
makamında ve ağır sengin semai usu
lündeki "Ey lebleri gonca, yüzü gül, 
serv-i bülendim • mısraları ile başlayan 
eserleri gösterilebilir. 
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~ CiNUÇEN T ANRIKORUR 

AGlR SENGİN SEMA.i 

Türk musikisi usullerinden. 
L _j 

Altı zamanlı ve sekiz vuruşlu, ikilik bi
rimle yazılan bir küçük usuldür. Şema
tik gösterilişi şöyledir: 

düüm düm düm te 

i i J J i r 
teek te ek teek ke 

Daha çok aruzun hezec bahrinden se
çilmiş güftelerin bestelendiği bu usul, 
bir mertebe yürüğü olan sengin sem~u · 
kadar fazla kullanılmamıştır. Daha çok 
ağır semai ve şarkı formundaki eserler
de görülür. 
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AGlRLIK KULESi 

Mimaride kullanılan 
bir yapı unsuru. 

_j 

Ağırlık kulelerinin Türk mimarisinde 
başlıca üç görevi olduğu görülmektedir. 
Bunlardan birincisi statik, ikincisi este
tik, üçüncüsü ise kullanımdır. Bunların 
binanın kitlesinden taşacak surette yu
karı doğru yükselmelerine önem veri
lerek üstte bu çıkıntılardan estetik ve 
kullanım bakımlarından faydalanılmış

tır. Ağırlık kulelerinin uç kısımları Türk 
mimarisinin gelişimine göre değişik bi
çimlere sahip olmuştur. 

Statik bakımdan ağırlık kulelerinin 
görevi, büyük kubbeli yapılarda yani ca
milerde kubbeyi taşıyan ana kemerierin 
ve kubbenin itme gücünü karşılamak
tır. Bunun için bu kuleler, binanın üst 
yapısının dengeli biçimde taşıyıcılığını 

üstlenen büyük ayakların (pilpaye) üs
tüne gelmek üzere dışarıda yükselirler. 
İçieri kısmen dolu olduğundan bir ağır
lık sağlayarak ayakların yukarıdan kub
be ve kemerlerden gelen baskıya dayan
malarını kolaylaştırırlar. Osmanlı devri 
Türk mimarisi ağırlık kulelerine büyük 
önem vermiş ve selatin camilerinin hep
sinde, vüzera camilerinin de en önemli
lerinde bu mimari unsuru mutlaka kul
lanmıştır. Mimar Sinan'ın eserlerinden 
istanbul Edirnekapı'daki Mihrimah Sul
tan Camii'nde ağırlık kuleleri. binanın 

dört köşesinde aşağıdan itibaren yük
selirler ve büyük kemerler hizasında bi-

AGlRLlK KULESi 

rer kubbecik ile sona ererler. Böylece 
bunlar caminin bütün ağırlığını taşıyan 
dört ana direk gibi statik görevlerini dı
şarıdan belli ederler. 

Ağırlık kulelerinin estetik görevi ise 
binanın dış görünümünü ve güzelliği

ni tamamlamaktır. Osmanlı devri Türk 
mimarisinde camiierin hakim unsuru 
olan ana kubbenin etrafında yükselen 
ağırlık kuleleri ve genellikle bunların te
pelerini kapatan kubbecikler. yapının 

yerden itibaren kubbe zirvesine kadar 
yükselişinde bir kademeleşme sağlaya
rak dış çizgilerin ahengine yardırnci 
olurlar. Orta Asya'da Sultaniye'de Mu
hammed Olcaytu Hüdabende ( 1304-1 316) 
için inşa edilen sekiz köşeli türbenin 
heybetli kubbesinin eteklerinde ağırlık 

kuleleri, beden duvarlarının köşelerin

de yükselen birer minare gibi yapılmış
lardır. İslam aleminin diğer yörelerin
de fazla önem verilmeyişine karşılık Os
manlı devri Türk yapı sanatı, ağırlık ku
lelerini her devrinde kullanmış ve sana
tın tarih içindeki üslüp değişikliğine gö
re bunları biçimlendirmiştir. Kuzey Bul
garistan'da Hezargrad'daki (Razgrad) 
Makbul (Maktul) İbrahim Paşa Camii'n
de görülen aşırı derecede ince. uzun ve 
üstleri sivri külahlı, adeta birer küçük 
minare biçimindeki ağırlık kuleleri is
tisna edilecek olursa. Osmanlı mimari
si estetik bakımdan bu unsurun cami 
gövdesini aşan kısmını başarılı biçim
de kullanmıştır. Ağırlık kuleleri, Osman
lı camiinin dış çizgileri ve kitlesi ile bü
tünleştiği takdirde bir güzellik sağla-

istanbul'daki değişik camilerden ağırlık kulesi örnekleri: 1- N us retiye Camii. 2- Sehzade Camii. 3- Yenicam i. 4- Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii 5- Nucuosmaniye Camii. 6- Dal
mabahçe Camii. 7- Süleymaniye Camii. 8- Bostancı cam ii . 9- istanbul Selimiye Camii.10- Beyazıt camii. 11- Aksaray Va li de Sultan camii. 
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