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1. GİRİŞ 

Mimarlık her dönemde güncel sorunlara çözüm üretmeye çalışmıştır. 

Toplumların gereksinimleri, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik 

değişimler, gelişimler paralelinde değişmekte, farklılaşmaktadır. 

Tasarım alt ölçekten başlayarak üst ölçeklerde binaların, 

yerleşimlerin, şehirlerin gelişmesi ve zenginleşmesinde temel bir rol 

üstlenmekte, hızla gelişen, dönüşen yaşamlarımızda bunun önemi 

giderek artmaktadır. Mimarlık disiplinin bugünün dinamiklerini 

tasarıma yansıtma gerekliliğinin yanı sıra, özellikle toplumun önemli 

kesimine hitap eden kamu binalarının tasarımında, toplumların tarihi 

ve kültürel alt yapılarından beslenen, mimari ve toplumsal belleklerde 

yer edinen bina tasarımlarının yaygınlaşması hedeflenmektedir.  

 

İyi tasarlanmış binaların bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap 

verebilen, insanlar tarafından kabul gören tasarımlar olması yanı sıra,  

şehirlerimizin diğer şehirlerarasında fark yaratabilen bir tasarım 

oluşturma zorluğuna da meydan okumak için gereklidir. Bu da 

toplumların tarihi, kültürel, sosyal değerlerinden, diğer bir değişle 

kendi özünden beslenen, bunu yansıtan,  aynı zamanda çağın 

ruhunu yakalayabilmiş bir mimari anlayış ile mümkündür.   

 

İyi tasarlanmış kamu binaları ise topluma mal olmuş kamusal 

mekânlar olarak yukarıda belirtilen kentsel kaliteyi ve karakteri  

 

 

zenginleştirerek toplumun değerlerini ve başarılarını etkin bir şekilde 

sergilemelidir. Her yapının bağlamına karşı bir sorumluluğu vardır 

ancak kamu yapılarının bağlamla uyumlu olmanın da ötesinde 

çevresini düzenleme/imar etme ve sorunlarını çözme 

yükümlülüğünün olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin 

mimaride tasarlanan bir binanın cephesi sadece bina kullanıcılarına 

değil, çevresine de aittir ve bu cephe şehre mal olur, Geleneksel 

mimarimizde ferdiyet değil birlik vardır. (Cansever, 2015). Bu nedenle 

tasarlanan binalar bu hassasiyetle tasarlanmalıdır. 

 

Günümüz sosyal yapısındaki farklılıklar, yaşamı kolaylaştırması yanı 

sıra pek çok probleme sebep olan sanayi devrimi ve teknolojik 

gelişmeler küresel sorunlar tasarımlardaki önceliklerin farklı bir 

hassasiyette değerlendirilmesini beraberinde getirmektedir. Bu 

sorunların çözümü için bugünün tasarımları da Mimar Sinan’ın 

hassasiyetiyle, İslam felsefesinin önerdiği şekilde; yani doğa 

kanunlarına başkaldırmayı değil, uyum içinde yaşamayı tercih eden 

bir mimari anlayış ile  ele alınmalıdır.  

 

Kaliteli, kimlikli, özgün, yaşanabilir kamu binaları tasarımı için yön 

verici olabilecek özellikte bir rehber hazırlanması bu bağlamda önem 

teşkil etmektedir. Günümüzde özgün /kimlikli /milli kamu binaları 

tasarım oluşturma kaygısı ile geçmişin referans alınmaya çalışıldığı 



tespit edilmiş, böyle bir çalışmanın yapılması zarureti doğmuştur. 

Günümüzde mimari ürünün tasarımında geçmiş ile bağlantı adına 

biçimsel bir tekrar, hatta taklit hatasına sıklıkla düşüldüğü 

görülmektedir.  

 

Bu hataya düşmemek adına geçmiş iyi okunmalı, gerekli çıkarımlar 

günümüz mimarisine aktarılmalıdır. Bu kapsamda  bu çalışmada 

Türkiye coğrafyasında iz bırakan medeniyetlerin mimari miraslarının 

incelenmesi, ağırlıklı olarak hangi bölgelerde ve kentlerde mimari 

ürünler verdikleri saptanarak, farklı bina tipleri için o yere özgü 

tasarım öncelikleri, planlama, cephe düzeni, malzeme gibi temel 

kararların  incelenmesi hedeflenmiştir.   

 

Türk ve İslam medeniyetinin felsefesi incelendiğinde şekilden çok 

muhtevaya önem verildiği görülmektedir. Tam da bu nedenle 

Anadolu’da geçmişte var olan medeniyetlerin şehir ve yapı 

felsefelerinin anlaşılmaya çalışılması bu çalışmanın hedeflerindendir. 

Tasarımcı için bu çalışmada biçimsel özelliklere yer verilirken, 

tasarımcının o dönemde oluşturduğu kurgu, yapılardaki biçim ve 

biçime yön veren fikir arasındaki ilişkiye dikkat çekilmiştir. Amaç bu 

kurgu ve felsefenin (tasarım esnekliğini kısıtlanmadan) çağımız 

mimarisine ışık tutabilmesi, bugünkü sosyal yapı, teknoloji, ihtiyaçlar 

ve tehlikeler göz önünde bulundurularak özgün eserler ortaya 

koymak için ilham olabilmesidir.  

Bu araştırmada; o günkü yapıların günün sosyal yaşantı ve insan 

ihtiyaçlarını karşıladığı, hatta birçok yapının günümüzde bile 

hayranlık uyandıran izler bıraktığı görülmektedir. Sahip olduğumuz 

medeniyete dair değerleri ve özü bugünün imkân ve ihtiyaçlarıyla 

sentezleyerek tasarlamak, günümüzde özgün eserler ortaya koymak 

adına önemlidir. Çünkü kimlikli ve fark yaratan tasarımlarla var olmak 

için geçmişteki formların aynı şekilde kullanılması yeterli ve hatta 

zaruri değildir, o dönemdeki “bağlama göre tasarım, nicelik yerine 

nitelik, tevazu ve estetik, doğaya ve insana saygılı/ doğa ve insan için 

tasarım” gibi değerlerin anlaşılması gerekir. Bu medeniyetlerin 

geçişlerine de bakıldığında, farklı dönemlerde aynı öz ve değerlerin 

yapılara farklı biçimlerde tezahür ettiği görülmektedir. 

 

Bu çalışma kapsamında günümüz şehirlerindeki idari kamu binaları 

tasarımında Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin felsefesi ve özü 

referans alınarak özgün ve kaliteli mimari tasarımlara veri oluşturmak 

amacıyla; 

• Kentsel doku ve dinamikleri koruyarak,  

• Değişen sosyal yapı, çağın gerekleri de dikkate alınarak 

• İnsan ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek,  

• Kaliteli, yaşanabilir, sürdürülebilir  

“yaşayan / yaşanan kamu binaları planlama ve tasarım rehberi” 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

 



KAPSAM VE YÖNTEM 

Kamu binaları tasarımlarında rehber olması amacıyla geçmişte 

Anadolu’da var olan medeniyetler tarafından kullanılmış cephe 

düzeni, yüzey algısı, mimari eleman, malzeme, renk, doku gibi 

kriterleri mimarın tasarım bağımsızlığını kısıtlamayacak şekilde 

anlatabilmek için bu rehber iki kısımda kurgulanmıştır. “Tarihten 

Referans Alan Kamu Binaları Rehberi” nin birinci kısmında, 

araştırmacılara incelenen dönemlerde mimarlık uygulamalarına ait 

bilgileri somut biçimde görebilmeleri, değerlendirebilmeleri adına bir 

el kitabı hazırlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, mimari açıdan 

incelenen dönemlerin aktif oldukları bölgelere yönelik (dönemlere ait 

başkentler vurgulanarak) bir haritalandırma yapılmıştır. Dönemlerde 

öne çıkan başlıca eserler tespit edilmiş, günümüz mimarlık ortamına 

ışık tutabilecek özelliklerine ilişkin (planlama-cephe ilişkisi, malzeme 

ve yapı tekniği vb.) dönem tabloları hazırlanmıştır. Ayrıca her dönem 

için tipoloji ve cephe düzeni tabloları hazırlanmıştır. Bu tablolarda 

mimari eserler; cephe düzeni, bileşenlerin kendi içerisinde ve 

birbirleri arasındaki oran-orantı (kemer, pencere, kapı, vb. cephe 

elemanları ve bir araya geliş biçimleri) yer almakta, şematik çizimler 

halinde araştırmacıya sunulmaktadır.  

Dönemlere ayrılarak kurgulanan bu çalışmada, her dönem sonunda 

dönemin mimari özelliklerinin bir analizi gerçekleştirilmiştir. (farklı 

bina tiplerinin formları, yapım teknikleri, cephe düzeni ve  

 

malzemelerdeki değişim ve yeniliklerin neler olduğu).  Bu rehberin 

son kısmında ise bu veriler ışığında tasarımcıya bu medeniyetlerin 

mimari özelliklerine, felsefe ve özüne ilişkin çalışma çıktılarını içeren 

sonuç / değerlendirme ve tasarımcıya notlar kısmı mevcuttur 

“Tarihten Referans Alan Kamu Binaları Rehberi” nin ikinci kısmı 

detaylı araştırmaların yapıldığı bir ek niteliğindedir. Farklı uygarlıklara 

ait tarihi dönemlerin (Selçuklu, Beylikler, Osmanlı Medeniyetleri) 

günümüze ulaşan izleri coğrafi ve iklim bölgelerine göre 

sınıflandırılmış , mimariye yansıması incelenmiştir.  

• Bu incelemede yapısal özellikler, mekân kurgusu, cephe 

düzeni, bileşenler arası oran ve orantılar, kullanılan geometrik 

düzenlemeler, yüzeyler, mimari elemanlar ve malzemeler 

kullanıcıya sunulmuştur.  

• Yukarıda belirtilen oluşumları etkileyen felsefe, öz ve 

tasarımda etkili olan hususlar sentezlenerek anlatılmıştır. 

Mimari formal ve sosyal arasında makul bir ilişki kurabilmek 

olduğundan bu bölümde bölgelere göre ayrılmış eser analizleriyle 

çalışma detaylandırılmıştır. Bu eserleri anlamaya çalışmak, o 

dönemdeki sosyal yapı ve o dönemki anlayışı anlamaya çalışmak, 

yani bir nevi “kim olduğumuz” sorusuna cevap aramaktır. 



İkinci kısmın üçüncü bölümünde “sürdürülebilirlik” başlığı altında 

binaların yapım ve kullanım verimliliğini arttırmak için (zaten 

geçmişimizde bunların binaların yapımında yön verici olduğuna da 

atıfta bulunarak) dikkat edilecek hususlara değinilmiştir. Geleneksel 

mimaride uygulanan iklime dayalı tasarım ilkeleri, yerleşim, planlama, 

malzeme ölçeğinde değerlendirilmiştir. 

Günümüzde sürdürülebilir mimaride mekân konforu açısından 

öncelikli olan pek çok ilkenin izlerinin Türkiye’deki geleneksel 

mimaride var olduğu başlıca temel örneklerin incelenmesiyle ele 

alınmıştır.  

Osmanlı ve Selçuklu yapı anlayışı incelediğinde, hiç bir şeyin boşa 

gitmediği, değerlendirildiği, insan ölçeğinin önemli olduğu (insan 

odaklılık/sosyal sürdürülebilirlik), mahallelerde sokakların 

oluşumunun araziye göre şekillendiği ve doğayla uyum içinde 

yerleşkelerin oluştuğu bir anlayışın var olduğu görülmektedir. Ayrıca 

geleneksel yapılara yön veren en önemli unsur iklime göre 

tasarımdır. Devşirme malzeme kullanımı, kazılan toprağın bile 

değerlendirilmesi de göz önünde bulundurulduğunda o zamanlar adı 

konmamış “sürdürülebilirlik” kavramının aslında anlayış olarak var 

olduğu görülmektedir. Mimari güncel sorunları dikkate almak 

zorundadır. Bugünün çözüm arayan önemli çıkmazlarından biri 

gelecek nesillere yaşanabilir çevreler bırakabilmek, bu çevrenin 

kalitesini koruyabilmektir. Bu nedenle kamu binaları için hazırlanan 

bu rehberde “sürdürülebilirlik” ilkesine yer verilmesi uygun görülmüş, 

sağlanması gereken temel ilkeler ve bunun geleneksel mimariye 

yansıması ele alınmıştır. 

Tüm bu veriler ışığında tasarımcıya bir sonuç / değerlendirme kısmı 

hazırlanmıştır. Çalışmanın son kısmında ise analizde değinilen 

bileşenlere ilişkin (yapım teknikleri, cephe elemanları, malzemeler ve 

bunların hangi yörelerde yaygın kullanıldığını belirten) görsellerle 

desteklenen, detaylandırılmış açıklamaların yer aldığı bir fihrist 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DÖNEMLER 

2.1. SELÇUKLU DÖNEMİ  

Şekil 2.1.1. Selçuklu Dönemi Haritası 

Selçuklu Döneminde kentler, Türklerin Orta Asya ve Horasan ’dan 

başlayan ve Anadolu ’ya süre gelen göçleri sonucunda değişim ve 

dönüşüme uğramıştır. Selçukluların Anadolu’ya aktardıkları Orta 

Asya-Şaman ve İran -İslâm medeniyet ve kültür değerleri yanı sıra 

Anadolu’daki kentlerde karşılaştıkları Roma - Bizans kültür ve 

medeniyeti mirası kentler sistemini etkilemiştir. Selçuklu kentleri 

kısmen kurgulanmış kısmen de uyarlanmış olan sosyal, kültürel ve 

ekonomik yeni yaşam dizgisinin mekânsal yansımaları olarak işlevsel 

kademelenme göstermiştir. “Anadolu-Türk kenti”, Anadolu’da  

Selçuklu egemenlik döneminde Orta Asya Türk ve İran Türk-İslâm 

kentleşme kentlileşme deneyimleri ile birlikte Anadolu’da devralınan  

 

 

Bizans kültür mirası üzerinde örgütlenen, Türk yönü hâkim kentsel  

mekân organizasyonları olarak tanımlanabilmiştir.  Anadolu Selçuklu 

kenti, Bizans kentlerinin mekânsal kurgusu ya da altyapısı üzerinde 

gelişmiştir. Selçuklular, Orta Asya ve İran Türk–İslâm coğrafyasından 

Anadolu’ya aktardıkları maddi kültür değerleri ile Anadolu’da 

karşılaştıkları Bizans kültür motiflerini kimi zaman birleştirerek kimi 

zaman da kilise–camii gibi işlevsel ve mekânsal dönüşümler yoluyla 

uyarlayarak, Türk–İslâm kültürüne özgü mekânsal ögeler ile yeniden 

örgütlemişlerdir (Özcan, 2006; Özcan, 2010). 
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Tablo 2.1.1. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
(İlter, 1969), (Gümüş &Karaman, 2016), (Mehmet Önder), (Melih Uçar), (Ocak, 2018), (Peker, 2017),  (Sözen, 1971), (VGM Arşivi), (Yurdasever, 2011), (Url:21), (Url:20), (Url:19), (Url:18), (Url:17), (Url:16), (Url:15), (Url:14), (Url: 12), (Url:13), (Url:11), (Url:10). 

 

2.1.1. Dönem Tabloları 
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Tablo 2.1.2. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
(İlter, 1969), (Gümüş &Karaman, 2016), (Mehmet Önder), (Melih Uçar), (Ocak, 2018), (Peker, 2017),  (Sözen, 1971), (VGM Arşivi), (Yurdasever, 2011), (Url:21), (Url:20), (Url:19), (Url:18), (Url:17), (Url:16), (Url:15), (Url:14), (Url: 12), (Url:13), (Url:11), (Url:10). 
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Tablo 2.1.3. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
(İlter, 1969), (Gümüş &Karaman, 2016), (Mehmet Önder), (Melih Uçar), (Ocak, 2018), (Peker, 2017),  (Sözen, 1971), (VGM Arşivi), (Yurdasever, 2011), (Url:21), (Url:20), (Url:19), (Url:18), (Url:17), (Url:16), (Url:15), (Url:14), (Url: 12), (Url:13), (Url:11), (Url:10). 
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Tablo 2.1.4. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
(İlter, 1969), (Gümüş &Karaman, 2016), (Mehmet Önder), (Melih Uçar), (Ocak, 2018), (Peker, 2017),  (Sözen, 1971), (VGM Arşivi), (Yurdasever, 2011), (Url:21), (Url:20), (Url:19), (Url:18), (Url:17), (Url:16), (Url:15), (Url:14), (Url: 12), (Url:13), (Url:11), (Url:10). 
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Tablo 2.1.5. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
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Tablo 2.1.6. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
(İlter, 1969), (Gümüş &Karaman, 2016), (Mehmet Önder), (Melih Uçar), (Ocak, 2018), (Peker, 2017),  (Sözen, 1971), (VGM Arşivi), (Yurdasever, 2011), (Url:21), (Url:20), (Url:19), (Url:18), (Url:17), (Url:16), (Url:15), (Url:14), (Url: 12), (Url:13), (Url:11), (Url:10). 
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Tablo 2.1.7. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
(İlter, 1969), (Gümüş &Karaman, 2016), (Mehmet Önder), (Melih Uçar), (Ocak, 2018), (Peker, 2017),  (Sözen, 1971), (VGM Arşivi), (Yurdasever, 2011), (Url:21), (Url:20), (Url:19), (Url:18), (Url:17), (Url:16), (Url:15), (Url:14), (Url: 12), (Url:13), (Url:11), (Url:10). 
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Tablo 2.1.8. Selçuklu Dönemi Yapı Örnekleri 
(İlter, 1969), (Gümüş &Karaman, 2016), (Mehmet Önder), (Melih Uçar), (Ocak, 2018), (Peker, 2017),  (Sözen, 1971), (VGM Arşivi), (Yurdasever, 2011), (Url:21), (Url:20), (Url:19), (Url:18), (Url:17), (Url:16), (Url:15), (Url:14), (Url: 12), (Url:13), (Url:11), (Url:10). 

 

file:///C:/Users/elfle/Desktop/Kamu%20Y%20teslim_18012019/21
file:///C:/Users/elfle/Desktop/Kamu%20Y%20teslim_18012019/20
file:///C:/Users/Feyza/AppData/Roaming/Microsoft/Word/19
file:///C:/Users/Feyza/AppData/Roaming/Microsoft/Word/18
file:///C:/Users/PC/Desktop/17
file:///C:/Users/Feyza/AppData/Roaming/Microsoft/Word/16
file:///C:/Users/Feyza/AppData/Roaming/Microsoft/Word/15
file:///C:/Users/Feyza/AppData/Roaming/Microsoft/Word/14
file:///C:/Users/elfle/Desktop/Kamu%20Y%20teslim_18012019/11
file:///C:/Users/elfle/Desktop/Kamu%20Y%20teslim_18012019/10


2.1.2. Değerlendirme 
 
 

• Selçukluların kültür ve medeniyetinin oluşum sürecinde İslâm-

Hıristiyan ya da İran-Türk veya Orta Asya-Türk kültürleri ile 

karşılıklı etkileşimlerinin olduğu ifade edilmiştir.  

• Bu oluşum süreci Selçukluları göçebe-yerleşik farklılıkları ve 

tarihsel-mekânsal sınırları kapsamında sanatsal düzlemde 

etkilemiştir.  

• Horasan ve Orta Asya’dan gelen grupların yoğun olarak 

yerleştiği Tokat, Niksar, Sivas ve Kayseri kentlerini kapsayan 

Danişmendli vilayetinin Orta Asya geleneklerine bağlı ve eski 

Şaman felsefenin izlerini taşımıştır.  

• Malatya-Harput yörelerini kapsayan eski Artuklu egemenlik 

bölgesinin İran ile ilişkilerin yoğunluğuna dayalı olarak İran 

kültüründen etkilenmiştir.  

• Politik merkez olarak başkent Konya ve çevresini kapsayan 

Orta Anadolu bölgesinin eski gelenek ve kültürden kopuk, 

Hıristiyan– İslâm kültürlerinin sentezi niteliğinde özgün bir 

sanatsal anlayışa sahip olduğunu ifade edilmiştir 

• Dönemin mimarisi oldukça karma kültürlerden gelen 

mimarlara kendini bırakmıştır.  

• Suriye’nin, İran’ın ve İç Asya’nın mamur kentlerinin ünlü 

mimarları Selçuklulara gönderilmiştir. 

 

 

• Bu dönemde Selçuklu sultanları âlimlere, sanatçılara oldukça 

önem göstermiştir. 

• Sanatçıların getirdikleri yeni fikirlerin yanında, yerli gelenekler 

varlığını sürdürmüş, yerli sanatçılar yeni görüşlerin yanında 

kendi şekillerini ve tekniklerini katmıştır. Böylece Selçuklu 

sanatı ortaya çıkmıştır. 

• Kapuz (2001), bu dönemde Türklerin İslâm Mimarisine 

katkıları olan yapılarını; kubbeli – eyvanlı camiler, kümbetler 

– anıtsal mezar yapıları, kervansaraylar, medreseler, 

şifahaneler olarak ifade etmiştir.  

• İran’dan ve Türkistan’dan getirilen mimarlar, anıtları sırlı tuğla 

ya da döşeme ile süsleme usullerini de birlikte getirmiştir.  

• Selçuklular döneminde mimaride doğu ülkelerinden 

etkilenmenin yanı sıra, Yunan Sanatı ve Roma Sanatının da 

izleri görülmektedir.  

• Hücreli büyük cümle kapılarının, sivri kemerin, duvarları 

kaplamakta çinilerin kullanılması, Anadolu’nun bilmediği 

yabancı elemanlardır. Asya’dan gelen bu sanatın temelinde 

Türk karakterini taşıdığı ifade edilmiştir.  



• Anadolu Selçuklu döneminde anıt mezar olarak inşa edilen 

piramidal külahlı kümbetler döneme has yapı türlerini 

oluşturulmuştur. 

• Selçuklu döneminde inşa edilen yapılarda kullanılan çiniler 

devrin özel karakterini sergilemiştir.  

• Pandantif, Türk üçgeni, tromp ve Osmanlı mimarisinde daha 

da gelişecek olan mukarnas geçki elemanları olarak Selçuklu 

Dönemi yapılarında yer almıştır.  

• Medreseler ve şifahaneler, malzeme, tasarım ve süsleme 

bakımlarından dönemin en gözde yapıları arasında 

sıralanmıştır.  

• Kervansaraylar o dönem şartlarında mekân- fonksiyon 

ilişkisinin en yalın çözümünün geometri ile bezemenin başarılı 

uyumunun sergilendiği yapılar olarak gösterilmiştir.  

• Dönemin yapılarında tuğlalar yatay istif (düz örgü), 

yatay/düşey istif (balıksırtı), eğik istif (başak) olarak 

örülmüştür.  
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Tablo 2.1.9. Selçuklu Dönemi Kubbeye Geçiş Elemanları Tipolojisi 
Turan, N., Ş. (2018). Türk Mimarisinde Kullanılan Kubbeye Geçiş Elemanları; 13.yy. Anadolu Selçuklu Dönemi Konya Mahalle Mescitleri Örneği, T.C., Konya 

 

2.1.3. Dönemin Tipoloji Tabloları 



 

Tablo 2.1.10. Selçuklu Dönemi Üst Örtü Biçimleri Tipolojisi 
Usta, K., G. (1994). Anadolu Osmanlı Mimarisinde Mekan Analizi, Trabzon 

 



 

Tablo 2.1.11. Selçuklu Dönemi Üst Örtü Biçimleri Tipolojisi 
 



 

Tablo 2.1.12. Selçuklu Dönemi Cephe Düzeni 
Schneider, Gerd. (2000). Türk Mimarisinden Çizimler, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul 



 

Tablo 2.1.13. Selçuklu Dönemi Cephe Düzeni 
Schneider, Gerd. (2000). Türk Mimarisinden Çizimler, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul 



Cephe Düzeni  

Tablo 2.1.14. Selçuklu Dönemi Taç Kapılar 
Schneider, Gerd. (2000). Türk Mimarisinden Çizimler, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları, İstanbul 



2.2. BEYLİKLER DÖNEMİ  

Şekil 2.2.1. Beylikler Dönemi Haritası 

Geçiş dönemi olarak adlandırılan Beylikler dönemi mimarisi, Türk 

mimarisinin geçirdiği dönüşüm açısından önemli bir zaman dilimi 

olduğu düşünülmektedir. 14.yyda Anadolu’daki sanat ve mimarlık 

etkinlikleri araştırmacılar tarafından genel olarak farklı özellikler 

gösteren dört ana bölgede ele alınmaktadır. (Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu). Batı Anadolu’ya yerleşen 

Beylikler Mimarisi Osmanlı Mimarlığının kaynağı olur iken, 

Karamanoğullarının hâkimiyet sürdüğü Orta Anadolu’da Anadolu 

Selçuklu Mimarisinde fazla bir değişiklik göstermeden devam 

etmiştir. Sanat ve mimarlıkta; Doğu Anadolu’da siyasal bağların 

Azerbaycan yöresiyle ilişkili olmasından ötürü bu bölgede 

Azerbaycan’nın, Güneydoğu Anadolu’da ise Suriye’nin etkileri 

görüldüğü ifade edilmiştir. Beylikler Dönemi mimarisinde genellikle 

sade ve simetrik tasarımların hâkim olduğu belirtilmiştir. Süslemeler 

özellikle cephelerde, son cemaatte, portalde, yan yüzeylerde ise  

 

pencerelerde yoğunlaşmıştır. Bu dönemde, mimaride pek çok yenilik 

ortaya çıkmıştır. Mekân anlayışı gelişmiş, son cemaat yeri planlarda 

yer almaya başlamış ve avlu cami gövdesine katılmıştır. Beylikler 

döneminde merkezi mekân yaratma düşüncesiyle birçok yapı inşa 

edilmiş ve bu gelişmeler Osmanlı Döneminde, Mimar Sinan ile birlikte 

zirveye ulaşmıştır. Anadolu Selçuklu Döneminde, Artuklularda 

merkezi mihrap önü kubbe kullanılırken, Beylikler devrinde kubbenin 

dikdörtgen bir mekân üzerine nasıl konumlanacağı üzerinde 

durulmuştur. 



 

Tablo 2.2.1. Beylikler Dönemi Yapı Örnekleri 
(Akkanat, 2010), (Altun, 2013), (Çam, 1982), (Özbek, 2002), (Bilici,Peker, 2006) 

2.2.1. Dönem Tabloları 



2.2.2. Değerlendirme 

 

• Bu dönemde, Selçuklu yapılarını içli dışlı sarmış olan süsleme  

sanatının tahakkümünden uzak olarak daha sade bir üslup 

görülmüştür. Bezemeler özellikle cephede, son cemaatte, 

portalde yan yüzeylerde ise pencerelerde yoğunlaşır.  

• Mekan anlayışı gelişerek, ilk kez son cemaat revakı ve avlusu 

yapılmaya başlanmıştır. 

• Merkezi mekan yaratma düşüncesi doğmuştur, bu gelişme 

Osmanlı’da Mimar Sinan döneminde zirveye taşınacaktır. 

• İlk defa Osmanlı Mimarisinde olgunlaşacak olan anıtsal 

yapılar ve görkemli taç kapılar cami bütünlüğü içinde normal 

orantıları ile yer almaya başlamıştır. 

• Anadolu’da gelişen Türk mimarisinde tuğlanın yerini taş 

almaya başlamıştır.  

• Anadolu Selçuklu yapılarında görülen ayak taşıyıcı yerine 

sütun kullanımının yeğlendiği görülmektedir. 

• Anadolu Selçuklu Döneminde ve Artuklularda merkezi mihrap 

önü kubbe kullanılırken, Beylikler devrinde kubbenin 

dikdörtgen bir mekan üzerine nasıl konumlanacağı üzerinde 

durulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 2.2.2. Beylikler Dönemi Kemerler  
Batur, A. (1974). Osmanlı Camilerinde Kemer Strüktür-Biçim İlişkisi Üzerine Bir Deneme, İstanbul 

 

2.2.3. Dönemin Tipoloji Tabloları 



 

Tablo 2.2.3. Beylikler Dönemi Taç Kapılar 
 

 



2.3. ERKEN OSMANLI DÖNEMİ  

 

Şekil 2.3.1. Erken Osmanlı Dönemi Haritası 

Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi, Osmanlı Devleti’nin 1299 yılında 

Söğüt’te kurulmasından 1501 yılında Bayezid Camii’nin inşasının 

başlamasına kadar olan süreci kapsamaktadır. Bazı araştırmacılar 

ise bu sürecin Edirne’de yer alan Üç Şerefeli Camii inşaatının 1447 

yılında tamamlanmasıyla bittiğini ifade etmiştir. Bu döneme ait 

yapılara İznik, Bursa ve Edirne kentleri ev sahipliği yapmış, ilk önemli 

çalışmalar İznik’te gerçekleştirilmiştir. Ancak 1335 ve 1365 yılları 

arasında başkent olan Bursa’da yer alan anıtsal eserlerle birlikte bu 

dönem ‘Bursa üslubu’ olarak da anılmıştır. 1365 ile 1453 yılları 

arasında devlete başkentlik yapmış olan Edirne’de ise ağırlıklı olarak 

cami ve medrese inşa edilmiştir (Kuban, 2016). 

 

 

Erken dönem mimarisinin oluşumunda devletin kurucusu Oğuz 

Türkleri’nin çeşitli coğrafyalara yayılmış deneyim ve görgüleri ile  

Anadolu’nun mimari ve kültür katmanlarıyla demografik yapısı etkili  

olmuştur. Osmanlı mimarisinin malzeme kullanımı, yapım sistemleri, 

örtü ve örtüye geçiş elemanları, yapı programı ve kullanılan bezeme 

düzeninde Orta Asya, Çin ve Hint mimari gelenekleri ile İran Selçuklu, 

Kafkas mimarisinden izler görülmektedir. Bu dönemde genelde 

malzeme ve detaylar Bizans’ı; planlar Selçuklu’yu takip etmektedir. 

Ama kimi kubbe geçişleri (Bilecik Orhan Camii’nde olduğu gibi) ne 

Selçuklu’dan ne de Bizans’tan referans almıştır (Kula Say, 2011). 

Bizans mimarisi ve Selçuklu mimarisi etkilerini taşısa da bu dönemde 

klasik döneme dayanak oluşturacak fikirlerin ilk uygulamaları 

gerçekleşmiştir. Ayrıca Klasik dönemin en önemli mimari 

kavramlarından birisi olacak kubbe kullanılması pratiği ortaya 

çıkmıştır (Kuban, 2016). 

Osmanlı’nın birçok altyapıdan, etnik kökenden, dinden ve milliyetten 

gelen nüfusa sahip olması kültürel hayatını da doğrudan etkilemiştir. 

Bu bakımdan bu dönem bir üstünlük kurma dönemi değil, daha çok 

bütünleşme (entegrasyon) dönemi olmuştur (Kula Say, 2011).  

 

 

 

Kuban, D. (2016). Osmanlı Mimarisi. İstanbul: Yem Yayın 2. Baskı 

Kula Say, S. (2011). Erken Dönem Osmanlı Hamamlarında Eğrisel Örtüye Geçiş Sistemleri, İstanbul.  



 

Tablo 2.3.1. Erken Osmanlı Dönemi Yapı Örnekleri 
(Kuban, 2016), (Peker, 2007), (Er, Er, Kazancıgil, 2010), (Kılcı, 2005), (Acar, 2011), (Url:7), (Url:8), (Url:14), (Url:16), (Url:17), (Url:19) 

2.3.1. Dönem Tabloları 
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Tablo 2.3.2. Erken Osmanlı Dönemi Yapı Örnekleri 
(Kuban, 2016), (Peker, 2007), (Er, Er, Kazancıgil, 2010), (Kılcı, 2005), (Acar, 2011), (Url:7), (Url:8), (Url:14), (Url:16), (Url:17), (Url:19) 
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Tablo 2.3.3. Erken Osmanlı Dönemi Yapı Örnekleri 
(Kuban, 2016), (Peker, 2007), (Er, Er, Kazancıgil, 2010), (Kılcı, 2005), (Acar, 2011), (Url:7), (Url:8), (Url:14), (Url:16), (Url:17), (Url:19) 
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Tablo 2.3.4. Erken Osmanlı Dönemi Yapı Örnekleri 
(Kuban, 2016), (Peker, 2007), (Er, Er, Kazancıgil, 2010), (Kılcı, 2005), (Acar, 2011), (Url:7), (Url:8), (Url:14), (Url:16), (Url:17), (Url:19) 
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2.3.2. Değerlendirme 

 

• Tek mekan anlayışı ile kubbe kullanımı görülmektedir.  

• Osmanlı mimarisinin modüler sistemini oluşturan, üstü 

kubbeyle örtülü kare birimin hakimiyeti ortaya çıkmıştır. 

• Camilerde plan olarak ters T tipi (zaviyeli) simge haline 

gelmiştir.  

• Hedef, mekanın daha büyük kubbelerle ayaksız örtülmesidir.  

• Taçkapı ve minarelerde oran bulma çabaları vardır.  

• Duvarlarda masif mermer blokların kullanışı devam 

etmektedir. 

• Kubbeye geçiş elemanı olarak Türk üçgeni ortaya çıkmıştır.  

• Kubbe ve tonozlarla örtülü son cemaat yeri sıklıkla 

görülmektedir.  

• Mezar mimarisinde kümbetler terkedilmekte, türbeler 

gelişmektedir. Üst örtü malzemesi kiremit ve kurşundur.  

• Şehirleşmenin artmasıyla konaklama ve ticaret hanları 

çoğalmıştır. 

• Yuvarlak kemer yerini sivri kemer kullanımına bırakmıştır. 

• Tuğla ve taş almaşık duvar tekniği yaygın bir biçimde 

kullanılmaktadır.  

• Mukarnas bezemesi bu dönemde önem kazanmıştır.  

 

 

• Son cemaat yerinin varlığı bazı yapılarda taçkapıların 

anıtsallığını azaltmıştır.  

• Çini bezemenin kullanılan renk paletine yenileri eklenmiştir.  

• Taçkapılar değişik biçimli kemerlerle vurgulanmaya 

başlanmıştır.  

• Marmara mermeri malzeme olarak kullanılmıştır.  

• Dönemin tipik özelliği olan “testere dişi” şeklinde dizilmiş tuğla 

yerine kemer dizileri kullanılmıştır. 

• Bu dönem mimarlarının temel arayışı aydınlık ve ferah 

mekanlar yaratmaktır. 

• Dönemin sanat anlayışında süs ve abartıdan çok sağlamlık 

ve sadelik esas alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tablo 2.3.5. Erken Osmanlı Dönemi Girişler ve Kapı ile Pencere Gruplamaları 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 

2.3.3. Dönemin Tipoloji Tabloları 



 

Tablo 2.3.6. Erken Osmanlı Dönemi Cephelerde Pencere Gruplamaları 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.7. Erken Osmanlı Dönemi Cephelerde Pencere Gruplamaları 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.8. Erken Osmanlı Dönemi Cephelerde Pencere Gruplamaları 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.9. Erken Osmanlı Dönemi Kemerli Açıklıklar 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.10. Erken Osmanlı Dönemi Kemerli Açıklıklar 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.11. Erken Osmanlı Dönemi Ayaklar 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.12. Erken Osmanlı Dönemi Sağır Kemerler 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.13. Erken Osmanlı Dönemi Kapı ve Pencere Tipolojisi 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.14. Erken Osmanlı Dönemi Kapılar 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.15. Erken Osmanlı Dönemi Pencereler 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.16. Erken Osmanlı Dönemi Kemerler 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



 

Tablo 2.3.17. Erken Osmanlı Dönemi Kemerler 
Ersen, A. (1986). Erken Osmanlı Mimarisinde Cephe Biçim Düzenleri ve Bizans Etkilerinin Niteliği, İstanbul 

 



2.4. KLASİK OSMANLI DÖNEMİ  

 

Şekil 2.4.1. Erken Osmanlı Dönemi Haritası 

Osmanlı Mimarisinde klasik dönem kabaca 15. yüzyılın sonlarından 

18. yüzyıl başına kadar süren yaklaşık iki yüzyıllık dönemdir. Bu 

dönemde özgün Osmanlı Mimarisi teknik ve artistik açıdan doruk 

noktasına ulaşmıştır. Anadolu Türk Mimarisinin en önemli anıtsal 

eserleri de dahil yüzlerce yapı, başta İstanbul olmak üzere 

imparatorluğun birçok yerinde inşa edilmiştir.  

Çeşitli yerel farklılaşmalar da görülmekle beraber bu dönem 

eserlerinin çoğunda ortak bir üslup hakimdir. Bu üslubun 

karakteristikleri içinde; taşın yapı malzemesi olarak yoğun kullanımı, 

kütle oranlarına gösterilen özen, kurşun kaplı kubbeli üst örtüler, 

cephe süslemelerinin minimal düzeyde tutulması ve odağın mekân 

 

tasarlama üzerinde olması gösterilebilir. Bu mimarinin bir başka 

özelliği ise sürekli gelişme ve iyileşme çabası içinde oluşudur. Klasik 

dönem mimarları eskiyi ve var olanı taklit yoluna gitmemiş, yapılarını 

dönemin teknik olanakları ve ihtiyaçları çerçevesinde 

tasarlamışlardır. 

Hiç şüphesiz dönemin en önemli kişisi Hassa Mimarları Başı Koca 

Sinan’dır. Kendinden önce olgunlaşmaya başlayan üslup Sinan 

döneminde doruğuna ulaşmış ve ondan sonra da yüz yıldan uzun 

süre devam etmiştir. 1538’de başına getirildiği Hassa Mimarları 

Ocağını elli yıl yönetmiş ve bu sürede imparatorluğun birçok yerinde 

bulunan dört yüzden fazla tasarıma imzasını atmıştır. 

Klasik Osmanlı Mimarisi rasyonel bir mimaridir. Rasyonalizm ve form 

kaygısı çatıştığında seçim rasyonel olandan yana yapılmıştır. 

Etkileyicilik gösteriş ve öne çıkma çabası ile değil; uyumla ve teknik 

mükemmellikle yakalanmıştır. 

Kamusal fonksiyonlara sahip cami, medrese, hamam, çarşı gibi 

yapıların kümelenerek oluşturduğu külliye tipolojisi de bu dönemin bir 

meyvesidir. Bu güçlü yapı kümeleri klasik dönem eserlerini aynı 

zamanda birer kentsel düzenleyici haline getirmiştir. Külliyeler hem 

yapılı çevre hem de bölgenin sosyal ve kültürel hayatı için birer 

merkez ve düzenleyici görevi görmüştür. Tasarımları ise inşa 

edilecekleri araziye uygun olarak ve çevreleri dikkate alınarak, o 

çevreye özel yapılmıştır. 

 



 

Tablo 2.4.1. Klasik Osmanlı Dönemi Yapı Örnekleri 
(Akyol, 2009), (Alaboz, 2008), (Bayram, 2011), (Belli, 2009), (Boran, Erdal, 2011), (Cansever, 2005), (Necipoğlu, 2007), (Seyhan, 2013), (Tanman, 2009), (Ülgen, 1993), (Yeşilbaş, 2013) 

 

2.4.1. Dönem Tabloları 



 

Tablo 2.4.2. Klasik Osmanlı Dönemi Yapı Örnekleri 
(Akyol, 2009), (Alaboz, 2008), (Bayram, 2011), (Belli, 2009), (Boran, Erdal, 2011), (Cansever, 2005), (Necipoğlu, 2007), (Seyhan, 2013), (Tanman, 2009), (Ülgen, 1993), (Yeşilbaş, 2013) 

 



 

Tablo 2.4.3. Klasik Osmanlı Dönemi Yapı Örnekleri 
(Akyol, 2009), (Alaboz, 2008), (Bayram, 2011), (Belli, 2009), (Boran, Erdal, 2011), (Cansever, 2005), (Necipoğlu, 2007), (Seyhan, 2013), (Tanman, 2009), (Ülgen, 1993), (Yeşilbaş, 2013) 

 



2.4.2. Değerlendirme 

 

• Klasik Osmanlı Mimarisi birçok farklı kaynaktan beslenerek 

oluşmuş ve Sinan’ın eserleriyle özdeşleşmiştir. 

• Klasik mimaride simetri genel bir amaç değildir. Herhangi bir 

rasyonel tasarım kararıyla simetri terkedilebilir. Sinan’ın ve 

külliye düzenlerinin büyük kısmında simetri yoktur. Cephe 

simetrisi ve plan rasyonelizmi arasında tercih her zaman 

rasyonel plandan yanadır. 

• Klasik mimari süsü geri planda tutan sade bir mimaridir. 

Mantık süslemeden önce gelir. 

• Kullanılan kemerler sivri kemer, kubbeler de basık kubbedir. 

Sivri kemer kullanımı bu kemer türünün dayanıklı olması 

sebepli teknik bir karardır. 

• Cephelerde fazla renk kullanımına rastlanmaz. Az miktarda 

renk çeşitliliği malzemenin kendi rengiyle sağlanır. 

• Temel üst örtü türü basık kubbedir. Daha küçük ölçekli 

yapılarda uzun saçaklı ahşap kırma çatı da kullanılır. 

• Malzeme seçimi yapının uzun ömürlü ve az tamir 

gerektirmesine yönelik yapılır. Dolayısıyla bölgenin dış 

etkilerine dayanıklı malzemeler özellikle seçilir. 

• Klasik dönemde kamusal fonksiyonlu yapıların, özellikle 

külliyelerin, çevrelerini düzenleme ve planlama işlevleri de 

vardır. 

 

• Klasik Osmanlı Mimarisi bir kütle oranları mimarisidir. Bu 

dönemde yapının kütleleri arasındaki oranlara çok dikkat 

edilmiş ve bu sayede mimari bir harmoni yakalanmaya 

çalışılmıştır. 

• Klasik mimari yenilikçi ve ilerlemeye önem veren bir mimaridir. 

Geçmişten gelen şemalar ve tipolojilere takılı kalınmamış, 

günün ihtiyaçları ve tekniğine göre sürekli bir ilerleme ve 

yenilik arayışı içinde olunmuştur. 

• Klasik mimaride insan ölçeği önemlidir. En büyük ve ihtişamlı 

yapılar bile bir şekilde insan ölçeğini yakalama çabası 

içindedirler. 

• En çok kullanılan iki duvar türü kesme taş duvar ve almaşık 

duvardır. 

• Klasik dönem yapıları yerleştikleri topoğrafyayla uyum içinde 

olmaya özen gösteren eserlerdir. Plan şemaları değişmez 

kurallara göre değil çevreye göre şekillenir. 

• Avlular Osmanlı mimarisi için önemli öğelerdir. Klasik dönem 

yapılarının önemli bir kısmı avlulu yapılardır. 



 

Tablo 2.4.4. Klasik Osmanlı Dönemi Pencereler 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 

2.4.3. Dönemin Tipoloji Tabloları 



 

Tablo 2.4.5. Klasik Osmanlı Dönemi Pencereler 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.6. Klasik Osmanlı Dönemi Pencere Gruplamaları 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.7. Klasik Osmanlı Dönemi Pencere Gruplamaları 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.8. Klasik Osmanlı Dönemi Pencere Gruplamaları 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.9. Klasik Osmanlı Dönemi Cephe Düzeni 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.10. Klasik Osmanlı Dönemi Cephe Düzeni 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.11. Klasik Osmanlı Dönemi Cephe Düzeni 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.12. Klasik Osmanlı Dönemi Cephe Düzeni 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.13. Klasik Osmanlı Dönemi Cephe Düzeni 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.14. Klasik Osmanlı Dönemi Cephe Düzeni 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.15. Klasik Osmanlı Dönemi Cephe Düzeni 
 

 



 

Tablo 2.4.16. Klasik Osmanlı Dönemi Kemerler 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.17. Klasik Osmanlı Dönemi Kemerler 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.18. Klasik Osmanlı Dönemi Kemerler 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.19. Klasik Osmanlı Dönemi Kemerler 
Erzen, J. (1981). Mimar Sinan Dönemi Cami Cepheleri, Ankara 

 



 

Tablo 2.4.20. Klasik Osmanlı Dönemi Kemerlerinin Çizilişleri ve Geometrik Oranları 
 

 



3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ / TASARIMCILARA NOTLAR 

Dönemlerin mimarileri incelendiğinde her dönemin sosyal, kültürel 

yapısının yansıdığı görülmektedir. Uygarlıkların kendi kültürlerinin 

yansıması, diğer kültürlerle olan etkileşimler mimari eserlerde de 

görülmektedir. Bina tipolojileri de değişim geçirmiştir. Bu değişim 

özellikle cami mimarisinde net olarak görülmektedir. 

Selçuklular’da kubbeli–eyvanlı camiler, kümbetler– anıtsal mezar 

yapıları, kervansaraylar, medreseler, şifahaneler temel yapı tipleridir. 

Selçukluların kültür ve medeniyetinin oluşum sürecinde İslâm-

Hıristiyan, İran-Türk , Orta Asya-Türk kültürleri ile karşılıklı 

etkileşimlerinin olduğu ifade edilmekte, farklı kültürlerin sentezi, 

mimari, cephe düzeni, bileşenlerin formlarına, malzeme seçimine 

yansımaktadır. Anıtsallığı vurgulayan, asal geometriye sahip, masif 

duvarlı binalarda cephelerde sivri kemerler, çini kaplamaları, tuğla 

örgü düzenine rastlanmakta, girişlerde süslemelerle bezeli, taç 

kapılarının belirgin olduğu görülmektedir. Çatıda pandantif, Türk 

üçgeni, tromp ve Osmanlı mimarisinde daha da gelişecek olan 

mukarnas geçki elemanları olarak Selçuklu Dönemi yapılarında yer 

almıştır. 

Beylikler Dönemi yapıları ise ölçek, boyut ve oran olarak Selçuklu 

Dönemi binalarındaki kadar anıtsal değildir. Bu özellik Beylikler   

 

Dönemi Camileri, medreseleri, han ve kervansaraylarında dikkat 

çekmektedir. Selçuklu mimarisinden gelen Ulu Camiler ve diğer tür 

yapılar Beylikler Döneminde de yapılmaya devam edilmiştir. Bu 

dönemde, Selçuklu yapılarını içli dışlı sarmış olan süsleme sanatının 

tahakkümünden uzak olarak daha sade bir üslup görülmüştür. 

Bezemeler özellikle cephede, son cemaatte, portalde yan yüzeylerde 

ise pencerelerde yoğunlaşmıştır. Mekân anlayışı gelişerek, ilk kez 

son cemaat revakı ve avlusu yapılmaya başlanmıştır. Merkezi mekân 

yaratma düşüncesi doğmuş olup, bu gelişme Osmanlı’da Mimar 

Sinan döneminde zirveye taşınacaktır. İlk defa Osmanlı Mimarisinde 

olgunlaşacak olan anıtsal yapılar ve görkemli taç kapılar cami 

bütünlüğü içinde normal orantıları ile yer almaya başlamıştır. 

Anadolu’da gelişen Türk Mimarisinde tuğlanın yerini taş almıştır. 

Anadolu Selçuklu yapılarında görülen ayak taşıyıcı yerine sütun 

kullanımının yeğlendiği görülmektedir. Anadolu Selçuklu Döneminde 

ve Artuklularda merkezi mihrap önü kubbe kullanılırken, Beylikler 

devrinde kubbenin dikdörtgen bir mekân üzerine nasıl 

konumlanacağı üzerinde durulmuştur. Beylikler dönemindeki yapılar 

incelendiğinde genelde malzeme ve detaylar Bizans’ı; planlar 

Selçuklu’yu takip etmektedir. Bizans mimarisi ve Selçuklu mimarisi 

etkilerini taşısa da bu dönemde klasik döneme dayanak oluşturacak 

fikirlerin ilk uygulamaları gerçekleşmiş, kimi kubbe geçişlerinde ise 



özgün çözümler üretilmiştir. Ayrıca Klasik dönemin en önemli mimari 

kavramlarından birisi olacak kubbe kullanılması pratiği ortaya 

çıkmıştır (Kuban, 2016). Osmanlı’nın birçok alt yapıdan, etnik 

kökenden, dinden ve milliyetten gelen nüfusa sahip olması kültürel 

hayatını da doğrudan etkilemiştir. Bu bakımdan bu dönem bir 

üstünlük kurma dönemi değil, daha çok bütünleşme (entegrasyon) 

dönemi olmuştur (Say, 2011). Hazırlık dönemi de sayılan bu 

dönemde Osmanlı Sanatı, yeni arayışlar içine girmiş, yeni denemeler 

Klasik-Osmanlı Mimarisi’nin doğmasına ortam hazırlamıştır. Erken 

Osmanlı Dönemi eğitim yapıları olan medreseler Selçuklu 

medreselerine benzer şekilde oluşturulmuşlardır. Camilerden sonra 

külliyeler için ikinci önemli yapı konumunda olan medreselerin 

Osmanlı Devleti’nin gelişimine bağlı olarak sayıları da artış 

göstermiştir (Tayla, 2007). Medreseler, temel mimari özellikleri 

bakımından bir avlu etrafına yerleştirilmiş mekânlardan oluşan kare 

veya dikdörtgen şekilli yapılardır. Kendi içlerinde, önceki dönemlerde 

olduğu gibi kapalı avlulu ve açık avlulu olmak üzere ikiye 

ayrılmışlardır. İklimi sıcak ve kuru olan bölgelerde açık avlulu, iklimi 

sert olan bölgelerde ise daha çok kapalı avlulu geleneksel medrese 

planının tercih edildiği görülmüştür. Erken Dönem Osmanlı 

yapılarında özellikle camilerde, kubbe yükünü taşıyan duvarların 

kalın ve yoğun olduğu ifade edilmektedir. Az ayaklı ve geniş bir 

mekân oluşturma anlayışı mevcuttur. Fakat Bursa Ulu Camii gibi çok 

ayaklı camilerin de devam ettiği görülür (Say, 2011). Genellikle 

revaklarda taşıyıcı eleman olarak kullanılan devşirme malzemeli 

sütunlar vardır. Ayak ve kemerlerde bulunan kademelenme Bizans 

mimarisinin etkileridir. Kemerli açıklıklar ise son cemaat yeri ve 

medrese revaklarında görülmektedir. Yapıya göre bu açıklıkların 

sayısı değişmekle birlikte kemerler medreselerde beşten fazla 

açıklıklı olmuştur. Bu dönemdeki yapı cephelerinde taş ve tuğlanın 

birlikteliğiyle oluşan almaşık duvar tekniği, pilaster, sağır kemer, 

açıklık kemerleri ve tuğla bezeme de görülmektedir, binalarda 

devşirme malzemenin kullanımı yaygınlaşmıştır. Duvarlar çoğunlukla 

moloz ve tuğla almaşıklığı ya da yalnızca moloz taşla inşa edilmiştir. 

Aynı zamanda önem verilen yapılarda veya yapı cephelerinde kaba 

yonu taş (küfeki) kullanılmıştır. İlk yıllarda sövesiz, ahşap lentolu ve 

devşirme söveli pencereler açılırken sonraki yıllarda küfeki ve 

mermer söve kullanılmaya başlanmıştır. 

Klasik Dönem’de Osmanlı Mimarisi doruğuna ulaşmış ve en görkemli 

eserlerini vermiştir. Mimari kompozisyonu oluşturan parçalar, 

bütünün içindeki ideal yerleri ile oranlarına olabildiğince yaklaşmış ve 

yapılarda bütüncül bir uyum görülmeye başlanmıştır. Ayrıca bu 

dönem mimarisinin başat eserleri olan camilerde ulaşılmaya çalışılan 

merkezi planlı tek mekân ülküsü, Selimiye’de en üst düzeyde 

somutlaşmıştır. Klasik Dönem kendini bütün yapı türlerinde 

göstermektedir. Fatih Külliyesiyle başlayan çok yapılı büyük külliye 

geleneği klasik dönemde zirvesine ulaşmış ve oldukça etkin bir hale 



gelmiştir. Erken Osmanlı’da keşfine başlanan teknikler ve şemaların 

gelişimi güçlenmiş ve çeşitlenmiştir. Özellikle Sinan’ın yeniliğe ve 

gelişime önem veren tarzı döneme büyük bir zenginlik katmıştır. 

Sinan’ın temelini oluşturan klasik mimari; Sinan’la doruğa ulaşmıştır 

(Tayla, 2007). 

Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi en başarılı örneklerini Mimar Sinan 

Döneminde vermiştir. Sinan mimarisi rasyonel bir mimari olarak 

tanımlanmaktadır. Osmanlı topraklarında 14. Yüzyıldan itibaren hızla 

gelişmeye başlayan kubbeli mimariyi mantıksal sonucuna taşımıştır. 

İslâm coğrafyasında ve Doğu Roma’da kullanılan kubbeli mimariyi 

kullanan Sinan, özgün bir sentez ortaya koymuştur (Kuban, 

2007).Klasik dönemin en baskın plan şeması merkezi kubbe olsa da, 

daha önceki dönemlerde daha sık kullanıldığını gördüğümüz yan 

mekânlı camiler ve çok kubbeli camiler de seyrek olarak klasik 

dönemde görülmüştür (Uluçam, 1999). Daha eski dönem camilerinde 

sıkça görülen yapının üzerinin çok sayıda küçük kubbe ile 

kapatılması klasik dönemde camilerden ziyade külliyenin diğer 

yapıları olan medrese, darüşşifa gibi yapılarda yer almıştır. Bu 

durumun temel sebebinin camilerde ulaşılmaya çalışan tek merkezi 

mekân kurgusunun en rasyonel üst örtüsünün merkezi bir kubbe 

olması; medrese gibi yapılarda ise mekân zaten bölünmüş 

olduğundan her bir mekânın üzerinin ayrı bir kubbe ile kapatılmasının 

daha mantılı bir tercih olduğu savunulmuştur. Klasik Osmanlı 

Mimarisi birçok farklı kaynaktan beslenerek oluşmuş ve Sinan’ın 

eserleriyle özdeşleşmiştir. Klasik Mimari’de simetri tasarım bir amaç 

olarak görülmemiştir. Herhangi bir rasyonel tasarım kararıyla simetri 

terkedilebilmiştir. Sinan’ın ve külliye düzenlerinin büyük kısmında 

simetri yoktur. Cephe simetrisi ve plan rasyonelizmi arasında tercih 

her zaman rasyonel plandan yana olmuştur. Klasik mimari süsü geri 

planda tutan sade bir mimari olarak tanımlanmaktadır. Mantık 

süslemeden önce gelmiştir. Kemerler de sivri kemer, kubbeler de 

basık kubbe tercih edilmiştir. Sivri kemer kullanımı bu kemer türünün 

dayanıklı olması sebepli teknik bir karar olmuştur. Cephelerde fazla 

renk kullanımına rastlanılmamıştır. Az miktarda renk çeşitliliği 

malzemenin kendi rengiyle sağlanmıştır. Temel üst örtü türü basık 

kubbe olduğu tespit edilmiştir. Daha küçük ölçekli yapılarda uzun 

saçaklı ahşap kırma çatı da kullanılmıştır. Malzeme seçimi yapının 

uzun ömürlü ve az tamir gerektirmesine yönelik yapılmıştır. 

Dolayısıyla bölgenin dış etkilerine dayanıklı malzemeler özellikle 

seçilmiştir. Klasik Dönem’de kamusal fonksiyonlu yapıların, özellikle 

külliyelerin, çevrelerini düzenleme ve planlama işlevleri de olmuştur. 

Klasik Osmanlı Mimarisi bir kütle oranları mimarisi olmuştur. Bu 

dönemde yapının kütleleri arasındaki oranlara çok dikkat edilmiş ve 

bu sayede mimari bir harmoni yakalanmaya çalışılmıştır. Klasik 

Mimari yenilikçi ve ilerlemeye önem veren bir mimari olmuştur. 

Geçmişten gelen şemalar ve tipolojilere bağlı kalınmamış, günün 

ihtiyaçları ve tekniğine göre sürekli bir ilerleme ve yenilik arayışı 



içinde olunmuştur. Klasik Mimari’de insan ölçeğine dikkat edilmiştir. 

En büyük ve ihtişamlı yapılar bile bir şekilde insan ölçeğini yakalama 

çabası içinde inşa edilmiştir. Kesme taş duvar ve almaşık duvar en 

çok kullanılan iki duvar türü olmuştur. Klasik Dönem yapıları 

yerleştikleri topoğrafyayla uyum içinde olmaya özen gösteren eserler 

arasında sayılmaktadır. Plan şemaları değişmez kurallara göre değil 

çevreye göre şekillenmiştir. Avlular Osmanlı Mimarisi için önemli 

öğeler olmuştur. Klasik dönem yapılarının önemli bir kısmı avlulu 

yapılardan meydana gelmiştir. Klasik mimariye bir tevazu ve 

ağırbaşlılık hâkim olduğu ifade edilmiştir. Gösterişli cepheler, yoğun 

süslemeler, öne çıkma çabası klasik mimarinin karakteristik 

özelliklerinin dışında kalmıştır. Etkileyicilik teknik mükemmellikle, 

uyumlu kütle oranlarıyla, yapı alanına karşı mimari bir duyarlılıkla 

yakalanmıştır. 

Cephe Düzeni 

Dönemler cephe kurgusu açısından ele alındığında, Anadolu 

Selçuklu Döneminde cephelerde anıtsal, masif kütlelerin yer aldığı, 

girişlerin bezemelerle süslü taç kapılarla vurgulandığı, taş malzeme 

yanı sıra, tuğla ve çini kaplamanın da kullanıldığı görülmektedir. 

Beylikler döneminde cephe düzeninde Selçuklu Dönemi’ne göre 

daha sade bir üslup benimsenmiş, süslemenin giriş kapısında 

yoğunlaştığı görülmüştür. Taş malzemenin yaygın kullanıldığı bu 

dönemde cephede kalın ayaklar yerine sütunlar kullanılmaya 

başlanmış, cepheye etkiyen revak kurgusu görülmeye başlanmıştır.  

Erken Osmanlı Dönemi binalarında cephelerde masif etki revaklarla 

hafifletilmek istenmiş, devşirme malzemeli sütunlar kullanılmıştır. 

Ayak ve kemerlerde bulunan kademelenme Bizans mimarisinin 

etkileridir. Kemerli açıklıklar ise son cemaat yeri ve medrese 

revaklarında görülmektedir. Yapıya göre bu açıklıkların sayısı 

değişmekle birlikte kemerler medreselerde beşten fazla açıklıklı 

olmuştur. Osmanlı Mimarisi ’nin erken döneminde yuvarlak kemer 

biçimi bırakılarak iki merkezli sivri kemerler kullanılmaya 

başlanmıştır. Sivri hafifletme kemeri içinde ortadaki sütuna basan ikili 

kemer düzeni birim olarak çok kullanılmıştır. Bu kemer türünün 

kullanılması dayanıklı olması sebepli teknik bir karar olmuştur. Bu 

dönemdeki yapı cephelerinde taş ve tuğlanın birlikteliğiyle oluşan 

almaşık duvar tekniği sıklıkla görülmektedir. Bu dönemde cephelerde 

giriş kapılarının oran olarak vurgulandığı, cephelerde pencere 

düzenlerinde belli bir oran oluşturma cabası olduğu görülmektedir. 

Pencerelerde genelde en-boy oranlarında boyun enin 1,5-2 katı bir 

boyutta olduğu görülmektedir. Cephelerde kemerli pencereler yanı 

sıra, taş söveli dikdörtgen pencereler de yer almakta, yığma 

duvarların ağır etkisi pencerelerin üzerindeki sağır sivri kemerlerin 

kullanımı ile hafifletilmektedir. Farklı kat yüksekliklerinde masif etkinin 

azaltılması için farklı kotlardaki pencerelerin ve kemerlerin bir 



çerçeve veya kemer içinde yer aldığı da görülmektedir. Bu özellik 

Klasik Osmanlı Döneminde daha da geliştirilmiştir.  

Klasik Osmanlı’da cephe kurgusunda bütünlük esas alınmıştır. 

Bileşenler bütünün bir parçası olarak birbirleri ile uyum içindedir. Giriş 

kapılarının yine belirgin yapıldığı, anıtsallığın cephe kademelenmeleri 

ile kırıldığı, pencere dizilimlerinde de bu kademelenmenin olduğu, 

belli bir hiyerarşik düzenin arandığı görülmektedir. Cephelerde düşey 

taşıyıcıların vurgulandığı, belli bir ritim, düzen içinde ele alındığı, kat 

hizalarının silmelerle okunabildiği, cephedeki açıklıkların arkasında 

yer alan mekânın boyutları ile uyum içinde yapıldığı, kat yüksekliği 

fazla olan bir mekânın cephesindeki açıklıkların da mekân yüksekliği 

ile uyumlu daha büyük boyutlu, üstünde alçak tavanlı bir kat olması 

durumunda üst pencerenin daha küçük yapıldığı görülmektedir. 

Ayrıca cephenin strüktürel sisteminin elverdiği oranda hafifletildiği, 

daha çok ışık alabilen örnekler geliştirilmiştir. Pencere ve kapıların en 

boy oranlarında belli bir düzen yakalanmaya çalışılmıştır.  Çoklu 

pencere dizilimleri bir kemer ve/veya çerçeve içinde ele alınmıştır. Bu 

dizilim rastlantısal değildir ve cephe elemanları arasında belli bir oran 

ve kurgu oluşturulmuştur. Binalarda ortak bir oran/düzen ve üslup 

takip edilmesine rağmen bina cephelerinin birbirinin tekrarı ve 

kopyası olmaması bize özgün bir tasarım arayışının var olduğunu 

gösterir. Cephelerde mukarnaslar da farklı bina tiplerinde 

görülmektedir. 

Selçuklu’dan Osmanlı’ nın sonuna dek geçen bu süreçte yapım 

tekniği/teknolojisi, malzemedeki yenilikler, mimari üsluptaki 

devinimlerin cephe elemanlarını ve düzenini doğrudan etkilediği 

görülür. Selçuklu’da sınırlı yapım teknikleri nedeniyle daha küçük 

açıklıklar görülürken, zamanla pencere boyutlarının büyüdüğü 

görülür. Ayrıca iklim koşulları da cepheyi aktif olarak etkileyen bir 

diğer etken olmuştur Kuzeyde pencere açıklıklarının diğer cephelere 

kıyasla küçük tutulması bunun bir örneğidir. 

Üslup ve Felsefe 

Mimarlık farklı etkenler sonucunda birbirine benzeyen özellikte 

yapılar sergiler ve zamanla bu özelliklerin bir şahsiyet/karakter 

kazandığı görülür. Bunun sonucunda bir dönemde yapılan eserler 

ortak bir tavrı benimser; bu ortak tavır ve karakter üslubu oluşturur 

(Tayla, 2007). Ancak her üslup teknoloji, sosyal yapı, vb. çeşitli 

değişimlerin etkisi sonucu oluşan yeni akımların yerine gelmesiyle 

ömrünü tamamlar. Bu üslubu oluşturan eserlerdeki biçim ifadeleri 

mimarların duygu, değer ve tavrının esere yansıması, dolayısıyla 

toplumun bir ferdi olduğundan o dönemdeki değerleri de ifade eder. 

Kültür ve medeniyete has bazı değerler değişmez, ancak mimarların 

bu değerleri esere yansıtma biçiminin bu akımlara göre değişmesi 

normaldir, hatta mimari özgünlüğün oluşması için beklenendir. Louis 



Kahn bunu; “mimari, tasarım sürecinde mimarın tutumunun esere 

yansımasıdır”1 diyerek anlatır.  

Sanat yapıtları gibi mimari yapıtlar da yalnız kendi çağında değil, 

sonraki çağlarda da geçerliliğini yitirmediği sürece evrenseldir.  

Geçmişteki hiçbir üslubun sonraki zamanlarda geçerliliğini 

koruyamadığı ancak bu üsluplarla yapılmış birçok yapının taptaze 

günümüze kadar geldiği görülmektedir. Pratik işlevlerini kaybetseler 

de, teknolojileri geçerli olmasa da bu faktörlere rağmen hala canlı, yol 

gösterici ve öğreticidirler. Bu eserlerin kalıcılığı yapıldıkları dönemin 

üslubu değil, içerdikleri mimari düşüncedir (Erkman, 1988) . 

Zaman zaman dünyada geçmişin replikası olan, geçmişteki biçimleri 

birebir taklit eden akımlar da olmuştur, ancak uzun süre mimarlık 

arenasında tutunamamıştır. Çünkü her dönemin kendine özgü bir dili 

olmalıdır ve her dönem kendi gereksinimleri (sosyal, kültürel, teknik 

koşulları) kapsamında (birebir kopyayla değil) tarihi yapıların bir 

değeri olabilir. Kuran, modern zamanlardaki bu tarihsel 

canlandırmacılıkları biçimsel ve entelektüel çıkmazlar olarak 

değerlendirmiştir. (Kuran, 2012) Yapıtların başarısı, özgünlüğü ile 

                                                           
1 “Architecture is the reflection of the architect’s attitude during the design 

process”.  
2 Sadettin Ökten’in sözüdür. Bir Şehir Kurmak, Turgut Cansever’le Konuşmalar 

kitabında zikretmiştir. 

mümkündür ve bu özgünlük geçmişteki özün değerlendirilip yeniden 

evrilmesi ile kalıcı ve değerli yapılara dönüşür.  

Oran-Bağlam / Yere Özgü Tasarım ve Planlama 

Anadolu medeniyetinde yadsınamayacak önem teşkil eden İslam 

mimarisi değişmeyen değerlerden biridir. Bu mimariyi irdelersek, 

kontrolden çıkmış bir “oran” ın ürünü olmadığı, malzeme ve 

teknolojinin uygun yerlerde kullanılması gerektiği, bütüncül bir 

yaklaşım sergilendiği görülmektedir. Yani her şey birbiriyle uyum 

içinde ve aşırıya kaçmadan tasarlanmalıdır (Cansever, 2009). 

Yapının kendi içinde, çevresiyle ve insan ölçeğinde sağladığı oran- 

orantı uyumu bu değerlerdendir. Organik mahalle oluşumlarıyla 

doğaya zarar vermeden, ağaç kesmeden oluşan sokaklar vardır. Bu 

özen yapılarda da görülmektedir. Anadolu Selçuklu yapılarından olan 

Yağı-Basan Medresesi aslında dört köşe düşünülmesine rağmen 

tepenin eğrilerini takip eden kale duvarlarına tabi olması yüzünden 

bir tarafı çarpık yapılmıştır (Kuran, 2012). Tasarımlarda doğaya 

negatif müdahalelerden kaçınılır, onlara yüklenen anlamlar vardır. 

Örneğin çınar ağacı özellikle Osmanlı’da toplumu ve yüceliği temsil 

eder.2  

 

 



Anadolu’daki medeniyetler incelendiğinde yere özgü tasarımın 

binaların şekillenmesinde çok önemli bir etken olduğu görülür. Yapı 

tipleri gelişigüzel oluşmamıştır, mahalli yapı tekniği ve ihtiyaçlardan  

doğan ve şekil bulan şuurlu bir mimarinin ürünüdür. Anadolu 

Selçukluların, Büyük Selçuklular’ın bir devamı gibi görülmemesi 

bunun bir ispatıdır. Onların mimarisi Türk-İslam medeniyetinin yeni 

bir sentezi gibi olmuştur. Yerel taş işçiliğini yerel malzemelerle 

deneyimlemişlerdir. Kendi mimarilerini oluşturmuşlardır. (Kuran, 

2012) Yine medeniyetimizin yetiştirdiği en önemli mimarların başında 

gelen Mimar Sinan’ın yapıtlarını “başyapıtlar” düzeyine çıkaran en 

önemli özelliklerden birisi de çevreyle olan özün ilişkisidir. (Erkman, 

1988) Yani yapıtlarının yere karşı sorumluluğudur. “ Yere özgü 

tasarım” (Genius Logi) kavramı, yapının çevre ile ilişkisini oluşturur 

ve bu mimarinin ana unsurlarındandır. Yukarıda bahsedilen İslam 

mimarisinin de etkisiyle Mimar Sinan’ın yapılarında bu genellikle 

“çevre ile uyum” şeklinde olmuştur.  Kamu yapılarının bağlamla 

uyumu özellikle önemlidir ve çevresini imar etme ve sorunlarını 

çözme rolü daha ön plana çıkmaktadır.  Bu durumda kamu binaları 

inşa edildikleri alanın ötesine geçebilmeli, sorunlu bölgelerde sorun 

çözme amaçlı inşa edilmelidirler. Osmanlı’da medreselerdeki 

külliyeler bulundurdukları hamam, çarşı gibi kamusal fonksiyonlarla 

kentin sosyal hayatına katkıda bulunmaları ve aynı zamanda güçlü 

yapı kümeleri olmalarının getirdiği etkiyle bir tür kentsel düzenleyici 

bileşen olma rolünü kazanmışlardır (Uluçam,1999). Klasik dönem 

külliyeleri çevrelerini şekillendirmenin yanı sıra,  kendileri de yapı 

olarak bulundukları çevreye göre şekillenmeleri, çevre ile uyumlu, 

bağlam konusunda muhteşem biçimlenmeler oluşturmaları açısından 

dikkat çekmektedir. Örneğin; Süleymaniye Külliyesi’nin Haliç 

tarafındaki yapılarının eğime göre kat sayılarının değişmesi veya 

Üsküdar Şemsi Paşa Külliyesi’nde Mimar Sinan’ın deniz tarafı açık 

kalacak şekilde L planlı bir medrese tasarlaması, caminin kıbleye 

dönerek medresenin ekseninden sapması ve bu iki yapının kıyıyla 

birlikte avluyu tanımlaması bağlama göre tasarımda doruk noktasıdır  

(Eyice, 1989). 

Rasyonellik ve Fonksiyonellik 

Osmanlı mimarisi rasyonellik ve fonksiyonellik üzerine kurulmuştur, 

bu durum Osmanlı’nın batıdan etkilendiği son dönemlerde değişen 

akımlardan etkilenerek dönüşümler geçirmesiyle değişmiştir.  

Celal Esat, batı dünyası fonksiyonelliği vurgularken, fonksiyonelliğin 

aslında Erken Osmanlı dönemine yön veren rasyonellik olduğunu ve 

batıdan çıkmış görünen bu kavramın aslında Osmanlı’da bulduğunu 

belirtmektedir (Esat, 1931). Sedat Hakkı Eldem modern mimarinin 

kurucularının kabullenmiş oldukları ev anlayışları ve mimari ilkelerin 

Türk evinde zaten mevcut olduğunu söyleyerek Osmanlı 

fonksiyonelliğini vurgulamıştır (Eldem, 1973). Yapılarda ağırlıkların fil 



ayakları ve kemerlerle zemine aktarılması cepheyi serbestleştirmiş 

ve bol miktarda pencere açılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu 

anlamda Le Corbusier’nin 5 prensibinden olan serbest cepheyle 

benzerliği de dikkat çekicidir ve bu hipotezleri doğrular niteliktedir. Bu 

durum farklı kültürlerin birbirini etkilediğine de örnek teşkil etmektedir.  

Özellikle medreselerde Osmanlı Mimarisinde sade ve fonksiyonel bir 

mimari üslup benimsenmiştir (Ahunbay, 1999). Medreselerin 

cephelerindeki hareketin her hücreye (öğrenci odası) ışık getirmesi 

amacıyla dikeyde çift konumlandırılan pencerelerle sağlanması, 

klasik Osmanlı’da fonksiyonun cepheyi nasıl şekillendirdiğine örnek 

olarak gösterilebilir.  

Klasik Osmanlı Mimarisi süsü ikinci plana alan bir mimaridir. Özellikle 

Mimar Sinan’ın tercihi her zaman sadelikten yana olmuştur. Selçuklu 

Mimarisi’nde gördüğümüz yoğun süslemelere bu döneme ait klasik 

yapılarda rastlanmaz. Bir yüzey süsleneceği zaman yüzeyin büyük 

kısmı boş bırakılır, yalnızca bir noktasına bir motif konulurdu. Bu 

sadelikle motifin çokluk içinde boğulması önlenirken, yüzeyle olan 

kontrastıyla güçlü bir etki kazanması sağlanmıştır (Arseven, 1973, s. 

192-197). 

Doğrudan caddeye açılan cepheler süslü ve gösterişli değildir. Daha 

görkemli cepheler avlu içindeki cephelerdir. Cephenin gösterişli 

sayılabilecek kısımları olan taç kapıları ise süsten ziyade form ve 

malzeme kullanımı ile gösterişli hale getirilmiştir. Yapı pencerelerinin 

de çoğu zaman dışlık ve içlik olarak iki kısımdan oluştuğu; dışa 

renksiz ve sade, içe ise renkli ve süslü camlar konulduğu 

görülmektedir (Arseven, 1973, s. 192-197).  Dışa değil de içe dönük 

olan bu görkem, tevazu ve alçakgönüllülüğün bu yapılarda 

okunduğunu ve cepheyi sade tutmaya yönelik bilinçli bir çabanın var 

olduğunu göstermektedir.  

Birçok yapı tipinde karşımıza çıkan avlular  bir yandan yapılarda 

verimli ışık kullanımını sağlarken, diğer yandan tanımlı ve işlevsel 

açık alanlar oluşturma konusunda önemli bir rol üstlenmiştir.  

Yenilikçi Yaklaşım /Teknolojiyi Kullanabilme  

Selçuklu ve Osmanlı’da yapılarda teknolojinin el verdiği ölçüde 

değişimler olduğu aşikardır. Yapım tekniği ve malzemeler geliştikçe 

yapılar çok katlı olmaya, pencere açıklıkları artmaya başlamıştır. 

Strüktürel elemanlar değişmiş, bu durum cephe ve taşıyıcı sistemde 

formların da değişmesine neden olmuştur.  

Osmanlı mimarisi çeşitli denemeler aracılığıyla aktif olarak bir arayış 

ve keşif süreci içinde olmuştur. Özellikle Klasik Osmanlı Mimarisini 

oluşturan en önemli etken çok çeşitli kaynaklardan beslenen bu 

arayıştır (Uluçam, 1999). Örneğin kökeni Sasanilere, İranlılara ve 

Sümerlere kadar dayanan kubbe tekniği ve geleneği Anadolu 

Türklerinden devralıp Klasik Osmanlı Mimarisi’nde 



mükemmelleştirerek kullanması ve bunu daha ileri hale getirmesi bu 

keşif ve arayışa örnektir. Kervansaraylar Osmanlı Mimarisi’nde birçok 

yapıda kullanılan revaklı bir merkezi avlu etrafına yerleştirilmiş odalar 

şemasını kullanıyor olsa da özellikle insan misafir etme fonksiyonu 

ayrı bir yapıya (tabhane) aktarıldığında bu şemadan vazgeçilip kalan 

fonksiyonlara daha uygun tasarımların tercih edildiği de 

görülmektedir. Bu durum bize ihtiyaçlar değiştiğinde yüzyıllık bir 

geleneğin bile bırakılıp yeni çözümler üretildiğini göstermektedir.  

Osmanlılar yeni keşifleri esnasında yapıların yapım tekniği ve 

malzemeye ilişkin diğer kültür ve medeniyetlerle de diyalog 

oluşturmuşlardır. Örneğin almaşık duvar tipine Türk Mimarisinde 

Osmanlılara kadar rastlanmaz. Osmanlılar bu teknikle Doğu Roma 

yapılarında karşılaşmış ve faydalı bulup, erken dönemden itibaren 

klasik dönem de dahil olmak üzere yüzlerce yıl kullanmışlardır. 

Osmanlı yöneticileri kendi kültürlerinin sağlamlığından emin 

olduklarından Doğu Roma teknolojisini kullanmaktan rahatsız olmaz 

veya çekinmezlerdi. Nitekim başlarda Doğu Roma tekniği kullanılsa 

da zaman içinde özgün bir Osmanlı almaşık duvar tekniği 

oluşturulmuştur (Tayla, 2007, s. 519-634). Yani özgün ve üstün bir 

mimari oluşturmak için o dönemdeki güncel teknik ve teknolojiyi 

kullanmaya çalışmışlardır. Bu yaklaşım; Osmanlı’nın yapılar bazında 

bir tercüme yaptığını ancak bu tercümeye yorumlarını katıp 

öz(gün)leştirdiğini gösterir ve bugün de mimarlara ilham olabilir.  

Mimar Sinan ve Yenilikçiliği 

Osmanlı klasik dönem mimarisine Mimar Sinan damgasını 

vurmuştur. Osmanlı Mimarisinin yeniye ve daha iyiye yönelik 

bahsettiğimiz bu arayışı Sinan yapılarında çok net görebiliriz. Birçok 

farklı plan tipi denemesi, hatta benzer plan tiplerinde bile yeni 

unsurlar ve detaylar eklemeye devam etmesi onun ne kadar yenilikçi 

ve özgün eserler koyduğunun ispatıdır. Sinan’ın eserleri genel mimari 

el kitaplarına Ayasofya’dan türetilmiş çeşitlemeler olarak dahil 

edilmiş, bazı kaynaklarda da Ayasofya etkisi yadsınmıştır (Necipoğlu, 

2013). Her iki durumda da eserlerinde mekan yapısının tasarım 

olarak Ayasofya’dan farklılaştığını, mekan kalitesi ve teknoloji olarak 

bir adım öteye taşındığını ve Sinan’ın kendi özgün eserlerini 

oluşturduğu söylenebilir. Sinan’ın tüm yapılarındaki sırrı kendinden 

önceki birikimi özümseyip, yeniden yoğurarak norm olma 

mükemmelliğine eriştirmesidir (Erkman, 1988). Diğer Klasik Dönem 

mimarları gibi Sinan da fonksiyonel ihtiyaçlar çerçevesinde 

geleneksel bir tipolojiyi değiştirmekten çekinmemiş, mimariye 

rasyonel yaklaşmış, hem de Sinan geleneğini devam ettirmenin 

yeniliklere açık olmakla mümkün olduğunu ispatlamıştır. 

Sinan’ı ve mimari anlayışını anlamak günümüz mimarisini doğru 

şekillendirmek açısından da biçimsel tekrarlar yapmaktan daha 

faydalı olacaktır. Ernst Egli kitabında Ayasofya etkisini inkar 

etmeden, Mimar Sinan’ın üslubunun izlerini Anadolu Selçuklu 



Medeniyetine bağlar. Ona göre Sinan’ın büyüklüğü “Eserlerindeki 

biçim ve içeriğin tam uyumunda yatar, benzersizliği ise kendisine 

verilen görevlerin bireysel yönlerini kalıcı ve evrensel bir şeye 

dönüştürme becerisindedir. Eserlerinin bugün her zamanki gibi canlı 

kalma nedeni de budur. Bu eserler geçmişin ölümsüz özelliklerini 

muhafaza eder” (Egli, 1954). Burada vurgulanan eserlerinde sadece 

bir cephe düşünmediği, biçim ve içeriğin birbiri ile uyumlu olduğudur. 

Bir diğer unsur ise o dönem için en uygun mimari tasarım, 

ölçü/oran/orantı detay çözümü, teknoloji kullanımıdır. Taut bunu 

“Mimari Bilgisi” kitabında Sinan Ekolünü “akılcı inşa tekniği ile oran 

arasındaki ideal uyum” şeklinde tanımlar. Yine bu kitapta 

“Ayasofya’nın oranlarını kendi camilerinde kusursuzlaştıran 

mimarbaşının eserlerinde yapının buyruğu altına giren bezeme saygı 

ile bir kenara çekilmiştir” diye bahsederek Mimar Sinan’ın eserlerinde 

Ayasofya’nın oranlarını mükemmel kullanışını, süslemeyi araç olarak 

kullandığını, tutarlı inşa tekniğini vurgular. Ona göre Sinan’ın 

eserlerinde süslemenin kesinlikle mimari projeye hiç bir etkisi yoktur 

ve bu eserlerde 20. yy’a değin gözükmeyecek bir yalınlık 

gözlemlediğini belirtir (Necipoğlu, 2013) . 

Sürdürülebilirlik  

Sürdürülebilirlik bir stil/akım değil, her tasarımda göz önünde 

bulundurması gereken bir değerdir. Doğa ve insan arasında bir 

denge kurulmasına yardımcı olur. İncelediğimiz tarihi de etkileyen 

İslam felsefesine göre ise insan varoluşunun amacı, evrenin 

kanunları ile uyum içinde yaşamasıdır, yani doğaya hükmetmeye 

çalışmadan, uyum içinde yaşayabilmektir. 

Osmanlı ve Selçuklu yapısal gelişimini incelediğimizde kaynakların 

dikkatli kullanıldığı, hiçbir şeyin boşuna yapılmadığı, herşeyin 

değerlendirildiği ve tasarrufun çok önemli olduğu görülmektedir. Bu 

çalışmada da ortaya çıktığı gibi pasif iklimlendirme metodlarıyla iklimi 

kontrol etmek Anadolu’ da bu felsefenin bir parçası olarak var 

olmuştur. Örneğin kalın taş-kagir malzemeli duvarlara sahip 

binalarda  pencereler soğuk iklimlerde güneşin içeriye çok girmesini 

sağlayacak şekilde tasarlanırken, sıcak iklimlerde güneşin girişini 

engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. İsraf ve gereksiz masraflardan 

da kaçınıldığı (Cansever, 2009) göz önünde bulundurulduğunda 

bugünkü kaygısı duyulan kaynakların tükenmesi tehlikesine de 

cevapların geçmişimize referans gösteren bu hassasiyetlerde gizli 

olduğu görülmektedir.   

İslam dininde herkesin hakkının bulunduğu mekanlar olması 

nedeniyle devlet malına gösterilmesi gereken titizlik ve ihtimam 

(hakka girmemek adına) göz önünde bulundurulduğunda, kamu 

binalarının tasarımında maliyet ve insan odaklı tasarım ilkelerine 

özellikle dikkat edilmesi gerektiği çıkarımı yapılabilir. Geleneksel 

Mimarimizde sürdürülebilir  tasarım  ilkeleri kapsamında; 



• Yapılarda devşirme kullanımı, 

• Yapı için kazılan kumun bile bir amaçla değerlendirilmesi,  

• Yerelliğin vurgulanması, yakındaki malzemelerin 

kullanımı, 

• Bina cephesinin yönlenmelerinin bina tasarımına etkisi, 

sokakların araziye göre şekillenmesi, 

• İklime göre tasarım / Pasif yöntemler, 

• İnsan ölçeğinin önemi, 

• Tasarruf kavramının hayatı yönlendirmesi, 

• Doğayla uyumlu bir tasarım anlayışı, doğaya saygı 

hususları özellikle dikkate alınmış, o yörenin iklimsel 

koşulları, doğalkaynakları ile uyumlu, yöreye has 

malzemeyi kullanan bina tasarımları gerçekleştirilmiştir. 

Tüm bu özellikler incelendiğinde bize geçmişimizde adı konmamış bir 

“sürdürülebilirlik” kavramının varlığını işaret eder. Bu medeniyetlerde 

malzeme seçimi konutlar dışındaki yapılarda her zaman uzun ömürlü 

ve sağlam malzemelerden yana yapılmıştır. Bu sayede yapıların 

uzun süre ayakta kalabilmesi ve daha az bakım gerektirmesi 

amaçlanmıştır (Arseven, 1973, s. 196-197). 

Geçmişte dikkat edilen bu hususların önemi, bugün kaynakların 

durumu göz önünde bulundurulduğunda daha da artmıştır. Bu 

nedenle kamu binaları tasarımında geçmişten referans almak 

isteniyorsa, tasarımcıların da bu hassasiyetleri göz önünde 

bulundurmaları gerekir. Bunlardan bazıları; yer seçimi ve 

topografyaya uygun planlama, pasif tasarım ilkeleri, enerji verimli 

iklimlendirme ve aydınlatma elemanlarının seçimi, planlamada etkili 

bölgelendirme ve doğru işletim tekniklerinin kullanımı, doğru yönetim 

ve satın alma ilkelerine dikkat etmek gibi temel kriterlerdir. 

Mimarlığın doğrudan toplumu değiştirdiğini söyleyemesek de 

mimarlık kendini değiştirebilir ve böylece başka üretim şekilleri 

sunabilir/önerebilir. Yani binalarımızı ve şehirlerimizi kendimiz gibi 

düşünerek inşa edersek, kendimiz gibi yaşayabiliriz. Daha iyi ve 

yaşanabilir şehirler inşa edildiğinde daha iyi bir sosyal hayatın 

oluşmasına katkıda bulunulması mümkün olacaktır.   
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