
MISIR'DA OSMANLI MiMARÎSiNÎN SENTEZ! 

Gôniil ÔNEYC*) 

Gùçlù Osmanli împaratorlugu sanatmm ôzellikle 16. yûzyildan 
ba§layarak islam Sanatim bûyûk ôlçùde etkiledigi bilinen bir ger-
çektir. Osmanli ôncesinde îslam yapilarma sahip olmayan Balkan 
ûlkelerinin imparatorluga katilmalanyla, bu bolgelerde yapilan 
eserler klasik Osmanli uslubunun tipik ôrneklerini verirken, ken-
dine ôzgù bir islam mimarisi uslubu geli§tirmi§ olan Suriye, Irak, 
Filistin ve Kuzey Afrika ùlkelerinde durum daha farkli olur. Bu ùl-
kelerde daha çok bezemede, kullanilan malzemelerde ve detaylarda 
yôresel gelenekler korunurken, yapilar mimari karakterleriyle sûr-
atle Osmanlilaçir. Anitsal kubbeli camiler Osmanli imparatorlugu-
nun ihtisamim, gùcùnù simgeler. §am'da Dervis Paca (1571), Sinan 
Pa§a (1585), Halep'te Hùsrev Pa§a (1573) ve Al-Adliye (1517) cami-
leri bunu kanitlayan 16. yûzyil klasik Osmanli mimarisinin tipik 
temsilcileridir1. 

Misir'da Osmanli devri mimarisi bu bùtùn içinde kendine ôzgù 
ilginç bir sentez ortaya koyar. 1517 de Sultan I. Selim'in Kahire'yi 
almasiyla 1250 den beri Misir'a hâkim olan Memluk devleti son bu-
lur ve bôlge Osmanli împaratorluguna kalir. Bu kisa yazimizda, 
Kahire Osmanli camilerinden bazi ôrneklerle bu bùtûnle§menm 
getirdigi ilginç sentezi ana hatlariyla sunmaya çahçacagim. 

Kahire'de Memluk-Osmanh sanati sentezi, Misir'da farkh devir-
lerde yùzyillar boyu izlenen Turk ve Arap Sanati sentezinin yeni 
bir açamasidir. Misir îslam Mimarisinin çesjtli açamalarmi hatirla-
mak ùzere geriye baktigimizda, 7. yûzyildan Amr Camii ile Emevi 
Sanati ôzelliklerini ve 9. yûzyildan îbn Tolun Camii ile Tùrk ve 
Abbasi sanati sentezini gôrûrûz. Misir'm 10. -12. yùzyil Fatimi devri 

(*) Prof. Dr. Ege Ùniversitesi Edebiyat Fakûltesi Dekani, Arkeoloji ve Sanat 
Tarihi Bôlûmù Ôgretim Ùyesi. 

1- Goodwin, G.A. A History of Ottoman Architecture London 1971, s. 201, 202. 
310, 312, 313, 342, Fig. 191 
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ve 12. -13. yùzyil Eyyubi devri sanatmda da Anadolu ve Iran ûze-
rinden gelen Turk, Suriye-Irak yoluyla gelen Arap sanati unsur-
lari ilginç bir sentez olu§turmu§tur. 1250 de Misir'a hakim olan 
Memluk'lularla bu bôlgede kendine ôzgû gôrkemli yeni bir uslup 
geli§ir. Gerek Turk (yani Bahri), gerekse Çerkez Memluklulari devri 
mimarisi, Turk kôkenli hakimiyete ragmen, kaynaklan ve sentezi 
bakimmdan Turk sanatmdan uzaktir. Memluk sanatmda, Suriye 
ve Misirdaki Fatimi ve Eyyubi hat ta Magrib sanatmm kôkenleri 
agir basar. 

Gùçlù ve kendine ôzgû Memluk Mimarisi, bôlgenin Osmanli-
lara katilmasiyla, daha gôrkemli ve anitsal bir imparatorluk stili 
yaratan Osmanli sanati kar§ismda direnmeye çali§ir. Kahire Os-
manh devri camileri, Osmanli'nm merkezi kubbeli camilerine yô-
nelmekle birlikte, malzeme kullanimmda, cephe sùslemelerinde, 
detaylarda Memluk'lu kalir. Bûyûk Osmanli împaratorlugu smir-
lari içinde bôyle ilginç bir karma uslubu temsil eden sadece Misir 
eserleri olmuçtur. Bu yapilar, Kahire'nin Memluk devri anitsal 
eserleriyle kiyaslandiklarmda çok mùtevazi kalirlar. 

Memluk-Osmanli mimari sentezini anlamak için; Klasik Os-
manh cami mimarisinin ana karakterlerini hepimizin bildigini var-
sayarak,2 tipik bir Memluk cami ôrnegini hatirlayahm3. 

Memluk Camilerinde, Sultan El Mùeyyed'in 1415-20 yillarmda 
yaptirdigi El Mùeyyed Camiinde oldugu gibi, Kufe tipi veya tran
sept tipi diye adlandirilan harimi çok sùtunlu ve avlulu, kôkû Emevi 
ve Abbasi sanatma uzanan plânlar gôrûlûr. Camiyle kaynaçan yùk-
sek kubbeli tùrbeler tipik bir Memluk ôzelligidir. 

Memluk devrinde, El Mùeyyed Camiinde oldugu gibi, medrese 
ile kaynaçmayan cami yapilan enderdir. Memluk dônemi için asil 

2- Klasik devir Osmanli mimarisi için bak; Goodwin, G.A. ayni eser. Kuban, D. 

«Architecture of the Ottoman Period» Art and Architecture of Turkey, edited 

by Akurgal, E. Oxford University Press, 1980 s. 137-169. Kuban, D. «Mimar 

Sinan ve Turk Mimarisinin Klasik Cagi», Mimarhk XI, Is tanbul 1967, s. 13-34 

Sôzen, M, Turk Mimarisinin Gelislmi ve Mimar Sinan, Istanbul, 1975 Kuran, 

A. Mimar Sinan, Hurriyet Vakfi Istanbul, 1987. 

3- Memluk Sanat i konusunda genel bilgi için bak: Creswell, K.A.C. The Muslim 

Architecture of Egypt II, Ayyubids and Early Bahri te Mamluks A.D. 1171-

1326, Oxford, 1952-59. Davis, R.H.C. The Mosques of Cairo, 1944, A Bibliog

raphy of the Muslim Architecture of Egypt, Le Caire 1955. Brandenburg, D. 

Die /slamische Baukuns in Agypten. Berlin 1966 s. 46, 20-212_ Hautecoeur, L. 

-Wiet, G. Les Mosguees du Caire II, Paris 1932 . 
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tipik olan, 1384 tarihli Sultan Barkuk veya Barkukiye Medresesinde 
oldugu gibi, Medrese-turbe-cami kaynasmasryla olusan yapilardir. 
Bunlarm kôkù Suriye'deEyyubi mimarisine uzanir. 

Memluk yapilarmm cephelerinde anitsal mermer portal, çok 
renkli tas isçiligi, stalaktit sirasiyla taçlanan dikdôrtgen formlu sagir 
nisler, demir kafesli dikdôrtgen pencereler, ustte ise, daire çeklinde 
pencere ile taçlanan sivri kemerli çift pencere duzeni kullanihr. 
Kare veya çokgen gôvdeli ve çok katli tas minareler, gôvdelerini 
saran kabartmali tas isçilikleri ve sogan kubbeleri ile, ince gôvdeli 
ve sade Osmanli minarelerinden çok farkli bir gôrûnùme sahiptirler. 
Tùrbeleri veya mihrap ônùnù taçlandiran sivri kemerli kubbeler, 
zengin kabartmali ta§ iççiligi ile sûslenir. Bunlar, camileri taçlan
diran anitsal Osmanli kubbelerinden çok daha kùçûk, tali kubba-
lerdir. Yapilarm içinde, çok renkli mermerler, kakmalar, sutunlar, 
ahsap boyali tavanlar, girift alçi sûslemelerle açin yûklû ve karisik 
bir sûsleme gôrùlûr. Bu karakter klasik Osmanlmm asiriliktan ka-
çan, sade ve duru uslubuyla tezat yaratir. Ana hat lanyla hatirlat-
mak istedigimiz Memluk Cami mimarisi ullûbundan sonra, Misir'da 
Osmanli-Memluk karmasmi daha iyi anhyabiliriz. 

Kahire'de Osmanh dôneminin ilk yapi lanndan olan 1521 tarihli 
Hairbak (Hayirbey) Camii ve 1528 tarihli Muhhibbe-Din Abu-Tayyib 
camileri henùz tamamen Memluk uslubunda olan yapilardir4 

(Resim 1,2). 

Kahire'de Osmanh Mimari gelenegini ortaya koyan ilk yapi, az 
tanman 1522-23 tarihli Hasan al-Rumi camiidir5. (Plan 1) Bu yapi 
kubbesi ve mimari detaylanyla erken Osmanh devri tasra cami 
mimarisinin paralelindedir. Plâni açismdan Bursa Çehadet Camii 
ile benzerlik gôsterir6. 

Kahire'de Kale içinde bulunan ve Vali Sùleyman Pasamn yap-
tirdigi 1528-29 tarihli Sùleyman Pasa (Sidi Sariya) Camiinin plani 
erken Osmanh dôneminin eyvanh, zaviyeli, veya. «Terst t tipi» ola-

4- Meinecke, M. «Die Architektur des 16. J ah rhunder t s in Kairo nach der Os-
manischen Eroberung von 1517», IV. éme Congrès Internat ional d'Art Turc, 
Aix-en-provance 1971, Aix-en-provence, 1976, s. 145-152. 

5- Hassan Abd a l -Wahhab Pasha «L'influence Ottomane su l 'architecture 
Musulmane en Egypte», Proceedings of the 2nd Congress of Orientalists, 
Is tanbul 1957 s. 648, PI. 23Ja. 

6- Eldem, S.H. «Bursa'da Sehadet Camii hakkinda bir arastirma», Turk Sanati 
Arastirma ve incelemeleri I, Is tanbul 1963 s. 313-315. Gabriel, A. Une capitale 
Turque Brousse (Bursa), Paris 1958, s. 45, Fig. 14. 
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rak isimlendirilen camileri tarzmdadir. (plan 2) (Resim 3). Pan-
dantifli merkezi kubbe, ùç yônde yer alan eyvanlarda daha kùçùk 
yarim kubbelerle kuçatilmistir7. Caminin Istanbul Eyùp Camii ile 
benzerligi dikkati çeker.8 Çift serefeli, poligonal gôvdeli minaresi, 
cephede sùtunlarla tasman tonozlarla ôrtùlù revak yapinm Os-
manh karakterini vurgular. Plam ve kubbesi ile Osmanli karakteri 
sunan cami, kubbe kasnagmdaki renkli mermer i§çiligi ile Mem-
lukludur. Mermer mihrabi da tipik Kahire isidir. 

1 : 
\ / 
\ V / 

1 
x - v - " *~ 

1 
- «. 1 

' v 1 

. \ . 1 
1 t 
1 1 

XX 

|\ /I I 
1 ' V / ' 1 

/ ' " " " 
' H I I / 1 

r:.viï-.;:v::::s:::: 
i « , T \ • 

/ l . " ' - ^ . I s / 

! l i 
>\ #1 , 
1 V ' 1 

r 

/ \ • • - ^ , - ' » ! /•"* N 

\ 

i ~ i i 
• i i • t 

\ 
"r—r1 

\ I l I I 

§ek. 1- Hasan el-Rumi Camii 

7- Hassan Abd al-Wahhab Pasha, ayni eser. s. 646, PI. I. plan 2-4. 
8- Ayverdi, E.H. Fatih Devri Mimarisi, Istanbul 1953, s. 216-218. 
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§ek. 2- Sùleyman Paca Camii 

Bu ilk denemelerden sonra, daha geç tarihli (1567/68) Mahmut 
Pa§a tarafmdan yaptmlan El Mahmudiye Camiinde, merkezi kub-
beli Osmanh planmm kubbesiz olarak yapildigini gôrùruz.9 (Res. 
4,5) Caminin kuzey ve gûneyde merdivenle çikilan portalleri; altta 
dikdôrtgen, ûstte sivri kemerli olmak ùzere iki kath pencere sistem-
leri, cephelerin stalaktit sirasiyla son bulan dikdôrtgen sagir ni§-
ierle bôlûnmesi ve duvarlan taçlandiran dilimli mazgallar Mem-
lûk Mimarisinin tipïk ozellikleridir. Giiney dogu cephesinde yùk-

9- Brandenburg. D. ayni eser. s. 201. 
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selen minare, silindirik gôvdesi, kûlah çatisi ve stalaktitli çerefe-
siyle tipik Osmanhdir. Yapida kubbe yerine, yan mekânlardan bi-
raz daha yùksek tutulan dùz tavan kullamlmi§tir. Bu orta mekan, 
kemerlerle birbirine bagh dort anitsal granit sùtunla ku§atilmi§tir. 
Ah§ap tavanlar Memluk uslùbunda boyama bezemelerle sùslùdùr. 
Gôrùldùgù gibi, yapi Memluk agirhkli Osmanli karmasidir. 

Merkezi kubbeli Osmanli yapilarmm ôzelligini ortaya koyan 
1571 tarihli Sinan Pa§a Camii Osmanli _ Memluk sentezi için tipik 
bir ôrnektir. Bu yapida plan ve genel karakter bakimmdan Osman-
h uslubu hakimdir.10 (Resim 6,7,8, plan 3) Merkezi kubbe, Istanbul 
Rùstem Pa§a camiinde oldugu gibi, ùç yônde kùçûk kubbelerle 

§ek. 3- Sinan Pa§a Camii 

10- Hassan Abd. a l -Wahhab Pasha, aym eser, s. 646, Fig. 7-9. Brandenburg. D. 

aym eser. s. 201-203. Fig. 51,52. 
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mermer sutunlar ve desteklerle ta§inir. Cephelerin genel silueti, a-
nitsal kubbe, kùlah çatili ve silindirik kalin gôvdeli kisa. minare 
Osmanhdir. içte kubbeye geçis. sistemi, iki renkli ta§ iççiligi, vit-
rayli ve alçi çebekeli rozet çeklindeki pencereler, renkli mermer 
kakmali mihrap, ah§ap mimber, Memluk mimarisi ôzellikleri gôs-
terir. Kubbe iki kath kasnakla taçinir. Alttaki kasnak oktogonaldir. 
ve pencerelerle hafifletilmi§tir. Ûstteki tambur 16 mazgal ve 16 pen-
cere ile bôlunmù§tùr. Eserin miman muhtemelen Misirlidir. 

Emir Mohammed Bey Abu ed-Dahab tarafindan yaptuilan 
1773-74 tarihli ufak camii, Sinan Pa§a Camiini plan bakimmdan 
kopya eden geç bir ôrnek olur. (Resim 9, Plan 4) Yapmin cephe 
duzeni, tepeleri staklaktitli sagir niçler, portaller, renkli mermer 
iççiligi, Memlûk esprisindedir.11 Memluk uslubunda olan Minare 
kare gôvdeli ve ùç katlidir, tepesi bes. kùçùk sogan kubbe ile taçla-
nir. Gôrùldûgû gibi Sinan Pa§a Camiini takllt eden, 18. yuzyildan 
yani geç dônemden olan bu eserde, Osrnanli karakteri benimsenir-
ken, genel ôzelliklerle yine Memluk uslubuna dônùlmùçtùr. 

§ek. 4- Muhammed Bey Abu ed-Dahab Camii 

11- Hassan Abd. al-Wahhab Pasha, aym eser. s. 648. Fig. 20-22. Brandenburg, 
ayni eser. s. 207-209. Fig. 56. 
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1610 Yilinda Osmanh Sultani III.Murat'm esi Safiye Sultan için 
yaptirilan Malike Safiye Camii-etrafi be§ kùçùk kubbeyle ku§atil-
mi§ merkezi kubbeli bir yapidir.12 Mihrab kismi absis gibi çikmtili-
dir (Resim 10-12) (Plan 5). Kubbe, alti anitsal granit sûtunla ta§i-
mr. Avlusu kûçùk kubbelerle ôrtùlmù§ galeriyle çevrilmi§tir. Ge-
liçmi§ plani, sade di§ cepheleriyle Osmanh uslubunun kendisini 
belirgin çekilde ortaya koydugu bir yapidir. Plani Edirne ùç serefeli 
camiinin planma benzer. Arazi meyli nedeniyle, avluya ùç yônden 
yanm daire planli merdivenlerle çikilir ve portallar ùç dilimli ke-
merle taçlamr Galerinin sûtunlan granit ve mermerdir. 

§ek. 5- Malike Safiya Camii 

12- Hassan Abd. a l -Wahhab Pasha. aym. eser. s. 647. Fig_ 10-13. Brandenburg. 

D. aym eser. S. 203-204. Fig. 53_ 
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Silindirik kisa minare Osmanli tarzmdadir. Yapinin içinde alçi se-
bekeli vitrayli pencerelerde, sade mermer mimberde ve kismen ma-
vi-beyaz çinilerle bezeli mihrabda Osmanli ôzellikleri agir basar. 
Duvarlarda pencere boslugu dikkati çeker. 

Memlûk mimarisinde çini ancak 17.yùzyil ortalarmda ve az 
sayida ôrnekle gôrûlùr.'3 Bu çiniler Kûtahya veya îznik imalàtidir. 
Ôzellikle beyaz zemin ùzerine mavi ve firuze renkli, tekrarlayan 
ufak desenli çiniler kullamlmistir. Kaplanan çini satihlar Osman
li eserlerine gôre çok daha ufaktir. Ajur madalyonlu ve rumi de
senli kabartmalarla bezeli mermer mimber Istanbul Mihrimah Ca-
miinin mimberiyle benzerlik gôsterir. 

Misir - Osmanli Camiilerine kronolojik olarak baktigimizda 
daha geç tarihli orneklerde Osmanlila§manm yerlecmesini bekler-
ken, tam aksi ôrneklerle karsilasrriz. 1616 tarihli Ahmet el Bordeni 
camiinde daha once sôzùnù ettigimiz Emir Muhammed bey cami-
inde oldugu gibi Memluga geri dônùs gôrulûr. Bu cami plani, mal-
zemesi ve bùtùn detaylanyla Memlukludur.14 (çizim 6) 

Misir-Osmanh devri cami mimarisinde gôrdùgûmùz uslup 
dalgalanmalarmdan sonra, kalede yer alan ve §ehri taçlandiran 
1830-1875 yillari arasmda yaptinlan Mehmet Ali Pasa Camii il© mi-
mariye kesin Osmanli damgasi vurulur.15 (Resim 13, 14) 21 m. ça-
pmdaki ve 52 m. yùkseklikteki bùyûk anitsal kubbeli ve ince uzun 
çift minareli, mermer cami bùtùn ihtiçamiyla batilasma dônemi Os
manli mimarisinin ôzelliklerini yansitir. Bu eserle Misir mimarisine 
Osmanli aracihgi ile barok uslup girmiçtir. 

Eser îstanbul'da 1748-54 tarihli Nur-i Osmaniye Camiinden esin-
lenmistir. Merkezi kubbeli Plan ise, bir mihrab çikmtisma sahip oi-
makla birlikte, Istanbul Çehzade camiine benzer. Mihrab ônù yarim 
kubbe ile taçlamr. Avlu kùçùk kubbelerle ôrtùlù bir galeriyle ku§a-
tilmistir. Ortada sùslù bir sadirvan yer ahr. 

13- Meinecke-Berg, V. «Osmanische Fliesen decoration des 17. Jahrhunderts in 
Kairo», IV. ème Congrès International d'Art Turc, Aix-en-Provence 1971. 
Aix-en-Provence 1976. s. 153-159. 

14- Brandenburg. D. aym eser. s. 205-207. Fig. 54-55. Resim. 96. 
15- Brandenburg D. aym eser. s. 209-212. Fig. 57. Resim. 110. Hassan Abd. al-

Wahhab Pasha. aym eser. s. 65. Fig.b 35-40. 
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Çek. 6- Ahmet Bordani Camii 

Camide batililaçma dônemi Osmanli mimarisinin dikey karak
teri gôrùlùr. Cepheleri hafifleçtiren pencereler, hat larda S tipi dal-
galanmalar, zengin profiller îstanbul 'un barok karakterli camile-
rinden tanidigmuz ôzelliklerdir. Bu dikey karakter 16. -17. yùzyil-
da Suriye ve Misir-Osmanli camilerinde baçlar, 18. yùzyilda daha 
belirginleçir. istanbul'da 18. yùzyilda ba§layan bati etkili mimari 
Misir'a 19. yùzyil ortalarmda varir. 

Kisaca sundugumuz gibi, Osmanli împaratorluk smirlari içinde 
Misir-Osmanli mimarisi diger bôlgelerdeki gibi tam anlamryla Os-
manli karakteri kazanamami§tir. Bazi eserlerde Memluk hûviyeti 
bùtûnùyle devam ederken yine bazilarmda ilginç bir karma uslûp 
uygulanmiçtir. Ancak 19. yùzyilda Mehmet Ali Pa§a Camii ile Mem
luk karakterinden tamamen armmis. bir eserle kar§ila§iriz. Bu yapi 
da, 16.-17. yûzyilm klasik uslûbundan uzaklasmi§, batihla§ma dône-
minin karma stilini sunan, Misir'a dolayli olarak bati etkisini geti-
ren ilginç bir yapidir. 
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