SULTAN II. ABDÜLHAM~ D DEVRI CAM~LER~ NE
ESKI~EHIR MAHMUD~YE'DEN ~KI ÖRNEK:
ÇAR~I VE HARA CAM~LER~~
ÖNDER AYDIN*

Giri~~
Sultan II. Abdülhamid Devri, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Anadolu'da
en çok eser in~a etti~i dönemlerden biridir. Özellikle güçlü merkezi devleti
temsil eden hükümet konaklar~, okullar, hastaneler, redif daireleri ve saat
kuleleri, Anadolu kent ve kasabalar~n~n çehrelerini de~i~tiren yap~lar olarak
ön plana ç~kmaktad~ r'. Merkezi devlet taraf~ ndan bilinçli olarak yürütülen,
kentlerin yap~s~n~~ de~i~ tirmeye yönelik bu mimari tutum, Osmanl~'n~n tebaas~yla kurdu~u ileti~imin en önemli arac~~niteli~indedir. Verilmek istenen
mesaj, Bat~l~la~an "güçlü" imparatorlu~un yeni ideolojisinin yönetim biçimi
olan "modern monar~ inin", halka kabul ettirilmesidir2. Bu anlamda, imparatorlu~un sembolleri ile zenginle~tirilmi~, Bat~l~~Klasik mimarl~~~ n egemen
oldu~u eklektik bir anlay~~la olu~ turulan "Imparatorluk üslubunun", söz konusu ileti~ imin, mimari dili olarak hizmet etmesi dikkat çekicidir.
Ancak, Anadolu kentlerinde, bu devirde Bat~l~la~may~-modernli~i simgeleyen yeni fonksiyonlu yap~larla birlikte, Osmanl~~mimarl~~~nda bir süreklilik olarak var olan cami, medrese, çe~ me gibi birçok geleneksel eserin de
in~a edildi~i görülmektedir. ~slam dininin Osmanl~~kimli~inde önemli bir
ba~lay~c~~unsur oldu~u Sultan II. Abdülhamid döneminde3, Anadolu'da, ya
* Dr. önder AYDIN, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarl~ k Fakültesi Mimarl~k Bölümü ö~retim
Görevlisi.
I François Georgeon, "Keçi K~l~ndan Kalpa~a: Osmanl~~ imparatorlu~unun Son Yüzy~l~nda
Ankara'n~n Geli~imi", Modernle~me Sürecinde Osmanl~~Kentleri, Paul Dumont, François Georgeon, Ali Berktay, ~stanbul 1999, s. 107-109. Hakk~~Acun, Anadolu Saat Kuleleri, Ankara 1994. Bernard Lory- Aleksandre Popovic, "Balkanlar~n Kay~ag~ndaki Manast~r", Modernlesme Sürecinde Osmanl~~Kentleri, Paul Dumont,
François Georgeon, Ali Berktay, ~stanbul 1999, s. 64-65. Hakan Kaynar, ~ehir Iktidar Ili~kisi Çerçevesinde
Osmanl~~Modernlepz~esi ve Osmanl~~ ~ehirleri, Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bil. Ens.,
Ankara 2000, s. 5-6.
2 Selim Deringil, ~ktidann Sembolleri ve ~deoloji: ~~. Abdülhamid Dönemi (1876:1909) , Çev: G. Güven,
~stanbul 2002, s. 177-178. F. Georgeon, Sultan Abdülhamid , çev: Ali Berktay, ~stanbul 2006, s. 319-322.
3 Selim

Deringil, a.g.e., s. 74-75.

696

ÖNDER AYDIN

yeni camiler in~a edilmi~, ya da tarihi camilere, onar~mlar s~ras~nda, dönemin üslübunun biçimlendirdi~i "k~l~flar" geçirilmi~tir4.
Sultan II. Abdülhamid döneminde yap~lan camilerden ikisi, Eski~ehir ili Mahmudiye ilçesi s~n~rlar~~içerisinde bulunmaktad~r. ilçenin ad~n~~
ald~~~~Sultan II.Mahmud döneminde, ilçe merkezinin yak~nlar~na kurulan
Çiflikât-~~Hümayün, Mahmudiye'nin tar~m, hayvanc~l~kta ve özellikle de haras~yla, at yeti~tiricili~inde önemli bir merkez olmas~n~~sa~lam~~t~r5. 19. yüzy~l~n son çeyre~inde Eski~ehir ilinin ald~~~~büyük göçler6, Mahmudiye'yi de
etkilemi~; ilçe merkezi o dönemde, küçük bir yerle~imden, tüm çevresinin
ba~l~~oldu~u bir nahiyeye dönü~mü~ tü'''. Bu çal~~ma kapsam~nda ele al~nan
iki caminin de, nüfus art~~~n~ n ve nahiyeye dönü~ümün ya~and~~~~dönemde
in~a edilmi~~olmas~~dikkat çekicidir.
Eski~ehir Mahmudiye Hara ve Çar~~~Camileri, döneminin genel özelliklerini ta~~yan nitelikli yap~lard~ r. Bu makalede, ayr~nt~l~~bir biçimde camilerin üslüp özellikleri ve mekan anlay~~ lar~~üzerinde durulacakt~r. Makale,
daha önce bu kapsamda de~erlendirilmemi~8 olan söz konusu iki camiyi
ele alarak, Sultan II. Abdülhamid devri Anadolu camilerini örneklemeyi
hedeflemektedir.
Mahmudiye Çar~~ Camii
Eski~ ehir ili Mahmudiye ilçesi merkezinde yer alan Çar~~~Camii, giri~~
cephesinde bulunan kitabesine göre 1905 (Hicri 1321) y~l~nda yapt~r~lm~~t~r9.
Cami, L planl~~medresesi ve sebili ile, küçük bir külliye olarak tasarlanm~~4

Erken dönemlerde in~a edilmi~~birçok eser, 19.yüzy~lda geçirdikleri onar~mlar ve düzenlemeler ile
cephede üzgün niteliklerini kaybetmi~tir. Kap~, pencere, sütun-plastr-sütunce, kö~e biti~leri, saçak ve iç
mekan bezemelerinde dönemin Bat~~etkili stil özellikleri görülmektedir. örn. Kütahya Ulu Camii, Ezine
Abdurrahman Camii. Bkz. Ara Altun, "Kütahya'n~n Türk Devri Mimarisi", Kütahya - Atatürk'ün Do~umunun K». Y~l~na Arma~an, Istanbul 1982, s. 200-201; Yavuz Polat, Çanakkale ve ~lçelerindeki Osmanl~~Dönemi
Cami Mimarisi, Ata.Vni.Sos.Bil.Ens., Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2002, s.74-79.
5
Erhan Tezcan, Mahmudiye ilçesi, Eski~ehir 1982, s.13; Nejat i~can, Foto~raflarla Mahmudiye, Eski~ehir
2000, s. 10.
6
Pars Tuglac~, Osmanl~~~ehirleri, ~stanbul 1985, s.130.
7
Erhan Tezcan, 1982, a.g.e., s. 13.
8
Eski~ehir Mahmudiye Hara ve Çar~~~camileri, Kas~m ince'nin gerçekle~tirdi~i yüksek lisans tez
çal~~mas~n~n katalog bölümünde incelenmi~tir. Eski~ehir ilindeki tüm Osmanl~~eserlerini tespit eden tez
çal~~mas~, yap~lar~n tarihini, fiziki özelliklerini oldukça ba~ar~l~~bir biçimde aktarmakla birlikte; tezin
kapsam ve amac~na uygun olarak, yap~ld~~~~dönemin ko~ullar~, mekan anlay~~~~ve üslup özellikleri gibi
konulara deginmemi~tir. Bkz. Kas~m ~nce, Eski~ehir ve Çevresindeki Osmanl~~ Devri Yap~lar~, Ata.eni.Sos.Bil.
Ens., Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 1990, s. 71.
9
Kas~m ~nce, a.g.e., s. 71.
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t~r. Söz konusu planlama anlay~~~ , Anadolu'da bu dönemde s~kça kullandm~~t~rm. Bugün, yukar~da belirtilen sebile rastlanmazken, kuzey bölümü
y~k~lan medrese, yap~lan ekle plan~~dikdörtgene çevrilerek, özgün niteli~ini
neredeyse tamamen yitirmi~tir. Eski bir imar plan~nda, L planl~~medrese ve
sebili görmek mümkündür (~ekil 1). Külliyenin en önemli unsuru olan cami
ise, çe~itli onar~m ve müdahaleler geçirmesine kar~~n, sanat tarihi aç~s~ndan
nitelildi bir yap~d~r (Resim 1-2).
Çar~~~Camii plan~, kubbeyle örtülü ana mekan-harim k~smmdan ve
kapal~, iki katl~~son cemaat yerinden olu~maktad~r (~ekil 2). Son cemaat
yerinin üst kat~nda ise, bir bölümü ana mekana balkon gibi ta~an, mahfil
yer almaktad~r. Caminin hariminde bulunan, kuzey-güney do~rultusunda
uzanan ah~ap iki mahfil kolu, sonraki dönemlerde in~a edilmi~~eklentilerdir
(Resim 3). Ayn~~~ekilde ana kap~n~n d~~~ndaki giri~~mekan', yak~n dönemde
olu~turulmu~, önemsiz ve caminin özgün niteliklerine zarar veren bir ilavedir.
Caminin kap~-pencere sövelerinde, kemerlerinde, kö~e biti~lerinde;
sütunce-pilastr ve silme gibi bezeme ö~elerinde kesme ta~~kullan~lm~~t~r.
Moloz ta~la örülen duvarlarm ise üzerleri s~vanm~~t~r. Son cemaat yerinin
üst kat~ndaki mahfil ile harim k~sm~ndaki ilave mahfiller ve tavan ah~apla
imal edilmi~tir.
Yap~n~n bezeme anlay~~~, Bat~l~~Klasik ö~elerin yan~nda, Barok ve Oryantalist elemanlar~n birlikte kullan~ld~~~~eldektik bir tarz~~ortaya koymaktad~r. Kö~e biti~leri, pencere-kap~~söveleri, bunlar~n üzerindeki bas~k kemerler, belirginle~tirilmi~~kilit ta~lar~, yatay ta~~silmeler gibi unsurlar, d~~ar~dan
ilk bak~~ta göze çarpan Bat~l~~Klasik cephe elemanlar~d~r. Ancak bunlarla
birlikte caminin ana giri~~kap~s~~üzerinde bulunan eliptik pencere ve onu
çevreleyen söve, kemerlerin kilit ta~lar~n~n üzerindeki bitki motifleri, Barok
özellikler olarak görülmektedir.
Söz konusu eklektik tutum, avlu kap~s~, cami ana giri~~kap~s~, harim
kap~s~~ve mihrapta bulunan sütun elemanlar~~ile sütunce-pilastr biçi~nlenmelerinde daha da belirgindir. Avlu giri~~kap~s~nda yer alan kap~~bo~lu~u10
Aydm Cihanoglu, Gül~ehir Karavezir Külliyeleri; camileri, L planl~~medreseleri ve sebilleri ile
birlikte, Bat~l~la~ma Dönemi Osmanl~~mimarhgmda görülen küçük Anadolu külliyelerine örnektir. Bkz.
Rüçhan Ar~k, "Bat~lala~ma Dönemi Anadolu Türk Mimarisine Bir Bak~~", Osmanl~, Cilt 10, ~stanbul
1999, s. 258.
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nu ikili kemerle, sütunsuz geçerek sütun ba~l~~~n~~asma tekni~i, dönemin
moda çözümlerinden biridir. As~l~~duran ba~l~~~n kö~elerindeki volüt filizleri, akant yapraltlar~~ve ba~l~~~n üst ortalar~nda yer alan palmetler", sadele~tirilip yorumlanm~~~halleriyle, Korint sütun ba~l~~ma at~fta bulunmaktad~r
(Resim 4). Caminin ana giri~~kap~s~~üzerinde yer alan sütunceler de Klasik
sütun elemanlar~n~n bir yorumu niteli~indedir. Sütuncelerin ba~liklar~nda
bulunan volüt filizleri, avlu kap~s~ndakilere benzer özelliktedir. Son cemaat yerinden harime geçi~i sa~layan kap~n~n çevresindeki pilastrlar ise, Bat~l~~
Klasik ö~elerin Oryantalist yorumu biçimindedir. Klasik Dor-Toskah sütun
ba~l~~~n~n üzerine, bir yast~k eleman~n getirilerek pilastr~n boyunun uzat~lmas~, dentil (di~~s~ras~) frizinin alt~nda kör ni~~s~ras~~motifinin kullan~lmas~,
yast~~~ n üzerindeki bitki motiflerinin, dikdörtgen kartu~~içinde, iki boyutlu
bir yorumlama olmas~, ve pilastr~n gövde k~sm~n~n pahlanarak, kesitte çokgenle~tirmesi gibi özellikler12 Oryantalist tutuma i~aret etmektedir2 (Resim
5). Mihrap çevresindeki pilastr ve sütuncelerde ise yorumlanm~~~bir Klasik
etki hâlcimdir. Mihrab~n üstünde yer alan kemerler ve belirginle~tirilmi~~kilit ta~lar~~ile daha üstte bulunan üçgen al~nlik, Klasik mimarinin ö~eleridir.
Buna kar~~l~k, ortadaki kemerin akant yapralch kilit ta~~~Baroktur (Resim 6).
Caminin minberi ve yaz~~panolar~~gibi di~er bezeme ö~eleri, ya yak~n
dönemde yap~lm~~t~r, ya da yap~lan onar~mlarla özgün niteliklerini kaybetmi~tir (Resim 7).
Çar~~~Camii'nin minaresi, dönemindeki di~er camilerin Bat~~etkili minarelerine tezat bir biçimde, Türk sanat~n~n geleneksel özelliklerine i~aret
etmektedir. Kare formlu kesme ta~~kaide, pahlanm~~~pabuç, daire kesitli
gövde, gövdeye geçi~te yer alan bilezik, tu~la bindirmeli (di~li) ~erefe alt~,
yine daire kesitli petek ve mavi seramikli ku~aklarla, bölgedeki Erken Osmanl~~minarelerine" benzemektedir (Resim 8). Minare, sacdan konik külah
ile sonlanmaktad~r. Ancak tu~la örgü tekni~i, çini yerine seramik levhalar
Il Korint sütun ba~hldar~ nda, üst orta bölümde, palmet, akant yaprag~~veya rozet motifi yer almaktad~r. Bkz. Celal Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, ~stanbul 1983, s. 1121.
12
Turg-ut Saner, 19. Yüzy~l Osmanl~~Mimari:Orda Oryantalizm, Istanbul 1998.
13
Benzer bir sütun biçimlenmesi örne~i Çivril Hükümet Kona~~'n~n ön cephesinde mevcuttur. Bkz.
Önder Ayd~n, Son Dönem Osmanl~~Mimarl~~~ i~da Bat~l~~Klasik Oranlann Kullan~m~~Üzerine Bir Ara~t~rma: Sultan II. Abdüll~amid Devri (18761909) Hükümet Konaklannda Sutun Düzeni Analizi, G.~.Y.F.B.Enst., Bas~lmam~~~
Doktora Tezi, Ankara 2006, s. 78-81.
14
Aygün •Ihgen, Osmanl~~Minareleri (Konum, Form ve Dekorasyon)", Osmanl~, Cilt 10, ~stanbul
1999, s. 318-329.
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kullan~lmas~~gibi özellikleriyle minarenin yak~n dönemde in~a edildi~i anla~~lmaktad~r. Ayr~ca, Mahmudiye'nin köy camilerinde 1950-60'11 y~llarda
in~a edilen minarelerle büyük benzerlikler ta~~mas~~önemlidir°5 (Resim 9).
Bu nedenle Çar~~~Camii'nin bugünkü minaresinin, y~k~lan eski minarenin
yerine, 1950-6011 y~llarda in~a edilmi~~olmas~~yüksek bir ihtimaldir.
Mahmudiye Hara Camii

Eski~ehir ili Mahmudiye ilçesi Devlet Üretme Çiftli~i'nin yak~nlar~nda
yer alan Hara Camii, harime giri~te bulunan kitabesine göre, 1897 (Hicri 1315) y~l~nda Sultan II. Abdülhamid taraf~ndan yapt~r~lm~~t~r16 . Zaman
içinde yap~lan onar~mlarla, özellikle son cemaat yerinde ve iç mekândaki
bezemelerde de~i~iklikler meydana gelmi~tir.
Caminin bugünkü plan~, kapal~~son cemaat yeri ve harim k~sm~ndan
olu~maktad~r (~ekil 3). Ancak son cemaat yerinin, sonradan ah~apla kaplanarak kapal~~hale getirildi~i, yap~daki izlerden bellidir. özgün halini koruyan, ah~ap sütunlarm oturdu~u ta~~kaideler, eklenen duvar yüzeyinden
d~~ar~~do~ru ta~maktad~ r (Resim 10). Harimin içinde yer alan, ah~ap merdivenle ç~k~lan mahfil k~sm~n~n alt~ndaki geçi~~yeri, son cemaatten harime
girildi~inde kar~~la~~lan ilk mekand~r.
Harimin d~~~duvarlar~nda üzeri siyah moloz ta~~örgü tekni~i kullan~lm~~t~r. Yak~n dönemlerde gerçekle~en restorasyonlarda, d~~~duvarlardaki
s~va raspa edilmi~, moloz ta~~aç~~a ç~kar~larak derzleme yap~lm~~ t~r (Resim11-12). Moloz ta~~n aç~kta b~rak~lmas~, Sultan II. Abdülhamid devri yap~lar~nda pek rastlan~lan bir estetik tutum de~ildir17. Pencere ve kap~lar, Klasik
etkiyle, kesme ta~tan, bas~k kemerli, bindirmeli ta~k~ n söveli ve belirginle~tirilmi~~kilit ta~lid~ r. Ancak kubbenin çokgen kasna~~nda bulunan revzenli
pencereler, bas~k kemerleri d~~~nda, Bat~l~~Klasik etkiyi de~il, Osmanl~'n~n
klasik özelliklerini yans~tmaktad~r. Belirginle~tirilmi~~kö~e biti~leri ise, DorToskan sütun özelliklerine ba~l~~pilastrlar niteli~' indedir. Günümüzde de~i~tirilmi~~olan son cemaat yerinin özgün halinde, dönem örneklerine uygun
olarak, antik sütunlara öykünen ah~ap dikme-ba~l~klardan ve ah~ap bas~k
15 Gülsüm Aktürk, Eski~ehir'in Mahmudiye ilçesinde Döner Eksenli Bindirme Tavanh Camiler ve Döner EksenBas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi, Eski~ ehir 2006, s. 66, 86.
li Bindirme Tavan Gelene~i,
16 Kas~m Ince, a.g.e., 5.74.
17 Ba~bakanl~k Devlet Ar~ ivi'nde yer alan, Sultan II. Abdülhamid taraf~ndan haz~rlat~lm~~~Y~ld~z
Albümlerinde, dönemin yap~lar~na ait birçok foto~raf bulunmaktad~r. Bu fotograflarda yap~lar~n duvarlar~n~n s~vah oldu~u görülmektedir.
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kemerlerden olu~ an bir revaka sahip olmas~~yüksek bir ihtimaldir. Örnek
olarak Soma H~z~ r Bey Camii son cemaat yeri's ve Eski~ehir Han Hüsrev
Pa~a Camii son cemaat yeri verilebilir'° (Resim 13).
Yap~n~ n hariminde yer alan mahfil de, ah~ap malzemeyle imal edilmi~tir. Ah~ap kiri~ leri desteklemekle birlikte, daha çok bezeme niteli~indeki
elibö~ründeler, c ve s e~rileriyle Barok bir elemand~ r (Resim 14-15). Yap~n~n
üst örtüsü de Barok mimari etkisiyle, ah~ap eliptik kubbedir (Resim 16). Ah~ap eliptik kubbeli camilere, ~stanbul Cihangir Camii20, Konya Kap~~Camii2'
örnek olarak verilebilir. Kubbe kasna~~yla ana kütlenin prizmas~~aras~ndaki
bo~luk, ba~dadi pandantifler ve kö~ elerde yer alan küçük kubbelerle geçilmi~tir. Harim k~sm~~konik bir çat~~ile örtülüdür.
Plan ve cephe elemanlar~yla, strüktür-konstrüksiyon ö~elerinde görülen
Klasik ve Barok etkiden olu~an eklektik tav~r, caminin bezeme ö~elerinde de
devam eder. Pencere üstlerinde, kasnakta ve kubbelerde yer alan kalemi~lerinde, bir noktadan ç~ kan simetrik c ve s e~rili k~vr~m dal ve ask~lar, rozet,
madalyon ve konturlar Ampir etkiyi göstermektedir22.
Bas~k kemerli, belirginle~tirilmi~~kilit ta~l~~harim giri~~kap~s~n~n kemer
aln~nda yer alan ~~~nsal bezeme23 ve kap~n~n yan~ndaki sütuncenin ba~l~~~nda bulunan, dolay~s~yla özgün kullan~ m yerinden uzakla~an vazo motifi,
Ampir mimarl~~~ n bezeme özelliklerindendir (Resim 17).
Caminin mihrab~nda harim kap~s~ ndakilere benzer sütuncelerin, daha
yal~n bir biçimde olu~turuldu~unu görmek mümkündür. Ayr~ca sütuncele18

Rüçhan Ar~k, Battl~la~~na Dönemi Türk Mi:na:iri örneklerinden Anadolu'da Üç Ah~ap Cami, Ankara
1973, s. 11-13.
Eski~ehir ili Ç~fteler ilçesine ba~l~~Han Kasabas~'nda yer alan Hüsrev Pa~a Camii, 16. yüzy~lda
eski bir kilise kal~nt~s~~üzerine in~a edilen Klasik Dönem Osmanl~~Mimarisi'ne ait bir yap~d~r. Ancak yap~n~n ah~ap son cemaat yeri 19. yüzy~l sonlar~nda eklenmi~ tir. Bkz. Semavi Eyice, "Hanköyti'nde Husrev
Pa~a Camii", Tarih Dergisi, 1969, say~:23, s. 179-204.
20
Oktay Aslanapa, Osmanl~~Devri Min~arisi, ~stanbul 1986, s. 465.
21
Rüçhan Ar~k, a.g.e., s. 249.
22
19. yüzy~lda Osmanl~'ya giren Ampir mimarl~ k , antik dönem kökenli Klasik mimariyi yorumlayan, kla,sisist bir ak~md~ r. En önemli özelliklerinden birisi, madalyon, vazo, zafer simgeleri, y~ld~z, silah,
bir noktadan ç~kan c ve s egrili k~vr~ m dallar, girlant ve bir noktadan ç~kan ~~~nsal motifler gibi bezeme
ögelerini de kullan~yor olmas~d~ r. Bkz. Christian-Adolf Isermeyer, Empire, München 1977, s. 43-72; Semra
Ciner, Son Osmanl~~Dönemi ~stanbul Ah~ap Konutlar~nda Cephe Bezemeleri, ~stanbul 1982, s. 17-19; Osman
Atasaral, Ampir üsluplu Baz: ~stanbul Yap~lar:, M.S.C.S.B.E., Bas~lmam~~~Yüksek Lisans Tezi, ~stanbul
1993, s. 185.
23
Ampir üskibun Osmanl~'daki en önemli örneklerinden biri olan II. Mahmud Türbesi'nde de,
~emse ad~~verilen bu ~~~nsal bezeme motifi yer almaktad~ r. Bkz. Osman Atasaral, a.g.e., s. 86.
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rin yan~ nda simetrik bir biçimde Dor-Toskan yorumu pilastrlar yer almaktad~r. Mihrab~n üzerindeki kemer aln~ nda, Ampir mimarl~k etkili bir bezeme
ö~esi olan y~ld~ z motifleri görülmektedir. Mihrap ni~inin üstü ise, mukarnas
yorumu olan bir süsleme ile sonlanmaktad~r (Resim 18). Mihrap ni~inde
yer alan, alç~dan imal edilmi~~perde bezemesi" ve onun alt~ nda duran ask~~
kandil motifi günümüze gelememi~ tir". Önemli bir di~er eleman olan ah~ap minberin kap~s~n~n üzerinde, ~~~nsal bezeme tekrar edilmi~ tir. Minberin
korkuluklar~~ geometrik ~ebekelidir. Kö~k k~sm~nda ise, sekizgen kasna~~n
üzerinde bir kubbe bulunmaktad~ r (Resim 19).
Caminin ilginç unsurlar~ ndan biri, döneminin özgün özelliklerini ta~~yan minaresidir. 19. yüzy~ lda, adeta bir sütun gibi tasarlanan minare biçimi', burada da kendini gösterir. Kaideden ~erefe alt~na kadar Dor-Toskan
sütununun taban, gövde ve ba~ l~~~ n' görmek mümkündür. Külah da, dönem
özelliklerine uygun olarak, ta~~ n armudi veya silindirik so~an biçiminde
oyulmas~yla olu~turulmu~ tur" (Resim 20).
De~erlendirme
19. yüzy~l, camilerin art~k Osmanl~~Mimarl~~~'n~ n Klasik dönemindeki
gibi, büyük, an~tsal ve ihti~aml~~olmad~~~~bir dönemdir. Hükümet konaklar~,
askeri binalar, okullar gibi güncel i~ levli yap~lar~ n yeni merkezler belirledi~i
dönemin Anadolu kentlerinde in~a edilen görece küçük camiler, kent siluetindeki belirleyici olma hüviyetlerini de kaybetmeye ba~lam~~t~r". Bununla
birlikte, ba~kent veya ta~rada olmas~na bak~lmaks~z~n, tüm Bat~l~la~ma dönemi camilerinin plan-mekan kurgusu; Klasik Osmanl~~gelene~inden gelen bir
süreklilik olarak, tek mekanl~~harim ve son cemaat yerinden olu~maktad~r".
Son cemaat yerinin yar~~ aç~k, kapal~-tek katl~~ veya kapal~-çift katl~~olmas~;
harimin tek mekan~n~ n, mahfil galerili veya galerisiz olmas~, tipolojik çe~itlili~i zenginle~tiren, ancak yukar~da tan~ mlanan plan-mekan kurgusuyla ilgili
genel durumu bozmayan unsurlar olarak görülmektedir.
Bu çal~~ mada incelenen iki cami de, tan~ mlanan genelleme içinde yer
bulmaktad~r. Bunlardan Çar~~~Camii'nde, tasarland~~~~dönemdeki Bat~~etki21 Anadolu'daki 18-19.yüzy~l camilerinin ço~unda bu bezeme ö~esine rastlamak mümkündür. Bkz.
Rüçhan Ar~k, a.g.e., s. 252.
25 Kas~m ~nce, a.g.e., s. 75.
26
Aygün ['igen, a.g.e., ~stanbul, s. 328.
27 Betül Bak~r, "XVIII. Yüzy~lda Türk Baroku Camiler", Osmanl~, Cilt 10, ~stanbul 1999, s.274.
28 Mustafa Cezar, Sanatta Bat~ya Aç~l~~~ve Osman Hamdi, ~stanbul 1971, s. 88.
29 Osman Aslanapa, 1986, a.g.e., s. 394; Rüçhan Ar~k, 1999, a.g.e., s. 248.
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siyle; son cemaat yeri adeta silinmi~, fuaye i~levi gören kapal~~bir hole dönü~mü~tür". Bu durumda, ta~ radaki çözüm genellikle, ba~kent örneklerinden
bir farkl~l~kla ortaya ç~kmaktad~ r: Istanbul'da son cemaat yeri ile hünkâr
mahfili bütünle~erek iki katl~~ayr~~bir yap~ym~~~gibi, farkl~~bir biçim diliyle
harime yap~~~rken31; ta~ rada son cemaat yeri, harim ve mahfilden olu~an
kompozisyon, her ko~ulda tek bir yap~~olarak alg~lanmaktad~r32.
Hara Camii'nin özgün plan~~ise, bu dönemde s~ kça kullan~lan, tek
mekanl~~harim ve üçlü bölümlenmeden olu~an yar~-aç~k son cemaat yerinin bulundu~u, Osmanl~ 'da erken dönemlerden itibaren görülen tiptedir.
Örnek: Gül~ehir Karavezir Camii (~ekil 4). Harimin içinde yer alan mahfil
galerisinin, orta aksta Barok bir biçimle, balkon gibi ç~kma yapmas~~ise,
19. yüzy~lda çok uygulanan bir durumdur. Örnek: ~stanbul Nusretiye Camii
Hünkâr Mahfili.
19. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda, Osmanl~~mimarl~~~, özellikle de ~stanbul
tam anlam~yla bir üslûp karma~~kl~~~~içindedir". Birçok farkl~~üslübun kendi ba~~ na veya eklektik bir biçimde karma olarak görülmesinde, yabanc~~
mimar ve i~verenlerin katk~s~~ büyüktür. Sultan II. Abdülhamid döneminde, Anadolu'ya bak~ld~~~nda ise; Bat~l~~Klasik ö~elerin bask~n bir biçimde
yer ald~~~~"Imparatorluk üslübunun", hükümet kona~~ndan camiye, saat
kulesinden çe~meye, imparatorlu~u temsil eden hemen her eserde mevcut
oldu~u görülmektedir. Bu uygulamalarda Fransa'dan Ampir mimarl~kla birlikte gelen dönemin moda süslemeleri vazo, girlant motifi, zafer sembolleri
gibi bezeme ö~elerinin kullan~ld~~~~veya daha yal~ n uygulamalarda kullan~lmad~~~~durumlara rastlamak mümkündür. Ayr~ca dönem üsk~plar~~Barok
ve Oryantalizmin de kimi ö~eleriyle yer ald~klar~~görülmektedir. Tüm bu
aktar~lanlarla birlikte, Osmanl~~cami mimarisinin de~i~ meyen unsurlar~n~n
da varl~~~~dü~ünüldü~ünde, ortaya melez bir mimarl~~~n ç~kt~~~n~~belirtmek
gerekir".
30 Afife Batur, "Bat~l~la~ ma Dönemi Osmanl~~Mimarl~g~", Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, 4.cilt, ~stanbul 1983, s. 1062.
31 Selçuk Batur, "19.Yüzy~l~ n Büyük Camilerinde Son Cemaat Yeri ve Hünkar Mahfili Sorunu Üzerine", Anadolu Sanat~~Ara~t~rmalar~~H, ~stanbul 1970.
32 Rüçhan Ar~k,1999, a.g.e., s. 252.
33 Zeynep Çelik, bu dönem Osmanl~~ ba~kentinde görülen mimari üsluplar~, Neoklasik, Neogotik,
Yeni ~slamc~~Oslüp, Art-Nouveau olmak üzere, dörtlü bir s~n~fland~rma içinde ele al~r. Bkz. Zeynep Çelik, Deg~~en Istanbul, ~stanbul 1996, s. 101.
34 Zeynep Çelik, 1996, a.g.e., s. 101.
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Bu kapsamda iki camide uygulanan üslüp incelendi~inde, her iki camide de Bat~l~~Klasik mimarinin ana unsurlar~~bulunmakla birlikte; Çar~~~
Camii'nde yukar~ da belirtilen Ampir bezeme elemanlar~ na rastlanmamaktad~r. Buna kar~~l~ k dönemin eklektik tavr~ , Barok ve Oryantalist bezeme ö~elerinin kullan~m~yla kendini göstermektedir. Hara Camii'nde ise yorumlanm~~~Ampir unsurlar, Barok motiflerle harmanland~~~~için yüzy~l~n ba~~nda
görülen Osmanl~~Ampirine35 yak~n bir tav~ rdan bahsetmek mümkündür.
Sonuç

Her iki cami de Sultan II. Abdülhamid devri eserlerinin ta~~d~~~~genel niteliklere sahip bulunmaktad~r. Bu nedenle o dönemde in~ a edilen
di~er tüm örnekler gibi, özellikle içeride, kendi tebas~na güçlü imparatorlu~un görsel göstergelerini sunan bir görevi üstlenmi~lerdir. Bu anlamda
Anadolu'nun küçük bir kasabas~ nda bile, hem de geleneksel bir yap~~ tipinin, dönemin "Imparatorluk Üstü' bunu" ta~~yor olmas~~ kayda de~erdir. Di~er taraftan, Mahmudiye Hara ve Çar~~~Camilerinin, tüm Bat~l~la~ma dönemi camilerinde oldu~u gibi, bir süreklilik olarak Klasik Osmanl~'dan gelen
mekan anlay~~~na sahip olmalar~~önemlidir.

35 Celal

Esad Arseven, 1983, a.g.e., s. 62; Semra Ciner, 1982, a.g.e., s. 18.
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Resim 1: Mahmudiye Çar~~~Camii

Resim 2: Mahmudiye Çar~~~Camii, giri~~cephesinden bir detay.
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Resim 3: Mahmudiye Çar~~~Camii — mahfil.

Resim 4: Mahmudiye Çar~~~Camii — avlu kap~s~.
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Resim 5: Mahmudiye Çar~~~Camii — harime giri~~kap~s~.

Resim 6: Mahmudiye Çar~~~Camii — mihrap.
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Resim 7: Mahmudiye Çar~~~Camii - minber.

Resim 8: Mahmudiye Çar~~~Camii - minare.
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Resim 9: Mahmudiye ilçesi Köy Camileri — Yeniköy ve ~smet Pa~a Köyü
Camii minareleri (Aktürk, Gülsüm, 2006, a.g.e., s: 73,93.)

Resim 10: Mahmudiye Hara Camii — giri~~cephesi
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Resim 11: Mahmudiye Hara Camii — güney ve do~u cepheleri.

Resim 12: Mahmudiye Hara Camii — güney ve bat~~cepheleri.
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Resim 13: Eski~ehir Han Hüsrev Pa~a Camii— giri~~cephesi.

Resim 14: Mahmudiye Hara Camii — mahfil.
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Resim 15: Mahmudiye Hara Camii — mahfil balkonu.

Resim 16: Mahmudiye Hara Camii — kubbe kasna~~.
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Resim 17: Mahmudiye Hara Camii - harime giri~~kap~s~.

Resim 18: Mahmudiye Hara Camii - mihrap.
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Resim 19: Mahmudiye Hara Camii - minber.

Resim 20: Mahmudiye Hara Camii - minare.
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~ekil l Eski Bir imar Plan~ nda Mahmudiye Çar~~~Külliyesi (1950'1i y~ llar).

Rülöve: Erhan AKÇA
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~ekil 2: Mahmudiye Çar~~~Camii D:ikiye plan~~
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~ekil 3: Mahmudiye Hara Camii rölöve plan~.

„
~ekil 4: Gül~ehir Karavezir Camii (1779) plan~~ (Oktay, Aslanapa, 1986, a.g.e., s:408)

