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XIX. yüzyılda yapıruma başlanıp 

hanisi Sultan Abdülaziz'in 
tahttan indirilmesi üzerine 
tamamlanamayan cami. 
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Projesine göre Sultan Abdülaziz (186 ı-
1876) bu camiyi kendi adını yaşatmak 
üzere Maçka ' nın Daimabahçe üzerinde
ki hakim bir noktasında dört minareli 
olarak yaptırmak istemişti. Mimarı da o 
yıllarda birçok yapıyı inşa eden Sarkis 
Balyan {ö 1899) olacaktı. Yaptırdığı bü
tün büyük yapılarda şehrin kuzey taraf
larını tercih eden Abdülaziz, kendi camii 
için Marmara'dan gelindiğ inde Boğaz gi
rişine hakim bu yeri seçmiştir . Caminin 
geliri için önce, Beşiktaş'tan Maçka'ya 
doğru çıkan ve günümüzde de Akaret
ler adıyla anılan iki yol üzerinde iki ta
raflı olarak semte adını veren bir örnek 
kagir evler yapıldıktan sonra caminin te
meli atılmıştı r . 187 4 sonlarında veya 1875 
yılı başlarında büyük bloklar halindeki 
temel taşları konularak bina yerden he
nüz yükselmeye başlamışken Sultan Ab
dülaziz'in 30 Mayıs 1876'da tahtından 
indirilmesi üzerine inşaat durmuş ve ca
mi tamamlanmadan böylece kalmıştır. 

Duvarların ve büyük ana payelerin uzun 
süre duran temel taşları, buranın "Taşlık" 

adını almasına sebep olmuştur. 1940 ' lı 

yıllarda cami arsasına bir kahvehane ile 
bazı özel binalar yapılmış ve bu sebeple 
Aziziye Camii'nin izler i de ortadan kal
dırılmıştır. 
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Konya'da çarşı içinde 
XIX. yüzyılda yapılmış cami. 

Bezirganlar Hanı arsası diye bilinen bu 
yerde önceleri, IV. Mehmed 'in kızların

dan Hatice Sultan'ın eşi Musahib Mus
tafa Paşa (ö 1096/ 1685) tarafından yap
tırılan ve altında dükkanlar bulunduğun
dan Yüksek Cami denilen bir mabed var
dı. 1284' te ( 1867 -68) bu caminin yan
ması üzerine, vakıf gelirleri kullanılmak 
ve Sultan Abdülaziz ile annesi Pertevni
yal Valide Sultan'ın da büyük maddi yar
dımları sağlanmak suretiyle yapımına 
1872'de başlanıp birkaç yılda tamamla
nan kagir bir cami inşa ettirildi. 

Aziziye Camii tamamen kesme taştan 
yüksek bir bina olup harime merdivenle 
çıkılmaktadır. Camilerde usulden olan 
avlusu yoktur. Şadırvanlar ise minare 
kürsülerine bitişikti r. Altı sütunlu ve üç 
kubbeli son cemaat yerini takip eden 
harim kare bir plana göre yapılmış olup 
büyük bir kubbe bu mekanı örtmek
tedir. Caminin iki yan duvarında beşer 
giriş bulunması Türk mimarisinde pek 
rastlanmayan bir özelliktir. Kubbe kas
nağının etrafında sıralanan sivri külah
lı ağırlık kulecikleri ile dört köşede yük
selen değişik biçimli ve başlı başına bir 
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mimariye sahip olan dört büyük ağır
lık kulesi, Aziziye Camii'ne değişik bir 
görünüm vermektedir. Yivli gövdeli çif
te minare de nisbetleri ve şerefe biçim
leri bakımından Türk minareterine gö
re değişiktir. Yapının her cephesinde 
yuvarlak kemerli büyük pencereler var
dır. Minber ve mihrap zengin süsleme
li olarak bölgede göktaş adı verilen ma
vimtrak taştan işlenmiştir. Mihrap ) le 
kapıların üstünde çok güzel yazılar yer 
almaktadır. Aziziye Camii, XIX. yüzyıl
da Türk mimarisine hakim olan Avru
pa sanat akımlarının birkaçının karış

tırılması suretiyle meydana getirilmiş, 

belirli bir üslübu olmayan ve cami mi
marisinde bazı yenilikler deneyen de
ğişik bir yapıdır. 
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Kuzey Romanya'da Dobruca 'nın 
Tulça (Tulcea) kasabasında 

XIX. yüzyıla ait bir cami. 
_j 

Adından ve mimarisinden de anlaşıl
dığı gibi Sultan Abdülaziz'in saltanat yıl
larında ( 186 ı - 1876) yaptırılmıştır. Tulça'
da bugün hala müslüman cemaat bu
lunduğundan cami de ibadete açıktır. Ya-
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