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ONSOZ 

Ttirk Stisleme Sanatlari oteden beri ilgi duydugum 

bir konu idi. Bu nedenledir ki ilgili bu ara~ti.rm.a bana 

ilk andan itibaren 9ok cazip geldi. 

Sayin Prof .Dr.~erare Yetkin yonetiminde ba§layip 

devam ettigim 11 Ramazan Efendi ve Takkeci ibrahim Aga 

Camilerinin Mim.ari Stielemelerinde trslup Birligi" konulu 

Ytiksek Lieans tezimle stisleme sanatinda Osmanli Devri•nin 

onemini vurgulamak istedim.. 

Btiyiik bir zevkle 9al1§t1gim bu ara§tirma ortamina 

girmemi te§vik eden ve 9al1~malarim1 titizlikle yoneten 

ve yonlendiren Hocam Sayin Prof .Dr,~erare Yetkin'e minnet 

duygularimi sunarim. 

Ayrica Hocam. Sayin Do9.Dr.Tanju Cantay•a, Yrd.Do9. 

Dr.ihsan Tunay• a, M.A.Gtilgtin Kalk1noglu 1 na ve 9al1~mala

rimda beni stirekli destekleyen Agabeyim Ali Vardar ve 

Degerli E§im Denizhan Altunay•a te§ekkti.rler ediyorum. 



I- GiR!~ 

A- Milnar Sinan ve Sak1fl1 Candler 

])tin.ya Mimarisinic gelmi~ ge9mii; en bi.iyiik ustalarl.ll

dan biri olan Mimar Sinan, Kanuni Sultan SUl.eyman, II.Selim 

ve III.Murat donemlerinde Osman11 Sanat1•na egemen olmll§tur. 

Dev11irme oldugu iizerinde durulmU§I olsa da yapt1g1 eserler 

gerek uslup, gerek teknik yonden biittiniiyle Tti.rk'tiir. Ayrica 

XVI. Yiizyila ai t belgelere dayarularak S inan • in Rumeli' den 

degil Kapodokya•dan geldigini soylemek olas1d1r(1). Dolay1s1 

ile bu tiir bir iddia herzam.an ge9erkiz olmak durumundadir. 

Sinan' 1n 9ok gen9 yasilarda yeni9eri ocag1 i9inde yer 

almas1 ve seferlere kat11mas1, sanat1 a91sindan son derece 

yararl1 OlmW}tur. Boylece safer yollarJ. iizerinde yer alan 

ani tlar1 gorm.e ve inceleme §lansina sahip Olmll§tur. 

Sinan'a ait yapilardan btiyiik bir bolilmii Istanbul ve 

9evresinde yer aim,.., olup kalan. digerleri .Anadolu, Suriye, 

Irak, Hicaz ve Balkanlar i;eklinde bir dagilim. gosterir. 

Qal111t1g1 mimari tti.rlerin i9inde yer alan bir grubu da 

''Sak1fl1 Cam.iler" olll§turur. 

Sinan•a ait sak1fl1 camilerde, yap1lar1n duvar mal

zemesi olarak kesme kiifeki ta11in1n kullan1lmas1 yayg1nd~. 

Ozellikle dikk:at 9eken, bu tiire ait yap1larda pencerelerde 

iki katl1, d111tan parmakl1kl1, i9ten ah§ap kapakl1 ve sivri 

kemerli bir formun k:u.llan1lmas1d1r. Bu ozellikler yaln1z9a 

Sak1fl1 Cami'lerde degil kagir kubbeli camilerde de goriiliir. 

Sak:1fl1 Cami'lerde diger bir ozellik olarak da son cemaat 

yerinde ahf}ap direkler kullanilml.,, ortii sistemi olarak da 

son cemaat yerini de i9ine al.an bir 9at1 ile yapin1n iizeri 

ortilJ.JD.fu} tiir. 

Bu tti.r yap1larda, ahi;ap 9at1 kagir duvarlara ta111r1l

maks1zin oturur ve geni§I sa9aklar kullan1l1rda. Qat1lar1n 

kur§unla kaplanm.asl. da devir ozelliklerinden bir digerini 

olu~turur. 
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rl.Yti.zyilin son doneminde olduk9a dikkat 9eken boyut

lara ulafi&n sak1fli camilerin gelisdminin dogrul tusunda, 

:X:VI.Yiizyilin tek kagir kubbeli cam.ilerinin geli§im.i goriil.iir. 

Ancak Sinan' in uyguladigi bu ikinci grup yapi tipinde diger 

plan tiplerindeki hareketliligi goremiyoruz • .Ayrica gelenege 

bagl1 ve birbirini tekrarlayan bir grup yap1 orta,va 91k1yor. 

:s- Ahi;iap Sak1fl1 Yapilardan., Ramazan Efendi Ve 

Takkeci Ibrahim Aga Camilerinin Mim.ari Ozellikleri 

Ramazan Efendi CAm.i~~ Ramazan Efendi Cami adi ile 

taninan eser, Cerrahpa~a•dan Kocamustafa Pa~a'ya uzanan eski 

caddenin sag tarafinda yogunlukl.u bir mah.alle i91nde bu

lunmaktadir( 2). 
Yap1n1n in§asi Milnar Sinan' a sipari~ edilmi~ ve bir 

tekke ile birlikte yapilan ibadet yerinin ki tabesi, XVI. 

Yiizy1l1n tinlii §airlerinden ve Mim.ar Sinan•in 9ok yak:in dostu 

olarak bildigimiz ~air Mustafa Sai Qelebi(olilmii:l595) tara

findan manzum. olarak diizenlenmi~tir. 

Ayvansarayli Hiiseyin Efendi'nin Mecm.ua-1 Tevarih'inde 

de metni verilen bu tarih i;iu §ekildedir. 

HamdiillillM. Murad Han-1 zaman 

Adlile oldu §Ohre-8.fi:k: 

Hassa ihri:k: olunca hem-9u nueUm. 

:Su bina cami i9in nice 91rak 

Uaci Htisrev gulam-1 Race imad 

Boyle hayrata oldu istihk8.k 

Yap ti bu cami' i ki ehl-i saf a 

Oldular hem ibadete m~tak 

Tekye-gSh-1 mesakin-i fukara 

Geldi tamam oldu Sa-i-i da•i 

Dedi tarih 11Kabetii 1 1 u118.k" 

Bu manzum. tarih, cam.i ve beraberindeki tekkenin, 

sultan III.Murad(l574-1595) yillarinda Hace Husrev tarafindan, 

Ka 1 betu'l-U§§ak'(A§1k1ar1n Kabesi)in ebcedine gore 994 
(=1585/86) y1l1nda yapt1r1ld1g1n1 bildirmektedir. Kitabedeki 

Haci(Hace) terimi ise o 9agda tiiccarlara verilen bir iinvandir. 
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Ayvansarayli Htiseyin Efendi'nin aQ1klamas1na gore ayni 

yerde mevcut bir mescidin yanmasmdan sonra, bu giize1. cam.in:in 

Mi.mar Sinan•a Hace Husrev tarafindan yap~1r1ld1g1 anla§1lmak:

tad1r. Ancak: i.H.Konyal1•ya gore bu kitabe yanli§ okunmak:tad1r 

ve ti9iin9ti misrada ihr8.k:(yang1n) kelimesi olmad1g1 gibi, !mad 

ad1 da Kamal. olarak dtizeltilmelidir. 

Bu kez ortaya ayd1nlat11mas1 gereken bir durum 91km1§t1r. 

Bu konuda en son olarak Sanat Tarihi Anabilim Dal:t.nda gorevli 

Osmanlica dgretim Gorevlisi nr.Htisamettin Aksu, kitabeyi yeni

den inceleyerek i.Hak:k:i Konyal1'n1n hak:11 oldugtm.u ortaya koy

m~tur. 

Htisamettin Aksu , Ramaaan Efendi Cam.inin transkripsi

yonunu §U §ekilde yapm1§t1r: Hace Husrev Cami bir yang1ndan 

sonra yeniden yap1lmad1g1 gibi, Husrev Qelebi, Race imad degil 

Race Kemal adli bir ki§inin yeti§tirmesidir. Ancak §unu da 

belirtmek gerekir ki bu yeni okunuf}unda i.Hak:k:1 Konyal1'n1n 

verdigi me tin ile ufak farkl1l1klar1 bulunmaktadir( 3) •· 

Ayrica, Sayin Htisamettin Akau bahis konusu kitabeyi 

a§ag1dak:i §ekilde ola.mlanin dogru olacag1n1 tesbit etmi~tir. 

Hamdulillah Murad Han-1 zam.an 

Adlile oldu !iJOhre-i afu 

Hassa-i durr-i §Sm olunca hem 9u nuc;mn 

Bu bina cami i9re nice 91r8.k 

Race Husrev gulam-1 Race Kemal 
A A A Bunce. Hayrata buldu istihkak 

Yapt1 bu cam.ii ki ehl-i safa 

Oldular hep ibadete mti.§ltSk 

Tekye-gB.h ti mesi.kin-i fukara 

Kildi biiny-0.d nice tB.k ti revak 

Qun tam.am oldu sa-i-i da' i 

Dedi Tarih Ka. 1 be tu' 1-U§§ak 

994(1585/1586) 

Eser hakkinda iki yazma ntishada kar§1la§1lan bir derke

narda:" i§bu Bazirgan Cam.ii harap olup mtitevellisi Yenikapu 



lVIevlevihanesinde c;ileke§I iken Jllusahib-i ~ehriyari olan 

Hammamizade hattat ve hanende Dervi~ lama.ii Efendi mi.iced

deden i§lbu (1234) (1818-19) tarihinde tamir eylemi§tir" 

denilm.ektedir(4). Boylece eserimizin ondok:uzuncu yiizy1l1n 

ba§llarinda bestekar !email Dede Efendi taraf1ndan tamir 

ettirildigini anliyoruz. Bu onarim.a neden olarak da istan

bul 1 da gortilen yanginlardan birinin neden oldugunu di.i§liin.e

biliriz. 

Bir avlu iginde yer al.an yap1n1n avlu duvar1na biti§ik, 

Edirne Kad1lar1ndan QaVUf}zade Ahm.et Efendi ruhu i9in 1106 

(1674/75)'de kesmeta§ltan, ka§I kemerli klasik i.islupta k:ii9ti.k: 

bir ge§lme yapt1r1lm.1§t1r(5). 

Eser uyuml.u olgiileri ve siislemeleri il.e dik.kat c;eker. 

Tugla ve kesmeta§ltan yap1lm1§1 olup meyilli bir ah§ap 

9at1ya sahiptir ve i.izeri bir ge§lit devir ozelligi halini 

alm.1§1 olan kur§unla kaplanm.1§1t1r. 

Dikdortgen bir plan form.u sergileyen yap1 ve son 

cemaat yeri duvar i§lgiliginin birbirini tutmamasi gibi bir 

ip ucununda gosterdigi gibi son cemaat yeri sonradan kapan

m1§1t1r diyebiliriz. Ayr1ca son cemaat yeri revaklar1n1n 

si.itunlar1da kaybolmu§tur(6). istiridye formundaki mihrabi

yeler de yine bu boliimde yer alir. XVIII.Yiizy1l sonu XIX. 

Yi.izyil ba§1nda kapal1 bir form.a girmi§I olan son ceJDILat ye

rinin iizeri kadinlar mahfili olarak di.izenlemni§tir ve kafes

lerle kapat11.m.1§t1r. :Mahfile sag taraftan bir merdivenle 

91k1l1r. 

Yap1n1n bati duvarina biti§ik or:ljinal bir minaresi 

vardir. Olduk9a uzun ve gosteri§llidir. Kiirsi.i kism1, eaminin 

duvarlar1 gibi bir sira kesmeta, i19 sira tugla §eritler 

halinde oriilm.i.i~tiir. Gevdede pahlarin aralar1ndaki ince dikey 

gubuklar altta birer gi9ek ka.bartmas1 ile bi:rle§irler(7): 

Muka.rnaslar i.izerine oturan bir §erefe sozkonusudur. 

Caminin dogu taraf :i.nda Ram.azan Ef endi ve bundan ba§ka 

al.ti sandukanin bulundugu titrtle yer al.m.1~t1r. 
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Dikdortgen bir formda olup kubbelidir. Eski temeller tizerinde 

ge9 donemde yeniden yap1lm1§ olma11d1r(8). 

Caminin avlusunda bu kti9tik ya.pi ile ilgin9 bir btitun.

ltik olU§turan olduk9a dikkat 9eken bir §&d1rvan yer alma.k:tad1r. 

Sonradan tamir gorm.~ olmasina ragmen cami ile ayn1 zamanda 

yap11D':tJ.§ olmal1d1r. tizeri ah§&P 9at1l1 olup, kur§un.la kaplan

m1§ t1r. Ka§ kemerler kullan1lm1§ ve aralarda selviler 9al1§1l

m1§t1r. Klasik donem Osmanl1 §ad1rvanlar1n1n tum ozelliklerini 

bu §&.d1rva.nda gorm.ek olas1d1r. 

Ya.pi kompleksinde caminin kurucusu, Husrev Qelebi'nin 

de mezar1n1 i9eren bir b&§ka hazire kismi yer alir. l3tiyiik 

boltimii tarihsiz olan mezar ta§llarinin, tarihli olanlarinin 

ge9 devirde yap1ld1g1n1 soyleyebiliriz. 

Camiye pembe ve beyaz renklerin alternatif ol.arak kul

lan1ld1g1 meriner s0veli bir kapidan girilir. Eu yay kemerli 

giri§ kap1s1 tizerinde kite.be yer alir. Yap1n1n ilk yap1ld1g1 

donemde de kubbeli oldugunu gosterir herhangi bir iz yoktur. 

l3anisinin bir esnaf ol.dugunu d~tindugtimtizde bu fikrimiz dogru.

lanmJ.§ olur. l3iiyiik bir ihtimalle ilk yap1ld1g1 donemde de 

bugfulkti gibi ah§ap bir 9at1 ile ortiilti olmal1d1r. Ancak 9ok az 

bir zam.an farki ile yap1lm1§ olan Takkeci Ibrahim Aga Cami•nde 

oldugu gibi i9ten ah§&P bir kubbeye sahip oldugunu dti§ilnmek 

olas1d1r. Qat1 i9inde gizli bir kubbesi olmasa bile Selimiye 

Ca.mi muezzin mahfilinde ya da Topkap1 1 daki Kara Ahinet Pa§& 

Cami'nde gorti.ldugu gibi al.tin yal.d1zl1 ve nak1§l1,91tal1 ah§ap 

bir tavana sahip oldugu akla gelir. Gerek kubbe gerekse ta.van 

bugiin kaybolmu§ olup yerine dtiz ve iddias1z tavan yap1lm11t1r. 

Ortada ge9 devir tislubunda bir gobe.k tavani siisler. Cam.inin 

iistii son cemaat yerini de i9ine alan. dort meyilli yekpare bir 

9at1 ile orttilmti§tiir. 

Cam.ide her duvarda pencereler goze 9arpar. tist peacere

ler meriner sovelidir. Alttaki pencerelerin 19 boltimlerinde 

ahfap kapaklar1, di§aridan da demir §ebekeleri yer alir. Ust 

pencerelerinde d1§ar1dan demir §ebekeleri olmasina ragmen ge9 

devire ait oldugunu soyleyebiliriz. Qtinkti, alttaki pencerelere 
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uymaz ve bir dtizensizlik goze 9arpar. 

Caminin olduk9a sade mermer bir mihrabi vardir. Kademeli 

ve mukarnasli bolum:un ard1ndan ayet yaz1l1 dikdortgen bir bo

me sahip oltQ1, iddias1zd1r. Yine mermerden yapilm.l.§ bir minber 

soz konusudur. Bu me.rm.er minber de caminin en az1ndan bir yan

gin felalreti geqirdigini gosterir. Ya.kin bir doneme 4egin tist 

boli.im ah§ap iken, son y1llarda mermer olarak tamamlanm.1§t1r(9). 

Yapida adeta bir yanda etkileyici susleme diger yanda 

olabildigince sade birtakim ogelerle bir ge§it denge kurulmak 

istenmi§tir. 

Takkeci ibrahim Aga Cami : Topkap1 di§1nda yer alan 

yap1 Sinan' 1n oli.imtinden sonra yap1lm1f} olup onun ekoli.inu en 

qok devam ei:;tiren eserlerden biridtr. 1591-92 tarihlidir. 

Ramazan Efendi Cami'nde oldugu gibi bi.iyiik bir avlu i

ginde yer al1r. Avlu duvarlar1 ta§tir. Avlunun bat1 boli.imtinde 

duvar yerine evler yer alm1~t1r. Di§a ag1l1m1 ise; bir kap1 

ile caddeye, bu kap1ya oranla daha kiigtik bir kap1 ile de yan 

sokaklara a911maktad1r. Yap1 ayr1ca bir avlu i9inde olup bu 

boli.im cephede son cemaat yeri formuna sahiptir. 

Kare planl1 bir yap1 olup caminin duvarlari kesmeta§ 

ve tugladan ortilmtifttir. Cami, igten kaburgali ah§ap bir kubbe

ye sahip olup di§aridan kubbesizdir. 9at1nin uzeri kiremitle 

orttiltidtir. Ahf ap sa9ak geni§ligi her yerde ayn1 degildir. Son 

cemaat yerinin oldugu bol'tim.de, diger taraflardan daha bir ge

ni§ olup ah§ap direklerle ta~1nmaktad1r. Bu direkler kaideler 

tizerinde yer alm1§t1r. Son cemaat yeri zemini .k:.1rm.1z1 renkli 

ve sekiz ko,eli ta§larla kapl1dir. Bu boltimde cami kap1s1nin 

iki yaninda pencereler aras1nda birer kiigtik mihrap yap1lm.1§t1r. 

Caminin 19 hacmi 5.50cm. 9ap1nda bir ahfap kubbe ile 

orttilmti§ttir• .Mahfil adeta yap1y1 11U11 §eklinde gevirmekte ve 

on ah§ap direk tizerine oturm.aktadir(lO). Stitun ba~l1klar1 alt1n 

yald1zl1 ve bademli olup bugi.in boyal1 olmas1na kar§ilik yer 

yer alt1n yaldiz izleri dikkati gelanektedir. Sag tarafta, dip 

kisimda yer alan kap1dan yap1n1n mahf iline ve minaresine 91k1§ 

saglan1r. 

- 6 -



Bunun yan1nda d1§a ao1ll.ID.1 saglaya.n bir yan kapi daha yer al

maktad1r. 

Cami harimi ondort alt ve ondort tist pencereden ayd1n

lanmaktad1r. Alt pencereler soveli , demir parmalcl1kl1 ve i9e

riden ah.E.;lap kepenklidir. Ust pencerelerin ise, mahfile isabet 

edenleri aQ1labilir kanatlara sahip olup kemersizdir(ll). 

Gtiney duvar1nda, mihrap §eklinde bir form.a sahip olan 

ve mihrabin ti.zerinde yer alan kti9iik pencere renkli camlarla 

meydana getirilmi§ olup di§aridan ald1g1 1§1klar1 i9eriye de

gi§ik renk: nuanslar1 §eklinde yans1tmaktad1r. 

Minber, mihrab1n sag1nda yer al1p yedi basamakl1d1r. 

Mermer minber; korkulugu, silmeleri ve yanl1klar1 ile olduk:9a 

zarif bir gortintime sahiptir. 

Tavan1, ah§ap ve dti.z olup ortada ahfap kaburgal1 kubbe 

yer alm1§1t1r. Tavandan kubbeye muk:arnaslarla ge9ilir. 

Minare, yap1run bat1 duvarina biti§iktir. Qat1y1 delip 

ge9erek devam eden bir form.a sahiptir. 9at1 tistiinde govde si

lindiriktir• ;ierefe bir 91k1nt1 te,kil. eder. 

C - Yap1l.ar1n Banileri Hakk1nda K1sa Bilgi 

Ramazan E:fendi : Dogum tarihi kesin olarak bilinmiyor. 

Oltim tarihi l6l.6'd1r. ~ebinkarahisar 1 dan :tstanbul•a gelmi§ 

Halveti tarikat1na mensup bir §eyhtir. Tekkenin il.k ,eyhi olan 

ve ad1 camiye verilen Ramazan Efendi :tstanbul da kendi ad1 ile 

anilan Halveti tarikat1n1n kolunu kurmu§tur. Vefat edince cami

nin yan1ndaki ttirbeye defnolunmu,tur(12). 

Donemin sadrazamlarindan biri makam.1ndan uzakla§t1r11.J.n

ca kendisine s1g1nm1§, onu korudugimdan dolay1 "saklay1c1, ko

ruyucu11 anlam1nda "Ramazan Mah:fieddin" denilmi§tir. 

Caminin banisi, Bezirganba§li(saraya mal veren) Hac1 

Husrev Qelebi ad1nda bir ki§idir. Yap1n1n Bezirganba§l. Meecidi 

ad1 ile de an1l1yor olmas1n1n nedeni budur. 

Takkeci Ibrahim Aga: Dogum tarihi kesin olarak: bilin

miyor. OlUm. tarihi 1595•dir. 

tbrahim Aga "Arak:iye" ad1 verilen, dervi§lerin giydigi 

tiftikten yap1lm1§ ince ktilah-takke imalathanesi i§letirmi§. 



Ad1n1n .Arakiyeei veya Takkeei olarak adland1r1lmas1n1n nedeni 

budur. 

Halk aras1nda yayg1n olan bir soylentiye gore, Topkap1 

di!i11nda oturan Ibrahim Aga, evinin kOm.ti.rlti.giinii gordtigii bir 

riiyanin etkisi ile kazm.1§1 ve iki lciip al tin bulm.U§ltur. :Buldugu 

alt1nlarla da bu ca.miyi yapt1rm.1§lt1r. 

D - XVI.Ytizy1l Qini Sanati Hakk:1nda Genel :Bilgi 

Osmanl1lar zaman1nda iznik ve Ktitabya en onemli 9ini 

merkezleridir. Ozellikle iznik 9ok eski bir geQmi§i olan 9ini 

merkezidir. :Bulunan en eski kay1 t 1495 tarihli uHazine Defteritt 

(Topkap1 Saray1 Miizesi Ar§ivi D.2) ve Tiirk Vakantivislerinden 

Sadettin'in yaz1s1d1r. 

Vakanttvis bunu, 11 iznik al911'S1ndan dtinyada tarif edile

meyen 9iniler yap1lmaktad1r. :Bunlar1 Qin porselenlerinden ayird 

etmek imkan1 yoktur. TtirkiYe' de im~~aa edilen binalarda ve ca

milerde kullan1la:n. 9iniler bu §e.hirde yap1lmaktad1r ..... ~ek

linde belirtmi§ltir. 

:Bu konuya J.§J.k tutabilecek diger bir kaynak ise, 1698 

y1llar1nda Evliya Qelebi Seyahatnam.esi'nde yer al1r. Kay1tda 

":Bu §ehrin dokuz mahallesinde usta 9omlek9i dtikkanlar1 vard1. 

:Bunlar zulilm. neticesinde mahfolmu§lardir ••• 11 denilmektedir(13). 

Ktitah\va ise, XVII.Yiizy1lda onem kazanm.19t1r. Yine gel.e

negi izlemekle beraber motiflerde hakim. olan stilizasyon ve 

iislupla§mad1r. Tekrar edilerek s1ralanm1§ madalyon formlar1 

gozlenir ki bunlar1n kokenini tekstil. sanat1nda bulmak 01.as1d1r. 

XV.Ytizy1ldan XVI.Yiizy1l ortalar1na dek gortilen, Cuerda 

Seca(renkli s1~) ad1n1 olan yeni bir teknik dikkatleri toplar. 

:Bu teknikde daha onceden bilinen lacivert, ma.vi, firuze, siyah 

renklerin yan1nda al.tin yald1z, beyaz, sari ve f1st1k yefili de 

kullan1lm.aya ba§lan1r. Kirm1z1 ve siyah konturlar goze 9arpar. 

Osmanlilarda Sel9uklu orneklerine gore 9ok daha realist yaprak 

ve 9i9ekler goriiliir. Siiliis yaz1 yava§, yavaf§ lrufi'nin yerini 

alir. :Bu teknik daha bir giC'ift ve ajur §eklindeki motiflere 

olanak saglam.J.§ltir. :XVI.Yiizyil ba§inda tstanbul'da renkli sir 

tekniginde 9inil.ere rastlanir. 



Yap1lan kaz1larda renkli sir 9iniler !znik'de bulunamam.1§t1r. 

Dolay1s1yle Edirne, Bursa omekleri Bursa'da, tstanbul'da gO

rtiJ.en ornekler de istanbul'da gergekle§mi§ olmal1d1r. 

Renkli sir telmigi ilk kez XVIII. Yiizy1lda i:ran' da •1La.kabi" 

§eklinde adland1r1lan seram.iklerde goriilmektedir. 

XVI.Yiizy1lin Il.Yar1s1nda buttin diger teknikler terkedi

lerek yalnizca sir alt1 teknigi kullan11ma,ya bafillam.r. Bu teknik

de, once gini levhalar iizerine bir astar gekilir. Daha sonra 

istenilen motifin konturlar1 gizilir. Konturlar i9erisine renk

ler doldurulup, hazirlanan bu levha sir igine bat1r1l1p kurutul .... 

duktan sonra f1r1nlan1r. !nee bir cam tabak:as1 halini alan §ef

faf sir alt1nda renkler tum canl1l1g1 ile goze garpar. 

Yine XV.Yuzy1l - XVI.Yiizy1l ba§J. aras1nda mavi-beyaz 

Qiniler grubu dikkatleri toplar. Bu tip ginilerde sir alt1na 

beyaz zemin, iizerinde mavi, turkuaz, laoivertle i~lemeler gorii

ltir. Ancak tersi olmasi da. mUmki.indtir. ;>oyleki, koyu ve a91k mavi 

tonlarda zemin iizerinde beyaz i'lemelerin goriilmekte olmasi gibi. 

Erken tarihli eserlerde a91k, tatl1 bir eflatun da goze 9arpar. 

Bu ginilerin "~am Tipi" ad1n1 olan seram.ik ve 9inilere basamak 

oldugunu soyleyebiliriz.Mavi-beyaz 9inilerde; Uzak Dogu'ya ozgti. 

ejder, Qin bulutu motifleri, §akay1k ve alt1gen formlar gok sik 

k:ullan1lm1§t1r. Ayr1ca beyaz bir zemin tizerinde helezoni sarma

§1klar ve igne yapraklar gibi formlar1n hakim oldugu Hali9'de 

yap1ld1g1 varsay1ld1g1ndan nHali9 i11i" §eklinde ad.Di.and1r1lan 

mavi-beyaz 9ini grubu da bu donemde sozkonusudu.r. 

XVI. Ytizy1l Osmanl1 Qini Sanat1nda en yiik:sek, en olgun 

d0nemdir. Kompozisyonlar tezhip esasindan k:urtulm-w, ve art1k 

dogaya uyu:m. saglama yoniindedir. Stilize motifler ikinci plana 

itilmi§tir. Giil, lale, siimbtll, §akay1k, erik 9i9ekleri, nar 9i-

9egi bu devirde onem kazanm.1§t1r. XVI.Ytizy1la dek 9inilerde renk, 

siisleme, teknik a91dan 9ok az degi~me olmasina ka.r,1l1k XVI. 

Ytizy1lin II.yar1s1ndan itibaren siirekli bir degi~me ve yenilik 

sozkonusudmr. Renk olarak beyaz zemin uzerinde yaprak ye1ili, 

firuze, a91k lacivert, beyaz, bazende siyah kullan1lm1§t1r. Ozel

likle bu donemde ortaya 91kan ve yakla§ik kirk yil gibi kiaa bir 



siire devam eden rolyef §eklinde parlak, canl1 kirm.1z1 gaze 9arpar. 

Kirm.1z1 renk; genellikle 9i9eklerin ortalarinda, lale ve 

karanfillerde, benek halinde iri kivrl.m dal motifinde kul.lanil

:m.1§1 tir. 

Beyaz renk; rumiler, mavi zemin iizerinde motiflerde, 

zemin ve bordiirlerde kullanJ.m.1 yayg1nd1r. 

Ye§il ise, degi§ik tonlarda .k:ul.lan1lm1§1t1r. Rumilerin 

zeminl.erinde, vazo zeminlerinde, 9anak yapraklarda, k1vr1k dal 

motiflerinde ag1rl1ktad1r. 

Firuzeyi 9anak yapraklarda ve vazolarin zemininde gormek 

mtimktindtir. 

Mavi genellikle kobalt mavisidir. Ancak ag1k, koyu laci

vert olabildigi gibi patlicani moru da gormek olas1d1r. Mavi, 

konturlarda, sap ve 9i9eklerin ta9 yapraklarinda degi§ik tonlar

da kullan1lm1~t1r. 

Kullanilan motifleri iki grupda gormek mtimktindilr. 

a) Naturalist Motifler 

b) Stiliza Motifler 

Naturalist Motifler; nar 9i9ekleri, lale, si.imbiil, menek§e, 

karanfil, asma da.11, salkJ.m yapraklar, erik dallar1 ve aga9-

lar1, selvi agaci, kivrik sap ve yapraklar. 

Stilize Motifler; rumi, palmet, rumi ve hatailer, vazo 

ve kandiller, rozas, kabe tasvirleri, bulut ve 9intemanidir. 

Yazilardan da bu konuda yararlan1lmi§ltir. 

XVI.Yiizy1lda en9ok dikkati 9eken motiflerden lale, kO

keni itibariyle bir dogu 9i9egidir. Ilk kez ~ehzade Mehm.et 

Tiirbesi pencere al1n11klar1nda, yaz1lar1n arasinda kalan bof

luklarda bir siis gibi kullan1lm1§t1r. XVI.Ytizyilin I.yar1s1nm 

sonunda 9ini tesyinatina girmi§tir. II.yar1sinda ise kirm.1z1 

renkle birlikte laleyi ginilerde sik sik gorm.emiz mtimki.in oluyor. 

XVIII.Ytizy1lda ise lale 9ini tezyinatinda goriilmez olur. 

Lale gibi karanfilde siisleme sanatinda onemli bir yer tutar. 

XVI.Yiizy1ldan itibaren kum~arda da yer almasindan olduk9a 9ok 

kullan1ld1g1n1 an1amak mtimktindilr. XVI.Ytizyilda karanfil 9ok 

9e§itli oldugu gibi tiimii stilize edilmi§ bir form.dadir. Ancak 

naturalisz ozellikler ta§iyan karanfil motiflerinede za.man 



zaman rastlayabiliyoruz. 

Yine bu yuzy1lda s1rla.r1n son derece parlak, temiz 

ve renklerin birbirine veya sira ka.r1~mad1g1 goriilttr. 

Denilebilirki; bu yi.izy1lda 9iniciligimiz yaln1zca zevk aQ1-

s1ndan degil ayni §ekilde tekn.ik aQidan da 9ok ileri bir 

durum.da.yd1. 

XVII.Ytizyil ba§inda 9inicilikte hem tekn.ik hem de sanat 

yontinden bir duraklama gortUU.r. En 9ok fa.rkl1l1k da renklerde 

goze 9arpar. Mercan k1rm.1z1s1 yerine soluk ve donuk bir kir

m1z1 kullan1ld1g1 gibi, desenler farklila§maya, renkler bir

birine kar1i;imaya baf}lar, Firuze, mavi ve maviye bakan yef}il 

bu donemin hakim renkleri olmu~tur. Ytizy1l1n ba§larinda kire

mi t k1rm.1z1s1 olarak gortilen renk dab.a sonra ortadan kaybolur. 

Sir kalitesi bozulu;r. Bu yi.izyilda gortiJ.meye ba§layan Kabe ve 

Medine tasvirli qiniler dbnemin yenilikleri olarak kar§imiza 

q1kar. 

XVIII.Ytizy1lda ise iznik'in bir 9ini ve seram.ik mer

kezi olarak 90.kmesi ile Ktitahya daha bir kalite olarak dttze

yini kaybetm.if} olarakda olsa bu 9ini gelegegini sti.rdiirtir. 

II - YAPILARIN MIM.ARi SUSLEMELERI 

A - Ramazan Efendi Cami: 

l - Qini 

:XVI.Ytizy1l ortalarina ait olan Ramazan Efendi Cami'nde 

donemin orijinal 9ini ornekleri goze 9arpar. Yap1nin i9 bo

l'tim.ii tist peneerelere degin 9inilerle kaplanmi§tir. Burtlar 

gerek renk ve gerekse dizayn aQ1s1ndan donemin ilgin9 ve gtt

zel iznik 9ini orneklerini sergilemektedir. 

Ktitahya 9inileri genellikle geleneksel bir 9izgide de

vam. ederken burada orneklerini gordugt:imuz !znik 9inileri ise 

aksine saray nakka~lar1n1n motiflerine bagl1 kalm1~t1r. 

Iznik 9inilerinde burada s1k9a orneklerini gordi:.lgiimuz 

naturalist yaprak: ve merean kirm.1z1s1 renginin hakim oldugu 

9igek motifleri dikkatleri toplarken, Ktitahya 9inilerinde ise 

birbirini ta.kip eden form.lar sevilmi§tir ve tekstil sanatina 

degin uzanan bir gelif]menin varligindQ sozedilebilir. 



Sty.lizasyon KU.tab.ya ginilerinde etkili bir unsurdur. 

:XVI.Yiizy1l1n II.yar1s1nda, I.yar1n1n tekdtizeliginin 

aksine sonsuz bir hareket vardir. Qinilerde stilize motifler

den uzakla§ila.rak dogaya yonelindigi gozlenir. Yap1da bu ge

li§meyi gorm.emiz mtimki.indtir. 

Eserde realist ve naturalist f orm.lar on planda tutul

mu~ ornegin, bir rum.i yerine yaprak formu tercih edilmi§!tir. 

Renk:ler 9ogalm1§, canl1 renkler; mercan kirm.1z1s1, yaprak ye

§ili kullanim olarak on plan.a ge9mi§ltir. 

Yap1n1n 9inilerinde hakim olan teknik s1ralt1 tekni

gidir. Bu teknikte once bir aatar iizerinde istenilen kompozis

yonun konturlar1 9izilir ve renklendirilir. S1rlan1p kurutul

duktan sonra f1r1nlan1r ve adeta bir cam tabakas1 altinda gibi 

gori.inen s~r alt1nda renkler ve motifler btitun canl1l1g1 ile 

gozler oni.ine sergilenir. 

Camide pencerelerin aralar1n1 kapliyan 9iniler, kompo

ziayon aQisindan fazla bir farkl1l1k gostermezler. Degi§!ik 

bir kompozisyon sadeoe Dogu duvarinda gozlenir. Burada bir 

panoda, zemin genelde hakim olan ozelligin dogrultusunda be

yazdir. Dort 9ini dortgenin birlesimesinden meydana galen bir 

kompozisyondur. Benzer ornegini daha kompleks bir form.da 

Rtistem Pa§& Cam.i'nde gordtigtimtiz bu kompozisyonda karolarin 

birle~tigi yerde meydana gelen y1ld1z motifinin u9lar1nda koyu 

bir mavi rengin hakim oldugu gibi dort palmetde kirm.1z1 ve 

yine kirm1z1 ve koyu maviden meydana gelmi§ dort nar 9i9egi 

sergilenmi§tir. Yapraklarda ye§il rengin canl1l1g1 goze 9arpar. 

Ayn1 kompozisyon III.A.hmet Ktittiphanesi'nde giri§ duvar1n1n 

19 dogrultusunda aynal1 tonozlu boltimiin u9 duvar ytizeyinde de 

yer alm.1§t1r. Ancak: burada yer alan bu kompozisyonlar Kara 

Mustafa Pa§& yal1s1ndan getirilip yerle§tirilm.i§tir. Ozel 

olarak k:Uttiphane igin dti§tinti.lm.ti§ degildir(l4). 

Oamide yer alan bir tek XVII.Ytizy1l panosu vardir ki 

bu kuzey duvarinda kap1nin solunda ve gini karolarin ilk s1-

ras1nda gortiltir. Bu ayni formu bir9ok yerde gordugumtiz bir 

Ktit~a. 9ini kompozisyonudur. Hakim olan renkler, mavi ve 

ye§ildir. Ortada bir vazo ve buradan 91kan laleler, karanfil-



ler gorti.liir. Vazodan, yedi adet karanfil ve iki ad.et lale 91k

maktad1r. Karan.filler ortalarindan stilize bir motifle b~l1-

d1rlar. Karolar1n birle§tigi yerde ye~il renkli. selviler yer 

alir. Selvilerin iki yanUJ.da ince daller u9lar1nda kii9tik 9i-

9ekler yer alm1§t1r. Burada bir par9a naturalistlikten uzakla~1l

maktad1r. Zeminde hakim olan renk beyazd1r. Bu ti.ir ko:m.pozisyonil 

biz 9inili pek9ok camide gorebiliriz; Yeni Cami, Sultan Ahlo.et 

Cami, Topkap1 Saray1 Harem Dairesinin 9e§itli bolU:mleri gibi. 

Cam.inin pencere al1nl1klar1nda yer alan 9inilerde de 

zemin yine beyazd1r. Ortas1 kirmizi, mavi renkli nar 9i9egi mo

tifi yer almaktadir. Bu motif zemini iki boltime ay1r1r ve simet

rik kompozisyonla.r yer alm1§t1r. Alt boltimd& ise bu motiflerin 

yarun §ekli adeta iki yana yatm.1§ durum.da yerle~tirilmi§tir. 

Beyaz zemin ti.zerinde ha9vari yerle§tirilmi§ f§akay1klar, hare

ketliligi tamamlaya.n han9eri yaprakla.r yer aJ.ir. Bu yapraklar 

zit istikamettedir. Ortalarinda beyaz lale yer alir. Hatailer

den 91kan ince dallar ti.zerinde ma.vi laleler bulunure Bu dizaynin 

etrafi hafif9e sivri bir kemer ~eklinde ince bir bordiirle gev

relenmif§tir. Levha ko§elerinde §akayiklar yer a11r. iki levha

nin birle§imi ile §akay1klar ortaya 91.ka.r. 

Bti.ttin camiyi gevreleyen bir de bordiir sozkonusudur. 

BordiirUn. zemini k1rm1z1 renktedir. Zeminin kirm1z1l1iJ_ teknik 

ti.stti.nli.igti. gosterir. 

Farkl1 olara.k mihra.b1n sag tarafindaki pencere al1nl1g1n

da burada. yeralan kompozisyonun etraf1n1 9evreleyen bordiirtin 

alt1nda, olduk9a degi§ik bir ba§ka bordiir yer alm1~tir. Burada 

koyu mavi zemin ti.zerine beyaz ha9vari yapraklar ve bunlarin 

aralarina kirm1z1 laleler serpi§tirilm.i11tir. BO§luklarina ise 

kirm.1z1, beyaz, mavi, ye,il gibi canl1 renklerden OlUfian rozet 

9i9ekleri yerle§tirilmi~tir. Bu bordtirtin benzerini, Qar§amba 

Mehmet Aga Cami 1 nde de goreb.iliriz. 

Ramazan. Efendi Cami pencere a.l1n11klar1 diger camilerle 

ortak ozellikler gostennesi yan1nda 9ok farkl1 ozelliklerede 

sahiptir. Burada al1nl1k, dikdortgen bir bordiir ile bir bti.tti.n

lti.k i9inde gortiJ:tir. Bu tur kompozisyonlar1n benzeri Sok:u.llu 

ve ~ak:keci Ibrahim Aga Camilerinde goriiliir. 



Gtiney duvar1nda pencere altlar1nda bir sira halinde bir 

bordi.ir goze 9arpar. Burada da yine alternatif palm.et-rumi diz

gesinden meydana gelmi§tir. Ag1k-koyu mavi ve ye§il renklerin 

hakim oldugu goriili.ir. Bu bordiirti. yine Topkap1 Saray1 Hirka-i 

Saa.det Dairesi' nde, III .Abmet Kiiti.iphanesi' nde ta9 bordiir olara.k 

gormek miim.kiindiir. Ttimiiyle bir ni§ izlenimi birakan bir kompozis

yona da minberin kar§1 duvarinda raatl1yoruz. 

Mihrabin sag tara.findaki pencere al1nl1g1nin alt bolii

miinde digerlerinden farkli bir bordiire yer verilmi~tir. Bu ben

zerini Topkap1 Saray1 1 nin degi§ik boltimlerinde gordii€;i.:imiiz Qin 

bulutlu bir kompozisyondur. 

Yapinin i9 boltimtinde genelde hakim olan; spiraller ve 

bumlarin uglar1nda diagonel yapraklard1r. A.ralar1nda kalan bo§ 

zeminde Qin bulutu pargalarina yerverilmi§tir. Qin bulutla.

r1nda kirm.1z1, beyaz renk hakim olup ye~il de goriiliir. 

Caminin 9inileri doneminin ttim ozelliklerini yansitan 

onemli ornekler olmakla birlikte, ozellikle yaprak ye§ili biitiin 

olgunlugu ile gozler oniine serilmediedir. 

Qini panolarin boyutlari farkl1d1r. 23X23, 25X25 ya da 

19,5X25 ve bazende 13X26 cm.boyutlar1nda kar§imiza 91kmaktad1r. 

Yer yer panolarin bir par9a kaym111 oldugu dikkati 9eker. Ancak 

9iniciligimizin altin doneminde yap1lm.1§ ve donemin ozellik

lerini gosterir diizeyde olmalar1ndan dolay1 mutlaka onemli or

nekleri te§kil ederler. 

Yap1 i9in ozellikle yap1ld1g1na dair kesin bir belge 

bulunmam.asina ragmen, yerlerine gore yap1lm1~ ve belli bir gini 

kompozisyonu olu§turan gini panolar1n cam.i 19in yap1ld1klarin1 

soyleyebiliriz. Ayrica kitap raflar1n1 9evreleyen 9inilerin 

ka~ kemerin f ormuna gosterdigi uyumda bu dii§iincemizi dogru

lam.aktadir. 

2 - Kalem l§i 

Beyaz fon iizerine tuy, f~r9a ve kalemlerle bir veya 

bi.rka9 renkten ya.rarlanilarak yapilan bezemelere °Kalem l§i'' 

bu sanatla ugra§anlara da. uKa.lemkar11 denilmektedir. 

Zemin; duvar, kagit, kum.a.11 veya tahta olabilir. 
,,. 



Ozellikle dini mimaride hat sanat1n1n yan1s1ra anemli bir sa

na t dal1n1 olUJjturur. Ancak bu daldaki eserleri 9ok fazla bi

lemiyoruz. Bir 9ini sanat1 gibi tanima §ansimiz hi9 olmam.1§t1r. 

QUnkli. bozulmaya 9ok elveri~lidir. Kalem I§i, gini stislemenin 

yaninda genellikle btitiinleyici bir age olarak yer almi~tir. 

Daha uzun stire dayanmasi i9in genellikle kubbe, kemer gibi yiik

sek ytizeylerin bezenmesinde kullan1lm1§t1r9 

Yap1m1zda ise kalem i§i'ni yalnizca son cemaat yeri ile 

19 mekan.1 .birbirine baglayan kap1n111 kemer dolgularinda gorti

yoruz. Bu bezeme gerek renk ve gerekse kompozisyon bakim1ndan 

devrinin karekteristik orneklerindendir.Klasik rumilerden mey

dana getirilmi§ bir kompozisyon sergilenmi,tir. Siyah k:Ontur

lara sahip olup, yald1z , kirm1z1 ve sari renkler kullanilmi§tir. 

Mermer uzerine yap1lm1§ olmas1 onemlidir. 

B - Takkeci Ibrahim Aga Cami 

l - Qini 

Yap1 Ramazan Efendi Cam.i•nde oldugu gibi tist pencerelere 

degin bo§luk: birak11maks1z1n pencere al1nl1klar1n1 da i9ine 

alan bir susleme ile kaplanmi§tir. Bunlar XVI.Ytizy1l1n teknik, 

kompozisyon ve renk a91s1ndan belli bir 9izgiye ula§ml.~ 9ini 

arneklerindendir. Dogaya yakla§im, renklerin 9e§itliligi gibi 

doneme hakim tislup azelliklerini yans1t1rlar. Doneme ag1rl1g1n1 

hissettiren mercan k1rm1z1s1 rengi dab.a bir kabarl.k olarak 

b~ada gaze 9arpar+ 

XVI.Yiizy1l1n dikkat 9eken lale motifi ba§ta olmak tizere 

gtil, siimbtil, karanfil gibi 9i9eklerin yan1s1ra hurma yapraklar1, 

selvi agac1 ve biraz kaba bir form.a sahip dti§Sel birtakim bit

kilerde 9inilerde etkilidir. Qt9ekler kimi zaman tek tek, kimi 

zamanda bir vazo i9inde sergilemni§ olarak kar§imiza qikar. 

Meyva olarak en 9ok gaze 9arpan form na.rd1r. 

Gerek Sinan ve gerekse Sinan sonra.si ekolde oylesine 

gti.zel eserler meydana getirilmi~tir ki bunlar111 bezenmesi ih

tiyac1 9inide belli bir dtizeye gelinm.esine gti9lti bir etken 

olmull}tur• 

Yapim1zda da yerlerine gore yapilan, panolar halinde 



iznik 9inileri genelde 24X24 ebad1ndad1r. A.neak: pencere al.tla

r1nda bir dizi halinde Kiitahya 9inilerinin kulla.n1ld1g1 goriiliir. 

Hakim olan teknik Ramazan Efendi Cami'nde oldugu gibi s1ralt1 

teknigidir. Panolar gayet ustal1kla yerle~tirilmiSJ olm.asina 

ragmen, 9a11nm.1f olan boltimlerin yerine ba§ka yap1la.rdan geti

rilen panola.rla.
1
tam.amlama yoluna gidilmi§tir. 

Yap1n1n 9ini siislemesinde goze 9a.rpan mihrap bezemesini 

ti9 boltimde incelemek olas1d1r. 

BunlarJ mihrap ni1i, di§ 9er9eve ve ni§ ko§elikleri ola.rak: 

boltimlenebilir. 

Mihrap yedi ko~eli bir form.a sahiptir. Dikey olarak 

yedi, yatay ola.rak yedi sira olarak dizilmi!i! gini levhala.rdan 

meydana gelmi§ bir kompozisyonun hakim oldugu gortiliir. Dikey 

kompozisyonlarin her biri kendi b&§ina bir kompozisyon te§kil 

e tmektedir. 

Goze 9arpan bir kombinasyon; beyaz zemin uzerinde sivri dilim.11 

bir engina.r yapragi ve yuka.r1 dogru iki yandan qikan lalelerden 

olu.fiur. Konturla.rin koyu mavi oldugu bu diizenlemede enginar 

yapraklari a91k mavi olup iizerlerinde dab.a bir koyu tonda nok

talar va.rdir. Sivri yaprak dilimleri arasindan kirm.1z1 bir §e

ri t geqirilmi§tir ve ortaya bir karanfil motifi yerle§tiril

mi§Jtir. Karanfilin yapraklarinda ye§il renk kullan1lm.1§ olup, 

ta9 yaprakl.ar1nda leke !]eklinde ki.rm1z1l1klar vard1r. Enginar 

yaprakla.r1n1n iki yan1ndan yuk:ar1ya dogru yiikselen laleler ol

duk9a za.rif bir fo.rmda olup kabar1k ve k1rm1z1 renklidirler. 

Sapla.rinda ise maviye yakin bir renk gorti.yUruz, yapraklarinda 

ise ye§il. Konturla.r siyahla belirginle§tirilmi~tir. Laleler 

a.rasinda kalan bo~luk: ise kii9iik bir gonca ile olduk9a dekora

tif bir §ekilde doldurulm.u~tur. Dort 9ini panonun birle§tigi 

ko§elerde palmetler meydana getirilmi~tir. Oylesine bir dizayn 

sozkonusudur ki palmetlerle enginar yapraklari ya.n yana an.oak 

ayn1 dtizeyde degil, birbirlerinin bo§lukl.ar1n1 dolduraeak §e

kildedir. Boylece bir hareket olU§lmU§ ve kompo~isyon tekdti

zelikten kurtulmu~tur. Bu sivri dili.mli bir kemerle son bulan 

kompozisyonda kemer a.ralarindaki ti9gen boltimlerde beyaz Qin 

bulutlari kirm1z1 bir zeminde yer alir. Lacivert zemin iaizerinde, 



beyaz rozetlerden 91kan kti9iik 9i9ekli kivrimlardan meydana 

gelmi§ bir bordiirle 9evrelenmi§tir. 

Mukarnasl.i olan boliim. 9inisizd:ir. Bu boliimtin ti.zerinde, 

koyu lacivert renkli harflerle dilimli ve beyaz bir ka.rtu§ 

i9ine yaz1lm1§ olan kitabe goriilti.r. 

Mihrabi ti.9 boltim.den olu~an, iki sira 9ini levha ti.zerine 

i§lenmi§ bir bordiir 9evreler. Geni§ olan orta bordiirde zemin 

beyazdir. Iri nar 9i9ekleri ki bunlarda kirm.1z1 ve mavi renk 

hakimdir; firuze §akayiklar, bunlar arasinda baglant1y1 sag

layan ince dallar, sivri ye§il yaprak:lar, boi;lu.klar1 doldur

mak iqin ise kii9iik, kii9ti.k beyaz 9i9ekler sergilenmi§tir. 

Yanlarda ve dab.a dar bir form.a sahip olan bordiirlerde is,9, 

zemin lacivert olup, kirm1z1 palm.et ve rozetleri baglaya.n ince 

dallar, Qin bulutlari yer alir, 

Mihrabin Iki Yan1ndaki Pencere Al1n11klar1: 

Cami'nin giiney duvar1ndaki pencere al1nl1klar1 kitabe

lidir. Kitabeler, ah§ap zemin ti.zerinde ah§ap kabartmalar ha

lindedir. Zarif bir §ekilde i§lenmi§ yazilar a11nl1g1 i9ini 

dolduracak §ekilde yap1lm1§t1r. Bu hafif sivri kemer §eklin

deki kitabelerin iki yaninda yer ala.n boliim.ler 9inilerle kap

la:nm.1§t1r. Yanlarda yer alan motifler birbirinin ayn1 degildir. 

~oyle.ki; sol tarafta k1rm.1z1 zemin ti.zerinde beyaz Qin bulutla

r1 yer alirken, sag tarafta kirm.1z1 zemin ti.zerinde kii9ti.k bir 

lale ve kiraz 9i9eklerinden o1U§an bir dtizenleme ti9gen alana 

uygun bir formda yerle§tirilmi§tir. Kartu§lU panolar1n 191 

naturalist, zemini ise hatailerle stislenmi§tir. 

Takkegi Ibrahim Aga Cami'nde Ramazan Efendi Cami'nde de 

oldugu gibi, mihrap duvarindaki kitabeli pencarelerin altinda 

bir dizi te§kil edecek §ekilde yan yana s1ral1nm1§ XVII.Ytizyil 

Kti.tahya ginileri vardir. Yine donemin diger baz1 yap1lar1nda 

gordtigumtiz vazolu kompozisyon, Takkeci Ibrahim Aga Cam.i'nde de 

onemli bir yer tutar. Bu asl1nda her iki duvarda da yer alma

s1 gereken ancak bugiin iQin yaln1zca bir tanesini gorebildigi

miz ayakli bir vazo kompozisyonudur. 

Mihrshin sol tarafindaki pencerelerin altina yerle~

tirilmif} olan 9ini panolarda, beyaz ZE\'lllin ti.zerinde lacivert 



renkli, ayakli bir vazo motifi yer alir. Vazonun govdesi iki 

yanda lacivert lalelerle stislenmi~tir. Vazodan, lacivert lale

ler ve kirm.1z1 karanfiller 91kmaktad1r. Yapraklar ye§il, sap

lar mavidir. Qini par9alar1n dort kb§esi, ye§il renkl.i motif

lerce ti9gen boli.im.lere ayr1lm1§, bu ti9gen alanlarda zemin laci

verttir. Kirm1z1 ve beyaz rum.ilerle duldurulmu§tur. Alt bol'tim

de gorti.len yaprak tomari ttSaz Uslubuu denilen ve XVI.Ytizy1lda 

ya§am.1§ olan ~e.hkuJ.u•nin 9izdigi desenlerde gortilen bir yaprak 

motifidir. Naturalist lale, sti.mbtil ve soyut motifler birlikte 

kullan1lm1§t1r. vazonun i§leni§inde dikkatim.izi 9eken, genelde 

uygulananin aksine, iki yanda natura1ist figtirler, va.zodan 

91kanlar ise soyut figiirlerdir. 

Yine bir Ktitahya 9inisi ornegine, mihrabin sag tara

findaki pencerelerin altinda yer alan simetrik bir 9al.1§mada 

yer verilmi§se de bu kompozisyon bugiin i9in mevcut degildir. 

Burada yer alm.a.s1 gereken bezemenin kar,_1 duvarda var olan 

ayakl1 bir meyva tabag1 tizerinde yiikselen iki kulplu bir vazo 

oldugunu biliyoruz. vazonun zemini beyaz konturlu lacivert is

tiridye kabugu ile bezenmi9 olmal1d1r. iki ya.n bo§lugunda ise, 

lacivert yapraklar i9inden 91kan kirm.1z1 ve ma.vi 9i9eklere yer 

verilmi~tir. Ancak ne yaz1k ki bu vazolu kompozisyon bugtin 

Lizbon•da Gtil.benkian kolleksiyonunda bulunmak:tadir. Yapidaki 

simetrik olm.a ozelliginin 9inilere hak:im. olm.asi uygun bir 9ini 

kompozisyonunun uyguland1g1n1 gosterir. 

Simetrik ogeler aras1nda olduk9a di.kkat 9'ken kompozisyonlar

dan biri de, adeta kuma§ desenlerini gosterir madalyonlar §ek

linde olup, i9lerinde degi§ik 9i9ek kompozis,yonlarina yer ve

rilmi§tir. Olduk9a naturalist ii;ilenmil} kar.anfil motifleri ilgi 

9ekicidir. 

Yine bir simetrik kompozisyon dogu-bat1 duvar1 pencere 

al1nl1klar1nda yer alm.1§t1r. Sivri bir kemer form.unda olan 

al1nl1klar1n etraf1n1 aQ1k firuze renkli lottis-palm.etli bir 

bordtir 9evirir. Zemin beyaz olup ortada. a91lm1§ bir nar 9i9e

gi yer alir. Nar Qi9egi lacivert-beyaz renkli olup ortasi fi-

ruzedir. Alt bolfune bu motifin yar1lar1 konmu§tur. Yanlarda ise, 



enginar gigeklerinin varl1g1 goriili.ir. K1vr1k Fe§il yapraklarin 

damarlari belirginle§tirilmi:fi'tir. Kirm1z1 renk de kullan1larak 

tek diizelik ortadan kald1r1lmaya 9al1§1lm1§tir. Al1nl1g1n iki 

yanindaki iiggen alanlarda beyaz Qin bulutlar1na, kirm1z1 zemin 

iizerinde yer verilmi§tir. 

Uziim.lti Panolar ; Camide sivri dilimli bir ni§ iginde yer 

alan asm.a dallari kompozisyonun da yer alm1§t1r. Bunlar k1vr1lt 

dallar §eklinde devam eder. Parelel diger bir panoda ise, kom

pozisyona hareket getiren bir sergileme sozkonusudur. Burada 

fon beyazdir. Laciver.t aama dallari, kabarik ve kirm1z1 iiztim 

salk1llllar1 goriili.ir. Yapraklar natural.1st olarak kendi rengindedir. 

Bu rengin daha bir koyu tonu ile konturlar belirginle§tirilmi§

tir. Ni§ formunun ko§eleri, k1r.m1z1 zemin iizerinde beyaz Qin 

bUlutlar1 ile bezenmi§tir. Bu panonun iist-sag ko§esinde iki adet 

9ininin renkleri daha solgun olup motifleri de digerleri ile 

uyum. gostermez. Sonradan degi§tirilmi§ olmal1d1r:: 

Mahfil Boltim.iinde Yer Alan Qini Bezemeler; 

Iki pencere aras1na yerle§tirilmi§ olan kompo,isyonda, 

beyaz bir zemin tizerinde kirm1z1 kontu.rlu palmetlere yer veril

mi§tir. Iglerinden simetrik olarak yiikselen beyaz renkli mine

ler, karan:filler mevcuttur. Iki 9ini karonun birle§mesinden olu

§an bu kompozisyonda, karan:filler k1rm1z1 olup saplar ve yap.. 

raklar ye§ildir. Bordtirde zemin lacivert renktedir ve beyaz ro

retlerden 91kan Qin bulutlar:t, ince ye11il dallar yer al1r. Yan 

bolUm.e dek bu 9iniler devam eder, ancak yar1s1ndan sonra ise 

yerini mihrap 9inilerinin hakimiyeti alir ve bu tavana kadar 

siirer. Burada genelde renk ve telmik mihrap 9inilerinden farkl1-

d1r. Buna i§giligi de eklememiz mi:imktindi.ir. 

§oyleki; sirlarda donukluk, boyalarda birbirine kar1§m1~l1k 

goriiliir.Motiflerin ayn1 olmasina ragmen, bir la.le m.otifinin 

daha az kabarik olmasi gibi mihrap ginilerinde kesinlikle gO

riilmeyen farklilikla.r sozkonusudur. 

Alt kat mahfil ginileri tamamen yenilenmi§tir. 

C~i genelinde duvarlarin en altinda 9i9eklerin oldugu 

9ini ievhalar yer alm.1~tir. 

- 10 -



2 - Kalem I!iJi 
Camide kad1nlar mahf'ili konsollarinin i9 yiizlerinde 

kalem i§i bezemeler goriiliir. Bu bezemeler, birbirinden konsol 

ayaklar1 ile ayr1lan boltimler iginde yer aliyor olup, kompo

zisyonlar birbirinin ayn1d1r. Zemin lacivert renktedir ve 

zeminde dort btiyiik rumi yer a11r. Renk olarak altin yaldiz 

k:ullan1lm.1§t1r. Birle§tikleri yerde adeta bir al1nl1k olu§tu

rurlar. Rumilerden meydana gelmi§ olan boltimtin i9inde, ki.rm1z1 

bir zeminin uzerinde §akEq'l.k 9igeklerine yer verilmi§tir. to~e

lerde kalan bo§luklar ise, koyu ye§il zemin uzerinde yapraklar 

ve rozet 9i9ekleri ile duldurulmu§tur. Daha &§agida k1rm1z1 

zemin tizerinde olduk9a btiyiik bir §8.k~ik 9i9egi, bumdan uzan

tilar §eklinde hanger yaprak:lar ve kimi yerlerde rozet 9a9ek

leri kendini gosterir. Yanda ise ~akay1klardan olu§an bir kom

pozisyon gortiliir. 

Konsollarda dort dilimli madalyon, igleri §ak:ayiklarla 

doldurulmu~tur. ~oyleki, k1rm1z1 zemin uzerinde olduk9a buyiik 

ya.rim §akay1k 9i9egi, ust boltimde yine bir ya.rim §akay1k 9i-

9egi ve alt boliimde rozet 9i9eginden olW}an kompozisyonun 

ba§ar1l1 oldugunu rahatl1kla soylemek miimktindiir. 

Yap1n1n kalem i§lerinde hakim olan renkler ve motifler 

caminin ginilerinde kullanilan ~enklerden ve motiflerden segil

mi§tir. Boyalar bugtin dahi olabildigince canl1l1g1n1 korumak

tadir. Ancak a.ltin yald1zda kararm.alar gozlenir. 

Ozellikle kivrik ve sivri yaprak:lar ve palmetler camideki gini 

orneklerini yansitirlar. Yalnizoa rumiler bunun d1~1nda kal

maktadir. 

Yap1dak:i onemli bir diger kale.m i§i bezeme ibadet yeri

ne giri§te kap1 tavaninda yer alan olduk9a d&koratif formdaki 

suslemedir. Ko~elerdeki ala.nlar rumilerle bezenmi$tir. Ortada 

rumilerden meydana gelen motif merkez olara.k: kullan1lm.1~, btiytik 

bir madalyonun i9ine yerle§~irilmi~ arabeskler ve bulut motif

lerinden olu$an bir doldurma i$i ile 9evrelenmi$tir(l5). 

Yine altin yald1z1n kullan1ld1g1 ve az da olsa rolyef 

fo.rmunda olan dilimli ve oval bir madalyonda, altin yaldizli 



dort ruminin olu§turdugu palmetler ve bunlarin ortalarinda 

koyu ye§il zeminde nar 9i9eklerinin varl1g1 goze 9arpar. Oval 

bir §emse motifi glbi kar§im1za 91kan bu kompozisyonun ho§

luklarinda rozet 9i9ekleri, §a.kayik tomurcuklari ve kivr1k dal

lardan olu§an bir arabesk kullan1lm1§t1r. 

Ancak kap1 tavaninda yer al.mil} olan bu kalem i§i siis

lemeler bugilil i9in yerinde degildir. Bir stire once Vak1flar 

taraf1ndan al1nm1§t1r. 

III - DEGERLENDIRME 

Ttirk Mimari tarihinin en btiyi.ik ustas1 Sinan•1n eseri 

olan 1586 tarihli Ram.azan Efendi Cami ve 1591 tarihli Sinan 

sonras1 donem.in eseri Ta.k:keci Ibrahim Aga Cami'nde tam.a.m1yle 

XVI.Yuzy1lin II.yar1sina ait ba§ar1l1 ozellikler gor.mekteyiz. 

Yap1larim1zda dikkati 9eken onemli bir ozellik, Sinan 

gibi kubbenin 9ok degi§ik varyasyonlar1n1 denemi§ biiyiik bir 

ustan1n, Ramazan Efendi Cami'nde gordi.igi:Jmiiz gibi ah§ap 9at1l1 

bir sistemi uygulam.1§ olmas1 ve kendisindenhemen eonra-yapil 

mii.;i olan Takkeci Ibrahim Aga Cami' nde de ayn1 sistemin kurul

mu§ bulunmas1d1r. 

Her iki eser, kti.9iik birer yap1 olmaJar:ma ragmen siis

lemeler a91sindan donemin, ba§k&. bir deyi§le Tiirk gU.zel sanat

lar1n1n kriterlerini veriyor olmalar1 ile daha bir yucelmek

tedirler. 

Ramazan Ef endi Cami' nde yer yer teknigin bir par9a 

zay1flam.as1, s1rlar1n 9atlam.as1 sozkonusudur. Ancak: dab.a ge9 

bir tarihe ea.hip olan Takk:eci Ibrahim Aga Cami 1 nde 9iniler 

gerek teknik, gerek renk ve kompozisyon a91s1ndan biiyi.ik bir 

iistiinliik i9erisindedir. 

Ram.azan Efendi ve Tak:keci Ibrahim Aga Cami, basit kii-

9iik bir mimari duzen i9erisinde, ba§ta 9ini o:t.mak iizere diger 

stisleme ttirleri ile mekanlar1n nae1l canl1 ve hareketli hale 

getirilebileceginin en gU.zel iki ornegini te§kil ederler. 

- 21 -



IV- ·KAR~ILA~TIBMA 

Qok dogal olarak ayni doneme ait yani XVI.Ytizyilin II. 

yar1s1nda yapilmJ.§ olan diger bazi yapilarda da gerek Ramazan 

Efendi ve gerekse Takkeci !brahim Aga Cami'nde 9ini stisleme

lerde gordtigtimtiz kompozisyonlarin benzerlerine rastlamak 

olasidir. 

Boyle devir tislubunu yansitan yapilardan biri de, 
I 

Rtistem Pa$& Cami dir. 1560-61 tarihli Rtistem Pa§& tarafindan 

Mimar Sinan 1 a yaptirilan bu eser ilk bakisita Mihrimah Cami' ni 

anllD.satir. Genelde kare bir plan sergiler. Kubbe sekizgen bir 

form tizerind.e yer almi§!tir. Tonozlarla yanlara dogru geni,le

tilmi§ bol l.§ll.kli galerilerine ragmen orta mekanda olduk9a 

ayd1nl1kt1r. Ancak bir Sok:ullu C.ami' ne gore lor;itur. Yapida 

kulla.n1lm1§ ola.n ta§1y1c1 ogelerden ayaklar ve duvarlar tist 

pencerelere degin uzanan yogun bir 9ini ile bezenmi§tir. :Boy

lece ba.kt1g1m1zda ag1rl1klar1n1 bize hissettirmeyen bir go

rtini.im alm1§l&rd1r. Ayni zamanda kemerlerle, ayaklar arasinda 

bir btittinli.ik olu§mUJ?tu.r diyebiliriz. 

Qinilerde hakim olan teknik bu donemde etkili olan 

s1ralt1 teknigidir. Renkler devrin ozelliklerine uygun ola

rak canl1 merca.n kl.rm1z1s1, yaprak ye§ili, firuze olup kontur

larda ise siyahin hakimiyeti gozlenir. Sirlarin canli ve par

lak oldugu, yerlerine gore yap1lm1§1 bu 9ini orneklerde, bo

yalarda birbirine kar1§m1r;il1k kesinlikle gortilmaz. 

Yapida Ra.m.aza.n Efendi ve Takkeci !brahim Aga Cami I le

rinde s1k s1k gordtigi.imtiz simetrik kompozisyonlar dikkat 9eker. 

Lale ise en, 9ok kulla.n11m1r;i motilfllerin b&§l.nda gelir. 

iznik 9inilerinin ya.n1s1ra diger iki yapimizda oldugu 

gibi Ktitahya 9inileri de k:ulla.n11m1~t1r. Bunlar genelde paye

lerin tistleri, kemerler a.rasindaki ii9gen ytizeylerde olup hali 

desenlerini hat1rlat1rlar. 

Kare bir form gosteren Riistam. Pa§a Cami mihrab1 9ini 

stislemeler olarak, este.'tik a91dan oldukc;a dikkat 9ekicidir. 

Di~ta 25Xl3 boyutlar1nda ki gini bordtir mihrab1 adeta bir ger

geve te§kil edecek §ekilde ii9 yonden nevirir Her n;~· ,. • ,...u. ... 1 .Pan.onun 



ortas1nda sol iist bolUm.den, sag alt boltime dogru ortada hafif 

kal1nla§arak: uzanan bir kivrim yer al1r. Kivr1m1n igi rum.iler

le bezenm.i§tir. Diger iki ko§ede ise ortas1nda rozetin yer 

ald1g1 iki 9i9ek ince bir kivrim dalla birbirlerine baglan1rlar. 

U9larindan birer kti9tik yaprak 91kar1lm1§t1r. Bu bordtir 9inile

rinde zemin rengi olarak mavi kullan11m1~t1r. Uzerindeki 9i9ek

ler beyaz olsa da ortalarina renkli rozet yerle§tirilmi~tir. 

Ortada bulunan k1vr1mlarin zemini firuze olup, beyaz b1rak:1lan 

rumilere kar§1l1k kirm1z1 benekler ku.llan1lm.1§t1r. Bu bordtirden 

sonra, iki sira ginin:iln birle§mesinden olu§an genifge bir §e

ri t yine iig yandan mihrabi gevreler. Genel gorililii§ olarak ayn1 

ornegin bir tekrar1 ni teligindedir. Ii'arlli olarak:, burada kom

po~isyon dort 9ini panonun birle§mesi ile tekrarlanabilmektedir. 

Dort 9ini panonun bir1e§mesi ile olu§an dikdortgen formda, 

birbirini kesen rumiler, aralarda ise kivrimlar ve palm.et mo

tifleri yer al1r. Zeminde hakim renk beyaz, rumilerin oldugu 

yerde ise koyu ma.vi renktedir. Rumiler a.rasindaki bo§luklarda 

yer alml.§ olan palmet formunun hakim oldugu yerde, olduk9a 

biiyiik bir 9i9ek yer alir. Qi9ekten simetrik olarak: 91kan, 

alt ve iist u9tan uzanan dal, birer kiigi.ik 9i9ek motifi ta§imak

tad1r. Qigeklerin konturlar1nda ma.vi kullan1lm1§ olup, igle

rinde ise dab.a koyu bir tonda maviden beneklerin yer ald1g1 

a91k mavi zemin goriiliir. 

Zaman zaman, kirm1z1 renk oldukc;a dengeli olarak kulla

n1lm1§tir. Genelde benekler halinde olup, canl1 bir form ka

zand1r1rlar. 

Bu dort 9inideki form, ii<; yonde olmak iizere mihrabin 

gevresinde yer al1r. 

Nesih iislupda beyaz zemin iizerine mavi ile yaz1lm1§ 

olan klasik mihrap kitabesi vard.J:r. 

Milhrap ni~inin iginde dfu}ey olarak be§ biitiin ve iki 

yarim pano vard1r. Panolar birbirlerinin ayn1d1r. Panolardan 

birinde mavi zeminli bir madalyon goriiliir. Aslinda bu madal-

yon bir vazodan g1kan erik gigeklerinden olu§mu§ bir aranjmana 

9er9eve olu§turuyor denilebilir. Mavi zemin iizerinde beyaz renkli 



erik 9i9ekleri, firuze rengin hakim oldugu dallar tizerindedir. 

iki kulplu olan vazo kirm1z1 renk ile belirtilmif}tir. Vazonun 

iki yan1nda, panonun alt boliim:Unde mavi zeminli rumilerin 

birbirine bagland1g1 ve estetik agidan olduk9a gti.zel formlar 

meydana getirdigi goriiliir. Ayriea bo§lluklarda kivrik dallarla 

baglanmJ.§ rozet ve yaprak formlarindan olu§lan hatai motifi 

goriiliir. Lacivert rumilere kar§1l1k, hatailer firuze renkte

dirler. Aneak her iki motifte de kirm.1z1 noktalarla canl1l1k 

ve hareketlilik elde edilmi§ltir. 

RU.stem Pa§a Cami son cemaat yerinde olan iki mihrap 

da yine 9inilerle bezenmi§tir. Simetri on plandadir. Deii§ik 

boyutlarda nar 9i9ekleri, yaprak figti.rleri ve ince dallarla 

birbirlerine baglanma gibi formlar gori.iliir. Qi9eklerde mavi, 

firuze, kirm.1z1 kullan1lm.1~ olup zemin beyazd1r. Nar gigekle

rinin yanlarindan kirm1z1 gonealar inmektedir. 

Her panodaki kompozisyon ni§ formu ile sonu9lan1r. Ni§

lerin yanlarindaki bo§lluklarda ise bulut motifleri yer alir. 

Son eemaat yerinde ve eami i91ndeki mihraplarda kullanilan 

9inilerde bordtir hari9 kompozisyonlar degi§!ik dtizenlenmi§ltir. 

Cami igindeki mihrapda goriilen giniler, son cemaat yerinde 

bulunan giniler saray nakka§lar1n1n mrnekleri olup !znik atol

yelerinde yap1lm.1§1lardar. Bordtirlerde yer alan benzer ornek

lere sahip ginilerin, KU.tab.ya 91nileri 01.mas1 mtimk\indi.ir. 

Yap1n1n mihrap ve mihrap duvar1 genel gortinti§ olarak 

Takkeci ibrahim Aga ile benzerlik gosterir. Ancak kompozisyon 

§emas1 olarak farkl1l1klar gozlenir. Mihraba ya.kin sekizgen 

paye 9inilerinde ise, simetrik kompozisyon yer alm.1§1t1r. Nar, 

lale motifleri bir madalyon tei:;kil ederler. Beyaz zeminde bolSJ

luklar, koyu ma.vi rengin kullan1ld1~1 baklava §ekilleri ileo 

bezenmi§tir. Iki yanda menek§e motifleri ve kirm1z1 laleler, 

nar 9i9egine bir 9er9eve te~kil ederler. 

Devir iislubunu yansi tan yap1lardan hir digeri .. de 

Kadirga, Sokullu Mehm.et Pa~a Cami'dir. 1571 tarihli yapi 

Sinan tarafindan Vezir Sokullu Mehm.et Pa~a ad1na yap1lm1,t1r. 

Yap1, hafif meyilli bir arazi iizerine in9a edilmi§tir. Orta 

kubbe alt1 yarim kubbe ile desteklenm.ektedir. Gerek bu yarJ.m 



kubbeler ve gerekse aralarda olu§an u9genlerle kubbeye ge9i§ 

saglanir. Kubbe hak:im.iyeti yap1da dikkati 9eken onemli bir 

ogedir. Yan galeriler fazla bir ozellik ta~imazlar. Sinan'a 

ait eserler iQerisinde Sok:ullu Mehm.et Pa§& Cami ayd1nl1k yapi

lardan birini olu§turuyor denilebilir. 

Yapida bizi en ~ok etkileyen gini mihrabi ve malekari 

tek:nikte yapilml.§ olan ilgi gekici kalem i~i bezemeleridir. 

Mihrabin her iki yaninda yer alan panolarda ~yni kompozisyon 

goriiliir. Bordti.rti Rustem Pa§& Cami'nde bulunan mihrabin iki 

yanindaki ince bordti.rti hat1rlat1r. Nar ve i;;aka.yik 9i9eklerinin, 

koyu mavi zemin uzerinde yerle~imi soz konusudur. Qi9eklerin 

ters yonlu gortin'W§lleri ilgi gekici bir form oluf?turur. Ramazan 

Efendi Cami a11nl.1klar1n1 hatirlatan bir sergilemeden soz e

dilebilir. 

Yapi.larda farkli olarak, Soku.llu Mehmet Pata Cami 9ini

lerinin yerlerine gore, oldukga dikkatli bir §ekilde yap1ld1-

g1, ayni panolar1 ol~turan c;inileri!l ayni olc;Ulere sahip oldugu 

gorfiltirken, Ramazan Efendi Cami'nde ise zaman zaman bir duzen

sizlik gortilebildigi gibi panolari olu§turan ginilerin boy.µ.t

lar1nda da farklilik vardir. 

iznik atolyelerinde yap11m1§ olan Sokullu Mehmet Pa§& 

Cami 9inilerinde ye§il rengin hakimiyeti goze 9arpar. Bordiirtin 

bir ni§ tekil ettigi ug noktaya kadar nar ve §akayik 9i9ekle

rinin s1ral.and1ga ve u9 noktada kti9iik bir nar 9i9eginin yer 

ald1g1 gortiltir. Alt boliimde yer alan nar 9i9eginin ust nokta

s1ndan 91kan mavi rankteki iki dalin simetrik olarak saga ve 

sola k1vr1ld1g1 gortiltir. 

Yapida a11nl1klar1n etraf1n1 bir bordtir 9evirmektedir. 

Ust boltim.de ise bir ta.9 bordtir yer alml.§tir. Ta9 bordi.irde, be

yaz zemin uzerinde lacivert stilize lotus ve palmetler s1ralan

m1~t1r. Bir 9ergeve meydana getiren bordtirde ise zemin lacivert

tir. !9 boliimde u9 madalyon g0rtiliir. Madalyon zeminleri mercan 

kirm1z1s1d1r. Kirm1z1 zemin tizerinde alternatif beyaz rwniler 

goriiltir. ti9 madalyondan ortada yer alm.1~ olani kompozisyonu iki 

bolume ay1r1r. Her iki yanda simetri hakimdir. Alt ve iis.t boliim

de yarim nar 9i9ekleri kullan1lm1f?t1r. Bu form yaln1zca alt 



boltimde olmak ti.zere Ramazan Ef'endi Cami'nde de gortil.iir. Spiral 

kivr1mlar ise yapilar arasindaki ortak yonlerden biridir. K1rm1-

z1 renkte, yapilarda yer al.ml.§ onemli bir ocedirt Ancak Ram.azan 

Efendi'de Sokullu Cami'nde oldugu kadar can.11 degil biraz daha 

koyula§1m1§ §lekildedir. 

Ti.im bu eserlerde yer alan 9ini stislemeler ilk anda bir

birine benzemektedir. Ancak dikkatlice incelendiginde aralarin

daki 9ok f'azla olmasa da var olan zaman f'arki ve bimun getir

digi degi~imler soz konusudur. 

Ornegin; 1560-61 tarihli Rtistem Pa§la Cami stislemeleri 

ile 1571 tarihli Sokullu Cami arasinda ye.r alan on y1ll1k zaman 

farki ve dol9371s1yla gerek renk ve gerekse motif'lerdeki degi§im. 

gozlenebilmektedir. 

Tam anlamiyla yap1larim.1zda ortak olan tek ozellik kulla

n1lan sir alti teknigidir. Bunun dl.§ll.nda bir takim. benzerlikler 

gortildtigu gibi dogal olarak baz1 farkl1l1klar da gorulebilmek

tedir. 

Riistem Pa;;ia Cami 1 nde hak:im olan renkler; maviye bakan 

firuze, en olgun donemini ya9ayan mercan kirm.1z1s1, konturlarda 

olduk9a dikkatlice siyahin kullan1m1 vardir. 

Sokullu Cami'nde ise her§leyden once ye§il rengin e.gemen

ligi soz konusuduri Bu ozellikle, mihrab1n iki yaninda yer alan 

simetrik panolarda daha bir goze garpar. Kirm1z1 renk burada 

daha a91k ve parlaktir. 

Sokullu Mehmet Pa§a ve Rtistem Pa§la i9in soyleyebilecegi

miz ortak bir ozellik; Sokullu Cami'nde mihrab1n iki yaninda 

yer almi§l olan simetrik kompozisyonlarda, Rtistem P&fia Cami'nde 

ise duvar ve payeleri kaplayan 9inilerde adeta kuma§ desenlerini 

goriir gibi oluyoruz. 

Rtistem Pa§& Cami 9inilerinde zaman zaman ayri ol9tiler 

kullan11m1~ olmasina kar91l.1k, bir Sokullu Cami'nde 9inilerin 

genelde ayn1 ol9iilere bagl1 oldugu gortiliir. Bu kar§11tl1k Ramazan 

Efendi ve Ta.kkeci !bra.hi.in Aga Cam.i'lerinde de soz konusudur. 

Ramazan Efendi Cami'nde 9inilerin boyutlari genelde olduk9a fark

l1l1k gosterirken, Takkeci !bra.him Aga Cami• nde , Sokullu Cami 'ndE 



oldugu gibi daha istikrarli bir bi9imde belli ol9ti.lere bagli 

kal1nm1:;it1r. 
Sokullu Mehmet Pa§& Cami' nde giri§in iistiinde, muezzin 

mahfili tavan altinda, malakari tekniginden onamli ornekler 

yer alir. 

Giri$te yer alan kompozisyonda, dilimli oval bir madal

yon iginde gatalli bir rumi adeta bir baklava meydana getirir. 

Ortada yer aliln rozetten ge,li:?en rumiler palmetler meydana ge

tirir. i9lerinde ise dort adet nar 9i9egine yer verilmi§tir. 

Oniki sivri dilimli be; madalyona konsol ayaklar1 arasinda 

rastlayabiliriz. 

Kuzey ve gtiney galerinin tavanlarinda ise, dort kanatli 

ruminin meydana getirdigi bir 9ift baklava motifi yer alm.1~

tir ve Jn motif di~inda kalan ii9gen bo§luklarda ise kirm1z1 ze

minde degi§ik naturalist bezemelere rastlanir. Bunlar ger~k 

donemin naturalist iislubunu yans1tmam1 ve gerekse yap1daki 9ini 

siislemelerle dogru orant1l1 olmasi a91s1ndan c;ok onemlidir. 
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V - SONUQ 
Tezimin konusunu te,kil eden Ramazan Efendi ve Takk:eci 

!brahim Aga Cmni•leri ile donem yap1lar1 i9erisinden ele 

aldigl.lll Rtistem Pa§& ve Kadirga Sokullu Mehmet Pa~a Cami'leri 

mimarim.izin klasik donemine ve Mimar Koca Sinan devrine ait 

bulumnaktad1r(l6). 

Bunlardan yalnizca Takkeci !brahim Aga Catni' nin mimar1 

Sina.n degildir. Ancak hemen Sina.n sonras1na ait oldugundan 

tamamiyle onun ekoliinde bir yap1dir. 

Yapinin mimari olarak: Mimar Sinan' in yeti§tirm.esi, 

Mimar Mehmet Aga oldugu varsayim1 uzerinde durulmaktad1r(l7). 

Takkeci Ibrahim Aga Cami'ni mimari tarih9ilerimizden 

pek az1 ele almi§tir(l8). Ilk olarak Mehmet Z1Jra(l922) ve 

Halil Ethem(l933) kitaplarinda resimlemi§lerdir(19). 

GiinUm.uz sanat tarihgilerinden Oktay Aslanapa 1949'da 

Ktitahya Qinileri s:36-37'de yap1nin 9inilerine deginm.ekte, 

l955'de de Semavi Eyice mimarisine dair kisa agiklamalarda 

bulunm.aktadir. Qok kisa bir stire once ise Semavi Eyice bu 

konuda yeniden detayli bir gali§ma ortaya koymu§tur. 

1985 yilinda Aydin YUksel bir makalesinde yapiyi, 

gerek plani ve gerekse resimleri ile sergilemi§tir(20). 

Bu donemde camiler bir ihtiyaci kar11lamakla kalmiyor, 

gtizel sanatlarin ya§a.yaoak simgeleri olarak goriildiiklerinden, 

ozenle gergekle§tiriliyorlardi. 

Bu yuzyilda s1ralt1 tekniginin k:u.lla.nildig1n1 ve yuz

y1l boyunca en ytiksek diizeyde eserler verildigini gortiyoruz. 

XVII.Yiizy1l1n ha§inda teknigin, az bir kalite farki 

ile devam. ettigini, yuzy1l1n ortalarindan itibaren ise kali

tenin tam.amen dui;;tugunu, XVIII. Yuzy1lda ise Tekfur Saray1 

atmlyesi ile yeniden bir §eyler yaratilmak ietendigini am.a 

fazla ba§ar1l1 olunamad1g1n1 gortiyoruz. 

:XVI.Ytizyilda oylesine dotgun bir klasizme, ba§ka bir 

deyi§le olgunluga ula§1lm1~t1r ki biz bu donemi kriter alarak 

bir Qigek motifi ya da bir rengin geli§im.ini izliyebilir, d~

nemini tesbi t edebiliriz. 
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!nceladigim yapilar i9in eon tahlilde diyebilirim ki; 

Mimari inceliklerinin otesinde, genellikle yerlerine gore 

yap1lm.1§ Baray nakka§lar1n1n motiflerinden olu§an ve naturalizm.

in dogrultusunda gergekle§tirilmi§ olan 9ini kompozisyonlar 

bizi adeta donemin sanat duzeyine sayg1ya davet ederler. 

Mimar S inan kti.gi.ik :sak1fl1 camilerde, duvarlarda dab.a 

rah.at bir susleme ta.kip etmi!iJtir. Btitiin duvarlarin 9inilerle 

kaplanm.as1nda bai;iar1l1 olmw,?tur. Btiyiik yapilarda ise mimarinin 

etkinligini bozmamak i9in belli bir susleme duzeyini kullan

mi§tir( 21). 
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VI - DIPNOTLARI 

l - Abdullah Kuran, Mi.mar Sinan, Istanbul 1986, s:l6 

2 - Semavi Eyice, uRamazan Efendi Camii"Kiiltti.r ve Sanat, 

{T.i~ Bankasi Yayinlari) Sayi 2, Ankara 1989, a:l2 

3 -

4 -

5 -

Semavi 

Semavi 

semavi 

Eyice, 

Eyice, 

Eyioe, 

Adi Ge9en 

Adi Ge gen 

Adi Ge9en 

Eser, &:13-14-17 

Eser, s:l5 

Eser, s:l5 

6 - Oktay Aslanapa, O smanl1 Devri Mimaris i, :ts tanbul 1986 

7 - Semavi Eyioe, 11Ramazan Efendi Cam.ii" Kiil tiir ve Sanat 

(T.i§ Bankasi Yayinlari) Sayi 2,Ankara 1989, s:l6 

8 - Semavi Eyioe, Adi Ge9en Eser, s:15 

9 - Semavi Eyioe, Adi Ge9en Eser, s:16 

10 - Aydin Ytiksel, 11 Takkeci Ibra1lim Qavu§ Cam.ii"Lale Der

gisi, Sayi 3, Istanbul 1985, s:3-4-5 

11 - Aydin Yi.iksel, Adi Ge9en Eser, s:5 

12 - Semavi Eyice, 11Ramazan Efendi Cam.ii" Kiilttir ve Sanat, 

{T.t§ Bam.kas1 Yayinlari) sayi 2, Ankara 1989, s:14 
13 _ Evliya Qelebi Seyahatl'lamesi, Cilt 3,!stanbul 1971 s:10, 

14 - Ibrahim Hakk:1 Konyali, Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, 

Tarih Hazinesi, Sayi l,!stanbul 1950, s:l5 

15 - Beh9et Unsal, ••sur<U:fl'I. Takkeci Ibrahim Aga Camii 1nin 

Mimari Sinan mi?" Ta9 Dergisi, Qilt l,Say1 Il',1986, s:l9 

16 T Behget tlnsal., Adi Gegen Eser, s:19 

17 -

18 -

19 -

20 -

Beh9et 

Behget 

Beh9et 

Behget 

Unsal, 

tinaa.l, 

tins.al, 

tlnsal, 

Adi 

Adi 

Adi 

Adi 

Ge9en Eser, 

Ge gen Eser, 

Ge9en Eser, 

Ge9en Eser, 

21 - ~era.re Yetkin, Genel Gorii§me, 

s:25 

s:19 

s:l9 

s:l9 

- 30 -



VII - BIBLIYOGRAFYA 

-ASLANAPA,Oktay, A.nadolu'da Ttirk Qini ve Keramik Sanat1, 

Istanbul 1965 

-ASLANAPA,Oktay, Oenanlilar Devrinde Ktitahya Qinileri, 

Istanbul 1949 

-ASLANAPA 'Oktay, Osmanli Devri Mimarisi, Istanbul 1986 

-AHMET, Ref'ik, Ttirk Mimarlar1 , :ts tanbul 1977 

-ARSEVEN,Celal Esad, Ttirk Sanati, Istanbul 1970 

-AKAR,Azede, 11 Tezyini San' atlar1m1zda Vazo Motif'leri" 

Vakif'lar Dergisi, Say1 8,1969,s:269-272 

-AKAR,Azade, Ttirk Stisleme Sanatlar1nda Desen ve Motif', 

!stanbul 1978, s:9-16 

-AYVANSARAYI, Hafiz Htiseyin, Camilerimiz Ansiklop&disi, 

Istanbul 1987 

-BURHAN, Arif, "Sinan• in En Son Eseri Tekkeci Ibrahim 

Efendi Camii" Mimar, Say1 413,1934,s:90 

-DENNEY,W, The Ceramics of' The Mosque of RU.stem Pasha and 

The Environment of Change, Nevyork - London ,1977 

-DAYIG:i:L,Feyzullah, 11 istanbul Qinilerinde Lale 11 Vakiflar 

Dergisi, Say1 l,1938,s:83-90 

-EYiCE, Semavi, "Ramazan Ef'endi Camii11 Ktil ttir ve Sanat, 

S : 2, Ankara 1989, s: 12-191' 

-GLUCK, Heinrich, "16.-18.Y'iizyillarda Saray Hayat1 ve 

San.atq1lar1 Ile Osmanl1lar1n Avru~a Sanatlar1 Bak1m1ndan Onemi 11 

Bellten :XXXII,1968, s:355-378. 

-GOKN!L, Ulya Vogt, Mim.ar Sinan, Say1 10, Istanbul 1987 

-GEBHARD, David, "Osmanl1 Camii'nde Mekan Sorunuu ,Mimarlik, 

Say1 29, s:7-9 
I . , __ ,;· 

-KEMAL, A, "Ttirk Sanati ve Mi?nar Sinan "v--.r, S~* :t4J.J, 

1934, s:83-84 

-KORAN ,Abtullah, Mimar Sinan., Istanbul 1986 

-KUBAN, Dogan, 100 Soruda Ttirkiye Sanati Tarihi, Istanbul 

1970 

- ~, -



-KIRIMLI, Faik, "istanbul Qiniciligi" Sanat Tarihi Y1ll1g1 

Sayi 11, 1981, s:95-110 

-MERiQ, Rifki Melul, Mimar Sinan1 1n Hayati Eseri I, 

Ankara 1965 

-ONEY, GontU, Ti.irk Qini Sanati, istanbul 1976 

-oz, Tahsin, istanbul Camileri, Cilt :I, Ankara 1962 

-oz, Tahsin, istanbul Camileri, Cilt II, Ankara 1965 

-SOZEN, Me tin ve Digerleri, Tilrk Mimarisinin Geli~imi 

ve Mimar Sinan, istanbul 1975 

-STRATTiON, Arthur, &inan, London 1972 

-UNs.AL, Eeh9et, 11 Surd1!]i ibrahim Aga Camii'nin Mimari 

Sinan mi?" Tag, Cilt Il,1986,s:l-3 

-UNvER, A.Siiheyl, "Ttirkiye'de La.le Tarihi 11 Va.kiflar Der

gisi, SayiIX,1971, s:265-270 

-trNVER, Gillhbiin, 11osma.nl1 Sanat1nda Vazolu ve Vazosuz 

Qigek Demetleri" Vakiflar Dergisi, Sayi 9,1971,s:5-12 

-YETKIN, Suut Kemal, "Mimar Sinan ve Eseri" Sanat ve 

Sanat91lar, Sayi 17,1966,s:4-7 

-YETKIN, Suut Kemal, isla.m Ulkelerjnde Sanat, istanb111 197'1 

-YF.!TKIN, $erare, Anadolu'da Tilrk Qini Sanatinin Geli§mesi, 

istanbul 1986, 

-YETKiN, ~erare,"Tiirk Qini Sanat1nda Eaz1 Onemli Ornekler 

ve Teknikler" San.at Tarihi Y1ll1g1,Say1 I,1964-65,s:60-100 

-YETKiN, ~erare, "Osmanl1 Saray Sanati trslubundaki 

Kilimlerden Yeni Iki Ornek", Vakiflar Dergisi ,say1 13, 

Ankara 1981, s:375,386. 

-YETKIN, ~erare ,"Mimar Sinan' in Eserlerinde Stisleme 

Dtizeni 11 ,Mimarbaf_?1 Koca Sinan-Ya!i'!ad1g1 gag ve Ese:t:leri,Cilt I, 

Istanbul 1988,s:479,498 

-YETKIN, ~erare, 11 Saray Kilimleri", 'Belle ten XXXV, 

Ankara 1971, s:217-227. 

-YtlKsEL, Aydin, "Takkeci ibrahim gavuf} Cam.ii" ,Lale Dergisi 

Say1 3,istanbul 1985,s:2-3 

-YtrCEL, Erdem, "Al tin Yol ve Tekkeci Cam.ii Qinileri", 

Ttirkiyemiz, Sayi 18, 1978,s:2-6 

-ZUEER,Htisnti, Ttirk Susleme Sanati, Ankara 1972 



VIII - RESiM LISTESI 

1 - Ramazan Efendi Cam.ii, 9at1s1. 

2 - Ram.azan Ef endi Cam.ii, bati cephesi. 

3 - Ramazan Ef endi Cam.ii, dogu cephesi. 

4 - Ramazan Ef endi Cam.ii, 9il~hane. 

5 - Ramazan Efendi Cam.ii, mina.re kaidesi. 

6 Ramazan Efendi Cam.ii, minare mukarnaslari. 

7 - :Ramazan Efendi Camii, mina.resi. 

8 - Ramazan Efendi Cam.ii, haziresi. 

9 - Ramazan Efendi Cam.ii, tiirbe. 

10 - Ramazan Ef en di Cami i, f}ad1rvan1. 

1l. - Ramazan Efendi Cam.ii, 9e§mesi. 

12 - Ramazan Efendi Cam.ii, 9ef}me kitabesi. 

13 Ramazan Ef endi Cam.ii, kadinlar mahfili girisd• 

14 Ramazan Efendi Cam.ii, ana giri§ kap1s1. 

15 - Ramazan Ef endi Cam.ii, an.a giri§ kap1 kitabesi. 

16 - Ramazan Ef endi Camii, son cemaat yeri kap1 kitabesi. 
.-•"" 

17 - Ramazan Ef endi Camii, son cemaat yeri mihrabiyeler. 

18 - Ramazan Efendi Cam.ii, gtiney duvari i9ten gortinii§J 

19 - Ramazan Ef endi Cam.ii, ku.zey duvari igten gortinti§. 

20 Ramazan. Efendi Cam.ii, bat1 duvari igten gortiniif}. 

21 - Ramazan Efendi Cam.ii, pencere al1nl1g1. 

22 - Ramazan Efendi Cam.ii, kadinlar mahfili. 

23 - Ramazan Ef endi Cam.ii, mahf il kafesleri. 

24 Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, avlu ana giri§ ka.pl.111. 

25 - Ta.kkeci Ibrahim Aga Cam.ii, avlu an.a giri:§ kitabesi. 

26 Takkeci ibrahim Aga Cam.ii, arka giri~ kap1s1. 

27 - Takkeci ibrahim Aga Canlii, arka giri~ kap1s1 

gortinu~. 

28 - Ta.kkeci ibrahim Aga Cam.ii, yapim kitabesi. 

29 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, sebil. 

30 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, hazire. 

31 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, bat1 cephesi. 

dJ.f,i!tah 

32 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, sa9ak ve son cemaat yeri. 

33 - Takkeci Ibrahim Aga Canlii, mihrabiye. 



34 - Takkeci !brahim Aga Cam.ii, mihrabiye detay1. 

35 - Takkeci !brahim Aga Cam.ii, mihrap muka.rnasla.ri. 

36 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, pence re a11nl1klar1. 

37 - Takkeci Ibrahim Aga Camii, iiztimlil. panolar. 

38 - Takkeci ibrahim Aga Cam.ii, ta van ortiisii,. 

39 - Takkeci Ibrahim Aga Camii, kalem i§leni. 

46 - Takkeci ibra..Yiim Aga Cam.ii, vazolu pano. 

41 - Soku.1lu Mehmet Pa!? a Camii, pence re al1nl1klar1. 

42 - Soku.llu Mehmet Pai;; a Cam.ii, kalem i§leri. 

43 - Sokullu Mehmet Pa~a Cam.ii, kalem i§leri, de tay. 

44 - Sokullu Mehmet Pa§ a Cam.ii, kalem i§leri, detay. 

45 - RU.stem Pa§a Cam.ii, mihrap c;inileri. 

46 - Riistem Pa~a Cam.ii, ginileri, detay. 

47 - RU.stem Pa§a Cam.ii, 9 inileri , de tay. 

48 - RU.stem Pa::;a Cam.ii, son cemaat yeri kabe tasviri. 
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VIII - DIA LiSTESi 

l - Ramazan Efendi Camii, genel goriinii::?. 

2 - Ramazan Efendi Camii, genel gortinii.11. 

3 - Ramazan Efendi Caul.ii, f?adirvan. 

4 - Ram.azan Efendi Cam.ii, 9ilehane. 

5 - Ramazan Ef endi Cam.ii, tti.rbe. 

6 - Ram.azan Ef endi Canlii, hazire. 

7 - Ramazan Efendi Camii, minare. 

8 - Ramazan Ef endi Cam.ii, girifi! kap1s1 iizerindeki kitabe. 

9 - Ramazan Efendi Cam.ii, son cemaat yeni. 

10 - Ram.azan Efendi Cam.ii, son cemaat yeri. 

ll - Ram.azan Ef endi Cam.ii, kap1 kemeri ve kalem i§leri. 

12 - Ramazan Ef endi Cam.ii, giiney duvar1. 

13 - Ram.azan Efendi Cam.ii, gtiney duvari. 

14 - Ramazan Ef endi Cam.ii, kuzey duvar1. 

15 - Ram.azan Efendi Cam.ii, bati duvari. 

16 - Ram.azan Ef endi Cam.ii, pence re al1nl1g1. 

17 - Ramazan Efendi Canlii, pence re al1nl1g1. 

18 - Ramazan Ef endi Cam.ii, gini detay. 

19 - Ramazan Efendi Cam.ii, kalem i§leri. 

20 Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, genel gortinii§. 

21 Takkec Ibrahim Aga Camii, gen el gortinii§l • 

22 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, giri§ cephesi. 

23 - Takkeci Ibrahim Aga Camii, eon cemaat yeri. 

24 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, son cemaat yeri. 

25 - Takkeci Ibrahim Aga Camii, bat1 duvar1. 

26 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, son cemaat yeri ahf§ap 

27 - Takkeci Ibrahim. Aga Cam.ii, igten genel gori.inii§. 

28 - Takkeoi Ibrahim Aga Cam.ii, pencere al1nl1klar1. 

29 - Takkeci 

30 - Takkeci 

31 - Takkeci 

Ibrahim Aga 

Ibrahim Aga 

Ibrahim Aga 

Cam.ii, pencere al1nl1klar1. 

Cam.ii, ah§aJ kubbe. 

Camii, ginileri, detay. 

32 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, ginileri, detay. 

33 - Takkeci Ibrahim Aga Cam.ii, vazolu kompozisyon. 

34 - Ta.kkeci Ibrahim Aga Cam.ii, iiztimlii pa.nolar. 
:tr:\ _ Takkeci Ibrahim AS:a Caul.ii. mihrabiveler. 

direkler. 





Ramazan Efendi Camii, bati cephesi. 2 



Ramazan Efendi Camii, dogu cephesi . 3 



Ramazan Efendi C:;unii, ~ilehane. 4 



Ramazan Efendi Ca.mii, minare kaidesi. 5 



Ramazan Efendi C&mii, minare mukarnaslari . 6 



Ramazan Efendi Climii, minare. 7 



Ramazan Efendi Camii, hazire . 8 



Ramazan Efendi Camii, tiirbe. 9 



Ramazan Efendi Camii, i;iadirvan . 10 



Ramazan Efendi Camii, 9e~me . 11 



Ramazan Efendi Camii, 9e~me kitabesi. l2 



Ramaa an Efendi Camii, k:adinlar mahi'ili girilj i, 13 



Ramazan Efendi Cam.ii, ana giri9 kapisi. 14 



Ramazan Efendi Camii, ana giri~ kapi kitabesi. 15 

Ramazan Efendi r.,.,.,;.; . an~ -----~ __ . . 
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