " "ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ

“Ne zaman Zekeriyya onun yanına mabede girse…”135 

 

Fotoğraf 74 

Bu kitabe, son cemaat mihrabının üzerinde bulunmaktadır. (sağ) Celi sülüs hatla 

taşa hakkedilmiştir. 

 
135 Al-i İmran Suresi 3/37. 
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 اْلِمْحَرابُِۙ "  يف  ُيَصل۪ ي  قَٰٓاِئم   َوُهوَ  اْلَملِٰٰٓئَكةُ  "فَ َناَدْتهُ 

“Mabedde namaz kılarken melekler ona seslendiler…”136 

3.4 Zeynep Sultan Külliyesi 

 

Fotoğraf 75 

Bu kitabe, cami girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa hakkedilmiştir. 

َا يُ َوَّفَّ الصَّاِبُروَن َاْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِحَساٍب "   " ِاَّنَّ

“Sahibetü’l-hayrat ve’l-hasenat Zeynep Sultan bintü’l- Gazi Ahmed Han-ı Salis” 

“Allah sabredenlerin ecrini hesaba kitaba sığmayacak kadar bol verecek”137 

 

Fotoğraf 76 

  ق هللا العظيم"هذه جنات عدن فادخلوها خالدين" صد  "قال هللا تعاىل يف كتابه الكري 

 
136 Al-i İmran 3/39. 
137 Zümer Suresi 39/10. 
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“Allah Kitab-ı Kerim’de diyor ki: Adn cennetine ebedi olarak kalmak için giriniz. 

Azim olan Allah ne güzel, ne doğru söyledi.” 

3.5 Fatih Külliyesi 

 

Fotoğraf 77 

Bu kitabe taç kapının üzerinde bulunmaktadır. (orta) Ali b. Yahya Sufi tarafından 

yazılmış,  celi sülüs hatla taşa hakkedilmiştir. 

اجملهود يف نيل هذا املقصود السلطان  " ومل يتيسر فتحها لبعض اخللفاء فضل عن السلطني و املراء مع بذهلم  

 حممد خان ابن السلطان مراد ابن السلطان ابيزيد ابن ابرخان ابن عثمان"

“Osman oğlu, Orhan oğlu, Sultan Bayezid oğlu, Sultan Muhammed oğlu, Sultan 

Murad oğlu, Sultan Muhammed Han’dan başka, fethetmek için gösterdikleri büyük 

çabalara rağmen, sultanlar ve emirlerden çoğuna ve halifelerden bir kısmına buranın fethi 

müyesser olmadı.”  

 

Fotoğraf 78 

Bu kitabe, caminin yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 



78 
 

 "اللهم اغفر يل خطاايى و ذنويب كلها" 

“Allah’ım hatalarımın ve günahlarımın hepsini bağışla” 

 

Fotoğraf 79 

Bu kitabe caminin yan girişinde bulunmaktadır. Katibi, Ali bin Murad el-

Bursevi’dir. Celi sülüs hatla taşa hakkedilmiştir. 

 العاملني اان كذلك جنزي احملسنني" "سلم على نوح يف 

“Katibi haze’l cami ve ebvabihi Ali bin Murad el-Bursevi ressamı-ı sikke-i 

hümayun sene 1185” 

“Alemler içinde Nuh’a selam olsun! İşte biz böyle mükafatlandırırız.”138  

 

Fotoğraf 80 

Bu kitabe, caminin yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 ِزي اْلُمْحِس۪ننَي " "َسَلم  َعلٰٰٓى ِاْل اَي۪سنَي ِاانَّ َكٰذِلَك جنَْ 

“İlyas’a selam olsun. Şüphesiz biz, iyileri işte böyle mükafatlandırırız.”139 

 
138 Saffat Suresi 37/79-80. 
139 Saffat Suresi 37/130-131. 
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Fotoğraf 81 

Bu kitabe, caminin yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 و ارزقىن " " اللهم اغفريل و ارمحين و اهدىن 

“Allah’ım beni bağışla, bana merhamet et, beni doğru yola ilet, beni rızıklandırır” 

 

 

Fotoğraf 82 

Bu kitabe, hünkar girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa hakkedilmiştir. 

  بين هللا له بيتا يف اْلنة" "قال النيب عليه السلم من بين مسجدا لل 

“Kim Allah’ın rızasını talep ederek bir mescid inşa ederse, Allah da ona cennette 

bir ev inşa eder.”140 

 
140 İbn Mace, el-Mesacid ve’l-Cemaat, 1. 
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Fotoğraf 83 

Bu kitabe, taç kapının yanında bulunmaktadır. 

 تحن القسطنطنية فلنعم االمريها و لنعم اْليش ذلك اْليش" "قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لتف

“Konstantin elbet bir gün feth olunacaktır. Orayı fetheden kumandan ne güzel 

kumandan, orayı fetheden askerler ne güzel askerlerdir”141 

3.6 Beylerbeyi Külliyesi 

 

Fotoğraf 84 

 Bu kitabe, caminin yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 
141 Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 335. 
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 "  َواْدُخُلوا ِمْن اَبْ َواٍب ُمتَ َفر َِقةٍ   "

“… ayrı ayrı kapılardan girin.”142 

 

Fotoğraf 85 

Bu kitabe, minarenin yapım kitabesidir. Denize bakan kapı üzerinde bulunur.   

Metin, Keçecizade İzzet Molla tarafından yazılmıştır. Celi ta’lik hatla taşa hakkedilmiştir. 

Cennet mekan Hazret-i Abdulhamid Han   

Etsin bekada devlet-i necl ile iftihar 

Bir padişaha etmedi hayrü’l-halef Huda    

Mahdum-ı azamı gibi şevketlü şehriyar 

Hayratını mükemmel edip nur-ı didesi 

Oldu hayat-ı saniye mazhar o tacdar 

Çıkdıkça arşa ya Rab ezan-ı Muhammed 

Olsun minar-ı şevketi dünyada ber-karar 

Ref eyleyip atikini tarihini dedim 

Mahmud Han bu mabede yaptı iki minar 

1236 

 
142 Yusuf Suresi 12/67 



82 
 

 

Fotoğraf 86 

Bu kitabe, Deniz tarafında bulunan revak kitabesidir (yapım kitabesi), Mehmed 

Esad el-Yesari tarafından yazılmıştır. Celi ta’lik hatla taşa hakkedilmiştir. 

Hüve’l Hallaku’l- Baki 

Ruh-ı ali-güher Valide Sultan içün 

Kasr-ı firdevs gibi hazret-i Sultan Hamid 

Yapdı bu cami-i paki ede ecrin isal 

O şehür validesi Rab’a Sultan’a Mecid 

 

Fotoğraf 87 

Bu kitabe, yan avlu kapısındaki yapım kitabesidir. Şekercizade Mehmed Efendi 

oğlu Feyzullah tarafından, celi ta’lik hatla yazılmış, taşa hakkedilmiştir. 

 

Muktedayı ehl-i sünnet dadger              Şah-ı sahib-cüd Han Abdülhamid 

Şehriyar-ı feyz-bahşa kim olur              Birr ü ihsanından alem müstefid 
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İşte ez-cümle me’al-i lütfudur               Bu dil- ara cami-i hub u cedid 

Tarhı takrib-i sürur eyler dile                Kıt’a-i cennet desem olmaz ba’id 

Aks-i kandil-i menarın der gören            Aba düşmüş bir dizi ıkdül-ferid 

Mü’minine secdegah oldukça bu             Saye-i ikbalin et ya Rab medid 

Derc olup bir beyt-i cevher bard              İki tarih oldu ey Sermed be-did 

Rah-ı Hakda hayra niyyet eyleyüp           Ma’bed ihya etdi Hakka Han Hamid 

3.7 Selimiye Külliyesi 

 

Fotoğraf 88 

Yapım kitabesidir. Nazim tarafından yazılmıştır. Celi ta’lik hatla taşa mahkuktur. 

Zirver-i tac-ı hilafet şah-ı ali- menkabet    

Mukteda-yı ahl-i sünnet saye-i Rabb-i rahim 

Cami’ül- hayrat şahenşah-ı kerrubi-nihad 

Eyledi bu mabedi abad çün kasr-ı na’im 

Üsküdar’ı kıldı ihya çünkü hüsn-i himmeti 

İki nev tarih ile zeyn oldu bu beyt-i Nazim 

Yapdı a’la tarh ile cami imamü’’l- müttakin 

Bir mücessem nurdur bu mabed-i Sultan Selim 
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Fotoğraf 89 

Bu kitabe, son cemaat yerinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa hakkedilmiştir. 

 

 ُكْم ِبَا َصَبُُْتْ فَِنْعَم ُعْقََب الدَّارِ   " َسَلم  َعَليْ  "

“Sabrettiğinize karşılık size selam olsun! Dünya yurdunun sonu ne güzeldir”143 

 

Fotoğraf 90 

Bu kitabe, son cemaat yerinin sol kapısının üzerinde bulunmaktadır. Celi sülüs 

hatla taşa hakkedilmiştir. 

ُتمْ  َعَلْيُكمْ  َسَلم  "   َخاِل۪ديَن"  فَاْدُخُلوَها ِطب ْ

“Selam size, tertemiz oldunuz! Artık ebediyen kalıcı kimseler olmak üzere 

buraya girin!”144 

 

 

 

 
143 Ra’d Suresi 13/24. 
144 Zümer Suresi 39/73. 
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Fotoğraf 91 

Bu kitabe, son cemaat yerinin sağ kapısının arkasında bulunmaktadır. Celi sülüs 

hatla taşa hakkedilmiştir. 

 ٰاِم۪ننَي "  ِبَسَلمٍ  "اُْدُخُلوَها

“Oraya güven içinde, esenlikle girin”145 

 

Fotoğraf 92 

Bu kitabe, caminin sağ yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 "اللهم اعين علي ذكرك و شكرك حسن عبادتك " 

“Allah’ım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek 

için bana yardım eyle” 

 

 

 

 
145 Hicr Suresi 15/46. 
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Fotoğraf 93 

Bu kitabe, caminin sol yan girişinde bulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

 

  "اللهم اغفر يل ذنويب ، وافتح يل أبواب فضلك"

  “Allah’ım bizi ve günahlarımızı affet, fazlınla bize kapılar aç” 

 

 

Fotoğraf 94 

Bu kitabe, avlunun ön kapısının üzerinde ulunmaktadır. Celi sülüs hatla taşa 

hakkedilmiştir. 

َا  ااْلِٰخِر "  َواْليَ ْومِ  اِبللٰ ِ  ٰاَمنَ  َمنْ  الل ِٰ  َمَساِجدَ  يَ ْعُمرُ  "ِاَّنَّ

“Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimseler imar 

eder.”146 

 

 

 
146 Tevbe Suresi 9/18. 
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3.8 Eyüp Külliyesi 

 

Fotoğraf 95 

Bu kitabe, dış avludan cami avlusuna giriş kapısının üzerinde bulunmaktadır. Celi 

sülüs hatla taşa hakkedilmiştir. 

ُتْم تَ ْعَمُلونَ   اْدُخُلوا اْْلَنََّة ِبَا ُكن ْ
 "  " َسَلم  َعَلْيُكُمُۙ

“Selam size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete!”147 

 

Fotoğraf 96 

Bu kitabe, dış avlunun orta kapısının üzerinde bulunmaktadır. 

َا  ااْلِٰخر "  َواْليَ ْومِ  اِبللٰ ِ  ٰاَمنَ  َمنْ  الل ِٰ  َمَساِجدَ  يَ ْعُمرُ  "ِاَّنَّ

 
147 Nahl Suresi 16/32. 
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“Allah’ın mescidlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimseler imar 

eder.”148 

 

Fotoğraf 97 

Bu kitabe, dış avlunun yan girişinde bulunur. Yenileme kitabesidir. Sururi 

tarafından yazılmıştır. Celi ta’lik hatla taşa hakkedilmiştir. 

 

Zihi ta’atgeh-i ehl-i velayet kim bu beytullah 

Metaf-ı evliyadır taifi reh-bürde-i matlub 

Basiretmende gerd-i sahasından iktihal etmek 

Bakılsa farz-ı ayn olmuş ki müjganın eder çarub 

Bulundukda kerametle münevver meşhed-i Halid 

Ki hala genç-i nakd-i rahmet-i Hakdır o cay-ı hub 

Kapu açmış musalline sala kılmışdı vaktinde 

Cenab-ı Hazret-i Fatih yapıp bir cami-i mergub 

Sevabın ona vakf etmekle kasd-ı intisab etmiş 

Onunçündür olur ma’bed ol devletlüye mensub 

Şefa’at-hahlık fi’l-i ceddin işleyüp şimdi 

 
148 Tevbe Suresi 9/18. 
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Şeh-i ali-himem-i tarz-ı kadimin kıldı nev üslub 

Civarından rıza pazarı dükkanlar alup katdı 

Kef-i sükkanlarına sayıverdi cümle zer-mahbub 

Büyütdü niyyet-i pakiyle tathir etdi havlisin 

Derunından binayı na-becayı eyleyüp meslüb 

Eb’ul feth-i cihanın çünkü tecdid etdi aşarın 

O şahı Hak edip galip adusun eylesin maglub 

Sururi söyle tarihin eda-yı farz edip onda 

Selim Han’a dua kıl oldu ziba cami’i Eyyub 

 

Fotoğraf 98 

Bu kitabe, caminin girişinde bulunmaktadır. Celi ta’lik hatla taşa hakkedilmiştir. 

Zihi münkad-ı emr-i Kirdgar u zıll-i Rabbani 

Ser-efraz-ı cihandaran u aṣrın şah-ı devranı 

Menar-ı nur-ı şan Sultan Selim Han-ı bülend-ikbal 

Bihin gülbank-i dadı eyledi pür cümle aẕanı 

Güzin-i hüsrevan u ḳıble-i şahan-ı alemdir 

Tıraz-ı mülketidir Yesrib ü Batha-yı Yezdani 

Cihanın nuḫbesidir dar-ı mülk-i salṭanatdarı 

Ki ashab-ı kiramıŋ oldu hamuşgah-ı zişanı 
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Hussusa bukaʿ-i dil-cū vü mensūb-ı Ebī Eyyūb 

Zarih-i Halid ibni Zeyd-i Ensar-i nurani 

Odur rayet-keş-i gazv ü alemdar-ı Resulullah 

Onuŋ darında şahenşah-ı kevneyn oldu mihmanı 

Onunçün beyt-i paki oldu berter arş-ı aʿladan 

Hümayun meşhedi de öyledir derk et bu tarz anı 

O medfendir tecelligah-ı envar-ı füyuz u sırr 

O bab-ı türbenin aktabdır bi-şübhe derbanı  

 

3.9 Ortaköy Cami (Büyük Mecidiye Cami) 

 

Fotoğraf 99 

Bu kitabe, tamir kitabesidir. Celi sülüs hatla taşa hakkedilmiştir. 

Sahil-i cudin garık-ı lücce-i amal hep 

Eylemiş Abdülmecid Han’ın makam-ı bi-adil 

Yaptı evvelkinden a’la hem nefis ü hem metin 

Olamaz bu cami’in vasfında asla kal ü kil 

Nüsha-i kübra-yı zatı cami’ül hayratdır 
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Ol şehin ömrün füzun etsin Hudavend-i Celil 

Ziver üç tarih iki mısra hudud-ı nazmda 

Gösterir bahr-i remelde arz-ı beyti altı mil 

Himmet-i Abdülmecid Han vakıf-ı hayrü’l-umur 

Ortaköy’de cami’i abad etdi bi-bedil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

4. Camilere Genel Bir Bakış  

ⅩⅤⅢ.yy’da Türk Barok ve Türk Rokoko üsluplarının özelliklerini taşıyan belli 

başlı camiler hakkında bilgi verilmiştir. ⅩⅤⅢ.yy Osmanlı Devleti için değişim dönemi 

olmuştur. Batı’ya karşı olan merak, yenilikleri beraberinde getirmiş ve bu yenilikler en 

çok da mimari alanda görülmüştür. 

Bu dönem inşa edilen camilerin tipolojisi; Osmanlı’nın, Batı’nın değerler 

sistemini kendi özünde eritmesinin bir sonucudur. İnşa edilen camiler, Avrupai tarzda 

değildir. Ne tam anlamıyla Avrupa Barok’unu ne de tam anlamıyla Avrupa Rokoko’sunu 

yansıtır. Türk mimar ve ustalarının elinde; Batı’dan gelen yenilikler, Türk kültür ve 

karakterleriyle yorumladıktan sonra eserlerde yer verilmeye başlanır. 

Camilerde değişim, mimari kalıplarda değil; daha çok dekorasyonda 

hissedilmiştir.  Klasik dönemde yapıların özünü oluşturan sadeliğin, durağanlığın bu 

dönemde yerini hareketli, gösterişli yapılara bıraktığı görülmüştür.  

Bu dönem ağırlıklı plan tipleri kare plan ve tek kubbeli olan camilerin planlarında 

mihrap çıkıntısı, mekanda genişlik sağlayan galeriler, hünkar köşkü, kasrı, dairesi denilen 

yapılar, ince zarif minare gövdeleri, külah şekilleri, bahçe tipi serbest avlular; plan dışında 

yüzeyler üzerinde yoğun işlemelere, bezemelere, çeşitli motiflere yer verilmesi gibi bazı 

yenilikler görülmüştür. Camilerdeki Barok ve Rokoko tesir, kronolojik bir gelişim 

göstermemiştir. Nuruosmaniye Cami, Barok üslubun ilk ve en iyi örneklerinden biridir. 

Kendisinden sonra inşa edilen camilerin daha güçlü Barok örneği olması beklenirken, 

bazı yapılar onun kadar Barok’u yansıtmaz, geçmişten izler taşır. 149 

Gerek siyasi, gerek ekonomik anlamda ciddi problemlerle meşgul olan 

Osmanlı’nın, böyle bir dönemde kendi değerlerine ait olmayan, çok uzak görülen bu 

üslubu özümseyip, yeni bir üslup oluşturması; daha sonra bu üslubu eserlerine giydirmesi 

büyük bir başarıdır ancak her ne kadar kendimizden değerler katıp yeni bir üslup 

oluşturmuş olsak da, taklit döneminin başladığını hissediyor olmak oldukça üzücü bir 

durumdur. 

 
149 Nurcan İnci, “18. Yüzyılda İstanbul Camilerine Batı Etkisiyle Gelen Yenilikler”, Vakıf Dergisi, 19 

(1985): s.226-230. 



93 
 

SONUÇ 

“Allah'ın mescidlerini, yalnızca Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı 

dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayanlar imar edebilirler. İşte, 

hidayete erenlerden oldukları umulanlar bunlardır.”150 

İslam mimarisinin ayrılmaz bir parçası olan mescidler/camiler, İslam’ın ulaştığı 

her noktada, vücuda getirilmiştir. İslam’ın belli kaidelerle sınırlandırmadığı cami 

mimarisi; İslam dünyasının değişik bölgelerinde, bölgenin karakteristik özelliklerine, 

bölgede yaşayan insanların yaşayış tarzı, düşünce dünyası ve sanat anlayışına göre 

farklılık göstermiştir. Ancak farklılıklar ne kadar çok olmuş olsa da camiler, İslam 

mimarisinin özünü oluşturan Tevhid ilkesi gereğince, birleşmiştir.  

ⅩⅤⅢ. yy, Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı, Avrupa ile rolleri 

değiştirdiği bir dönemdir. Adeta Osmanlı bütün ilgi ve alakasını, Avrupa’ya 

yönlendirmiştir. Bu durumun tabii bir sonucu olarak, çeşitli alanlarda olmakla birlikte en 

çok da mimari alanda yabancı unsurlarla karşılaşılmaya başlanmıştır.  

ⅩⅤⅢ. yy’da birbirlerinden apaçık farklılıklar gösteren iki üslubun uyum 

sağlamaya çalıştığı görülmektedir. İslam’ın esaslarıyla uyuşmayan, Barok’un hareketli, 

karışık, gösterişli yapısının; İslam-Türk mimari eserleriyle buluşması, tevhidden 

uzaklaşmaya başlayan eserlerin inşasına sebep olmuştur. Tevhidin en çok hissedildiği 

Klasik dönem camilerinde, insan boyunun hizasının aşağısına gelecek şekilde 

süslemelerin yapılmadığı bilinmektedir. Bununla kulun namazdaki huşusunun bozulması, 

dikkatinin dağılması engellenir. ⅩⅤⅢ. yy süslemelerin hakim olduğu bu camilerde,  bu 

gibi hassasiyetlerin azaldığı görülmektedir. 

ⅩⅤⅢ. yy döneminde Osmanlı’nın içerisinde bulunduğu şartlar gereği böyle bir 

durum oluşmuştur. Gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda güzel günleri yaşadığımız şu 

dönemlerde temennimiz, İslam-Türk mimarisinin, özüne dönüş yapabilmesidir. Bu da 

ancak mimari eğitimde yapılacak reformlar ile gerçekleşecektir.  

 
150 Tevbe Suresi 9/18. 
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EKLER 

EK-1: KÜÇÜK SÖZLÜK151 

Bu sözlük, okuyucunun karşılaştığı yabancı terimlerin manalarına, sözlüğe 

başvurmadan, kolaylıkla ulaşabilmesi için hazırlanmıştır. 

AYAK: Üstüne kubbe, kemer, kiriş vesairenin oturduğu, taştan tuğladan veya 

ağaçtan türlü şekillerde yapılan dayanaklara verilen isim. 

Fil ayağı: Büyük kubbeleri taşımak için taştan örülerek yapılan yuvarlak veya dört 

köşe, kalın, büyük ayaklara verilen isim 

BAROK: Fazla girintili, çıkıntılı, mübalağalı, taşkın. 

BAŞKEMER: Bir kemeri çerçeveleyen silme. 

BAZİLİKA: İçi iki sıra sütunla, ortadaki daha geniş ve yüksek olmak üzere üç 

nefe bölünmüş dikdörtgen şeklindeki ilk Hristiyan kiliselerine verilen isim. 

CELİ: Yaygın manasıyla Sülüsün kalem ve yazı şartlarına uygun olarak, bilhassa 

görünüş ve gösteriş ön plana alınarak yazılan iri şekiller. 

DEKOR: Süs, ziynet, donatma unsurları. 

DEKORATİF: Tezyini, süs mahiyetinde, süse ait, süsleyici. 

DETAY: Bir bütünün en küçük parçaları, en ince noktaları. 

EYVAN: Binanın bünyesine dahil, avluya bakan, önü açık, üstü kapalı, yüksekliği 

az, oturmaya mahsus kısımlar. 

GALERİ: Örtülü geçit, dar ve uzun sofa, koridor, dehliz. 

HAREM: Caminin namaz kılınan iç kısmı. 

HAT: Yazı 

 
151 Suut Kemal Yetkin, “İslam Sanatı Tarihi” (Ankara: Güven Basımevi, 1954), s. Ⅹ-ⅩⅩⅩⅢ. 
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HÜNKAR MAHFİLİ: Osmanlı camilerinde padişahın namaz kılmasına mahsus, 

yüksekte yapılmış, ayrı kapısı ve merdiveni bulunan daire. 

İMARET: Teker teker veya toplu olarak bütün umran eserlerine verilen umumi 

isim. Hususi olarak fakirlere parasız yemek verilen aşevi. 

KABARTMA: Düz bir satıh üzerine çıkıntılı olarak işlenmiş figür veya süslere 

verilen umumi isim. 

KEMER: Müteaddit parçalardan kavisli olarak örülen ve iki duvar veya ayak’ı 

birbirine bağlayan mimari unsura verilen umumi isim. 

KLASİK: Bir çığırın en mütekamil çağında erişilmiş kaide ve ölçülere uygun. 

Aklın hakim olduğu, süsten ve lüzumsuz unsurlardan sıyrılmış sanat veya eser. Her 

zaman için beğenilecek eser. 

KOMPOZİSYON: Bir sanat eserinin tertip ve tanzim edilişi; ayrı ayrı unsurların 

bütün içinde yer alışı, terkip edilişi. 

KUBBE: Bir binanın üstünü örten yarım küre biçiminde örtü. 

KUBBE KASNAĞI: Yapıların üst kısmında yer alan, üzerine kubbenin 

oturtulduğu dairevi duvar. 

KÜLLİYE: Cami, medrese, türbe, hamam ve imaretten müteşekkil manzume. 

MİHRAP: Camilerde kıble istikametini gösteren, umumiyetle süslü bir niş halinde 

olan kısım. 

MİNBER: Cuma namazı kılınan camilerde mihrabın sağ tarafına konulan kürsü. 

NATÜRALİZM: Konuyu tabiattan almak ve unsurları oldukları gibi tasvir etmek 

mesleği. 

PLASTİK: Bir cismin yuğrulabilir bir madde ile örneğini yapma. Heykelciliğin 

her nevi. 

PORTAL: Mühim binaların cephelerinde yer alan ve binanın mimari üslubunu 

temsil eden cümle kapılarına verilen isim. 
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REVAK: Duvarla aralarındaki mesafe tonoz veya damla örtülü kemer sıralarının 

teşkil ettiği yanı açık dehliz. 

ROKOKO: Barok üslubu takiben Fransada, düz hatlara bir tepki olarak doğan, 

Barok üslubun aşırı kalabalığı, ağırlığı yanında hafif ve ince bir görünüşe sahip olan 

tezyini üslup. 

SAHINLIK: Merdivenlerin ortalarında ve bittiği yerde yapılan düzlükler. 

SİLME: Binalarda, aynı zamanda bir süs teşkil ederek çeşitli kısımları birbirinden 

ayıran; kesinti girinti veya çıkıntılı, pervaz mahiyetinde mimari unsura verilen umumi 

isim. 

SÜTUN: Ekseriyetle daire kesitli, ince uzun, yekpare veya parçalı; kaide, gövde, 

başlık olarak başlıca üç kısımdan mürekkep taşıyıcı unsurlara verilen umumi isim. 

SÜTUN BAŞLIĞI: Sütun gövdesinin tepesinde yer alan, üst kısmı alt kısmından 

geniş, şekli ve süsleriyle ait olduğu üslubu temsil eden mimari unsura verilen isim. 

ŞADIRVAN: Camilerde abdest almak için yapılan, üstü çadır veya kubbe tarzında 

örtülü, havuz şeklindeki haznesinin etrafında çepeçevre musluklar bulunan çeşme. 

ŞEREFE: Minarelerde gövdeyi çepeçevre dolaşan, kenarları korkuluklu ezan 

okumaya mahsus kısım. 

TONOZ: Bir kemer gözünün kesiksiz olarak derinliğine devam etmesiyle 

meydana gelen inşaata; bir boşluğun üzerini kapatan kavisli örtüye verilen umumi isim. 

ÜSLUP: Bir eserin veya eserler grubunun, bir devrin, bir bölgenin, bir çığır veya 

mektebin, bir sanatkarın şahsiyeti; yani teknik, renk, kompozisyon, şekil ve ifade 

bakımından özellikleri. 

ZAVİYE: Küçük tekke. 

 

 


