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İslâm medeniyet tarihinde mimarlık alanında her coğrafya

SUNUŞ

ve çağa göre şekil alan sayısız esere imza atılmıştır. Özellikle
Türk-İslâm eserlerinin Orta Asya’dan Anadolu’ya varan süreçte mimarî plân açısından ayrıcalıklı yere sahip olduklarını görmekteyiz.

Üç kıtaya yayılmış ve büyük bir medeniyet oluşturmuş Osmanlı Devleti
mimarîsi, bu medeniyetin görünür anıtları olan mimarî eserlerde zirve
yapıları ortaya koymuştur. Sadece İslâm mimarlık tarihi açısından değil
tüm dünya mimarlık tarihi açısından da bu durum böyledir. Bilhassa Koca
Sinan’ın kendinden evvel ortaya konulmuş olan mimarî mirası alarak büyük
inovasyonlarla nasıl özgün tasarımlara imza attığı bilinen bir gerçektir.
İlk defa Romalı mimar Vitruvius (MÖ. I. yy.) “De Architectura” adlı kitabında
başarılı bir mimarlık için önerilen “Utilitas, Firmitas, Venustas” (kullanışlılık, sağlamlık, güzellik) unsurları artık mimarîde evrensel bir ilke olarak
kabul edilmiştir. Ama tarih boyunca ortaya konulmuş mimarî eserlere bakıldığında bu üç unsuru da barındıran eser sayısının az olduğu görülmektedir.
İşte tam bu noktada Sinan eserleri bu üç özelliği barındırmakta ve Sinan
tüm bunları sağlarken getirdiği mühendislik ve tasarım dehası ile çağlar
ötesi mimar- mühendis olduğunu eserleri yoluyla ispatlamaktadır.
Bizlere düşen ise bu mirası öncesi ve sonrası ile anlamak, bu çağa uygun
anlayışla geliştirmek ve gelecek kuşaklara doğru işler bırakmak olacaktır.
Anlamanın ilk aşamasını teşkil eden tanışmanın ürünü olarak ortaya
konulmuş elinizdeki eserde estetik değerlere estetik işlerle dikkat çekilmeye
çalışılmıştır.
Memleketimizin tarihî kültürel değerlerine sahip çıkmayı misyon edinmiş
belediyemiz, bu alana yönelik nitelikli eserleri okuyucu ile buluşturmayı
sürdürmektedir. Öyle ki bu misyondan hareketle Türkiye’nin ilk şehir kütüphanesini kurmuş olup yayınları ile de bu kütüphanenin zenginleşmesine
katkıda bulunmaktadır.
Bu doğrultuda yeni adımlar atılmasını temenni ediyor, çalışmayı gerçekleştiren yazar-çizer Serap Ekizler Sönmez’i tebrik ediyorum.

Murat Aydın
Belediye Başkanı

ÖNSÖZ

İslâm sanatını anlama çabamın bir neticesi olarak yöneldiğim İslâm Mimarîsi okumalarımda fark ettim ki
aslında bizlere sunulandan çok daha zengin bir dünya
bulunmaktadır. Burada “Biz” den kastettiğim akademi
dünyasının dışındaki insanlar… Hiç şüphesiz akademi
dünyasında anlamlı işlere imza atılmakta fakat bu dünyanın dışında kalan kısım ise bir “Kubbetü’s Sahra” ve
“Mescid-i Aksa” arasındaki farkı bile ayırt edememektedir. Elbette İslâm mimarlık tarihini öğrenmedeki amaç
sadece yapıları birbirinden ayıracak birikime ulaşmak
değil, aynı zamanda mimarînin farklı dönem ve coğrafyalara göre değişimini nedenleri ile birlikte fark edebilmek olmalıdır.

İşte tam bu noktada Osmanlı Mimarîsi ve dolayısı ile de Mimar Sinan
sanatı çok önemli bir yere sahip olmaktadır. Onun mimarî tasarımdaki dehâsı ve eserlerindeki mühendislik harikası uygulamaları tarihsel süreçte mimarî gelişimde geldiğim son noktadır. Yani aslında
tüm anlam oradadır. Özetle İslâm mimarlık tarihinde tasarım ve yapının değişim serüveni beni Mimar Sinan’a taşımıştır.
Çizim, hayatım boyunca hemen her konuyu daha iyi öğrenmeme
yardımcı olmuştur. Ressam olmam bundan mı yoksa ressam olduğum
için mi bu yönüm gelişti bilemem; fakat her öğrenim ve anlama
gayretimde elim ve gözüm birlikte çalışmayı tercih etti. Konu İslâm
Mimarîsi olunca yine eskiz çizmek öğrenmemi kolaylaştırıcı çok
önemli bir faktör olmuştur. Meselâ bir Rûmî Mehmed Paşa Camii’ni
çizerken yarım kubbenin ana kubbeye bağlanması veya bir Hüdâvendigâr Camii’nde cephe tasarımındaki galeri de ikiz pencereler,
korkuluk şebekeleri, lombard bandı gibi uygulamalar, çizerken çok
daha fazla fark edilebilecek detaylardır. Hatta çizim, sadece fark ettirmekle kalmayıp fark edilenlerin de kalıcı olmasını sağlamaktadır.
Elinizdeki çalışma tek kubbeli camilerden başlayıp Osmanlı Eklektik dönem sonuna kadar olan tarihsel süreç içinde ortaya konulmuş
Osmanlı cami mimarîsine ait çizimlerimin olduğu eskiz defterlerimden “Osmanlı Mimarîsi” ne ait olanlarından seçilerek oluşturulmuş-

tur. Defterlerimde de genellikle silsileyi anlama çabamla yaptığı çizimler
kronolojik sıraya sahiptir. Eskizler kitaplaşma niyetiyle yapılmadığı ve farklı dönemlerde çizimler gerçekleştirildiği için ufak çizim tekniği farklılıkları bulunmaktadır. Desenlere müdahale etmeden kendi lezzeti ile sunmak
istedim. Hemen her caminin plân çizimine de tarafımdan konunun daha iyi
anlaşılabilmesi için yer vermeyi uygun buldum. Elbette bu plânlar teknik
çizime uygun olmayıp anlamaya yönelik basit çizimlerdir.
İslâm mimarlık tarihi okumalarım, araştırma ve incelemelerim esnasında
fark ettiğim geometrik desenler bana kimyadaki kristal sistemlerine benzerliği sebebiyle yakın geldi. Yavaş yavaş desenlerin nasıl oluşturulabileceğine
dair çalışmalarım gün geçtikçe beni içine çekti. Zira göze görülenden fazlasını sunan muazzam bir dünyadır geometrik tasarımlar. Tüm İslâm coğrafyasında hemen her devirde sevilerek uygulanmış olup en girift tasarımlar
XIII.- XIV. yüzyılda özellikle de Büyük Selçukluların hüküm sürdüğü coğrafyalarda ortaya konulmuştur. Özellikle pentagonal yapıda ortaya konulmuş
olan tasarımlar Osmanlı kündekârî uygulamalarında zirveye taşınmıştır.
Eskiz defterlerimde sadece çizgilik ve pergel konstrüksiyonu ile hiçbir ölçme
kullanmadan oluşturduğum bazı geometrik desenlere bu kitapta yer vermeyi uygun buldum.
Geometrik desen çizimlerim hem basit hem de girift uygulamaları içerir.
Bunlar çizilirken kullandığım yardımcı çizgileri silmedim. Bu yardımcı çizgiler desenleri çizmek isteyenlere rehberlik edecektir. Böylelikle başka tasarımların çizimine yönelik sistemli bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekliliği fikri oluşacaktır.
Hem Osmanlı mimarîsini hem de geometrik desenlerini kendime öğretme
çabamın ürünü olan bu çalışmanın sizler için de keyifli bir yolculuk olmasını
temenni ederim.
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