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II. MIMARi TARİHİ 

Bütün İslam ülkeleriyle müslümanların 
bir süre hakim oldukları yerlerde yapılan 
camiler mimari bakımdan birbirinden 
değişik özellikler gösterir. Dünya üze
rindeki bütün camilere dair araştırma 
ve monografiler elde olmadığından ca
mi mimarisinin bütününü ortaya koya
cak geniş kapsamlı bir çalışma yapmak 
şimdiki halde çok güçtür. Bu güçlüğe 
rağmen ewelce Türk Ansiklopedisi 
(IX, 257-279) ile İslam Ansiklopedisi 
(VIII, 101-112) için tarafımızdan yazılan 
"Cami" (mimari) ve "Anadolu ve Rume
li'de Türk Mescid ve Camileri" maddele
ri, aradan geçen uzun zaman içinde el
de edilen yeni bilgiler ve ortaya konan 
yeni çalışmalarla tekrar işlenerek bu 
maddenin daha tam olmasına çalışılmış
tır. Ayrıca bu maddede adları geçen ca
miler hakkında ayrıntılara girilmemiş, 

camiierin tarihçe ve sanat değerlerinin 
açıklanması kendi maddelerine bırakıl
mıştır. 

Türk şehirlerinde cemaatin toplandı
ğı. ana ibadet yeri niteliğinde olan bü
yük camilere, hıristiyanların katedral de
nilen kiliseleri gibi ulucami, cami-i kebir, 
Osmanlı döneminde sultanlar tarafın

dan yaptırılan büyük camilere ise selatin 
camii denilir. Esasında çok daha genel 
bir anlamı olan ve İran , Hindistan, Ara
bistan gibi bölgelerde cami manasında 
kullanılan mescid kelimesi ise Türkçe'de 
yalnız küçük ibadet yerlerini ve mahalle 
camilerini ifade etmektedir. Nitekim 
Türkiye dışında çok büyük ölçülerde ya
pılar olmalarına rağmen Medine'de Mes
cid-i Nebevl, Kudüs'te Mescid-i Aksa, 
İsfahan'da Mescid-i Cum'a vb. pek çok 
eserde mescid adı ulucami veya selatin 
camii manasında yaşamaya devam et
mektedir. Türkiye dışında, Asya'da bir
çok yerde veli olarak tanınan şahısların 
mezarı üstünde veya çevresinde kuru
lan ziyaret camilerine ise meşhed adı 
verilmektedir. Arap ülkelerinde, açıkta 
büyük kitlenin topluca namaz kı lması 

için, etrafı bir duvarla çevrilmiş ve için
de sadece kıble yönünü gösteren bir 
mihrap olan yerlere musaila denilmek
te, Türkçe'de ise bu terim daha çok bir 
caminin yanında cenaze namazı kılmak 
için toplanılan yeri ve burada bulunan, 
üzerine tabutun konulduğu taşı (musal
la taşı , seng-i musalla) ifade etmektedir. 
Buna karşılık Türkçe'de açık havada cu
ma ve bayram namazları için büyük ka
labalığın . ibadet etmesi maksadıyla ay
rılan yerlere namazgah denilir. Bunlar-

dan bazıları oldukça geniş olup Okmey
danı Namazgahı'ndaki gibi mihrapları 

ve hatta minberieri de vardır. Sadece 
bir mihrap taşına sahip, çimenlik bir sa
hadan ibaret olan daha küçük namazgah
lar da mevcuttur. Ulucami, büyük cami
ler, küçük ölçülerdeki mahalle mescid
leri dışında insanların toplu olarak bu
lundukları kervansaray, kışla, esnaf ve 
sanatkar hanları vb. bazı binalarda da 
mescidler bulunmaktadır. 

Genel olarak büyük bir cami, onu şeh
rin kalabalığından ayıran ve gerektiğin
de yangınlardan da koruyan bir dış avlu
ya sahiptir. Camiler Türkiye'de doğu-gü
ney arasında bulunan kıbleye göre yer
leştirilirler. Bu sebeple camiierin ana gi
riş kapıla rı ekseriya binanın kuzeybatı 
duvarında açılır ve giriş kıbleyi gösterir. 
Büyük bir cümle kapısı veya taçkapı ile 
diğer yardımcı kapılardan geçilen iç av
lu veya harem (sahn), iç tarafta sütunlu 
bir galeriyle çevrilidir ki bunlara revak 
denir. Bu iç avlunun ortasında abdest 
almaya yarayan bir çeşme (şadırvan) bu
lunur; bu avluya diğerinden ayırmak 

için şadırvan avlusu da denilir. Avlunun 
camiye giriş cephesinde uzanan revakı 
son cemaat yeri olarak adlandırılır. Na
maz vaktine yetişemeyenlere veya fazla 
kalabalıkta içeri giremeyenlerin ibadeti
ne mahsus olan bu kısım, aynı zaman
da caminin içine doğrudan doğruya gi
rilmesini önleyen bir ön mekan duru
mundadır. Tabanı avlu seviyesinden bi
raz yüksekçe olan son cemaat yerinin 
kıble duvarında genel olarak sağ lı sollu 
birer küçük mihrap bulunur. Ayrıca bü
yükçe camilerde tekbirleri tekrarlayarak 
son cemaat yerindekilere duyurmak için 
kullanılan, bu mihrapların üstlerinde kü
çük cumbalar biçiminde dışarı taşkın 

"mükebbire"ler vardır. Son cemaat ye
rinden esas ibadet rnekanına açılan bü
yük cümle kapısı veya taçkapı, büyük 
veya sanat değeri olan camilerde itinalı 
bir işçilikle bezenmiş bir nişin içinde açıF 
mıştır. Camiyi yaptıranın adını ve inşa 

tarihini veren kitabe de bu girişin üstün
de yer alır. 

Esas ibadet rnekanına Türkçe'de ha
rim denilirse de yabancı dillerdeki "nef". 
"schiff" karşılığı olarak sahn da denilir 
(Arapça' da sahn avlu anlamında kullanılır) . 

Cami mekanının ortasında daha geniş 
olan ana veya orta sahn bulunur. Bu
nun tam orta kısmına kubbealtı, yan
lardakilere de yan sahn denir. Namaz 
esnasında yönelinen kıble istikameti
ni belirten ve imarnın namaza durduğu 



yer olan mihrap. kıble duvarında içeri 
kavisli bir girinti biçimindedir. Mahiyeti 
gereği mihrap caminin en süslü kısmını 
teşkil eder. Bunun önünde caminin esas 
döşemesinden az yüksek olan bir kade
me vardır ki buna da mihrap sekisi adı 
verilir. Mihrabın sağ tarafında, başlan
gıçta yalnız cuma namazı kılınabilecek 
büyük camilerde bulunurken sonraları 

en ufak mahalle mescidlerine bile konu
lan minber yer almaktadır. Birçok hal
lerde çok itinalı bir işçilikle işlenmiş, ah
şaptan veya mermerden yapılmış olan 
minber, bir kapı kemerinin arkasından 
basamakla çıkılan ve en üst noktasında 
dört ince sütun veya direğe oturan bir 
külah ile örtülmüş loca biçiminde bir 
"köşk"ten ibarettir. Aslı Hz. Peygamber 
devrinde, üzerinde hutbe okunan üç ba
samaklı bir merdiven halinde olan min
ber daha sonra gelişmiş ve Emevi döne
mi sonunda camilerde yer almaya başla
mıştır. Kiliseden çevrilmiş camilerde min
ber köşkünün iki yanına birer sancak 
asılması ve imarnın hutbeye bir kılıçla 
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çıkması usuldendi. Mihrabın sol tarafın

da kıble duvarına. yan duvara veya paye
ye bitişik olarak birkaç basamak merdi
venle çıkılan bir vaaz kürsüsü bulunur. 
Bu da ahşap veya mermerden genellikle 
sanatkarane şekilde yapılmıştır. 

Camiye gelen hükümdarların namaz 
kıldıkları yeri halktan ayıran bölmeye 
Arap memleketlerinde maksüre denil
mektedir. Osmanlı döneminde bu kıs

ma ufak bir loca biçimi verilmiş ve yük
sekte olmasına özen gösterilmiştir. Hün
kar mahfili adı verilen bu bölüm genel
likle caminin sol köşesinde yer alır ve 
dışarıya doğrudan bağlantılıdır. iık mak
sürenin Mescid-i Nebevi'de Halife Os
man (644-656) tarafından tuğladan yap
tınldığı söylenir. Bunu Velid zamanında 
(705-715) Medine valisi olan Ömer b. Ab
dülaziz abanoz ağacından yeniletmiştir. 
İbn Haldün'a göre ise Hz. Ali'nin camide 
namazda iken bir suikaste kurban git
mesi üzerine Muaviye (661-680). cami 
içinde halifeye mahsus namaz yerini bir 
emniyet tedbiri olarak ayırmayı lüzum-
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lu görerek ilk maksüreyi yaptırmıştır. 

Osmanlı dönemi Türk mimarisinde hün
kar mahfilinin dışarıdan girişinde küçük 
bir saray odası gibi bezenmiş ve döşen
miş bir mekan yer alır. Sultanın camiye 
geldiğinde kısa süre dinlenmesi için ya
pılan bu kasr-ı hümayun (hünkar kasrı). 

ewelce Sultan Ahmed Camii ve Yenica
mi'de olduğu gibi caminin esas kitlesi 
dışında ona bitişik olurken geç dönem 
Osmanlı-Türk mimarisinde son cemaat 
yerinin üstüne alınarak cami mimarisiy
le bütünleştirilmiştir. 

Caminin içinde müezzinler için ayrıl

mış yüksekçe bir yer müezzin mahfili 
olarak adlandırılır. Ancak büyük cami
lerde rastlanan bu unsurdan başka esas 
girişin iki tarafında alçak korkuluklarla 
ayrılmış kadınlar mahfili de bulunur. 
Cami mimarisinin önemli bir parçası da 
ezan okunmaya mahsus olan minare
dir. Minare İslam aleminin çeşitli bölge
lerine göre değişik biçimler gösterir. 
Osmanlılar'da binanın genellikle sağ ta
rafında bulunur. Yine sadece Osmanlı 
selatin camilerinde iki ve daha çok mi
nare yapılmış olmakla beraber bunlar 
son derece nactirdir. Sultanlar ve bazı 

hanedan mensupları dışındaki kişiler 

tarafından yaptırılan camilerde birden 
fazla minare bulunmaması titizlikle ria
yet edilen bir usuldür. Ancak son yıllar
da yapılan modern camilerde minare ve 
şerefe sayısında bir sınırlama ve ölçü 
kalmamıştır. 

Camiler genellikle tek başına yapılar 
halinde olmayıp bilhassa Türkler'de ima
ret, külliye veya manzume adları verilen 
çeşitli vakıf binalardan oluşan bir yapı 
topluluğunun merkezini teşkil ederler. 
Böylece camiierin etrafında onlara ek 
olarak yapılmış arasta (ça rşı). darüşşifa, 

hamam, hazire, türbe, medrese. sıbyan 
mektebi, kervansaray. kütüphane. mu
vakkithane, sebil, tabhane, aşhane-ima

ret gibi vakıf yapılar da bulunur. Os
manlı döneminde şehirler arası ana ker
van ve sefer yolları üstünde, özellikle 
XVI. yüzyılda durak yerlerinde menzil 
külliyelerinin de inşa edildiği görülür ki 
bunların da merkezlerini bir cami teşkil 
eder. 

A) İslamiyet'in Doğuşunda İlk Camiler. 
İslamiyet'in Mekke döneminde toplu 
ibadet için belirli bir bina yapılmadığı 
bilinmektedir. Hz. Peygamber, hicret sı

rasında Medine'ye girmeden bir süre 
kaldığı Kuba'da daha sonra "Takva Mes
cidi" adıyla da anılan ilk ibadet yerini kur
durmuştur. Bununla birlikte İslam dün-
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yasının ilk camii olarak Medine'deki Mes
cid-i Nebevi kabul edilir. Burada Hz. Pey
gamber'in kalması için bir mesken yapı
lırken ilk önemli caminin de temeli atıl
mıştır. Etrafı 3 arşın derinliğinde taş te
meller üzerinde bir adam boyu kadar 
yükseklikteki kerpiç duvarların sınırla

dığı bir avlunun bir kenarı boyunca, için
de Hz. Peygamber ve ailesinin barınaca
ğı odalar sıralanmıştı. Kudüs yönündeki 
kuzey duvarın iç tarafına ise ibadet eden
leri güneşten korumak üzere hurma 
ağacından direkiere oturan ve hurma 
dallarından ibaret basit bir çardak ku
rulmuştu . Kıble 624'te Kudüs'ten Mek
ke'ye çevrildikten sonra avlunun güney 
duvarı önüne de yeni bir çardak yapıl
mıştır. Bu ilk cami, önce Hz. Osman, da
ha sonra 706-709'da Emevi Halifesi Ve
lid, VIII. yüzyılın ikinci yarısında Mehdi
Billah tarafından yapılan yenileme ve 
eklemeler. XIII. XV ve XIX. yüzyıllardaki 
tamirlerden sonra ilk yapısının bütün 
izlerini tamamen kaybetmiştir. Sadece 
yazılı kaynakların yardımıyla tanınan bu 
caminin basit semasının ilk camiierin 
planlarının belirlenmesinde büyük rol 
oynadığı. hatta islam mimarisinde daha 
sonra yapılan ibadet yerlerine ilham kay
nağı olduğu kabul edilir. Birtakım ihti
yaçların en basit biçimde cevaplandırıl
masından doğan, ortasında avlu şeklinde 
açıklık olan ve direkiere oturan bir çar
dak veya damdan ibaret bu yapı tipinin 
bazı Batılı sanat tarihçilerinin iddia et
tikleri gibi İlkçağ ' ın Helenistik çarşı te
sislerine yani agora mimarisine dayan
madığı da açıkça bellidir. Medine'deki 

bu ilk ibadet yeri. ondan sonra gelişen 
cami mimarisine ön örnek (prototip) ol
muştur denilebilir. 

İslamiyet ilk fetihlerle yayılmaya baş
ladığında islam ordularının gittiği yer
lerde kurulan ilk camiler ordugah cami
leri olmuştur. Böylece Arap yarımada
sında ordugah şehirleri olarak kurulan 
Basra. Küfe ve Mısır'da Kahire yakının
da Fustat'ta bu türden camiler inşa edil
miştir. Sa'd b. Ebü Vakkas'ın 639'da yap
tırdığı ve Muaviye zamanında yenilendiği 
bilinen Küfe Camii, etrafı çevrili bir avlu 
ile bunu kısmen gölgelendiren bir çar
daktan ibaret olmakla beraber bu çar
dağı taşıyan destekler artık hurma ağacı 
gövdeleri değil, yakındaki antik Hira şeh
ri harabelerinden getirilmiş mermer sü
tunlardı. Amr b. As'ın 642'de Fustat'ta 
yaptırdığı Amr b. As Camii, çeşitli de
ğişiklik ve tamirlerle zamanımıza kadar 
gelmiştir. Bugünkü mimarisinin ilk ya
pısından pek farklı olmadığı belirtilen bu 
camide başlangıçta kıble yönünü duvara 
yapıştırılmış bir taş gösteriyordu. Mak
rizi'ye göre ilk mihrap bu camide Muavi
ye zamanında 673'te Mesleme tarafın
dan bina büyütülürken yapılmıştır. Başka 
tarihçilere göre ise ilk mihrap Ömer b. 
Abdülaziz tarafından Mescid-i Nebevi'nin 
tamirinde yapılmıştır. İlk ölçüleri çok kü
çük olan Amr b. As Camii'nde harim, di
reklerle ayrılmış nef veya sahnlardan iba
retti. Amr'ın yaptırdığı minberin Halife 
Ömer'in emriyle yıktınlmasından az son
ra Nubia Kralı Zakharia'nın (Zekeriyya) 
hediyesi olan yeni bir minberin aynı ca
miye konulmuş olması, buna daha en er-

Mescid · i Nebevi 119921 ve genişleme çalışmalarından sonra alacağı durumu gösteren maket 

58 

ken devirlerde bile önem verilmeye baş
landığını gösterir. 

İlk camilerde ezan yüksekçe bir yer
den, bilhassa damın üzerinden okunu
yordu. Kaynaklarda Hz. Bilal'in ezanı 

Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafında, üze
rine iple tırmanarak çıktığı, "üstüvane" 
olarak anılan silindir biçiminde yüksek 
bir yerde okuduğu kaydedilir ki bunu mi
narenin ilk şekli olarak düşünmek müm
kündür (Kettani, I, 161 -162). İbnü'z-Zey
yat'a göre daha 6S6'da Amr b. As Ca
mii'nin dört köşeli bir minaresi vardı. 

Makrizi'ye göre ise Muaviye zamanında 
bu caminin dört köşesine dört minare 
eklenmiştir ve bunlar islam mimarisin
deki ilk minarelerdir. Adeta Müslüman
lığın bir zafer anıtı görünümünde olan 
minarenin Arap ülkelerinde kare biçim
de olmasına karşılık Asya-Türk minare
lerinin yuvarlak gövdeleri vardır. Mina
relerin süslemeleri de ülkelere göre de
ğişik olduğu gibi sayıları ve cami binası
na göre yerleştirilmeleri de farklılıklar 

gösterir. 
İslamiyet güçlendikçe fethedilen top

raklardaki diğer diniere ait ibadethane
lerin cami haline getirilmesinden de ka
çınılmamıştır. Hatta başlangıçta bazı es
ki ibadet yerleri payiaşılmak suretiyle hı
ristiyanlarla beraber kullanılmıştır. Hu
mus'ta loannes Kilisesi'nin dörtte biri, 
Halep'te bir kilisenin yarısı müslüman
lar tarafından cami olarak kullanılmıştır. 
Hama'da ise Kenisetü'l-uzma {büyük ki
lise) 636-637'de camiye çevrilmiştir. Ay
rıca yerli halkın çok eski devirlerden be
ri kutsal saydığı yerlerdeki binaların ca
mi haline getirilmesine veya buralarda 
yeni bir cami kurulmasına da özel bir 
önem verilmiştir. 

B) Erken İslami Dönem. Erken islami 
devirdeki camilerde Arap sanatı unsur
ları hakim olduğundan bu dönemdeki 
camilere "Arap alemi camileri" de deni
lebilir. Bu ilk safhayı, birbirini takip eden 
iki büyük islam devleti zamanında coğ
rafi bölgelere göre ele almak gerekir. 

1. Emeviler Devri. İlk İslami ibadet yer
leri son derece gösterişsiz ve sade. yal
nızca namaza duran mürninleri dış te
sirlerden korumak gayesiyle yapılmış 

tesisi erdi. Em eviler döneminde ( 661-

749), Antikçağ'ın büyük eski sanat mer
kezlerini ele geçirerek yayılan bu devle
tin sınırları içinde öncekilerden daha id
dialı ve sanat eseri hüviyetine sahip ya
pıların meydana getirildiği görülmekte
dir. Bu durum, muzaffer islam inancı
nın ele geçirilen yabancı topraklarda 



temsil edilmesi için haşmetli ve ifadeli 
yapılara ihtiyaç duyulmasıyla açıklana

bilir. Başşehrin 661'den itibaren Şam'a 
nakledilmesiyle başlayan imar çalışma
larında çevredeki yerli halktan olan us
talardan da faydalanılmıştı. Bizanslı Or
todoks. Suriyeli Nestüri ve Süryani. Mı

sırlı Kopt, İranlı Sasani usta ve sanatçı
lar bu yeni yapılarda sahip oldukları bil
gi ve tecrübelerini ortaya koyartarken 
aynı yerdeki veya yakın çevrede bulu
nan Eskiçağ'lara ait işlenmiş parçaları 
da devşirme malzeme olarak tekrar kul
lanmaktaydılar. 

a) Doğu Akdeniz - Arap Yarımadası. İlk 
fetih yıllarında acele olarak yapılan or
dugah camileri, Emeviler döneminde 
daha esaslı biçimde yeniden inşa edil
miştir. Böylece beş sıra sütunlu. tavanı 
tik ağacından kirişli ve duvarları tuğla
dan Basra Camii 66S'te. kemersiz. ta
van kirişleri doğrudan sütunlara otu
ran, beş sıra sütunlu Küfe Camii 670'te. 
Amr b. As Camii 673'te ve Medine'de
ki Mescid-i Nebevi 709'da yenilenirken 
başka yerlerde de büyük ölçülerde te
melden yeni ibadet yerleri yapılıyordu. 
717 -720 yılları arasında yapılan Rem
le Camii'nin muazzam bir mihrabı ile ka
re planlı yüksek bir minaresi vardı. Yal
nız burada iki istisnaya da işaret etmek 

• Mescid. i Aksa ve pl an ı • Kudüs 

gerekir. Aslında Kur'an'ın ifadesine göre 
yeryüzündeki ilk ibadethane olan Mek
ke'deki Kabe ile (bk Al-i imran 3/ 96), et
rafını çevreleyen revakiı büyük bir avlu 
ve minarelerden meydana gelen Mes
cid-i Haram bir cami sayılamayacağı gi
bi Emeviler döneminin önemli eserle
rinden yanlış olarak Ömer Camii olarak 
da adlandırılan Kudüs'teki Kubbetü's
sahre de yapı bakımından gerçek bir 
cami değildir. Mervan'ın oğlu Abdülme
lik'in buradaki kutsal kayanın üstünde 
691'de kurdurduğu Kubbetü' s-sahre 
Kabe gibi bir ziyaret ve tavaf yeridir. 
Geç İlkçağ ve Bizans mimarilerindeki 
merkezi planlı yapılar tipinde inşa edi
len bu önemli bina. ancak yapılış gaye
sinin değişik oluşu yüzündendir ki bu 
dönemin cami mimarisinde bir tesir 
gösteremeyerek tek kalmıştır. Fakat yi
ne Kudüs'te. bununla aynı yüksek düz
lük üzerinde bulunan ve ewelce Bizans 
imparatoru lustinianos zamanında (527-
565) yapılan Meryem Kilisesi'nin yerinde 
yine Abdülmelik tarafından 702'de yap
tırılan Mescid-i Aksa, kıble duvarına di
key olarak uzanan birçok sahnlı bir ya
pıdır. Bu bakımdan erken hıristiyan mi
marisindeki çok nefli bazilikaları andı

rır. 771, 831 , 1187 ve 1236 yıllarında 
çeşitli tamirler gören ve genişletilen bu 
büyük caminin kıble duvarı boyunca en
lemesine uzanan bir sahnı olup hıristi

yan yapılarının "transept" adı verilen 
mekanını hatırlatır. Bunun tam ortada, 
mihrabın hizasında ana sahnla birleşti 

ği yerde meydana gelen kare planlı bö
lüm bir kubbe ile örtülmüştür. Halifeye 
mahsus bir maksüre olduğu bilinen bu 
kısım. bu şekliyle uzun süre cami mi
marisinin ön planda gelen bir unsuru 
olarak İslam mimarisine yerleşmiştir. 

Şam'da ı. Velid'in. ewelce Roma dö
nemine ait bir Jupiter mabedinin yerin
de kurulmuş olan Hagios loannes Prod
romos Ki lisesi'ni yıktırarak 706'da yap
tırdığı. Emeviyye Camii de denilen Ümey
ye Camii. cami mimarisine geniş ölçüde 
tesir eden en eski Emevi camilerinden 
biri olarak kabul edilir. Cami 1894'te 
yanmış ve istanbul'dan gönderilen Türk 
mimarlar tarafından tamir edilmiştir. 

Burada genişliğine yayılan içten dört 
tarafı revaklı bir avlu mevcuttur. Dışarı 

dan avluya açılan cümle kapısının üs
tünde masif bir kule halinde bir minare 
yükselmektedir, diğer minareler daha 
geç deviriere aittir. Harim kısmı. at nalı 
biçimindeki kemerleri taşıyan iki sütun 
dizisi ile kıble duvarına paralel. üstü ah-
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şap çatılı ( çatılar 1894 yangınından sonra 
yeniden yapılm ı şt ır) üç sahn halinde eni
ne doğru uzanır. Harime açılan cümle 
kapısından oldukça süslü mihraba uza
nan ana eksen. caminin orta kısmını 

esas sahnlara çapraz bir sahn halinde 
kesen bir dehlizle belirtilmiştir. Bunun 
mihrap önündeki ucunda. dört payeye 
dayanan dört kemerin taşıdığı kubbeli 
bir maksüre yer alır. Eksen üzerindeki 
uzun ve daha yüksek çatısı ile önemi 
belirtilmiş olan sahn. kubbeli maksüre 
ve bunun da nihayetindeki mihraptan 
meydana gelen mimari kompozisyon. 
bütün Emeviler devri cami tipinin ka
rakteristik bir unsuru olarak daha son
raki camilerde de tesirini göstermiştir. 
Ancak bu mimari kompozisyonun. kökü 
Helenistik sarayların kabul salonlarına 

dayanan Emeviler dönemi saraylarının 

itharn ı ile ortaya çıkmış bir özellik oldu
ğu yolunda J. Sauvaget tarafından 1947'
de ortaya atılan görüş, delillerinin yeter
sizliği yüzünden pek kabule şayan olma
mıştır. Emeviler dönemi cami mimarisi
nin karakteristik bir vasfı olan ana eksen 
üzerindeki geniş ve çatısı binayı örten 
diğer çatı seviyelerinden yüksek olan 
boyuna sahnın. hıristiyan bazilikalarının 
mimarisine bir benzerlik göstermesi 
bakımından bu camilerde bir dereceye 
kadar bir bazilika karakteri de olduğu 
ileri sürülmüştür. 670'te yenilenen Küfe 
Camii'nin kemersiz olarak doğrudan doğ
ruya beş sıra sütuna dayanan ahşap düz 

Emevivve camii ve içinden bir görünüş · sam 1 Suriye 
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tavanlı olmasına karşılık bu dönemin he
men bütün camilerinde eksen üzerindeki 
yüksek çatılı sahn veya dehlizin mevcudi
yeti tesbit edilebilmektedir. Velid b. Ab
dülmelik veya kardeşi Süleyman devri
ne ait Halep Ulucamii (XV yüzyı ldaki du
rumu), Rusafe Camii (728), ll. Mervan'ın 
(744-750) yaptırdığı Harran Ulucamii, ll. 
Yezid'in 720-721'de yaptırdığı veya mi
nare ilavesiyle tamir ettirdiği Busra Ca
mii ve tarihi bilinmeyen Der'a Camii hep 
bu özelliği gösterir. Ancak bunu umumi
leştirmenin doğru olmayacağı da mu
hakkaktır. Nitekim Bağdat ile Basra ara
sında Haccik tarafından 702'de yaptırı
lan Vasıt Camii kalıntılarında, ortada 
geniş bir eksen sahnı izine rastlanma
mıştı r. Burada 1 03 x 1 04 m. ölçüsünde
ki revaklı kare bir avluyu, eşit aralıklı beş 
sıra direkli bir harim kısmı takip etmek
tedir. Kıble duvarında herhangi bir mih
rap izine rastlanmamış olmasına karşılık 
burada bir maksüre bulunduğu tahmin 
edilmektedir. V asıt Camii, 1 009 ve 1343'
te tamamen yeniden iki defa daha ya
pıldığından ilk mimari karakterini daha 
fazla t esbit mümkün değildir. Cami 916'
da yapılan minaresiyle birlikte 1009'da 
yıkılmış, kıble yönü değiştirildikten son
ra aynı mimari biçimde tekrar inşa edil
miştir. Son Emevi halifesi Me'mün'un 
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oturduğu Harran'da ll. Mervan 'ın yaptır

dığı ve Selahaddin-i Eyyübf'nin tamir et
tirdiği büyük camiden İbn Cübeyr de bah
seder. Geniş kemerleri olan bu caminin 
paralel dört sahnı , geniş bir avlusu var
dı. Minaresi ise avlu cephesi dışında ek
sene uyulmaksızın yapılmıştı. Günümüze 
bazı izleri kalan bu çok eski caminin ka
lıntıları son yıllarda ortaya çıkarılmıştır. 
Bu döneme ait kare planlı, dış cepheleri 
pencereler ve mimari süslemelerle be
zenmiş, yüksekliği 30 metreyi · aşan bir 
minare, cami kısmı ortadan kalkmış ola
rak Remle'de bulunmaktadır. 

Süleyman veya Velid'in yaptırdığı Ha
lep Ulucamii ise 962'de Seyfüddevle, 
1169'da İsmailiter tarafından yakılması 
üzerine Nüreddin Zengi tarafından ta
mir edildikten sonra 128S'te bir tamir 
daha görmüş, eksendeki çatısı XV. yüz
yılda yükseltilmekle beraber esas mi
marisini günümüze kadar korumuştur. 
Emevfler döneminde yapılan payeli ve 
düz damlı camiierin yüksek minareleri
nin günümüze kadar gelmelerine karşı

lık esas cami binalarının ancak kazılar
da kalıntıları tesbit edilebilmiştir. Fırat 

ırmağı kıyısında Rakka'da yapılan kazı
larda biri sur içinde Abbasi dönemi, di
ğeri sur dışında Emevi dönemine ait ol
mak üzere payeli iki cami kalıntısı bu
lunmuştur. Emevfler devrine ait kasır
lardaki camiierin ise çok küçük ölçüde 
olmakla beraber bir mihrap ile kıble du
varına paralel bir veya iki kemerle ayrıl

mış sahnlardan ibaret oldukları Kusay
rü'l-hallabat, Hırbetü'l-minye, ümmü'l
Velid ve Cebeliseys kasırlarında görülen 
örneklerden anlaşılmaktadır. 

b) Kuzey Afrika. Tunus'ta Kayrevan'da 
Ukbe b. Nafi' tarafından 670'te bir or
dugah camii olarak yaptırılan Sidi Ukbe 
Camii (Kayrevan Ulucamii ). 693-697'de 
yeni baştan inşa edilmiş ve 724 'te de 
bina kuzey istikametinde genişl etilerek 

Suriye'deki 
Rakka 
Ulucamii 'n in 
p l a n ı ile 
Harran 
Ulucamii 'nin 
p l an ı 

(K. A. C. Creswell, 

Early 

Muslim 

Architecture, 
s. ıs ı , şeki 1 29) 

Sidi U kbe Camii ve p l a nı - Kayreva n 1 Tunus 

bugün hala duran masif minare yapıl

mış, nihayet 836'da yeni ilavelerle zen
ginleştirilmiştiL Daha birçok tamire rağ
men Sidi Ukbe Camii orüinal planını kay
betmemiştir. Topografya gereği dış çev
resi düzensiz olan caminin avlu cümle 
kapısı üstünde, dört köşe ağır bir ka
le burcu görünümünde olan. üst kısmı 
modern bir minare yükselir. Etrafı iki 
sütun sırası ile çevrili olan revaklı avlu, 
Emeviyye Camii'nde olduğu gibi enine 
değil derinliğine uzanır. Çok derin olan 
harim de kıble duvarına dikey sıralanan 
kemerler ve sütunlarla ayrılan sahnlar
dan meydana gelmiştir. Esas eksen üs
tünde uzanan orta geniş sahnın gerek 
cümle kapısı önündeki gerekse mihrap 
önündeki uçları iki kubbe ile örtülmüş
tür. Dikey sahnları ile Mescid-i Aksa'yı 
hatırlatan bu camide kıble duvarı bo
yunca enlemesine bir sahnın, bir tran
septin uzand1ğı da görülür. Üstünü düz 
bir damın kapattığı, dış görünüşü ade
ta bir kaleyi andıran camide at nalı ke
mer kullanılmış, ancak iki kubbesiyle 
orta sahnın örtüsü binanın diğer çatı 

seviyesini aşmıştır. Mihrabın çinilerle 
kaplı olması bu kısma artık özel önem 

' verildiğini gösterir. İslam sanatının oy
malarla süslenmiş en eski ahşap min
beri de bu camide bulunmaktadır. Aynı 
mimari özellikler, Tunus'ta Emevi Valisi 
İbnü 'l-Habhab tarafından 732'de yaptı
rılan ve Ağlebfler'den Ebü İbrahim Ah
med'in 863'e doğru tamir ettirdiği Zey
tüne Camii'nde de görülür. Buradaki 
maksürenin tromplu kubbesi 864'te yap
tırılmıştır. 

c) Endülüs. Emevfler dönemi cami ti
pinin tesirlerini Endülüs'te de (i spanya) 



bulmak mümkündür. Bu hususta tek 
ve klasik örneği. en eski kısmının inşa
sına I. Abdurrahman zamanında 785-
786'da başlanan Kurtuba Ulucamii teş
kil eder. Aslında aviulu ve harim kısmı 
sütunlu olan bu cami Emeviyye Camii 
örnek alınarak yapılmıştı. Yapı, revaklı 

bir avludan sonra kıble duvarına dikey 
uzanan on bir sahndan ibaret bir hari
me sahipti. ll. Abdurrahman 833'te ca
minin kıble duvarını sekiz sütun sırası 
ilave ederek ileriye doğru uzatmış, ll. 
Hakem 961'de kıble duvarını bir miktar 
daha ileri alarak son mihrabı yaptırmış, 
bunun önü Bizans'tan getirtilen bir us
tanın eseri olan mozaiklerle süslü muh
teşem bir kubbe ile örtülmüştür. 987'de 
İbn Ebü Amir el-Mansür camiyi bu defa 
doğu tarafına, yine kıble duvarına dikey 
sekiz sahn halinde· uzanan büyük bir 
kanat eklemek suretiyle genişletmiştir. 
Ancak mihrap eski yerinde bırakıldığın
dan cami simetrisini kaybetmiştir. Bu 
genişlemeler avlulu, payeli Emevf cami 
tipinin bütünlüğünden birşey kaybet
meden ve estetik değerini bozmadan 
etrafa açılmaya , yayılmaya ne derece 
uygun olduğunu göstermesi bakımın

dan çok önemlidir. Emeviyye Camii'nde 
olduğu gibi sahnların üstleri çifte me
yilli çatılarla örtülüdür. Avlu kapısına bi
tişik olarak I. Hişam'ın yaptırdığı mina
renin yerinde lll. Abdurrahman'ın inşa 
ettirdiği dış yüzleri tezyinatlı dört köşe 
muhteşem minare, cami kilise haline ge
tirildiğinde 1 593'te yıktırılmış olmak
la beraber onun benzeri olan İşbfliye'
deki (Sevil la) Giralda adı verilen mina
re bu hususta bir fikir verebilir. Bir sü
tun ormanı halinde yayılan mekan. sa
yıları SOO 'ü bulan kemerleri ve bunların 
renkli tezyinatı ile göz alıcı bir tesire sa
hiptir. 

Endülüs EmevTieri Pirene dağlarını aşa
rak Güney Fransa'ya girdikten sonra bu
rada kurdukları kısa hakimiyetleri sıra
sında VIII. yüzyıl başlarından 759'a ka
dar bazı izler bırakmışlardır. Arbüne'de 
(Narbonne) müslümanlardan kalan izle
re rastlandığı gibi bu bölgede bir kazı 
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sonunda büyük bir caminin temel kalın
tıları da meydana çıkarılmıştır. 

2. Abb~siler Devri. a) Mezopotamya ve 
Arabistan. Abbasfler'in (750- 1258) ilk yıl 

larında başşehir olan Bağdat'ta Man
sür'un 7(36'da yaptırdığı cami, 96 m. 
boyunda ve büyük ihtimalle Emevfler 
dönemi camileri biçiminde idi. Yalnız 

burada çatıyı tik ağacından ahşap di
rekler taşımaktaydı. Bu cami 807'de 
Harünürreşid tarafından tuğladan yeni
den yapılmış, 875 ve 893'te genişletil
miş, fakat XIV. yüzyılda Moğol istilası 

sırasında yıkılmıştır. Abbasfler devrinin 
bu ilk camiinden kalan tek hatıra. ora
daki Haseki Camii'nde zamanımıza ka
dar korunan yekpare Musul merrnerin
den oyulmuş mihraptır. Surmalı iki sü
tunun taşıdığı istiridye kabuğu şeklin
deki bir yarım kubbecikten ibaret olan 
bu mihrap, artık bu unsura ayrı bir önem 
verildiğini açıkça gösterir. Abbasfler'in 
hizmetindeki Türk askerleriyle halk ara
sında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden baş
şehrin, Dicle kıyısında kurulan ve 883'
te terkedilen Samerra'ya nakli ile Mü
tevekkil-Aleilah ·ın orada yaptırdığı mu
azzam Samerra Ulucamii'nin harabesi 
henüz durmaktadır. 180 x 260 m. öl
çüsünde, 100.000'in üstünde bir cema-

Samerra 
Ulucamii 
ve Melviye 
adı verilen 
minaresi 

atin namaz kılmasını mümkün kılacak 
bir genişlikte olan bu caminin planı Erne
vfler dönemi cami tipine uygundur. Va
sıt Camii 'nde olduğu gibi dış duvarlar 
burç şeklinde taşkın payelerle takviye 
edilmiş, _ etrafı revaklı bir aviuyu takip 
eden iç kısımdaki sütunların yerini ise 
kitlevi görünüşlerinin yuvarlatılması su
retiyle hafifletilmiş kalın tuğla payeler 
almıştır. Eski Babil zikkuratlarından il
ham alınarak yapıldığı tahmin edilen ga
rip minare ise caminin dışında ve yapı
dan ayrıdır. Melviye ad ı verilen koni bi
çimli minarenin merdiveni dıştan hele
zani bir rampa halinde yükselir. Bu mi
narenin tek benzerine. Samerra'nın az 
ilerisindeki Ebü Dülef Camii'nde rast
lanır. Bu caminin öncekinden farkı, des
tekierin üstünde çatıları tutan kemer 
dizilerinin oluşudur. VIII. yüzyıla ait Rak
ka Camii ise kalın payelerio ayırdığı kıb
le duvarına paralel üç sahnı ile bir yeni
lik göstermemektedir. 

b) Mısir. Mısır'da Tolunoğulları Devleti'
ni kuran Türk asıllı İbn Tolun tarafından 
877-879'da Kahire 'de yapılan ve biini
sinin adıyla anılan cami. birtakım yeni
likler ihtiva etmesi bakımından önem
lidir. Planı, Emevfler dönemi geleneği

ne uygun olarak çift sütun dizili revak
lı bir avlu ile kıble duvarına paralel beş 
sahndan (avluya komşu bir sütun dizisi 
sonra kaldırılmıştır) ibaret olmakla bera
ber köşeleri yuvarlatılmış payelerio üst
lerindeki kemerler kırık sivri kemerler
dir. Burada ayrıca caminin dış görünüşü
nün bir kaleyi andırmasından vazgeçilmiş 
ve duvarlarda dışarıya pencereler açıl

mıştır. AbbasHer döneminde Türkler'in 
nüfuz kazanması ile Samerra'ya gelen al-
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ibn Tolun Camii ve plan ı - Kahire 1 M ı s ır 

çıdan duvar süslemesi motiflerinin ben
zerleri İbn Tolun Camii'nde de görülür. 
Alt tarafı dört köşe, üstü yuvarlak. dış
tan rampalı minare ise bir dereceye ka
dar Samerra'nın Melviye'sini andırmak
tadır. 

c) Horasan ve İran . Müslümanlığın do
ğu istikametinde Asya içlerinde yayıl

ması ile birlikte buralarda da camiler 
yapılmıştır. Ancak bu ilk eserlerden za
manımıza kadar gelen örnekler tanın
mamaktadır. Ebü Müslim'in 750'ye doğ
ru Merv'de, üç büyük camiden Yenicami 
adıyla meşhur olanını yaptırdığı söyle
nir. Bir r ivayete göre yine Ebü Müslim. 
başka bir rivayete göre ise Saffari Emiri 
Amr b. Leys (879-901 ı Nişabur'un ilk cu
ma mescidinin kurucusudur. Ebü'I-Kasım 
es-Sehmfnin (ö 1036) Tiiril]u Cürciin'ın
da (s . 16 vd.). Cürcan'da Emeviler döne
mine ait en eski camiierin yirmi altısı

nın adları ile bir listesi bulunmaktadır. 

Ahşap direkli oldukları sanılan bu avlu
lu camiierin benzerleri Cürcan'da, Basra 
körfezinde Siraf'ta, Bağdat'ta bulun
muş ve yine aynı körfezde Bahreyn ada
sında Mename yakınında harabesi gö
rülen 1340 tarihli, oymalı ahşap direkli 
ve kirişli cami, erken islami dönemde Gü-
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ney Mezopotamya ve iran'da çok yaygın 
olan eski bir cami tipinin devamına de
lil olarak gösterilmiştir. Ancak İran böl
gesinde bu dönemde yapılan camiierin 
hepsinin ahşap direkli olmadığı da mu
hakkaktır. Nitekim Makdisl'ye (X yüz-

. yıl) göre Persepolis harabeler!- yakının
da istahr 'daki cami mermer sütunlu idi. 
1220'de Moğollar tarafından yıkılan Belh 
Camii'nin de mermer sütunlu olduğunu 
İbn Battüta bildirmektedir. Afganistan'ın 
kuzeyinde Özbekistan sınırı yakınında 
Belh (Vezirabad) şehrinde 1968'den son
ra ortaya çıkarılan Hacı Piyad Camii'nin 
VIII-IX. yüzyıllara. Abbasiler dönemine 
ait olduğu tahmin edilmektedir. Klasik 
payeli camiler tipinde olmakla beraber 
bazı yenilikler de ihtiva eden bu yapının 
destekleri yuvarlak olup bunların bile
zikler halinde başlıkları vardır. Üzerleri
ne atılmış kagir sivri kemerler. harimi 
örten düz çatıyı taşıyordu. Bu camide 
ilgi çekici başka bir husus da paye göv
delerinin, başlıkların. kemerierin alt yüz
leriyle alınlarının sıva üzerine tamamen 
kabartma bezemelerle kaplanmış ol
masıdır. Belh'teki bu cami basit. çok 
payeli, düz damlı ibadet yeri mimarisi
nin Asya'da gösterdiği gelişmeyi belli 
eden önemli bir eserdir. 

Çok eski bir mimari geleneğe sahip 
olan iran'da, bilhassa Sasaniler döne
minden kalan kubbeli ateşkedelerin bir 
mihrap ilavesiyle cami haline getirildiği 
ileri sürülmüştür. Yerli yapı sanatında, 

kuwetli bir tonoz ve kemer bilgisinin 
varlığına rağmen, iran'da payeli-aviulu 
cami tipinin başlangıçta hakim olduğu 
açıkça görülür. Damgan'da 750-786 yıl
ları arasında yapılan Tarikhane Camii, 
etrafı kemerli revaklarla çevrili dört köşe 
bir avlu ile üç sahnlı, tonozlu bir harim
den ibarettir. Yuvarlak, bodur ve satıh
ları çıplak tuğla payeler. kıble duvarına 
dikey uzanan sivri kemer dizilerini ta
şır. Kare planlı ilk minaresi ( şimdiki yu
varlak minare yenidir) cami binasından 

ayrıdır. 875 'te Amr b. Leys'in yaptırdığı 
Şiraz'daki Cami-i Atik (Mescid -i Cum'a). 
halen duran harim kısmından anlaşıldı

ğına göre, o bölgede sütun bulunmadı
ğından taştan örme payelerden ve sivri 
kemerlerden ibaretti ve üstü ahşap bir 
çatı ile kapatılmıştı. Aviulu tipin yekne
saklığının yer yer ufak teferruat değişik
likleriyle giderildiğinin güzel bir örneği

ni. X. yüzyıla ait Nain Camii gösterir. 
Etrafı revaklı aviuyu takip eden derinli
ğine üç sahnlı harimi, değişik kesitli pa
yelerle bölümlere ayrılmıştır. Ahşap üzen-

gili başlıklı payeler, sivri kemerler. mih
rap. maksüre zengin alçı kabartma tez
yinat ile kaplanarak iç görünüşün yekne
saklığı giderilmiştir. Bu caminin bir ben
zeri Hazar denizi kıyısında Demavend'
de bulunmuştur (XL yüzyıl) . İsfahan Cu
ma Camii de (Mescid -i Cum'a) Abbasi Ha
lifesi Mansur zamanında 760-762 ·de 
yapı ldığında diğer avlulu-payeli camiler
den farksızdı. Makdisi, sütunları sıvalı 

ve 70 arşın boyunda minaresi olan bu 
on dokuz sahnlı camiden bahseder. Bü
yük Selçuklu Sultanı Melikşah zamanın
da yapılan ilaveler. cami mimarisinde 
yeni bir cereyanın başladığını açıkça gös
terir. 1121 ·de Abbasiler dönemine ait 
payeli kısmın yanması ve birçok ek ve ta
mirler, isfahan Cuma Camii'nin yeni ka
rakterine daha uygun düşmesini sağla

mıştır. A. Godard tarafından ortaya atı

lan ve yeter derecede inandırıcı olmayan 
bir faraziyeye göre mahalli İran mima
risinde çok yaygın bir unsur olan eyvan, 
cami mimarisinde çok erken dönemler
den başlayarak kullanılmıştır. 951 tari
hine ait Niriz Camii'nde (Mescid-i Cum'a). 
harim yerinde ortada 18 m. derinliğinde 
büyük bir eyvan görülür. Sonraları çok 
değişen bu caminin ortasında kalan. avlu 
yüzü açık bu eski eyvanın . aslında müslü
manlar için ibadet yeri haline getirilmiş 
eski bir Sasani eyvanı olması da müm
kündür. 

C) Orta İslami Dönem. Türkler'in İslam 
aleminde önemli bir mevki almaları ile 
Arap cami mimarisi geleneği yanında 

bir de Türk cami tipi geleneği ortaya 
çı kmıştır. Bazı ülkelerde ise, Memlük 
mimarisinde olduğu gibi, bunların bir
birlerine veya Hindistan'da görüldüğü 

üzere yerli mimari üslüplara karışarak 
yeni tipler meydana getirdikleri de ol
muştur. Bunları karma üslüp gösteren 
camiler olarak incelemek mümkündür. 

1. Arap Dünyası. a) Fatımiler Devri. Ubey
dullah el-Mehdi (909-934) tarafından X. 
yüzyıl başlarından itibaren Kuzey Afri
ka'da yayılan Şiilik. Mehdiye'nin başşe
hir yapılması ile kuwetlendi. Bu sırada 
inşa edilen Mehdiye Camii. halifelik id
diasında bulunan Mehdfnin merkez ca
mii idi. Mehdiye Camii'nin planı bütünüyle 
Mağrib geleneğine uygundur. Kıbleye 

dikey dokuz sahndan ortadaki geniş ve 
iki ucu kubbeli olup kıble duvarı önünde 
ise enine geniş bir sahnı vardır. At nalı 
biçimindeki. kemerleri taşıyan sütunları 
eski harabelerden toplanarak yeniden 
kullanılmıştır. Caminin avludan taşkın 

bir cümle kapısı vardır. 969'da Mısır ' ı 
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alan Fatımi kölelerinden Cevher es-Sıkıl

li. bugünkü Kahire'yi kurarken yeni ida
renin ilk büyük camii olarak, eski Kopt 
kiliselerinin sütun ve başlıklarını kulla
nıp 972'de biten Ezher Camii'ni yaptır
mıştır. Sonraları aynı zamanda medre
se olarak kullanılan bu cami, etrafı re
vaklı büyük bir avlu (Aziz- Billah zaman ın

da 1976-9961 revaklar öğrencilerin barın

ması için avlunun daraltılması pahasına 
geniş l etilm i ştir) ve kıble duvarına paralel 
beş sahndan ibaret olup ana eksen üze
rinde iki kubbeli geniş eksen sahnı mev
cuttur. İran· dan gelen bir tesiri e ku b
be intikali kırık sivri kemerli tromplar
la yapılmış, aynı şekil sahn kemerlerin
de de kullanılmıştır. Ayrıca kıble duva
rına bitişik iç köşelerde birer kubbe ol
duğu bilinmektedir ki bu da eski gele
nekiere bağlı payeli cami tipinde uygu
lanmış bir yeniliktir. Aynı yenilik, 991' 
de Aziz- Billah'ın Kahire'de yaptırmaya 
başladığı. ancak 1012'de Hakim- Biem
rillah zamanında biten Hakim Camii'nde 
de görülür. O zamana kadar hiçbir ca
mide rastlanmayan son derece temiz ve 
itinalı bir taş işçiliği, bu malzemeyi es
kiden beri kullanmakta büyük ustalık 

gösteren Suriye veya Güneydoğu Ana-

dalulu işçilerin burada çalıştıkları ihti
malini akla getirir. Cami, yapıda 1010'
da ve 108Tde Bedr ei-Cemali'nin. 1304'
te ll. Baybars'ın yaptırdığı ekler dikka
te alınmazsa revaklı aviulu payeli cami
dir. Ancak avlunun giriş cephesi, taşkın 
cümle kapısı ve iki köşedeki minare ka
ideleriyle dış mimari fikrinin başlangıcı
na işaret eder. Harim, kıble duvarına pa
ralel sivri kemerli beş sahna ayrılmıştır. 
Ana eksen üzerinde ise kalın payeler
le sınırianan yüksek çatılı eksen sahnı 
uzanmaktadır ki bunun da mihrap ucun
da sonraları yıkılan maksüre kubbesi bu
lunuyordu. Ezher'de olduğu gibi kıble 

duvarı köşelerinde de birer kubbe mev
cuttu. 

Her tarafı ağaç, alçı ve taş üzerine 
oyma ve kabartmalarla zengin şekilde 
süslenmiş olan Hakim Camii yeni bir 
mimari üslübun başladığına işaret eder. 
Arap cami mimarisinde bir dış cephe 
estetiğinin başladığı ilk önce burada gö
rülür. Asya'dan gelen tesir, kemerierin 
at nalı biçiminde değil sivri oluşunda da 
kendisini belli eder. Emirü'l -cüyüş (baş

kumandan) Bedr ei-Cemali tarafından Ka
hire'de Mukartarn tepesinde 108S'te 
yaptırılan Cüyüşi Camii ise her bakım
dan yenilikler gösteren bir binadır. Bu 
küçük camide düz çatı terkedilmiş, ba
tı tarafında üç bölümlü geniş bir met
hal binası . solda ise kubbeli bir türbe 
yapıya bitiştirilmiştir ki sonraları çok 
genel bir hal alan bu husus Mısır'da ilk 
örnektir. İki yanında tonozlu odalar olan 
ufak bir iç avludan çifte sütunlu üç göz
lü bir kemerle geçilen harim. ikisi ser
best, ikisi kıble duvarına bitişik dört pa
yeye binen tromplu bir kubbenin örttü
ğü maksüre kısmı ile bunu üç tarafın
dan saran çapraz tonozlu beş bölümden 
ibarettir. Burada kullanılan sivri kemer
lerle Mısır'da ilk defa rastlanan tezyini 
tuğla mukarnaslar (stalaktitler) . Asya'dan 
gelen bir tesirin açık izleridir. Caminin 
ewelce zengin şekilde bezenmiş olduğu 
muhteşem alçı mihraptan anlaşılır. Ka
re bir kule halinde olan. şerefesi kub
beli ağır bir minare avlu girişinin üstün
de yükselir. 112S'te yapılan küçük Ak
mer Camii'nin en önemli tarafını . tama
men taştan yapılmış, içieri istiridye ka
buğu şeklinde işlenmiş sivri kemerli niş
ler, stalaktitler, küfi yazı frizleri, madal
yonlarla süslü ve ewelce üzerinde bir 
de minare bulunan methal cephesi teş
kil eder. Bu bina, cami mimarisinde kuv
vetli bir cephe mimarisi fikrinin yerleş-
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meye başladığını açıkça belirtir. Batı As
ya mimari özelliklerinin Fatımfler dö
neminde Mısır'da tesirini gösterdiğinin 
bir delili, kubbeye geçişi kat kat tromp
larla yapılan Seyyide Rukıyye Camii'dir. 
Kahire suru dışında Vezir Salih Talay·ın 
1153'te yaptırdığı küçük Salih Talayi Ca
mii de aynı zamanda Hz. Hüseyin'in başı 
burada muhafaza edildiğinden bir meş

hed durumundadır. Harim kıble duvarı

na paralel sahnlar halindedir. Çatı es
ki geleneğe uygun olarak düzdür. Kırık 

sivri kemerler İran'dan gelen bir tesiri 
açıkça gösterir. Burada çok zengin küfi 
yazı frizleriyle kemerlerde. ahşap ke
mer gergi kirişlerinde, minber ve mak
sürede ince oyma işleri dikkati çeker. 
Halen müzede saklanan pencereleri ise 
en eski tezyinatlı İslami pencere örnek
ıeri olarak özel bir değere sahiptirler. 

b) Kuzey Afrika. Kuzey Afrika'da Patı
miler'in tayin ettiği valiler kısa zaman 
sonra bağımsızlıklarını ilan etmekle be
raber yaptıkları büyük camilerde Ubey
dullah ei-Mehdi'nin camiindeki gelene
ğe bağlı kalmışlardır. Halbuki Mısır'daki 

Fatımi sanatı. Selçuklular'dan gelen te
sirlerle esas geleneğinden uzaklaşmış 

bulunuyordu. Muhafazakar bir üslüp ta
kip eden Kuzey Afrika'da, esası 849'a 
ait olmakla beraber yeni baştan 981 'de 
yapılan ve sonraları tamir gören Sefa
kus (Sıfaks) Camii payeli bir yapı olup sü
tunların üstünde üzengi başlıklarına sa-
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içindeki 
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minaresinin 
xx. yüzy ıl 

basında 

çekilmis 
bir fotoğrafı 
(Beyııe, 

La Kafaa des 

Beni-Hammad, 

Levha IX) 

hiptir. At nalı kemerlerle ayrılan sahnla
rın üstleri düz bir dam ile değil çapraz 
tonozlarla örtülmüştür. Gelenekteki ya
pı tipi üzerinde uygulanan bu çok önemli 
değişiklik Manastır Büyük Camii'nde de 
görülür. Sefakus Camii'nin minaresi ise. 
Sidi Ukbe Camii minaresi gibi, yukarı 
doğru hafifçe daralan kare gövde ile 
daha ufak bir orta kısımdan ve nihayet 
yuvarlak bir üst kısımdan ibarettir. Ham
madller'in 1 007'de kurulan hükümet 
merkezi Kal'atü Beni Hammad'da yapı

lan Beni Hammad Camii, şehrin 1090'da 
terkedilmesiyle yıkılmışsa da kalıntıları 

mimarisi hakkında bir fikir vermektedir. 
Etrafı revaklı bir avlunun ekseni üzerin
de bulunan, yalnız avluya bakan cephesi 
nişler ve geometrik motiflerle süslü 25 
m. boyundaki dört köşe minaresi henüz 
ayaktadır. Yedi sıra halindeki on iki sü
tunla sekiz sahna ayrılan harimde, ev
velce duvarla tecrit olunmuş bir maksü
re olduğu da tesbit edilmiştir. Bu bakım
dan eski Arap cami tipine tamamen uy
gundur. 

c) Sicilya ve Malta. 827'de 1. Ziyadetut
lah tarafından fethine girişiterek 1 089'a 
kadar islam idaresinde kalan Sicilya ada
sındaki camiler tamamen tahrip edildi
ğinden bunların mimarileri hakkında fi
kir verecek hiçbir iz kalmamıştır. Ancak 
Normanlar devrinde yapılan binalarda 
görülen tezyinat, bu camilerde kullanı
Ian bezerne üslübu hakkında tahminler 
yürütmeye yarayabilir. Bilhassa Capella 
Palatina'nın (saray kil isesi) iç süslemesi 
tamamen islami üslüpta olduğundan 
buradaki islam tesirlerine ve ustalarına 
bağlanır. Herhalde camiler de aynı üs
lüpta tezyin edilmişti. 

Kısa süre islam hakimiyetinde kalan 
Malta'da da (870-1 090) camiler yapılmış 
olmalıdır. Fakat bunlardan da bir iz kal
mamıştır. Yalnız kazılarda rastlanan ba
zı mezar taşları, burada vaktiyle yaşa
mış müslümanların son hatıralarıdır. 
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d) Endülüs. Endülüs'te yapılan cami
lerden Kurtuba Ulucamii'nden başka ör
nek kalmamış gibidir. Bu camide ll. Ha
kem zamanında yapılan maksüre kıs

mı, kemerleri ve kubbeleri, islam mima
risinde yeni bir eğitime işaret ederler. 
Birçok eklerle genişletilen Kurtuba Ulu
camii çok sayıda sütun, bunlara oturan 
SOO kadar kemer ve bunların renkli süs
Iemeleriyle göz alıcı bir tesire sahiptir. 
Planın bütün sadeliğine rağmen üst üs
te bindirilmiş kemerler ve sütuntarla 
adeta oynayan cüretli bir mimari, 961 'de 
yapılan maksüre bölümünde doruk nok
tasına erişmiştir. Sivri kemerierin iç ke
narları diş halinde çıkıntılarla süslenmiş, 
kubbeler ise zengin bir kaburga siste
miyle kurulmuştur. Tuleytula'da (Tole
do) X. yüzyıla ait Bib Mardam Camii'nde 
de (şimd i Cristo de la Luz Kilisesi) tama
men kaburgalarla kurulmuş çok sayıda 
kubbeler bulunduğu görülür. Hatta bel
ki de bu cami. yüksek bir ana kubbe 
etrafında tertip edilmiş daha ufak öl
çüdeki sekiz küçük kubbeden meydana 
gelmişti. Bu caminin diğer bir özelliği 
de nişler. tuğla kemerler ve yine tuğla 
bir yazı frizi ile süslü cephesidir ki cep
henin böyle oluşu, bu caminin etrafı ka
palı bir avlusu olmadığına delil sayıla

bilir. 

ispanya'daki hemen hemen bütün ca
milerin tahrip edilmiş olması, buradaki 
gelişmelerin tam olarak öğrenilmesine 
imkan bırakmamaktadır. Elhamra Sa
rayı sayesinde çok zengin bir mimariye 
sahip olduğu bilinen Gırnata'da XII-XV. 
yüzyıllara ait camilerden bugüne hiçbir 
iz kalmamıştır. Bu yüzden gelişmenin 
cami mimarisindeki akisleri anlaşılma
maktadır. Sadece Elhamra Sarayı'ndaki 
iki mescid, süslemeye büyük önem ver
diği anlaşılan devrin mimarisi hakkında 
bir dereceye kadar fikir verir. 

e) Kuzeybatı Afrika. Medeniyet bakı
mından tamamen Endülüs'ün tesiri al
tında kalan Murabıtlar'ın Afrika ' nın bu 
bölgesinde yaptıkları camiler, mimari 
bakımdan eski Arap geleneğine uygun
dur. Murabıtlar'ın en önemli eseri, Ce
zayir'de 1096'da tamamlanan el-Camiu'I
kebir'dir. Planı eski geleneğe tamamen 
uygundur. Yalnız minare avlu duvarının 
bir köşesine sonradan eklenmiştir. Beş 
sahn derinliğinde olan harimde, kalın 
payelerin taşıdığı kemerlerden kıbleye 

dikey sıralananların kenarları sade, pa
ralel olanların ise diş halinde çıkıntılıdır. 
1135'te tamamlanan Tilimsan Ulucamii 
de iç görünüşü bakımından tamamen 

Kutbiye 
Camii· 

Merakes 1 
Fas 

el-Camiu'l-kebir'e uyar. Maksüre bölümü 
yerinde kaburgalı bir kubbe yükselmek
tedir. Fas'ta her ikisi de 859'da yapıl
mış olmakla beraber 956'da yine bera
berce genişletiterek minare eklenen Ka
raviyyin ve Endülüsi camilerinin bugün
kü görünüşleri, Muhammed Nasır-Li

dinillah el-Muvahhidi zamanına aittir. 
Bu camilerde avlu oldukça ufalmış, yan 
revaklar hayli derinleşmiş, harim ise (kıb
leye paralel birineide on, diğerinde yedi 
sahn olmak üzere) çok derin bir şekil al
mıştır. Sahnların üstleri çifte meyilli ça
tılarla örtülmüş, ortada mihraba uzanan 
yüksek eksen sahnı. haçvari kesitti paye
lerle kare bölümlere ayrılmıştı r. Endü
lüsi Camii'nde avluda bulunan minare
nin ekseninin camininkinden 28 derece 
farklı oluşu, ilk caminin kıble yönünün 
şimdikinden değişik olduğunu gösterir. 
Böyle kıble yönü değiştiritmiş camiierin 
en tanınmış örneği ise Muvahhidler sü
lalesinden Abdülmü'min el-Kümf nin Me
rakeş'i 1147'de zaptettiğinde yaptırdığı 
muazzam camidir. Merakeş Camii'nin 
inşası bitmeden kıble yönünün hatalı 

olduğu anlaşıldığından derhal yıktırıl

mış, yalnız kıble duvarı, onun önüne ya
pılan Kütübiye Camii'ne cephe duvarı 

olarak muhafaza edilmiştir. Sonraları 

tamamlanan kare minaresinin dış sa
tıhları ise parlak ışık altında kuwetli 
gölge-ışık oyununa iqıkan veren zengin 
kemerler ve örgü motifleriyle süslen
miştir. Kütübiye Camii'nin avlusu da kü
çülmüş, yan revakların derinliği dört sahn 
genişliğin i bulmuştur. Harimde sahnlar 
kıbleye dikey olup ortada geniş bir ek
sen sahnı ve kıble duvarı önünde de ge
niş enine sahn vardır. Bunun üstünde 
beş yerde mukarnaslı kubbeler yapıl
mıştır. Bundan, Mağrib'de kubbe gibi 
bir mimari elemanın cami mimarisinde 
kullanılmaya çalışıldığı, fakat gelenek
teki cami planının hakimiyetinden bir 
türlü kurtulunamadığı anlaşılmaktadır. 

Abdülmü'min, Atlaslar'da Tinmal köyün-
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de de yine gayet büyük bir cami yaptır
mış olup Kütübiye'ye çok benzeyen bu 
caminin başlıca farkı minaresinin mih
rabın üzerinde yükselmesidir. Hep aynı 
şemanın ufak detay farkları veya tezyi
nat özellikleriyle tekrarlandığı bu cami
lerin içinde yine Muvahhidler'den EbO 
Yusuf ei-MansOr ( ll84-ll99) tarafından 
Rabat'ta yapılmasına başlanan, fakat 
tamamlanmayan 183 X 140 m. ölçüsün
deki Hassan Camii özel bir önem taşır. 
Bu dev ölçülerdeki caminin harabesin
den anlaşıldığına göre. oldukça ufak 
olan normal bir iç avludan başka mer
mer sütunlardan meydana gelen hari
min iki yanında derinliğine uzanan sağlı 
sollu iki uzun avlu daha vardır ki böyle
ce cami üç aviulu olmaktadır. Eksen sah
nı diğerlerinden biraz geniş olduğuna 

göre bir maksüre kubbesi bulunduğuna 
ihtimal verilebilir. Caminin bir özelliği 

de sütunların yekpare olmayıp üst üste 
konmuş kasnaklardan meydana gelme
sidir. Aslında 60 m. yüksekliğinde olma
sı düşünülen kare minarenin ancak 44 
metrelik kısmı yapılmıştır. Avlu cümle 
kapısı cephesi ortasında yükselen bu mi
narenin iç rampası ortadaki katların et
rafında dolanır. Minarenin dış satıhları, 
kuwetli Afrika güneşi altında cazip bir 
gölge- ışık tesiri bırakan kemer ve ka
bartma örgülerle süslenmiştir ki böyle
ce Kütübiye, Sevilla Giraldası ve Kasba 
Camii minarelerinin teşkil ettiği gruba 
girer. Yine EbO Yusuf ei-MansOr'un Me
rakeş'te yaptırdığı Kasba Camii'nde de 
minare tezyinatı artık son haddini bul
muş ve bu husus Mağrib'in sonraki ca
milerine ve dolayısıyla minare mimarisi
ne geniş ölçüde tesir etmiştir. 

1393'te yapılan Fas Camii Muvahhid
ler geleneğinin devamına işaret eder. 
Fas'ın küçük camileri de geleneğe bağlı 
tipin küçük ölçüde benzerleri olarak kıb
le duvarına paralel bir iki sahndan iba
ret binalardır. Eski Arap cami tipinin 
avlulu, payeli. geniş eksen sahnlı ve kub
beli maksOreli planına sadık kalınması
na rağmen bu camilerde zengin alçı süs
leme gitgide arttırılmıştır. Merinller'den 
EbO Ya'küb Yusuf'un 1294'te tamamla
dığı ve EbO İnan'ın 1353'te ilaveler yap
tırdığı Taza Camii'nde, eski planın yanı 
sıra yeni zengin tezyinat merakı (bilhas
sa maksüre kubbesinde) kendisini göste
rir. Aynı özellik daha ileri derecede, Ti
limsan'da 1296'da yapılan Sidi Belha
san ve 1310'a ait Evladü'l-imam adla
rındaki oldukça küçük camilerde bulu
nur. Merinller'in en dikkat çekici eser
leri. Tilimsan'ın muhasarası esnasında 

Mansüre denen ordugahta yaptıkları 60-
85 m. ölçüsündeki etrafı su hendeğiyle 
çevrili Mansüre Camii' dir. 1303'te baş-

Ka lyan 
Camii 

ve minaresi -
Buhara 

CAMi 

!anan, ancak 1336'da tamamlanan bu 
büyük caminin. kalıntılarının azlığına 

rağmen birtakım yenilikler gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Büyük kare minare. 
cephenin ortasında dışarı taşkın bir çı
kıntı halindedir. Kare olan avluda yan 
revaklar derin, harimin on üç sahnı kıb
leye dikeydir. Ancak k.ıble duvarına pa
ralel üç sahn bunları kesmekte, mihrap 
önünde ise kubbeli, her bir kenan 14 
m. olan büyük bir kare maksüre kısmı 
bulunmaktadır. 38 m. boyundaki mina
re. Mağrib minarelerinin kabartma ve 
renkli görünüm bakımından en güzelle
rinden sayılır. 

2. Türk Dünyası. a) Orta Asya. Her ne 
kadar Horasan müslümanlar tarafından 
651-652'de fethedilmişse de İslamiyet'in 
Türk kavimleri arasında kökleşmesi ol
dukça uzun sürmüştür. Kuteybe b. Müs
lim'in 70S'te Horasan valisi olması üze
rine Buhara, Semerkant vb. yerlerde 
camiler yapıldığı bilinmektedir. Abbasi 
Halifesi Me'mOn'un 819'da idareyi Sa
manoğulları'na bırakması ile bölgede 
İslamiyet iyice yerleşmiş oldu. Ancak bu 
döneme ait camileri tanımak mümkün 
olmamıştır. Buradaki en eski İslami Türk 
binası. Buhara'da Samanoğlu İsmail b. 
Ahmed'in türbesidir. Türbe, gerek bir 
hasır örgüsünü andıran tuğla cephe süs
lemesi, gerekse köşe tromplarına binen 
büyük kubbesiyle Türkler'de kubbeli 
yapılara karşı olan eğilimi açıkça göste
rir. Diğer taraftan 962'ye doğru Türkis
tan'dan Afganistan'a gelen Alp Tegin'in 
ve onu takip eden Sebük Tegin'in 977'
de Gazne'de kurdukları küçük devlet, 
Sultan Mahmud zamanında en parlak 
devrini yaşadığında Mahmud tarafın

dan birçok cami yaptırılmışsa da 11 so·
ye doğru bunlar tahrip edildiğinden gü
nümüze fazla izleri kalmamıştır. Ancak 
Gazneli Mahmud ve Sultan Mesud 'un 
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yıldız biçiminde kesitleri olan dış cephe
leri tezyinatlı zafer kuleleri, Türk tipi 
ince uzun minareterin mimarisine ve 
bilhassa manasma öncü sayılabilirler. 

Afganistan'da Gazneli Mahmud'un yap
tırdığı Leşker-i Bazar Camii, kıble duva
rına paralel iki sıra destekten meydana 
g_elmiş, enine uzanan büyük dikdört
gen bir yapıdır. Mihrap hizasında kalın 
payelere oturan büyük bir kubbe bulu
nuyordu. Böylece bu cami sonraki Artu
koğlu ve Büyük Selçuklu camilerinin bir 
öncüsü olmuştur. Hint'te ve Hazar de
nizi kıyısında Derbend'de de bu caminin 
benzerlerine rastlanır. Karahanlılar'dan 

Arslan Han (1 102- 1 130) bilhassa büyük 
binalar yaptırmıştır. 1120'de Buhara'da 
bir musaila kurdurmuş, 1121'de Şeh

ristan'da, 1068'de harap olan caminin 
yerinde yeni bir cami yaptırmıştır. Fa
kat bu devrin en önemli eseri, hiç şüp
hesiz Buhara'daki Kalyan Camii ve mi
naresidir. Arslan Han'ın 1121'de Şehris
tan'da eski geleneğe uygun olarak yap
tırdığı aviulu ve payeli caminin sivri ke
merli olan bir kısmı bu tarihe ait olup 
1400'e doğru büyük ölçüde tamir gör
müş, fakat camiden ayrı olan 52 m. bo
yundaki minare, üst kısımdaki bazı ta
mirler istisna edilirse aynen kalmıştır. 

Gövdesi tuğla kuşaklarla süslü olan mi
nare uzun bir koni biçimindedir. Buha
ra'da sur dışındaki musaila ise büyük 
kare bir meydanlıktan ve bunun batı 

kenannda yükselen bir camiden ibaret
tir. Kıble duvarı XII. yüzyıla, bugünkü 
yapısı ise geç döneme ait olan bu cami 
enine uzanan bir sahndan ibarettir ve 
bu sahnlar avluya ortadaki 15 m. yük
sekliğinde olan üç sivri kemerle açılır. 

Özkenne Xl. yüzyıla ait 17 m. boyunda
ki minare de (cami modemdiri Kalyan 
minaresiyle aynı özelliklere sahiptir. Göv
desi bir çubuk demeti şeklinde taşkın 
çıkınttiara sahip olan Çar Kurgan mina
resi ise eski Türk mimarisinin türbe ve 
minare inşasında kullanılan çok sevilen 
motiflerini aksettirir. Çeşitli istilalar ve 
inceleme güçlükleri yüzünden bu bölge
lerdeki Türk camilerinin mimarileri hak
kında açık fikir edinHemernekte ise de 
tanınan birkaç örnek sayesinde Arap mi
naresinden gerek mana gerekse este
tik bakımdan tamamen değişik bir Türk 
minaresinin varlığı anlaşılmaktadır. 

b) İran. Selçuklu Türkleri'nin siyaset 
alemine girişiyle cami mimarisinde yeni 
bir tipin doğuşu başlamıştı. Sultan Me
likşah (1072-1092) isfahan Cuma Camii'
ni tamir ettirdiği sırada burada dikka-
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te değer ilaveler de yaptırmıştır. Melik
şah'ın en önemli ilavesi, mihrabın önün
de ve payeli kısmın tam ortasında yük
selen muhteşem kubbeli mekandır. Av
lu tarafında büyük bir eyvana bitişik 

olan bu kubbeli kısmın. Türk-islam sa
natını Sasanf ateşkedelerine bağlamak 
isteyenler tarafından ateş tapınakların
dan ilham alınarak yapıldığı ileri sürül
müş, bazıları ise bunları müstakil bir 
bina farzederek "köşk-cami" adıyla mu
ayyen bir kubbeli cami tipine esas ka
bul etmiştir. Ancak yeni esaslara göre 
yapılmış sadece abidevi bir maksüre 
olan bu bölümün harimin diğer kısımla
rından açık şekilde ayrılmış olması, A. 
Gabriel tarafından ileri sürüldüğü gibi 
buranın sultanın cuma narnazına tahsis 
edilmiş olduğunu gösterir. Böylece XII. 
yüzyılda isfahan Cuma Camii'nin avlu 
cephelerinin her birinin ortasına birer 
eyvan yapılarak sonraları klasik bir As
ya camii tipi oluşturan dört eyvanlı ca
mi tipinin en abidevi (170 x 140 m.) ör
neklerinden biri meydana getirilmiştir. 
Nizamülmülk tarafından 1058'de yaptı
nlmış bir cami olduğu tahmin edilen 
Hargird'deki kerpiç bir harabede, mih
rap 6,80 m. enindeki dip duvarında ise 
de dikkate değer çok güzel kabartma 
tezyinat kalınttiarına sahip olan bu yı
kıntının mahiyeti kesin olarak bilinme
mektedir. isfahan Cuma Camii'nin dört 
eyvanlı şekli bugünkü bilgilerle ön örnek 
olmuş izlenimini bırakmaktadır. Doğu 

Türkistan'daki Budist ve Nestürf ma
nastırlarına. ribatlanna veya sadece ker
vansaraylara dayandığı yolunda ortaya 
atılan iddialara rağmen bir avluya açı

lan dört eyvan ve bunların arasında sıra
lanan kemerli iki katlı revaklarta arka
lanndaki hücrelerden ibaret medrese
cami tipinin doğuşu genel görüşe göre 
Selçuklu döneminde olmuştur. iran top-

Meliksah'ın isfahan cuma camii'ne ekiettiği kubbeli kısım 
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raklarında, Sasanf yapısı olan Bağdat 

yakınında Tak-ı Kisra gibi yerli mimari
nin baş unsuru olan eyvanın cami mi
marisinde Selçuklular'dan önce de kul
lanıldığı yolunda ileri sürülen faraziye 
(mesela Niriz Camii) inandırıcı olamamış
tır. Eyvanın Selçuklular ile cami mimari
sinde uygulandığını ileri süren görüşe 
karşı yapılan itirazlar da yeter derecede 
inandırıcı değildir. isfahan Cuma Ca
mii'nden sonraki bütün aksarnı aynı za
mana ait bir örneği. 1135'te yapılan Zev
vare Cuma Camii teşkil eder. Diğer kı
sımları XIX. yüzyılda yapılan Gulpaye
gan Camii'nde, XII. yüzyıl başına ait esas 
binada. harimde büyük kubbeli bir kıs
mın hakimiyeti dikkati çeker. Aynı tipin 
diğer bir örneğini teşkil eden Erdistan 
Cuma Camii'nde (1 160) çok önemli bir 
unsur olan kubbe kısmında intikal, pek 
zengin bir kemer ve tromp sistemiyle 
sağlanmıştır. Selçuklu mimarisinde cephe 
tesirine büyük bir önem verildiğinin de
Iili de ana eyvanın iki yanında cümle ka
pısı üstünde yükselen yuvarlak gövdeli 
ve dışı tuğla tezyinatlı ince uzun bir çift 
minaredir. Büyük Selçuklular devrine 
ait camilerden pek az iz kalmıştır. An
cak bunlardan bazılarının minareleri. 
bugünkü yapıları hayli yeni olan camiie
rin yanlarında mevcuttur. 1092'de Me
likşah'ın Bağdat'ta yaptırdığı cami ta
mamen kaybolmuşsa da burada eski pa
yeli- aviulu tip uygulanmış olmakla be
raber mihrap önündeki her dört payenin 
meydana getirdiği kare bölümün üstü
nün küçük bir kubbe tarafından örtülü 
olduğu bilinmektedir. Büyük Selçuklular'
dan Sultan Sencer'in (ı ı ı 8- ı 157) Merv 
şehrindeki muazzam eserleri ise Mo
ğol akınlarında tamamen yok olmuştur. 
Merv'in Selçuklular devrindeki ihtişamı 

nı anlatan. 1217 -1219'da orada yaşayan 
Yaküt, Sultan Sencer'in türbesine bitişik 
ve ondan bir parmaklıkla ayrılmış büyük 
ve muhteşem bir camiden bahseder ki 
türbenin harabesi durmakla beraber bu
gün bu yapıdan toprak üstünde hiçbir 
iz yoktur. 

c) Suriye-Doğu Anadolu. Büyük Selçuk
lu Devleti'nin parçalanması ile ortaya çı
kan küçük devletler devrinde de cami 
mimarisinde gerek tip gerekse tezyinat
ta önemli gelişmeler kaydeden bir iler
leme dikkati çekmektedir. Musul ve Ha
lep Atabegi Nüreddin Zengf tarafından 
1148'de yaptırılan Musul Cami-i Kebi
ri'nin. gövdesi zengin ufkf frizler halin
de değişik kabartma örgü motifleriyle 
süslü ince yuvarlak minaresi ve su mer-



Diyarbakır Ulucamii'nin planı ve çift katlı olarak düzenlen
miş avlu cephesi 

merinden muhteşem mihrabı bu özel
likleri çok iyi aksettirir. Esası Melikşah 
devrine ait olan Diyarbakır Ulucamii es
ki Emevl geleneğine uygundur. Revaklı 
bir avluyu, enine uzanan kıbleye paralel 
payeli üç sahndan ibaret bir harim ta
kip eder. Ana eksen üzerinde, mihraba 
uzanan yüksek çatılı eksen sahnı da var
dır. Şam Emeviyye Camii'ne çok benze
yen bu eserin en ilgi çekici tarafı. Artu
koğlu Elaldı tarafından 1118'e doğru 
yaptırılan. adeta İlkçağ'ın tiyatro sahne
si cephelerini (skene frons) hatırlatan ih
tişamlı bezemelerle kaplı ve zengin bir 
sütun tertibine sahip gösterişli mimarili 
cephesidir. Diyarbakır Ulucamii'nin plan 
bakımından eski geleneğe uygun olma
sına karşılık 1031'de yapılan bir cami
nin yerinde Artukoğlu Necmeddin Alpı'
nın (ı ı 52- ı ı 76) yaptırdığı Meyyafarikin'
deki (Silvan) Ulucami, Türk cami mima
risindeki değişikliğin dikkate değer bir 
örneği olarak ortaya çıkar. itinalı bir taş 
işçiliğine sahip olan bu cami yeni özel
likler de gösterir. Yapı enine uzanmakta, 
mihrap önünde ise çok büyük bir kub
be mekanı bulunmaktadır ki burayı sa
ran kanatlar payelerle ayrılmıştır. 1176'
da yapılan Mardin Ulucamii. Silvan Ulu
camii gibi avlusuz ve kubbeli, enine açı
lan bir mekandan ibarettir. İnşa tarihi 

kesin olarak bilinmeyen (ı ı 90 l?ll Urfa 
Ulucamii. enine uzanan üç sahndan ibaret 
basit bir yapıdır. Bu caminin tek özelli
ği, payeler arasındaki bölümleri örten 
çapraz tonozlardır. Halep, Diyarbakır, 

Urfa camilerinin kare planlı minareleri 
ise bu hususta hala eski Emevl gelene
ğine bağlı kalındığını gösterir. Artukoğ
lu Yavlak Arslan zamanında (1 184-1200) 
başlanan ve Artuk Arslan (ı 200- ı 239) ta
rafından tamamlanan Düneysir (Kızılte

pe) Ulucamii, Artukoğulları cami tipinin 
özelliklerini taşır. Revaklı avlu artık kay
bolmuş (belki de yıkı lmıştır). harim ise 
enine açılan bir mekandan ibaret kal
mıştır. Bu mekan kıbleye paralel payeli 
üç sahndan meydana gelmekte. mihrap 
önünde kuwetli payelere oturan ve ca
minin genel mimarisine hakim büyük 
ve yüksek 1 0,50 m. çapında bir kubbe 
bulunmaktadır. Bu caminin ewelce zen
gin tezyinatlı iki minaresi olduğu zan
nedilmektedir. Mihrap önündeki artık 

basit bir maksüre olmaktan çıkmış bü
yük kubbeli mekanı bir at nalı şeklinde 
payelerle saran tipin biraz değişik bir 
örneği de XIII. yüzyıla ait olduğu tahmin 
edilen Van Ulucamii'dir. Yalnız burada 
giriş kısmında ayrıca bir paye dizisi da
ha bulunmakta ve cami önünde eskiden 
bir avlu olduğu tahmin edilmektedir. Mi
mar Hüsrev tarafından 1247'de yapılan 
ve şimdiki şeklini 1274'te alan Malatya 
Ulucamii 'nde değişik bir uygulama ile 
karşılaşılır. Cami derinliğine uzanmakla 
beraber payeli yan kanatların kemerleri 
kıbleye paralel sıralanmakta. ortada ge
niş bir eyvanı. geçişi alveollu bir kubbe 
takip etmektedir. Böylece Malatya Ulu
camii. İran· da görülen eyvanlı- kubbeli 
tipin bir temsilcisi olmaktadır. Aynı özel
likler 1394'te yapılan Hasankeyf (Hısnı
keyfa) Ulucamii'nde de vardır. Yine Ha
sankeyf'te Eyyübiler'den Gazi b. Meh
med'in 1371 'de yaptırdığı Süleyman Camii 
ile (minaresi 1407'de yap ılmıştır) XIV. yüz-

Van Ulucamii'nin 
planı ve 

Anadolu'nun 
payeli 

tipteki ilk 
camilerinden 

biri olan 
Ani Camii

Ocaklı köyü 1 

Kars 

Süleyman Camii'nin günümüze ulaşan kalı ntıları -
Hasankeyf 1 Mardin 

CAMi 

yıl sonuna ait Koç Camii ise yine mihrap 
kubbesine ve 30 m. boyunda taştan ha
rikulade bir minareye sahiptir. Bölgenin 
taştan yuvarlak gövdeli minareleri şekil 
bakımından Türk. kabartma süslemele
ri bakımından Arap -Suriye minare mi
marisine bağlanırlar. 

d) Anadolu'da Cami. Payeli Camiler. 
1 071'de kazanılan Malazgirt Zaferi ile 
Selçuklu Türkleri'ne açılan Anadolu'nun 
ilk camilerinin mimarilerinde payeli tipe 
sadık kalındığı anlaşılmaktadır. Ancak 
bu payeli tipte iklim şartları yüzünden 
ve sanat zevki bakımından birtakım ye
nilikler meydana geldiği tesbit edilmek
tedir. 1100'e doğru yapılan Ani Camii'nde 
bodur taş payelerin yine taştan tonaz
ları taşıdığı görülür. Heybetli bir prizma 
halindeki taş minare ise Türk minarele
rinin zafer anıtı karakterini eski İrınini
ye'nin bu başşehrinde çok güzel belirtir. 
Anadolu'nun en eski camilerinden biri 
sayılan. 1100'e doğru yapılan ve 1135'
te tamir edilen Sivas Ulucamii Daniş

mendliler dönemine aittir. Bu caminin 
üstü düz bir dam ile örtülmüş (yakın ta
rihlerde yapılan büyük tamirde betona dö
nüştürülmüştür). harim kısmı ise her sı
rada beş paye ile kıble duvarına dikey 
on bir sahna ayrılmıştır. Binanın kıble du-
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vanna bitişik olan minaresi 1220'de ya
pılmıştır. Rükneddin Mesud döneminde 
115S'te inşasına başlanarak 1220' de 1. 
Alaeddin Keykubad zamanında tamam
lanan Konya'da Alaeddin Camii, çeşitli 

ek ve değişiklikler yüzünden hayli çap
raşık bir biçim alan planına rağmen ilk 
şeklini açıkça beUi eder. Şamlı Mehmed 
b. Havlan adlı bir mimann eseri olan bu 
camide revaklı avlu yoktur. iklim sert 
olduğundan avlu cephesi kapatılmıştır. 

Mihrap önünde kubbeli bir kısım ve bu
nun etıafında eski binalardan toplanma 
sütunlarla (bir tanesi üzerindeki Grekçe 
kiittibeden öğreırıildiğine göre bir kiliseye 
valcfedilmiştirl aynlmış sahnlı kanatlar 
vardır. Sütunlan bağlayan sivri kemer
ler kıble duvanna paralel uzanır. 1140"a 
doğru inşa edilen Kayseri Ulucamii'nde 
görülen tip daha farklı olup payeli tip 
geleneğinde yapılan değişiklik açıkça 

belli olur. Burada derinliğine sekiz sahn. 
enine ise beş kemer dizisi vardır. Tam 
ortada bulunan, günümüzde örtülü bir 
bölümün üstünün ew elce açık olduğu 
ve bunun avlu geleneğinin son derece 
küçülmüş ve mahiyetini kaybetmiş bir 
hatırası niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Mihrap önündeki bölüm de büyük bir 
kubbeye sahiptir. Konya'da ll. Kılıcars
lan"ın O ı 55-ll 921 veziri Ebü Said Altına-

Bzurum lllıır2mii'nin planı 
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Anadolu'daki 

Hk Selçuklu 

camilerinden 
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ve Niğde 
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pa'nın yaptırdığı , 1332'de tamir gören 
iplikçi camii enine uzanan avlusuz bir 
binadır. Haçvari kesitli iki sıra halindeki 
on iki paye, mekanı üzerieri çapraz to~ 

nozlarla örtülü yirmi iki bölüme ayırır. 

Yalnız cümle kapısından mihraba doğru 
sıralanan üç bölümün üstleri, üçgen ge
çişli kubbeli tonozlarla kapatılmıştır. Böy
lece Anadolu'da Türk cami yapı sana
tında payeli camiierin kagir tonozlarla 
örtülmesi sisteminin yerleşmeye başla
dığı anlaşılır. Minare. kıble duvarı önüne 
ve binadan ayrı olarak sonraları yapıl

mıştır. Saltukoğlu Mehmed Kızılarslan'ın 
1179'da yaptırdığı Erzurum Ulucamii de 
sivri kemerlerle bağlı yirmi dört paye 
ve on altı duvar payesi üzerine inşa edil
miş kubbe ve tonozlarla örtülüdür. At
sız Etti adına 1210'da yaptırılan veya 
tamir ettirilen Kayseri Kölük Camü. or
tada üstü açık olan avlu bölümüne ve 
mihrap önünde dört kemere binen kub
beye sahiptir. Bu tipin daha gelişmiş bir 
örneği ise Niğde'de 1223'te yapılan Alaed
din camii'dir. Derinliğine uzanan bu ca
minin üstünü kalın payeler üzerine bi
nen on beş t onoz örter. Kıble duvan bo
yunca sıralanan bölümlerin üstleri ise 
kubbelerle kapatılmıştır. Binanın tam 
ortasında olan yüksek kısmın üstü, ge
leneksel iç avlunun bir hatırası olarak 
açık bırakılmışken sonraları kapatılmış

tır. itinalı taş işçiliği bilhassa cümle ka
pısının dış cephesinde görülen bu cami
de Türk geleneğine uygun yuvarlak bir 
minare vardır. Kıble istikametine doğru 
iki paye dizisiyle aynldıklanndan dolayı 

aralannda hıristiyan sanatının bazilika
lan ile müphem bir benzerlik gören M. 
van Berehem tarafından bu camileri ifa
de için ortaya atılan "kilise tipi cami" 
(mosquee-eglise) tabirinin yersiz ve man
tığa aykırı olduğu da açıkça bellidir. Men
gücükler' den Ahmed Şah b. Süleyman 
Şah tarafından 1228- 1229'da yaptırılan 

Divriği Ulucamii ise birçok bakımdan çok 
önemli bir Türk eseridir. Aynı eksene 
sahip bir şifahaneye (miman Ahiatlı H ür-

remşah . belki caminin mimarı da odur) 
bitişik olarak inşa edilen bu caminin dış 
görünüşünde temiz taş işçiliğine sahip 
cümle kapıları ve bilhassa kuzeye ba
kan cümle kapısı kabartma süslemesiy
le dikkati çeker. Bina, her biri beş sütun
lu dört sütun dizisiyle uzunlamasına beş 
sahna ayrılmıştır. Kemerler kıble duva
rına dikey sıralanmakta olup ortadaki 
sahn daha geniş tutulmuştur. Mihrap 
önünde büyük bir kubbe bulunmaktadır. 

Harimi teşkil eden bölümterin tonazla
rının (on dokuzu orijinaldir) geçiş şekille
ri hep değişiktir. Monoton olmaya çok 
elverişli bu örnekte böylece göz alıcı bir 
tesir elde edilmiştir. Kclgir tonozlu Ana
dolu Türk camileri mimarisinde en son 
merhaleye Divriği'de ulaşılmıştır. Kayse
ri· de 1237' de yapılan medrese ve tür
besiyle bir külliye teşkil eden Huand Ha
tun Camii'nde sahnları kare payeler ayı
rır. Mihrap önünde kubbeli bir bölümle 
avlu hatırası olan kare bir iç bölüm var
dır. Ancak bu bölümün üstü yakın bir 
tarihte binanın dış görünüşünü çok bo
zan. yüksek kasnakli çirkin bir kubbe 
ile kapatılmıştır. Muhtemelen 1243'te 
yapılan Amasya Surmalı Minare Camii, 
adını binadan ayrı olarak yapılmış, göv
desi helezonlu çubuklu minaresinden 
alır. Payelerin ayırdığı. derinliğine sıra

lanan dokuz bölümden eksen üzerinde
ki üç tanesi kubbelidir. Konya'da 1258'de 
inşa edilen Vezir Sahib Ata'nın Larende 
Camii, harim planının basit oluşuna kar
şılık muhteşem bir cümle kapısına sa-

Divriği Ulucamii ve Sifahanesi'nin planı ile caminin için

den bir görünüş 
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hiptir. Stalaktitli derin bir nişin içindeki 
methalin üstünde gövdeleri çubuklu bir 
çift minarenin bulunduğu bilinir. Fakat 
bunlardan biri tamamen, diğeri ise ya
rısına kadar yıkılmıştır. Böylece burada 
eski Türk cephe mimarisinin önemli bir 
unsuru olan, taçkapıyı çifte minare ile 
belirtmek prensibinin tekrar uygulanışı 
görülür. Fikir bakımından kökü Asya
Türk sanatına dayanan bu kapı, cephe
sini süsleyen tezyinat ve nisbetleri ba
kımından tamamen Anadolu Selçuklu 
üslübundadır. Cami mekanını göz alıcı 

biçimde bezerne eğilimi, burada mihra
bın en güzel Selçuklu çinileriyle kaplan
ması suretiyle kendisini belli eder. Kay
seri'de 1250 tarihli Hacı Kılıç Camii de 
tonozlu tipin örneklerindendir. Nihayet 
her ikisi de belki XIV. yüzyıla ait Amas
ya Gökmedrese Camii ile Divriği'de Kale 
Camii, uzunlamasına sıralanan paye di
zileriyle sahnlara ayrılmış ve bölümterin 
her biri birer kubbe ile örtülmüş cami
lerdir ki bunlardan Anadolu'da cami ti 
pinin değişik bir esasa göre gelişmek 
imkanını bulduğu anlaşılır. Böylece Ana
dolu'da sütuntar veya payeterte taşınan, 
ahşap kirişli ve düz damlı cami mimari
sinin, kubbe gibi önemli bir mimari un
suru ön plana atmak suretiyle kubbeli 
cami tipine doğru geliştiği dikkati çek
mektedir. 

XIV. yüzyılda Anadolu'da çok destekli 
camiler değişik biçimlerde inşa edilmiş
tir. Nitekim Ermenek ( 1302). Birgi ( l312l. 
Tire ( 1350), Konya Ereğiisi (inşa tarihi meç
hul) ulucamilerinin geleneğe bağlı. düz 
ahşap çatı ile örtülü, paye diziteriyle kıble 
duvarına paralet sahntara ayrılmış, ba
sit mimarili ve sade görünüşlü, enleme
sine getişen yapıtar olmalarına karşılık 

Karaman'da Gaferyat Camii gibi derin
liğine uzanan bazı daha nadir misalle
ri de olması yanında, aynı mimari tipin 
bölümteri kubbeterte örtülü olan örne
ğine Antalya'da, esası ve minaresi Ata
eddin Keykubad zamanına ait olan ve 
1372 ·de tamir gören Yivti Minare Ca
mii'nde rastlanır. Esası Ataeddin Keyku-

bad tarafından yaptınlmakla beraber 
1267. 1385 ve 1861' de ciddi şekilde ta
mir editen Sinop Ulucamii'nde ise bölüm
terin tonozlarla örtütdüğü görülür. Aynı 
mimari Milas Ulucamii'nde ( 13781 tekrar
Ianmakla beraber burada mihrap önün
de kubbe ile bir eyvan bulunmakta, yan
larda tonozlar sıralanmaktadır. Bu ca
mi mimarisi anlayışının en gelişmiş biçi
minde, kalın payelere oturan kemerler
le ayrılan bölümterin her birinin üzerieri 
birer kubbe ile örtülmüştür ki "çok kub
beli camiler· denilen bu tipteki ibadet 
yerlerinin en büyük ölçüdeki örneği, Yıl

dırım Bayezid tarafından 1399'da yap
tırılan Bursa Ulucamii'dir. Burada dört 
sıra halinde beşer kubbeden yirmi kub
be vardır. Ortada bulunan bir bölümün 
içindeki şadırvan, eski iç avlu geleneği
nin bir hatırasıdır. Bu şadırvanın üstün
deki kubbenin tepesinde de iç avlu fik
rini destekleyen bir aydınlık feneri yer 
almıştır. Cami kitlesinin iki köşesinde 
yükselen kalın gövdeli çifte minare. ca
minin önemli parçası olan bu unsurun 
onunla artık kaynaştığını belli eder. Ge
libolu'da 1385'te yapılan Cami-i Kebir 
tarafından da ewelce temsil edilen bu 
örnek, ı. Murad'ın ( 1362-1389) vakıfların
dan olan Filibe'deki Cuma Camii'nde de 
tek farkla, yan bölümleri tonozlarla ör
tülü olarak uygulanmıştır. Edirne'de 
Çelebi Sultan Mehmed'in ( 1413- ı 42 ı) yap
tırdığı Eskicami'de ise aynı örneğin do
kuz kubbeli bir örneği ile karşılaşılır. 

Ortada dört ağır paye, bölümleri ayıran 
geniş kemeriere dayanak olmakta, ana 
eksen üzerinde sıralanan üç bölümün 
kubbeleri ise değişik ve daha zengin 
görünüşlü geçiş unsurları ile bu bölüm
lerin en eski camilerde olduğu gibi hala 
önemlerinin kuvvvetle vurgulanmak is
tendiğini gösterir. Türkler'in hakim ol
duğu topraklarda payeli ve çok bölümlü 

Bursa 
Ulucamii 
ve planı 
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cami mimarisi az çok değişik şekillerde 
gelişirken daha başka tipierin de de
nendiği görülür. 

Ahşap Destekli Camiler. Anadolu'nun 
kagir eski camileri yanında üst örtüyü 
ahşap destekierin taşıdığı bazı örnek
lerle de karşılaşılır. Bunlardan birçoğu 
çeşitli sebeplerle ortadan kalkmışsa da 
(Konya'da Energe Camii gibi) bazı güzel 
ve üstün sanat değerine sahip örnekler 
günümüze kadar gelebitmiştir. Beyşe

hir'deki Eşrefoğlu Camii, XIII. yüzyıl so
nu yapımı mukarnaslı ahşap başlıkları 
olan ağaç direklerle yalnız ortadaki bö
lümü biraz geniş eşit sahnlara ayrılmış

tır. Caminin dış avlusu yoktur. Harimde 
orta bölümün üstünün açık oluşu ve bu
rada bir şadırvanın bulunuşu, bu bölü
mün avlu fikri esasından geldiği hakkın
da şüphe bırakmaz. 46-32 m. ölçüsün
deki bu cami kırk beş ağaç direğe sa
hip bulunmakta ve gerek tavandaki ka
lem işi süslemeler, gerekse mihrap kub
besindeki -çini mozaikler zengin tezyina
ta işaret etmektedir. 1272'de yapılarak 
1341'de Karamanlılar döneminde tamir 
gören Afyon Ulucamii de duvarlarının 

taştan olmasına rağmen içi 5,1 O m. bo
yunda ağaçtan yontulmuş dikmelerle 
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sahnlara ayrılmıştır. Direkleri bağlayan 
kirişler kıble duvarına dikey uzanmakta
dır. Eksen sahnı ise diğerlerine göre da
ha geniş tutulmuştur ki bu bakımdan 
kagir camileri hatırlatır. Aynı esaslara gö
re yapılmış ahşap direkli camilere baş
ka yerlerde de rastlanmaktadır. Anka
ra'da kıbleye dikey beş sahnlı Aslanha
ne Camii bu hususta bir örnek teşkil 
eder. Caminin ahşap minberi 1290 ta
rihli olduğuna göre yapı da bu tarihler
de inşa edilmiş olmalıdır. Bu caminin bir 
benzeri, yine aynı şehirde yaptıranın adıy
la anılan Ahi Elvan Camii'dir (XIV. yüzyıl). 
Nihayet Candaroğulları'ndan Mahmud 
Bey'in 1366'da Kastamonu -Daday yo
lunda Kasaba'da yaptırdığı cami de uzun
luğuna sahnlar halinde düzenlenmiş bu 
düz damlı, ahşap direkli camiierin ölçü
leri bakımından mütevazi, fakat muh
teşem nakışlı bir örneğidir. 

Değişik Tiplerde Camiler. Payeli veya 
direkli, üstü düz dam. kagir tonozlar 
veya kubbelerle örtülü camiierin dışında 
Türk mimarisinde başka denemeler de 
yapılmıştır. Aydınoğlu fsa Bey tarafın
dan Şamlı Ali adında bir mimara 1375'
te yaptırılan Ayasuluk'taki (Selçuk) büyük 
cami. enlemesine uzanan bir yapı olma
sı bakımından bir dereceye kadar Şam·-

Beylikler dönemine ait isa Bey Camii ve planı -
Selçuk 1 izmir 
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daki Emeviyye Camii'ni hatırlatır. Kıble 

duvarına paralel, üzerieri çifte meyilli 
çatılarla örtülü ikişer sahndan başka 

ana eksen üstünde mihraba doğru bir
birini takip eden iki kubbesi vardır. Bir 
taraftan Emevf cami örneğinde bir ge
lişmeye işaret eden fsa Bey Camii, bir 
taraftan da dışarıdan bir duvarla ayrıl
mış, aslında revaklı olan avlusu ve ha
rimle avlu duvarının birleştiği yerde yük
selen biri yıkılmış çifte minaresiyle, ilk 
Osmanlı dönemi cami mimarisinde bir
takım yeniliklerin başlamasında öncü 
olmuştur. Dış cepheleri eski harabeler
den devşirilmiş mermerlerle kaplı bu 
çok değerli camide zengin bir taş süs
leme de görülür. Geçen yüzyılda harap 
olan ve senelerce bakımsız bir yıkıntı du
rumunda kalan fsa Bey Camii, son yıl
larda ihya edilerek yeniden ibadete açıl
mış ve kurtarılmıştır. Bu caminin avlu
suna benzeyen. yalnız yanındaki revak
ları daha derin bir avlu da Manisa'da Sa
ruhanoğulları'ndan ishak Bey tarafından 
1366'da inşa ettirilen Ulucami'de görü
lür. Bu yapının en dikkate değer tarafı , 

içinde tam ortada, örme sekiz desteğe 
dayanan 1 0,80 m. çapındaki büyük ku b
bedir. Bu merkezi kısmın üç tarafı kü
çük tonozlu kare bölümlerle sarılmıştır 
ki bu düzenleme, Artukoğulları dönemin
deki cami mimarisinin bir kademe da
ha geliştiğini göstermesi bakımından 

çok önemlidir. Manisa· daki bu düzen, 
Osmanlı döneminde Edirne' de 1438-1447 
yılları arasında yapılan Üç Şerefeli Cami'
de çok daha gelişmiş bir biçimde orta
ya çıkar. Artık Osmanlı mimarisinde son 
şeklini bulan kubbeli ve revaklı avlu ile 
bunun dört köşesinde yükselen, değişik 
renkli motiflerle süslenmiş dört mina
reye (üst kısımları XVIII. yüzyıla aittir) sa
hip bulunan bu yapının enlemesine uza
nan bir harimi vardır. Bu iç kısmın tam 
ortası 24 m. çapında bir ana kubbe ile, 
altıgen şeklindeki bu mekandan birer 
paye ile ayrılan yan kanatların her biri 
ikişer küçük kubbe ile örtülmüştür. Türk 
yapı sanatının büyük kubbelerinin ilki-

nin inşa edildiği binada bazılarına göre 
biraz olumsuz gibi görünen tek husus. 
orta mekan ile yan mekanlar arasında 
kalan üçgen biçimindeki küçük bölüm
lerdir. Böylece Türk mimarisi basit çok 
destekli tipten bir büyük kubbenin ha
kim olduğu camiye doğru gelişmiştir. 

Tek Kubbeli Camiler. Daha Selçuklular 
döneminde Anadolu' da küçük ölçüler
deki ibadet yerleri için tek kubbe ile ör
tülü camiler yapıldığı bilinmektedir. Kon
ya'da bunlardan birkaçı zamanımıza ka
dar gelmiştir. ı. Keykavus devrinde Hacı 
Ferruh tarafından 121 5'te yaptırılan Ak
çegizlenmez Camii en eski örneklerden
dir. Halen bu caminin üstü çatı ile kapa
tılmıştır. 1220' de yapılmış Şekerfürüş 
Hüseyin b. Şa'ban, 1275 tarihli Abdül
mü'min. 1279'da yapılan ince Minareli 
Darülhadis Camii (ı 930'lu yıllarda yıktırıl
dı), Beyhekim ve benzersiz bir minare
ye sahip Hoca Hasan camileri bu özel
likteki yapıların örnekleri olarak göste
rilebilir. Bu tipin mütevazi ölçülerine bağ
lı kalınarak kendi içinde bir gelişme de 
sağlandığını, erken Osmanlı döneminde 
Bursa'nın 1326'da fethinden hemen son
ra yapılan Alaeddin Bey Camii gösterir. 

Manisa Ulucamii'nin pla nı 



Aynı dönemde İznik'te 1333'te yapılan 
Hacı Özbey ve 1345 tarihli Hacı Hamza 
b. Ardunşah camileri, sütunlu bir son 
cemaat yerini takip eden, tek kubbe ile 
örtülü kare biçimli bir mekandan iba
rettir. Bunlardan Hacı Hamza b. Ardun
şah Camii, yanındaki 1349-1350 tarih
li türbesiyle birlikte 1930'1u yıllarda ye
rine belediye binası yapılmak üzere yık
tırılmıştır. Aynı yerde Vezir Çandarlı Hay
reddin Paşa'nın, mimar Hacı Müsa'ya 
1378-1391 yılları arasında yaptırdığı ve 
adını yeşil çinilerle kaplı muhteşem mi
naresinden alan Yeşilcami, biri kubbe, 
ikisi aynalı tonazla örtülü üç bölümlü bir 
son cemaat yerini takip eden harimin
de yeni bir özellik gösterir. Mekan giriş 
tarafında üç bölümlü bir ilave ile uza
tılmıştır. Yeşilcami, itinalı ve zengin bi
çimde yapılmış mermer işçiliğiyle de 
dikkati çeker. Yine İznik'te 1442 tarihli 
Mahmud Çelebi Camii, tek kubbeli tipin 
sade ve zarif örneklerindendir. İnönü'de 
1370 tarihli Yadigar, Ezine yakınında 
Kemaller köyünde 1382'de yapılmış Asıl
han Bey camileri de aynı mimari biçimin 

Edirne'de üc Serefeli cami ve plan ı 

iznik'te 
Yesilcami 

ve planı 

mütevazi temsilcileridir. Fakat tek kub
beli camiierin arasında Yeşilcami dere
cesinde önemli ve bilhassa cephe işçiliği 
bakımından çok değerli olan başka bir 
eser de Söke yakınındaki Balat'ta Men
teşeoğlu İlyas Bey tarafından 1404'te 
yaptırılan camidir. Burada küçük ölçü
lerde ve tek kubbe ile örtülü caminin gi
riş cephesi mermer malzemenin yardı
mıyla zarif biçimde düzenlenmiş ve işlen
miştir. Osmanlılar'ın Menteşe valisi Hoca 
Firuz Bey için 1394'te Milas'ta mimar 
Hasan b. Abdullah tarafından yapılan 

cami, gerek planı gerekse süslemesi ba
kımından Türk sanatının önemli eserle
rindendiL Payeli açık bir son cemaat ye
rinin arkasındaki tek kubbeli mekana, 
üstü bindirme tekniğinde yapılmış bir 
giriş bölümünden geçilir. Bu bölümdeki 
bindirme teknikli örtü, Orta Asya mi
marisinde çok yaygın olup Türkler tara
fından Anadolu'da çok kullanılmış, hat
ta Erzurum'un eski evlerinde olduğu gi
bi doğuda ev mimarisine de uygulan
mıştır. Fakat aynı tekniğin Antikçağ'da 
da bilindiğini. İzmir civarında Belevi'ndeki 
mezar binası gösterir. Firuz Bey Camii'nin 
methal bölümünün iki yanında esas na
maz mekanı ile bağlantısı olmayan kub
beli kanatlar vardır ki bunlar caminin bir 
zaviye-cami veya tabhaneli cami olarak 
düşünüldüğünü gösterir. 

Zaviye-Camiler (Tabhaneli Camiler) . Os
manlı Devleti'nin ilk gelişme safhasında 
değişik bir cami tipi ortaya çıkmıştır. 

Türk kültürünün dışında olan yabancı 

sanat tarihçileri, bunları binanın şekline 
bakarak "ters T planlı camiler" olarak 
adlandırmışlardır. Bu camiler genellikle 
ana eksen üzerinde birbirini takip eden 
iki mekandan ve bunlardan ilkine biti-

CAMi 

şik kubbeli iki veya dört küçük mekan
dan oluşur. Yanlardaki odalar ocaklıdır. 
Ortadaki iki mekanın döşemeleri ara
sında da seviye farkı vardır. Bu camileri 
adlandırmak için önce iki yanlardaki oda
ların ne işe yaradığını araştırarak bun
ların "ayende ve revende"nin misafir 
edilmelerine mahsus tabhaneler olduk
larını tesbit etmiş ve böylece bunların 
zaviye-camiler veya tabhaneli camiler 
olduklarını ileri sürmüştük. Konunun 
özüne hiç girmeyen bazı araştırmacılar, 
sadece bir ad vermek gayesiyle bu tip 
ibadet yerlerine "çok fonksiyonlu". "yan 
mekanlı", "çapraz akslı" camiler gibi ad
lar vermişlerdir. Ancak bunlar aynen 
"ters T" gibi yalnız şekle dayanan. fa
kat binanın ne işe yaradığını ifade et
meyen geçersiz adlardır. Kitabelerinde, 
vaktiyelerinde ve eski yazılı kaynaklar-

Tek kubbeli osman l ı camilerinin ilk örneklerinden biri olan 
Hacı özbek Camii . iznik 1 Bursa 
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Menteseoğul l a rı 'na ait Firuz Bey Camii ve planı - Milas 1 Muğ l a 

da imaret olarak gösterilen bu çeşit ya
pıların sonraki aşhane- imaretle de bir 
ilgisi yoktur. Bu tip camilerde ilk kub
beli bölüm, üstündeki aydınlık fenerinin 
de işaret ettiği gibi, eski avlu hatırası 

olarak yapılmış bir kapalı avludur. Bu
nun önünde olan mihraplı bölüm ise esas 
namaz mekanıdır. Genellikle bu bölüm 
zengin şekilde çiniler, kalem işleri veya 
malakarT kabartmalarla tezyin edilmiş

tir. XVI. yüzyılın ortalarından itibaren bu 
binalar esas görevlerini kaybedip normal 
mahalle camiine dönüştürüldüklerinde 
yan odalarla orta kısmın arasındaki du
varlar pek çok hallerde kaldırılmış, ka-

Bursa Yenişehir'de PostinpOs Baba zaviye -Cami i ve pla n ı 
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palı avlu mekanı ile namaz bölümü ara
sındaki seviye farkı da yok edilmiş ve 
arada olan pabuçluklar ortadan kaldırıl
mıştır. Türkler'in Orta Asya'dan getir
dikleri bir mimari düzenlemenin gelişti
rilmiş şekli olan bu yapıların Bizans sa
natına veya yabancı bazı ilham kaynak
larına dayandınlmak istenmesi de hiçbir 
ciddi dayanağı olmayan hayal ürünü fa
raziyelerdir. 

Bu tipteki camiierin ilk örneklerinden 
biri, iznik surları dışında Orhan Gazi'nin 
1334-133S'te yaptırdığı imaret Camii'
dir. 1963'te kitabesinin parçaları ile te
melleri bulunan bu bina, eksen üzerinde 
çifte mekanlı ve yanlarda tabhane oda
ları bulunan bir cami idi. Bursa'nın fet
hinin hemen arkasından yine Orhan Ga
zi' nin 1339'da yaptırdığı ve 1418'de ta
mir edildiği bilinen cami de bu tipin tem
silcisidir. Burada cephelerde iyi bir taş 
ve tuğla işçiliği kullanılarak yapıya renk
li bir ifade verilmiştir. Osmanlı dönemi
nin ilk yüzyıllarında (XN ve XV. yüzyıll ar ) 

çok revaç bulan bu tip camiler Türk top
raklarının hemen her tarafında yapıl

mıştır. Yenişehir'de (Bursa) Orhan Gazi 
tarafından bir tepe üstünde inşa ettiri
len ve çok ilgi çekici tuğla işçiliği gös
teren PostinpQş Baba (Seyyid Mehmed) 
Zaviye-Camii, büyük kubbeli bir cami me
kanı ile yanlardaki birer kubbeli odadan 
ibarettir. Bir eyvan biçiminde olan giriş 
dehlizlerinden yan odalara geçişi sağla
yan küçük ve dar koridorlar, yine de av
lu hatırası olarak minyatür kubbecikler
le örtülmüş ve bunların ortalarında ay
dınlık feneri yerini tutan birer delik bı
rakılmıştır. Bursa Çekirge'de ı. Murad'ın 

Kaplıca imareti veya Hüdavendigar Camii, 
bu plan şeklinin çok değişik uygulanışına 
sahiptir. iki katlı olan bu yapıda biri be
şik tonozlu, diğeri kapalı avlu halindeki 
kubbeli iki mekanı üst katta at nalı gibi 
saran hücrelerden ibaret medrese teş

kil eder. Alt katta kubbeli mekanın yan
larında tabhane odaları yer almıştır. Beş 
kubbeli son cemaat yerinin üstünde uza
nan ikiz kemerli galeri halinde dışarı açı
lan kat ise binanın cephesine bir saray 
görünümü verir. Bu o yıllarda çeşitl i Ak
deniz ülkelerinde uygulanan bir mimari 
zevkin Türkleşmiş şeklidir. Hüdavendi
gar Camii, medrese ile aynı bina kitlesi 
içinde birleşmiş bir yapı olarak Türk sa
natında tektir. iznik'te I. Murad tarafın
dan 1389'da annesi Nilüfer Hatun için 
yaptırılan zaviye-imaret-cami de itinalı 

bir taş ve tuğla işçiliğiyle birlikte araları 
sütunlu ve payeli beş bölümlü bir son 
cemaat yeri, tepesinde aydınlık feneri 
bulunan kubbeli bir kapalı avlu, yanlar
da kubbeli odaların bulunduğu bir yapı 

dır. Geniş bir kemer ve seki ile ayrı lan 

namaz mekanı zengin geçişli bir çift kü
çük kubbe ile örtülü olup mihrap eksen
de değil sol yan duvardadır. Aynı yerdeki 
1389'da öldürülen Yakub Çelebi için ya
pılan zaviye- cami de beş bölümlü son 
cemaat yeri, iki kubbeli mekan ve yan
Iarda aynalı tonozlarla örtülü birer oda-

Bursa Hüdavendigar Cami i'nin alt kat p l an ı 



Erken Osmanlı devrinin tabhaneli camilerinden Gazi Mihal 
Camii - Edirne 

dan meydana gelmiştir. Bursa'da Yıldı
rım Bayezid (1390 l?ll. Amasya'da Baye
zid Paşa (1414). Edirne'de Gazi Mihal 
(1422) camileri. bu çeşit yapıların her bi
ri değişik özelliklere sahip örnekleridir. 
Fakat Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed 
için mimar Hacı İvaz tarafından yapı lan 
ve bazı teferruatı hariç ancak 1424'te 
bitirilen Yeşilcami, bu tipin en önemli 
ve en muhteşem eseridir. Zengin mu
karnaslı kavsarası olan taçkapıdan giri
len kubbeli ilk mekanda hala şadırvan 
bulunduğundan bunun geleneksel ka
palı iç avlunun hatırası olduğu açıkça 

bellidir. Camide altın yaldızlı yeşil çini
ler. bazı kısımları bitirilmemiş mermere 
işlenen bezerneler ve yazılar, pencere
lerdeki lokma parmaklıklarda görülen 
altın kakma süslemeler, Yeşilcami'nin 

her bakımdan göz kamaştırıcı bir tabha
neli cami olmasına özen gösterildiğini or
taya koyar. Aynı plan düzeni Amasya'da 
Yörgüç Paşa (1428). Bursa'da Muradiye 
(ı 426- ı 428) ve Hamza Bey (aynı dönem). 
Ankara'da Karacabey (XV yüzyı lı n il k ya
rıs ı ). Kastamonu'da 1451'de Candaroğ
lu İsmail Bey'in yaptırdığı camilerde de 
görülür. Bu tip Rumeli ·de de örnekler 
vermiş olup Üsküp'te İshak Bey (Alaca 
Cami , 1438). Sofya yakınında İhtiman'da 
Gazi Mihaloğulları, Edirne'de ll. Murad'ın 
eseri Muradiye camileri de bunlar ara
sında anılabilir. Tire'de Vahşi Bey (Yeşil
ce imaret) Camii. önceleri yanlış bir ta
rihleme ile 1333 yılına ait olarak tanın
mışken sonraları bu caminin XV. yüzyıl 
eseri olduğu anlaşılmıştır. Burada mih
rap kilise mihrapları gibi köşeli olarak 
dışarı taşan bir çıkıntının içindedir. Bu 
kısmın yarım kubbesi içten dilimlerle 
süslenmiş. minare gövdesi de alışılma
mış biçimde yivlerle bezenmiştir. 

Dört Destekli Carniler. Orta kubbesi dört 
paye veya sütuna oturan dört kemer ta
rafından taşınan. dış duvarlar arasında 

kalan bölümleri beşik tonozlu. köşeler
de ise küçük kubbeli mekanlar bulunan 
bir başka tip camiler daha vardır. Türk 
mimarisinin erken döneminde cami ya
pılarında yenilikler aranmasının göze çar
pıcı örneklerinin başında. Batı Trakya'da
ki Dimetoka'da mimar Hacı İvaz (Paşa) 
tarafından 1420'de yapılmasına başla
nan. fakat banisinin öllimü üzerine ace
le tamamlanan Çelebi Sultan Mehmed 
Camii gelir. Osmanlı mimarisinin parlak 
dönemindeki selatin camilerinin öncüsü 
olan bu büyük ve kesme taştan güzel 
cami. bugün Yunanlılar tarafından am
bar olarak kullanılmasına rağmen hey
betli mimarisini belli etmektedir. Kub
besi yok olmuş ve üzeri sivri bir çatı ile 
örtülmüştür. önce dört yarım kubbe ile 
desteklenen bir ana kubbeli olmasın ı 

mümkün gören Ayverdi. sonra yeni bir 
görüş ortaya atarak. bu caminin esa
sında mihrap ekseni üzerinde iki kub
beli olarak tasarlandığını ve banisinin 
ölümü üzerine bitirilmeden üstünün ah
şap olarak örtüldüğünü ileri sürmüştür 
ki, bizce inandırıcı değildir. Benzerleri 
pek az tanınan bu tipin başka bir tem
silcisi Atina'da Fethiye Camii ise de bu 
yapının tarihi kesin olarak bilinmemek
tedir. Taş ve tuğladan örülmüş bir du
var tekniğine sahip bu caminin sütun 
başlıkları daha çok XVIII. yüzyıla işaret 
etmektedir. Harput'ta Sare Hatun. Diyar
bakır'da Bıyıklı Mehmed Paşa' nın 1522'
de yaptırdığı Fatih Paşa camileri de ay
nı tipin daha geç temsilcileridir. Bu son 
örnek, dört yarım kubbesiyle bir kade
me daha ileri bir safhaya işaret eder. 

3. Moğol İstilaları Dönemi. XIII. yüzyıl
da ortaya çıkan Moğol istilası İslam ale
minde geniş akisler yapmış ve korkunç 

Tire Vahş i Bey IYeş il ce imareti Camii'nin p l anı 
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tahribat birçok caminin yıkılmasına se
bep olmuştur. Şaman, Hıristiyan veya 
Budist olan Moğollar'dan Gazan Han'ın 
(1295-1304) İslamiyet' i kabul etmesiyle 
bu defa İslam mimarisinde yeniden bir 
canlanma görüldüyse de sonraki siyasi 
durum. müslüman Moğollar'ın ortaya 
koyduğu eserlerden pek azının yaşama
sına imkan vermiştir. Urmiye civarında 
Rizaya'da yapı lan Mescid-i Cum'a (XIII. 
yüzyı l ). benzerlerine Anadolu'da rastla
nan, uzunluğuna gelişen payelerle ayrıl
mış üç sahnlı bir camidir. Mihrap kıs

mında yine kubbeli bir bölüm vardır. 

Gazan Han'ın Tebriz'in varoşu Şam 'daki 

camii ile, veziri ve tarih yazarı Reşidüddin 
Fazlullah'ın kurduğu Rab' -ı Reşidi mahal
lesi ve buradaki camiden bir iz kalmamış

tır. Diğer veziri Taceddin Ali'nin 1312-
1322'de Tebriz önünde yaptı rdığı. son
raları "ei -Arg" (kale) adı verilen Mescid-i 
Ali Şah dev ölçüde çok büyük bir yapı 
idi. Kalıntısı 1809'da kale haline getiri
len bu cami hakkında ancak kaynaklar
dan bilgi edinmek mümkündür. Duvar
ları 6-1 O m. kalınlığında olan. yalnız av
lu su 285 x 225 m. ölçüsünü bulan bu 
cami. İsfahan Cuma Camii gibi dört ey
vanlı idi ve orta eyvanın açıklığı 30 met
reyi buluyordu. Avlu revakları ise mermer 
payeli idi. Kaşan vilayetinde Natanz'da 
1304-1309'da yapılan Mescid-i Cum'a, 
14 m. ölçüsünde olan kare avlusu. de
ğişik derinlikte dört eyvanı ile aynı tipin 
çok küçük ölçüde başka bir örneğidir. 
Ancak burada payeli kanatlar bulunma
makta ve ana eksenin dışında olan bü
yük kubbe sekiz köşeli bir mekanı ört
mektedir. Olcaytu Han'ın kurduğu Sul
taniye'de (ı 309- ı 3 ı 9) kubbeli bina, inşa
sının gelişme derecesini göstermesi ba
kımından önemlidir. Tahran yakınında 
Veramin'de Ebü Said Bahadır Han tara
fından 1325-1326'da yaptırı lan ve 1412'
de Şahruh ' un t amir ettirdiğ i Mescid-i 
Cum'a, bir avluya açılan dört eyvanla 
kubbeli mihrap bölümünden ibaret ge
nel şemaya uygun olmakla beraber, bü
yük eyvanı ve kubbeli kısmını kaplayan 
zarif kompozisyonlu çini tezyinatı ile bu 
devrin muhteşem mimarisinin güzel bir 
örneğidir. Aynı şemayı Yezd civarında, 

mihrabı 1338 tarihini taşıyan Eberküh 
Mescid- i Camii'nde bulmak mümkün
dür. Ancak Kirman'daki Mescid -i Cum'a 
(ı 349) abidevi eyvana sahip ise de mih
rap önündeki kubbeli mekan olmadığın
dan normal tipten ayrılmaktadır. Yezd'
de 1325'te Atabeg Seyyid Rükneddin'in 
yaptırdığı. yalnız camii ayakta kalan Vak-
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Tahran yakınındaki Veramin Mescid-i Cum·ası- iran 

tü's-saat adındaki, bir cami etrafında 
toplanan kütüphane, medrese ve ra
sathaneden ibaret bir külliye idi. Esası 
1119'a ait olan ve yine dört eyvan şe
masına sadık Yezd Mescid-i Cum'ası ise 
137S'te yeniden yapılırken mihrap kıs
mı mozaik çinilerle süslenmek suretiyle 
mihrap tezyinine verilen önemin gittik
çe arttığına işaret eder. 

XIV. yüzyıl sonundaki Timur istilası, 

öncekinden daha da tahripkar olmuş ve 
Timur ile sülalesi imar faaliyetlerini ken
di şehirlerine ve bilhassa Semerkant'a 
inhisar ettirmişlerdir. Timur devrinde 
cami yapımının ikinci plana atılmasına 
karşılık medrese, türbe ve meşhed inşası 
önem kazanmıştır. Bu arada bazı musal
lalar da yapılmıştır. Bunlardan Semer
kant'takinde geniş bir meydanın kena
rında inşa edilen bir eyvanın dip duvarı
na bir mihrap yerleştirilmiş, bunun iki 
tarafına kadınlara mahsus daha küçük 
birer eyvan yapılmıştır. Kalabalık bu ey
vanların önündeki meydanda toplandı
ğından minber Herat musallasında ol
duğu gibi sağdaki eyvanın dış kenarına 
yerleştirilmiştir. Böyle bir musaila Bu
hara'da sur dışında mevcuttur. Orta kıs
mı 1 S m. kadar yükseklikte olan musal
lanın kıble duvarının çok eski (belki XII. 
yüzyıl). diğer kısımlarının ise XVII. yüzyı
la ait olduğu tahmin edilmiştir. Timur'un 
doğum yeri olan Keş'te 1396'da tamam
lanan muhteşem sarayının ortada büyük 
bir eyvanla yanlardan ileri taşkın birer 
burçtan ibaret cümle kapısı, o devrin ca
mi taş kapılarına tesir etmiş gibidir. Ti
mur'un 1397'de Türkistan şehrinde Ah
med Yesevi için mimar Sirazlı Hoca Hü
seyin'e yaptırdığı meşhed-cami, cephesi
nin bütün çini tezyinatının dökülmesine 
rağmen bu benzerliği açıkça gösterir. 
iki yanı burçlu methal eyvanı, şeması 
dört eyvanlı ve mihrabı kubbeli bir cami 
planına tamamen uygun olan Bibi Ha
nım (Saray Melik Hanım) Medresesi'nde 
de ( 1399-1405) göze çarpar. Burada mi-
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nareler dış duvarın dört köşesine yer
leştirilmişse de malzemesinin kötülüğü 
yüzünden daha yapıldığı yıllarda cami 
yıktimaya başladığından bunlar da dev
rilmiştir. Uluğ Bey Camii ve Medresesi 
de (1417-1420) öncekinin methal burçları 
hariç olmak üzere daha ufak ölçüde tam 
bir benzeridir. Ebü'I-Kasım Sahadır Han'ın 
1446'da yaptırdığı Anav Kale Camii ise 
büyük bir eyvan ve yanları kubbeli ka
natları olan bir binadır. Bunun en dik
kate değer tarafı, Çin tesirine bağla

nan, eyvan cephesini süsleyen iki muaz
zam ejder motifidir. Bu dönemde iran'da 
yapılanlar arasında, üzerinde durulmaya 
değer önemli bir eser de Türkmen Kara
koyuntutar'dan Cihan Şah'ın ( 1436-1467) 
Tebriz'de yaptırdığı Mescid-i Kebüd'dur 
(Mavi Cami). Burada artık kubbenin haki
miyeti açık bir şekil almakta, sekiz isti
nada dayanan büyük bir kubbenin örttü
ğü ana mekanı, üç tarafından kubbeli 
bölümlerden meydana gelmiş bir dehliz 
at nalı biçiminde sarmaktadır. Caminin 
kıble duvarı dışında haçvari planlı bir me
kan vardır. Köşelerinde minareler bulu
nan cephesinin ortasındaki büyük bir ey
van ise methali teşkil eder. 1780'de kub
besi çöktüğünden beri çok harap olma
sına rağmen günümüze kadar ( 1992) de
vam eden tamirlerle kurtarılmaya çalışı
lan, duvarlarında ve eyvaniarında hala 
muhteşem bir süslemenin kalıntıları gö
rülen bu caminin diğer bir benzeri de 
14S1'de Meşhed'de Emir Melikşah'ın 

yaptırdığı Mescid-i Şah'tır. Orta Asya'daki 
ziyaret camilerinin en önemlilerinden bi
ri de Kuzey Afganistan'da Mezarışerif'te 
bulunmaktadır. Hz. Ali'nin kabri olduğu
na inanılan bu yerde oldukça geç bir dö
nemde bir makam olarak yapılan bu cami 
Hint mimarisine uygun bir görünümde
dir. Fakat daha çok iran tesiriyle bütün 
dış aksarnı çinilerle kaplanmıştır. 

4. Karma Üsluplarda Camiler. İslam sa
natının Ortaçağ'ında muayyen bir devir
den sonra Türk üslübunurı hakim olma
sı, bazı bölgelerde bunun yerli üslüplar
la karışarak değişik birtakım yeni üslüp
ların ortaya çıkmasına sebep olmuştur 
ki bunlardan biri Hint-İslam, diğeri ise 
Eyyübi ve M em lük cami mimarileridir. 

a) Hint. İslam orduları ilk olarak 71 O'da 
Hint topraklarına, Gucerat ve Sind'e gir
ınişlerse de o sırada yapılan ve payeli ol
duklarına ihtimal verilen camilerden bu
güne kadar hiçbir bina kalmamıştır. Yal
nız Hint ülkesine İslamiyet'in girmesiyle 
ilk yapılan camilerden birinin temel iz
leri. Sind'de Haydarabad civarındaki Man-

süre'de meydana çıkarılmıştır. Payeli tip
te bir bina olduğu anlaşılan bu caminin 
sadece kavisli mihrap temeliyle. payele
rin kare şeklinde taş kaideleri bulun
muştur. Bir maksürenin varlığına işaret 
sayılabilecek kaideler ise görülmemek
tedir. Kuzey Hindistan'da ilk kuwetli 
İslam idaresi Gazneliler'in hakimiyetiyle 
başlar. 117S'ten itibaren Muhammed 
Güri idaresinde Hint'e nüfuz etmeye 
başlayan müslüman Afganlar çok büyük 
ölçüde, tesirli ve abidevi ordugah cami
leri yaptırmışlar, bunun için de orada 
mevcut eski Hindü tapınaklarından isti
fade yolunu tutmuşlardır. Delhi'de Güri 
kumandanlarından Kutbüddin Aybeg'in 
kurduğu ve harabesi mevcut olan Kuv
vetü'I-İslam Camii, esasında bol miktar
da girift kabartmatarla süslü, taştan pa
yelerden ibaret bir mimariye sahip Jain 
tapınağına mihraplı bir kıble duvarının 
ilavesiyle meydana getirilmiştir. Her biri 
taştan küçük.bir kubbe ile örtülü kare 
bölümlerden oluşan bu cami binasının 

İslam mimarisine aykırı Hindü tesiriere 
sahip dış görünüşü, 1197'de dış tara
fında beş sivri kemer bulunan 1 SO ayak 
uzunluğundaki tamamen İslami karak
terde bir cephenin inşa edilmesiyle giz
lenmiştir. Bu kemerierin dikkate değer 
bir özelliği, kemer taşlarının normal ke
mer inşaatında olduğu gibi bir kasnak 
yardımıyla dairevi şekilde değil sahte 
kemer denen bindirme tekniğinde ya
pılmış olmasıdır. Sonraları birçok ilave
lerle büyük bir manzume halini alan bu 
caminin 131 O' da yapılan ve Alai Der
vaze adını taşıyan methal binası, Hint
İslam sanatının karakteristik eserlerin
dendir. Bu caminin avlusunda, yine Kut
büddin tarafından yaptırılan ve Kutub 
Minar denen 72,S m. boyundaki (üst kısmı 
1803'te yıkılmış ve tamir görmüştür) taş 
minare, Hint'te hakim islam sanatının 
Türk menşeine açıkça işaret eder. Çeşitli 
örneklerine Orta Asya ve iran'da rastla
nan koni biçimindeki bu minare onlar gibi 
ufki yazı frizleriyle süslenmiş ve gövde
sinin masif görünüşü sivri çıkıntı ve yiv
lerle hafifletilmiştir. Ecmir'de şehir dışın
da Muhammed Güri'nin yine 1193'te bir 
Hindü tapınağından çevirdiği Arhai-din
ka Chonpra Camii, son derece zengin iş
lemeli sütunları. taştan yontma kubbe
li tavanları ile yerli Hint mimarisinin ti
pik bir eseri olmakla beraber burada da 
Sultan iltutmış zamanında (121 0-1236) 
yine dış görünüşü islami karakterde beş 
kemerli bir cephe inşa edilmek suretiyle 
gizlenmiş, tam ortadaki büyük sivri ke-



merli kapının üstünde ise Türk gelene
ğine uygun olarak biri yıkılmış veya bit
memiş, gövdeleri çubuklu bir çift minare 
inşa edilmiştir. Bu taş cephenin yüzeyi 
çok ince süslemeler ve bilhassa Selçuk
lu geleneğine uygun nesih ve küfi ya
zı frizleriyle kaplanmıştır. Hint'teki di
ğer camiler de Hint ile islam sanatının 
bir arada toplandığı karışık üslüplu eser
ler halinde yapılmıştır. Delhi yakınında 
Şah Alem Camii 'nin 1 ı 35 ı- ı 388) aviulu bir 
cami olmasına karşılık Delhi'de 1380'e 
doğru yapılan Khirki Camii, sade ve ba
sit mimarisinde islami karakterin haki
miyetini gösterir. İçindeki sivri kemerle
ri kaba ve kalın tek taştan yontulmuş 
payeler taşımaktadır. Dış görünüşü ta
mamen islam mimarisi özelliklerine sa
hip cümle kapısının iki yanında şerefe
siz kısa iki minare vardır ki bunların ko
ni biçiminde olmaları, menşelerinin Or
ta Asya olduğunu açıkça gösterir. Ha
rim kısmı kemerlerle kare bölümlere ay
rılmış ve üstleri kubbeciklerle örtülmüş
tür. Bengal'de Pandua yakınındaki Adi
na Camii'nin 1 ı 358-1 389) islami geleneğe 
uygun mihrap cephesinde tamamen Hint 
üslübunda yarım sütunlar görülür. Delhi 
civarında Bagampüri Camii ise 1 ı 370) çok 
kubbeli harimiyle bir taraftan Hint. bü
yük eyvanı ve ana kubbeli kısma açılan 
cümle kapısı ile diğer taraftan da Asya
Türk sanat geleneğine bağlanır. Cavn
pür'da üç kubbeli Atala Camii 1 1408). bu 
cümle kapısı ve cephe eyvanı motifinin 
Hint topraklarında aldığı yeni şekli çok 
iyi belirtir. İçinde Hint mimarisinden alın
ma bir pencere bulunan, kırık sivri ke
merli methal eyvanının iki yanındaki cep
he, satıhları pencereli üç kat halinde tak
sim edilmiştir ki bu da Hint sanatından 
gelmiş bir özelliktir. 

b) Eyyubiler Devri. Eyyübiler devrinde 
(1 171-1250) Kahire. Şam, Halep geniş öl
çüde imara sahne olmuşsa da cami inşa
sına pek önem verilmemiştir. Yayılma 

tehlikesi gösteren Şiiliğe karşı cephe alan 
Sünni Eyyübiler, kendi görüşlerini yaya
cak büyük medrese yapımına daha fazla 
önem vermişlerdir. Kahire'de el-Melikü's
Salih Necmeddin Eyyüb tarafından 1242'
de yapılan Salihiye Medresesi, kapı üs
tündeki dilimli çadır biçimindeki külahil 
minaresi. taş cephesindeki nesih yazı 

frizleri ve mukarnaslan bakımından o 
devrin cami mimarisinde Asya'dan ge
len bir üslübun kuwetli hakimiyetine 
işaret eder. Suriye ve Mısır'da Eyyübi
Ier'in bu dönemde yaptıkları medrese
lerde de Asya karakterini bulmak müm
kündür. 

c) Memlükler Devri. Türk asıllı Bahri 
Memlükleri'yle (ı 250- ı 382) Çerkez asıllı 

Burci Memlükleri (ı 382- ı 5 ı 7) dönemle
rinde bilhassa Kahire'de yeni bir üslübun 
doğduğu görülmektedir. Tamamen As
ya'daki Türk sanat zevki ve geleneğinin 
izlerini taşıyan bu üslüp, Memlükler'in 
yaptırdığı abidelerde en güzel ifadesini 
bulmuştur. Ancak bu üslüp da mahalli 
ve dışarıdan gelen Türk menşeli unsur
ların kaynaşması sonucunda ortaya çık

tığından her ikisinin de özelliklerine sa
hiptir. Buradaki inşaatlarda taş kulla
nıldığı gibi binalarda genel olarak ah
şap düz bir çatı ile örtülü eyvana yer ve
rilmiş, Asya'daki çini tezyinatının yerini 
renkli taş kaplamalar almıştır. Sultan 
Baybars'ın Kahire'de 1269'da yaptırdığı 
cami bu özellikleri gösterir. Ancak bu
rada planın yerli geleneğe bağlı kaldığı 
görülür. Geniş bir aviuyu takip eden ha
rim, kıble duvarına paralel payeli altı 

sahndan (sahnları ayıran kemerler yıkı l

mıştır) ve mihrap önündeki üç sahn ge
nişliğindeki günümüzde yıkık olan bü
yük maksüre kubbesinden ibarettir. Bir 
kale kapısını andıran dışarı taşkın cüm
le kapısı, ince taş işçiliği ve süslemesiy
le Selçuklu kapılarının yakın bir benze
ridir. 1340'ta yapılan Merdani Camii'nde 
de revaklı avlu ve sütunlu harim muhafa
za edilmiştir. Şeyh Müeyyed Camii 1 ı 415-
1420) ve daha başka küçük camilerde av
lulu-sütunlu veya payeli cami geleneğinin 
yaşamaya devam ettiği görülür IKankah '
ta Barsbay 114371, Bulak'ta Kadı Yahya 114481 
camileri gibi). Buna karşılık Türkler'in dört 
eyvanlı medrese-cami tipi, Mısır'da bil
hassa Kahire'de cami mimarisi üzerinde 
büyük bir tesir göstermiştir. Sultan Ka
lavun'un 1284-1285'te yaptırdığı bima
ristan, medrese ve türbeye ekli olarak 
kurulan Kalavun Camii bu tipin en abi
devi temsilcisidir. Ancak burada büyük 
bir avlunun güney tarafında uzanan av
lu genişliğindeki cami, aynen bir bazili
kada olduğu gibi harimi uzunlamasına 
üç sahna bölen iki sütun dizisiyle ayrıl
mıştır. Caminin beşik örtüsüne haşmet
li bir yükseklik sağlanması için boyları 

kısa olan sütunların üstlerine çok yüksek 
üzengi taşları, uzun kemer ayakları kon
muştur. Asya mimarisine ait bir unsur 
olan eyvan böylece iç görünüşünü ma
halli mimarinin, hatta belki de hıristi

yan mimarisinin tesiriyle oldukça değiş
tirmiştir. Kalavun Camii'nin dış cephesi 
de abidevi kemer ve pencere dizileriyle 
gösterişli bir ifadeye sahiptir. Süsleme
de Selçuk, Arap (Mağrib) ve Gotik un
surları tesbit mümkün olmuştur. Üç kat 
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Sultan Hasan Medrese Camii • Kahire 1 Mısır 

halinde olan minare altta kare şeklinde, 
üstte yuvarlaktır. Bunun da ünlü isken
deriye Feneri'nden ilham alınarak yapıl
dığı bir faraziye olarak ileri sürülmüş

tür. Avlunun karşı tarafında medrese bu
lunmakta, yan kenarlarında ise hücre
ler sıralanmaktadır. Dört eyvanlı cami ör
neklerinden Melik Camii'nde ( 1319) esas 
harimi teşkil eden büyük eyvanın. av
lu genişliğini de aşan enine bir salon 
halini aldığı görülür. Dört eyvanlı büyük 
Memlük manzumelerinin hiç şüphesiz 
en muhteşem örneği, 1356- 1363'te ya
pılan Kahire'deki Sultan Hasan Medre
se-Camii ile türbesidir. Muntazam kes
me taştan yapılmış yüksek ve çok katlı 
cephesi ve bu cephenin abidevi karakte
rini bilhassa belirten yüksek cümle ka
pısı dikkati çeker. Ortadaki büyük avlu
nun etrafında dört eyvan bulunmaktay
sa da bunlardan yalnız güneydeki esas 
büyük eyvan camidir. 86 ayak yüksekli
ğindeki bu cami eyvanı Makrizi tarafın
dan meşhur Tak- ı Kisra'ya benzetilir. Bi
nanın dış sınırı ile dört eyvanın araların
da kalan kısımlar ise küçük iç avlular et
rafında toplanan hücrelerden ibaret bi
rer medresedir ki. bunların her biri dört 
mezhepten birine tahsis edilmiştir. Kub
beli türbe, caminin kıble duvarı önüne bi
tişik olarak yapılmıştır. Bu manzumenin 
ikisi kıble duvarı üstünde, ikisi methalde 
dört minaresi olması düşünülmüşse de 
bunlardan ikisi yapılmamış, ikisi de za
manla yıkılmıştır. Aynı plan, küçük fark
lar ve bilhassa cami hariminin derinliğin
den ziyade enine açılması suretiyle Emi
rü'I-Yüsufi Camii 11373), Berkuk Medre-
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sesi ve Camii ( 1386) ve aynı özellikleri 
gösteren diğer eserlerde de uygulan
mıştır. Bu sonuncuda beşik tonoz yeri
ne ahşap çatının tercih edildiği görülür 
ki bunun sebebi belki de iklim şartların
da aranmalıdır. 

Filistin'de şimdi İsrail sınırları içinde 
kalan Safed'de 1275-1276' da yapıldığı 
ileri sürülen Camiu'l -ahmer, son derece 
değişik ve ilgi çekici bir mimariye sahip
tir. Mukarnaslı bir taçkapısı olan cami 
kare bir plana sahip olup ortada dört pa
ye ile dokuz bölüme ayrılmıştır. Bunlar
dan mihrap önündeki kubbeHdir. Diğer
leri ise çapraz tonozlarla örtülmüş, yal
nız tam ortadakinin tonozu süslü bir bi
çimde işlenmiştir. Böylece burada Türk
ler'le Asya'dan gelmiş olmasına ihtimal 
verilen cami mimarisinde yeni ve değişik 
bir uygulamanın örneği ile karşılaşılır. 

Çerkez Memlükleri döneminde med
reselerin ewelki önemlerini kaybetme
sine karşılık cami etrafında gelişen man
zumelerde yeni birtakım ilaveler ortaya 
çıkmıştır. Bunların başında genel olarak 
bir türbe ile birleşen sebil ve küttab (mek
tep) gelir. M em lükler döneminde cami 
ile birlikte muhteşem kubbeli anıtlar ha
lini alan türbeler arasında Kahire'de ya
pılan Sultan Berkuk Camii dikkati çeker. 
Tam bir simetriye uygun olarak yapılan 
bu büyük bina cümle kapısında çifte mi
nareye, geniş bir avluya ve harimin iki 
tarafında yüksek kubbeli birer türbeye 
sahiptir. Türbe, sebil ve camiden ibaret 
bu manzumenin küçük ölçüde bir örne
ği olarak Kahire'de 1430'da yapılan Cev
her Lala Camii'nde (Medresetü Cevher el
lala) yan eyvanlar eski önemlerini kay
bederek adeta küçük bir hücre haline 
gelmiş, esas eksen üstündekiler ise avlu 
ile aynı genişHğe ulaşmıştır. Ancak bun
lardan da geridekinin çok kısalmasına 
karşılık esas harim eyvanı, yani cami kıs
mı çok derinleşmiştir. Böylece burada 
dört eyvanlı cami tipinin hayli değişmiş 
olduğu görülür. Yine Kahire'de medre
se. türbe ve sebilden meydana gelen kü
çük bir manzumenin merkezinde yer 
alan Kayıtbay Camii aynı mimari özellik
leri gösterir. Yalnız burada mihrap ey
vanının genişliği avlu genişliğini de aş

mış, buna karşılık arka eyvan daha da 
daraltılmıştır. Bu enine genişleme ile bir
likte yine ahşap düz çatı kullanılmıştır. 
Kayıtbay Camii'ndeki mimari özellikle
rin ishakr ( 148 1 ı ve Gani Bey ( 1427) ca
milerinde de bulunması bunun genel
leştiğini gösterir. Yan eyvanlar küçük 
hücreler halini almış, minareler çok süs-
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lenmiştir. Bu son özellik, kalabalık süs
lemeye önem veren Memlük sanatı için 
tabiidir. 

Mısır dışında Afrika'da İslamiyet'in ya
yıldığı yerlerde de oldukça eski tarihli ca
milerin bulunduğu bilinmekteyse de bun
lar hakkında yeteri kadar bilgi edinile
memektedir. Yalnız Kenya Gedi'deki en 
önemli caminin 1450'ye doğru yapıldığı, 
iki defa tamir edildikten sonra 1600-
1650 arasında şehir terkedildiğinde ha
rap olduğu tesbit edilmiştir. Bu da kla
sik Arap camileri mimarisinde yapılmış 
çok payeli bir binadır. 

D) Yeni İsliimi Dönem. 1. İran. Moğol ve 
Türk idaresinden sonra iran'da kurulan 
Safevi idaresi zamanında XVI-XVII. yüz
yıllarda büyük camiler yapıldığı bilinmek
tedir. Bu dönemin en büyük ölçüdeki 
camii, Şah Abbas'ın isfahan'da Meydan-ı 
Şah 'ın bir kenarına 1603'te yaptırdığı 
Şeyh Lutfullah Camii'dir. Muhteşem bir 
cümle kapısına sahip olan bu kubbeli 
binada ve bu devrin camilerinde dikka
ti çeken en önemli husus. yapıların iç 
ve dışlarının renkli çinilerle tezyini ve çi
ni yazı kuşakları ile süslenmesidir. Ay
nı meydanın diğer tarafında, Şah Ab
bas'ın 1616'da tamamlanan Mescid-i 
Şah adındaki camii ise plan bakımından 
aviulu ve dört eyvanlı cami tipinin yeni 
bir örneğidir. Meydanın ekseniyle cami
ninki aynı olmadığından çifte minareli 
cümle kapısı meydanla cami arasındaki 
irtibatı sağlayacak şekilde eğri olarak 
yapılmıştır. iç avluya açılan eyvaniardan 
ortadaki daha geniş olup mihrap önün
deki büyük kubbeli kısma bitişiktir. Yan 
eyvanların da önlerine yin~ kubbeli bi
rer mekan eklenmiştir. Geleneksel tip
te bir yenilik olarak kubbeli harimin iki 
yanında, her biri sekizer kubbe ile örtü
lü, derinliğine uzanan birer salon ve re
vaklı birer avlu vardır. Böylece Mescid-i 

XVII. yüzyıl başlarına ait Mescid · i Şah- isfahan 1 ira n 

Şah. esas şemasının eski geleneğe uy
gun olmasına karşılık bazı yeniliklere 
de sahiptir. iran'da bu dönemde ayrıca 
büyük, muhteşem meşhedler yapılma
sına da önem verilmiştir. Safevi ailesi
nin kurucusu Şeyh Safiyyüddln-i Erde
bm (ö. 1334) için Erdebil'de yapılan meş
hedin, kubbesi yıkılmış olan cami kısmı 
sekiz köşeli planı ile bir istisna teşkil 

eder. Ek binalar arasında yer alan ve 
Çinihane denilen hazine ve kütüphane 
binası ise dört kanatlı yonca şeklindeki 
planı ile doğrudan doğruya hıristiyan me
zar binalarını hatırlatır. Duvarları nişler 
ve bilhassa binanın dışına zengin bir gö
rünüş veren renkli çinilerle süslü olan 
bu caminin yine büyük bir meydana açı
lan cümle kapısı da Şah ll. Abbas zama
nına aittir ( 1648) Meşhed'de esası hayli 
eski olan, 819'da ölen Şiiler'in sekizinci 
imamı Ali er-Rıza için yapılan cami de 
Safeviler devrinde ve 1855'e kadar ge
niş ölçüde tamir ve ilavelerle zenginleş
tirilmiş, içi ve dışı tezyin edilmiştir. Çok 
büyük ve muhteşem bir manzume teş
kil eden imam Ali er-Rıza Meşhedi'nin 
kubbeleri altın yaldız. iç ve dış duvarları 
ise zengin çiniler ve aynakarl tezyinatla 
kaplanmıştır. iran'daki diğer büyük meş
hedlerden biri de Kum'da Hz. Fatıma 

Meşhedi ' dir. Şah ı. Abbas zamanında ya
pılan Fatıma ei-Ma'süme Camii, XIX. yüz
yıl başında Feth Ali Şah tarafından esas
lı bir şekilde tamir edilmiştir. Çok büyük 
bir avlu etrafında toplanan dört aviulu 
normal bir cami olan bu eserin altın yal
dızlı ana kubbesi. şekil bakımından her 
ne kadar Asya kubbelerine uygun ise 
de gövdeleri renkli tezyinatlı minareler. 
en tepede olan üstleri kapalı şerefele
riyle değişik bir zevke işaret ederler. 
Irak'ta iran ' ın nüfuzu altında olduğu 
müddetçe, özellikle 1638'e kadar Şiiler'
in kutsal tanıdıkları yerlerde yapılan ca
miler de bu esaslara uygun olarak mey
dana getirilmiştir. Kerbela'da Hz. Hüse
yin'in makamı üstünde kurulan Meşhed-i 
Hüseyin, Küfe yakınında Necefte Hz. Ali'
nin mezarı, Samerra'da 874'te on ikinci 
imarnın kaybolduğu yerde yapılan meş

hed ve nihayet Bağdat'ta yedinci ve do
kuzuncu imamların mezarları üstünde 
kurulan Kazımiye Külliyesi, Irak'taki baş
lıca dört büyük Şii meşhedini teşkil eder. 
Hepsi de muhteşem dış görünüşleri, so
ğan biçiminde altın yaldızlı kubbeleri, 
"güldeste" adı verilen. üstleri birer sa
çakla örtülü şerefelere sahip minarele
riyle çok uzaklardan kendilerini belirtir
ler. Geniş bir sahayı kaplayan ve çeşit
H ek binaların ortasında bulunan bu tür
be ziyaretgah camiierin içinde Bağdat'ta 



Kazımiye Camii, nisbetli dört minaresiyle 
(diğerlerinde ikişer minare vardır ) ahenk
li bir siluete sahiptir. 

z. Hint. Türk-iran-Hint sanatlarının ka
rışımından meydana gelen Hint-islam 
sanatı bu eklektik karakterinden sıyrı

lamamıştır. Gucerat camilerinde Hint 
üslübunun hakimiyeti daha açık görü
lür. Ahmedabad'da 1500'e doğru yapılan 
Rani Rupavati/Kraliçe Camii'nin cephe
sinde de islam mimarisi unsurlarından 
sivri sakin hatlı büyük eyvan kemeriyle, 
ileri taşkın ve tamamen Hint üsiGbunda 
kalabalık tezyinatlı, hareketli iki minare 
kaidesinin (minarelerin üst kısımları 1819'
da y ı k ılm ı şt ı r) yer aldığı görülür. Ayrıca 
cephenin yan kanatlarında üstleri kon
sollu yağmurluklu, şahnişin halindeki 
taşkın pencereler de tamamen HindO 
saray mimarisinden alınmış unsurlar
dır. Bu caminin harimindeki istinatlar, 
eski Jain tapınaklarından devşirilen iş

lenmiş parçalardır. Aynı hususlar Ahme
dabad'da. Ahmed Şah'ın 1423'te yaptır
dığ ı on beş kubbeli Mescid-i Cum'a'da ve 
XV. yüzyıl sonlarına ait Muhafız Han ve 
Sipri camilerinde de kendilerini göste
rirler. Bu son iki camiden ilki, başlıca 

Hint sanatı özelliği olarak sütun demet
leri halindeki çifte minareye, diğeri ise 
bir HindO sarayı cephesi gibi olan cephe 
taksimatma sahiptir. Hint- islam sanatı 
mimaride büyük bir yenilik yaratmama
sına karşılık mermer işçiliğinde çok bü
yük bir hamle kaydetmiştir ki bunun en 
güzel örneği, XVI. yüzyıla ait Seydi Sey
yid Camii'nin adeta dantela gibi oyul
muş mermer şebekeli pencereleridir. Pa
yeli büyük camiierin yanı sıra daha küçük 
camiler için, yan yana üç kubbenin ört
tüğü enine açılan bir harimden ibaret bir 
tip daha kabul edilmiştir. Bu tipi Delhi'de 
XV. yüzyıla ait Bara Gumbad Camii'nde 
bulmak mümkün olduğu gibi 1505'te ya
pılan Delhi"deki Mothki Mescidi'nde de 

oeıhi yakınındaki Kaı·a·i Köhne Camii . Hindistan 

görmek mümkündür. Kemerli bir sunf 
terasın üzerinde olan caminin bu özelli
ği. sonraları Hint cami mimarisinde ge
nel bir karakter halini alır. Hint-Türk im
paratorları döneminde ana çizgileri böy
lece belirmiş olan cami mimarisi aynı 

esaslar içinde gelişmiştir. Delhi yakının 

da 1539-1545 yılları arasında Hümayun'
un başlatarak ondan sonra Sirşah'ın bi
tirtliği Ka l'a-i Köhne Camii enine uzanan 
dar bir binadır. Harimdeki üç ana bölü
mün üstleri taştan birer kubbe ile örtül
müş, yanlarda ayrıca yarım kubbelerle 
desteklenmiş daha küçük kubbeli birer 
bölüm yapılmıştır. Bölümleri karşılayan 
cephe eyvaniarının ortalarında konsolla
ra dayanan balkonlar vardır. Tezyinatta 
Türk-islam üsiObunun hakim olmasına 
karşılık balkanlar. bilhassa kubbe geçişi
ni temin eden konsollar, yarım sütunlar 
tamamen HindO üsiObundadır. Bu ülke
de plan bakımından önemli yenilikler 
gösteren iki camiden birincisi, Ahme
dabad'da 1452 tarihli Rakiye Melik Şaban 
Camii'dir. Burada kıble duvarına doğru 
tedricen daralan bir dış çevre vardır. 

Küçük kubbelerle örtülen, payelerle ay
rılmış bu mekanlar, tam ortada sekiz 
payeye dayanan büyük bir orta mekanı 
çevirmektedir. ikinci önemli eser olan. 
isanpOr'da imadülmülk'ün XVI. yüzyılda 
yapılan camii ise Batı Anadolu'da Mani
sa Ulucamii ile büyük benzerlik göste
rir. Enlemesine uzanan payeli dikdörtgen 
harimin. mihrap önünde sekizgen bir 
mekanı örten büyük bir kubbesi vardır. 
Erken Osmanlı döneminin çok kubbeli 
ulucami mimarisinin bir benzerini de 
Seydi Seyyid'in 1572 tarihli Lal Dervaze 
Camii'nde bulmak mümkündür. Enine 
uzun bir dikdörtgen biçiminde, dışı kes
me taş kaplı bu camide, her bir dizide 
beş tane olmak üzere üç sıra halinde 
on beş kubbe harimin bölümlerini ört
mektedir. iki yuvarlak gövdeli minare 
de Bursa Ulucamii'nde olduğu gibi giriş 
cephesinin ilk köşesinde yükselir. Ekber 
Şah (1556-1605) tarafından Agra'nın 37 
km. uzağında kurulan FetihpOr Sikri şeh
rinde bu şehrin kuruluşuna sebep olan 
velf Selim Çiştfnin mezarı etrafında "Kabe 
benzeri olarak" inşa edilen Cuma Mescidi 
de bu çifte üsiObun kaynaşmasından 

doğmuş bir eserdir. Burada Hindü üslü
bunda payeler kullanılmıştır. Ayrıca sivri 
kemerli eyvanların tezyinatının Selçuklu 
üslübunda olmasına karşılık avlu revak
larının üstündeki localar Hindü üslübu
nun hakimiyetine işaret eder. Muazzam 
bir merdivenin nihayetinde yükselen ve 
çokgen şeklinde dışarı taşkın 41 m. yük-
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sekliğinde abidevi dış cümle kapısı ( 160 ı ı. 
her iki üslübun da izlerini gösteren muh
teşem bir eserdir. Caminin mihrabı ise 
tamamen iran-Türk üslübundadır. ı. Ali 
Adil Şah zamanında (ı 557- ı 579) başla
nan ve inşaatı bitmeyen, kapladığı alan 
11.000 m2'den fazla olan devasa ölçülü 
Bicapür Camii de plan bakımından payeli 
camilerle Hindü tapınaklarının bir karışı
mıdır. Geniş bir aviuyu takip eden harim. 
kırık sivri kemerler ve her biri ancak içe
riden belirli kubbeciklerle örtülü kare 
bölümlere ayrılır. Bu otuz altı küçük bö
lümün ortasındaki mihrap önünde ise 
dokuz bölümlük bir sahayı örten basık 
fakat hakim bir ana kubbe bulunmak
tadır. Ancak Hint'te ana kubbeli payeli 
cami tipi yerine. birsırada üç kubbenin 
örtlüğü enine harimden ibaret cami tipi
nin tercih edildiğini birçok örnek göster
mektedir. Şahcihanabad'da Şah Cihan'ın 
1644-1658'de yaptırdığı Mescid-i Cum'a 
bu tipi n en büyük ölçüdeki örneği dir. 1 O 
m. yüksekliğinde bir teras üzerinde kır
mızı kum taşı ve mermerden yapılan bu 
caminin büyük bir dış merdiveni. hey
betli eyvana sahip bir dış cümle kapısı 
ile revaklı avlusu vardır. Yine bir eyvan
la geçilen harim ise üç kubbe ile örtül
müştür. La hor'da 1674 'te Evrengzib ta
rafından inşa ettirilen Padişahf (Badşa
hf) Camii. aynı hükümdarın Benares'te 
Ganj ırmağı kıyısında, Hindülar'ın mukad
des yıkanma yerlerinde ve Şiva'nın en 
kutsal tapınağının yerinde kurdurduğu 
küçük cami hep bu mimari tipin örnek
leridir. Hepsinin birleştikleri husus. ca
minin oldukça yüksek bir terasın üstün
de kurulması, abidevi bir dış cümle kapı
sı. bir avlu, bu avluya açılan üç eyvanlı bir 
harim cephesine ve bir sırada üç kubbe
nin örtlüğü bir harime sahip olmalarıdır. 
Evrengzib'in Lahor'da inşa ettirdiği cami
nin 161 metreyi bulan boyu ve eni ile is
lam aleminin en büyük ibadet yerlerin
den olması da ayrıca dikkati çeker. Bu 
dört minareli camide 100.000 kişinin 

namaz kılabiieceği söylenmektedir. Ay
nı tip. Delhi'de 1659 tarihli Müti (inci) 
Mescidi, Agra'da Nagina Camii'nde ol
dugu gibi çok daha küçük ölçüdeki ve 
mermerden inşa edilmiş zarif görünüşlü 
saray camilerinde de uygulanmıştır. Müti 
Mescidi tamamen beyaz mermerden olup 
temiz. sakin hatlara sahiptir. Harimi ka
lın payelere binen dilimli sivri kemerler
le bölümlere ayrılmıştır. Burada ağır 

Hindü süslemesi görülmez. Nagina Ca
mii ise Şah Cihan tarafından saray ka
dınları için yaptırılmıştır. Beyaz mer
merden olan bina. kıble duvarına para-
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Jel iki sıra payeye sahiptir. Üstünü di
limli kemeriere oturan üç kubbe örter. 
Daha kesin bir karakter alan Hint-Türk
islam mimarisi. bu son eserlerde soğan 
biçimli kubbe ile iç kenarlan çıkintılı ke
merlerin revaç bulduğunu gösterir. Del
hi'de XVIII. yüzyılda yapılan Soneri Ca
mii de bunlardan biridir. Hint cami mi
marisinin sonraki gelişmesi, Türk hüküm
darlar devrinde kurulan esaslara göre 
devam etmiştir. XVIII. yüzyılda Leknev'de 
yapılan imambara Camii. bütün büyük 
ölçülerine rağmen monoton bir ifadeye 
sahip olmaktan kurtulamamıştır. islama
bad'ın yanında Ravalpindi'nin 110 km. 
kadar güneyindeki Büyük Cami {Jhelum 
Camii). bir ırmağın hemen kenannda bu
lunması bakımından dikkat çekicidir. Bu
rada ince gövdeli fakat kalın şerefeli mi
narelerden başka cami binasının köşe
lerinde yerli Hint mimarisinin ilhamı ile 
yapılmış, şahnişin biçiminde. ince sütun
lara dayanan saçaklı köşklerin varlığı gö
rülmektedir. 

3. Osmanlı Türkleri. Cami mimarisi bu 
yeni dönemde, önceki dönemde başla
mış olan yeni tipler ve tertipler arama 
yolundaki tecrübelere devam ederek yep
yeni sonuçlara ulaşabilmiştir. Az bir za
man içinde varılan bu birbirinden farklı 
ve diğer İslam ülkelerinde pek rastlan
mayan çok ileri sonuçlar. Türk sanatı
nın bu devirdeki canlılığını gösterir. Şu
rası bir gerçek ki önceleri, henüz tanı
nan örnekler çok sınırlı ve bunlar hak
kındaki bilgiler yanlış veya eksik iken 
iddia edildiği gibi bu eserlerde Bizans 
sanatının tesirini aramak doğru olmaz. 
Bizans sanatının son safhası ile, çağda
şı ve istanbul'un fethini hemen takip 
eden Osmanlı-Türk mimarisi arasında 

aynı kaynaktan beslenen geleneğin de
vamına işaret eden izlere rastlanmaz. 
Ancak erken Bizans devrinde bir tecrübe 
eseri olarak yapılmış olan ve gerek ölçü
leri gerekse kullanılan mimari usuller ba
kımından eski Roma geleneklerine bağlı 
olan istanbul'daki Ayasofya, Türk mimar
Iarına yeni tecrübelerinde faydalı bir ör
nek olmuştur. Bu devirde de yine çeşitli 
eski tipler uygulandığı gibi yeni tecrübe
lere de girişilmiştir. Camiler bulundukları 
yerlere göre ayrıntılarında bazı farklılık

lar da gösterirler. Rumeli'nin bazı yerle
rinde aşırı derecede uzun minareler ya
pılmış, Tiran'da Edhem Bey Camii. Ma
kedonya'da Kalkandelen Camii gibi bazı 
eserlerde camiierin içieri ve hatta dış 
cepheleri bütünüyle renkli kalem işi na
kışlarla bezenmiştir. Yeniçağ'daki Os-
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manlı dönemi camileri geçiş, klasik ve 
yabancı tesirler devirleri olmak üzere 
başlıca üç safhada incelenebilir. 

a) Geçiş Dönemi Camileri. Osmanlı Dev
leti fetihlerle yeni ülkelere sahip oldukça 
buralardaki şehir ve kasabalarda bulunan 
kiliselerden en büyüğünü, bir bakıma fe
tih alameti olmak üzere camiye çevirmiş
tir. Şimdi harabe halinde olan Antalya'da 
Şehzade Korkut. Karadeniz Ereğiisi'nde 
Orhan Bey. Tirilye'de (Zeytinbağı) Büyük 
Cami. Trabzon'da Yenicuma camileri eski 
kiliselerdir. Selanik Türk idaresinde iken 
birçok kilise Kasımiyye. Hortacı Süleyman, 
ishakıyye, Suluca, Eskicuma vb. adlarla 
camiye çevrilmişti. Bunun için kıble isti
kametine uygun bir mihrap yapılmış, 
minber ve kürsü gibi gerekli olan şeyler 
ilave edilerek minare. şadırvan inşa edil
miştir. Kiliseden çevrilen camiler bazan 
devrinde fethin gerçekleştiği padişahın. 
bazan da vezirlerin evkafındandır. Baş
ta istanbul'daki Ayasofya olmak üzere 
Edirne, İznik. Trabzon. Vize. Enez. Sof
ya, Selanik, Ohri ve Benefşe'de (Monem
basia) eski Bizans kiliseleri, Kıbrıs 'ta Lef
koşe'de gotik mimarili Katolik katedrali 
"Ayasofya Camii" adıyla ibadete uygun 
hale getirilmiştir. istanbul, Atina, Amas
ra'da olduğu gibi bazı yapılar ise Fatih 
veya Fethiye camii adıyla anılmıştır. Başta 

istanbul olmak üzere birçok yerleşme ye
rinde eski kiliseler hayır sahipleri tarafın

dan peyderpey camiye çevrilmiştir. istan
bul'da Küçük Ayasofya. Hıraml Ahmed 
Paşa, Koca Mustafa Paşa, İmrahor İlyas 
Bey, Bodrum (Mesih Paşa). Kariye, Atik 
Mustafa Paşa, Fenari Ysa. Vefa Molla 
Güranl. Zeyrek. Eski imaret vb. camiler 
bunlardandır. 

Geçiş döneminde daha bir süre payeli 
ve çok kubbeli cami mimarisine sadık ka
lındığını bazı yerlerdeki örnekler göster
mektedir. Alaşehir'de iki sütunun yardı
mıyla altı kubbenin örttüğü 1465'e doğ
ru yapılan Şeyh Sinan Camii, Küre'de yal
nız derinliğine sıralanan bölümleri kub
beli. diğerleri ise tonozlu 1472 tarihli 
Hoca Şemseddin Camii, Sofya'da ortada 
dört payenin yardımıyla dokuz kubbe
nin örttüğü 1474 yılına doğru yapılmış 
Büyük Cami (Mahmud Paşa Camii). Kas
tamonu'da yine dokuz kubbeli ve 1506'
da yapılarak 1746'da genişletilen Nas
rullah Paşa Camii, Tokat'ta dört payeye 
dayanan. dokuz kubbeli Takyeciler Ca
mii. bu tipte yapıların başlıca örnekleri
dir. istanbul'da her ne kadar çok kubbe
li bir ulucami yapılmamışsa da Karagüm
rük'te Vezir Atik Ali Paşa (ö. ı 51 ı) tara-

fından inşa ettirilen camide bu mimari 
şekil uygulanmıştır. Bu caminin. iki sü
tun yardımıyla eşit büyüklükte altı kub
benin örttüğü enine uzanan dikdörtgen 
biçiminde bir harimi vardır. 

Edirne'de Üç Şerefeli Cami ve Mani
sa'da Ulucami ile önceki dönemde orta
ya çıkmış enine uzanan cami tipi ise da
ha gelişmiş olarak istanbul'da Mimar Si
nan-ı Atik tarafından 1462-1 470 yılları 
arasında yapılan ilk Fatih Camii'nde uy
gulanmıştır. 1765 zelzelesinde yıkıldığı 
için III. Mustafa tarafından daha değişik 
biçimde şimdiki şekliyle yeniden yapılan 
bu binanın bazı eski kısımları hala dur
duktan başka ilk planı hakkında da bilgi 
veren belgeler vardır. İlk Fatih Camii'nde 
revaklı aviuyu takip eden harim. büyük 
bir kubbe ve bunu mihrap yönünde des
tekleyen bir yarım kubbe ile örtülmüş, 
bu merkezi mekanın iki yanında tab
haneli camilerdeki gibi duvarlarla değil 
sadece sütunlarla ayrılmış kubbeli üçer 
bölüm sıralanmıştır. Fatih Camii istan
bul'un siluetine hakim bir tepede, bütü
nüyle simetrik bir plana göre düzenlen
miş büyük bir manzumenin merkezini 
teşkil eder. Türk sanatının bu en geniş 
ve en zengin külliyesi birçok medrese, 
darüşşifa, tabhane, türbe, kervansaray, 
hamam ve çarşıdan meydana gelmişse 
de bugün bunlardan birçoğu (medrese
Jerin bir kısmı, hamam, çarşı, darüşşifa) ta
mamen ortadan kalkmıştır. Fatih Ca
mii'nin mimari bakımdan en yakın ben
zeri, Atik Ali Paşa'nın yaptırdığı Çem
berlitaş'ta kendi adıyla anılan camidir. 
Burada da büyük kubbeli mekanın kıb
le tarafında yarım kubbeli bir çıkıntı, iki 
yanlarda da harimden birer sütunla ay
rılmış yan kanatlar vardır. 

Üç Şerefeli Cami'nin benzerleri olarak 
X.V. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tah
min edilen. fakat her kısmının aynı za
mana ait olup olmadığının incelenmesi 
gerekli Tokat'ta Güdükminare Camii, Ma
nisa'da 1474 tarihli Sinan b. Abdullah ' ın 

yaptırdığı Çaşniglr, 1484 tarihli ivaz Pa
şa (Çaybaşı). IL Bayezid'in zevcesi ve I. Se
lim'in annesi Hüsnüşah Hatun için 1491 '
de inşa edilen Hatuniye camileri hep bu 
tipin örnekleridir. Hayrabolu'da 1496 ta
rihli Güzelce Hasan Bey Camii, Manisa'
da Kan ün i Sultan Süleyman 'ın annesi 
Hafsa Sultan için 1522'de inşa edilen 
Sultan Camii, aynı tipin oldukça küçük 
ölçüde uygulanışını gösteren örnekler
dir. Türk cami mimarisinin gelişmesinin 
bir halkası olan bu tip, kısa süre içinde 
yerini daha değişik biçimlere bırakmış-



istanbul 'da eski Fatih camii'nin p l anı 

tır. Bu da harimin ana mekanının iki ya
rım kubbe ile örtüldüğü tiptir. 

Bu tip bilindiği kadarıyla ilk olarak İs
tanbul'da 'J0.1. yüzyıl sonunda eski bir ki
liseden çevrilen Koca Mustafa Paşa Ca
mii'nde uygulanmıştır. Ayn ı şema. 1 501 -
1505 tarihlerinde yine istanbul'da muh
temelen Mimar Hayreddin tarafından 

yapılan Beyazıt Camii'nde abidevi şekli
ni bulmuştur. İlk Fatih Camii'nin bir ka
deme daha gelişmiş şekli olan bu bina
da, ana eksen üzerinde sıralanan esas 
kubbe ile iki yarım kubbe ve yanlarda 
ana mekandan paye ve sütunlarla ayrıl
mış kubbeli bölümler vardır. Bu plan ana 
çizgileri bakımından Ayasofya'yı hatırlat
tığından iki yapı arasında bir bağlantı 
kurmak isteyenler çıkmıştır. Halbuki Aya
sofya ve Beyazıt birbirine benzer neti
ceye ayrı yollardan giderek ulaşmışlar
dır ve bu arada Ayasofya'nın rolü, böyle 
bir tecrübeye girişen Türk mimariarına 
müşahhas bir misal teşkil etmekten iba
ret kalmıştır. Gösterişli revakların çevre
lediği bir avluya sahip olan Beyazıt Camii. 
yanlarda dışarı taşan tabhaneleri ve bun
ların köşelerinde yükselen en üst derece
de estetik değerlerini bulmuş minarele
riyle dış mimarinin de gelişmesini ta
mamladığının delilleridir. Fatih ve Edir
ne'deki Beyazıt camileri gibi büyük bir 
imaret manzumesinin merkezi olması
na rağmen bu camiyi saran çeşitli hayır 
binaları, Fatih Camii'ndeki gibi tam si
metrik bir düzene göre değil yeni bir şe-

hircilik anlayışı ile adeta şehrin bir bölge
sine serpiştirilmiştir. 

Küçük ölçüdeki bazı ibadet yerlerinde 
ise istanbul içinde ve dışında pek çok 
örneklerine rastlanan tek kubbeli cami 
tipi uygulanmıştır. Bunlarda genellikle 
iki veya üç bölümlü, dışarıya açık bir son 
cemaat yerini takip eden bir kubbenin 
örttüğü kare şeklinde bir harim bulu
nur. Bursa'daki binalarda renkli bir görü
nüm sağlayan taş ve tuğla örgülerinin 
varlığı dikkati çektikten başka Osmanlı 
mimarisinin sonraları bütünüyle prog
ramından çıkardığı. ön cephede yükse
len duvar da görülür. Tek kubbeli cami
lerin istanbul'daki en güzel örneği, 1491 
yılında yapılan, kesme taş kaplamalı ve 
üç bölümlü son cemaat yerine sahip Sul
tanahmet'teki Firuz Ağa Camii'dir. Bu 
hususta en abidevi yapı , şüphe yok ki 
Üsküp'te 'J0.1. yüzyıl sonlarında veya 'J0.11. 
yüzyıl başlarında yapılan Mustafa Paşa 
Camii'dir. Edirne'de Beyazıt Külliyesi'nin 
ortasında bulunan büyük Beyazıt Camii 
ile ondan az sonra yapılan istanbul'daki 
Sultan Selim Camii de tek kubbeli ca
milerin en büyüklerindendir. Her ikisin
de de esas kitleye iki yandan bitiştiril

miş olan tabhaneler, bu camileri aynı 

zamanda tabhaneli camiierin en abidevi 
olanları arasına sokmaktadır. 

Bu dönemde küçük mahalle mescid
leri, genellikle üstü kiremit kaplı ahşap 
bir çatının örttüğü, dikdörtgen bir me
kandan ibaret basit yapılardı. Bunlar
dan bazılarının sütunlu, kemerli son ce
maat yerleri vardı . Cami kitlesinin, ölçü
lerine nisbetli mütevazi minareleri de ih
mal ed il memişti. Bu minareler bazan ah
şaptan yapılıyor, bazan da ait oldukları 
caminin küçüklük ve basitliğini giderip 
dikkati çekmek istercesine çok değişik 
biçimlerde inşa ediliyordu. İstanbul'da 
böyle ahşap çatılı küçük camiierin en gü
zeli. 'J0.1. yüzyılın sonlarına ait Yatağan 
Camii'dir. Yine Fatih döneminde yapılan 
Samanveren Camii. dış cephelerindeki 
taş ve tuğla örgüsü yanında minaresin
deki tuğla süsleme ve şerefe çıkintısı 

olmaksızın yapılan ezan okuma yerin
deki baca şeklinde pencerelerle dikkati 
çeker. Tahtakale'de han ve iş yerleri ara
sında sıkışıp kalan Timurtaş Mescidi ise 
duvarının bir kenarına asılı cumba biçi
minde ve sadece dört ezan penceresi olan 
bir minareye sahiptir. 'J0.11. yüzyıl baş

larında Kadı Emin Nüreddin'in inşa et
tirdiği Surmalı Mescid, burmalı yivlerle 
süslü minare gövdesi bakımından önem
lidir. Esas bina ise basit bir dörtgen me-
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kan halinde olup son cemaat yeri dev
şirme sütunlara oturan kemeriere sa
hiptir. Ahenkli biçimde kullanılmış taş 

ve tuğla malzeme dış görünüşe renk ver
miş olup yirmi yıl kadar önceki tamir
de yapılan ahşap çatı binanın bütününü 
örter. 

Zaviye-camilerin (tabhaneli camilerin) 
bu dönemde oldukça fazla sayıda yapıl
dığı görülmektedir. Edirne' de 1484-1488 
arasında yapılan Beyazıt ve İstanbul'da 
1 S20-1522'de inşa edilen Yavuz Selim 
camileri. bu tipin selatin camilerinde 
uygulanışını gösteren örneklerdir. Bun
larda tabhanelerin ortalarına kapalı av
lu hatırası olarak, kubbesinde bir aydın
lık feneri bulunan bir orta safaya açılan 
dört eyvan ile köşelerde dört oda bulu
nur. Amasya'da bir külliyenin merkezi 
olan Beyazıt Camii'nin de esasında bu 
tipte bir yapı olduğu sanılır. Tabhaneli 
camiler genellikle devlet ileri gelenleri 
tarafından yaptırılmıştır. Kapalı avlu kıs
mı kubbe. kıble tarafındaki bölümü eşit 
veya daha küçük bir kubbe ile örtülü 
olanlar arasında. Bursa Karacabey'de 
1456'da yapılanKaracaBey Camii. istan
bul'da iç kemeri birer dehlizle ayrılan 
tabhane odalarına sahip 1464 tarihli 
Mahmud Paşa, dış duvarlarının taş ve 
tuğla işçiliğiyle dikkati çeken 1465 ta
rihli Murad Paşa, Üsküp'te 1470'e doğ
ru yapılan ve aynı duvar örgüsüne sahip 
isa Bey. Selanik'te İshak Paşa (Alaca). 
inegöl'de aynı baninin eseri diğer İshak 
Paşa, Afyonkarahisar'da 1472'ye doğru 
inşa edilen Gedik Ahmed Paşa, Filibe'de 
Şehabeddin Paşa, Edirne'de Muradiye 
camileri bu tipin başlıca örnekleridir. 

Fatih Sultan Mehmed devri tabhaneli camilerinden Rum 

Mehmed Paşa Camii - Üsküdar 1 istanbul 
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Tokat 'ta Il. Bayezid'in annesi Gülbahar 
Hatun adına 1485'te yapılan Hatuniye, 
Amasya· da 1486 tarihli Mehmed Paşa , 

istanbul'da 1485 tarihli Davud Paşa ca
mileri ise tabhaneli camiler arasında tek 
kubbeli ve yanlarında odaları bulunan 
yapılardır. Bunların hepsinin revaklı son 
cemaat yerleri vardır. istanbul Üsküdar·
da 1473 tarihli Rum Mehmed Paşa Ca
mii'nde büyük kubbeli harimin kıble ta
rafında bir yarım kubbe vardır. Tire'de 
Yeşilce ve Edirne'de Beylerbeyi camile
rinde kıble tarafında zengin geçiş un
surları ile süslü, dışarı taşkın ve tonozlu 
namaz yerleri mevcuttur. 

b) Mimar Sinan ve Takipçileri Dönemi 
(Klasik Dönem) . Artık özelliklerini kesin 
şekilde bularak gelişme yolundaki yönü 
açıkça çizilen Osmanlı-Türk mimarisin
de cami, Mimar Sinan ve onun üslübu
nu devam ettiren mimarlar döneminde 
gerek yapı sanatı gerekse yer seçilme
si. şehirlerin imar programı. dış hatla
rın güzelliği gibi hususlarda en yüksek 
seviyesini bulmuştur. Bu camilerde za
rif, sade fakat özgün ve her şeyi ölçülü 
olarak kullanan bir üslüp, çini. mermer, 
mala ka ri veya kalem işi nakış gibi süsle
menin bir bütün olarak düşünüldüğünü 
gösterir. Cami inşasında zaman zaman 
eski bazı tipiere uyulmakla beraber önem
li yenilikler de getirilmiştir. 

Önceki dönemde başlamış olmakla be
raber bu dönemde çok sayıda inşa edi
len menzil külliyelerindeki camiler de 
ayrı bir tür teşkil ederler. Anadolu'da 
ve Rumeli'de doğu ve batı yönlerinde 
uzanan sefer ve kervan yollarının üze
rinde kurulan bu tesisler, zamanla çev
relerinde yerleşme merkezlerinin yayıl 

ması ile buralardaki şehirleşmenin çekir
değini oluşturmuşlardır. Doğu yönünde 
1 523'e doğru Gebze'de Çoban Mustafa 
Paşa tarafından kurulan menzil külliye
sinin benzerleri İzmit'te Pertev Paşa, 
Yenişehir'de (Bursa) 1588 tarihli Sinan 
Paşa , Bozüyük'te Kasım Paşa ve Kara
pınar'da (Konya) Mimar Sinan tarafın

dan Sultan Selim için inşa edilmiştir. 

Kayseri yakınında İncesu'daki 1670 ta
rihli Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Ca
mii de etrafındaki yapılarta askeri ma
hiyette bir menzil külliyesinin geç tarih
lere ait bir örneğidir. Yine Mimar Sinan ' ın 

eseri olan, İskenderun körfezi yakınında 
Payas'ta Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi 
bu çeşit manzumelerin en büyüklerin
dendir. Batı yönünde böyle menzil külli
yelerinden Tekirdağ 'da Rüstem Paşa , 

Lüleburgaz'da Sokullu Mehmed Paşa, 
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Çorlu'da Ali Paşa camileri ile etrafiarın 

daki yapılar da bu tipe örnek olarak anı
labilir. 

islam sanatının ilk camilerinden ge
len payeli cami tipinin, Osmanlı mimari
sinin bu ilerlemiş çağında eski hakimi
yetini bütünüyle kaybettiği ve pek nadir 
hallerde uygulandığı görülmektedir. İs
tanbul'da 1573'te Mimar Sinan ' ın bir de
ğişiklik ortaya koyma gayesiyle Piyale 
Paşa Camii 'nde uyguladığı plan, iki des
teğin yardımıyla eşit altı kubbenin ört
tüğü enine uzanan dikdörtgen biçimli 
bir harime sahip olmakla beraber, bi
nayı dıştan çeviren iki kat sütunlu gale
riler ve cephenin tam ortasında yükse
len minare, nihayet günümüzde kısmen 
çalınmış zarif çini süslemesiyle çok kub
beli camilerde genellikle görülen yekne
saklıktan uzaklaşmıştır. Çok eski, des
tekli ve düz damlı cami mimarisinin bu 
ilerlemiş dönemde hala ku llanıldığını 

gösteren örnekler de vardır. Nitekim Si
vas'ta 1564 tarihli Meydan Camii enine 
uzanan bir harime sahip olup üstündeki 
düz dam ahşap kirişlerle taşınır. Tokat 
Ulucamii, belki esası eski olmakla bera
ber XVIII. yüzyılda yeniden yapılarak ta
vanı payeler, kemerler, son derece zen
gin nakışlarla bezenmiştir. Burada yapı 
uzunluğuna gelişmiş, içi iki sıra dörder 
paye ile üç sahna ayrılmıştır. Ancak dik
kate değer bir özellik, son cemaat yeri 
nin mihrabın karşısındaki duvarın dışında 
değil uzun iki yan cephe boyunca uzan
masıdır. Caminin girişleri de tabiatıyla 
iki yanda açılmıştır. 

Edirne'de ilk defa olarak Üç Şerefeli 
Cami'de uygulandıktan sonra çeşitli yer
lerde tekrarlanarak Mimar Sinan tarafın
dan istanbul Beşiktaş'ta Sinan Paşa Ca
mii'nde 1 555'te az bir değişiklikle son 
defa kullanılan düzen. son cemaat yeri 
ni takip eden haremi, içeride dördü kub
be, ortadaki ise aynalı tonazla örtülü beş 
bölümle daha derinleştirilmiştir. Bu eser 
Sinan'ın klasikleşmiş eski bir plana yeni
likler getirmesinin güzel bir örneğidir. 
Bu özellikleri aynen tekrarlayan bir ca
mi de İzmir'de Özdemiroğ lu Yakub Bey'in 
1 598'de yaptırdığı Hisar Camii' dir. 

Konya'da Yavuz Sult an Selim için XVI. 
yüzyılın ilk yarısında yapılan Selimiye 
Camii'nde, bir kubbe ve yarım kubbe dü
zeniyle ilk Fatih Camii mimarisi adeta 
aynen tekrarlanmıştır. Üsküdar'da Ka
nuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah 
Sultan için 1 547'de Mimar Sinan tara
fından inşa edilen iskele Camii, Beyazıt 
Camii plan düzeninden hareket etmek-

Sehzade Camii ve planı • istanbu l 

le beraber, ortadaki ana kubbenin giriş 
tarafı istisna edilerek üç taraftan yarım 
kubbelerle desteklenmek suretiyle bir 
derece daha ileri bir safhaya işaret eder. 
Sinan 1 544 -1 548 yılları arasında yine 
istanbul'da yaptığı Şehzade Camii'nde, 
orta kubbeyi destekleyen yarım kubbe
leri dörde çıkarmak suretiyle, cami mi
marisinin merkezi plana sahip ve statik 
bakımından en güvenli, mükemmel eser
lerinden birini vermiştir. Medrese. türbe 
gibi müştemilatı da içine almak suretiy
le geniş bir avlu ile sınırianan bu binanın 
dikkate değer bir özelliği de çifte mina
resinin başka hiçbir yerde tekrarlanma
yan kabartma bezemelerle kaplı olma
sıdır. Yine Sinan'ın 1550-1557 yılları ara
sında Kanuni Sultan Süleyman için inşa 
ettiği Süleymaniye Camii, ana çizgileri 
bakımından Beyazıt Camii tertibine uy
maktadır. Burada ahenkli bir plan, bi
nanın üst yapısının şuurlu bir şekilde 
kuruluşu ile hem binanın yapım güven
liği, hem de dış görünüş bakımından 

tam manası ile mükemmelliğe erişmiş
tir. Yan cephelerdeki dış galeriler cami 
kitlesini hareketlendirmiş ve hafiflet
miştir. Yapının içindeki süsleme mima
rinin hakimiyetine saygılı olmuş ve onun 
güçlü hatlarını gizlerneyecek şekilde dik
katle uygulanmıştır. Etrafını saran ve 
şehrin topografya yapısına t am uygun
luk gösteren zengin ve geniş manzu
menin merkezini teşkil eden Süleyma-



niye Camii. iç avlusunun dört köşesin 

de yükselen dört minaresi ve ehram bi
çiminde kademelenen kubbesiyle şeh

rin ufka düşen çizgisinde hakim ve en
gebelerle ahenkli bir yer almıştır. Si
nan Tophane'de son eserlerinden Kılıç 

Ali Paşa Camii'nde (ı 580) aynı plan dü
zenlemesini daha mütevazi ölçüde uy
gulamış ve bir ölçüde Ayasofya ' nın kü
çük çapta bir benzerini ortaya koymaya 
özen göstermiştir. 

Osmanlı-Türk mimarisi. 1588'de Sinan'
ın ölümünden sonra onun geliştirmiş ol
duğu esaslar içinde çalışan mimarlar 
tarafından eser vermeyi sürdürmüştür. 

Harimi örten ana kubbeyi destekleyen 
dört yarım kubbe ve köşelerde küçük 
dört kubbe sistemi, istanbul'da Sultan 
I. Ahmed için 1609-1617 yılları arasın
da Sedefkar Mehmed Ağa tarafından 
yapılan Sultan Ahmed Camii'nde uygu
lanmıştır. Burada Türk mimarisinde ilk 
ve son defa olarak cami yapısı ile tam 
uyum halinde altı minare yapılmış , kül
liyenin diğer ek yapıları çevreye dağıtıl
mıştır. İçinde kullanılan mavi çiçeklerle 
süslü çiniler. son yıllarda ortaya çıkan 
"Mavi Cami" adının esas kaynağı olmuş
tur. Aynı plan düzeni. Safiye Sultan'ın 

Süleymaniye Külliyesi' nin planı 

SÜLEYMANiYE KÜLLiYESi 
1. Salis Medresesi 13. Birnarhane 
2. Rabi' Medresesi 14. Darüz ziyafe 
3. Hamam 15. Tabhane 
4. Darülhadis Medresesi 16. Sinan Türbesi 
5. Türbedar Odası 17. Mülazımlar 
6. Hürrem Sultan Türbesi Medresesi 
7. Kanüni Türbesi 
8. Cami 
9. Mektep 

1 O. Evvel Medresesi 
11. Sfı.ni Medresesi 
12. Tıp Medresesi 

Mimar Davud Ağa 'ya 1597' de başlata 

rak ancak Mustafa Ağa tarafından 1663'
te Turhan Sultan için tamamlanabilen 
istanbul Yeni Valide Camii'nde de uygu
lanmıştır. Dış avlusunda bir taraftan 
Mısır Çarşısı ad ı ver ilen bir arastası ile 
Turhan Sultan'ın türbesi bulunan bu se
latin camiinin başka külliyeler gibi bazı 
ek binaları yoktur. Hamarnı yakın tarih
Ierde yıktınldığı gibi dış avlu da orta
dan kalkmıştır. Hünkar mahfiline geçişi 
sağlayan, güzel bir sivri kemer üstüne 
oturtulmuş Kasr-ı Hümayun. mimarisi ve 
çini süsleri bakımından eşsiz değerdedir. 
Bu plan bazı Anadolu camilerinde de kul
lanılmıştır. Çankırı' da 1558' de yapıldığı 
tahmin edilen Büyük Cami'de ve Tosya'da 
1584 tarihli Abdurrahman Paşa Camii'nde 
de görülmesi, planın yalnız başşehirde
ki selatin camilerine inhisar etmediğini 
gösterir. Suriye'de Humus'ta (Hıms) kab
ristan yanındaki çifte minareli büyük ca
mi de ana kubbesi dört taraftan dört ya
rım kubbe ile desteklenen tipin bir tem
silcisidir. Köşelerde de dört küçük kub
be vardır. Mimari üslübu bu yapının geç 
bir döneme ait olduğunu gösterir. 

Mimar Sinan. nisbeten küçük ölçüde
ki cami yapılarında da yenilikler uygula-
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mıştır. Kubbesini dört büyük kemerin 
taşıdığı ve kubbe baskısı köşelerde ağır
lık kuleleriyle dengelenen, XVI. yüzyılın 
ortalarına ait Edirnekapı'daki Mihrimah 
Sultan Camii'nde böyle bir örnekle kar
şılaşılmaktadır. Eyüp'te 1560-1566 ara
sında yapılan, basık kubbesini çeviren üç 
tarafı dehlizli Zal Mahmud Paşa Camii, 
tek kubbeli cami mimarisinde önemli 
bir merhaleye işaret eder. Sinan'ın Ku
zey Yunanistan'daki Tırhala'da (Tri kka
la) XVI. yüzyıl ortalarında yaptığı Osman 
Şah Camii, tek kubbeli camiierin abide
vi uygulamalarındandır. Bu tip camiie
rin ekserisi küçük ölçüde yapılar olup 
bunlara her yerde rastlanır. Rodos'ta 
1540 tarihli İbrahim Paşa, 1588 tarihli 
Receb Paşa ve Murad Reis camileri bun
lardandır. Yine Mimar Sinan'ın yaptığı 
Sofya'da Bosnalı Mehmed Paşa Camii. 
çok değişmiş olmasına rağmen heybetli 
mimarisini içinde hala belli etmektedir. 
Sofya'daki Seyfullah Camii de tek kub
beli tipin özelliklerine sahip bir diğer eser
dir. Macaristan'da Peç şehrinde büyük 
meydanın kenarındaki Kasım Paşa Ca
mii. kiliseye çevrildiğinde gerçek mima
risini gizleyen kılıf kaldırıldıktan sonra 
tek kubbeli camiierin en büyüklerinden 
biri olarak tekrar ortaya çıkmıştır. 

Mimar Sinan bazı camilerinde hari
min orta kısmını . etrafı duvarlara gömü
lü veya serbest altı paye ile belirlenmiş 
altı köşeli bir saha halinde meydana ge
tirmiş, bunun üzerine geçişi köşe tromp
Iarı ile sağlamıştır. istanbul'da 1556'ya 
doğru yapılan Ahmed Paşa Camii bu tip
tedir. Son yıllarda ortaya atılan bir fara
ziyeye göre bu cami Üç Şerefeli Cami gibi 
olacakken banisinin idamı yüzünden esas 
projesi tam olarak uygulanamamıştır. 

Bu görüş doğru olmasa bile altı payeli 
camiierin Üç Şerefeli Cami şeması ile 
yakın akrabalığını ve böylece Türk cami 
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XVII. yüzyıl başlarında inşa edilen selatin camilerinin en 
büyüğü olan Sultan Ahmed Camii - istanbul 

mimarisinin en mükemmele giden hız
lı gelişmesini göstermesi bakımından 

önemlidir. Sinan bu örneği. istanbul Ka
dırga'da 1571'de yaptığı Sokullu Meh
med Paşa, Üsküdar'da 1583'te inşa edi
len Atik Valide (NurbanO Sultan) camile
rinde de uygulamıştır. Sinan' dan sonra 
aynı mimari düzen, istanbul'da 1594 ta
rihli Cerrah Mehmed Paşa Camii· nde ve 
çok daha sonraları 1734 'te inşa edilen 
Hekimoğlu Ali Paşa Camii'nde de kulla
nılmıştır. 

Aynı mimari sistemin bir kademe da
ha gelişınişi olan sekizgen harimli ve se
kiz payeli camiierin ilk örneği olarak Mi
mar Sinan'ın Silivrikapı'da yaptığı İbra
him Paşa Camii gösterilir. Bu plan 1561'e 
doğru yapılan Rüstem Paşa Camii'nde 
de uygulandıktan sonra dünya mimar
lık tarihinin önemli yapılarından olan ve 
merkezi planın en mükemmel eserini 
teşkil eden Edirne'de Sultan Il. Selim (Se
limiye) Camii'nde tatbik edilmiştir. Şeh
rin ewelce sarayın bulunduğu yüksek 
yerinde 1569-1 575 yılları arasında inşa 
edilen bu yapıda, her biri üçer şerefeli 
dört minarenin ortasındaki 31,5 m. ça
pında ana kubbesi, harimin bütününe 
hakim olarak yapının üstünü örtmekte
dir. Duvarlara yakın sekiz payenin sağ
ladığı sekiz köşeden geçişi pandantif
Ierle sağlanan bu kubbe caminin yapısı 
ile bütünleşmiştir. Selimiye Camii etra
fında başka selatin camilerinde olduğu 
gibi çok sayıda külliye yapıları yoktur: 
yalnız iki medrese ile bir tarafında az 
bir zaman sonra ilave edilmiş bir aras
tası vardır. Cami XVI. yüzyılın en güzel 
İznik çinileri ve pek az yerlerde kalabil-
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miş nakışlarla bezenmiştir. Aynı mima
riyi Sinan istanbul'da Azapkapı'da Sokui
Iu Mehmed Paşa Camii'nde de uygula
mıştır. Ayrıca bu plan 1586 tarihli Me
sih Paşa, 1588'de yapılan Nişancı Meh
med Paşa, Tokat'ta Ali Paşa, Üsküdar'
da 1708- 1711 yılları arasında inşa edi
len Yeni Valide (Gülnüş Emetullah Sultan), 
Nevşehir'de 1727'de yapılan Damad İb
rahim Paşa ve Bulgaristan'da Şumnu'
da 1745'te geniş bir külliyenin merkezi 
olarak inşa edilen Şerif Halil Paşa cami
Ierinde de görülür. Mimar Sinan'ın son 
eserlerinden olan istanbul'da Kazasker 
ivaz Efendi Camii, giriş cephesinin pen
cereli bir duvar halinde oluşu , cümle ka
pısı yerine cephede sağda solda çifte gi
rişler açılması. minarenin kıble duvarı 

dışında sağ köşede yükselmesi, nihayet 
caminin iki yan cephesi boyunda sun
cturma biçiminde kanatların oluşu bakı
mından Osmanlı dönemi Türk mimari
sinde değişik bir örnek teşkil eder. Böy
lece Mimar Sinan'ın bu nisbeten küçük 
eserinde bile yenilikler aradığı açıkça 

görülür. 

Sinan döneminde ancak XVI. yüzyılın 
başlarında Rodos'ta Süleymaniye ve Ha
Iep'te Hüsreviye camilerinde tabhaneli 
camiierin sonuncuları yapılmıştır. Bun
dan sonra Osmanlı-Türk mimarisi bu 
çeşit camileri artık tamamen terketmiş

tir. Sokullu Mehmed Paşa, Edirnekapı 

Mihrimah Sultan camileri gibi orta bü
yüklükteki bazı camilerde avlunun üç 
tarafında medrese odalarının sıralandı

ğı görülür. Selatin camilerinden yalnız 

Edirne'de Selimiye Camii ve içinden bir görünüş 

Şam'daki Süleymaniye Camii'nde tekke 
olarak kullanılan böyle bir düzenleme 
bulunmaktadır. 

Osmanlı-Türk mimarisinin bu klasik 
döneminde devletin sahip olduğu geniş 
toprakların her tarafında ahşap çatı ile 
örtülü mütevazi camiler de yapılmıştır. 
Çok basit ve sade olan, genellikle varlık
lı esnaf tarafından vakfedilen bu küçük 
camiler arasında, iç süslemesi ve bazı 

özellikleri bakımından kendi çapında bir 
şaheser sayılabilecek binalara da rast
lanır. Eyüp'te Silahi, Balafta 1562 tarih
Ii Ferruh Kethüda, Mimar Sinan'ın ken
di vakfı olarak Yenibahçe'de yaptığı Mi
mar Sinan, 1592'te Topkapı dışında Tak
yeci İbrahim Ağa, Kocamustafapaşa'da 
Ramazan Efendi (Bezirganbaşı). Şehre

mini civarında Odabaşı vb. camileri, ah
şap çatılı küçük ibadet yerlerinden sa
dece birkaçıdır. Bunların arasında üstün 
kalitede çiniler. ahşap üzerine renkli na
kışlarla bezenmiş olanlar vardır. Takye
ci İbrahim Ağa Camii'nde ahşaptan kub
be biçiminde bir tavanın bulunuşu, ah
şap çatılı camiierin birçoğunun esasında 
böyle olduğunu hatıra getirmektedir. 

Kahire'de Sinan Paşa Camii, 1571'de 
yapılmış bir Osmanlı eseri olmakla be
raber bilhassa hiçbir üsiGba ait olma
yan kasnaklı kubbesiyle dıştan yabancı 
tesiri bırakır. Halbuki tek kubbeli bir Os
manlı camii olan bu yapının üç tarafını 
saran bir revakı vardır. Kahire'de Safiye 
Sultan adına 161 O'a doğru yapılan Safi
ye Sultan Camii de tek kubbeli, Türk üs
IGbunda revaklı bir avlusu ile minaresi 



olan. üç tarafından revaklarla sarılı ve 
mihrabında İznik çinileriyle süslü, yerli 
üslüpla karışık bir Osmanlı yapısıdır. 

Filistin'de (ş i mdi israi l 'de) Remle'de, 
1 504'te ölen Seyyid Ebü'I-Avn Muham
med ei-Gazzi adına yapılan cami, enle
mesine dikdörtgen mekanlı ve içinde iki 
paye ile altı bölüme ayrılan. bunların da 
üstleri altı kubbe ile örtülü olan Osman
lı camilerinin bir benzeridir. Aynı bölge
de, Kfar Sirkin'de en-Nebi Sari Camii ise 
(tarihi meçhul) Edirne'deki Üç Şerefeli 
Cami gibi enine bir harime. ortada iki 
paye ile desteklenmiş büyük bir kubbe
ye ve yanlarda ikişer bölüme sahiptir. 
Taberiye'deki Cami u' 1- bahri de Osman
lı döneminde yapılmış gibi görünmek
tedir. En azından minaresi buna işaret 
eder. Harim tam bir kare biçiminde olup 
ortada tek bir sütun mekanı dört bölü
me ayırır. Bunlardan her birininin üs
tünde kasnaksız birer kubbe bulunmak
tadır. Bu cami, İslam mimarisinde de
ğişik bir tip meydana getirmesi bakı
mından ilgi çekicidir. Anadolu 'da Zile'
de. ortasında kare kalın bir paye olan 
böyle dört kubbeli kare bir cami varsa 
da bunun esasında bir bedesten olarak 
yapıldığı ve sonra camiye çevrildiği söy
lenmektedir. 

c) Yabancı. Tesirler Dönemi Camileri. Os
manlı-Türk sanatında. XVIII. yüzyılın or
talarından itibaren gittikçe güçlenerek 
hakim olan Batı Avrupa menşeli sanat 
tesirleri önce Türk-baroğu. daha sonra
ları da Türk-empire üslüplarının dağma
sına sebep olmuştur. Bunları, XIX. yüz
yılın sonlarında görülen ve pek az yaşa
yan. hem Türk hem de yabancı sanatlar
dan unsurlar alan karma bir üslüp dö
nemi takip etmiştir. Yabancı tesirler dö
neminde yapılan camiierin mimari bakı
mından önemli bir yenilik ortaya kaya
madıkları dikkati çeker. Fakat dış süs
lemelerde, kemer biçimlerinde, nisbet
lerde büyük farklılıklar olduktan başka 
iç bezerneler bütünüyle yabancı bir ka
rakter almıştır. Başlangıçta mimaride 
henüz önceki dönemin yapı gelenekleri
nin sürdürüldüğünü, XVIII. yüzyılda ya
pılan bazı büyük selatin camileri belli 
eder. 1759-1763 yılları arasında istan
bul'da Sultan lll. Mustafa'nın yaptırdığı 
Laleli Camii'nde, ana çizgilerde hala kla
sik dönemin bazı unsurlarının yaşadığı, 
planın ise sekiz destekli şemaya uygun 
olmasına karşılık bütün kemerlerde ba
rak profillerin kullanıldığı görülür. Bir 
selatin camii olmasına rağmen eski kül
liye düzeninden de uzaklaşılarak çok de-
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Anadolu'da karma üslupta insa edilen yap ılardan Aziz iye Camii ile empire üsliıbunda insa edilen istanbul 'da Ortaköy camii 

ğişik bir düzenleme ile altında bir çarşı, 
bir tarafında da medrese ile avlu kapısı 
yanında sebil ve türbe yapılmıştır. Dört 
büyük kemerin taşıdığı tek kubbe ile 
örtülen ve 1748-1755 yılları arasında ı. 

Mahmud'un başlatıp lll. Osman'ın bitirt
tiği Nuruosmaniye Camii, süslemesi, ya
pı unsurları. bilhassa yarım yuvarlak av
lusu ile barak üslübunun tam bir tem
silcisidir. Ancak Türk camilerinde barak 
mimari kısıtlı kalmış, barak kiliselerin 
cephelerinde görülen iki taraftan "S" bi
çimli payandalarla desteklenen yüksek 
duvar hiçbir vakit yapılmamıştır. 1765 
zelzelesinde ağır şekilde zarar gören ilk 
Fatih Camii de Sultan lll. Mustafa tara
fından 1766-1771 yılları arasında yeni
den inşa edilirken planı bütünüyle de
ğiştirilmiş ve daha önce Şehzade, Sul
tan Ahmed. Yeni Valide camilerinde kul
lanılan tertibin aynen uygulanması su
retiyle, bir ana kubbeyi dört tarafından 
destekleyen dört yarım kubbe ile inşa 

edilmiştir. Bunun için de kıble duvarı es
kisine göre epeyce ileriye alınmıştır. Ro
dos'ta 1765 tarihli Sultan Mustafa Ca
mii'nde kubbeli harim mekanı iki sütu
nun yardımı ile uzatılmış ve yanlarda da 
birer dehliz yapılmıştır. Tek büyük kub
benin örttüğü mekanı derinliğine uzat
ma fikri, bu dönemin büyük camilerinin 
çoğunda uygulanmıştır. Yine Sultan lll. 
Mustafa tarafından 1758-1761 yılların
da inşa ettirilen Üsküdar'daki Ayazma 
Camii ile 1853'te Daimabahçe'de empi
re üslübunda Balyan ailesi mimarları ta
rafından Bezmialem Valide Sultan için 
yapılan camide de aynı özelliği bulmak 
mümkündür. Bu selatin camiinde çifte 
minare aşırı derecede ince gövdeli ola
rak ve şerefe çıkmalarına birer korint 

sütun başlığı biçimi verilerek yapılmış
tır. Klasik mimariye ters düşecek şekil
de son cemaat yerinin üstünde küçük 
ölçüde bir saray gibi düzenlenerek tez
yin edilmiş bir hünkar kasrı vardır. Dal
mabahçe Camii'nde bir muvakkithane
den başka ek bina yoktur. Ewelce etra
fını çeviren pencereli dış duvarı ve bu
nun kapıları 1940'1ara doğru yıktırılmış
tır. Sultan 1. Abdülhamid'in 1778'de Bey
lerbeyi'nde Boğaz kıyısında inşa ettirdi
ği caminin diğer müştemilatı istanbul'un 
içinde Bahçekapı semtinde yapı lmak su
retiyle külliye dağıtılmıştır. Caminin Bo
ğaz'ın Anadolu yakasında olmasına kar
şılık banisinin türbesi, medrese. kütüp
hane. yıktınlarak yerinde IV. Vakıf Hanı 
yapılan aşhane - imaret ve yerinden kal
dırılarak Alemdar Yokuşu başında yeni
den kurulan sebil şehrin işlek bir muhi
tinde inşa edilmiştir. Yabancı üslüplu ca
milerin küçük örneklerinden biri de Ata
türk bulvan kenarındaki 1788 tarihli Şeb
safa Kadın Camii'dir. Yeni askeri teşki
latın kurulmasından sonra Anadolu ya
kasında yapımına başlanan Selimiye Kış
Iası ve etrafında inşa edilen yeni mahal
lelere hizmet etmek gayesiyle 1805-1806 
yıllarında lll. Selim'in yaptırdığı kendi 
adıyla tanınan cami de barak üslübun 
tesiri altındadır. Barak ile empire üslüp
larının bir karışımı olarak Sultan Il. Mah
mud'un 1822-1826'da Tophane'de inşa 
ettirdiği Nusretiye Camii yüksek kitle
siyle değişik bir görünüme sahiptir. Dört 
büyük kemerin taşıdığı bir kubbe ile ör
tülü binada eski Türk sanatından hiçbir 
iz yoktur. Çifte merdivenle çıkılan son 
cemaat yeri üstünde yine hünkar kasrı 
bulunur. İrice minareleri inşaat bittik
ten sonra kalın bulununca dışlarından 
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yontutarak inceltilmeye girişilmiş, fakat 
sert bir fırtına sırasında yıkılmıştı. İki 
minare arasında kurulan mahyanın kub
benin arkasında kalması yüzünden de
nizden görülmemesi üzerine minareleri 
daha da uzatılmıştı. Bütün bunlar, geç 
dönem cami mimarisinde tasarıların cid
di mimari projelere dayanmadığının be
lirtisidir. Nusretiye Camii 'nde külliye bi
nalarının yerini, caddenin karşısında yap
tırılmış olan ve hepsi 19S6'da yıktırılan 
Tophane kışiaları almış, şadırvanı cami
nin yanında yapı l mış, ewelce karşıda kış
la kapısı yanında olan sebil ve muvakkit
hane ise 19S6'da yandaki şadırvan av
lusuna taşınmıştır. Caminin ewelce et
rafını çeviren avlu duvarı çok daha ön
celeri yıkılıp kaldırılmıştır. Burada artık 
klasik Osmanlı selatin külliyesi düzeni
nin bütünüyle unutulduğu görülmekte
dir. Nihayet 18S1'de şehrin içinde inşa 
edilen Hırka-i Şerif ve 18S4'te Sultan 
Abdülmecid'in yaptırdığı Ortaköy cami
leri de empire üstübunun başlıca örnek
leridir. Her ikisinin de minare şerefeleri 
korint sütun başlıklarının taklididir. Kar
ma üslübun daha geç örnekleri, Konya'
da 1872'de yapımına başlanıp birkaç yıl
da bitiriten Aziziye, istanbul'da Aksa
ray'da 1871'de yabancı bir mimarın ese
ri olan Valide Pertevniyal ve 1886'da Sul
tan ll. Abdülhamid 'in yaptırdığı Yıldız 

camilerinde görülür. Bu son iki camide 
yabancı mimari, eski Türk sanatından il
ham alınan bazı unsurtarla birlikte uy
gulanmıştır. Son Osmanlı sultanları sela
tin camilerini, istanbul içinde yer kalma
dığından ve Boğaziçi kıyıları daha itibar
lı hale geldiğinden bu bölgelerde kur
durmuşlardır. Sultan Abdülaziz'in 1876 
yılına doğru Maçka sırtlarında, temelle
rinden dolayı Taşlık adıyla anılan yerde 
mimar Serkis Balyan'a yaptırmaya baş
ladığı ve dört minareli olarak tasarla
nan Aziziye Camii bitirilmeden kalmış
tır. Eğer tamamlanmış olsaydı bu cami 
de karma üslupta. onun gelir temini için 
yapılan Akaretler evleri mimarisinde bir 
cami olacaktı. 

Planları bakımından önemli yenilik or
taya koymayan bu dönem Osmanlı ca
milerinde, harimlerinde zengin malze
meli bol bir bezerne ve hayret verici de
recede ince minarelerle karşılaşılmak

tadır. Bunun yanında Aksaray Valide Ca
mii' nde olduğu gibi Batı'nın gotik sanatı 
unsurlarının Türk sanatı süs unsurları ile 
beraberce kullanılması da bu dönemin 
özelliklerindendir. Bu dönemin daha kü
çük ölçülerdeki camilerinde de bu özel-
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likler daha kısıtlı olarak varlıklarını gös
terir. Anadolu'nun muhtelif şehirlerinde 
XIX. yüzyıl içlerinde yapılan bazı büyük 
camiler. Erzincan· da 1939 zelzelesinde 
yıkılmış olan izzet Paşa Camii, Malatya·
da yeni Ulucami ve daha birçok başka 
örnekler, dört beşik tonazla desteklenen 
bir ana kubbeli binaları ile Bizans mima
risindeki "kapalı haç planlı" kiliseleri ha
tırlatır. Bunlar da herhalde yabancı mi
marların eserleri olmalıdır. 
Osmanlı Devleti'ne karşı başkaldıran 

ve kendilerini sultana denk gibi gören 
bazı kişilerin hakim oldukları yerlerde 
XVIII ve XIX. yüzyıllarda yaptıkları cami
lerde de istanbul'un selatin camilerine 
benzeme eğilimi görülür. Bunun en be
lirgin örneği, Yozgat'ta Çapanoğulları'
nın inşa etiirdikleri büyük ve gösterişli 
camidir. Çapanoğlu Mustafa Paşa tara
fından 1779'da yaptırılan bu camide üç 
bölümlü son cemaat yerini takip eden 
harim, İznik'teki Yeşilcami gibi kubbeli 
ana mekandan iki paye ile ayrılan üç bö
lümlü bir ara mekana sahiptir. Barok 
üslübun hakim olduğu cami zengin şe
kilde bezenmiştir. 1208'de (1793-94) ca
miye, genişliği cami genişliğini aşan. or
tası aynalı tonozlu, yanlarda iki kubbesi 
bulunan bir parça ilave edilmiş, bunun 
da girişi sütunlu ve yine üç bölümlü da
ha dar bir sundurma ile korunmuştur. 

Arnavutluk'ta İşkodra'da Mahmud Paşa 
Buşati'nin yaptırdığı Kurşunlu Cami de 
revaklı avlusu, kubbeli harimiyle büyük 
istanbul camilerinin küçük ölçülerde bir 
taklididir. Kahire'de 1774'te tamamla
nan Muhammed Bey (EbQ Zeheb) Camii. 
esasında medrese. kütüphane ve tekke
den meydana gelmiş bir külliyenin mer-

ishak Pasa Sarayı camii - Doğubayazıt 1 Ağrı 

Kahire'de Osmanlı mimari üslübunda insa edilen Kava lalı 

Mehmed Ali Pasa Camii - Mısı r 

keziydi. Bu da diğer Osmanlı dönemi ya
pıları gibi etrafı revaklı tek kubbeli bir 
cami olup Memlük hanedanını ihya et
meye heveslenen bir baninin eseridir; 
fakat dış görünümü ve kubbe biçimi Os
manlı mimari üslübuna sahiptir. Muh
teşem sarayı ile birlikte bir külliye teş
kil eden Doğubayazıt'ta İshak Paşa Ca
mii. bir derebeyinin bu tutumunun abi
deleşmiş örneğidir. Genel hatları ile Os
manlı tek kubbeli cami mimarisinin ben
zeri gibi inşa edilen bu yapıda. Kafkas
lar'dan gelen yabancı sanat tesirlerinin 
izleri de sezilir. Nitekim içinde sütunlar 
bulunan ve böylece geniş bir mekan ha
line getirilen son cemaat yeri. bu haliy
le benzerine ancak hıristiyan mimarisin
de rastlanan bir unsurdur. Fakat şüp

hesiz bu görüşü aksettiren en büyük 
eser, Kahire'de 1824-1848 yıllarında Ka
valalı Mehmed Ali Paşa· nın inşa ettir
diği camidir. Kahire'ye hakim bir tepe 
olan Kal'atülcebel üstünde yükselen bu 
heybetli yapı. ana kubbesi dört yarım 
kubbe ile desteklenen klasik Osmanlı 
camilerinin geç bir örneğidir. İçinde bir 
saray ihti$amı ile bezenmiş bu büyük 
caminin bir selatin camii gibi boyları 82 
metreyi bulan iki minaresi vardır. Bütün 
heybetine rağmen Osmanlı camilerinin 
ahenkli nisbetlerinden yoksun olan ya
pının Türk selatin camileri gibi şadırvan
lı, revaklı bir avlusu vardır. Bir Rum mi
mar tarafından yapılan binanın 1931-
1939 yılları arasında duvarları ve kub
besi çatladığından kubbesi bütünüyle 
yeniden yapılmıştır. 

Anadolu'nun bazı yerlerinde küçük öl
çülerde ahşap camiler de bulunmakta
dır. Bilhassa iç aksamlarında sanat de-



ğeri yüksek olan ağaç işçiliğine sahip 
parçalar bulunan bu camilere Doğu Ka
radeniz kıyılarının dağlık kesimlerinde, 
Rize ve çevresinde rastlanır. 

d) Osmanlı Türkleri'nde Ziyaret Camile
ri. Asya'da müslümanlarda görülen meş
hed geleneği , Osmanlılar'da mimari ba
kımdan değişikliğe uğrayarak yaşama

ya devam etmiştir. Bu sebeple bazı veli 
türbelerinin yanında bir manzume (veya 
külliye) teşkil eden ziyaret camileri yapıl
mıştır. Bunların en ünlüsü. hiç şüphesiz 
istanbul'da Haliç'in ucunda kurulmuş 
olan ve Ebü Eyyüb el-Ensari'ye ait ka
bul edilen makamın veya mezarın ya
nında inşa edilen büyük camidir. Osman
lı padişahları, büyük değer verdikleri ve 
cülüslarında kılıç kuşanma töreninin ya
pıldığı bu caminin bakımı ile daima ilgi
lenmişler ve onun yeni baştan inşasına 
da özen göstermişlerdir. Ankara'nın bü
yük velisi Hacı Bayram'ın, Antikçağ'ın 

Augustus Mabedi'nin bitişiğinde inşa 

edilen camii de aynı karakterde bir eser
dir. Zamanla bu cami etrafında hazire 
ve türbeler oluşmuş, fakat yakın zaman
larda tarihi dokunun önemini bilmeyen 
idarecilerin tutumu sonucunda çoğu or
tadan kaldırılmıştır. Eskişehir'e bağlı Se
yitgazi ilçe merkezinde kurulan Seyyit 
Battal Gazi manzumesi ise Antikçağ'a 
ait bir yapıdan da kısmen istifade edil
mek suretiyle meydana getirilmiş tek
ke ve camiden ibarettir. Bizans- islam 
mücadelelerinin efsanevi şahsiyeti Sey
yit Battal Gazi'nin makamı etrafında ku
rulan bu önemli tekkenin büyükçe bir 
camisi vardır. Konya'da Mevlana ve Kır
şehir'de Hacı Bektaş-ı Veli türbelerinin 
yanlarında da birer cami bulunur. Bu 
arada 1925'te tekkeler resmen kapatıl
dıktan sonra bazılarının tevhidhaneleri 
bir minber ve minare ilavesiyle mahalle 
camii olarak hizmete devam etmiştir. 

istanbul'da sur dışındaki Yenikapı Mev
levihanesi içinde Sultan V. Mehmed Re
şad tarafından yaptırılan cami de mer
kezi planlı küçük bir bina olup Osman
lı dönemi Türk mimarisinin son yılların
da ortaya çıkan Türk neoklasik üslübun
dadır. 

4. Azerbaycan'da Cami. Bakü'de kale 
içinde 1078'de yapılan Mescid-i Mu
hammedl. minaresi üzerindeki kitabeye 
göre üstat Mehmed b. Ebü Bekir tara
fından inşa edilmiştir. Caminin kendisi 
pek muntazam olmayan basit bir dik
dörtgen biçiminde olup bu sade meka
nın üstü bir beşik tonazla örtülmüştür. 

Bu tonoz düz bir damla gizlenmiş, mih
rap ise esas kitleden dışarı taşmıştır. 

Caminin giriş kısmında çok küçük ve yi
ne içten tonozlu bir mekan vardır. Ca
miye nisbetle çok kalın olan yuvarlak 
gövdeli minare her bakımdan Türk sa
nat geleneğine uygundur. Şerefe çıkin
tısı kalın mukarnaslı olup altında bir ya
zı kuşağı dolaşır. külahı yerinde de ba
sık bir kubbecik vardır ki bu Azerbay
can minarelerine mahsus bir özelliktir. 
Genellikle buradaki camiler fazla bir mi
mari iddiası olmayan, basit planlı yapı
lardır. Şirvanşahlar Sarayı içindeki Key
kubad Camii de (Eskicami, XV. yüzyıl!?!) 
basit bir dikdörtgenden ibaret olup kıb
le duvarına Seyyid Yahya'nın sekizgen 
planlı kümbet-türbesi bitiştirilmiştir. Ca
mide harim, bodur dört payenin taşıdı
ğı kemeriere oturan kasnaksız. yalnız 

dört tarafında pencereleri olan bir kub
be ile örtülmüştür. Fakat kubbe etrafın
daki bölümlerin örtü sistemleri bilin
memektedir. Yine aynı manzume içinde
ki Saray Camii çok daha iddialı bir mi
nareye sahiptir. 1441' de yapıldığı bilinen 
bu caminin bazı kısımları iki katlıdır. Bi
zans mimarisinin kapalı haç planlı kili 
selerini andıran bu yapının bir bakıma 
Asya'nın eski gelenekiere bağlı dört ey
vanlı binaları ile de yakınlığı vardır. Ha
rimi, ortada yine kasnaksız ve pencere
siz bir kubbe örter. Dört eyvanın üstleri 
beşik tonozludur. Binayı dikdörtgen dış 
duvarlar arasında tamamlayan köşe oda
larında değişik tonoz biçimleri uygulan
mıştır. Girişin yanındaki kalın yuvarlak 
gövdeli minare, yine mukarnaslı şerefe 
çıkması ile dilimli kubbecik biçiminde 
bir külaha sahiptir. Bakü-Şemahi yolu 
üstünde 1256 ·da yapılan hankah ın ca
mii yıkılmış, şerefesine kadar harap mi
naresi de Bakü'deki camiierin kalın göv
deli minarelerinin bir benzeridir. Yıkık 
caminin basit dikdörtgen biçiminde bir 
harimden ibaret olduğu anlaşılmakta. 

zengin alçı kabartma (stucco) bezeme
lere sahip mihrabı, aslında caminin de 
gösterişli bir iç süslemesi olduğunu belli 
etmektedir. 

Bakü'nün kuzeyinde Hazar denizi kı

yısında Mardakani'de 1482 tarihli Tüba 
Şah Camii, penceresiz kasnaklı kubbesi 
ve kesme taş duvar örgüsüyle Osmanlı 
mimarisini hatırlatır. Yine Osmanlı ca
milerinde olduğu gibi yüksek kemerli 
bir geçişi vardır. Burada birbirine biti
şik üç bina olduğundan bunlardan orta
da bulunanı Bakü'deki Saray Camii'nin 
çok yakın bir benzeridir. 

CAMi 

Azerbaycan'ın batı kesimi olan Nahcı
van'da muhteşem bir külliye olduğu an
laşılan 1186 tarihli Mümine Hatun Tür
besi yanındaki Ulucami'den hiçbir iz kal
mamıştır. Geçen yüzyıl sonlarına kadar 
duran ve Mümine Hatun'un oğlu Kızılars
lan tarafından A'cemi b. Ebü Bekir adlı 
mimara yaptırılan caminin eski resim
lerden çifte minareli bir taçkapısı oldu
ğu anlaşılmaktadır. Böylece bu bina. ben
zerleri Anadolu'da pek çok olan bir mi
marinin temsilcisiydi. Tuğla süslemele
re sahip olan minareler. yüksek sivri ke
merli taçkapıyı çerçeveliyordu. Caminin 
hiç değilse maksüre kısmında, isfahan 
Cuma Camii'nde olduğu gibi, çok büyük 
bir kubbenin bulunduğu eski resimler
den anlaşılmaktadır. Bu önemli caminin 
tam planı hakkında ise elde yeteri ka
dar bilgi yoktur. 

Azerbaycan· ın sınırları dışında daha 
kuzeyde Hazar denizi kıyısındaki Der
bend'de Mimar Taceddin tarafından ya
pılan Cuma Camii çok önemli bir eser
dir. Yapı, geniş bir avludan girilen hari
mi 86 x 10,50 m. ölçülerinde enine bü
yük bir dikdörtgen şeklindedir. Kıble du
varına paralel iki sıra paye üzerinde, kıb
leye dikey atılmış kemerler düz damı ta
şır. Mihrap önündeki büyük kubbeli mak
süre mekanı ileriye bir çıkıntı teşkil eder. 
Böylece burada, Gazneli Mahmud'un Leş
ker-i Bazar Camii ile Anadolu'da Silvan. 
Mardin, Düneysir'de bulunan Artukoğul
ları camileri arasındaki mimari gelişme
nin bir halkası ile karşılaşılır. Bu geliş

menin içinde isfahan'da Sultan Melik
şah'ın yenilediği Cuma Camii de yer alır. 

E) Modern Cami Mimarisi. 1. Türkiye. 
Sultan ll. Abdülhamid döneminde istan
bul'da bir süre kalarak gerek Yıldız Sa
rayı'nda gerekse dışarıda, Avrupa'nın o 
sıralarda moda olan "art nouveau" (Al
manca )ugendstil) üslübunda çeşitli bi
nalar yapan İtalyan mimar Raimondo 
D'Aronco da (ö 1932) 1903-1904 yılları 

na doğru iki cami projesi hazırlamıştı. 

Bunlardan · birinin, tek kubbesi ve sağ 
tarafındaki minaresiyle klasik camiler
den yalnız Gotik pencereleriyle farklı ol
masına karşılık diğeri kubbe biçimi ve 
dört köşesinde yükselen dikili taş ben
zeri kuleleri (?) ve dört cephesinde dı

şarı taşkın yarım kubbe şeklindeki sun
durmaları ile gerçekten garip bir bina
dır. D'Aronco bu projeleri uygulayama
dan istanbul'dan ayrılmış, ancak Yıldız 
Yokuşu'nda Şeyh Zafir Türbesi ile Kara
köy'de 1956'da yıktırılan Kara Mustafa 
Paşa Camii'nde bu üslupta fakat fazla 
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abartmadan iki bina inşa etmiştir. XX. 
yüzyıl başlarında Türk mimarisinde baş
layan. milli mimarlık dönemi üs!Obu da 
denilen neo-klasik üs!Op. bilhassa Mi
mar Kemaleddin Bey (o. 1927) tarafın
dan küçük ölçüde inşa edilen bazı cami
lerde uygulanmıştır. Kemaleddin Bey is
tanbul dışında Bandırma. Isparta, Gey
ve. Konya. Samsun, Aydın ve Ankara için 
cami projeleri düşünmüşse de bunlar 
gerçekleşmemiştir. 1909'da istanbul Ye
şilköy'de inşa edilen Mecidiye Camii'nde 
kare planlı mekanı tek kubbe örter. gi-
riş cephesinde ise son cemaat yerinde 
kapalı dikdörtgen biçimli bir mekan var-
dır. Burada tam olarak Türk neo- klasi-
ğinin uygulanmadığı görülür. Halbuki 
1913'te Bostancı'_da inşa ettiği Kuloğlu 
Mustafa Bey Camii'nde yine tek kubbe 
ile örtülü kare mekan yer almakla be
raber üç bölümlü son cemaat yeri eski 
camilerde olduğu gibi ihmal edilmemiş
tir. Bu eserlerde bütün mimari unsurla
rın klasik dönem (XVI-XVII. yüzy ıl) Türk
Osmanlı camilerinin benzeri olarak ya
pılmasına büyük özen gösterilmiştir. Ay
nı yıl yine Kemaleddin Bey tarafından 
Boğaziçi'nde inşa edilen Bebek Camii de 
onun bir benzeri olarak tek kubbenin 
örtlüğü kare bir harimle bunun önünde 
bulunan sütunlu revaklı üç bölümlü bir 
son cemaat yerinden ibarettir. Yalnız 
burada kareden kubbe yuvarlağına ge
çiş pandantiflerle sağlanmıştır. Aynı mi
mari Kartaltepe'de Arnine Hatun Ca
mii'nde de tekrarlanmıştır. Türk neo
klasiği üsiObunda olan Beyoğlu'nda Ka
mer Hatun Camii ise küçük çapta, kır

ma ahşap çatılı bir binadır. Aynı yıllarda 
istanbul'da Büyük Postahane arkasında 
Mimar Muzaffer Bey (ö. 1920) tarafın
dan yapılan Küçük Hobyar Camii'nde se
kizgen bir plan üzerine oturtulmuş kub
be vardır. Ancak burada Türk neo- kla
siği değişik bir biçimde uygulanmak is
tenmiş, binanın dış yüzleri de gelenek
Iere aykırı olarak çinilerle kaplanmıştır. 

Cumhuriyet döneminde uzunca bir sü
re yeni camiler yapılmadığı görülmekte
dir. İzmir'de (Aisancak) ve Zonguldak'ta 

Kocatepe Camii • Ankara 

minin bütününde en ufak ayrıntıya ka
dar klasik dönem Osmanlı mimarisinin 
eleman ve motiflerinin aynen kullanıl

masına da dikkat edilmiştir. 

Bu arada 1930'1ardan itibaren bazı 

mimarlar Batı'nın modern mimari anla
yışını takip ederek bütünüyle modern 
üslupta yeni camiler meydana getirme 
yolunda projeler yapınışiarsa da bunlar 
genellikle kağıt üzerinde kalmıştır. Kü
bizm cereyanının kuwetli olduğu yıllar
da yapılan böyle bir projede, dört köşe 
planlı bir kule biçiminde bir minare ta
sarlanarak bunun tepesine de tepsi bi
çiminde yuvarlak bir örtü konulmuş ve 
Türk mimari geleneğine tamamen aykı
rı bir yapı düşünülmüştü. Mimar E. Ar
tan tarafından tasarlanan başka bir pro
jede ise yapılacak caminin üstü bir be
şik tonazla örtülerek minarenin şerefe
ye doğru genişlemesi teklif edilmiştir. 
1956'da Gemlik'te yapılması düşünülen 
(mimarları Evren, Dutipek, Bankoğlu, Türe) 
bir cami de, dört destekli bir son cemaat 
yerini takip eden harim kübik bir kitle
den ibaret olup son cemaat yeri üstün
deki katla bütünleşmişti. Üstü bir düz 
dam halinde olan caminin harimini son 
derece basık. kasnaksız bir kubbeyi an
dıran kabarık bir şekil örtmekteydi. Şe-

Mimar Ali Saim Ülgen (ö. 1963) tarafın- Ankara'da Kocatepe Camii 'nin proje maketleri 

dan yapılan camiler Kemaleddin Bey'in 
başlattığı Türk neo-klasiğinin devam et
tirildiği yapılardır. Fakat hiç şüphe yok 
ki bu akımın en önemli eseri, Mimar Vas
fi Egeli (ö 1962) tarafından yapılan Şişli 
Camii'dir. Burada, Üsküdar'da Mihrimah 
Sultan Camii'nde olduğu gibi tek kub
beyi üç taraftan destekleyen yarım kub
beler sistemi uygulanmıştır. Ayrıca ca-
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refesiz olan minare ise ince uzun bir 
obelisk şeklinde düşünülmüştü. Modern 
mimarideki camiierin en büyüğü olarak 
Mimar Vedat Dalokay (ö. I 992) tarafın
dan Ankara Kocatepe'de yapılması tasar
lanan projede son cemaat yerinin üstü 
düz bir beton saçakla kapatılmış, esas 
cami de kare bir plana göre düzenlene
rek üstü o yıllarda pek moda olan. dört 
ayağa oturan muazzam bir tonazla ör
tülmüş, köşelerine şerefe çıkıntıs ı olma
yan dört minare yapılması uygun görül- · 
müştü. Ancak çok ağır tenkitlere uğra
yan bu proje uygulanamamış ve bunun 
yerine bugünkü Kocatepe Camii Mimar 
Husrev Tayla ve Fatin Uluengin tarafın
dan hazırlanan plana göre inşa edilmiş
tir. Bu çok büyük ölçülerdeki camide. 
klasik dönemin mimari esasları kullanı
larak büyük kubbeyi dört taraftan des
tekleyen dört yarım kubbe sistemi uy
gulanmıştır. Betondan olan dört minare
li cami kitlesinin bütünüyle eski Osmanlı 
dönemi selatin camilerine benzemesine 
özen gösterilmiş, sadece son cemaat ye
rinde iki yanlarda kubbeler yapılması gibi 
bazı kısıtlı yenilikler getirilmesine çalışıl
mıştır. Böylece Türk neo- klasiğine tek
rar dönüldüğünü gösteren çok büyük öl
çülerde bir cami oluşturulmuştur. Türk 
yapı sanatında modern mimari akımına 
göre tasarlanmış bir cami mimarisinin 
oluşturulmasını isteyen bazı çevreler. Ko
catepe Camii'nin klasik dönem Osmanlı
Türk camileri geleneğine tamamen uy
gun bir biçimde yapılmasını tenkit et
mektedirler. 

Son yıllarda istanbul'un çeşitli yerle
rinde, bilhassa yeni kurulan mahalleler
de yapılan camilerden çoğu belirli bir 
üslübu aksettirmezler. 1960'1ı yıllarda 

yapılan Söğütlüçeşme camii, neo- klasik 
üslübun bir örneğini teşkil eder. Sirkeci 
tren garı yanında Mimar Aydın Yüksel 
tarafından projelendirilerek inşa edilen 
Mustafa Paşa camii ise Türk klasik üs-



IQbunun tekrarlandığı küçük bir cami
dir. Burada caminin aksayan tek tarafı. 
bu kadar ufak ölçüdeki bir binada, kla
sik dönem Türk mimarisinin bütün un
surlarının hemen hemen hepsinin de bir 
arada kullanılmış olmasıdır. 

Son yıllarda camiler mahalli dernek
lerin zevki ve yapı anlayışının tesiri al
tında kalmıştır. Türkiye'nin gerek büyük 
şehirlerinde gerekse küçük yerleşim bi
rimlerinde kısa sürede sayısız denilecek 
kadar çok cami yapılmış, hatta birçok 
yerde imar ve yol açma bahanesiyle es
ki ve tarihi camiler yıktırıldığından orta
ya çıkan ihtiyaç sebebiyle çok daha bü
yük çapta yenileri yapılmıştır. Genellikle 
ciddi projelere dayanmayan bu camiler
de altta dükkanlar. çarşılar, bunun üs
tünde lojmanlar, en üst bölümde ise ca
mi bulunmaktadır. Estetik bakımdan son 
derece zayıf olan bu camiierin çoğunluk
la kubbeli oluşuna önem verilmekte. fa
kat nisbetlere dikkat edilmediğinden or
taya güzel sayılamayacak binalar çık

maktadır. Nisbetlerdeki aksaklık mina
relerde de kendisini belli etmekte. eski 
gelenekiere aykırı olarak her birinde pek 
çok şerefe bulunan iki veya dört mina
reli camiler yapıldığı gibi uzunlukları ba
kımından ana kitleye son derece ters 
düşen yükseklikleriyle de eski Türk mi
marisinde büyük bir hassasiyetle sadık 
kalınan ölçü ve prensipiere uymamakta
dır. Ancak bunların yanında klasik cami 
mimarisinin belli başlı unsurlarını ye
ni inşa tekniklerinden de faydalanarak 
kullanmaya yönelik kayda değer eserler 
de görülmektedir. Mimar Ömer Kirazoğ
lu'nun projelendirdiği istanbul'da Bey
koz, Paşabahçe, Fıstıkağacı ve ilahiyat 
Fakültesi camileri bu anlayışın çeşitli uy
gulamalarını teşkil etmektedir. Mimar 
Cevat Ülger ise projelerini her yönüyle 
klasik özelliklere sahip olarak hazırla 

dığı Kayseri'de Bürüngüz. Eskişehir'de 
Reşadiye ve Tepebaşı camileriyle istan
bul'daki Küçüksu camilerinde aynı za
manda geleneksel inşa tekniklerini kul
lanmış, detaylarda ise sağlamlık ve eko
nomik olma gibi özellikleri sebebiyle çağ
daş malzeme ve tekniklerden de fayda
la nmıştır. Projesini Yurdaer Zırhlıoğlu'
nun çizdiği, harimi bir büyük kubbe ile 
yanlarda iki yarım kubbenin örttüğü çift 
minareli Ataköy Camii de klasik ölçüle
re göre betonarme olarak inşa edilmiş 
çift minareli yeni bir camidir. Cengiz Bek
taş tarafından yapılan Ankara- Etimes
gut Camii bunlardan ayrı olarak modern 
bir anlayışı getirmektedir. Burada cami 

düz, masif, kubbesiz bir kitleden iba
rettir. Minare yerine de basit bir "köşk" 
yapılmıştır. Bolu'daki bir camide ise V. 
Dalokay'ın tasarladığı projenin bir ben
zeri. bütün kemer içieri camdan olmak 
üzere uygulanmıştır. Minaresi de bütün 
gövdesi, şerefesi ve külahı ile cam kap
lıdır. Darende yakınlarında Abdurrah
man Erzincani Türbesi yanına inşa edi
len cami, türbe, kütüphane ve meşru
tadan meydana gelen küçük külliye, ça
dır şeklindeki mescidi, mızrak ucu şek
lindeki minaresi ve diğer yapılarıyla mo
dern mimari anlayışta inşa edilmiş bir 
başka eserdir. 

2. İslam Ülkeleri. islam ülkelerinde veya 
çok sayıda müslümanın yaşadığı mem
leketlerde son yıllarda yapılan camiler
de modern üs!Opların denendiği görül
mektedir. Fakat bunun yanında bu ülke
lerde oranın kendi cami geleneğini sür
düren binaların inşa edildiği de dikkati 
çeker. Hindistan'da 1938'de Yeni Delhi'
de yapılan cami (Secretariat Mosque), so
ğan biçimli kubbeleri. sade ve sakin hat
ları ile eski Hint- islam cami mimarisinin 
modern bir temsilcisi olmuştur. Myan
mar'da (Birmanya) gayet ihtişamlı ve bü
yük ölçülerde modern camiierin yapıldı
ğı bilinmektedir. Bunların üs!Qplarında 
da mahalli geleneğe bağlı kalınmıştı r. 

Mısır'da yapılan son dönem camileri, yer
li eski üs!Obun pek iyi sonuç vermemiş 
örnekleri olarak kabul edilirler. Kahire'
deki Seyyide Zeyneb Camii ile Selahad
din-i Eyyübi ve Rabiatü'I-Adeviyye cami
leri bu yeni eseriere örnektir. Bütün is
lam dünyasında cami mimarisinde ye
nilikler gerçekleştirmek için büyük giri
şimiere henüz geçilememiştir. Genellikle 
yapılan bütün yeniliklerde cami esprisin
den çok ayrıntılar üzerinde durularak 
modern mimarinin çeşitli görüş ve este-

Kral Faysaı camii · islamabad 1 Pakistan 

CAMi 

Bong Camii • Pakistan 

tik anlayışları, caminin gerektirdiği özel
liklere ve onun gelişmesine dikkat edil
meksizin kabul edilmiştir. Suudi Arabis
tan, Küveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 
gibi zengin ülkelerde yapılan masraflı ve 
büyük camilerde de bu durum görül
mektedir. Bu da modern cami mimari
sinin beğendirici bir sonuca ulaşamama
sına sebep olmuştur. 

islam toprakları olmakla beraber ital
yanlar tarafından Afrika'daki sömürge
lerinde yapılan camiler de mimari tiple
ri bakımından eski gelenekleri sürdüren 
yapılardır. Libya'da Trablus'ta 1937'de 
inşa edilen Bu-Harida, Suani Terria, Sey
di Ahmed ei-Magrum, SuiOk Acedabia, 
Bardia; Doğu Afrika· da Asma ra, Massua; 
Etiyopya'da Keren, Harar, Gondar cami
leri bunların başlıcalarıdır. Dikkate de
ğer bir husus. bu modern camiierin ana 
çizgilerinde Türk- Osmanlı cami tipinin 
az veya çok değiştirilmiş olarak uygu
lanmasıdır. Bu camilerde tek ana kub
beden ibaret bir örtü sistemiyle yuvar
lak gövdeli, taşkın şerefeli ve konik siv
ri külahil Türk minaresinin tercih edildi
ği görülmektedir. 

Modern mimarinin camide uygulanı
şının en belirgin örneği, projesini Vedat 
Dalokay'ın çizdiği, Pakistan'ın yeni baş
şehri islamabad'da inşa edilen cami
dir. Burada aynı mimarın Kocatepe Ca
mii'nde tasarladığı biçimden farklı ola
rak mekan muazzam bir çapraz tonoz 
gibi tasawur edilmiş, bir noktada birle
şen dört bölüm dört semerdam ile örtül
müştür. Caminin köşelerinde ince uzun 
dört minare yükselir. Cami mimarisin
de yeni arayışların örneklerinden biri de 
Pakistan'da Mimar Babed Hamid tara
fından projesi yapılarak 1969 ·da inşa 

edilen Mescid-i TQba'dır. Burada belirli 
bir beden duvarı yoktur. Caminin bütü-
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Berlin Camii Cüstteı ve Marl - Hamm camii - Almanya 

nünü, hiçbir kısmı dışarıda bırakmaksı
zın çok büyük yayvan bir kubbe örtmek
tedir. Caminin önünde de büyük bir ha
vuz vardır. Güney'de Sind'de Sukkur Ca
mii'nde de görülen havuz geleneği bu
rada tekrarlanmıştır. Pakistan· da eski 
yerli mimari gelenekleri sürdüren mo
dern camiler de yapılmıştır. 

Pakistan'ın doğu bölgesinde 1982'de 
yapılan Bong Camii. genel özellikleri ba
kımından Tae Mahal'i andırmaktadır. Ga
zi Muhammed Reis'in projesine göre in
şa edilen yapı bir külliye olarak tasar
lanmıştır. Bir ana cami ile küçük mes
cidlerden oluşan yapılar topluluğu , yer
den yükseltilmiş bir teras üzerindedir. 
Kütle kompozisyonu, soğan formundaki 
kubbeler ve kapalı şerefeli minarelerle 
oldukça hareketli bir görüntü sunmak
tadır. Tuğla , betonarme ve kesme taş 
malzeme ahşap, fildişi, mermer, sedef. 
renkli cam, ayna. çini fresko, altın yal
dızla alabildiğine zenginleştirilerek yük
lü bir süsleme uygulanmıştır. Fakat ca
mi ve bilhassa minare mimarilerinde en 
modern yenilikler Asya'nın güneydoğu
sundaki İslam ülkelerinde görülür. 

Suudi Arabistan'da bilhassa Cidde'de 
son yıllarda yoğun olarak yeni camiler 
yapılmaktadır. Bunların çoğunda Mısır 

Memlük üsiObunun hakim olduğu gö
rülür. 

88 

3. İslam Ülkele.ri Dışında. Batı'nın Lond
ra, Paris. Petrograd, Washington, Berlin 
gibi merkezlerinde İslam cemaati için 
yapılan camilerde, o ülkelerin sıkı bağ

ları olan sömürgelerinin veya maddi im
kanlar sağladıkları ülkelerin yerli üslOp
ları hakim olmuştur. Almanya'da Berlin'
de ı. Dünya Savaşı'ndan önce yapılan 

Fehrbellinerplatz Camii, çifte minare
sinin biçimleri ve soğan şeklindeki kub
besiyle Hint camilerini tamamen olma
sa bile bir dereceye kadar hatırlatır. Bu 
minarelerden ll. Dünya Savaşı sırasında 
bir tanesi tamamen diğeri ise alt şere
fesine kadar yıkılmıştır. Fakat garip ge
ometrik şekillerin toplandığı bu binada 
kale bedeni gibi duvarların üstünde sı
ralanan dendanlara bir anlam verilemez. 
Paris Camii ise dış yüzleri kabartmalar
la bezenmiş kare şeklindeki minaresiy
le. Kuzey Afrika'daki Mağrib üslübunda 
yapılmış camilerinin bir taklididir. Lond
ra yakınında 1883'te yapılan Woking Ca
mii, cephesinde kaş kemerli büyük ey
vanı , bunun üstündeki kulecikleri, garip 
kasnaklı kubbesiyle Hint mimarisinden 
alınma unsurlarla meydana getirilmiş

tir. Londra'nın içinde yapılması tasarla
nan yeni cami için Yaşar Marulyalı ile 
Levent Aksüt tarafından hazırlanan ve 
ikincilik ödülü alan projede, aynen sivri 
bir çadırı andıran ve sadece dört köşe
den yere bağlanan bir örtünün hakimi
yeti görülür. Bu bakımdan Vedat Dalo
kay'ın Kocatepe Camii projesiyle yakın 
benzerlik vardır. Romanya'da Köstence'
deki cami ise V. G. Stefanescu adlı bir 
Rumen mimar tarafından, tarihi Mah
mudiye Camii yıktınlarak yerinde hiçbir 
üslOba uymayan bir biçimde, 1910'da 
inşa edilmişti r. Minaresi 45 m. uzunlu
ğunda olan bu cami, dört beşik tonazla 
desteklenen yüksek bir kubbeye sahip
tir ve ana çizgileriyle Mısır'daki Memlük 
yapılarını hatırlatır. Ancak minaresi, Tu-

Köstence 
camii

Romanya 

nus'ta XVII. yüzyılda yapılan Yüsuf Dayı 
ve HammOde Bey camilerinin minarele
rini andırmaktadır. Yerine yenisi yapıl
mak üzere birkaç yıl önce yıkılmış olan 
Tokyo'daki cami de tek kubbeli olmakla 
beraber bilinen minare biçimlerine uy
mayan, üç kat halinde ve alt katta bal
konları olan bir minareye sahipti. Cami
nin duvarları Berlin'deki gibi dendanlı
dır. 1960 yılında teşebbüse geçilen. fa
kat inşa edilemeyen Almanya'da Ham
burg ve Aachen camileri de projelerine 
göre modern üslüpta yapılar olacaktı. 

Büyük bir Türk ve müslüman nüfusun 
yaşadığı Almanya'da ortaya çıkan iba
dethane ihtiyacı. önceleri işçilerin kur
duğu mahalli derneklerce satın alınan 
çeşitli bina ve salon ların mescid haline 
getirilmesiyle karşılanmaktaydı. Artan 
ihtiyaçlara paralel olarak çoğalan ve güç
lenen bu dernekler son yıllarda daha iyi 
mali imkanlara da kavuşunca satın al
dıkları arsalar üzerine özellikle kubbeli, 
minareli, milli ve dini mimariden yoğun 
izler taşıyan camiler inşa ettirmeye baş
lamıştır. Halen birçoğunun inşaatı de
vam eden bu yeni camilerden tamam
lanarak ibadete açılanlar şunlardır: Ku
zey Ren Westfalya eyaJetinin küçük bir 

Modern cami mimarisine örnek gösteri lebilecek Gemlik ve Varsava camilerin in proje maketleriyle Aachen Camii'nin maketi 



rı kaplayan çiniler Türk üslübunda ola
rak Kütahya· da imal edilmiştir. 1940'lı 

yıllarda modern bir anlayışla çepeçevre 
payeli bir revakın kuşattığı kubbeli yu
varlak bir bina şeklinde inşa edilen Zag
rep Camii. Antikçağ'ın "tholos" denilen 
yapılarının İslam sanatına uydurulma
sından doğmuştur. Camiden ayrı olarak 
da üç minaresi vardı. Sonradan komü
nist idare tarafından minareleri yıktırı
larak müze haline getirilen bu cami gü
nümüzde ( 1992) Revalition müzesi ola-

CAMi 

rak kullanılmaktadır. Mimar Konieczny'- Dönmeler camii IYenicamil ·Selanik 1 Yunanistan 

Werl Camii - Almanya 

kasabası olan Werl'de müştemilatıyla bir
likte 900 m 2 bir arsa üzerine inşa edi
len kubbeli, tek minareli ve 400 kişi ka
pasiteli cami 1990 yılında ibadete açıl
mıştır. Mimarı Heiner Heuschôfer' dir. 
Aynı eyaletin küçük bir yerleşim merke
zi olan Marl-Hamm'da ise projesini mi
mar Walter Gantenberg'in çizdiği kub
beli- mi nareli 1500 kişilik büyük bir cami 
yapılmıştır. Yine bu eyalerteki Wasseling 
kasabasında Lebib Kaya'nın 250 m2 üze
rine kurulu cami projesi tamamlanmıştır. 

Baden Würtenberg eyaletinin tarihi şe
hirlerinden biri olan Pforzheim'de Diya
net Türk - İslam Kültür Derneği tarafın 
dan 700 m2 inşaat alanı olan kubbeli, 
tek minareli bir cami yaptırılmıştır. Gök
çen Sungur Tekin'in projelendirdiği ca
mi 1500 kişi kapasiteli bir yapıdır. Ame
rika Birleşik Devletleri'nde Washington'
da 1960'lı yıllarda yapılan büyük cami 
bir İslam kültür merkezi ile birliktedir. 
Burada da Kuzey Afrika. Mısır ile Hint 
mimarilerinin karışımı olan bir yapı mey
dana getirilmiştir. Yalnız içinde duvarla-

nin projesine göre Varşova'da inşası ta-
sarlanan cami. kare bir kitlenin üzerin-
de yüksek bir kasnağa oturan bir kub-
beden ibarettir. Osmanlı minarelerini an-
dıran dört minarenin avlunun köşelerin
de yükselmesi düşünülmüştür. İtalya'
nın ve aynı zamanda Batı Katolikliği'nin 
merkezi olan Roma'da yapılmakta olan 
büyük caminin kaba inşaatının tamam
landığı bilinmektedir. 

İsviçre'nin Cenevre (Geneve) şehrinde 
yakın tarihlerde yapılmış küçük caminin 
çok basit dış mimarisi yanında, sekizgen 
biçimli gövdeli çifte şerefeli, Osmanlı ti
pine yaklaşan bir minaresi vardır. İç süs
lemesi ise bütünüyle Arap üslObundadır. 

Yunanistan'da Selanik'in henüz Türk 
idaresinde olduğu yıllarda 1902'de, Vi
taliano Pazelli adında bir İtalyan mimar 
tarafından inşa edilen Yenicami, aslın

da bu şehirde yoğun bir kitle teşkil eden 
dönmeler için yapılmıştı. İçi renkli mer
merlerle kaplı ve çok değişik mimarili 
olan bu caminin dış görünüşü, kemerle
ri, pencereleri, köşelerinde yükselen ku
leleriyle Türk cami geleneğine tamamen 
ters düşmektedir. 
BİBLİYOGRAFYA : 
Cam i konusu ile ilgili yayınların bu bibliyog

rafyada kısmen de olsa bildirilmesi mümkün 
değildir. Bütün sanat tarih i ve bilhassa islam 
sanatına dair eserlerde cami mimarisi ele alın

dığı gibi çeşitli ülkelerde ewelce ç ı kmış veya 

Kuzey Çin'de Niu Jie Camii ile Afrika'da kerpiçten yapılm ı ş Tilama Camii . Mali 
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halen çıkmakta olan dergi lerde de konunun tek 
tek veya toplu olarak her yönüyle i ş lendiği yüz· 
lerce makale ve eser yayım lanmıştı r. Burada sa· 
dece genel fikir veren yayınlardan bir derleme 
yapılmıştır. 

Genel. H. Saladin. Manuel d'art musulman, 
1, L'arch itecture, Paris 1907; E. Diez, Die Kunst 
der islamisehen Völker, Potsdam 1908; a.mlf. -
H. Glück, Kunst des Islam, Berlin 1925 (Propylan 
Kunstgeschichte dizisinde bol resimli); O. H över. 
Kultbauten des Islam, Leipzig 1922 (bol resim
li , fakat metin o larak yetersiz); E. Kühnel, Kunst 
und Kultur der arabischen Well, Heidelberg · 
Berlin · Magdeburg 1943; a.mlf .. Die Moschee, 
Berlin 1949 teksikierine rağmen bu konuda tek 
toplu eser) ; a.mlf.. "Die islamische Kunst", 
Springer-Handbuch der Kunstgeschichte, Le
ipzig 1929, VI ; Osman Nuri Ergin. Türk Şehir

lerinde imaret Sistemi, istanbul 1939; H. Ke
mal i Söylemezoğlu, islam Dini, ilk Camiler ue 
Osmanlı Cami/eri, istanbul 1955; K. A. C. Cres
well, A Short Account o{ Early Muslim Archi· 
tecture (Penguin Books). 1958; a.mlf .. A Bib
liography of the Architecture, Arts and Crafts 
of Islam, Kahire 1961; zeyilleri , 1973, 1984; 
Suut Kemal Yetkin. islam Mimarisi, Ankara 
1965; Semra Ögel, Der Kuppelraum in der tür· 
kischen Architektur, istanbul 1972 ; Doğan Ku
ban, Muslim Religious Architecture, Leiden 
1974, 1-11; Ulya Vogt-Göknil. Die Moschee, 
Grund{ormen sak ra ler Baukuns~ Zürich 1978; 
H. Lammens. "Pharos, minarets, clochers et 
mosquees: Leur origine, l eur architecture", 
Reuue des Questions Historiques, XLVI, Paris 
1911, s. 5-27; W. Barthold, "Die Orientierung 
der ersten muharnnıedanischen Moscheen", 
ls/., VIII (ı 9291. s. 245·250; E. Lambert. "Les 
origines de la mosquee et l'architecture re
ligieuse des Omeiyades", St.!, VI ( 1 956), s. 1· 
18; M. Balba, "The Mosque in Islam", 'Ale
mü'l·fikr, X/2 ( 1 979). s. 295·342. 

İlk Camiler Mısır ve Suriye / Filistin. Abdül
hay ei-Kettani. et- Teratfbü 'l -idariyye (Özel), 1, 
161·162; E. Herzfeld, Samarra, Au{nahmen 
und Untersuchungen, Berlin 1907; a.mlf. - F. 
Sarre. Archaologische Reise im Euphrat und 
Tigris·Gebiet, Berlin 1911-20, i -IV; K. Wulzin
ger - C. Watzinger. Damaskus, Die islamische 
Stad~ Berlin 1924; Herz Pascha. Die Baugruppe 
des Sultans Qalaün in Kairo, Hamburg 1919; M. 
S. Briggs. Muhammedan Architecture in Egypt 
and Palestine, Oxford 1924; E. T. Richmond. 
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Mos/em Architecture, 623 to 1516, Same Causes 
and Consequences, London 1926; L. Haute
coeur - G. Wiet, Les Mosquees du Caire, Paris 
1932; K. A. C. Creswell, Early Muslim Architec· 
ture 1: Umayads, Oxford 1932; ae. ll: Abbasids, 
Oxford 1940; a.e. lll: Fatimids, Oxford 1952; 
a.mlf., Architecture of Muslim Egypte, Oxford 
1952·59, 1·11; H. Sauvaget. Alep, Paris 1941; 
Fuad Safar. Wasit, Kahire 1945; J. Sauvaget. 
La Mosq uee Omeyyade de Medine, Paris 194 7; 
R. W. Hamilton, The Structural History of the 
Aqsa Mosq u e, Oxford 1949; The Mosq u es of 
Egypt {rom 21 H. to 1365 H. (641·1946) (haz. 
Vezaretü'I-Evkafl. Kahire 1955; Suad Mahir, 
Mesacidü Mışr ve euliya 'ühe 's·salihün, Kahi
re 1971·83, I·V ; O. Grabar, TheArt o{ the Mam· 
Lu/es, London 1973; R. B. Parker - R. Sa bin -
C. Williams, lslamic Monuments in Cairo, Ka· 
hire 1985; L. A. Mayer - J. Pinkerfeld - J. W. 
Hirschberg, Same Principal Muslim Religious 
Buildigns in lsrael, Jerusalem 1950; C. Saarda, 
"Origin of the Mosque 622-650", Mw, XXVIII 
(ı 968). s. 336·344. 

Afrika ve İspanya. İspanya' daki İslam eserleri 
hakkında yayımlanan makaleler Al-Anda/us der· 
gisinde bulunmaktadır. H. Saladin, La Mosquee 
deSidi Okba a Kairouan, Paris 1903; W.-G. 
Marçais, Les monuments arabes de Tlemcen, 
Paris 1903; A. Bel, Les Beni Snous et leurs 
mosquees, etude historique et archeologique, 
Paris 1922; G. Marçais, Manuel d 'art Musul· 
man, L'Architecture: Tunisie, Algerie, Maroc, Es· 
pagne, Sicile, Paris 1926·27, 1·11; a.mlf., L'archi· 
tecture Musulmane d 'Occident Paris 1954; 
a.mlf., Coupole et pla{onds de la Grande Mos· 
quee Kairouan, Tunus· Paris 1925; A. Fikry. La 
Grande Mosquee de Kairouan, Paris 1934; B. 
Maslow. Les mosquees de Fes et du Nord du 
Maroc, Paris 1937; H. Terrasse. Le Grande Mos· 
quee de Taza, Paris 1943; a.mlf.. La mosquee 
des Andala us a Fes, Paris, ts.; J. S. Kirkman. 
The Arab City of Gedi, Excavations at the Great 
Mosque·Architecture and Finds, Royal National 
Parks of Kenya· Ge di National Park, Oxford 
1954 ; Rachid Dokali, Les mosquees de La pe· 
riode turque aA/ger, Cezayir 1974. 

İran. A. Godard, Athare·i Iran Anna/es du 
Service Archeo/ogique de 1'/ran, 1936'dan iti
baren birçok cildi yayımlanan bu dergide mo· 
nografyalar halinde İran'daki eski camiierin ço· 
ğu ilmi biçimde incelenmiştir ; F. Sarre. Denkma· 
Ler persischer Baukunst Berlin 191 O; A. U. Po
pe. A Survey of Persian Art, London 1938·39, 
I·VI ; E. Diez, lran ische Kunst, Wien 1944; Nos
ratollah Mechkati, Monuments et Sites histori
ques de 1'/ran ! baskı yeri ve yılı yokl : D. Wilber. 
The Architecture of lslamic Iran. The llkhanid 
Period, Princeton 1955 ; A. Gabriel, "Le masdjid-i 
djum'a a Isfahan", Al, 11 /1 (1935). s . 7·44. 

Horasan ve Orta Asya. Ebü'l-Kasım es-Seh
mi, Taril)u Cürcan, Haydarabad 1950, s. 16 vd.; 
E. Diez, Churasanische Baudenkmaler, Berlin 
1918; a.mlf., Persien, lslamische Baukunst in 
Churasan, Hagen 1. W.· Darmstadt · Gotha 1923; 
E. Cohn-Wiener, Turan, lslamische Baukunst 
in Mittelasien, Berlin 1930; N. M. Bacinskij, 
Türkmenisianın arhitektura yadıgarlıklan, I 
Gösteri/işi, Moskva · Aşkabat 1939; S. E. Ratija, 
Mecet' Bibi-Chanym v Samarkande, Moskva 
1950; Anonim, Histarical Monumets of Islam 
in the USSR (haz. Orta Asya ve Kazakistan Dini 
Eserler Enstitüsü), Taşkent 1962; M. Hrbas
E. Knobloch. The Art of Central Asla, Prag 1965; 
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G. A. Pugaçenkova - L. i. Rempeli, Historia 
uskystı Us be k istana, Moskva 1965; A. Dietrich. 
"Die Moscheen von Gurgan zur Omaijaden
zeit", /s/., XL (I 964), s. 1-17. 

Azerbaycan. Oktay Aslanapa, Kırım ve Kuzey 
Azerbaycan 'da Türk Eserleri, İstanbul 1979; E. 
Agaeva v.dğr. , Bakü, Bakü 1986. 

Hint ve Pakistan. E. W. Smith, The Moghul 
Architecture of Fathpur-Sikri, Delhi 1894, ye· 
ni baskısı 1985, I·N; J. A. Page. An Histarical 
Memoir on the Qutb. De/hi, Calcutta 1926; C. 
Bateley, The Design Development of lndian 
Architecture, London 1954; J. Ferry, The Charm 
of !nda lslamic Architecture, London 1955; P. 
Brown. lndian Architecture·lslamic Period, Bom· 
bay 1956; 1981 (7. bs.) ; a.mlf., lndian Archi
tecture, London 1959·64; S. Welch, The Art of 
Mughal lndia, New York 1964; Rustam J. Meh
ta, Masterpieces of !nda ·fslamic Architecture, 
Bombay 1976; Mohamed Amin - D. Willetts -
G. Hancock, Journey Through Pakistan, Nairo· 
bi 1982; G. Michell - Snekal Shah - J. Bur
ton-Page. Ahmadabad, Bombay 1988; E. Diez, 
"Moscheen in Indien", Atlantis, Ekim 1941; S. 
M. Ashfaque, "The Grand Mosque of Banbho
re", Pakistan Archaeology, VI (I 969), s. 182· 
209. 

Endonezya. Mimarileri hakkında bilgimiz ol· 
mayan Endonezya camilerine dair bibliyografya 
olarak "Moskee", Encyclopaedie uan Neder· 
landsch·lndie ", Leiden 1917·39, ll, 787-790'
da bulunabilir. Ayrıca, G. F. Pijper, "De Moskeen 
van Java", Studien over de Geschiedenis van 
de Islam in lndonesie ~ Leiden 1977, s. 13·62. 

Türkiye (Anadolu ve Rumeli). J. H. Löytved. 
Konia, lnschriften der Se/dschukischen Bauten, 
Berlin 1907; H. Wilde. Brussa, Berlin 1909; C. 
Gurlitt, Die Baukunst Konstantinopels, Berlin 
1909·12, 1· ll ; a.mlf .. "Die Bauten Adrianopels", 
OA, I (1910), s. 1·4; F. Sarre, Konia, Berlin 1910; 
J. Strzygowski - M. van Berchem. Amida, Heidel· 
berg 1910; W. Bachmann. Kirchen und Moscheen 
in Kurdistan, Leipzig 1913; K. Wulzinger, "Die 
Piruz - Moschee zu Milas", Festschrift der 
Technischen Hochschule zu Karlsruhe, Berlin 
1925; a.mlf. - v.dğr .. Das lslamische Mi/et, 
Berlin 1935; R. Riefstahl, Turkish Architecture 
in South Western Anatolia, Cambridge-Mass. 
1931; a.e.: Cenubi·GarbiAnado/u 'da Türk Mi
marisi, Ankara 1941 ; A. Gabriel. Monuments 
turcs d'Anatolie, Paris 1931-34, 1·11; a.mlf .. Vo· 
yages archeologiques dans La Turquie Orien· 
ta/e, Paris 1940, 1·11 ; a.mlf .. Une Capitale Tur
que, Paris 1958, 1-11; a.mlf., "Les mosquees de 
Constantinople", Syria, VII (I 926) ; Halil Edhem 
[Eidem]. Camilerimiz, İstanbul 1933; K. Otto
Dorn. Das lslamische lznik, Berlin 1941; H. Bal
ducci, Rodos'ta Türk Mimarisi (tre. Celalettin 
Rodoslu). Ankara 1945; Sedat Çetintaş, Türk 
Mimari Eserleri: Osmanlı Devri, İstanbul 1946· 
52, 1-11; H. Duda. Balkan türkische Studien, Vi· 
yana 1949; Oktay Aslana pa. Edirnede Osman· 
Lı Devri Abideleri, İstanbul 1949; a.mlf., Tur
kish Art and Architecture, London 1971; a.mlf., 
Osmanlı Devri Mimarisi, İstanbul 1985; a.mlf. -
v.dğr .. Karaman Devri Sanatı, İstanbul 1950; 
R. Anhegger. "Beitrage zur frühosmanischen 
Baugeschichte", Zeki Ve/idi Armağanı, İstan· 
bul 1953; E. Egli, Sinan, Der Baumeister Os· 
maniseher G/anzzeit, Stuttgart 1954; Doğan 
Kuban, Türk Barak Mimarisi Hakkında Bir De-

neme, İstanbul 1954; a.mlf., "Les mosquees a 
coupole a base hexagonale", Beitrage zur 
Kunstgeschichte Asiens··ln Memoriam Ernst 
Diez, İstanbul 1963, s. 35·47; Celal Esad Arse
ven, Türk Sanatı Tarihi, İstanbul , ts. 11955-591. 
1·11; Semavi Eyice, Istanbul petit guide a travers 
Les monuments byzantins et turcs, İstanbul 
1955; a.mlf., "İlk Osmanlı Devrinin Dini-İç
tirnal Bir Müessesesi: Zaviyeler ve Zaviyeli 
Camiler", iFM, XXI (I 963), s. 1·80; Ali Kızıltan, 
Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler, İs
tanbul 1958; K. Erdmann, "Die Sonderstellung 
der anatalisehen Moschee des XII. Jahrhun
derts", 1. Milletlerarası Türk Sanatları Kongre· 
si-Bildiriler (1959), Ankara 1961 , s. · 94·101; 
Aptullah Kuran. ilk Devir Osmanlı Mimarisin
de Cami, Ankara 1964; a.mlf .. "Basic Space 
and form Concept in Early Ottoman Mosque 
Architecture", Atti del ll. Congresso Int. del/ 'ar· 
te Tunca, 1963, Napoli 1965, s. 181·187; a.mlf., 
The Mosque in Early Ottoman Architecture, 
Chicago 1968; a.mlf., Mimar Sinan, İstanbul 
1986; Ayverdi, Osmanlı Mi'marfsi 1-11, İstanbul 
1966· 72; a.mlf., Fatih Devri Mi'marfsi, İstan· 
bul 1973·74, 1-11 ; a.mlf. - i. Aydın Yüksel. ilk 
250 Senenin Osmanlı Mi'marisi, İstanbul 1976 ; 
a.mlf., Osmanlı Mi 'marfsi V, İstanbul 1983; G. 
Goodwin. A History of Ottoman Architecture, 
London 1971; Gönül Öney, Ankara'da Türk 
Devri Yapıları, Ankara 1971 ; Metin Sözen, Di· 
yarbakır Türk Mimarisi, İstanbul 1971 ; a.mlf., 
Anadolu'da Akkoyun/u Mimarisi, İstanbul 1981; 
Türkiyede Vakıf Abide/er ve Eski Eser/er, An
kara 1972·86, 1-N; Rüçhan Arık, Batılılaşma 

Dönemi Türk Mimarisi Örneklerinden Anada· 
/u 'da Üç Ahşap Cami, Ankara 1973; Zeynep 
Nayır, Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet 
Külliyesi ve Sonrası, İstanbul 1975; Ara Altun, 
Anadolu 'da Artuklu Devri Türk Mimarisinin 
Gelişmesi, İstanbul 1978; Sedat Hakkı Eldem, 
Türk Mimari Eserleri, İstanbul 1979; Orhan Cez
mi Tuncer, Anadolu Selçuklu Mimarisi ve Mo· 
ğollar, Ankara, ts.; Hamza Gündoğdu, Dulkadir· 
li Beyliği Mimarisi, Ankara 1986; Ali Saim Ül
gen, Mimar Sinan Yapıları, Ankara 1989 ; Va
kıf/ar Dergisi, Arkitekt, Rölöue ve Restoras
yon Dergisi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi 
Yıllığı ve daha birçok dergide bu konuda ma
kaleler bulunmaktadır. Ayrıca bk. Ayla Ödekan, 
Türkiye 'de 50 Yılda Yayımianmış Arkeoloji, 
Sanat Tarihi ve Mimarlık Tarihi ile ilgili Yayın
lar Bibliyografyası, İstanbul 1974; a.mlf., "Mi
marlık ve Sanat Tarihi", Türkiye Tarihi, I, İs· 
tanbul1987, s. 363·499; ll (1988), s. 211·340; 
lll (1988), s. 345·435; N (1988). s. 503·590; 

Milli Sınırlar Dışında Kalan Türk Camileri. E. 
Foerk, Török emlekek Magya rorszagran, Bu· 
dapest 1918; J. Molnar, Macaristan 'daki Türk 
Anıt/arı, Ankara 1973; G. Gyözü. Turkish mo· 
numents in Hungary, Budapest 1976; a.mlf., 
Oszman · Török epiteszet Magyarorszagon, Bu
dapest 1980; Ayverdi. Avrupa 'da Osmanlı Mi'
mari Eserleri 1·1\1, İstanbul 1977-82; D. Duric
Zamolo, Beograd lcao orijentalna varos pod 
Turcima, Beograd 1977; Semavi Eyice. "Yuna
nistan'da Türk Eserleri", TM, Xl (1954). s. 157· 
182; XII (1955). s. 205-230; 

Modem Türk Mimarisi. Metin Sözen - Mete 
Tapan. 50 Yılın Türk Mimarisi, İstanbul 1973; 
Yıldırım Yavuz. Mimar Kemalettin ve Birinci 
Ulusal Mimarlık Dönemi, Ankara 1981. 
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