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gönderilen hocatarla başladığı söylenebi
lir. XVII. yüzyıldan sonra kız çocukları, uzun 
süren saz öğrenimleri ve büyük formda 
sözlü eserlerin meşki için hocaların evleri
ne gönderilmeye başlanmıştır. ll. Mahmud 
döneminde Enderun'un itibarını kaybet
mesiyle zayıflayan Türk mOsikisi-saray mü
nasebetlerindeki bu olumsuzluk konakla
ra da yansım ış, neticede saray ve konak
lardaki mCısiki toplantıları yerini evlerdeki 
toplantılara ve son dönemlerde halkın kur
duğu mCısiki cemiyetlerine bırakmıştır. Bu 
tür toplantıların düzenli ve uzun süreli ol
masında ev sahibinin kişiliği önemli rol oy
namıştır. Tanzimanan sonra istanbul'
da konaklarında mOsiki toplantıları tertip 
edenler arasında nota koleksiyoncusu Ye
sarlzade Necib Ahmed Paşa, Edhem Pa
şa, Yanyalı Mustafa Paşa, Mahmud Cela
leddin Paşa, Müşir Şakir Paşa, Ahmed 
Midhat Efendi, Bakırcılar'daki konağında 
düzenlediği mOsiki toplantıları daha son
ra oğlu ibnülemin Mahmud Kemal tara
fından sürdürülen Mehmed Emin Paşa en 
meşhurlarıdır. Ayrıca Enderünl Ali Bey, 
Bolahenk NCıri Bey, Hacı Kirarni Efendi, 
Musullu Hafız Osman Dede Efendi, Leyla 
Saz, Şeyh Müştakzade Edhem Efendi ev
lerinde ve açtıkları meşkhanelerde verdik
leri derslerle dönemin pek çok m asikişi
nasının yetişmesine katkı sağlamıştır. Bu 
özel meşkhanelere XX. yüzyılın başların
dan itibaren istanbul'da hem eğitim hem 
konser amaçlı olarak kurulan bazı cemiyet
ler ilave edilmelidir. Darülmüsiki-i Osma
n!, Darütta'llm-i Müsiki, Darülfeyz-i Müsi
ki, Şark MOsiki Cemiyeti, Gülşen-i MCısiki, 
Terakki-i MOsiki Cemiyeti bunlardan bir
kaçıdır. Aynı dönemlerde Ankara, izmir ve 
Eskişehir'de kurulan mOsiki cemiyetlerini 
sonraları istanbul ve Anadolu'nun çeşitli 
merkezlerinde açılan dernekler takip et
miştir. 

Loncalar. Saray veya tekke gibi herhan
gi bir kuruluşla bağlantısı olmayan hanen
de ve sazendeler esnaf sayılarak diğer es
naf grupları gibi !onca teşkilatlarına bağ
lanmış, burada da üstat-çırak yöntemi de
vam ettirilmiştir. 
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W!l!.l NURi OzcAN 

3. Mimari Dönemler. Tarihlendirme ke
sin olmamakla birlikte Osmanlı mimari
si üslQp yönünden dört döneme ayrıla
rak incelenebilir. a) Erken Osmanlı Döne
mi (ı299-ı447). Kuruluş dönemi olarak da 
adlandıran bu devirde çeşitli etkilerle fark
lı denemelerin yapıldığı görülmektedir. Ya
pıların cephelerinde taş, tuğla kullanımı ile, 
hareketli cephelerin varlığı ile bazı eser
lerde renkli sır ve sır altı tekniğinde zen
gin çini kullanımı dikkat çekicidir. Bu dö
nemin mimarları içinde Hacı Ali, Hacı b. 
Musa, Hasan b. Abdullah, Ömer b. ibra
him, Ali b. Hüseyin, ibn Süleyman Ladiki, 
Hacı Alaeddin, EbQ Bekir Dımaşki, Hacı 
ivaz Paşa ve Sinaneddin Ahmed b. EbQ 
Bekir'in adları zikredilebilir. 

b) Klasik Osmanlı Dönemi (ı447-XVII. 
yüzyılın sonu) . Merkezi kubbenin farklı de
nemelerle yaniara genişletilme çabasının 
ön planda olduğu bu devri üçe ayırmak 
mümkündür. Erken Klasik Dönem (ı447-
ı537). Geniş alanlara yayılan dağınık veya 
simetrik yerleşim düzenine sahip külliyeler 
bu döneme damgasını vurmuş ve önem
li şehireilik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Muslihuddin Usta, Ayas b. Abdullah, Ab
dülall b. POlad Şah, Murad b. Abdullah, 
Sinan- ı Atik, Ya'küb Şah b. Sultan Şah, Ala
eddin, Ali (Acem/Esir) bu devrin önem
li mimarlarıdır. Sinan Devri. Mimar Si
nan'ın mimarbaşı tayin edildiği 1 S38'den 
ölümüne ( 1588) kadar geçen süre Osman
lı mimarisinin zirveye ulaştığı devir olmuş-

tur. Yoğun bir imar hareketinin görüldüğü 
bu dönemde çok sayıda eser yapılmıştır. 

Şehir merkezindeki yapılarta su tesisleri, 
Rumeli ve hac yolu güzergahlarında inşa 
edilen menzil külliyeleri bu devrin önemli 
imar faaliyetleridir. Sinan Sonrası Klasik 
Dönem (ı588- ı 703) . Mimar Sinan'ın ye
tiştirdiği mimarlarca sürdürülen imar fa
aliyetlerinde fazla bir yenilik söz konusu 
değildir, hatta Sinan devrine göre durakla
ma görülür. Büyük külliyeterin yapımı azal
mış, daha çok medrese merkezli küçük 
külliyeler inşa edilmiştir. Bu devrin ilk üç 
mimarı Davud Ağa, Dalgıç Ahmed Ağa ve 
Sedefkar Mehmed Ağa 'dır. Kasım Ağa, 

Meremmetçi Mustafa Ağa ve Hüseyin Ağa 
bu dönemin diğer ünlü mimarlarıdır. 

c) Yabancı Etkiler Dönemi (XVIII ve XIX. 

yüzyıllar). Bu dönemi beş ana başlık altın
da incelemek mümkündür. Ul.le Devri 
(ı 703-ı 730). Klasik mimaride oturmuş olan 
nisbetterin değişime başladığı bu devirde 
önemli meydan çeşmeleri ve sebilleri ya
pılmış, suslernede Osmanlı sanatının özel
likleri içinde yağurularak özümsenen mo
tifler tercih edilmiştir. XVI. yüzyılın natü
ralist çiçekleriyle kaynaştırılan Hint etkili, 
vazodan çıkan çiçek demetlerinin yanında 
meyve dolu kase ve tabakların süslemede 
yaygın biçimde kullanıldığı görülmektedir. 
Özellikle çeşme ve sebillerde taş işçiliğin
de ele alınan bu süslemelerin motiflerin
deki kabarıklık dikkat çekicidir. Kayserili 
Mehmed Ağa bu dönemin önemli mimarı
dır. Barok Dönemi (ı 730-ı8ıO). Bu dö
nemde mimari ve süslemede Batı'dan ge
len yeni formlar giderek ağırlığını hisset
tirmiş, yüzyılın ortasına doğru Nuruosma
niye örneğiyle bu etkiler her yönüyle kabul 
görmüştür. Mimaride ovaı forıniara yönel
me, yuvarlak kemer, mukarnasın yerini iç 
bükey/dış bükey dalgaların alması, süsle
mede "C" ve "S" kıvrımlarının kullanımı 
dönemin belirgin uygulamalarıdır. 17 41 
yılına kadar görevini sürdüren, Lale Dev
ri'nin başmimarı Kayserili Mehmed Ağa'
dan başka el-Hac Kara Ahmed Ağa, Meh
med Tahir Ağa, Hafız ibrahim Ağa, Meh
med Arif Ağa, Ahmed N Oruilah Ağa, ibra
him Karni, Mustafa Ağa ve Mehmed Emin 
Ağa bu devrin önemli mimarlarıdır. Arnpir 
(Empire) Dönemi (ı810-ı860). Camilerdeki 
pencerelerin çok büyük ele alınmasının 
dışında bu dönemde mimaride bir yenilik 
yoktur. Barak dönemindeki hareketli yü
zeylerin terkedilerek daha sağlam görünüş

lü sade cephe tasarımlarının yapıldığı gö
rülmektedir. Bazı yapılarda barok-empire 
özellikleri bir arada kullanılmıştır. Mehmed 
Emin Ağa, Ali Rıza Bey, Mehmed Rasim 



Ağa, Kırımlı Mahmud, Seyyid Abdülhalim 
Efendi ve Mühendis Abdülhalim Efendi 
dönemin önemli mimarları arasındadır. 

Eklektik Üslup Dönemi (1860-1900). Oryan
talist yaklaşımla farklı üsh1pların bir araya 
getirildiği bu dönemde aynı yapıda Batı'
dan, Mağrib'den veya klasik dönemden iz
leri bir arada görmek mümkündür. Bu yıl
larda barok-empire karışımı yapıların yanı 
sıra Avrupa neo-klasiği çizgisinde de yapı
lar inşa edilmiştir. XIX. yüzyılın ikinci yarı
sındaki mimari faaliyetlerde Balyan ailesi 
öne çıkmış, yüzyılın sonlarına doğru çok 
sayıda Batılı mimar ülkeye gelmeye baş
lamıştır. Yeni Sanat (art nouveau) Üslubu. 

XIX. yüzyılın sonunda bütün Avrupa'yı et
kisi altına alan yeni sanat üsh1bu, ll. Ab
dülhamid devrinin sonlarına doğru İtalyan 
mimarı Raimondo D'Aronco ile başlamış, 
bugün yıkılmış olan Karaköy Mescidi, Be
şiktaş Serencebey'deki Şeyh Zilfir Külliye
si, Beyoğlu'ndaki Batter Apartınanı ile ken
dini göstermiştir. Bunların yanı sıra Yıldız 
Sarayı'nın bazı bölümlerinde, XX. yüzyılın 
başlarına ait apartmanlarla ahşap köşk
lerde bu sanatın izleri görülür. Daha çok 
süsleme sanatıyla sınırlı kalan yeni sana
tın İstanbul'daki uygulamalarında Batı'
daki örneklerde rastlanan insan tasvirle
rine yer verilmemiştir. 

d) Yeni Klasik Dönem. Avrupa'nın neo
klasik üslGbu karşısında 1890 ve sonrasın
da milli mimari arayışları başlamış, Mimar 
Kemaleddin , Mimar Vedat ve Mimar Mu
zaffer'in çabaları ile önemli projeler ger
çekleştirilmiştir. Bu mimarların eserlerin
de Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden bazı 
öğelerin seçilerek kullanıldığı görülür. Bu 
da yapıların plandan çok cephe tasarımla
rıyla şehre katkılarının öne çıkmasını sağ
lamıştır. 

Teşkilat. Osmanlı Devleti'nin kuruluşun
dan XVI. yüzyılın başlarına kadar geçen 
süre içinde mimarların nasıl bir teşkilat 

içinde olduğu bilinmemekle birlikte bun
ların Selçuklu ve Beylikler devrindeki gibi 
belirli bir teşkilat içinde hareket ettikleri 
muhakkaktır. Özellikle erken dönemde yo
ğun imar faaliyetlerine sahne olan Bursa 
ve Edirne'de geniş bir mimar ve usta kad
rosu bulunduğu anlaşılmaktadır. Daha son
ra ülkedeki bütün mimari faaliyetleri yü
rütmek üzere Mi'maran-ı Hassa Ocağı ku
rulmuştur. Kuruluş tarihi tam olarak belli 
olmayan, ancak XVI. yüzyılın başlarından 
itibaren örgütlü bir şekilde var olduğu an
laşılan bu ocağın Fatih Sultan Mehmed ve
ya Bayezid devrindeki yeni yapılanma sı
rasında kurulduğu söylenebilir. Saray teş
kilatı içerisinde yer alan Mi'maran-ı Hassa 
Ocağı'nın başında sermi'maran-ı hassa un
vanı ile bir mimarbaşı bulunmaktadır. Mi
mar ağa veya Hassa mimarbaşı olarak da 
anılan mimarbaşının idaresinde sayıları 
zamanla değişen mimarlarla, mimarlığın 
çeşitli alanlarında yetişmiş çok sayıda us
ta mevcuttu. Hassa Mimarları Ocağı önce
leri Topkapı Sarayı'nda Yalı Köşkü'nü, ar
dından Sepetçiler Kasrı'nı kullanmıştır. Mer
kezde mimarbaşının dışında ikinci mimar, 
hassa mimarları. mimar kethüdaları, mi
mar katipleri, suyolu nazırı , sefer mimar
ları , Tersane-i Amire mimarları. köprü ve 
kale mimarları bulunmaktaydı. Geniş bir 
coğrafyaya yayılan imparatorluğun taşra

daki imar faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi için buralarda imar mec
lisleri oluşturulmuş, ayrıca eyalet ve şehir 
mimarları görevlendirilmiştir. Hassa Mi
marları Ocağı'nda minareciler, mermerci
ler, taşçılar, sıvacılar, neccarlar, nakkaşlar 
gibi ustaların dışında gerektiği zamanlar
da teşkilata dahil edilen duvarcı, taş yon
tucu, çıkrıkçı, kireççi, biçici, lağımcı, demir
ci, camcı, kerpiççi ve kurşuncu gibi usta
lar da istihdam edilmekteydi. Mimarların 
İstanbul Vefa'da Mimarbaşı Karhanesi de
nilen atölyeleriyle Şehremini Yayla'da bir 

Ekmekçizade 
Ahmed Paşa 
Külliyesi 
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mimar çarşısının varlığı bilinmektedir. Mi
marbaşılar, günümüzün bayındırlık bakan
ları ve bazan belediye başkanlarının görev
lerine benzer görevler üstlenmişlerdi. İn
şa ve tamirler için gerekli olan malzeme
nin sağlanması, satın alınması, harcama
ların yapılması ve ücretierin ödenmesiyle 
muhasebe gibi işlemler şehreminliğin gö
revi olup keşif, plan ve inşa işleri mimar
başı tarafından yürütülmekteydi. Mi'ma
ran-ı Hassa Ocağı 1831 yılında lağvedilip 
yerine Ebniye-i Hassa Müdürlüğü, Topka
pı Sarayı'ndaki Tamirat Arnbarı'nın yeri
ne de Ebniye-i Mlriyye Tamirat Müdürlü
ğü kurulmuştur. Ebniye-i Hassa Müdürlü
ğü'nün adı 1849'da Ebniye-i Hassa Mua
vinliği'ne çevrilerek U mür-ı Ticaret ve Na
fıa Nezareti'ne bağlanmış, 1852'de bu mu
avinlik de kaldırılmıştır. Eb niye-i Mlriyye 
Tamirat Müdürlüğü 1861 yılına kadar gö
revini sürdürmüş ve bu tarihten sonra Eb
niye-i Seniyye İdaresi adını almıştır. 1838 
yılından itibaren görev yapan Evkaf Tami
rat Müdürlüğü 1861 yılı sonunda Evkaf 
Nezareti İnşaat ve Tamirat Müdürlüğü 
adını almış, 1919'da yerini Hey'et-i Fen
niyye adıyla kurulan birime bırakmıştır. 

Yapı Tipleri. Osmanlı mimari eserleri 
ya tek başlarına ya da birkaç farklı fonk
siyona sahip yapılardan oluşan külliyeler 
şeklinde inşa edilmiştir. Külliyeyi oluşturan 
binalar tek tek ele alındığında her birinin 
tipolajik olarak bir gelişim süreci göster
diği görülmektedir. 

Külliyeler. Bulundukları konuma göre 
simetrik veya dağınık yerleşim gösteren 
külliyeterin topografyaya en uygun şekilde 
yapılması gerekir. Erken döneme ait Bursa 
Hudavendigar Yıldırım, Yeşil ve M uradiye 
külliyeleri dağınık bir yerleşim düzenine sa
hiptir. İstanbul'da fetihten sonra hızlı bir 
imar faaliyetine girişilmiştir. Şehirde ya
pılan ilk büyük külliye olan Fatih Külliyesi 
( 1463-14 70) simetrik yerleşime sahip olup 
kapladığı alan ve bünyesindeki yapılarta 
bütün Osmanlı külliyelerinin en büyüğü
dür. Fatih Külliyesi ile külliye mimarisinde 
doruk noktasına ulaşılmıştır. Meriç nehri 
kıyısında yer alan Edirne Beyazıt Külliyesi 
simetrik bir düzene, İstanbul Beyazıt Kül
liyesi geniş alana yayılan dağınık bir yerle
şim e sahiptir. Sinan devrinde inşa edilen 
külliyelerde çeşitli uygulamalar görülmek
tedir. Süleymaniye Külliyesi ile Kadırga So
ku ll u, Eyüp Zal Mahmud Paşa, Üsküdar 
Atik Valide Sultan ve Şemsi Paşa külliyele
ri başarılı birer şehireilik örneği olarak dik
kat çekmektedir. İstanbul'da XVII. yüzyıl
da iki büyük külliye inşa edilmiştir. Bun
lardan ilki Sultan Ahmed Külliyesi, diğeri 
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Yenicami Külliyesi'dir. Üsküdar Yeni Valide, 
Hekimoğlu Ali Paşa, Nuruosmaniye, Lale
li, Ayazma ve Beylerbeyi külliyeleri XVIII. 
yüzyılda yapılan diğer külliyelerdir. Selimi
ye, Altunizade İsmail Zühdü Paşa ve Per
tevniyal Valide Sultan külliyeleri XIX. yüz
yıl eserleridir. İstanbul'da ilk külliyeler şeh
rin görüntüsüne hakim geniş ve yüksek 
alanlarda inşa edilmiş, sonraki dönemler
de küçülen arsa parçaları sebebiyle daha 
düz yerlerde yapılmış ve şehir görüntüsün
de fazlaca yer almamıştır. Şehir dışında, 
özellikle İstanbul-Edirne ve İstanbul-Hicaz 
gibi önemli yollar üzerinde yapılan külliye
lere menzil külliyesi adı verilmektedir. XVI. 
yüzyılda İstanbul-Edirne arasında Mimar 
Sinan tarafından inşa edilen Kanuni Süley
man (Büyükçekmece), Cedid Ali Paşa (Baba- · 
eski) ve Sokullu (Lüleburgaz ve Havsa) menzil 
külliyeleri mimari gelişim açısından önem
lidir. Bu yüzyılda Anadolu'da yapılan men
zil külliyelerinden Gebze Çoban Mustafa 
Paşa Külliyesi Sinan öncesi döneme aittir. 
Daha sonra Karapınar'da Sultan Selim, 
Payas'ta Sokullu, Ilgın'da Lala Mustafa 
Paşa külliyeleri inşa edilmiş, XVII-XVIII. 
yüzyıllar içinde de bu tür külliyelerin yapı
mı devam etmiştir. Ulukışla ve Kuşadası'n
daki Öküz Mehmed Paşa, İncesu'daki Mer
zifonlu Kara Mustafa Paşa ve Hatay Kara
murt'taki Moralı Damad Hasan Paşa kül
liyeleri de önemli menzil külliyelerindendir. 
Ayrıca Nevşehir'de Damad İbrahim Paşa, 
Aydın Cihanoğlu, Yozgat Çapanoğlu, Gülşe

hir Karavezir ve Kütahya Molla Bey kül
liyeleri Anadolu'daki diğer önemli şehir 
külliyeleridir. 
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Tekkeler. Yerleşim düzenine göre tek
keler açık aviulu revaklı medrese ve ortak 
aviulu cami-medrese şeması şeklinde ya
pılmış olan tekkeler, mescid-tevhidhane ve 
türbenin birlikte tasarlandığı tekkeler, ev
tekkeler ve karmaşık düzene sahip tekke
ler şeklinde dört grupta tasnif edilebilir. 
Yönetici sınıfına mensup kişilerce inşa et
tirilen ilk gruptaki tekkelerde cami aynı 
zamanda tevhidhane olarak kullanılmıştır. 
Edirne Muradiye, Ankara Hacı Bayram-ı 

Veli, Tire Yeşilimaret İstanbul Şeyh Vefa, 
Kastamonu Şa'ban-ı Veli, İstanbul Koca 
Mustafa Paşa, Eskişehir Kurşunlu, Saray
bosna Gazi Hüsrev Bey, Ankara Cenab'i Ah
med Paşa , İstanbul Kadırga Sokullu, Pi
yaıe Paşa ve Üsküdar Atik Valide Sultan 
külliyelerindeki tekkeler bu grupta değer
lendirilmektedir. Bursa'da Geyikli Baba 
Zaviyesi'yle İstanbul'da Seyyid Nizam, NG
reddin Cerrahi ve Hasirizade tekkelerinde 
mescid-tevhidhane ve türbe birlikte tasar
lanmıştır. Osmanlı mimarisinde ev-tekke
ler olarak gruplandırılan çok sayıda tekke 
vardır. Tasarımları ve cephe düzenleri yö
nünden inşa edildikleri bölgenin sivil mi
mari örnekleriyle yakın benzerlikleri bulu
nan bu tekkelerin çoğu XIX. yüzyılda yapıl
mış veya bu yüzyılda son şeklini almıştır. 
Yenikapı Mevlevlhanesi, Tophane'de Kadi
r'ihane, Kasımpaşa Mevlevlhanesi dış gö
rünüşleriyle ahşap konakları, Merdivenköy 
Şahkulu Sultan Tekkesi kagir konakları, 
Durmuş Dede Tekkesi Boğaz'daki yalıları 
hatırlatan özellikler gösterir. Abdurrahman 
Şam!, Helva! Baba ve Ayni Ali Baba, Sela
mi Efendi ve Keşfi Osman Efendi tekke-
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leri iddiasız meskenleri hatırlatmaktadır. 
Mevlana, Hacı Bektaş, Seyyid Battal Gazi 
gibi tekkeler ise karmaşık düzenleriyle 
farklı bir grup oluşturur. 

Camiler. İznik Hacı Özbek Camii'nde 
görülen kare planlı, tek kubbeli şema da
ha sonraki yıllarda yaygın biçimde kulla
nılmıştır. Bu plan Bursa Alaeddin Bey Ca
mii'nde de görülmektedir. Bilecik Orhan 
Gazi Camii'nde kare planlı tek kubbeli ya
pıda mekanın dört yönde yaniara geniş
letilmesi mimaride önemli bir gelişmeye 
işaret etmektedir. Yine İznik'te erken de
virde yapılan Yeşilcami'de kare mekan 
kuzeye doğru genişletilmiştir. Bu iki ya
pı yeni mekan arayışlarının daha erken 
devirde başladığını göstermesi açısından 
önemlidir. Aynı yıllarda Mudurnu'da inşa 
edilen Yıldırım Camii'nin 19,50 metreye 
varan kubbesi geniş kubbe denemelerinin 
erken dönemde başladığını göstermekte
dir. Eski Zağra'daki Hamza Bey Camii de 
17,50 m. çapındaki kubbesiyle benzer özel
likler taşımaktadır. İstanbul'da Flruz Ağa, 
Edirne'de Lar! Çelebi, İstanbul'da Haseki, 
Elmalı'da ömer Paşa camileriyle Üsküdar'
da Çinili Cami, Ayazma, Nuruosmaniye, 
Nusretiye, Dolmabahçe, Ortaköy, Aksaray 
Pertevniyal Vali de Sultan camileri tek kub
beli yapıların önemli örnekleridir. Çok fonk
siyon! u, zaviyeli, tabhaneli, kanatlı, yan 
mekanlı, ters "T" planlı gibi değişik ad
larla tanımlanan camiierin erken devir
den itibaren birçok örneği bulunmakta
dır. Bursa Orhan Gazi Camii ile başlayan 
gelişim yine Bursa'daki Hudavendigar, Yıl
dırım, Yeşil ve Muractiye camilerinde de
vam etmiştir. Bursa dışında İznik'te Ni
lüfer Hatun imareti ve Yakub Çelebi Za
viyesi, Edirne'de Yıldırım ve Muractiye, İs
tanbul'da Mahmud Paşa ve Aksaray Mu
rad Paşa camileri bu tipin önemli erken 
örnekleridir. Edirne ve İstanbul Beyazıt 
camileriyle istanbul'daki Sultan Selim Ca
mii'nde ise tabhane mekanları biraz farklı 
biçim ve boylarda uygulanmıştır. Çok kub
beli ulucami tipinin erken örneği 1386 ta
rihli Gelibolu Camii'nde görülmektedir. Bu 
şema Bursa Ulucamii'nde yirmi kubbe ile 
en olgun şeklini almıştır. Daha sonra Edir
ne Eskicami'de dokuz kubbeli olarak de
nenmiş olan bu şema, İstanbul Fatih'te 
Atik Ali Paşa ile Kasımpaşa'daki Piyale Pa
şa camilerinde altı kubbeli olarak uygu
lanmıştır. XV. yüzyılda başlayıp XVI. yüz
yıl ve sonrasında çeşitli uygulamaları gö
rülen merkezi kubbeli yapılarda farklı me
kanlarda değişik çözümler denenmiştir. 
Edirne Üç Şerefeli Cami merkezi kubbe
nin gelişimi açısından önemli bir uygula-
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ma olarak dikkat çekmektedir. Yapıda eni
ne gelişen bir alanda mihrap önünde altı 
destekle taşınan büyük bir kubbe yerleş
tirilmiştir. Bu uygulama daha sonra özel
likle Mimar Sinan tarafından sıkça denen
miştir. Ayrıca Atina'da Fethiye Camii'nin, 
merkezi kubbenin dört yönde yarım kub
belerle yaniara genişletilmesiyle oluşan şe

ması daha sonra başka eserlerde de tek
rarlanmıştır. istanbul fethinin ardından in
şa edilen, ancak günümüze kadar gelme
yen ilk Fatih Camii'nde kıble yönünde bir 
yarım kubbenin denenmiş olması önemli 
bir gelişmedir. Benzer uygulamaya ilk Eyüp 
Sultan ve Şeyh Vefa camilerinde de rast
lanmaktadır. Bu yapılarda ana kubbe iki 
yanda birer yarım kubbeyle genişletilmiş
tir. XVI. yüzyılın başında Beyazıt Camii'n
de merkezi kubbenin mihrap ekseni yö
nünde iki yarım kubbe ile dikine genişle
tildiği görülmektedir. Benzer uygulama da
ha sonra Mimar Sinan tarafından Süley
maniye ve Tophane Kılıç Ali Paşa cami
lerinde yapılmıştır. Edirnekapı Mihrimah 
Sultan Camii 'nde merkezi kubbe alt ka
demede iki yana, Eyüp Zal Mahmud Pa
şa Camii'nde daha üst kadernede mihrap 
yönü hariç üç yana genişletilmiştir. Altı ve 
sekiz desteğe oturan merkezi kubbeli ca
mi şemasını XVI. yüzyılda Mimar Sinan uy
gulamış, bu uygulamaya daha sonraki dö
nemlerde devam edilmiştir. Mimar Sinan'ın 
istanbul'da yaptığı Kara Ahmed Paşa, Si
nan Paşa, Kadırga Sokullu Mehmed Paşa, 
Atik Valide Sultan ve camilerinde altı des
tekli şema uygulanmıştır. Cerrah Meh
med Paşa ile Hekimoğlu Ali Paşa camile
ri bu şemanın Sinan sonrasındaki önemli 
örnekleridir. Mimar Sinan istanbul'da Rüs
tem Paşa, Azapkapı Sokullu Mehmed Pa
şa, Mesih Paşa ve Nişancı Mehmed Paşa 
camilerinde sekiz destekli şemayı dene
miş, bu şemanın en muhteşem örneğini 

Selimiye Camii'nde gerçekleştirmiştir. Üs
küdar Yeni Valide, Laleli ve Eyüp Sultan 
camileri de bu şemada yapılmıştır. Mimar 
Sinan 1 548 yılında Şehzade Camii'nde uy
guladığı merkezi kubbeyi dört yönde ya
rımşar kubbelerle yaniara genişleten şe
mayı daha sonra tekrar denememişse de 
Sinan'dan sonraki mimarların bu şemayı 
uygulamaya devam ettikleri görülmekte
dir. Sultan Ahmed Camii ve Yenicami'de 
uygulanan bu şema, 1766 depreminde yı
kılan Fatih Camii 1767-1 771 yıllarında ye
niden inşa edilirken tekrar ele alınmıştır. 

Namazgahlar. Açık alanlarda namaz kıl
mak için yapılan namazgahların birkaç fark
lı örneği bulunmaktadır. Gelibolu Azebler, 
Konya Musalla, Okmeydanı, Sivrihisar Mu
saHa namazgahları mihraplı-minberli ola
rak inşa edilmiştir. Ayrıca bir çeşme ile 
ilişkilendirilerek yapılmış olanları da var
dır. Bu tip namazgahların özellikle men
ziller üzerinde veya mesirelerde inşa edil
diği görülmektedir. Edirnekapı Vezir Meh
med Paşa namazgahı bir yüzü mihraplı 
namazgah çeşmelerine; Eyüp Mehmed 
Paşa , Üsküdar Ahmed Ağa, Piyale Paşa 
Kadınlar Çeşmesi ve Kadırga Esma Sultan 
namazgahları çeşme üstünde fevkanl na
mazgahlara; Bulgurlu, Beykoz ishakAğa, 
Bostancı Abdullah Ağa ve Alemdağ na
mazgahları bir çeşme yanına inşa edilen
lere örnek olarak gösterilebilir. 

Medreseler. Medreseler erken dönemde 
iki tipte inşa edilmiştir. Avlusunun üzeri 
kubbe ile örtülü olan medreselerin yalnız
ca iki örneği bulunmaktadır. Bunlar Bursa 
Lala Şahin Paşa ile Amasya Gümüşhacı
köy'deki Hacı Halil Paşa medreseleridir. Et
rafı revaklarla çevrili açık bir avlu, revak
ların arkasında üç veya dört yönde talebe 
odalarıyla bir dershaneden oluşan medre
se şeması hemen her dönemde uygulan
mıştır. Bu tipinen erken örneği 1331'de 
yapıldığı kabul edilen iznik Süleyman Pa-
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şa Medresesi'dir. Bu medresede dersha
neye yan odadan (müderris odası) geçişi 
sağlayan özel bir kapının olması dikkat çe
kicidir. Bir külliye bünyesi içinde yer alan 
Bursa Yıldırım (XIV. yüzyılın son ları) , Ye
şil, M uradiye medreseleri ve tek başına in
şa edilen Merzifon Çelebi Sultan Mehmed 
Medresesi önemli erken devir örnekleridir. 
Edirne Saatli Medrese ile Peykler Medre
sesi, Afyon Gedik Ahmed Paşa Medresesi, 
inegöl İshak Paşa Medresesi istanbul dı
şında cami yanlarında inşa edilen medre
selere örnek gösterilebilir. Fatih Külliyesi 
bünyesinde yer alan ve toplam on altı med
reseden oluşan Akdeniz ve Karadeniz med
reseleri, bütün Osmanlı mimarisi içinde bir 
külliyede yer alan en fazla alana ve adede 
sahip medreselerdir. Beyazıt ve Şehzade 
külliyelerinde bir, Süleymaniye Külliyesi'nde 
beş , Edirne Selimiye Külliyesi'nde iki, Sul
tan Ahmed Külliyesi'nde bir medresenin 
bulunduğu görülmektedir. Bu yapıların 
hepsi revaklı bir avlu etrafında oda ve ders
hanelerden meydana gelmiştir. Ayrıca XVI. 
yüzyılda Sinan tarafından istanbul'da in
şa edilen Beşiktaş Sinan Paşa, Edirnekapı 

Mihrimah Sultan ve Kadırga Sokullu külli
yelerinde medreseler cami avlusu etrafı
na başarılı bir biçimde yerleştirilerek ilginç 
çözümler üretilmiştir. XVII. yüzyıla ait kü
çük ölçekli külliyelerin tamamı medrese
nin merkez olduğu yapılar topluluğudur. 

Bu külliyelerde medresenin dershanesi ay
nı zamanda mescid olup ayrıca cami bu
lunmamaktadır. istanbul'da Kuyucu Mu
rad Paşa, Ekmekçizade Ahmed Paşa, Köp
rülü Mehmed Paşa, Merzifonlu Kara Mus
tafa Paşa, Amcazade Hüseyin Paşa ve Fey
zullah Efendi külliyelerindeki medreseler 
bu grup içinde değerlendirilmektedir. XVIII. 
yüzyılda istanbul ve Nevşehir'de inşa edi
len Damad İbrahim Paşa külliyeleriyle Üs
küdar Ahmediye, Beyazıt Seyyid Hasan 
Paşa , Beşir Ağa (Hacı), Nuruosmaniye ve 

583 



OSMANLlLAR 

Hamidiye külliyeleri bünyesindeki medre
seler geç devrin önemli örnekleri olarak 
sayılabilir. 

Sıbyan Mektepleri. Kare planlı tek kub
beli ve küçük ölçüdeki mekanlarıyla mek
tepler bazan tek başlarına, bazan bir kül
liye bünyesinde yer almıştır. Mekteple
rin çoğu fevkan! olup zemin seviyesin
deki örnekler ine de rastlanmaktadır. Bir 
eyvanla kubbeli bir mekandan oluşan ör
neklerin yanı sıra yan yana iki kubbeli 
türleri de vardır. Bursa Sitti Hatun Sıb
yan Mektebi erken döneme ait bir örnek
tir. Beyazıt ve Haseki sıbyan mektepleri 
XVI. yüzyılda inşa edilmiş eyvanlı bölümü 
olan yapılardır. Aynı yüzyıla ait Zeyrek'te 
Zenbilli Ali Cemall Efendi Mektebi kare 
planlı , tek kubbeli, Sultanahmet'teki İs
kender Paşa Mektebi iki kubbeli rnekamy
la fevkan! olmayan örneklerdendir. Fevka
n! sıbyan mektepleri içinde Süleymaniye, 
Sultan Ahmed, Kuyucu Murad Paşa, Üs
küdar Çinili mektepleri tek kubbeli, Arn
cazade Mektebi çift kubbeli mekanı ile bu 
yapılara örnektir. Fevkan! yapılarda altta 
çeşme, sebil veya tonozlu mekanlar olabi
lir. Sultan Ahmed, Üsküdar Mihrimah Sul
tan mektepleri tonozlu alt yapı üzerine, 
Kuyucu Murad Paşa ve Amcazade mek
tepler i ise tonozlu dükkanlar üzerine otu
rur. Vefa'da Recaizade Mehmed Efendi ve 
Sultanahmet'te Cevr! Kalfa mektepleri se
bil ve çeşme, Fındıklı Zevk! Kadın Mekte
bi yalnızca çeşme üzerinde yer almıştır. 

Bazı mekteplerde kubbe yerine çatı veya 
tonoz örtü görülmektedir. Fındıklı Zevk! 
Kadın çatılı , Cevr! Kalfa Mektebi ise tonaz
lu yapılara örnekt ir. Tanzimat'tan sonra 
Batı tarzında çok birimli mektepler yapıl
maya başlanmıştır. Adile Sultan Mektebi 
iki katlı düzeniyle Batılı mektep anlayışın
da inşa edilen önemli bir yapıdır. 

Darülkurrillar. Kur'an eğitiminin veril
diği darülkurralar kare planlı kubbeli yapı
lar olup ilk devir örnekleri günümüze ulaş
mamıştır. Mevcut en eski yapı Bursa'da 
Hoca Yakub Darülkurrası'dır. Bu yapı ge
nel uygulamanın dışında biri yazlık, diğeri 

584 

kışlık iki hacimden oluşur. Darülkurraların 
zamanımıza kadar gelen önemli örnekle
ri XVI. yüzyılın ikinci yarısına aittir. İstan
bul'da Süleymaniye Külliyesi'ndeki darül
kurra caminin kıble yönünde avlu duvarı 
üzerinde yer almaktadır. Bazı araştırma
cılarca Darülhadis Medresesi'nin dersha
nesi veya türbedar odası olarak yanlış ta
nımlanan yapı bu konumuyla kesinlikle bir 
darülkurradır. Vefa'da bulunan Hüsrev Ket
hüda Darülkurrası, Fatih Sultan Mehmed 
devrine ait Molla Hüsrev Mescidi'nin ya
nında inşa edilmiştir. Eyüp'te Sokullu Meh
med Paşa Külliyesi'nde yer alan darülkur
ra, önündeki tek kubbeli revakı ile dikkat 
çekicidir. Üsküdar'da Atik Valide Külliye
si'ndeki darülkurra ise zamanla orüinal şek
lini kaybetmiştir. Edirne'de Selimiye Külli
yesi'ne Mimar Davud Ağa tarafından 1590 
başlarında ilave edilen darülkurra arasta
nın hemen yanı başındadır. Kütahya Ca
fer Paşa Darülkurrası sekizgen planı ile 
farklı bir örnek olarak zikredilebilir. Sultan 
Ahmed Külliyesi bünyesinde yer alan da
rülkurra I. Ahmed'in türbesiyle hemen he
men bitişik bir konumdadır. Benzer bir 
türbe-darülkurra ilişkisi Eminönü Yenica
mi Külliyesi'nde de görülmektedir. 

Kütüphaneler. Kütüphaneler XVII. yüz
yıla kadar cami, medrese, tekke, zaviye ve 
türbelerdeki bir kitap dolabı veya odadan 
ibaretti. İlk defa Köprülü Külliyesi'nde müs
takil bir kütüphane binası inşa edilmiştir. 

Kütüphaneler genellikle kare veya dikdört
gen planlıdır. Bir avlu içine alınarak gürül
tüden uzaklaştınldıkları gibi badrum kat 
üzerinde inşa edilerek rutubetten korun
muştur. Amcazade Hüseyin Paşa ve Fey
zullah Efendi, Şehid Ali Paşa , Damad İb
rahim Paşa, lll. Ahmed, Hekimoğlu Ali Pa
şa, Ayasofya'da I. Mahmud, Aşir Efendi, 
Atıf Efendi, Fatih'te Sultan I. Mahmud, 
Nuruosmaniye, Ragıb Paşa , Veliyyüddin 
Efendi, Murad Molla, Eminönü Hamidiye, 
Hacı Selim Ağa, Halet Efendi, Esad Efen
di, Abdurrahman Natiz Paşa ve Hüsrev 
Paşa kütüphaneleri İstanbul'daki önemli 
kütüphane yapılarıdır. Nevşehir Damad İb-
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rahim, Sivas Hacı NOman, Rodos Hacı Ah
med Ağa, Konya Yusuf Ağa , Antalya Mü
tesellim (Müselim), Akhisar Zeynelzade, 
Kayseri Raşid Efendi , Tire Necib Paşa, 
Lefkoşe l l. Mahmud, Manisa Çaşnig!r, Ür
güp Tahsin Ağa, Kütahya Molla Bey, Ma
nisa Demirci Mahmud Çelebi, Burdur Hacı 
İsmail Ağa ve Sivas Ziya Bey İstanbul dı
şında inşa edilmiş önemli kütüphane ör
nekleridir. 

Muvakkithaneler. XV. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren camiierin yanına muvak
kithaneler inşa edilmiş , ancak bunların er
ken dönem örnekleri günümüze ulaşma
mıştır. XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren 
müstakil binalar olarak yapılan ve günü
müze kadar gelen örnekler kare, dikdört
gen, çokgen planlıd ır. Daire formuna yak
laşan yapılar da vardır. Üsküdar Yeni Vali
de, Laleli , Nusretiye, Sultan Ahmed, Aya
sofya, Kasım Paşa, Dolmabahçe, Arnavut
köy, Emirgan, Beylerbeyi ve Teşvikiye ca
milerinde, Galata Mevlev!hanesi, Bala Sü
leyman Ağa ve Sünbül Efendi gibi tekke
lerde muvakkithaneler bulunmaktadır. 

İmaretler. Erken devirden itibaren kül
liye bünyeleri içinde imaretierin yer aldığı 

görülmektedir. İlk imaret örneği olarak 
bilinen Bursa Orhan Gazi Külliyesi içinde
ki yapı günümüze ulaşmamıştır. Bursa'
da Hudavendigar, Yeşil ve Muradiye külli
yelerinin imaretleri mütevazi ölçülerdedir. 
Edirne ll. Beyazıt Külliyesi'ndeki imaret 
ise daha geniş bir yapı grubunu oluştu
rur. Fatih Külliyesi içindeki imaret tabha
ne ve kervansarayla bağlantılıdır. Beyazıt 
Külliyesi'ndeki imarette ilk defa bir avlu 
etrafında bağımsız birimler yer almıştır. 
Sinan'ın önemli eseri Haseki Külliyesi'nin 
imareti bir avlu etrafında oldukça simet
rik planıyla dikkat çekmektedir. Şehzade 
Külliyesi'nin imareti avlunun iki yanındaki 
kapalı mekan grubu ile şekillenmiş olup 



karşısındaki kervansarayla da bağlantılı 
olacak biçimde düzenlenmiştir. Süleyma
niye Külliyesi'nin Darüzziyafe olarak tanı
nan imareti külliyenin önemli bir parçası
dır. Kare planlı avlu etrafında odalar yer 
almaktadır. Yanındaki tabhane ile birlikte 
arazinin eğiminden yararlanılarak binala
rın altına kervansarayın ahırları yerleşti

rilmiştir. Üsküdar Atik Valide Külliyesi'nde
ki imaret de kervansaray ve tabhane bö
lümleriyle birlikte ele alınmış. ortak bir gi
riş önünde bir avlu ile yapılara bağlantı 
sağlanmıştır. Sultan Ahmed Külliyesi'nde 
imareti oluşturan yapılar Atmeydanı'nın 

batı ucunda ayrı binalar olarak yan yana 
dizilmiştir. Burada da bir tarafta darüş
şifa . diğer tarafta tabhane ile bir yakınlık 
söz konusudur. Üsküdar Yeni Valide ile 
( 1708- ı 7 ı O) Laleli (ı 760-1764) külliyeleri
nin imaretleri caminin kuzeyinde, Nuru
osmaniye Külliyesi'nde (ı 7 48-1 75 5) cami
nin güneyinde medresenin bitişiğinde yer 
almaktadır. Eyüp'te Mihrişah Sultan Külli
yesi'nde (ı 792-1795) bağımsız bir avlu et
rafında inşa edilen imaret külliyenin ağır
lık merkezini oluşturmaktadır. 

Darüşşifillar. En erken tarihli darüşşifa 
Bursa'da Yıldırım Külliyesi'nde bulunmak
tadır. Dikdörtgen planlı yapıda ortadaki 
revaklı avlu etrafına odalar yerleştirilmiş
tir. Bir medrese planı düzeninde olan ya
pıda girişin karşısındaki büyük kubbeli bi
rim dershane şeklinde tasarlanmıştır. is
tanbul' da ilk darüşşifa Fatih Külliyesi'nde 
( 1470) inşa edilmiştir. Günümüze kadar 
gelmeyen bu yapının kare planlı , revaklı. 

aviulu bir plana sahip olduğu anlaşılmak
tadır. Edirne'de Sultan ll. Bayezid Darüş
şifası ilginç planıyla dikkat çeker. üç bölüm
den oluşan yapıda önde bir tarafı revaklı 
ve odalı dikdörtgen avlu. ortada küçük bir 
avlu ve güneydoğu uçta altıgen bir bö
lüm yer almaktadır. Ortada üzeri aydınlık 
fenerli kubbe ile örtülü mekanın etrafı 
odalar ve eyvanlarla çevrilidir. Manisa Haf
sa Sultan Darüşşifası revaksız bir avlu et
rafına yerleştirilmiş odalardan oluşur. Gi
rişin avlu yönü üç kubbeli bir revak şeklin
de düzenlenmiş olup karşısında bir eyvan 
bulunmaktadır. Haseki Darüşşifası sekiz
gen bir avlunun beş yönünde yerleştirilen 
mekanlardan oluşur. Avlunun iki köşesin
de kubbeli eyvanlar yer almaktadır. Süley
maniye Darüşşifası iki aviulu bir plana sa
hiptir. Revaklı olan avlulardan ikincisinde 
revakların arkası odalarla çevrelenmiştir. 

Yapı yanındaki tıp medresesiyle bir bütün 
olarak düşünülmüştür. Revaklı avlu etra
fında değişik boyutlardaki mekanlardan 
oluşan bir plana sahip Üsküdar Atik Vali-

de Sultan Darüşşifası yanındaki imaretle 
birlikte ele alınmıştır. Osmanlı mimarisin
de son darüşşifa Sultan Ahmed Külliye
si'nde inşa edilmiştir. Günümüze ulaşma
yan yapının kare planlı revaklı avlusu etra
fında sıralanan odalardan meydana geldi
ği bilinmektedir. Bitişiğinde küçük bir ha
mamla bağlantılı olan yapı aynı zamanda 
imaret yapılarıyla bir arada tasarlanmış
tır. Son dönemde darüşşifaların yerini Va
kıf Gureba (1845). Şişli Etfal (1897-1898) 

ve Haydarpaşa Numune ( 190 ı ve sonrası) 
hastahanelerinde olduğu gibi Batılı anla
yışa uygun biçimde yapılmış hastahaneler 
almıştır. 

Türbeler. Açık ve kapalı olmak üzere iki 
tip türbe yapısı bulunmaktadır. Erken dö
nemden iznik'te Sarı Saltuk ile (XfV. yüz
yıl ikinci yarısı) Yakub Çelebi'nin (XV. yüz
yı l başı) makam türbeleri açık türbelerdir. 
Bursa'da Devlet Hatun Türbesi ile M uradi
ye'deki Saraylılar (Glriyeler) Türbesi de (XV. 
yüzyıl) açık türbe örneği olarak önemli
dir. istanbul'da Bulak Mustafa Paşa Tür
besi (XVI. yüzyılın ilk ya rı sı) sekizgen. Mi
mar Sinan Türbesi dikdörtgen planıyla açık 
türbe tipinin dikkat çeken örnekleridir. 
Gülnuş Emetullah Valide Sultan Türbesi 
sekizgen planı ile büyük boyutlu bir açık 
türbe örneğidir. Bursa Mustafakemalpa
şa'da Lala Şahin Paşa. iznik'te Kırgızlar 
(XfV. yüzyı l ortası) ve Çandarlı Kara Halil 
Hayreddin Paşa türbeleri kapalı türbe ti
pinin erken örnekleridir. Bursa'da Osman 
Gazi, Orhan Gazi ve Murad Hudavendigar 
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türbeleri tamamen yenilenmiştir. Yıldırım 
Türbesi kare planlı olup özgün şeklini ko
rumuştur. Çelebi Sultan Mehmed'in Yeşil
türbe adıyla tanınan sekizgen planlı tür
besi yoğun süslemeleriyle ayrıca dikkat 
çekicidir. ll. Murad Türbesi. üzeri kısmen 
açık bırakılmış sade bir yapıdır. Fatih Sul
tan Mehmed Türbesi 1766 depreminde 
yıkılmış ve ertesi yıl barok üslubunda yeni
den inşa edilmiştir. Mahmud Paşa Türbe
si kesme taştan sekizgen planlı bir yapı 
olup içi çok sade. dış cephelerinde ise ta
şa fıruze ve lacivert çinilerin kakılması ile 
çok gösterişli ilginç bir örnektir. Benzer 
bir uygulama Üsküp'te lsa Bey Türbesi '
nin (XV. yüzyıl) kasnağında· görülmekte
dir. ll. Bayezid ile kızı Selçuk Hatun'un tür
beleri sekizgen planlı sade yapılardır. Ya
vuz Sultan Selim Türbesi sekizgen planı. 
yivli kubbesi ve renkli taş işçiliğiyle dikkati 
çeker. Yanında yer alan Kanuni Sultan Sü
leyman'ın şehzadeleri için inşa edilmiş Şeh
zadeler Türbesi de sekizgen planlı olup çi
nileriyle önemli bir eserdir. Şehzade Meh
med Türbesi de (ı 544- ı 545) sekizgen plan
lı olup renkli taş işçiliği, yivli kasnaklı kub
besi ve renkli sır tekniğindeki çinileriyle 
çok süslü bir eserdir. Yine sekizgen plan
lı Kanuni Türbesi dıştan revaklı olmasıyla 
farklı bir özelliğe sahiptir. Çinilerle süslü bu 
türbede Sinan çift kubbeli örtü sistemini 
kullanmıştır. Aynı plana sahip yanındaki 
Hürrem Sultan Türbesi'nin içi çinilerle süs
lü. yuvarlak kasnağı dıştan kitabelidir. Ka
nuni Türbesi'nde görülen çift kubbe Aya
sofya haziresindeki ll. Selim, lll. Murad ve 
lll. Mehmed türbelerinde de uygulanmış
tır. Bu yapılar da hareketli mermer cephe
lere ve kaliteli çini süslemelere sahiptir. 1. 
Ahmed'in ve Yenicami Külliyesi'ndeki Ha
tice Turhan Valide Sultan'ın türbeleri bü
yük boyutlu kare planlı ve girişin karşısın
da bir eyvanı bulunan benzer yapılardır. 

Barok üslubunda inşa edilen lll. Mustafa 
Türbesi, XVI. yüzyıla ait mercan kırmızılı 
çinilerin itinalı olarak kullanılmış olmasıy
la dikkat çekmektedir. ı. Abdülhamid Tür
besi kare esaslı. köşeleri hafifçe yuvarla
tılmış barok bir yapıdır. ll. Mahmud Tür
besi sekizgen planlı. büyük boyutlu ve em
pire özellikleri gösteren bir eserdir. Yavuz 
Sultan Selim Külliyesi'ndeki Abdülmecid 
Türbesi oldukça sade bir yapıdır. Eyüp'te 
yeni klasik üslupta inşa edilmiş olan Meh
med Reşad Türbesi sekizgen gövdeli olup 
içi Kütahya çinileriyle süslenmiştir. 

Su Tesisleri. Bu tesislerin önemlileri is
tanbul' da bulunmaktadır. istanbul'da Ro
ma'dan kalan kemeriere yenileri ilave edil
miş. bentlerde toplanan sular bu kemer-
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ler vasıtasıyla çeşitli su yollarından şehre 
ulaştırılmıştır. Maksem ve kubbelere da
ğılan sular su terazileri vasıtasıyla yüksel
tilir, ihtiyaç duyulan yerlere rahatça gön
derilirdi. İstanbul'un önemli su kaynakla
rından biri Belgrad ormanlarından sağla
nan Kırkçeşme suları dır. 1 554-1 564 yılları 
arasında yapılan tesisiere bağlı olarak irili 
ufaklı otuz üç adet kemer inşa edilmiştir. 
Bunlardan Uzunkemer 711 m ., Kovukke
mer 342 m., Moğlova Kemeri 258 m., Gü
zelcekemer (Gözlücekemer) 165 m. uzunlu
ğundadır. Zamanla su sağlayan kollar üze
rinde bentler yapılmıştır. Bunlar Topuz 
Bendi, Büyük Bent, Ayvat Bendi ve Kiraz
lı Bent'tir ( ı 8 ı 8). Halkalı suları 1453-1755 
yıllarında inşa edilen on altı ayrı su yolun
dan oluşmaktadır. Sular Topuzlu Bent, 
Valide Bendi, Sultan Mahmud Bendi'nde 
toplanmaktadır. Taksim suyu tesisleri bu 
üç bentte son şeklini almıştır. 1900-1902 
yıllarında ll. Abdülhamid tarafından yap
tırılan Hamidiye su tesislerinin kaynağı olan 
sular Kemerburgaz'ın güneyinde Karake
mer civarındaki elli altı menbadan çıkarıl
maktadır. 

Hamamlar. Osmanlı hamamları genelde 
sıcaklık bölümlerinin biçimine göre grup
landırılır. İznik'te sur dışında inşa edilen 
Orhan Hamarnı kazılarla kısmen ortaya 
çıkarılmıştır. Yine İznik'teki İsmail Bey Ha
mamı (XIV yüzyıl sonu-XV yüzyıl başı) 
zengin süslemeleriyle dikkat çeker; eser 
kısmen harap durumdadır. Bursa'da Yıl
dırım Bayezid zamanında yapılan Demir
taş Hamarnı 16 m. çapındaki kubbesiyle 
önemli bir yapıdır. Bolu'da Orta Hamam 
(XIV yüzyıl son çeyreği) ve Bergama'da 
Debbağlar Hamarnı (XIV yüzyıl sonu-XV 
yüzyıl başı) erken devrindiğer önemli ha
mamlarıdır. İstanbul'da pek çok külliye 
bünyesinde hamam inşa edilmiş, Mah
mud Paşa Hamarnı çifte hamam olarak 
yapılmıştır. Yalnızca erkekler kısmı günü-
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m üze ulaşan yapıda sıcaklık kısmı sekizgen 
planlıdır. XVI. yüzyılın başında inşa edilen 
Beyazıt Hamarnı da bir çifte hamamdır. 
Kam:-ınl Sultan Süleyman'ın hasekisi Hür
rem Sultan için Ayasofya önünde yaptır
dığı Haseki Hamarnı Sinan'ın önemli bir 
eseridir. Uzunlamasına yerleştirilen çifte 
hamam farklı bir dış görünüme sahiptir. 
Haydar'daki Haydar Paşa Hamarnı'nda bu 
uygulamanın bir benzeri görülür. Zeyrek'
te Çinili Hamam (XVI. yüzyıl ortası) içi çi
nilerle süslü çifte hamamdır. Mimar Si
nan'ın bir diğer eseri Çemberlitaş Hama
rnı da bir çifte hamamdır. Kılıç Ali Paşa 
Hamarnı ise tek hamamdır. Kösem Sul
tan'ın Üsküdar'da yaptırdığı Çinili Hamam 
büyük boyutlu bir çifte hamam örneğidir. 

1. Mahmud tarafından inşa ettirilen barak 
özelliklerine sahip Cağaloğlu Hamarnı İs
tanbul'da yapılan son büyük hamamlar
dandır. 

Çeşmeler-SebiUer. Osmanlı devrinde çeş
me ve sebiller bir külliye bünyesinde veya 
tek başlarına inşa edilmiş, şehirlerde he
men her mahallede çeşme yapılmıştır. İs
tanbul'da 1000'i aşkın çeşme, 150'den faz
la sebilin bulunduğu bilinmektedir. Erken 
ve klasik dönem çeşmeleri sade görünüm
lü, sivri kemerli nişlidir. XVII. yüzyıldan iti
baren alınlıklarda ve ayna taşlarında gö
rülmeye başlanan süsleme zenginliği XVIII. 
yüzyıldan itibaren bütün cepheyi kapla
mıştır. Özellikle vazodan çıkan çiçekler ve 
meyve dolu kaseler dikkat çekici süsleme
lerdir. Çeşmelere bulundukları yerlere ve 
şekillerine göre cephe, köşebaşı, tek yüz
lü, iki yüzlü, üç yüzlü, çeşme, namazgah 
veya meydan çeşmesi gibi isimler veril
miştir. İstanbul'da Davud Paşa Çeşmesi 
(1485) günümüze kadar gelen erken bir 
örnek olup sivri kemerli nişli sade bir cep
heye sahiptir. Son dönemden Alemdar Yo
kuşu'ndaki Üçyüzlü Çeşme ( ı 91 I ) çok cep
h eli tipe örnek gösterilebilir. XVIII. yüzyıl-

dan itibaren İstanbul'un önemli meydan
larında abidevi çeşmeler inşa edilmiştir. 
Topkapı Sarayı'nın kapısı önünde III. Ah
med Çeşme ve Sebili, Üsküdar'da III. Ah
med Çeşmesi, Azapkapı'da Saliha Sultan 
Sebili ve Çeşmesi , Tophane'de ı. Mahmud 
Çeşmesi, Kabataş'ta Hekimoğlu Ali Paşa 
Çeşmesi, Emirçan'da ı. Abülhamid Çeş
mesi bu grup içerisindeki önemli eserler
dir. XVI. yüzyıldan itibaren görülen sebil
ler köşe başında iki cepheli, dışa taşkın üç, 
dört, beş cepheli veya pencere sebil deni
len şekillerde inşa edilmiştir. Sebil cephe
lerinde bulunan madeni şebekelerde dev
rin üslı1bunu yansıtan zengin kompozis
yonlar yer almaktadır. Mimar Sinan, Si
nan Paşa, Kuyucu Murad Paşa, Sultan İb
rahim ve Yenicami sebilleri dışa taşkın çok 
cep h eli se billere örnektir. XVIII. yüzyıldan 
sonra cepheler dışbükey veya içbükey form
lu olmuştur. Damad İbrahim Paşa , Laleli, 
Recai Efendi, Hamidiye dışbükey dilimli; 
Hacı Beşir Ağa, Fatih'te Il. Mahmud esa
sı 1. Mahmud içbükey dilimli, Seyyid Ha
san Paşa iç ve dışbükey dilimli cephelidir. 
Il. Mahmud Külliyesi'nde (1840) yer alan 
sebil ise yarım yuvarlak cephesiyle farklı 
bir uygulamadır. Sultan Ahmed Külliyesi'n
de Atmeydanı'na bakan cephede kapı yan
larındaki sebillerle Cevrl Kalfa Sebili düz 
cepheli sebillere örnek verilebilir. Mesih 
Mehmed Paşa Türbesi önünde ve Sultan 
Ahmed Türbesi yanlarında avlu duvarları 
üzerindeki pencere sebiller de bu gruba 
dahildir. 

Ticari Yapılar. Hanlar, bedestenler, aras
ta ve çarşılar ticari yapılar grubunu oluş
turur. Orhan Gazi döneminde Bursa'da ya
pılan Emir Ham bilinen ilk Osmanlı ham 
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olup iki katlı olarak düzenlenmiştir. XIV. 
yüzyılın sonuna ait Bursa Yıldırım Bedes
teni de ilk Osmanlı bedesteni olması açı
sından önemlidir. Edirne'de Çelebi Sultan 
Mehmed tarafından yaptırılan bedesten 
Bursa Yıldırım Bedesteni'ne benzemekte
dir. Hanlar ve çarşıların Bursa Ulucamii çev
resinde inşa edilmesi bölgenin ticaret mer
kezi olmasını sağlamıştır. Benzer durum. 
pek çok şehirde bedestenlerin etrafında 
dükkaniarın çoğalmasıyla oluşan çarşılarda 

da görülür. İstanbul'da Fatih Sultan Meh
med devrine ait Sandal ve Cevahir bedes
tenleri etrafında zamanla hanlar ve dük
kanlar çoğalmış, bugün Kapalı Çarşı adıyla 
tanınan Büyük Çarşı meydana gelmiştir. 

Kapalı Çarşı etrafı, özellikle Mercan ve Tah
takale civarı ticaret merkezi haline gelmiş, 
bu bölgede önemli hanlar inşa edilmiştir. 
İki aviulu bir düzene sahip Kürkçü Ham İs
tanbul' da erken devir han örneği olarak dik
kat çekicidir. XVII. yüzyılda yapılmış olan 
Büyük Valide Ham ile Vezir Ham büyük öl
çekli yapılardır. XVIII. yüzyılda Beyazıt'ta 
inşa edilen Simkeşhane ile Seyyid Hasan 
Paşa Ham bu ticaret bölgesinin güney sı
nırını oluşturmuştur. XIX. yüzyıl ve son
rasında Eminönü ve Galata civarında çok 
katlı hanlar inşa edilmiştir. Süleymaniye 
Külliyesi'nde medreselerin altında yer alan 
Tiryaki Çarşısı, Edirne Selimiye Külliyesi'n
deki arasta XVI. yüzyıla ait iki önemli çar
şı örneğidir. XVII. yüzyılda Sultan Ahmed 
Külliyesi'ndeki arasta ile Yenicami Külliye
si'ndeki Mısır Çarşısı adıyla tanınan arasta 
inşa edilmiştir. Ayrıca Kuyucu Murad Pa
şa, Bayram Paşa, Köprülü, Amcazade kül
liyeleri gibi bazı külliyelerde birkaç birim
den oluşan dükkanlar yapılarak çevrenin 
ihtiyacı karşılanmıştır. Osmanlı devrinde 
menzil külliyeleri, bünyesinde yer alan han 
ve kervansaraylarla şehir merkezlerinde 
inşa edilen han ve kervansaraylar dükkan, 
arasta, çarşı, bedesten gibi yapılarla ilişki
lendirilmiştir. Lüleburgaz, Havsa, Payas, Il
gın, Ulukışla, İncesu menzil külliyeleri Edir
ne'deki Ekmekçizade Ahmed Paşa Ham, 
Merzifon'daki Taşhan bu tip yapılara ör
nek olarak gösterilebilir. 

İskeleler ve Garlar. İstanbul'da XIX. yüz
yılın başlarında Şirket-i Hayriyye vapurları 
için iskele binaları inşa edilmiştir. Haliç'te 
yapılan iskele binaları ahşap, diğerleri ah
şap ya da kagir olup bazılarında çini süs
lemeler yer almıştır. Bu binaların çoğu za
manla harap olmuş ve yıktırılmış, yerle
rine betonarme olarak yenileri inşa edil
miştir. Haliç'te Ayvansaray, Defterdar, Eyüp 
ve Hasköy iskeleleri günümüze özgün ola
rak ulaşmıştır. Rumeli yakasında Beşik-

taş, Ortaköy, Bebek, Büyükdere, Sarıyer 
ve Rumelikavağı; Anadolu yakasında Bey
lerbeyi, Kuzguncuk, Haydarpaşa ve Bos
tancı; Adalar'da Büyükada iskeleleri de 
günümüze ulaşan özgün yapılardır. Bun
lardan Beşiktaş, Büyükdere, Kuzguncuk, 
Büyükada iskeleleri kagir ve iki katlı, Hay
darpaşa ve Bostancı iskeleleri kagir tek 
katlı, diğerleri ahşap tek katlı binalardır. 
Gar binaları ll. Abdülhamid döneminde de
miryollarının kurulmasıyla inşa edilmeye 
başlanmıştır. Alman mimar Jachmund ta
rafından yapılan Sirkeci Garı ( 1890-190 ı) 

oryantalist özellikleriyle dikkat çeker. Al
man asıllı Otto Ritter ve Helmuth Cuno'
nun inşa ettiği Haydarpaşa Garı'nda (I 906-

I 908) barok etkileri ön plandadır. Edirne 
Karaağaç Garı (I 9 I 3- I 914) Mimar Kema
leddin'in eseri olup birinci ulusal mimari 
döneminin özelliklerini göstermektedir. 

Köprüler. Osmanlı devrinde 1 OO'ü aşkın 
köprü yapılmıştır. Bunlardan bazıları ta
rih köşkleri, uzunlukları ve geniş kemer 
açıklıkları ile dikkat çekicidir. Edirne Ek
mekçizade Köprüsü, Gazi Mihal Köprüsü 
ve Meriç Köprüsü'nde kitabelerin yer al
dığı tarih köşkleri bulunmaktadır. Büyük 
boyutlu köprüler içinde Ergene Köprüsü 
(Uzunköprü) 1392 m ., 174 gözlüdür. Kös
tendil İshak Paşa Köprüsü 89,50 m., beş 
gözlü olup büyük kemeri 21,65 m. açıklı
ğındadır. Çorum Osmancık Beyazıt Köprü
sü 250 m., on beş gözlü, Bulgaristan Svi
lengrad Çoban Mustafa Paşa Köprüsü 295 

Topkapı Sarayı'nın kuşbakışı görünüşü 

OSMANLlLAR 

m., yirmi gözlüdür. Saraybosna Keçi Köp
rüsü tek gözlü olup kemer açıkl ığı 32 m., 
Mostar Köprüsü tek gözlü olup kemer 
açıklığı 28,60 metredir. Büyükçekmece 
Köprüsü dört bölümlü, 635,50 m., yirmi 
sekiz gözlü; Silivri Köprüsü 333 m., otuz 
iki gözlü; Bosna-Hersek'te Vişegrad'da Dri
na (Sokullu Mehmed Paşa) Köprüsü 179 m., 
on bir gözlü; Alpullu Köprüsü 123,80 m., 
beş gözlüdür. Alpullu Köprüsü'nde orta 
gözde kemer açıklığı 20 metredir. Bolva
din Köprüsü'ne Osmanlı devrinde yapılan 
ilave 175 m. olup yirmi iki gözdür (Bizans 
devri 200 m., 42 göz) . Meriç üzerindeki'Ye
niköprü 263 m., on iki gözlüdür. 

Saraylar. İlk Osmanlı sarayı Bursa'da 
yapılmıştır. Bugün izi dahi kalmamış olan 
bu sarayın bahçeler arasına dağılmış köşk
lerden oluştuğu bilinmektedir. Edirne'de 
oldukça geniş bir alana yayılan ve çeşitli 
bölümlerden oluşan Edirne Sarayı'nın ba
zı kalıntıları günümüze ulaşmıştır. İstan
bul'da Fatih Sultan Mehmed tarafından 
inşa ettirilen ilk saray Eski Saray adıyla ta
nınmaktaydı. Günümüze kadar gelmeyen 
bu saray Beyazıt'ta bugünkü İstanbul Üni
versitesi merkez binalarının olduğu yerde 
bulunuyordu. Yüzyıllar boyunca Osmanlı 
Devleti'nin idare merkezi olan Topkapı Sa
rayı'nın inşasına Fatih döneminde başlan
mıştır. SOr-ı Sultani adı verilen sur duvarı 
içinde yer alan saray da Fatih Köşkü ile Çi
nili Köşk bu devirden kalan önemli birim-
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lerdir. XIX. yüzyılın ortalarına kadar ihti
yaca göre birçok ilavenin yapıldığı saray 
bu yüzyılın ikinci yarısında yerini yeni in
şa edilen sarayiara bırakmıştır. Abdülme
cid'in yaptırdığı Daimabahçe Sarayı Os
manlı sultanlarının yeni ikamet yeri ol
muştur. Sultan Abdülaziz Beylerbeyi Sa
rayı ' nı bir yazlık saray olarak inşa ettir
miştir. Yine Sultan Abdülaziz tarafından 
yaptırılan Çırağan Sarayı 1910'da yanmış
tır. Yıldız Sarayı ise XIX. yüzyılda inşa edi
len köşklere ll. Abdülhamid tarafından yap
tırılan yeni ilavelerle genişletilmiştir. 

Köşkler-Kasırlar. Kasır daha büyük ve 
önem taşıyan yapılar, köşk ise daha mü
tevazi ve küçük ölçekli binalar için kullanı
lır. Bununla birlikte köşk ve kasır kelime
lerinin Sepetçiler Kasrı (Köşkü) ve Aynalı
kavak Köşkü'nde (Hasbahçe Kasrı) oldu
ğu gibi birbirinin yerine kullanıldığı da gö
rülmektedir. XIX. yüzyılda yapılan Mecidi
ye, lhlamur, Küçüksu ve Mastak kasırları 
ile Siyavuş Paşa Çiftliği'nde Havuzlu Köşk, 
Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı'nın Selam
lık Köşkü, Afganller Tekkesi Selamlık Köş
kü, Çengelköy Köçeoğlu Köşkü ve Mabe
yinci Ragıb Paşa Köşkü önemli örnekler
dir. 

Konaklar. Osmanlı sivil mimarisinde gö
rülen büyük boyutlu konutlardır. XVIII. yüz
yıla kadar dış sofalı ve divanhaneli düzen
leri olduğu tahmin edilmektedir. Köşeleri 
odalı, dört eyvanlı, orta sofalı şema sık 
rastlanan bir uygulamadır. XIX. yüzyıldan 
itibaren ova! ve yuvarlak sofalı planları 
öne çıkmıştır. İstanbul'da Mütercim Rüş
dü Paşa, Rauf Paşa, Fuad Paşa, Subhi Pa
şa, Kayserili Ahmed Paşa konakları büyük 
boyutlu ve kagir malzemeli olarak günü
müze kadar gelmiş önemli örneklerdir. İs
tanbul dışında Birgi Çakır Ağa, Urfa Kürk
çüoğlu, Tokat Latifoğlu konakları gibi çok 
sayıda konak örneği bulunmaktadır. 
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Askeri Yapılar. Osmanlı devri askeri ya
pıları içinde İstanbul ve Çanakkale boğaz
larında inşa edilen hisarlar, yeniçeri ocak
ları ve yeni düzende yetiştirilen askerle
rin kışiaları ile savunma hatlarındaki tab
yalar sayılabilir. Yıldırım Bayezid'in yaptır
dığı Anadoluhisarı İstanbul'un fethinden 
önce Fatih Sultan Mehmed tarafından 
hisarpeçe içine alınarak güçlendirilmiştir. 

Boğaz'dan geçişleri engellemek amacıyla 
karşı kıyıya inşa edilen Rumelihisarı üç 
büyük kulesiyle bunları birleştiren burçlar
la takviye edilen surlardan oluşmaktadır. 

Çanakkale Bağazı'nda Kilitbahir ve Seddül
bahir kaleleriyle Kal'a-i Sultaniyye inşa edil
miştir. Fatih devrine ait Eceabat'taki KiJit
bahir Kalesi yonca planlı yapısıyla ilgi çeki
cidir. Deniz yönündeki kuleli bölüm Kanu
ni Sultan Süleyman zamanında ilave edil
miştir. Dikdörtgen planlı Kal'a-i Sultaniyye 
çok katlı bir düzene sahiptir. Esası Fatih 
dönemine ait olan bu bina XVI ve XVII. 
yüzyıllarda onarılmış, XIX. yüzyılda toprak 
tabyalar yapılmıştır. İstanbul'da Bizans 
devrine ait Altın Kapı'nın iç tarafına inşa 
edilen eklerle oluşturulan Yedikule Hisa
rı ile Topkapı Sarayı'nı çevreleyen Sur-ı 
Sultani bir iç kale niteliğindedir. XVIII ve 
XIX. yüzyıllarda Karadeniz'den gelen sal
dırılara karşı Boğaz'ın kuzeyinde bazı tah
kimatlar yapılmıştır. ı. Aodülhamid zama
nında inşa edilen ve Il. Abdülhamid zama
nında elden geçirilen topçu istihkamla
rı önemlidir. XIX. yüzyılda Anadolu ve Ru
meli'de tabya adı verilen tahkimatların 
inşa edildiği görülmektedir. 1870'li yıllar
da Rus ordusunun saldırılarına karşı ya
pılan Erzurum Aziziye tabyalan karmaşık 
planlı kanallar ve toprak siperlerden oluş
maktadır. Edirne'de inşa edilen otuz bir 
tabyadan Kıyık (Şükrü Paşa) ve Hıdırlık tab
yaları dikkat çekicidir. Yeniçeri Ocağı'nın 
kaldırılmasından sonra bunlara ait kışla
lar (odalar) zamanla yıkıldığından günü-
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müze ulaşmamıştır. Kasımpaşa'da Ceza
yirli Hasan Paşa tarafından yaptırılan Kal
yoncular Kışiası avlu ortasındaki camisiy
le birlikte özgün halini muhafaza etmek
tedir. Önceleri ahşap olarak inşa edilen ve 
çoğu Il. Mahmud devrinde kagir olarak 
yenilenen kışialar bir iç avlu etrafında yer
leştirilen mekanlardan oluşmaktadır. Ra
mi, Davud Paşa kışiaları bazı değişiklik
lerle günümüze kadar gelmiştir. Tophane 
ve Taksim topçu kışiaları önce değişikliğe 
uğramış. ardından ortadan kalkmıştır. Se
limiye Kışiası günümüze ulaşmış en büyük 
kışla binasıdır. Kuleli Kışiası da iki yanda 
kuleleriyle dikkat çekici bir yapıdır. 184 7'
de tıbbiye mektebi olarak inşasına başla

nan ve kışla olarak tamamlanan Taşkışla 
ve 1862'de bitiriten Gümüşsuyu Kışiası iç 
aviulu plandadır. Maçka Kışiası iki ayrı iç 
avluya sahiptir. 1887yılında Yıldız Sarayı'

nın yanında yapılan Orhaniye Kışiası üslu
bu, adı ve hakim kubbeli camisiyle dikkat 
çekmektedir. 1914'te inşa edilen Reşadi
ye Kışiası birinci ulusal mimarlık dönemi 
özelliklerini taşıyan son Osmanlı kışlasıdır. 

Karakollar. Karakollar XIX. yüzyılda in
şa edilmeye başlanmıştır. İstanbul'da 240 
kadar karakol yaptırılrnış, 1927'de bu sayı 
143'e düşmüştür. Günümüze otuz kadar 
karakol binası ulaşmıştır. Karakollar ge
nellikle kare ve dikdörtgen planlı olup ba
zılarında badrum katı mevcuttur. Otakçı
lar, Fatih ve Çarşamba karakolları erken, 
Eyüp Karakolu geç tarihiilere örnek ola
rak gösterilebilir. 

Saat Kuleleri. Balkanlar'da Banyaluka 
(1 577) ve Üsküp'te ( 1593) erken örnekle
rine rastlanan saat kuleleri İstanbul ve 
Anadolu'da XVIII. yüzyılın sonlarından iti
baren görülmeye başlanmış , önemli mey
danlarda bir yapı üzerinde veya yamaç ve 
tepelerde inşa edilmiştir. Bugün mevcut 
olanlar içinde Safranbolu Saat Kulesi ( 1796) 

erken tarihli ve yamaçta yer alan bir ya
pıdır. Bazı saat kulelerinin altında çeşme, 
sebil, bazılarında muvakkit odası bulun
maktadır. Bir kısım saat kulelerinin üze
rinde hava ölçüm aletleri yer alır. Yangın 
kulesi ve yön gösterici gibi farklı fonksi
yanlara sahip saat kuleleri de vardır. Top
hane, Dolmabahçe, Yıldız, İzmir ve İzmit 
saat kuleleri süslemeleriyle dikkat çeken 
örneklerdir. 

Diğer Yapılar. Sultan Abdülaziz devrin
de Eski Saray'ın yerine inşa ettirilen Har
biye Nezareti binası (1863) avlulu, iki kat
lı büyük bir yapıdır. Aynı döneme ait Bah
riye Nezareti binası da yine aviulu bir dü
zende inşa edilmiştir. İtalyan mimar Rai-



mondo d'Aronco'nun Ziraat Nezareti bi
nasıyla (ı 889) Fransız mimar Alexandre 
Vallaury'nin Haydarpaşa Tıbbiye Mektebi 
(ı 894- ı 903) ve DüyGn-ı UmGmiyye bina
larında klasik mimari etkileri ön planda
dır. Vallaury'nin diğer bir eseri Müze-i Hü
mayun'da (Arkeoloji Müzesi, 1892-1897) 
İlkçağ mimari özellikleri, Osmanlı Banka
sı binasında ise (ı 892) Batı etkileri belir
gindir. İtalyan mimar Mongeri'nin Karaköy 
Palas (ı 920), Maçka Palas (ı 922) binala
rında da Batı etkileri hakimdir. Mimar Ve
dat ve Mimar Muzaffer'in Posta ve Telgraf 
Nezareti ile (ı 905- ı 909) Mimar Vedat'ın 
Defter-i Hakani (ı 9 ı o) binalarında ise bi
rinci ulusal mimarlık özelliklerinin başarılı 
uygulamaları görülmektedir. 
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