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eder. Uzayıp giden çekilişler. asılıp kalan çanaklar, ineelip kıvrılarak akıp giden satırlar. bir mana ile bütünleşerek
insanı mutlak güzellik karşısında hiçleş
tirir ve sonsuzluk duygusu verir.
İslam yazıları şekil ve mananın ahengiyle kazandığı bu sanat ve ifade kudretini tarih boyunca korumuş, İslam kültürünün sembolü olmuştur.
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D MiMARi . Mimaride ahenk meselesi 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. Mimarlıkta ölçüler genellikle insana göre
ayarlanır. dolayısıyla bu hususlarda yapılacak bir hata bazan psikolojik rahatsıziıkiara da sebep olabilir. Ayrıca yapıy
la çevresi ve çevrenin topografyası arasındaki ilişki de mimari ahenk tasarianırken göz önünde bulundurulması gereken bir başka husustur. En geniş anlamda mimari ahenk, yapının yüksekliği
ile eni arasındaki orandır. Yunan ve Roma 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 mimarisinde kemer ve revak sıralarıyla elde edilir. 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 yapısında kullanılmıştır.

Aziz Efendi'nin y azdığı Hi/ye· i H~kanf murak k a 'ında n
ta'lik yaz ı sında nisbetleri gösteren ilk sayfa
(F..

Hak k ı

Ayverd i hat ko leksiyonu)

Türk-İslam mimarisinde ritim, simet-

ri ve oran

unsurlarıyla

birlik ve bütünbir ahenk arayışı görülmektedir. Ancak yapılarda hangi orantı
ilkelerine uyulduğu, mimari projelerin
hangi esasa veya plana göre yapıldığı
meselesi henüz tam anlamıyla çözümlüğü sağlayan

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

Anadolu Selçuklu yapılarının dış göbelirli bir ahenk özelliğini
formüle etmek güçtür. Genellikle cami.
medrese ve kervansarayların ana cephelerinde dikdörtgen bir çıkıntı teşkil
eden taçkapılarda 21 3 oranına rastlanma ktadır. Ancak kemer yüksekliklerinin her örnekte farklı oraniara sahip
olması. kararlı bir tutumun benimsenmediğini 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, içte mihrapta yoğunlaşan süslemeler. oldukça karmaşık fakat o ölçüde dengeli
bir tasanma sahiptir. Yüzeylerdeki koyu ve açık lekeler, motiflerle boşl.ukla
rın dengeli biçimde kompoze edilmelerinden kaynaklanır. Büyük panolarda
rünüşlerinde
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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 devrede, mimari kompozisyon ahenginin
zirvesine ulaşmıştır. Yüksekliğin genişli 
ğe oranı- dengelenmiş, kübik alt yapı
yarım küre şeklindeki kubbelerle örtülmüştür. Dörtgen prizmalarla küre formların sade geometrisi en uygun ölçüler
içinde bir araya getirilmiş, diğer yardımcı unsurların tamamı bu ana formların hizmetine sokulmuştur. Yapının
ana gövdesi. özellikle selatin camilerinde görüldüğü üzere. kabaca bir pirarnidi andıran şema içinde çerçevelenmiş
tir. Ancak ana kubbe aleminden indirilen hayali çizgiler. türlü kıvrımlar ve kı
rılmal;:ır yaparak hareketli bir akışla inişini tamamlamıştır. Bu iniş hareketini.
yapı kütlesinin köşe noktalarına oturtulan minareler dengelemektedir. Minarelerin şerefe seviyeleri ve genel yükseklikleri. yapı kütlesiyle hoşa giden
uyumlar ve oranlar içinde birleşmekte
dir. Medrese. hamam. bedesten ve kervansaraylarda 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 unsurlarından şiddetle kaçınılmıştır. iran
Safevi devri eserlerinde görülen fazla
miktarda çini kullanımı veya Arap camilerinde görülen çeşitli renklerdeki taş
uygulaması, Osmanlı mimarisinde yerini sade bir malzeme dokusuna bırak
mıştır. Çoğu zaman düzgün kesme taş
ların ve kurşun kaplamaların tabii rengiyle yetinilmiş , zaman zaman tuğla
örgüler ve az olarak da çiniler ölçülü bir

kullanım alanı bulmuştur.

Pencere sayı
bir yandan cephelerdeki boşlukları belirlerken öte yandan
iç mekanın ahengini yeteri kadar ışıkla
canlandırmıştır. Aynı şekilde revak sıra
ları. yükselen bina kütlesini yatay bir
hareketle dengelemiştir.

( _,.<>1 )
Kalp, ruh,

mimarisinde basit ölçülere
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 birlikte. bina kütlelerinde görülen yükselme. 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 esaslardan kaynaklanan ahengini yitirmiş
tir.
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sır,

hafi, ahfa
"letaif-i hamse"nin
sonuncusuna verilen ad.
"Atvar-ı seb'a"nın da sonuncusuna
a hfa denilir

şeklinde sıralanan

Osmanlı

bağlı

Süleymaniye
Camii
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sındaki kararlılık

(bk. LETAiF-i HAMSE).
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Bazı
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Arap dili alimlerinin

lakabı.
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larıyl a tanın a nlardır. Mutlak olarak Ahfeş denince. yaygın şöhretinden dolayı
hatıra ilk gelen Ahfeş ei-Evsat olmakla
birlikte, yine de Ahfeşler'in çeşitli kaynaklarda birbirine karıştırıldıkları görülmektedir. Süyüti'nin adlarını verdiği ibk.
Bugyetü'l- vu'a t.ll. 389: ei·Müzhir, ll. 454)
diğer Ahfeşler (ehafiş) ise ş unlardır:
Garibü'l-Muvatta' müellifi Ebü Abdullah Ahmed b. imran b. Sellame el-Elhani IÖ. 250 / 864'ten önce), kıraat alimi
olarak da bilinen Ebü Abdullah Harun
b. Müsa b. Şerik ed - Dımaşkl iö 292 /
904 ı. Asmai'nin talebelerinden Ebü Muhammed Abdullah b. Muhammed eiBağdadi (ll l. yüzy ıl ). ibn Cinni'nin hocalarından Ta'lilü 'l-kıra 'a t müellifı Ah med b. Muhammed ei-Mevsıli (IV . y ü zyı l ),
ibn Abdülberr'in hocalarından Ebü'I-Asbağ Abdülaziz b. Ahmed ei-Endelüsi iö
389/ 999'dan sonra), şair Ebü 'I-Hasan Ali
b. Muhammed el-idrisi iö . 450/ 1058den sonra), aruz alimi Ebü ' I-Kasım Halef b. Ömer ei-Yeşküri ei-Belensi (ö. 460/
1068'den sonral ve Ebü'I-Hasan Ali b. ismail b. Reca ei-Fatımi. Ayrıca. Ahfeş diye anılan hadis ravilerinden Hüseyin b.
Muaz b. Harb el- Hacebi iö 2771 890-9 1ı
ibk. ibn Hacer, ll, 313-314 1. Ebü Bekir Muhammed b. Halil ei-Ahfeş es-Saglr edDımaşkl lö 360/ 970-71 'den sonral (b k.
ibnü'I-Cezeri, ll, ı 381 ve devrinin zahidi,
Arap dili ve fıkıh usulü alimi Salah b.
Hüseyin b. Yahya ei-Ahfeş es-San 'ani'yi
de iö ı 142/ 1729-301 ibk Şevkani, 1, 2962971 zikretmek gerekir.

