Sanat Art

Osmanlý Mimarisi

Ottoman Architecture
Prof. Doðan Kubans, who is a worldfamous art historian, last work
Ottoman Architecture is published
recently as YEM publication. The
book, which is a product of Prof.
Doðan Kubans half a century work
of research and writing, stars with a
general overview of architecture
history literature and continues with
the analysis of Ottoman Architecture
heritage from Pre Ottoman Period till
the Republic. Ottoman Architecture
in which the analogical panorama of
the urban environment and the
architecture created during the
Ottoman Period and the world
architecture is analyzed with the most
recent data in the field, discusses the
Ottomans that ruled the Asia, Europe
and Africa for centuries approach to
architecture via examples all around
the world. Kuban in his work not only
focuses on art and architecture
history but also discusses the culture
that created the architecture and the
historic periods that develop along
with it.
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Sanat ve mimarlýk tarihimizin dünyaca
tanýnmýþ isimlerinden Prof. Doðan
Kubanýn son eseri Osmanlý Mimarisi
YEM yayýný olarak basýldý. Prof.
Doðan Kubanýn yaklaþýk yarým yüzyýl
süren araþtýrma ve yazýlarýna
dayanan çalýþmasý, mimarlýk tarihi
yazýnýna iliþkin genel bir
deðerlendirmeden sonra Erken
Osmanlý Döneminden Cumhuriyete
dek Osmanlýnýn mimari mirasýný
inceliyor. Osmanlý döneminde
yaratýlan kent çevresi ve mimarlýðýn
dünya mimarlýðý içinde karþýlaþtýrmalý
panoramasýnýn bu alanda yapýlmýþ
en son çalýþma ve bulgularýn verileri
de dikkate alýnarak deðerlendirildiði
yapýtta yüzyýllarca Asya, Avrupa ve
Afrika kýtalarýnda hüküm süren
Osmanlýnýn mimarlýða yaklaþýmý tüm
dünyadan örneklerle anlatýlýyor.
Kuban, bu çalýþmasýnda konuyu
sanat ve mimarlýk tarihi boyutuyla
beraber mimariyi yaratan kültür
ortamýný ve beraberinde geliþen
tarihsel süreçleri inceliyor. Böylece
ilk defa Osmanlý Mimarisini

Doðan Kuban
Ýmparatorlukun çoklu kültürel
yapýsýnýn bilinciyle ve tarihi
geliþmelerle iliþkilendiren bir çalýþma
ortaya çýkmýþ oluyor.
Yazarýn kitaptaki baþlýca amacý
Osmanlý tarihi, kültürü ve sanatýna
dair önyargýlarý ortaya koymak ve 19.
yüzyýldan bu yana Türk ve yabancý
tarihçiler tarafýndan oluþturulan
kliþelere bir son vermek. Bir örnek
vermek gerekirse kitapta camii olarak
atfedilen bir çok yapýnýn aslýnda
zaviye olduðu gerçeði özellikle
vurgulanýyor. Yazarýn yýkmayý
hedeflediði kliþelerden biri de Osmanlý

Nuruosmaniye Camisi / Ýstanbul

Art Sanat

Ulucami / Bursa
Mimarisinin hiçbir mimari ya da
toplumdan etkilenmediði kliþesi.
Kendisi ile yaptýðýmýz ropörtajda
Kuban bu konuyla ilgili þunlarý
söylüyor; Bir kere þöyle Bizanstan
biz hiç etkilenmedik diyorlar. Böyle
birþey kabil deðil. Biz Ýrandan
etkilenmedik. Anadoludan
etkilenmedik. Böyle anlamsýz þey olur
mu? Ýnsanoðlu gördüðü þeyi

Dolmabahçe Sarayý / Ýstanbul

beðenirse etkilenir. Etkilenmemek ne
demek? Duygusuz, saðýr, kör falan
olacaksýn ki etkilenmeyeceksin. Tabii
ki etkilendin. Ekonomik olarak da
olasý deðil ki. Süleymaniyenin inþaat
defterlerine bakýyorsun 6000 adam
çalýþtýðý zaman 3000 tanesi Hýristiyan.
Sonra bakýyorsun Mimar Sinanýn
kendisi zaten Rum. Sultana
bakýyorsun annesi Türk deðil. Bütün

ordu devþirme. Sadrazama
bakýyorsun o da devþirme. Sultan
annesiyle nece konuþuyordu?
Enderunda bile kimse doðru dürüst
Türkçe konuþmuyordu. Sokullu
Osmanlýnýn en büyük sadrazamý.
Sokullu 18 yaþýna kadar kilise
korosunda þarký söylüyormuþ.
Osmanlý Ýmparatorluðu böyle. Ziya
Gökalpý bile okusan Türkleþmek
lafýndan evvel Osmanlýlaþma var.
Türkleþmek sonradan baþladý.
Osmanlý, Ýrandan öðrenmiþ, islamdan
öðrenmiþ, Orta Anadoludan
öðrenmiþ, heryerden öðrenmiþ ama
sonra, o da yüzlerce yýla yayýldýktan
sonra o toplumun kendine özgü
özellikleri kendine göre þekillenmiþ.
Bugünden yarýna deðil zaman içinde
deðiþmiþ.
Kuban Osmanlý tarihi ve mimarisinin
geliþimi ile ilgili þöyle diyor;

Alaca Camisi - Foça / Saraybosna

Kültür eklenerek oluþmuyor. Toplum
yavaþ yavaþ oluþuyor. Osmanlý
toplumu bugünden yarýna anlatýlýp
Orta Asyadan veya Doðu
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Sanat Art

Anadoludan gelip Bursaya yerleþip
Osmanlý toplumu olmamýþlar ki. Aðýr
aðýr oluþmuþtur. Ýlk baþta hangi
Osmanlý toplumu? 13. yy Osmanlý
toplumu var. 14. yy Osmanlý toplumu
var. 14. yy Osmanlý toplumu acaib
bir þey. Bir kere Türk dediðimiz
adamlarýn çoðu þehirde bile
oturmuyor. Göçer onlar. Türkmenler
göçer. Þehirde oturanlar eski rumlar.
Eski þehirliler. Orta Anadoludan, Orta
Asyadan ya da Ýrandan gelmiþ olan
tüccarlar, üç beþ tane hacý hoca bir
de askerler var. Sultanýn askerleri. O
askerlerde karýþýk aslýnda. Halkýn
çoðunluðu Türk bile deðil. Bir kýsmý
Türk müslümanlýðý kabul etmiþ bir
kýsmý Hýristiyan. Bu simbiyotik bir
tarih. Ne demek o? Osman bey diyor
ki gazilerine siz diyor þu þehri alýn
evleriyle beraber size karýlarýný da
vereceðim. O kadýn hangi yemeði
piþiriyor? Bizans yemeði piþiriyor.
Hangi otu topluyor? Bildiði otlarý
topluyor. Hangi dokumayý dokuyor?
Çocuðu ile hangi dili konuþuyor?
Dolayýsý ile 14 yy. Osmanlý toplumu
Türkçe konuþan bir toplum deðil.
Tarikatlar, Orta Anadoludan gelmiþ
ahiler, tüccarlar, seyahatla
uðraþanlar, yabancýlar, þunlar bunlar
karmakarýþýk bir toplum . O toplumun
içinde mimarlýkta ayný þekilde geliþti.
Mimarlýk herþeyden evvel varmýþ gibi
bir þey. Neden? Çünkü insanlar
binlerce senedir inþaat yapmasýný
biliyorlar. Ýnþaat malzemeleri belli ya
ahþap ya taþ ya da harç yapýsý. O
dönemde daha çok Rumlar taþ ustasý.
Ona diyorlar ki sen bir cami
yapacaksýn. Cami nedir diyor. Cami
çok basit diyorlar dört köþe bir þey
olacak üstünü kubbeyle örteceksin.
Kubbeyle örtemezsen ahþapla ört.
Bunu herkes biliyor. Ýranda yapýlar
baþtan aþaðýya kerpiç ve tuðla.
Anadoluda baþtan aþaðý taþ. Neden?
Çünkü Anadolu geleneði taþ. Taþ
olan yerler taþ ama köylüler yine
kerpiç ev yapmaya devam etmiþler.
Hitit devrinde de kerpiç var. Daha
evvel 4000de bile ahþapla
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desteklenmiþ kerpiç var. Kemer
yapmasýný bütün dünya biliyor. Tuðla
yapmasýný herkes biliyor. Kerpiç
yapmasýný herkes biliyor. Bunlar
evrensel bir takým þeyler ve bu hiç
deðiþmemiþ. 14. yüzyýlda yapýlan
tuðla kubbe ile Sultan Süleyman
zamanýnda yapýlan kubbe arasýnda
hiçbir fark yok. Dolayýsý ile yapý
teknikleri ve yapý elemanlarý çok
deðiþmiyor. Konseptler ve
kompozisyonlar deðiþiyor. Program
deðiþiyor. Bu deðiþimde bugünden
yarýna gibi bir mantýk yok. Zaman
içinde olan yavaþ bir geliþim.
Medrese isterim diyorlar. Nasýl
yapalým; normal sað avlulu yanýnda
da odalar olsun diyorlar. Sonra yavaþ
yavaþ daha büyüðünü yapalým
diyorlar. Cami yapalým daha büyük
olsun diyorlar. Tarikatlar oluþmaya
baþlýyor. Dolayýsý ile zaviye yapýyorlar.
Ahiler 14. yüzyýlda toplumun en
egemen gruplarýndan biri. Onlar
kendilerine dergah istiyorlar. Bütün
bunlar yavaþ yavaþ geliþiyor,
denemeler artýyor, enine geniþletelim,
boyuna geniþletelim vesaire.
Araplardan gelen bir yapý olan
ahþaptan çok ayaklý camiiler yapýlýyor.
Güneydoðu Anadoluda yapýyorlarsa
taþtan kubbe yapýyorlar. Bütün bunlar

Ihlamur Kasrý / Ýstanbul

yerel yapý teknikleriyle islam
dünyasýnda bulunan bazý
programlarýn birleþmesinden
kaynaklanan yerel iþ gücü tarafýndan
ama programý onlara empoze
edilerek yapýlýyor. Tek kubbeli
yapýdan, zaviyeden, þerefeli camiden,
filan derken Fatih Cami ve
Süleymaniye Cami yapýlýyor. Aðacýn
büyümesi gibi bir þey; toplumlada iç
içe tabii.
Ropörtaja devam ediyoruz ve
soruyoruz: Osmanlý mimarisi ile
günümüz mimarisini karþýlaþtýrmak
mümkün mü? Mimari geliþimi
etkileyen faktörler nelerdir?
Sanayi öncesi ve sanayi sonrasý
dönemler birbirinden çok alakasýz.
Bugün toplumun tanýmladýðý iþlevlerin
%90ý o zaman yoktu. Bugün o
zamanlar olmayan müthiþ bir iletiþim
var. Karþýlaþtýrmak pek mümkün
deðil. Ordan kalan hiçbir program
bugün iþe yaramaz. Ama þu
denilebilir bugün mesela bir cami
yapýnca her yerde ayný 16. yy. camisi
yapýlýyor. Bu çok saçma. Günümüzde
70 bin tane birbirine benzeyen
dünyanýn en çirkin binalarýný
görüyoruz. Tabii þu gerçeði de
gözardý etmemek gerek bugün

Art Sanat

toplumlar arasýnda birbirine
benzerlikler giderek artýyor.
Otomobilini Avrupadan aldýðýn zaman
garajýný da ona göre yaparsýn. Hava
meydanýna Boeing geldiði zaman,
havaalaný Boeingi alabilecek
boyutlarda olmak zorunda. Sonuçta
yavaþ yavaþ þehirlerde birbirinin ayný
oluyor. Osmanlý tarihinde bugünkü
terminali yapamazsýn. Fabrikada öyle,
gökdelende öyle.
Ama ne yapmýþ? Osmanlý hep baþka
baþka mimariler sergilemiþ. Selçuklu
baþka bir cami yapmýþ. Osmanlý 14.
yy. da baþka, 15. yy. da baþka, 16
yy. Süleyman zamanýnda baþka
yapmýþ. Bir müddet böyle devam
etmiþ. Onun üzerinde varyasyonlar
olmuþ. 18. yy.a gelince bakmýþlar
Avrupa baþka türlü yapýyor; Nuruosmaniyeyi yapmýþlar. 19 yy.a
gelince artýk onuda beðenmemiþ farklý
bir yapý olan Dolmabahçe Camini
yapmýþlar.
Tarihle beraber tabii mimaride
deðiþiyor, geliþiyor. Eskinin uzantýsý
ile yeninin varlýðý bir noktada çatýþýyor
ve eski yavaþ yavaþ kayboluyor. Ama
bu deðiþiklikleri ne tek baþýna
mimarlar ne de tek baþýna bireyler
yapýyorlar. Bu deðiþiklikleri toplum
yapýyor. Herþey toplumun talep
etmesiyle baþlýyor. Mimari yapýlarýn
oluþumunda karar vericiler diyorlar
ki hadi benim oturacaðým ev Ýtalyan
tarzý olsun. Böylece o dönemde ve

o bölgede Ýtalyan tarzý evler oluþuyor,
Ýtalyan tarzý iþçiliklerin geliþimi ön
plana çýkýyor. 
Soru: Peki yüzyýllar içerisinde
Osmanlýda mimarinin incelikli
geliþmesini, yapýlarýn saðlam olmasýný
saðlayan þey neydi?
Kuban: Tecrübe. Yapý ustalarýnýn
tecrübeleri. Bir çeþit yetkinlik. Ama
bu yetkinlik dediðimiz þey çok uzun
süre içinde kazanýlan bir þey. Sinan
yapýlarýný yaptýðý zaman arkasýnda
ustadan geçen, deneyden geçen,
kazadan geçen, depremden geçen
binlerce senelik bir deneyim vardý.
Soru: Son olarak mimarlara,
mühendislere ne mesaj vermek
isterdiniz?
Kuban: Mesajým namuslu ve bilgili
olmalarý. Çok hýzlý deðiþtiði için
herþey, eðer teknik adam, bilim adamý
yeteri kadar namuslu olmazsa o
zaman þehircilik kararlarýnda, temel
bina kararlarýnda, hangi teknolojiyi
kullanalým, evi nasýl soðutalým ýsýtalým
kararlarýnda halký kolaylýkla yanlýþ
þeylere sürükleyebiliyor. Mesela çok
zararýna çalýþan bir toplum burasý,
herþeyini pahalýya mal ediyor. Kanalý
pahalýya mal ediyor, döþemeyi
pahalýya mal ediyor, yanlýþ
programlarý yapýyor, gereksiz þehir
yapýyor, enerji hesabý yapamýyor.
Avrupanýn 5 kuruþa yaptýðýný biz elli

beþ kuruþa yapýyoruz. Öte yandan
çaðdaþ dünyada cahil egemen. Oy
var ya demokrasi sözümona, o oy
cahil. Hep cahil kalmak zorunda,
çünkü bilgiler çok hýzlý geliþiyor, takip
edemiyorsun. Kapitalist toplumun
namusa ve bilgiye ihtiyacý var.
Sorularýmýzý derin bir tarih bilgisi ve
persfektifiyle yanýtlayan Doðan
Kubanýn kitabýnda Sinan öncesi ve
sonrasý Osmanlý mimarisini referans
almak üzere iki ana kategori mevcut.
Kitap, 720 sayfa ve 57 bölümden
oluþuyor. Kitapda, Osmanlý
mimarisinden seçilme yaklaþýk 300
yapýtýn, özgün kaynaklarýndan
yararlanýlarak yeniden oluþturulan
plan, kesit ve rölövesine, 220 yapýtýn
fotoðrafýna yer veriliyor. 1000e yakýn
fotoðraf, çizim, gravür, karþýlaþtýrmalý
tablo ve haritanýn yer aldýðý eserde
ayrýca Osmanlýca -Türkçe Mimarlýk
Sözlüðü de mevcut. Kitabýn Ýngilizce
baskýsý ise 2008 yýlýnda
gerçekleþtirilecek.
Ayrýca Osmanlý Mimarisinin tanýtýmý
kapsamýnda, Yapý Endüstri Merkezi
ve Topkapý Sarayý Müzesinin iþbirliði
ile kitabýn içeriðinden seçilmiþ,
fotoðraf sanatçýsý Cemal Emden
tarafýndan çekilen fotoðraflarýn
derlendiði Osmanlý Mimarisinden
Bir Kesit sergisi Topkapý Sarayýnda
25 Mayýs  24 Haziran 2007 tarihleri
arasýnda sergilendi.
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