
Müsteşrik Defremery, ibn Raik'te ön
ce Halife Mu'tasım-Billah ' ın meşhur ku
mandanlarından Afşin ile onun ölümün
den sonra başkumandanlık mevkiine 
yükselen Eşnas et-Türki'nin ve Mütevek
kil-Alellah zamanında (847-86ı) ordu ku
mandanlığının yanı sıra beytülmalin ida
resi. haciblik ve berfd teşkilatı reisliği 

vazifelerini uhdesinde toplayan Inak et
Türkf'nin de bu unvanı taşımamakla bir
likte fiilen emfrü'l-ümera olduklarını ile
ri sürmektedir. Ancak ibn Raik ile diğer
leri arasında sahip oldukları hak ve sa
lahiyetler bakımından büyük farklar var
dır. ibn Raik'e verilen yetkilerin, sahip 
oldukları kudret ve nüfuz sebebiyle emf
rü'l-ümera sayılan Afşin. Eşnas ve lnak'a 
da resmen verildiğine dair herhangi bir 
bilgi yoktur. Gerek bunların gerekse Ha
life Mütevekkil-Aleilah'tan itibaren bazı 
kumandanların halitelere hemen her is
tediklerini kabul ettirmeleri sadece sa
hip oldukları kuwetten ileri gelmektey
di. Kendilerine halifeler tarafından ku
mandanlığın ötesinde bir yetki verilme
mişti. 

Vezirlik, haciblik. valilik gibi bir mües
sese olarak ilk defa Halife Radi- Billah 
tarafından 324 (936) yılında kurulan ve 
ibn Ra ik ile başlayan emfrü' ı- ümeralık 
müessesesi, kısa bir müddet sonra dev
let adamları arasında bir rekabet ve mü
cadele unsuru oldu. Kumandanlardan 
Beckem et-Türki, iki yıl sonra ibn Raik'i 
görevinden uzaklaştırarak kendisini bu 
makama tayin ettirdi (938) Daha sonra 
945 yılına kadar Tüzün bu görevde bu
lundu. Diğer taraftan yine siyası sebep
lerle 942 yılında Hamdanfler'den Nası
rüddevle Hasan'a da emfrü'l-ümeralık 

payesi verildi. 945'te davet üzerine ka
rışıklıklar içindeki Bağdat' a giren Büvey
hfler'den Ahmed. Halife Müstekff- Bil
lah tarafından Muizzüddevle unvanı ile 
emfrü'l-ümera tayin edildi. Ancak bu ida
ri bir unvan olmaktan çok şeref unvanı 
niteliğini taşıyordu. Muizzüddevle de oğ
lu Bahtiyar'ı veliaht tayin etmiş ve ona 
da emfrü'l- ümera unvanını vermiştir. Bu 

unvanın sağladığı itibar Büveyhfler'in 
iran'da hüküm süren kollarını rahatsız 
ettiğinden Muizzüddevle'nin ölümü üze
rine Halife MutT'- Li Ilah onun Rey ve Ci
bal hakimi olan kardeşi Rüknüddevle'
ye de emfrü'l- ümera unvanını vermek 
zorunda kaldı. 

Samanfler ve Gazneliler'de bu unva
nın kullanıldığına dair herhangi bir bilgi 
yoktur. Ancak Samanfler devrinde Ho
rasan · a hakim olan Türk asıllı kuman
dan Ebü Ali es-SimcQrT'nin "emfrü' l-üme
ra" ve "el -müeyyed mine's-sema" lin
vanlarını kullandığı bilinmektedir. 

Emfrü'l-ümera unvanı Selçuklular ve 
diğer bazı hanedanlarda büyük ve nü
fuzlu emirler tarafından kullanılmıştır. 

Mesela Sultan Melikşah'ın amcası Taha
ristan Valisi Osman ile Berkyaruk dev
rinde (ı 092- ı ı 04) Horasan'da isyan eden 
Muhammed b. Süleyman b. Çağrı Bey 
emfrü'l-ümera lakabını taşıyorlardı. üst 
seviyedeki Selçuklu kumandanları "si
pehsalar, emfr-i emiran (mir-i miran)" ve 
"mukaddemü'l-ceyş " in yanında emfrü'l
ümera unvanını da kullanmışlardır. Fa
tımiler ve Zengiler'de emfrü'l-ümera ta
biri sadece kumandan anlamında. Mem
lükler'de ise atabegü'l-asakirin bir un
vanı olarak kullanılmıştır. ilhanlılar ' da 
ordu kumandanına beylerbeyi (biglar bi
gi) yahut emfrü'l-ümera veya mfr-i mf
ran deniliyordu. Akkoyunlular'da ise baş
kumandan. emfrü'l-ümera veya melikü'l
ümera unvanını taşıyordu. Emfrü'l-üme
ra Safevfler devrinde kızılbaş birlikleri
nin başkumandanıydı. Devletin kurucusu 
Şah ismail zamanında (ı 50 ı - ı 524) dev
letin en güçlü adamı olan ilk Safevi emf
rü'l-ümerası Hüseyin Han Şamlü aynı 
zamanda vekillik gibi çok önemli bir gö
revi de elinde tutuyordu. Şah 1. Tahmasb 
devrinde ( ı 524- ı 576) emfrü'l- ümeralık 
önemini yitirmeye başladı ve 1 533'te ta
mamen kaldırıldı. Onun yerini Türkmen 
süvarİlerinin kumandanı kürçübaşı aldı . 

Osmanlı Devleti 'nde beylerbeyilere emi
rü'l-ümera da deniyordu. 1259 (1843) 
yılından itibaren mülki rütbelerden liva-
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lığa karşılık olmak üzere emirü'l-ümera
lık rütbesi ihdas edilmiştir. Bu durum 
Osmanlı Devleti 'nin son yıllarına kadar 
devam etmiştir (ayrıca bk. BEYLERBEYİ) 
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Empire (Fr. empire "imparatorluk", oku
nuşu ampir ) üslübunun adı Fransa'da Na
poleon'un kurduğu imparatorluktan gel
mektedir. Ancak Fransa'da ve diğer Ba
tı Avrupa ülkelerinde bu üslüp 1\iapoleon 
döneminden daha önce ortaya çıkmış, 

fakat onun hakimiyeti yıllarında yaygın-
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laşmıştır. Bu üslübun başka ülkelerdeki 
uzantıları değişik adlar almıştır. ingilte
re'de Kraliçe Victoria 'dan dolayı "victori
an", Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 
George Washington'dan dolayı "georgi
an" olarak adlandırılmıştır. Empire üs
lübunun esası Antikçağ sanatından alı

nan biçim ve motiflere dayandığından 
buna Batı sanatında "neo- klasik üslüp" 
da denilir. 

Batı'da XVIII. yüzyıl ortalarında eski
ye, antik sanata doğru bir yöneliş baş
lamıştı. Eski Yunan ve Roma medeni
yetlerinin yapıları ilgi uyandırıyor ve bu 
sanattan alınan mimari unsurlar barok 
üslübunun aşırı kıvrak. hareketli ve ağır 
çizgilerinin yerini alıyordu. Bu neo- kla
sik üslüp daha sert ve daha düzenli bir 
ifadeye sahip görünüyordu. Bu üslübun 
XVIII. yüzyıl mimarisinde en ünlü ilk tem
silcilerinden biri. Flaman kökenli olma.k
la beraber İtalya'da yerleşen bir soydan 
gelen L. Vanvitelli'dir. )\Japoli yakınında 
dev ölçülerdeki Caserta Sarayı'nı yapan 
bu usta, Avrupa · da neo- klasik üslübun 
başta gelen sanatçılarındandır. 

Fransa'da Napoleon döneminde en par
lak çağını yaşayan neo- klasik üslüp. Pa
ris'te bir antik mabed görünümündeki 
Madeleine'i. Borsa'yı. meşhur Etaile Mey
danı'ndaki zafer takını meydana geti
rerek 1830 ·I ara kadar devam etmiştir. 

Lyon'da 1836-1842 yılları arasında ya
pılan Adalet Sar<:~yı da bu üslübun uy
gulandığı bir binadır. Pek çok kilisede 
bu akımın örnekleriyle karşılaşılır. ispan
ya'da da kendini gösteren bu üsfOp Fran
sızlar'ın tesiriyle Rusya'da çok sevitmiş 
ve dor nizarnında cepheli yapılarıyla Pet
rograd 'da uygulanmıştır. Amerika Bir
leşik Devletleri'nde cepheleri üçgen alın
lık ve sütunlarla süslü büyük binalar yi
ne Fransız tesiri altında inşa edilmiştir. 
Richmond ve bilhassa Washington Capi
tolium ' ları bu üslübun başlıca örnekleri
dir. Neo-klasik üslüp Amerika Birleşik 
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Devletleri'nin ünlü Beyaz Saray'ında uy
gulandığı gibi bütün ülkede o derecede 
yaygınlaşmıştır ki varlıklı ailelerin evle
ri. geniş parklar içindeki viiiaları bile bu 
mimaride yapılmıştır. ingiltere'de Saint 
Pancras Kilisesi, Hyde Park Galerisi. Eus
ton Garı, British Museum vb.de uygula
nan empire üslübu, Almanya'da da Ber
lin'de Schinkel'in Neue Wache ve müze 
yapılarında kendini belli eder. Aynı sa
nat akımı Berlin'in önemli yapılarından 
Reichstag 'da da belirlidir. Bu üslüp ku
zeyde İskandinav ülkelerine de atlaya
rak Stockholm'de Riddarhus. krallık sa
rayı, Uppsala ·da Batanikum ·da, Dani
marka'da Amalienborg Sarayı. Vor Frue 
Kirke Kilisesi'nde, Norveç'te Oslo Borsa
sı'nda, Finlandiya'da Helsinki'de üniver
site kütüphanesiyle katedralde uygulan
mıştır. XVIII. yüzyıl sonları ile XIX. yüzyı
lın ilk yarısında bütün Avrupa'ya yayılan 
empire üslübu sömürgelerde de kendi
sini göstermiştir. Hindistan'da KalkOta'
daki Saint John Kilisesi bu hususta bir 
örnek olarak gösterilebilir. 

XVIII. yüzyıl başlarında Türk sanatına 
sızmaya başlayan Batı Avrupa tesirleri 
önce bezemelerde kendisini göstermiş, 
daha sonra mimaride hakim olmaya baş
lamıştır. Barak sanatın Osmanlı ülkesi
ne biraz geç girmesi gibi empire de Türk 
sanatına XIX. yüzyılın birinci yarısının 

sonlarına doğru yerleşmiştir. Böylece 
Türk sanatı da Avrupa ve Amerika'da 
yaygın olan bu cereyana kendini kaptır
mıştır. Genellikle Avrupa ülkelerinde bil-
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hassa İtalya'da öğrenim gören Ermeni 
asıllı Balyan ailesinden mimarlar bu sa
nat akımının istanbul'daki uygulayıcıları 
olmuştur. Onlar dışında Osmanlı Devle
ti'nde bazan kısa. bazan uzun süre ka
larak yapılar meydana getiren yabancı 
ustalar da bu üslübun örnekleriyle bil
hassa istanbul'da eser vermişlerdir. 

Neo- klasik üs!Qbun başlıca özellikle
ri. İlkçağ'ın antik mimarisinden alınan 
mimari motifterin kullanılmasıdır. Fakat 
Türk mimarisinde, bilhassa dinf yapı sa
natında Türk sanatının eski gelenekleri
ne bağlı kalan cami tipinden vazgeçilme
miş, ancak ayrıntılarda bu üs!Qbun ge
rektirdiği unsurlara yer verilmiştir. Ni
tekim Paris'te Madeleine'de olduğu gibi 
bir cami hiçbir şekilde bir İlkçağ mabedi 
biçiminde inşa edilmemiştir. Bundan do
layı Türk sanatı tarihi içinde bir de Türk 
empire üslübu doğmuştur. Ancak buna 
Türk neo- klasiği denilemez. Çünkü ilha
mını Osmanlı dönemi Türk sanatının kla
sik döneminden (XVI-XVII. yüzyıllar) alan 
ve XIX. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan bir 
Türk neo- klasiği vardır. 

Türk empire üslübu. Osmanlı Devle
ti'nde çeşitli sahalarda yenilikler yapıl
masının gerekli görüldüğü zamanda, lll. 
Selim ( 1789-1 807), ll. Mahmud (1808-1 839) 
ve Abdülmecid ( 1839- 186 1) dönemlerin
de benimsenmiş ve adeta devletin res
mf üslübu haline gelmiştir. Bu mimari 
akımın XIX. yüzyıl başlarından başlaya
rak ll. Mahmud yıllarında geliştiği söy
lenebilir. lll. Selim ' in yanında imtiyazlı 

bir yeri olan ressam ve mimar A. i. Mel
ling, sultanın kızkardeşi Hatice Sultan ile 
yakın bir dostluk kurmuş, gerek bu ha
nım sultan için gerekse kızkardeşi Bey
han Sultan için Boğaziçi'nde empire üs
lübunda sahilsaraylar inşa etmiştir. Bun
lar günümüze kadar gelmemekle bera
ber Melling'in İstanbul'a dair yayımiadı
ğı gravürler albümünden bunların dış 

mimarilerini tanımak mümkündür. Baş
langıçta saray mimarisiyle bunların iç 
süslemelerinde uygulanan bu üslüp, az 
sonra sadece iç ve dış tesirler bakımın
dan dinf mimariye de geçmiştir. 



Topkapı Sa rayı'nın Harem bölümünün duvarlarındaki em
pire üslübunda manza ra res imleri 

Empire üslubunda inşa edilen en bü
yük padişah sarayı ll. Mahmud 'un Bo
ğaziçi'nde 1830'a doğru yaptırdığı bina
dır. Thomas Allom'un çizdiği bir gravür 
sayesinde bilinen, ancak bugün tam ye
ri bile tesbit edilemeyen bu saray em
pire üslubunun çok güzel. fakat kısmen 
ahşaptan yapıldığı için uzun ömürlü ola
mamış bir örneğidir. Bu sarayın dünya
da neo- klasik mimarinin örnekleri ara
sında yer alabilecek özell ikte bir bina 
olduğu anlaşılmaktadır. Orta bölümün
deki üçgen alınlıklı çıkması antik başlık
lı altı sütun tarafından taşınıyor. iki yan
lardaki kanatlar ise diziler halindeki pen
cereleri ve alt katlarında sıralanan sü
tunları ile mimariyi tamamlıyordu. Al
lom'un gravürlerinin bulunduğu kitabın 
metnini yazan R. Walsh burası hakkın
da şunları söyler: "Onun (Sultan Mahmud) 
inşa ettirdiği yapıların. kendinden önce
ki sultanlarınkiler ile artık hiçbir benzer
liği yoktur. Devlet fabrikaları ve döküm
haneleri Sheffield, Manchester. Paris ve 
Viyana'dakilerin aynıdır. Sarayları ise es
ki Yunan sanatı modeline göre yapılmış
tır. işte Boğaziçi'ndeki yeni sarayı da böy
ledir. Saray ortadaki bir ana bölüm ile 
bunun iki yanında uzanan birer kanat
tan meydana gelmiştir. Cephede mer
merden dor nizarnında bir sütun dizisi 
bulunmaktadır .. . intizamlı sıralar halin
deki pencereler silme ve arşitravlar ile 
süslenmiştir ... Orta kısmın ise eşsiz gü
zellikte bir alınlığın taçlandırdığı korint 
nizarnında altı sütundan meydana gel
miş muhteşem bir girişi vardır" . 

ll. Mahmud, lll. Ahmed zamanında 

( 1703 -1 730) Kağıthane deresi kıyısında 

yapılan Sadabad Sarayı'nı da zevkine 
uygun bulmayarak "yeni resim üzerine" 
değişik bir biçimde inşa ettirmişti. Sul
tan Abdülaziz zamanında tekrar yıkıla-

rak yerine daha Avrupaf bir yenisi yaptı
rılan bu saray (bk. çMaAYAN KASRI}, de
re yatağı içine dikilen sütunlara oturan 
çıkmaları ile değişik bir görünüme sa
hipti. Empire üslubu Saray - ı Hümayun'un 
(Topkap1 Saray1 ) büyük kompleksi için
deki bazı bölümlerde de uygulanmıştır. 
Esası XVI. yüzyıla ait olan hünkar safa
sının büyük kubbeli mekanında iç süs
leme bu dönemde moda olan üslupta 
yenilendiği gibi. XVIII. yüzyıl ortaların

da yapılmış olmakla beraber "lll. Selim 
odası " olarak tanınan odada empire tar
zı dekorasyanun izleri görülüyordu. Sa
rayın harem bölümünde, antik başlık
lı payelerle ayrılmış duvar yüzeylerinde 
tamamen Batı üslubunda manzara re
simleri yer almıştı. Yapının dördüncü av
lusunda Marmara'ya hakim bir yerde Ab
dülmecid 'in yaptırdığı Mecidiye Köşkü , 

gerek dış mimarisi gerekse iç düzeni ve 
süslemesi bakımından Batı ' nın empire 
üsluplu saray pavyonlarının bir benzeri
dir. Burada mefruşat da aynı esaslara 
göre seçilmiştir . Bugün Topkapı Sarayı 
olarak adlandırılan Saray-ı Hümayun'un 
sınırları içinde empire üslubunun en kuv
vetli temsilcisi , kulesinin kare kitlesi üs
tündeki ahşap kaplamalı köşkün yeri
ne 1860' 1ı yıllarda yapılan kagir bölüm
dür. Tepesinde kurşun kaplı bir külah 
bulunan bu bölümün kemerli büyük pen
cerelerinin aralarına korint nizarnında 

başlıklı sütunlar konulmuş, bunların da 
yay biçiminde alınlıkları taşıması sağ

lanmıştır. 

Empire üslubu Batı'da yavaş yavaş 

eski hızını kaybederken istanbul Boğa
ziçi'nde bu üslupta sahilsaraylar ve ile
ri gelenler tarafından gösterişli yalıların 
yapımı devam ediyordu. Bu köşk, ko
nak ve yalıların en büyük özelliklerin
den biri, duvar ve tavanlarında kalem 
işi veya boyama nakışlar arasında man-

Empire üslübundaki Beykoz Kasrı ' nın üst kat salonunun 

tavan ı 
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Dolmabahce Saray ı 'nın empire üslübundaki Alay Köşkü . 

istanbul 

zara resimlerine geniş ölçüde yer veril
mesidir. Bunlar yerli azınlıklardan usta
lar ve Batı ülkelerinden gelmiş çok sa
yıdaki ressamlar tarafından yapılıyordu . 

Kandilli'de Kıbrıslı Mustafa Paşa Yalısı 

bunların en büyüklerinden biridir. Kan
dilli Kız Lisesi iken yanan Adile Sultan 
Sarayı, Mısır Hidivi ismail Paşa ' nın yap
tırdığı Beykoz Kas rı , 1956' da yıktırılan 

Akıntıburnu Sahilsarayı , mimarileri çok 
değiştirilen ve iç süslemeleri yok olan, 
Mimar Sinan Üniversitesi'nin yerleştiği 
Fındıklı sahilsarayları ile XVIII. yüzyıl son
larından bazı tamir ve eklemelerle bu
güne kadar gelen ve plan esasları eski 
gelenekiere bağlı olan Sadullah Paşa Ya
lısı ' nda ise empire üslubu, klasik iki pa
ye ile sınırianan nişler içinde manzara 
resimleriyle süslenmek suretiyle kendi
ni gösterir. Bunlar bu üslubun uygulan
dığı pek çok yapıdan birkaçıdır. Şehir 

içindeki konaklardan günümüzde ( 1994) 
Eski Eserler istanbul Koruma Kurulu 
Merkezi olarak kullanılan Süleymaniye 
semtinde Kayserili Ahmed Paşa Konağı 

bu üslübun mütevazi ölçüde uyguland ı 

ğı bir örnektir. 

Daha eski bir sarayın yerinde Abdül
mecid tarafından yaptırılan Daimabah
çe Sarayı ' nda da empire üslübun hakim 
olduğu görülür. Buradaki iç süsleme. Pa
ris 'te opera binasının dekorasyonunu 
gerçekleştiren Fransız Seehan tarafın 

dan yapılmış ve mekanların bir Avrupa 
sarayına benzemesine özen gösterilmiş

tir. Daimabahçe Sarayı ·nın cad de üzerin
de bir alay köşkü olarak geçit törenlerini 
seyre mahsus Pembeköşk denilen pav
yonu korint nizarnında sütunlara otur
maktadır. Empire üslübunun hakimiye
ti o dereceye varmıştır ki sarayın büyük 
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bacası da dev ölçüde bir korint sütunu 
ve başlığı biçiminde şekillendirilmiştir. 

II. Mahmud döneminin empire uslü
bunu aksettiren istanbul'daki en belirli 
eser, mimar Balyanlar tarafından yapı
lan, Divanyolu caddesinin kenarındaki 

Sultan Mahmud Türbesi, etrafını çevi
ren hazire duvarı ve bunun ortasındaki 
sebilidir. Bu sebil dor nizarnında antik 
bir yuvarlak mabed (monopteros) biçimin
dedir. Eski Türk mezar yapılarına ben
zeyen hiçbir unsura sahip olmayan tür
be ise bilhassa mekanın bezerne ve tef
rişi bakımlarından adeta bir saray salo
nu görünümündedir. 

Empire üslübu başlangıçta dini bina
larda pek kullanılmamıştır. Nitekim III. 
Selim'in 1805'te inşa ettirdiği Selimiye 
ve II. Mahmud'un 1822-1826 yılları ara
sında Tophane 'de yaptırdığı Nusretiye 
camilerinde barakla karışık biçimde uy
gulandığı dikkati çeker. Empire bu ya
pılarda pek kuwetli olmasa da kendisi
ni belli eder. Fakat XIX. yüzyıl ortaların
da dini mimaride empire üstübunun ha
kimiyeti başlar. istanbul içinde Hırka-i 
Şerif (1851 ). Daimabahçe (1 853). Ortaköy 
(1854). Kağıthane ' de Çağlayan (1863 -
1 864) camilerinde bu üslüp açıkça görül
mektedir. Çırağan Sarayı karşısında Kü
çük Mecidiye ile (1 848- ı 849) Kağıthane 
camilerinde, Batı'da empire üslübuna 
karşı başlamış olan neo- gotiğin de te
sirleri vardır ve bunlar minare şerefele
rinde farkedilir. Daimabahçe ve Ortaköy 
camileri ise dış mimarilerinde bu üslü
bun unsurlarına geniŞ ölçüde sahiptir
ler. Ayrıca ilk üçünün aşırı derecede in
ce gövdeli minarelerinin şerefe çıkma
ları birer korint sütun başlığı biçiminde
dir. Aslında Ortaköy Camii'nde bu mi
narelerin bütünüyle korint nizamma uy
ması için gövdeleri de yivli olarak ya
pılmıştır. Fakat 1894 zelzelesinde mina
releri yıkılınca gövde yüzleri düz biçim
de tamir edilmiştir. Empire üslübuna 
tam uygunluk göstermeyen. fakat İlk
çağ mimarilerinden alınan unsurtarla be
zenmiş dini bir yapı da Teşvikiye Camii'
dir. Burada Türk sanat geleneğinden hiç
bir unsurun bulunmayışma karşılık an-
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tik sanatın alınlık, akroter gibi eleman
Iarına yer verilmiştir. Bu eserler genel
likle gösterişli ihtişamlarına rağmen kö
tü kaliteli malzeme ve teknik bakımın
dan başarısız yapılmışlardır. Nitekim Or
taköy Camii çok tehlikeli durumlara gir
miştir. Ayrıca bu eserlerde aşırı yüklü 
süsler. renkli ve yaldızlı bezemelerle tek
nik zayıflıklar gizlenmeye çalışılmıştır. 

Empire üslübunun çeşitli örneklerini 
bu devrin saraylarında, konak ve yalıla
rında görmek mümkün olduğu gibi dev
letin resmi binalarının hemen hepsi bu 
üslüpta yapıldığından en küçüğünden 

en büyüğüne kadar resmi devlet yapıla
rında empire üstübunun az veya çok de
ğişik unsurlarına rastlanmaktadır. Nite
kim Galatasaray Lisesi 'nin (Mekteb-i Sul
tani) bahçe kapısı ile esas binasının cep
hesi bu karaktere sahiptir. Büyük kışla
larda da aynı üslübun izleri görülür (Ha
lı c ıoğlu ' nda Humbarahane. Üsküdar 'da 
Selimiye, Kasımpaşa'da Kalyoncular. Da
vud Paşa ve Rami k ı ş la l a rı ). Fakat bu üs
lübun en kuwetli biçimde kendini bel
li ettiği askeri yapılardan biri Tophane 
müşirliği makamı olan heybetli yapı idi. 
1955 'te mantıksız bir şehireilik uygula
ması ile yıktırılan bu büyük yapı sütun
lu giriş verandası . kemerli alt katı ile bu 
üslübun temsilcisi idi. Diğer bir bina ise 
Smith adında bir İngiliz mimarın eseri 
olan ve şimdi istanbul Teknik Üniversi
tesi olarak kullanılan Taşkışla ' dır. Bura
da empire üslübu. cephelerdeki pence-

re düzenlemelerinde görüldüğü gibi iyon 
nizarnında sütunlu ana girişte de ken
dini gösterir. 

Empire üslübu devlet yapılarında o de
recede hakim olmuştur ki bu üslüp Ah
met Harndi Tanpınar tarafından 1839'
da ilan edilen Tanzimat' a bağlanarak 
"Tanzimat üslübu" diye adlandırılmıştır. 
Hatta resmi yapılarda kullanılan empi
re üslübu yalnız istanbul'a inhisar etme
miş, Osmanlı Devleti'nin çeşitli köşele

rinde de örnekler vermiştir. En küçük 
ve mütevazi yapılarda bile iki sütuna da
yanan üçgen alınlıklar cephelerde yer 
almıştır. Buna örnek olarak istanbul Fa
tih 'te bulunan ve günümüzde hala kul
lanılan Çarşamba Karakolu gösterilebi
lir. Bir vakitler sayıları pek çok olan bu 
karakollardan bugün ancak bir iki tane 
kalmıştır. Bunların en gösterişiisi Mi
mar Sargis Balyan ' ın yaptığı Maçka Ka
rakolu'dur. Burada üç katlı cephe mi
marisi. giriş antik taklidi çok uzun dört 
sütunla gösterişli bir ifade alması sure
tiyle zenginleştirilmiştir. Bu üslübu tem
sil eden başka bir karakol binası da Üs
küdar'da Bağlarbaşı ' nda 1258' de ( 1842) 
yapılan Çinili Karakol'dur. 

Milana'da öğrencilerini empire üslü
bunda yetiştiren Brera Akademisi'nde 
okuyan genç mimarlar. bu sanat akımı
nın çok beğenildiği Rusya· da hayatla
rını kazanmak üzere oraya gitmişler, 

bunlardan Güney İsviçreli G. Fossati bir 
süre Rusya · da çalıştıktan sonra istan
bul 'da yanmış olan Rusya elçiliğinin ye-

Empire üslübunda Daimabahçe Saat Kulesi ile aynı üslübun dini mimarideki abidevi örneklerinden bi ri olan Ortaköy Ca

mii' nin icinden bir görün ü ş ve Teşvikiye Cami i'nin son cemaat yerinde antik mimarin in etkisini taş ıyan sütunlar- istanbul 
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rine yenisini yapmakla görevlendirite
rek Osmanlı Devleti'nin başşehrine gel
mişti. Burada empire üslObunda bir el
çilik binasından başka muhteşem bir 
darülfünun binası da inşa etmiştir. Çe
şitli işlerde kullanı ldıktan sonra 1 933'
te İstanbul Adliyesi iken yanan ve ka
gir duvarları da ortadan kaldırılarak 

yok edilen bu bina sütunlu ve alınlıklı 

iki cephedeki girişleri, üst katiara ha
reketli bir görünüm sağlayan cephe sü
tunları ile empire mimarisinin güzel ve 
abidevi bir örneği idi. Aynı üslüp ikin
ci Darülfunun olarak yapılmış, Divanyo
lu caddesi üzerindeki şimdi Basın Mü
zesi olan binada da kullanılmıştır. Aya
sofya'yı 1846-1849 yılları arasında res
tore ederken ekiediği Kasr-ı Hümayun 
da iç süslemesi bakımından Fossati ·
nin sanat eğilimini gösterir. Babtali'de
ki İran Elçiliği binası. Fossati'nin İstan
bul· da sürdürdüğü sanat faaliyetinin bir 
temsilcisidir. Aynı üslüp, Fransız mimar 
Bourgeois'nın seraskerlik olarak yaptı 

ğı İstanbul Üniversitesi merkez binasın
da da görülür. Empire üslObunun belir
li izlerine sahip devlet yapılarından bi
ri de Kasımpaşa'da eski Bahriye Neza
reti olan ve Divanhane olarak adlandı
rılan. günümüzde Kuzey Deniz Saha Ko
mutanlığı olarak kullanılan binadır. Em
pire üslObundaki resmi binaların so
nuncusu. 1891'de Fransız mimar A. Va
laury'nin yapımına başladığı Asar-ı Ati
ka (Arkeoloji) Müzesi'dir. Ancak bu yapı, 
içine konulacak antik eserlerle uyum 
sağlaması için tam İlkçağ karakterinde 
inşa ed i lmiştir. 

Bazı çeşme ve sebillerde de empire 
üslObunun kullanıldığı görülür. Bu hu
susta en gösterişli örnek. yukarıda adı 
geçen ll. Mahmud Türbesi yanındaki se
bildir. Şehrin ana caddesi kenarında Sul
tanahmet'te 1819-1820'de Cevrf Kalfa 
hatırasına yapılan sıbyan mektebiyle al
tındaki sebil ve çeşmeler. bu yeni üslOp
la birlikte Türk sanatına yeni bir bina 
düzenlemesi anlayışının da girdiğini bel
li eder. Yenibahçe'de Bezmialem Valide 
Sultan (1845). Topkapı'da Hüseyin Bey 

(1851), Eyüp'te Pertevniyal Kadın (1856) 

çeşmeleri antik sanattan ilham alınarak 
yapılan eserlerdendir. Kadıköy' de Acı

badem yolu üstünde 1844'te inşa edi
len Baba- Oğul Çeşmesi'nde antik sana
tın en başta gelen unsurlarından olan 
akroterlerin, 1862 tarihli Çengelköy Çeş
mesi'nde alınlığın mimari motif olarak 
kullanıldığı görülür. Maçka'da dört cep
heli. 1840 tarihli Bezmialem Valide Sul
tan Çeşmesi, empire üstübunun çeşme 
mimarisinde uygulanışının en güzel ör
neğidir. Burada her cephede bir çift plas
ter. kitabe ile altındaki ayna taşını çer
çeveler. Kocamustafapaşa'da Emine Ha
nım , Üsküdar'da Nuhkuyusu'nda Şey
hülislam Sebili (ı 858) empire üstübu
nun özelliklerine sahiptirler. Bu sonun
cu eser bir bakıma Sultan Mahmud Se
bili 'nin çok basite indirilmiş bir benzeri 
sayılabilir. 

Empire üslObu, Levanten denilen ve 
Türkler'in "tatlı su Frengi" olarak adlan
dırdığı değişik milletlerden İstanbul· a 
yerleşmiş insanlarla azınlıkların yaptık
ları binalarda da uzun süre uygulanmış
tır. Bilhassa Galata ve Beyoğlu'nda bun
ların pek çok örneğine rastlanır. Bu bi
naların en gösterişlilerinden biri. İstiklal 
caddesi üzerinde bulunan eski Cercle 
d'Orient (Serkl Doryan) binasıdır. Başka 

bir örnek ise son yıllarda büyük değişik
liğe uğrayan Tepebaşı'nda ewelce Bris
tol Oteli olan yapıdır. 

İstanbul dışında da empire üstübu
nun örnekleri vardır. Tekirdağ 'da 1 960'
ta bütün özellikleri yok edilen Orta Ca
mi. İzmir'de Hisar, Hacı Mahmud ( 1779). 
Kemeraltı (1813 l?l). Şadırvana ltı cami
leri, Konya'da 1874'te yapılan Aziziye 
Camii empire üslObunun izlerine sahip 
eserlerdir. Bu sonuncunun bilhassa iç 
mimarisinde bu üslübun kuwetli haki
miyeti görülür. 
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Türk sanatında XIX. yüzyıl içinde ha
kim olan empire üslübu yüzyılın sonla
rında karma (eklektik) bir üslOba yerini 
bırakmış ve bunlara bir tepki olarak do
ğan XX. yüzyıl başlarında Türk neo- kla
siği üslObu çıktığında tamamen unutul
muştı.ir. 
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