
eder. Uzayıp giden çekilişler. asılıp ka
lan çanaklar, ineelip kıvrılarak akıp gi
den satırlar. bir mana ile bütünleşerek 
insanı mutlak güzellik karşısında hiçleş
tirir ve sonsuzluk duygusu verir. 

İslam yazıları şekil ve mananın ahen
giyle kazandığı bu sanat ve ifade kud
retini tarih boyunca korumuş, İslam kül
türünün sembolü olmuştur. 
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D MiMARi . Mimaride ahenk mesele
si resim. müzik ve diğer sanat daliarına 
göre daha farklı yönlere sahiptir. 
Çünkü mimarlık her şeyden önce inşa 

etme sanatıdır ve bu durum. ekonomik 
güçle beraber malzeme ve boyut gibi 
bağlayıcı faktörleri devreye sokar. Mi
marlıkta ölçüler genellikle insana göre 
ayarlanır. dolayısıyla bu hususlarda ya
pılacak bir hata bazan psikolojik rahat
sıziıkiara da sebep olabilir. Ayrıca yapıy
la çevresi ve çevrenin topografyası ara
sındaki ilişki de mimari ahenk tasaria
nırken göz önünde bulundurulması ge
reken bir başka husustur. En geniş an
lamda mimari ahenk, yapının yüksekliği 
ile eni arasındaki orandır. Yunan ve Ro
ma mimarisinde sütun çapı ile sütun 
yüksekliği arasındaki oran bir birim 
olarak alınmış, bu birim yapının bütün 
boyutları için ölçü esası (modül ) kabul 
edilmiştir. Mimaride ahengi sağlayan 

önemli unsurlardan biri de ritimdir. 
Benzer veya eş birimlerin belirli aralık
larla düzenli biçimde tekrarlanmasının 
sağladığı bu hareket. İslam mimarisin
de kemer ve revak sıralarıyla elde edi
lir. Diğer bir unsur olan simetri, düşey 
bir eksene göre iki yanda eş şekiller 

meydana getirmek suretiyle ahengi 
sağlar. Bu uygulama abidevi bir tesir 
uyandırmak üzere pek çok Ortaçağ ya
pısında kullanılmıştır. 

Sülüs, nesi h yazılarının nisbetlerin i gösteren Az iz Efendi'nin mesk murakka'ından bir sayfa 

AHENK 

Aziz Efendi'nin yazdığı Hi/ye· i H~kanf murakka 'ında n 

ta'lik yazısında nisbetleri gösteren ilk sayfa 

(F. . Hakk ı Ayverd i hat ko leksiyonu) 

Türk-İslam mimarisinde ritim, simet
ri ve oran unsurlarıyla birlik ve bütün
lüğü sağlayan bir ahenk arayışı görül
mektedir. Ancak yapılarda hangi orantı 
ilkelerine uyulduğu, mimari projelerin 
hangi esasa veya plana göre yapıldığı 
meselesi henüz tam anlamıyla çözüm
lenememiştir. 

Anadolu Selçuklu yapılarının dış gö
rünüşlerinde belirli bir ahenk özelliğini 
formüle etmek güçtür. Genellikle cami. 
medrese ve kervansarayların ana cep
helerinde dikdörtgen bir çıkıntı teşkil 

eden taçkapılarda 21 3 oranına rastlan
ma ktadır. Ancak kemer yükseklikleri
nin her örnekte farklı oraniara sahip 
olması. kararlı bir tutumun benimsen
mediğini göstermektedir. Buna karşılık 
çifte minareli taçkapılar ve cephenin iki 
yanındaki kulevari destekler güçlü bir 
simetri duygusunu ifade etmektedir. 
Selçuklu mimarisinde ahengi sağlayan 
unsurların yapı kütlesinin bütününden 
çok dekorasyanda kendini gösterdiği 

söylenebilir. Mimari yüzeylerin belirli 
kesimlerinde, özellikle dışta taçkapı, iç
te mihrapta yoğunlaşan süslemeler. ol
dukça karmaşık fakat o ölçüde dengeli 
bir tasanma sahiptir. Yüzeylerdeki ko
yu ve açık lekeler, motiflerle boşl.ukla

rın dengeli biçimde kompoze edilme
lerinden kaynaklanır. Büyük panolarda 
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güçlü bir simetri esası . bordürlerde ise 
düzenli aralıklarla tekrarlanan motifler 
sistemi. yani ritimle elde edilen bir 
ahenk dikkati çeker. 

Osmanlı mimarisi. özellikle klasik dev
rede, mimari kompozisyon ahenginin 
zirvesine ulaşmıştır. Yüksekliğin genişli 

ğe oranı- dengelenmiş, kübik alt yapı 
yarım küre şeklindeki kubbelerle örtül
müştür. Dörtgen prizmalarla küre form
ların sade geometrisi en uygun ölçüler 
içinde bir araya getirilmiş, diğer yar
dımcı unsurların tamamı bu ana form
ların hizmetine sokulmuştur. Yapının 

ana gövdesi. özellikle selatin camilerin
de görüldüğü üzere. kabaca bir pirarni
di andıran şema içinde çerçevelenmiş
tir. Ancak ana kubbe aleminden indiri
len hayali çizgiler. türlü kıvrımlar ve kı

rılmal;:ır yaparak hareketli bir akışla ini
şini tamamlamıştır. Bu iniş hareketini. 
yapı kütlesinin köşe noktalarına oturtu
lan minareler dengelemektedir. Mina
relerin şerefe seviyeleri ve genel yük
seklikleri. yapı kütlesiyle hoşa giden 
uyumlar ve oranlar içinde birleşmekte
dir. Medrese. hamam. bedesten ve ker
vansaraylarda da kubbeler dizisi. gerek 
sayı gerekse ölçü ve seviyeleri bakımın
dan ritmik bir düzen göstermektedir. 
Süsleme bina yüzeyine ve iç mekana 
dikkatle dağıtılmış olup aşırı renk un
surlarından şiddetle kaçınılmıştır. iran 
Safevi devri eserlerinde görülen fazla 
miktarda çini kullanımı veya Arap cami
lerinde görülen çeşitli renklerdeki taş 
uygulaması, Osmanlı mimarisinde yeri
ni sade bir malzeme dokusuna bırak

mıştır. Çoğu zaman düzgün kesme taş
ların ve kurşun kaplamaların tabii ren
giyle yetinilmiş , zaman zaman tuğla 

örgüler ve az olarak da çiniler ölçülü bir 
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kullanım alanı bulmuştur. Pencere sayı
sındaki kararlılık bir yandan cepheler
deki boşlukları belirlerken öte yandan 
iç mekanın ahengini yeteri kadar ışıkla 
canlandırmıştır. Aynı şekilde revak sıra
ları. yükselen bina kütlesini yatay bir 
hareketle dengelemiştir. 

Osmanlı mimarisinde basit ölçülere 
bağlı olarak ahenk yaratma endişesinin 
en belirgin örneği penci kemer denilen 
formda görülür. Ancak belirli oraniara 
dayanılarak ortaya çıkarılan bu kemer 
türü klasik devirde ahenkli bir biçime 
ulaştırılmıştır. Osmanlı mimarisi. klasik 
devirden sonra '"güzel'" denilebilecek 
eserler meydana getirmiş olmakla bir
likte. bina kütlelerinde görülen yüksel
me. fazla sayıda açılan pencereler ve 
nihayet Avrupa mimarisinden gelen aşı
rı süslemelerle son devirlerde zevksiz 
bir mimari ;;ınlayışına dönüşerek uzun 
süre değişmeden kalabilen ölçü ve esas
lardan kaynaklanan ahengini yitirmiş

tir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Le Corbusier. The Modular. A Harmonious 
Measure to the Human Scale Uniuersal/y 
Applicab/e to the Architecture and fvlechan
ics. Cambridge 1954 ; Module. Proportion . 
Symmelry. Rhythm l n şr . G. Kepesl. New York 
1966 ; Y. Corwe . "Divriği: Problem s of Geog
raphy, History and Geomctry", Th e Art o( 
Iran and Anatolia (rom the 11 11' . 12"' . to the 
12"' Centwy A.D .. Co lloquies on Art and Ar
chaeo logy in As ia. sy. 4 11 974 1: Orhan Cezmi 
Tuncer. "Orantı ve Modül Üzerine Selçuklu 
Yapılarından Bazı Örnekler", VD, XII I 1 1 98 1 1. 
s . 449-488; a.mlf .. "Birkaç Selçuklu Taçka
pısın da Geometrik Araştırmalar", VD, XVI 
1 1 9821. s. 61 · 76 ; Attila Ar pat. "Sinan Camile 
rinde Kutsal (Mistik) Boyutlar ve Modüle r 
Düzen", Türk Dünyas i Araşt1rma lan . sy. 28, is-
tanbul 1984, s. 1·28. r:;:ı 

IJ!IIııı SELÇUK MÜLAYiM 

Süleymaniye 
Camii 

L 

L 

AHFA 
( _,.<>1 ) 

Kalp, ruh, sır, hafi, ahfa 
şeklinde sıralanan "letaif-i hamse"nin 

sonuncusuna verilen ad. 
"Atvar-ı seb'a"nın da sonuncusuna 

ahfa denilir 

(bk. LETAiF-i HAMSE). 

AHFEŞ 

(;,..<>')ll) 

Bazı Arap dili alimlerinin lakabı. 
_j 

ljafeş kökünden türetilerek '" iyi göre
meyen küçük gözlü kimse'" veya '"gece 
görüp gündüz göremeyen kimse'" anla
mında kullanılan ahfeş, gözlerindeki bir 
görme bozukluğu sebebiyle ondan fazla 
alime lakap olarak verilmiştir. Hemen 
hepsinin müşterek özelliği Arap dil ali
mi olmalarıdır. Ahfeşler' in en meşhur

ları el-Ekber, ei-Evsat ve ei-Asgar sıfat

larıyla tanına nlardır. Mutlak olarak Ah
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