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HiLAL GöRGÜN

Mimari (Kahire Dışı). İslam sanatının
en değerli örnekleri Kahire ve
yakın çevresinde bulunmaktadır (b k. KAHİRE). Bunun dışındaki bölgelerden Yukarı Mısır ile Aşağı Mısır'ın en önemli merkezi İskenderiye'de Kahire'deki mimari
faaliyetin güçlü etkileri hissedilmekle beraber çok daha mütevazi örnekler ortaya
Mısır'daki

konulmuştur.

Mısır'da

bölgesel mimarinin fazla geetkenlerinden biri, ülkenin
yöneticisi olan küçük idareci gruplarıyla
geniş kitlelerden oluşan yerli halk arasın
da ciddi bir kaynaşma bulunmaması ve
genellikle farklı bir etnik yapılaşma gösteren bu politik şekillenmede idarecilerin
kendilerini güven içinde hissettikleri Kahire'ye her konuda bağlı oluşlarıdır. Özellikle ticari ve askeri güzergahlarla Nil vadisi dışında kalan yerlerde hiçbir mimari
unsura rastlanmaması da Kahire ile taş
ra ayrışmasının ve hatta kopmasının bir
sonucudur. Mısır ' daki mimari faaliyetler
ilk İslam fütuhatı yıllarına çıkmaktaysa
da esaslı imar çalışmalarının başlangıcı
Fatımi döneminde yoğunluk kazanmış.
Kahire'deki zengin imara rağmen İsken 
deriye daha mütevazi kalmış. diğer bölgelerde ise iyice mahallileşerek önemini
yitirmiş ve mevcutlar da zamanla ortadan kalkmıştır. Bölgesel mimarinin yok
oluşundaki etkenlerden biri de inşaatta
yerel malzeme olan kerpicin kullanılma
sıdır. Hatta Mısır'ın ana taş ocaklarının
bulunduğu Yukarı Mısır'da bile kerpiç ve
pişmiş tuğlaya yer verilmiştir.
lişmemesinin

İskenderiye uzun yıllar ülkenin Kahire
dışındaki

idari, sınai ve ticari merkez
olma özelliğini sürdürmüş, Tolunoğulları
devrinden X. yüzyıl başlarına kadar (86890 5) merkezden tamamen bağımsız kalmıştır. İki liman ve güçlü surtarla çevrili
olan şehrin dışındaki en önemli eserler,
antik çağların meşhur İskenderiye Feneri
ile birlikte XIV ve XV. yüzyıl sonlarında tekrar yapıldığı belirtilen fenerlerdir. Bunların problemli bir kıyı oluşumuna sahip
olan bu liman şehri için mühim birer abide niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.
İskenderiye'yi kuşatan surlarda açılmış
dört ünlü kapı Babülbahr, Babüreşid, baharat ticaretiyle yakın ilişkisi sebebiyle

Kahire'de eski evlerin

bulunduğu

bir sokak

Babülbahar olarak da tanınan Babüsidre
(Babüsadr) ve Babülhıdr'dır (Babülahdar) .
Mezarlık şehrin kuzeyinde yer alırken batısında Darüssultan. Darüladl, Darülimare gibi idari yapılar bulunur. Ayrıca Darüttıraz ile Babülbahr yakınındaki cephanelik ve Kasrüssilah şehrin önemli yapı
larıdır. İlk defa milattan önce 4. yılda yapılmış olan ve sürekli elden geçirilen bir
kanal şehri Nil'e bağlamaktadır.
İskenderiye'de Çoğu, tüccarlar tarafın
dan inşa edilen camiler içinde eski kiliselerden çevrilmiş Camiu'l-garbi olarak da
bilinen Mescidü'I-Ömeri, 477'de (ı 084)
Fatımi Veziri Bedr ei-Cemali tarafından
tadil edilen ve Camiu'I-Attarin şeklinde
de anılan Camiu'I-CüyGşi gibi ünlü camiler yanında Abdüllatif b. Rüşeyd et-Tikriti'nin (ö. 714/13 ı 4) yaptırdığı bir cami ve
medrese ile günümüzde Mescidü Ebu
Ali olarak bilinen Darü'l-hadisi't-Tikritiyye şehrin mimari tarihi için önemli eserlerdir. Fatımiler döneminde İskenderiye'
de inşa edilen Avfiye ve Silefiye medreseleri de anılmalıdır. Bunların dışında XIII.
yüzyılda yapılan Ribatü'I-Vasıti, Ebü'I-Abbas ei-Mürsi'nin şehir dışında kuzeyde inşa ettirdiği zaviye, zahid Muhammed b.
Süleyman eş-Şatıbi'nin yine şehrin dışın
da yaptırdığı önemli bir merkez olan Ribatü Sivar. alim İbn Abdullah ei-Hakkari'nin kendi adına tesis ettiği ri bat ve Bi-
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lik el-Muhsin! Hankahı Ortaçağ süreci için
dikkat çekicidir. Memlükler devrinin önde gelen bir mimari yapısı da şehirdeki
Kayıtbay Kalesi'dir.
İskenderiye'de Osmanlı devrinde ele
alınan

eserler arasında Seyyid'i Mifrid Camii ( 108 3/ı672). Hacı İbrahim Tirbane
Mescidi ( ı096/ ı685), Ebu Ali Camii (ı ı 27/
I7ı5), Abdüllat'if Mescidi (ı ı69/ ı756).
Abdülbaki Çorbacı Camii ve Kervansarayı
ile ( ı ı 7 ı ll 758) yine XVIII. yüzyıl eseri olan
Neb'i Danyal Camii yanında şehirde yer
alan hamam ve su depoları dikkat çekici
yapılardır. İskenderiye yakınlarındaki tatil beldesi Reş'id'de Muhammed el-Abbasi Camii bölgenin diğer önemli eserlerindendir.

nin yanında lojistik değeriyle de ehemmiyet kazanmış olan Asvan . Küs. Luksor.
İsna , Şellal gibi yol üstü şehirleri Kahire
dışındaki önemli mimari eserlerin bulunduğu yerlerdir. Bu şehirlerin bilhassa Fatım'iler'in kendi dini propagandası için kurulmuş olduğu gözden kaçmamaktadır.
Özellikle bölgedeki fütuhat ortamı sebebiyle meşhed ve türbelerin ön plana çıktı 
ğı imar faaliyetinde inşa edilen dini yapı 
ların mühim bir kısmı Eyyüb'i devrindeki
tamir ve tadillerle ayakta kalmıştır.

Fatımi döneminde bir sın ı r karargahı
olan Asvan mimari faaliyetler bakımından
dikkat çekici bir merkez hüviyetindedir.
Buradaki eserlerin en erken örneklerini,
şehrin dışında geniş bir alana yayılan mezarlıktaki XI-XII. yüzyıllara tarihlenen deİskenderiye çevresinde bilhassa Reş'id'
ğişik plan tiplerinde türbeler ve mezarde XVIII ve XIX. yüzyıl başlarına tarihlenlar oluşturmaktadır. Bunların ilginç yönü.
dirilen Osmanlı devri konut mimarisinin
Ağiebi mimarisiyle değişik bölgelerden
güzel örnekleri yer almaktadır. Çok katlı
gelen tesirleri bir araya getiren ve mave bölgesel özelliklerdeki bu evler tuğla
ham özellikleri de güçlü olan bir mimari
dan inşa edilmiş olup mimari elemanlar
bütün teşkil etmesidir. Bilhassa kubbe
bakımından daha çok köşe taşı niteliğine
kasnaklarında yer almaya başlayan musahip antik mermer sütunlarla techiz
karnaslı teşkilat ve kubbelerin oluşumu
edilmiştir. Bu yapılar arasında Ramazan
dikkat çekicidir. Kubbeler yanında tonoz
Evi, MenMill Evi, Amasyalı Evi ve Hasibe · örtü sistemi de yaygın olarak kullanıl mış
Gazal Evi dikkat çeken eserlerdir.
tır. Kahire'deki XI-XII. yüzyıllara ait Fatı
Mimari açıdan diğer bir faaliyet alanı
mi anıtlarıyla yakın benzerlikler gösteren
da Yukarı Mısır' dır. Bilhassa Fatımi dönebu yapılar ilginç görünümler arzetmekminde oluşan ve NObe'ye dönük olarak
tedir. Anıtların kitabeli mezar taşlarının
gelişen fetih politikası sonucunda bir sı
genellikle sökülmüş olması bunların kenır bölgesi niteliğiyle ön plana çıkıp daha
sin biçimde tarihlendirilmesini güçleştir
çok Kızıldeniz ticaretiyle zenginleşmesimektedir.

Asvan

M ezarlı Q ı ' ndaki

türbelerd en bir g örünüş

\.

Asvan'da 1901 yılında ortadan kaldırı
lan. esası dokuz kubbeli ve minareli bir
cami olması muhtemel, Yetmiş Yedi Veli
Türbesi olarak bilinen yapı ile bir tepe üstünde yer alan ve üç kemerli bir revaktan
geçilerek girilen meşhed önemli binalardır. Giriş bölümü ortası kubbeli üçlü bir
plana sahip olup kuzey tarafında tonoz
örtülü bir mekan la güney tarafında yukarıya çıkan bir merdiven bulunmaktadır.
Geniş bir avludan geçilerek ulaşılan ana
mekan ortada mihrap önü kubbeli, yanlarda tonoz örtülü üç bölümlüdür. Sivri
ku bbe pandantifler üzerinde yer alan sekizgen kasnağa oturtulmuş olup üstünde üçlü pencereler yer almaktadır. Bu
mekanın kuzeyinde avludan girilen ortası kubbeli, yanları tonoz örtülü bir bölüm
daha vardır . Yapı diğer benzerleri gibi
XI-XII. yüzyıllara tarihlendirilmektedir.
Asvan ' ın

güneyinde harap olmuş bir
kompleksine ait silindirik gövdeli Tabiye Minaresi kerpiç ve pişmiş tuğla malzemeyle yapılmıştır. Tepeye yakın üç sıra
kOfi kitabeli minareye içten tonoz örtülü
bir merdivenle çıkılmaktadır. Benzeri iki
minare de Asvan ' ın güneyinde Şellal yakınlarında bulunmakta olupAsvan Minaresi gibi Fatımi devrine ve özellikle 469474 ( 1077-1 081 -82) yılları arasına tarihlenmektedir. Minarelerden ilki M eşhe
dü'I-Bahri olarak bilinmektedir. Kare alt
bölüm üstüne silindirik gövdeli minarenin iki sıra küfi kitabesinde Ubeyd b. Ahmed b. Selame tarafından yaptınldığı
belirtilmektedir. Ayakta duran minarelerden ikincisi diğerlerine yakın özellikler
gösteren Meşhedü'I-Kı bli Camii'ne ait olmalıdır. Cami yamaçta yer aldığı için tonozlu bir alt teşkilat üzerine yerleşmiş altı
kubbeli bir yapı olarak düzenlenmiştir.

yapı

Bu minarelere çok benzeyen bir başka
örnek de İsna 'dadır. Günümüzdeki şek
liyle geç bir Osmanlı devri eseri olan ve
Camiu'I-Amri (Cl miu · ı-Atık) olarak bilinen
yapının yanında yer alan minare muhtemelen Fatımi Veziri Bedr ei-Cemali'nin
bölgede kazandığı zaferierin sembolü olarak 474'te (ı0 8 1 -8 2) tamamlanmıştır.
Kare alt kısım üstüne sekizgen gövdeli
minarenin üst bölümü içbükey kenarlı
olup üst uç kenarları dışa doğru uzanmaktadır. Her yüzde pencereleri bulunan.
kerpiç ve pişmiş tuğladan inşa edilmiş
yapının ahşap desteklerle takviye edildiği
görülmektedir. Minare üzerinde yer alan
kitabede Fatımi yöneticilerinden. Küs Camii'ni de tamir ve tildil ettiren Fahrülmülk Sa'düddevle Ebu Mansur Sartekin
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474 (1081-82) tarihi okunmaktaKitabede mevcut bir kelimenin minareyle ilgili en erken ifadelerden biri olması islam mimarisi için önemlidir. isna'da 1695 tarihli bir Osmanlı devri kervansarayı da yer almaktadır. Bu tip minareterin bir diğer örneği ise Luksor'da Eski
Mısır Tapınağı'nın doğusundaki Pilon arkasında bulunan, XIX. yüzyıla ait Ebü'IHaccac Camii yanındaki iki minareden
biridir. 469-474 (1077-1081-82) yıllarına
tarihten en ve kare taban lı, silindirik gövdeli olan bu kerpiç tuğla minare ahşap
desteklidir.
Mısır'daki önemli bir diğer merkez IX
ve X. yüzyıllarda ticaret yolları kavşağında
yer alan, Kahire'nin güneyinde ve Nil'in
doğu kıyısındaki Küs şehri dir. 4 76 (1083)
tarihli Camiu'I-Amrl. Fatımi devri eseri
olmasına rağmen 550 (1155) ve 575'te
(ı ı 79) EyyGbller tarafından büyük ölçüde tamir edilmiş. daha sonra da Memiükler ve Osmanlılar tarafından elden geçirilmiştir. Caminin minaresi ve kıble duvarı Fatımi döneminden olup diğer duvarlar daha geç tarihlidir. Fatımi Veziri
Talai' b. Rüzz'ik'ın yaptırdığı ahşap minber girift geometrik süslemelere sahiptir (Bierman, 1, 354, 356, 365). 514-524
(1120-1130) yıllarına tarihlenen veya568'de (ı ı 73) Mübarek b. Kamil b. Mukalled
b. Ali b. Nasr'ın bu camiyi iman sırasında
inşa edilen EyyGb'i türbesi de Küs'ta bulunan önemli eserlerdendir.

Peyyum'da Mescidü'ş-Şeyh Ali er-RGb'i
ve Mescidü Kayıtbay Memlük devri eserleridir. ei-Mescidü'I-Muallak ile Emir Süleyman Mescidi ise Osmanlı dönemine
aittir. Ayrıca Memlükler devrinden Kalyub'da S'id'i İbrahim Camii, Füve'de (Kefrüşşeyh) Nasreddin Camii, Ebu Tic'de
(Asyut) Şeyh Fergal Camii, Osmanlılar
devrinden Dimyat'ta Mescidü Bedr'i, Rıd
vaniye Zaviyesi ve Asyut'ta Mescidü'I-Mücahid'in mimari değer taşıyan yapılardır.
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ÇARŞISI

İstanbul- Eminönü'nde

XVII. yüzyılın ikinci yarısında
Hatice Turhan Valide Sultan
tarafından yaptınlan

Yenicami Külliyesi'ne ait arasta
L

r

(bk. YENİCAMi KÜLLİYESİ) .
_j

MISIR MEVLEVIHANESİ
XVI.

L

Kahire'de
sonunda kurulan
Mevlevi asitanesi.

yüzyılın

_j

Kahire Mevlev'ihanesi olarak da anılan
idare merkezinin yer aldığı
Kahire Kalesi'nin ayağında daha çok Türkler'in oturduğu tarihi Hilmiye semtinde
ŞariussüyGfiye'nin başlangıcında bulunmaktadır. Osmanlı döneminde Emir Sungur es-Sa'd'i Külliyesi ile Yeşbek Min Mehdi ve Akberd'i saraylarının kalıntıları üzerine yaptırılan rrievlev'ihane, tarikatın ihtiyaçlarına uygun olarak büyüyüp zaman
içinde şekiilenerek XIV-XV. yüzyıldan kaIan bu Mem lük eserleriyle iç içe yapılan
mış ve sokaktan göz alıcı bir Memlük ön
cephesiyle gizlenmiştir. 3850 m 2 '1ik bir
alanı kaplayan mevlev'ihane müstakil iki
katlı semahane-türbe, minare, şeyh 1
harem dairesiyle iki ayrı bahçeli avlu etrafında düzenlenmiş dede hücreleri, mescid. meydan-ı şerif, somathane, matbah - ı
şerif, çilekeş odası, helalar, selamlık ve
büyük bir mihman evinden müteşekkil
olup aynı zamanda menzil vazifesi ifa
eden tam teşekküllü bir asitane özelliği
ne sahiptir. Genellikle istanbul'dan ya da
Anadolu'dan Hicaz'a giden dervişler Kahire'ye uğramadan geri dönmedikleri için
Mısır Mevlev'ihanesi devamlı rrıisafir ağır
Iayan bir kuruluş olarak hizmet vermiştir.
yapı. Osmanlı

Mevlev'ihanenin tesis tarihi tam olarak
bilinmemektedir. Mevlevi kaynaklarına
göre, Mısır'ın Yavuz Sultan Selim tarafın
dan fethinden birkaç yıl önce bazı dervişleriyle birlikte Mısır'a uğrayan Divane
Mehmed Çelebi. o sırada hapiste bulunan
İbrahim Gülşen'i'yi ziyaret ederek onu hapisten kurtarıp Kahire'de bir süre kaldığı
sırada mevlev'ihaneyi kurmuş. dönerken
Safi Ahmed Dede'yi halife olarak bırak
mıştır. Ayrıca Abdülvehhab es-Sabun'i'nin
947'de (ı 540) Kahire Mevlev'ihanesi'nde
ikamet ettiğini ve tekkenin kütüphanesinde bulunan Mena)sıbü '1-'arilin 'in
muhtasarı

Şeva]sıbü'l-Mena]sıb adlı

Farsça eseri burada yazdığım belirtınesi
dergahın bu tarihten önce açıldığını göstermektedir. Yemen Valisi Yusuf Sinan
Paşa'nın 17 Safer 1016'da (ı 3 Haziran
ı 607) burada bir vakıf kurduğu bilinmektedir. Vakfiyede mevlev'ihanenin gelirleri,
bugünkü arsanın sınırları ve XVII. yüzyıl
başında mevlev'ihanede eliiye ulaşan görevli sayısı ile maaşları belirtilmektedir.
Bu görevliler. Mevlev'i dedeleriyle mescidin imam ve müezzininin dışında otuz kişilik bir sema grubu, birer mesnev'ihan,
duahan ve hanende ile üçü neyzen. biri
kanuni, biri tanbur'i olmak üzere sazendelerden meydana geliyordu. Ayrıca mevlev'ihane civarında bir sarayı olan Defterdar
Emir Hasan. 1037'de ( 1627) on beş derviş hafız tarafından Kur'an okumak üzere bir vakıf kurmuş , daha sonraları bunu
bazı yeni vakıfların tesisi izlemiştir (bk.
Fanfoni, EJOS, IV 120011. s. 17) .
Evliya Çelebi, XVII. yüzyıl sonlarına doğ
ru ziyaret ettiği mevlev'ihanenin kat kat
hücreleri ve semahanesiyle büyük bir asitane olduğunu söyler. Ancak XIX. yüzyıla
kadar mevlev'ihanenin mimari durumunun nasıl olduğu ve ne şekilde kullanıldığı
yeterince bilinmemektedir. Son kazılardan
çıkan neticelere göre medreseyi türbeye
bağlayan ana eyvanla önünde bulunan ve
bugünkü semahanenin altında kalan orta
avlunun ibadet ve sema, avlu etrafında
dizitmiş hücrelerin ise dervişlerin ikametgahı olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Abdurrahman Fehmi'ye göre mevcut semahanenin inşası. dervişler ribat
ve Akberd'i Sarayı kısmında ikarnet ettikleri zaman 1225'te ( 181 O) gerçekleşmişti.
Ancak tezyinatından ve bazı kitabelerden
anlaşıldığı kadarıyla buri:'mın XIX. yüzyı
lın ilk yarısında yapıldığı ve Said Paşa' nın
inşa ve tamirleriyl~ bugünkü halini aldığı
söylenebilir. Semahanenin kubbe göbeği
nin kitabesi 1274 (1857). sütunların üze-

