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OSMANLI ĠMPARATROLUK ÇADIRLARINDA MĠMARĠ ĠFADE 

ÖZET 

 

Çadır geleneğinin Türk tarihi içindeki sürekliliği ve önemi bilinen bir olgudur. 

Günümüzde çadırlar artık sadece kimi göçebe topluluklar tarafından kullanılıyorsa da 

görsel ve yazılı kaynaklardan da bilindiği üzere Türk tarihi içinde çadırlar saray 

erkanı için de 20. yüzyıla kadar varlık göstermiştir. Çadırlar kimi zamanlarda savaş 

alanlarında İstanbul sarayının bir benzerini oluşturmak için kullanılmış, kimi 

zamanlarda çeşitli gösteri, kutlama ve törenlere bir arka plan oluşturmak ve padişah 

ve çevresine bir sahne yaratmak için kullanılmıştır. Çadırlar Türk boylarıyla birlikte 

Orta Asya‟dan Anadolu‟ya, oradan da Osmanlı fetihleriyle Viyana yakınlarına kadar 

geniş bir coğrafyada varlık göstermiştir. Bu yapılar birer sanat veya zanaat ürünü 

olmalarının yanında aynı zamanda birer mimari eser olarak da nitelendirilebilir. Bu 

noktada genel anlamda çadırların dekoratif ve mekansal bağlamlarda sabit mimariyle 

olan ortaklıkları olduğu düşünülmüş ve bu konu tez kapsamında irdelenmiştir. Kimi 

durumlar ortaklık olarak nitelendirilebilirken kimi durumlar ise sadece benzerlikleri 

ifade etmektedır. Ayrıca çadır ve yapı üretimlerindeki kimi eş alışkanlıklar, farklı iki 

ürün grubunun ortaklığı olmaktan çok birbirine eş bütünsel bir algının farklı 

malzeme ve tekniklerle üretilmiş son ürünleri olarak değerlendirilebilir. Ortaklıkların 

dekoratif ve yapısal olmak üzere iki başlık altında gruplanarak çözümlenebileceği 

düşünülmüştür. Çözümlemeler, bu iki başlık içinde revak, baldaken ve örtü gibi 

elemanlar ile dekorasyonla ilgili çeşitli alt durumlar temelinde ele alınmıştır. Ancak 

bunun için ilk olarak bugüne ulaşan ve Türkiye ve Avrupa‟daki çeşitli müze ve 

kurumlarda korunmakta olan çadırlardan bir seçkiye karar verilmiş ve seçki içindeki 

çadırlar mekansal ve dekoratif özellikleriyle detaylıca betimlenmiştir. Böylelikle 

çadırlar bütünsel olarak algılanmış ve karşılaştırmalara olanak verecek şekilde 

çözümlenmiştir. Yapılan tahliller neticesinde benzerlik ve ortaklıkların hangi alt 

durumlar hususunda izlenebileceğine karar verilmiştir. Alt başlıklar yansıttıkları 

durumlara göre sınıflandırılarak daha önce de belirtildiği üzere yapısal ve dekoratif 

olmak üzere iki ana başlık altında ifade bulmuştur. Karşılaştırmalar üzerinden 

yapılan değerlendirmelerde temel olarak çadırlar ve günümüze ulaşan yapılar ele 

alındıysa  da Osmanlı görsel kaynakları da göz önüne alınmıştır. Özellikle de mekan, 

kullanıcı ve yapılar arasındaki ilişkiyi sahneleyen kitap resimleri  bugüne ulaşmayan 

çadırlar hakkında bilgi vermenin yanında sabit mimari yapılarla çadırlar arasındaki 

ortak kullanımları inceleme noktasında yararlı olmuştur. Çadırlardaki durumların 

karşılıkları özellikle Topkapı Sarayı olmak üzere İstanbul‟daki imparatorluk 

yapılarında aranmıştır. Daha bütünsel bir bakış için diğer sanat ve zanaat dallarından 

bir kısmı da gözden geçirilmiştir. El işlemeleri, çiniler, duvar resimleri ve kalem 

işleri bu noktada not edilebilir. Tüm bu inceleme, karşılaştırma ve değerlendirmeler 

sonucunda  hem genel kurguda hem de ayrıntılar ölçeğinde ortaklıklar saptanmış, 

tüm bu durumlar görsel bütünlüğe dayalı bir yaklaşımla ifade edilmiştir.  
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ARCHITECTURAL EXPRESSION OF THE OTTOMAN IMPERIAL TENTS 

SUMMARY 

The importance and the continuity of tent making and usage in Turkish culture are 

very well-known phenomena. Turks transferred the tradition of “tent culture” with 

them from Central Asia to Asia Minor and as far as to Vienna by the Ottoman 

counquests. Even if the tents are only used by some nomadic tribes in Anatolia 

nowadays, as one can easyly find out from visual and written sources, the tents were 

used by the palace until the first decades of the 20th century. The tents were used to 

create the palace settlement for the sultan and his retunie during the war campaigns 

especially until the 18th century when there were less campaigns and the sultan did 

not lead the army anymore. After then, the main purpose of the imperial tents were 

creating a background for some ceremonies and celebrations. But through all these 

centuries, tents were used to create a scene for the sultan to represent his sovereignty.  

Because of these facts that can be followed from the sources, it is not possible to 

define the tents only as artifacts or artisanship products, one can identify them as 

architectural designs as well. In that point, some similarities are predicted in 

decorative and spatial aspects between the „immobile‟ architecture and tent 

architecture. These predictions have been pursued in this study as the major topic and 

some common aspects of architecture and tent production have been identified. It 

was possible to consider the outcomes of these two different production spheres as 

products of a common approach of space and decoration even if they have been 

produced with different materials and alternative methods.  

The method of this study focuses on comparisons. And generally comparisons have 

been made between tents and existing buildings, as well as the Ottoman visual 

sources. Especially Topkapi Palace and some other imperial buildings are chosen for 

the comparisons, as tents are thougnht to be the mobile form of them. And it is 

shownn that these buildings releaves certain common features with the tent 

architecture. The Ottoman miniatures are examined not only to compare the 

nonextant buildings with tents but also to examine the similar functions, as 

miniatures shows how both tents and buildings were used at their time. 

The similarities have been examined under two titles as „structural‟ and „decorative‟. 

Selected samples of the tents -which are preserved in the Turkish and European 

museums and the other collections- have been described considering spatial and 

decorative characteristics. These descriptions led to categorize the similarities as 

subtopics which are placed under the main titles, structural and decorative. For the 

structural similarities, comparisons are made under theree subtopics: arcades, 

canopies and door and window apertures. Arcades which are generally seen on the 

interior surfaces of the tents are examined as the visual representations of the built 

ones. Imperial mausolea are investigated firstly for this case as they present common 

spatial attitudes with tents directly. It has been shown that the tents can be perceived 

as reduced dimensioned versions. Also the imperial mosques and Turkish baths are 
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also compared with tents to show the similarities in different scales as well. But also 

some other Ottoman artifacts such as tiles, praying rugs etc. are examined to perceive 

and place the arcade usage in tent decoration. Also as the details of the arches have 

more lavish expressions compared to the usual arches in Ottoman architecture, some 

similar arch types with tents are pointed as well. And at the end of this part, some 

pre-Ottoman examples are noted to show the historical perspective.  

As a second subtopic, canopies are examined under two other subtopics. Adjacent 

canopies and canopies that are not attached to an other building have been grouped 

under different titles. Different groups are evaluated regarding their spatial and 

decorative aspects as well as their functions including historical backgrounds. The 

palace buildings or some pieces such as gondolas, thrones from the imperial 

collections are mutually studied in order to comprehend the canopies and tents as 

their mobile forms. Especially some scenes that are represented in miniatures and 

some buildings in the Topkapi Palace complex are detailedy examined in order to 

have some persuasive conclusions about the relation between the mobile and 

immobile architectures.  

Window and door apertures were the last subtopic under the main topic, sturctural. 

As these apertures are some of the most basic and essential building elements, 

searching for the resemblancres brought out some conclusive results. Studying on 

these building elements has especially shown how the tents and their decorations 

represent built architecture and their details. The apertures from the buildings and the 

tents have been investigated regarding to each other as their decorations present the 

same notion. From the most basic apertures to their representations on the tents and 

the built architecture itself and the details over the tiles, window grills etc. are 

expressed mutually to have an opinion about the big picture.  

Second topic is based on decorative similarities. As tents and built architectural 

pieces have different  building / preparation techniques, the structural similarities are 

generally up to the visual expression. Even if it is shown that they are the products of 

the same notion; from the structural point of view, the tents seem to „copy‟ the built 

architecture. Not because of the different structural systems -actually even if the 

systems seem to be different they have a similar approach- but because of 

ornamentation of tents which represents the structural elements. But decorative 

similarities lead to some different directions. Even if it is hard to mention about a 

canonic concept in Ottoman architecture, there are some details that can be relatively 

easyly followed. As it will be shown by the subtopics the tents and the built 

architecture seem to be closer from the point of decoration. 

General concept of decoration is discussed as the first subtopic. By the descriptions  

of the tents which have been made in the first part, some general approaches about 

the ornamentation elements are examined. By the examples especially from the 

Harem of Topkapi Palace, similarities are shown from different periods about the 

resembling concepts between tents and these buildings. Not only the motives but also 

the general emplacement of the ornamemtation elements are studied. 

Secondly, interior surface of the (roof) covering is examined as an other subtopic. As 

one of the most important architectural element of Ottoman architecture is dome, the 

importance of the domes must be remembered not only in a spatial sense but also 

because of the meaning of dome in architecure. Meaning of the dome and its relation 

with the tents is briefly explained in the part for the canopies but as this is not the 

topic of the study, it is just mentioned as a reminder. It is possible to categorize the 
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ornamentation programmes of the tent roof coverings into two. In the first one there 

is the arcade image applied on the roof -in which the arcade units are adjusted to the 

roof geometer. And in the second type there is a circular motive in the center and 

semicircles or quadrants around it with some other motives. As one who has 

observed the Ottoman architecture can easyly perceive, the resemblance is obvious. 

So in this part these are explained detailedly. 

And as the last subtopic, pastoral depictions are studied. It is explained in different 

chapters as well that tent architecture has not evolved as much as built architecture. 

There are several reasons for this. But the main reasons are purpose of the tents and 

their spatial simplicity. Also because of its preparation method and simple 

technology, there is no possiblity to play with the space that much. Because of these 

whole study puts aside the evaluation of the built architeture in a way. Even if some 

situations about the different tent types about their function and form trough the 

centuries are stated and comparisons between the tents and built architecture focus 

on the same period between each other, generally the study does not stick to the 

precise dates. Also for the pastoral depictions, depictions with European style are 

examined. Even if there are miniatures and some European style depictions around 

the palace enviroment, depictions are seen after the classical era in Ottoman 

architecture. In this part firstly, the history of depictions in Ottoman art has been 

explained briefly and then comparisons between the wall paintings and the 

embroideries creating a pastoral image in the tent decoration are done.  

The tent decoration is similar with the wall paintings and architectural decoration but 

after all the tents are embroideries. So to place these tent depictions in Ottoman art a 

motive -tent- has been chosen as a case study. So tent as a motive has been followed 

in different Ottoman arts such as tiles and hand embroideries to have an holistic 

perception.  

Finally, in this study some general information about Turkish / Ottoman tent culture 

with its historical background has been given. From the earliest Ottoman imperial 

tents from the 17th century -which could be preserved until today- until the latest 

examples which are from the early 20th century are examined to have a consistent 

approach.  

Even if the general structure of the study is based on the similarities and mutual 

characteristics of the tents and Ottoman architectural pieces, some diverse features 

are also noted. 

As tents and built architecture have different evolution processes, it is possible to 

consider these two different „architecture‟s in their own contexts. To gain some more 

stringent conclusions, roots and evolution processes of both architectures must be 

examined mutually. After all as structural and decorative similarities support to 

consider immobile architecture and tent architecture as outcomes of a common 

notion of space creating, stands out as an appropriate approach. 

Consequently, both on general scale and on detail level, many common attitudes 

have been identified between „mobile‟ and „built‟ architecture. By some deeper 

studies some other conclusions would fine some blurry points of this study. 
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1.  GĠRĠġ 

Çalışmanın odak noktasını Osmanlı imparatorluk çadırlarında karşılaşılan mimari 

özellikler oluşturmaktadır. Günümüze ulaşan çadırlar Türkiye ve Avrupa‟daki çeşitli 

müze ve kurumlarda korunmaktadır. Türkiye‟deki çadırlar Askeri Müze ve Topkapı 

Sarayı Müzesi‟nin koleksiyonlarında yer almaktadır. Askeri Müze‟de çadırları içeren 

kısım bugün (2011-2012) kapalı olduğundan ve Topkapı Sarayı Müzesi‟ndeki 

çadırlar sürekli sergide teşhür edilmediği için çadırları birebir inceleme olanağı 

bulunamamıştır. Bunun yerine Nurhan Atasoy‟un “Otağ-ı Hümayun (2002)” 

kitabındaki anlatım ve görsellerden yararlanılmıştır. Bunun yannıda Askeri Müze 

tarafından basılan “Türklerde Çadır (1995)” kitabına da özellikle bu müzenin 

koleksiyonunda yer alan çadırlar için sıklıkla başvurulmuştur. 

İstanbul müzelerinde korunan çadırlar saray bünyesinde korunarak günümüze 

gelmiştir. Avrupa müze ve kurumlarının koleyksiyonlarında yer alan çadırlar içinse 

farklı durumlar söz konusudur. Osmanlı İmparatorluğu‟nun kaybettiği savaşlardaki -

özellikle İkinci Viyana Kuşatması- ordugah yerleşkelerinden alınarak Avrupa 

hanedanları tarafından savaş ganimeti olarak saklanan çadırlar Avrupa‟daki 

koleksiyonların temel kaynağıdır. Ayrıca Osmanlı çadırları örneğin başka devletlerle 

yaptıkları savaşları kazanan İsveçliler tarafından ikinci kez savaş ganimeti olarak 

ülkelerine götürülmüştür. Bunlar yanında kimi durumlarda Osmanlı çadırlarına 

hayranlık duyan Avrupalı hükümdarlara hediye olarak yollanan çadırlar olduğu da 

bilinmektedir (Atasoy, 2002b, s.40-41).  

Orta Asya‟dan fetihlerle Avrupa içlerine kadar ilerleyen Türkler‟de çadır 

kullanımının sürekliliği biliniyorsa da günümüze ulaşan çadırlar genel olarak 17. 

yüzyıl ile 20. yüzyılın başına kadar olan tarih diliminden kalmadır. Bu sebeple „topak 

ev‟ gibi yalnızca 16. yüzyıla kadar kullanılan çadır tiplerinden günümüze ulaşan 

yoktur. Ayrıca tahmin edilebileceği gibi çadırların tümü günümüze bir bütün halinde 

ulaşmamıştır. Bazıları tüm parçalarıyla birlikte sergilenebilir şekilde görülürken 

kimilerinden de yalnızca bazı parçalar kalmıştır. Çalışmada seçilen örnekler 

kronolojik bir sıra içinde tanıtılmıştır. 
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Bugüne ulaşan çadırların tümü çalışma kapsamına alınmamıştır. Bunun yerine sabit 

mimari ile benzerliklerin daha rahat öne çıktığı örnekler seçilerek incelenmiştir. 

Çalışmaya dahil edilen çadırların bir çoğu tüm parçalarıyla korunan çadırlardır. 

Ancak kimi özellikleriyle çalışmayı destekleyeceği düşünülen çadır fragmanları da 

incelenmiştir.  

İncelenen çadırlar geniş bir tarih aralığına işaret etmektedir, ancak çadır sanatının, 

tüm bu yüzyıllar boyunca belirli bir süreklilik gösterdiği düşünülmektedir. 

Karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapılırken yine de dönem özellikleri göz 

önünde bulundurulmuştur. Çalışma kapsamında önemli olarak görülen nokta sabit 

mimari ile benzerlik ve ortaklıkların tahlil edilmesidir. Çadırlar üzerine yapılan 

çalışmalar sınırlıdır ve kalan eserlerin az sayıda olmasından ötürü çadırların 

dönemsel özelliklerinin tüm detaylarıyla incelenebilmesi mümkün gözükmemektedir.  

Çadırların Türk tarihi bağlamında önemi bilinmektedir. Merkezi mekan kurgusu gibi 

temel alışkanlıklar nedeniyle sabit mimari ve çadır mimarisi arasında ortaklık ve 

benzerliklerin varlığı öngörülebilmektedir. Genel ortaklıklar yanında, özellikle de 

imparatorluk çevresi için üretilen çadırlar için sabit mimariyle mekansal ve dekoratif 

benzerlikler doğal kabul edilebilir. Mimarlık tarihi araştırmalarında gerek geleneksel 

konut mimarisi gerekse anıtsal cami mekanları, çadırın mekan kurgusuyla 

karşılaştırılmaktadır.  

Genel bir değerlendirme sabit mimari ile çadır mimarisi arasındaki benzerliklerin iki 

başlık altında incelenebileceğini göstermiştir. Ortaklık, benzerlik ya da bütünsellik 

olarak pek çok kavramla sıfatlandırılabilecek çadır mimarisi ve sabit mimarinin eş 

durumlar sunduğu noktalar „yapısal‟ ve „dekoratif‟ özellikler altında ele alınabilir.  

Karşılaştırmalar yapılırken klasik bir Türk ordugah yerleşkesi özellikleri gösteren 

Topkapı Sarayı‟ndaki çeşitli yapılara da referans verilmiştir. Ayrıca İstanbul‟dan 

saray çevresiyle bağlantılı başka binalar da çalışmada kaynak olarak 

değerlendirilmiştir. Bunun yanında kimi günümüze ulaşamamış köşk ve binalar için 

görsel kaynaklar içeren kitap resimlerine sıklıkla başvurulmuştur. Kitap resimleri 

ayrıca, artık var olmayan yapılar yanında halen günümüzde de mevcut binaların 

imparatorluk döneminde padişah ve sarayın yakın çevresi tarafından nasıl 

kullanıldığını göstermesi açısından yararlı kaynaklardır. Böylece yapılar sadece 

somut birer olgu olmalarının yanında kullanım noktasında da çadırlarla 

karşılaştırmalı olarak incelenebilmiştir.  
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Çalışma kapsamına alınan çadırlar ilk olarak betimlenerek mekansal ve dekoratif 

olarak tüm detaylarıyla çözümlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra göze çarpan 

dekoratif ve yapısal ortaklıklar farklı alt başlıklar bünyesinde daha önce de 

değinildiği üzere mevcut binalar ya da görsel kaynaklarla karşılaştırılarak kısmi 

sonuçlara ulaşılmıştır.  

Tez kapsamında çadırları tüm özellikleriyle tahlil etme çabası yoktur. Bunun yerine 

çadırlar, görsel ve mekansal özellikleriyle kavranarak aynı dönemin ürünü olan 

mimari eserlerle karşılaştırmalı olarak biçimsel ve fonksiyonel açıdan incelenmiş ve 

böylece sabit mimariyle olan ortaklık ve benzerlikleriyle bir bütün olarak 

irdelenmeye çalışılmıştır. 
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2.  OSMANLILAR’DA ÇADIR 

Türkler‟in bilinen tarihinde çadırlar ilk evrelerden beri önemli bir yer tutar. Orta 

Asya‟dan Anadolu‟ya ve Osmanlı fetihleriyle Avrupa içlerine kadar çadır kullanımı, 

süregelen bir gelenekle Hunlar‟dan Osmanlılar‟a kadar izlenebilmektedir.  

Çadır kullanımı sadece Türkler‟e özgü bir alışkanlık değildir. Her ne kadar göçebe ve 

yarı göçebe karakterli bir topluluk olan Türkler için çadır kullanımı tarihsel süreklilik 

içinde izlenebilen bir olguysa da  diğer Orta Asya kavimleri de -ki bazıları 

günümüzde de halen çadırı kültürlerinin bir parçası olarak devam ettirmektedir- 

çadırı kullanmışlardır. Çadır mimarisi sadece göçebe ve yarı göçebe kavimlere özgü 

bir gelenek olarak kalmamış aynı zamanda bu toplumların yerleşik hayata 

geçmelerinin ardından sabit mimariyi de mekansal ve kurgusal olarak etkileyen bir 

kaynak olmuştur (Arseven, 1950, s.352).  

Çadır kelimesinin etimolojik olarak iki farklı kökenden geldiği düşünülmektedir. 

Bunlardan ilki Türkçe‟de birleştirmek, birbirine tutturmak anlamlarında kullanılan 

„çat-„ fiil köküyken ikincisi Orta Farsça‟da örtü anlamına gelen „çatur‟ kelimesidir. 

Bu kelimenin de kökeninin Farsça‟ya „çetr‟ şeklinde geçen Sanskritçe şemsiye veya 

gölgelik anlamlarına gelen „çhattra‟dan geldiği düşünülmektedir (Bozkurt, 1988, 

s.158).  

Farklı sosyal gruplar ve durumlara göre kullanılan çadır tipleri mevcuttur. Bunlardan 

biri olan kara çadırlar halen Anadolu‟da yazları ve kışları, mevsimsel gereklilikler ve 

gelenekler sebebiyle göçebe olarak yaşayan küçük topluluklar -özellikle de Toros 

Yörükleri- tarafından kullanılmaktadır. Bu çadır tipi günümüze kadar fazla 

değişmeden gelen bir geleneğin ürünüdür (Bozkurt, 1988, s.160). Çalışma 

kapsamında incelenen çadırlarla göçebe toplulukların kullandığı çadırlar arasında 

muhakkak ki bir yakınlık vardır. Ancak Osmanlı çadırları, Orta Asya‟da halen 

kullanılmakta olan -Osmanlılar‟da bu tip çadır kullanımı 17. yüzyılda terkedilmiştir- 

topak ev, tek, çift ve üç direkli çadırlar, şemsiye biçimli çadırlar ve sayebanlar olmak 

üzere çok çeşitlidir (Çürük, 1988b, s.163).   
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Orta Asya içlerinden Anadolu‟ya kadar olan göçlerinde Türkler için çadır, temel 

ihtiyaçlardan olan barınmayı karşılamak amacıyla sürekli olarak kullanılmıştır. 

Türkler Anadolu‟ya geldikten sonra her ne kadar özellikle yönetici sınıf yerleşik 

düzene geçmişse de çadırlar kültürel olarak ve günlük yaşamda farklı işlevlerle 

kullanılmıştır. Eğlencelerden merasimlere, depolamadan hastane, tuvalet ve hamam 

gibi günlük hayatın zorunlu ihityaçlarının belirlediği işlevlere ve hatta sabit bir bina 

yapılana kadar geçici bir yapı (örneğin türbe) olarak hizmet vermek üzere pek çok 

farklı işlevli çadır değişkenlik gösteren tipolojilerle kullanılmıştır (Çürük, 1988b, 

s.162). İncelenen örneklerden pek çoğu sefere giden ordunun beraberinde götürdüğü 

çadırlardan geriye kalanlar ile geç dönem tören çadırlarıdır. Özellikle de Avrupa‟da 

çeşitli kurumlarda korunan çadırlar ordunun geride bıraktığı çadır 

yerleşkelerindendir. İkinci Viyana Kuşatması sırasında Avrupa‟nın pek çok yerinden 

Osmanlı‟ya karşı yardım gelmiş ve bunun ardından Osmanlı yenilerek savaş alanını 

terk etmiştir. Savaş alanında Osmanlı‟nın geride bıraktığı pek çok çadır çeşitli 

Avrupa hanedanları tarafından savaş ganimeti olarak paylaşılmıştır. Bunun dışında 

çadırlar aynı zamanda hediye olarak Osmanlı‟dan Avrupa hanedanlarına ya da çeşitli 

Avrupa hükümdarlarından Osmanlı‟ya gönderilmiştir (Atasoy, 2002bb, s.239). 

Savaş alanlarında kullanılan Osmanlı çadırlarıyla ilgili olarak en zengin görsel 

bilgiye kitap resimlerinden ulaşılabilir. Ancak tabii ki kitap resimlerinde çadırlar 

yalnızca savaş alanlarında resmedilmemiştir. Bunun yanında örneğin 1720 yılında 

III. Ahmet‟in şehzadeleri için Okmeydanı‟nda gerçekleştirilen sünnet düğünü için de 

bir „çadırkent‟ inşa edildiği görülmektedir. Çadırkenti detaylıca ifade eden kitap 

resimleri III. Ahmet Surnamesi için Levni tarafından resmedilmiştir.  

Çalışma kapsamında detaylıca irdelenmeyecek bir konuya burada değinmek yararlı 

olacaktır. Savaş alanlarındaki Osmanlı ordugahlarını gösteren kitap resimleri ya da 

Levni‟nin resmettiği türde çadırkentler incelendiğinde, sabit mimarinin ve çadır 

mimarisinin bütünsel bir düzene işaret ettiği görülecektir. Topkapı Sarayı ile 

minyatürlerde görülen Osmanlı ordugahları ile çadırkentler, avluları ve temel 

binalarıyla benzer bir kurulum sergilemektedir (Necipoğlu, 2007, s.59-60,123). Bu 

bütünsellik çadır ve mimarinin sadece tekil ve bağımsız örnekler ya da elemanlar 

bazında değil aynı zamanda daha büyük bir ölçekte de ortak bir yerleşim düzenine 

işaret ettiğini göstermektedir.  
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Osmanlı saray hayatı içinde böylesine önemli yer tutan çadırların kurumsal bir 

yapıdan yoksun olması beklenemezdi. Bu sebeple Fatih Sultan Mehmet döneminde 

„Çadır Mehterleri‟ veya „Mehterân-ı Hayme Cemaati‟ adlı teşkilat kurulmuştur. 

Teşkilat, Yeniçeri Ocağı‟na bağlı olduğu için ocak 1826‟da kapatıldıktan sonra 

Hıyâmiye Nezareti olarak yeniden isimlendirilerek görevine devam etmiştir. 

Teşkilatın ana görevi saraya ait çadırların üretilmesi, eğer teşkilat bünyesinde üretim 

yetersizse Bursa, Edirne veya Şam gibi merkezlerden çadır sağlanması ve aynı 

zamanda çadırlara ait diğer mühimmatın karşılanmasıdır. Bunlar yanında teşkilat, 

çadırların saklanmasından, temizliğinden, bakımından, gerektiğinde kurulup 

kaldırılmasından ve taşınmasından sorumludur. Teşkilat üyeleri temel olarak seferler 

sırasında aktif olarak hizmet vermişlerse de aynı zamanda hac kafileleriyle birlikte ya 

da diğer özel törenlerde de görev almışlardır (Çürük, 1988a, s.163-164).  

Çadır Mehterleri‟nin binasıyla ilgili olarak çelişkili bilgiler mevcuttur. Ancak 

belgelerden izlendiği kadarıyla kesin olarak bilinen, bu binanın At Meydanı‟na 

baktığıdır. Bu yüzden İbrahim Paşa Sarayı olarak isimlendirilen binanın bir kısmının 

bu amaçla kullanıldığı düşünülmektedir (Atasoy, 2002b, s.24-30). Ancak 16. 

yüzyılda yapıldığı öne sürülen (Artan, 1993, s.128) bu binadan önce Fatih Sultan 

Mehmet devrinde kurulan teşkilatın nerede konumlandığıyla ilgili bir bilgiye 

ulaşılamamıştır.  

Görüldüğü üzere çadır geleneği Türkler‟in tarihi ile süreklilik göstermekle beraber 

kullanımı farklılaşmıştır. Orta Asya‟dan göçebe ve yarı göçebe karakterli kavimler 

olarak Batı‟ya göç eden Türkler için çadır erken dönemlerde barınma odaklı 

yapılardır. Yerleşik hayata geçildikten sonra Osmanlı İmparatorluğu‟nun “duraklama 

devri” olarak adlandırılan ve fetihlerin azaldığı döneme kadar ise çadırlar temel 

anlamda sadece gezici ordugahlar olarak işlevlendirilmiştir. Ancak işlevleri aynı 

kalsa da -topak ev tipolojisinin bırakılması gibi- çadırlar farklı mekansal ve biçimsel 

özellikler göstermeye başlamıştır. Daha geç dönemlerde ise kullanımlar sünnet 

düğünü gibi etkinlik ve törenlerde padişah için askeri amaçlardan kopuk gezici 

saraylar olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ancak çadırlar, sadece yapı ve yerleşke 

gerekliliklerinin ötesinde yöneticiye bir arka plan yaratma geleneği içinde üretilmeye 

ve kullanılmaya devam etmiştir. Tarihsel süreç içinde çadırlar farklı biçimsel 

özellikler göstermiş, farklı amaçlarla kullanılmıştır. Ancak her durumda da, sabit 
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mimari ile çadır mimarisi arasındaki bütünlük bu çalışma kapsamında farklı 

boyutlarıyla izlenebilmektedir.     
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3.  TÜRKĠYE VE AVRUPA MÜZELERĠNDE KORUNAN OSMANLI 

ÇADIRLARINDAN ÖRNEKLER 

3.1 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Ġki Direkli Çadır  

17. Yüzyıl Sonu 

Envanter no. 23604, 23661, 23657 

 

ġekil 3.1 : Askeri Müze‟de korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Çadır bir dikdörtgene, girişin karşısındaki kısa kenara geniş açıyla sıralanan altı 

kenarın eklemlendiği bir plana sahiptir. Giriş yönünde hazineler yer almadığı için, 

çadır eyvan biçimlidir (Şekil 3.1). 

İki direkten biri, girişin karşısında yer alan çokgen kısmın merkezine, diğeri ise 

dikdörtgenle sayebanın birleştiği yerde ortaya yerleştirilmiştir. Ayrıca, sayebanın iki 

dış ucuna birer direk daha sayebanı açık tutmak için yerleştirilmiştir.  

Dışı jengari kirpas olan çadırın dış yüzeylerinde, üst sıranın ve alt sıranın eteklerinde 

benzer bir bezeme şeridi görülür. Bu bezeme şeridinde farklı renkteki parçalar 

yanyana bir dizi halinde iliştirilmiş ve diyagonal bezemeli bir şerit hazırlanmıştır.  

On altı hazineli çadırın içi yoğun bir şekilde bezenmiştir. Hazine birimleri en altta, 

altlı üstlü palmetlerle şekillenen ve bir kaç kat halinde uygulanmış bir bezeme 

şeridiyle çepeçevre sınırlandırılmıştır. Bu şeridin üstündeki hazine birimleri, revak 

imgesini yansıtmaktadır. Hazine birimleri tek bir kordonla çerçevelenmiştir. 

Aşağıdan yukarıya doğru mimari elemanlar şöyle işlenmiştir; elemanların tümünü 

tek bir bütün olarak çerçeveleyen kordon, sütun kaidesine denk gelen noktada bu 
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elemanı, kıvrımlarla tanımlamaktadır. Bunun üstünde oldukça basık bir sütun 

gövdesi görülmektedir. Kaide ve gövde, kaidenin alt hizasından çıkan bir dal ve 

stilize yapraklarla bezelidir. Gövdenin üstünde bir kaç yapraklı bir dalla süslenmiş 

sütun başlığı yer alır. Başlığın üzerine dilimli basık kaş kemer motifi işlenmiştir. 

Kemer eğrisi sadece köşelerde belirgindir ve kemerin en üst noktası bir kıvrımla 

vurgulanmıştır. Kemer eğrilerinin içi bir laleyle sonlanan bahar çiçekli bir dalla 

doldurulmuştur. Revak birimlerinin her birinin yüzeyinde de benzer bezemeler 

görülür. Buna göre her birimin yüzeyinde alt ve üstüne palmetlerin iliştirildiği bir 

şemse motifi yer alır. Her şemse dikey simetrinin gözlendiği bir bütünlükle, ancak 

değişik renk ve motiflerle süslenmiştir. Bu birimleri üstten sınırlayan frizde stilize 

karanfil ve laleler birbirini takip etmektedir. Boş kalan alanlar farklı renkte stilize 

yapraklarla değerlendirilmiştir. Bunun üstünde, altlı üstlü palmetlerin sıralandığı bir 

şerit görülmektedir.  

Üst örtünün eteği, duvarları oluşturan alt sıraya sarkmaktadır. Eteğin üzerindeki 

şeritte duvarlardakine benzer altlı üstlü simetrik palmetlerle hazırlanmış bir dizi 

görülür. Ancak bu dizide palmetlerin kıvrımları daha detaylı işlenmiştir, içleri de 

bezemelidir. Ayrıca, palmetler üstten bulut benzeri simetrik yapraklarla bağlanmıştır. 

Örtünün eğimli yüzeyinde göze en çok çarpan bezeme öğesi yine revak birimleridir. 

Çokgen alanı örten kısımda geometrik gereklilikten ötürü, revak kemerleri yukarıy 

adoğru daha yüksek işlenmiştir. Kemer dizisinin hemen üstünde birbirini takip eden 

sekiz köşeli yıldızlarla oluşturulmuş bir şerit görülmektedir. Yıldızların her birinin 

içinde farklı renklerde altı yapraklı stilize çiçekler işlenmiş, diğer alanlar daire ve 

damla biçimindeki motiflerle doldurulmuştur. Bu dizinin üstünde, ana direkleri saran 

bezeme şeridinde ise kırmızı ve beyaz kordonlarla ana hatları çizilen ve birbirini 

takip eden mekiklerle ifade bulan bir tasarım gözlenir. Her mekikte, oldukça stilize 

bir yorumla küçük bir vazo ile bundan çıkan küçük bir demet yer almaktadır. İki 

çadır direği arasında kalan bölümde ise lotuslarla zenginleştirilmiş, rumili sarmal dal 

motifli bir dizi bulunur. Bu dizide boşluklar yine stilize bahar çiçekleri ve yapraklarla 

doldurulmuştur.  

Çadırın girişinde, genel bezeme karakterine uygun üslupta bir sayeban yer alır. 

Sayebanı çadır girişinde içeride üç yönden saran etek, iki kat bezeme şeridi ile 

işlenmiştir. En alttaki şeritte altlı üstlü simetrik olarak işlenmiş palmetler görülür. 

Palmetler farklı renklerde bir kaç kat olarak işlenmiştir. Bir üstte yer alan bezeme 
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şeridinde ise sırasıyla biri mekik şeklinde, diğeri ise dikdörtgen biçimli iki kartuş 

sıralanmaktadır. Her kartuş farklı bir anlayışla, ancak dikey simetri ekseni 

gözetilerek bezenmiştir. Kartuşlar arasında kalan yüzeylerde, vazolardan çıkarak 

boşlukları tamamen dolduran stilize bitkisel motifli bezemeler görülmektedir. 

Sayebanın dış yüzünde ise bezemeli etekler girişe göre sadece sağ ve sol taraftadır. 

Buradaki şeritte birbirini takip eden palmetlerden oluşturulmuş bir dizi görülür. 

Sayebanın ana yüzeyinde, tüm yüzeye aynı karakterde işlenmiş homojen bir bezeme 

uygulaması görülür. Ana yüzey, üç kat bezeme şeridi ile çerçevelenmiştir. En dıştaki 

bezeme şeridinde karanfiller ile bunları çepeçevre saran sarmal dallar ile stilize 

yapraklar görülür. Bu üçlü bordürün ortasındaki şeritte kıvrımlarla sınırlandırılan sıra 

sıra kartuşlar yer alır İç çerçevede ise sarmal dallar üzerine yerleştirilmiş stilize 

yapraklar ile farklı çiçekler yer alır. Sayebanın yüzeyinde, bu bordürlerin içinde, 

birbirini takip ederek homojen bir yüzey yaratan mekikli tasarım görülür. Rumi 

yapraklı dalların çerçevelediği, uçlarda palmetlerin yer aldığı bu düzende mekiklerin 

içi de yoğun bir şekilde bezenmiştir. Tüm alanlar, simetrinin her zaman gözetildiği 

bir uygulamayla baştan sona stilize çiçekler ve bitkisel motifler ile süslenmiştir 

(Şekil 3.2-3.4). 

 

ġekil 3.2 : Askeri Müze‟de korunan iki direkli, sayebanlı çadır (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 3.3 : Askeri Müze‟de korunan iki direkli, sayebanlı çadır (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 3.4 : Askeri Müze‟de korunan iki direkli, sayebanlı çadır (Yacan, 1995). 
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3.2 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Ġki Direkli Çadır 

17. Yüzyıl sonu 

Envanter no. 26380- 36381 

 

ġekil 3.5 : Askeri Müze‟de korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Çadırın planında, ortadaki dikdörtgen alanın kısa kenarlarına aralarında geniş açı 

olan sekiz parçalı birimler eklemlenmiştir. Giriş yönünde sekiz kenarlı kısmın iki 

birimi girişe ayrılmıştır. Girişin üstünde bir de sayeban yer almaktadır (Şekil 3.5). 

İki direkli çadırda direkler dikdörtgenin kısa kenarlarıının ortalarındadır (Şekil 3.6). 

Dışı jengari kirpas, içi kırmızı bogasiden imal edilmiş çadıır iç yüzeyinde, duvarları 

oluşturan alt sıradaki revak imgesini alttan sınırlayan bir kaç bezeme şeridi 

görülmektedir. Bunlardan en alttaki dizi, stilize bitkisel motiflerin altlı üstlü simetrik 

olarak sıralanmasıyla elde edilmiş; boşluklar serbest stilize yapraklarla 

doldurulmuştur. Bunun üstünde yer alan üç şeritli grupta birinci ve üçüncü sıralar 

birbirine eştir. Bu iki şeritte üç farklı helezon birbirleri içine dolanarak geometrik bir 

bezeme oluşturur. Ortada stilize bitkisel motiflerin kullanıldığı bir şerit daha görülür. 

Burada, altı yapraklı bahar çiçekleri üç sıra halinde şaşırtmalı sıralar halinde 

uygulanmıştır. Boşluklar, çiçeklerden arta kalan alanlara uygun geometrik 

bezemelerle bir kaç kat ve renkten hazırlanmıştır. Alt dizilerin üstündeki alanlara 

revak imgesini yaratan bezeme programı işlenmiştir. Her hazine bir revak birimi 

olarak hazırlanmıştır; tek bir kordonun tanımladığı çerçeve içine tüm mimari 

elemanların bir bütün olarak işlendiği bir tasarım görülür. Mimari elemanlar bu 

çerçevenin oluşturduğu kıvrımların farklılaşması yoluyla  algılanabilmektedir. Sütun 

kaidesi genişçe bir altlık oluşturmakta; üzerine sütun gövdesi yerleşmektedir. Sütun 

gövdesi ile dilimli kaş kemer arasında kalan sütun başlığı her iki taraftan birer 

kıvımla tanımlanmıştır. Mimari elemanların rahatça okunabildiği bu kompozisyonun 
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içini dolduran bezeme her mimari eleman için aynı karakterde işlenmiş, ancak 

bezemeler her eleman için ayrı ayrı programlanmıştır. Sütun kaidesindeki stilize 

bitkisel bezemeler kaidenin merkezi esas alınarak tasarlanmıştır. Sütun gövdesindeki 

motifler ise gövdenin ince uzun ifadesine vurgu yapar nitelikte birbirini takip eder. 

Sütun gövdesi ile birlikte bezenmiş başlık ve kemer arasında yer alan bir dizi yaprak, 

bu elemanların birbirinden ayrı algılanmasına yardımcı olmaktadır. Birlikte 

tasarlanmış başlık ve kemer alanı merkezi bir kompozisyonla işlenmiştir. Tüm 

yüzeyler hiç boşluk kalmaycak şekilde bezenmiştir. Revak kemerlerinin içinde 

hazine yüzeyinin ortasında merkezi bir kompozisyon görülür. En altta yayvanca bir 

vazonun üzerinden alt ve üstten kartuşların eklemlendiği büyükçe bir şemse motifi 

yükselir. Bunun üstündeki kartuşa bağlanan palmet ise kompozisyonun en tepesinde 

yer alır. Vazonun içi tabandan çıkan bir demet ile bütünüyle doldurulmuştur. Stilize 

yapraklar, goncalar ve bahar çiçekleri bu kompozisyondaki bezeme öğeleridir. 

Şemseye alt ve üstten eklemlenen kartuşların içleri de dallarla işlenmiştir. Şemselerin 

içleri her hazine biriminde değişmektedir. Kompozisyonun en üst kısmında yer alan 

palmetlerin bezemeleri de her hazinede farklıldır. Revakların üstünde, örtünün etek 

seviyesine kadar bir kaç dizi bezeme şeridi daha yer alır (Şekil 3.8). 

Örtüyü oluşturan üst sırada da benzer bir bezeme programı görülmektedir. Örtü eteği 

üçlü bir şerit grubundan oluşmaktadır. Buna göre, eteğin en ucunda stilize yaprak ve 

çiçeklerle oluşturulmuş sürekli bir dizi, bunun üstünde kalınca bir şerit yer alır. Bu 

şeritte, iki satırlık bir yazıtın yer aldığı altlı üstlü iki kartuş ve bir rozet motifi art arda 

sıralanmıştır. En üstteki şeritte ise rumili yaprakların eklemlendiği dolama dal motifi 

yer alır. Eteğin üstünde duvarları oluşturan alt sıradaki üçlü şerit gruplamasına 

benzer bir hat daha bulunmaktadır. Şeritlerin üstünde, duvarları oluşturan alt 

sıradakine eş revak birimleri görülmektedir. Revak içlerinde şemseli tasarım aynı 

karakterterde burada da yer alır. Revak birimlerini üstten üçlü bir şerit grubu 

sınırlamaktadır. Bunun üstünde çadır direklerini saran bir tasarım görülmektedir. Her 

sırada şaşırtmalı diziler halinde işlenmiş palmetlerle yüzey örüntüsü oluşturulmuştur. 

Ancak palmetlerin içleri her sırada farklı programla değerlendirilmiştir. Bahar 

çiçekleri, goncalar, hurma ağaçları gibi stilize bitkisel bezemeler tüm yüzeyi 

doldurmaktadır. İki direk arasında kalan çadır mahyası ise sarmal dallar ve stilize 

yapraklarla bezenmiş bir şeritle değerlendirilmiştir (Şekil 3.7).  
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Çadırın bir de sayebanı bulunmaktadır. Sayebanın üç taraftan sarkan etekleri üç sıra 

bezeme şeridi ile değerlendirilmiştir. En alttakinde birbirini takip eden altı köşeli 

yıldızlar ve daire motifleri görülmektedir. Ortadaki daha kalınca şeritte ise yüzeyi 

sarmalayan dallar ile arada kalan boş yüzeyleri dolduran büyükçe çiçekler 

işlenmiştir. En üstteki şeritte birbirini takip eden dört yapraklı çiçeklerden 

hazırlanmış bir dizi görülür. Sayebanın yüzeyi beşli bir şerit grubu ile 

çerçevelenmiştir. Alt, üst ve orta şeritleri iç mekanda da görülen üçlü helezonların 

yer aldığı ve boşlukların daire motifleriyle değerlendirildiği düzenle eş bir ifadededir. 

Bunlar arasında kalan şeritlerden daha dışta olanı, birbirlerine dört köşeden 

bağlanarak baklavalara bölünmüş homojen dağılımlı bir yüzey yaratan stilize 

yapraklardan oluşmaktadır; diğer alanlar çiçeklerle değerlendirilmiştir. İçteki şeritte 

altlı üstlü simetrik yerleştirilmiş üç yapraklı bir motif dizisi görülmektedir; boş kalan 

alanlar bu boşlukların geometrisine uygun olarak bezenmiştir. Sayebanın ana yüzeyi 

bir kordonla sınırlanan tek bir revak biriminden oluşmaktadır. Revak biriminin 

oturduğu tabanda, revak sütunlarının gövdesine eş kalınlıkta bir şerit yer almaktadır. 

Sütun kaidelerinin bulunması gereken noktalarda ise merkeze yönelmiş ikili 

palmetler görülmektedir. Revağın oturduğu taban, kaideler yerine yerleştirilmiş ikili 

palmet grupları, sütun gövdeleri ile sütun başlıkları, tümü stilize bitkisel motiflerle 

değerlendirilmiştir. Sütun başlığı üzerinde yer alan dilimli kaş kemer ile çerçeve 

arasında kalan yüzeyde yine bitkisel motiflerin görüldüğü ancak farklı karakterde bir 

bezeme dikkat çeker. Merkezde giriş aksında iki yönden palmetlerin eklemlendiği bir 

göbek yer alır. Bu göbek, palmetlerin eklemlendiği noktalarda biraz daha uzayarak 

mekik biçimine yaklaşmaktadır; göbeğin ortasında şeritlerle sarılı bir yıldız motifi 

vardır. Göbeği oluşturan dairesel alanı saran son bezeme şeridi ise mekik şeklindedir. 

Sarmal dallar ve çiçeklerle bezenen bu alana iki yönden palmetler iliştirilmiştir. 

Göbek çevresinde serbest duran çiçekler görülmektedir. Çiçekler iki farklı karakterde 

hazırlanmıştır. Daha büyük olanlardan ikisi göbek ile sütun başlığı ile kemerin 

birleştiği noktanın arasına işlenmiştir. Diğer ikisi sütun kaideleri yerine işlenen 

palmet grupları ile göbek arasında yer almaktadır. Küçük çiçekler ise kemerin 

altındaki alanda büyük çiçekler ile göbekten çıkan palmetler arasında her iki yönde 

de birer tanedir. Diğer dört tanesi revak biriminin altına doğru yerleştirilmiş büyük 

çiçeklerin her iki yönünde ikişer ikişer işlenmiştir (Şekil 3.9). 
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ġekil 3.6 : Askeri Müze‟de korunan iki direkli, sayebanlı çadır (Yacan, 1995). 
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ġekil 3.7 : Askeri Müze‟de korunan iki direkli, sayebanlı çadır (Yacan, 1995). 

 

ġekil 3.8 : Askeri Müze‟de korunan iki direkli, sayebanlı çadır (Yacan, 1995). 



18 

 

ġekil 3.9 : Askeri Müze‟de korunan iki direkli, sayebanlı çadır (Yacan, 1995). 

3.3 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Tek Direkli Çadır Tepesi 

17. Yüzyıl  

Envanter no. 23864 

On dört hazineli çadır tepesinin duvarları ve diğer parçalar günümüze ulaşmamıştır.  

Merkezi bir kompozisyon göze çarpar. Çadırın çatısını oluşturan parça, sütun 

kaideleriyle birlikte işlenen sütun gövdeleri aracılığıyla on dört dilime bölünmüştür. 

Sütun gövdelerinin yüzeyinde farklı renkli çiçekler görülmektedir. Çiçekler, 

üzerlerinde dairesel motiflerin yer aldığı yapraklarla birbirlerine bağlanmıştır.  

Sütun gövdeleri diğer çadırlarda görülenlere nazaran kesintisiz, ince uzun biçimlidir. 

Sütun gövdesinden çok bezeme şeritlerini anımsatmaktadır. Bu sebeple revak 

birimleri tanımlamanın yanında boyutların indirgendiği dilimliveya nervürlü  bir 

kubbeye benzer etki de bırakmaktadır.  

Dilimlerin en üst noktasında, içbükey iki kıvrımla tanımlanmış üçgen alanlar yer alır. 

İç yüzeyleri çeşitli motiflerle değerlendirilmiş bu üçgen alanlar, dilimlerin bir araya 

geldiği bir göbek oluşturmaktadır.  

Üçgen birimin altında, revak birimlerinin sütun başlıkları ile dilimli kaş kemerini 

oluşturan alan görülmektedir. Sütun başlıkları dış bükey eğriler ile, kemerler de 
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içbükey kıvrımlarla tanımlanmıştır. Kemerin hemen üstünde bir kaç kat halinde 

işlenmiş bir çiçek ve rumiler görülmektedir. Sütun başlıklarının bulunduğu alanlara 

ise sütun gövdeleri üzerindekilere benzer küçük çiçekler işlenmiştir. Çiçeklere de alt 

ve üstten rumiler eklemlenerek, tüm başlık yüzeyi doldurulmuştur. 

Dilimli kaş kemerin ortasında kordonlarla örülü helezonik bir askı sarkmaktadır. 

Kandilin ve kandil askısının her iki yanında birer çiçek ve rumili yaprakların 

belirlediği üçer motif grubu yer alır. Çadır tepesinin dışında jengari kirpas 

kullanılmıştır (Şekil 3.10). 

 

ġekil 3.10 : Askeri Müze‟de korunan tek direkli çadır tepesi (Atasoy, 2002b). 
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3.4 Armemuseum, Stockholm’de Korunan Ġki Direkli Çadır  

17. Yüzyıl 

  

ġekil 3.11 : Stockholm‟de korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Çadır iki direklidir. Ancak hazine sayısı bilinmemektedir. Yirmi hazineli olduğu 

düşünülebilir. Karşılıklı beş hazineli iki paralel duvar, aralarında geniş açı olan 

altışar hazine ile iki yönden birleşmektedir (Şekil 3.11).  

Çadırın parçaları, duvarları oluşturan alt sıra ile çadırın örtüsünü tamamlayan üst 

sıradan meydana gelmektedir.  

Duvarları oluşturan parçanın tasarımında, en altta çadır eteğini geometrik bezemeli 

bir şerit çepeçevre sarmaktadır. Bunun üstündeki şeritte ise farklı renklerde işlenmiş 

altı yapraklı çiçekler ile araları dolduran rumiler bulunmaktadır.  Bu iki şerit üzerinde 

hazineleri tanımlayan bezeme kompozisyonu, iç mekanın çepeçevre bir revakla 

sarmalandığı izlenimini yaratmaktadır. 

Revak birimleri, aşağıdan yukarıya sırasıyla, sütun kaideleri, bunların üzerindeki 

sütun gövdeleri, sütun başlıkları ile devamındaki dilimli kaş kemerlerden 

oluşmaktadır. Bu kompozisyon tek bir çerçeve içine bir bütün olarak işlenmiştir. 

Ancak çerçeve her mimari elemanın ayrı ayrı tanınabileceği surette değişen 

kıvrımlarla oluşturulmuştur. Ayrıca farklı mimari elemanlara karşılık gelen 

bölümlerde farklı bezeme detayları görülebilmektedir. Sütun kaideleri kırmızı bahar 

çiçekleri ve yeşil yapraklı dallarla bezenmiştir, bu kompozisyonun hemen üstündeki 

sütun gövdelerinin içinde ise üst üste konumlandırılmış stilize karanfiller göze 

çarpar. Sütun başlıklarını oluşturan alanlarda kaidedekine benzer bir program 

uygulanmıştır ancak bu bölümde farklı olarak, bahar çiçekleri ve dallar sütun 

gövdesinin üstüne konumlandırılmış bir vazodan çıkmaktadır. Kemerin başladığı 

noktada, bu sefer sütun başlığı üzerine yerleştirilmiş bir vazodan, kemer yüzeyini 
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tümüyle kaplayan bahar çiçekli, yapraklı ve karanfilli başka bir kompozisyon daha 

bezeme programında kendine yer bulmaktadır.  

Hazinelerin merkezlerine, revak birimlerinin ortasına şemseli bir kompozisyon 

işlenmiştir. Şemse iç içe iki katlıdır ve dikey simetrik kompozisyon özellikleri 

göstermektedir. İçteki mekik şeklindeki şemsede bahar çiçekleri ile yeşil yapraklar 

yanında, kompozisyonu en üstte sonlandıran tek bir lale görülmektedir. Merkezdeki 

bu şemseye alttan daha küçük ölçekli bir şemsenin yarısı iliştirilmiştir. Bunun içi de 

yine dikey simetrinin izlendiği bir kompozisyona sahiptir. Tüm alan karanfiller, 

bahar çiçekleri ve yapraklarla bezenmiştir. Ortadaki ana şemseye, üstten rumili 

bulutlar ve bahar çiçekleriyle bezeli bir kartuş ile bunun da hemen üstüne üst yarısı 

çok parçalı, altı tek eğrili palmet benzeri başka bir şemse yerleştirilmiştir. Revak 

birimlerinin üstünde çizgisel olarak çadırı çepeçevre saran başka bezeme şeritleri de 

görülür. Kemerli kompozisyonun üstünde, sütun kaidelerinin hemen altında yer alan 

farklı renklerde işlenmiş altı yapraklı çiçekler ile aralarını rumilerin doldurduğu 

kompozisyon daha büyük ölçekli olarak burada da uygulanmıştır. Bu şeridin hemen 

üstünde, çatıyı oluşturan üst sıranın aşağıya sarkan etekleri nedeniyle ancak kısmen 

görülebilen bir şerit daha yer almaktadır. Çatıyı oluşturan üst sıra farklı karakterdeki 

yatay şeritlerden oluşmaktadır. Buna göre en altta, duvarı oluşturan alt sıraya sarkan 

çadır eteği, alt ve üstten helezon bezemeli bordürlerle sınırlanmıştır. Arada kalan 

alan sırasıyla selvi ve karanfil demetleri ile  aradaki boş alanlar ise stilize bahar 

çiçekleri ile değerlendirilmiştir. Hemen bu sıranın üstünde çatıyı oluşturan eğimli 

alanın başladığı noktada, sırasıyla dairesel stilize çiçek motifi ile yatayda gelişen 

mekik şeklinde kartuşlar görülür. Bu bezemeli şeridin üstünde, alt sıralarda 

karşılaşılan şeritlere eş, altı yapraklı ve rumili bir sıra daha yer almaktadır. Bu sıranın 

da hemen üstünde revak imgeli kompozisyon görülmektedir. Buradaki kompozisyon, 

alt sıradaki kompozisyona oldukça benzer özellikler göstermektedir. Ancak daha 

basık bir ifadeyle işlenmiştir. Buradaki kompozisyon da mimari elemanların 

tümünün fark edilebildiği bir düzende uygulanmıştır. Sütun kaidesi, duvarları 

oluşturan alt sırada olduğu üzere kırmızı bahar çiçekleri ve yapraklarla 

doldurulmuştur. Sütun gövdesi kaidedeki demete bir dal ile bağlanmış, dikeyde 

birbirini takip eden karanfillerle süslenmiştir. Sütun başlığı, sütun gövdesinin üstüne 

oturan bir vazodan çıkan stilize çiçekler ve yapraklarla bezenmiştir. Dilimli kaş 

kemerin başladığı noktada yine bir vazo görülmektedir. Revak birimlerinin üstünde 
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görülen şeritte ise altı yapraklı çiçekler şaşırtmalı olarak yerleştirilmiştir. Buna göre, 

bir tam iki yarım çiçeğin tekrarı ile gerçekleştirilmiş bir dizi görülür. Bu şeridin 

üstünde ise yine helezonlarla hem alt ve üst şeritlerden hem de kendi içlerinde 

birbirlerinden ayrılmış niş imgesine sahip çerçeveler görülür. Çerçeve içlerinde üstte 

bir sivri kemer görülmektedir. Çerçeveler birbirlerini takip edecek şekilde iki farklı 

karakterde işlenmiştir. Her iki kompozisyonda da bir vazo ve boş alan kalmayacak 

şekilde tüm yüzeyin işlendiği bir tasarım görülür. Vazodan çıkan stilize çiçekler, 

dallar ve yapraklar her iki çerçeve tipinde de aynı karakterdedir. Buna göre merkezde 

kemerin sivri bitimine doğru yükselen yıldız çiçekleri bulunmaktadır. İki çerçeveyi 

birbirinden farklılaştıran detay ise vazoların iki yanından çıkan dal ve çiçeklerin 

biçimidir. Dallardan biri yapraklar ve karanfillerle bezenmişken, diğeri yapraklar ve 

bahar çiçekleriyle değerlendirilmiştir. En üstte görülen şeritte yıldız şeklinde çiçek 

motifleri görülmektedir. Aralarında küçük çiçeklerin yer aldığı üç farklı dairesel 

formlu motifin tekrarından oluşan bu dizide aralardaki küçük çiçeklerin üst ve 

altlarında çerçevelerin altındaki uygulamaya benzer şaşırtmalı yarım dairesel 

bezemeler göze çarpmaktadır  (Şekil 3.12).  

 

ġekil 3.12 : Armemuseum‟daki çadır, Stockholm (Atasoy, 2002b). 
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3.5 Bayerisches Armeemuseum, Ingolstadt’ta Korunan Tek Direkli On Ġki 

Kenarlı Çadır  

17. Yüzyıl 

  

ġekil 3.13 : Ingolstadt‟ta korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Çadır on ikigen planlıdır (Şekil 3.13). Duvarları oluşturan alt sıradaki on iki hazine 

şöyle uygulanmıştır; girişi de oluşturan hazinede kemere yakın biçimde kesilmiş, 

köşeleri yuvarlatılmış bir açıklık bulunmaktadır. Bunun iki yanında kapalı birer 

hazine yer alır. Bu üçlü gruplamanın yanlarında yine üçer üçer gruplanmış hazineler 

görülür. Bu gruplamalarda tüm hazineler gerektiğinde hemen hemen tamamen 

açılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Buna göre çadır eteğinde yer alan bordürün 

hemen üstünde köşeleri yuvarlatılmış, giriş hazinesindeki kemerli açıklığının yüz 

seksen derece çevrilmiş hali olarak da nitelendirilebilecek bir açıklık bulunur. Bu 

gruplamalardan girişten bakıldığında sağdakinde her üç hazinede de birer pencere 

açıklığı yer alırken, diğer yöndeki üçlü grubun ortasındakine pencere açılmamıştır. 

Girişin hemen karşısındaki üçlü hazine grubunda ise girişin iki yanındaki hazinelere 

eş, kapalı hazineler yer almaktadır. Çatıyı oluşturan bölüm ise yan yana iliştirilmiş 

on iki üçgen parçadan meydana gelmektedir (Şekil 3.14).  

Çadır, planın merkezine konumlandırılmış direğiyle tek direkli bir örnektir. Ayrıca 

bu direk dışında, hazineler arasında yer alan yuvalara sokularak saklanan kazıklar 

bulunmaktadır.  

Duvarları oluşturan  alt sıradaki hazinelerde, biri açıklıklı diğeri tamamen kapalı iki 

farklı tasarım görülür. Ancak bu iki farklı tasarımda da, açıklığı ya da kapalıysa 

yüzeyin ortasında konumlandırılmış bezemeyi mimari bütünlükle çerçeveleyen 

öğeler birbirine eştir. Çadır eteğinde,  altlı üstlü simetrik palmetlerden ifade bulan bir 

bezeme şeridi görülmektedir. Bu şeridin üstünde, çadır kazıklarının yuvalarıyla 

örtüşen alanlarda yaratılan revak imgesinin sütunları görülmektedir. Tek bir kontur 
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içine işlenmiş sütunlarda, sütun kaidesine denk düşen alan bahar çiçekleri ve yapraklı 

dallarla bezenmiştir. Sütun gövdesinde, kaidedeki demete bağlanarak yükselen ve 

aralardaki boşlukların rumi benzeri yapraklarla doldurulduğu üç tane altı yapraklı 

çiçek görülür. Sütun başlığında ise vazodan çıkarak başlığı tanımlayan kaidedekine 

eş bahar çiçekleri görülür. Sütun başlığının üstünden yükselen dilimli kaş kemer ile 

hazine çeperleri arasında kalan alan ise sütun başlığının üstünden çıkan dallara 

iliştirilmiş daha büyükçe stilize çiçeklerle bezenmiştir. Bu kompozisyonun üstündeki 

bordürde alt ve üstten helezonlarla sınırlandırılmış bir bezeme şeridi daha görülür. 

Bu şeritte de üç farklı renkte çiçek ile boşluklarda dal ve yapraklar yer alır.  

Revak birimlerinden açıklıklı olanlarda pencereli bir düzenleme izlenmektedir. 

Kırmızı bogasi üzerine işlenmiş hazinelerde pencere mimari olarak olabildiğince 

yansıtılmıştır. Şebeke kırmızı kordonlarla hazırlanmıştır. Pencere açıklığının 

çevresinde lento ve sövelere karşılık gelen alan yıldız biçimli çiçek motifleri ile 

çepeçevre sarılmıştır. Çerçeveye alt ve üst kenarlarda yarım daireye yakın, çevresi 

kıvrımlarla zenginleştirilmiş iki bezeme alanı eklenmiş, tepeleri birer palmetle 

sonlandırılmıştır. Yarım dairelerin merkezlerinin esas alındığı eksenel 

kompozisyonda stilize dal ve çiçekler de bu ifadeyi tamamlamaktadır. Gerektiğinde 

kıvrılarak pencerelerin açılmasına olanak veren parçalarda, pencere 

şebekelerindekilere benzer boyutta karelemeye gidilmiş, birimlerin her birine birer 

çiçek yerleştirilmiştir.  

Kapalı hazinelerde ise şemseli bir tasarım görülmektedir. Buna göre, pencere 

açıklıklarının üstünde yer alan yarım daire alanlardaki tasarıma eş ancak farklı 

ölçekteki bezeme programıyla bezenen şemse, yüzeyin ortasına yerleştirilmiştir. 

Şemsenin altına yine içi stilize bitkisel motiflerle bezenmiş daha küçük ölçekli yarım 

bir şemse yerleştirilmiştir. Ortadaki büyük şemsenin üstüne ise sırasıyla çevresi 

kıvrımlarla tanımlanmış mekik şeklinde yatay bir kartuş ile bunun da üstüne palmet 

benzeri başka bir bezeme yerleştirilmiştir.  

Revak birimlerinin üstünde çatıyı oluşturan örtüye kadar bir kaç sıra şerit bezeme 

görülmektedir (Şekil 3.15).  

Örtüyü oluşturan parçadan, duvarları oluşturan hazinelerin üstüne çadırın dışından 

bir etek sarkmaktadır. Bu etek alt sıra hazinelerindeki eteğe benzer yukarıya ve 

aşağıya dönük palmetlerden oluşan bir dizi ile değerlendirilmiştir.  
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ġekil 3.14 : Bayerisches Armeemuseum, Ingolstadt‟daki çadır (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 3.15 :  Bayerisches Armeemuseum, Ingolstadt‟daki çadırın hazineleri (Atasoy, 

2002b). 
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Çatıyı oluşturan üst örtü, en dışta bir kaç bezeme şeridi ile bordürlenmiştir. Örtünün 

bezeme kompozisyonunda duvarlardaki şemseli bezeme tasarımına benzer bir 

uygulama görülmektedir. Parçanın geometrisinden ötürü revak birimleri merkeze 

doğru daralmaktadır. Merkezde ise direği çepeçevre saran bir göbek alanı 

görülmektedir. Direğin oturduğu noktada şeritlerle sarılı bir yıldız yer almaktadır. 

Göbekteki en dikkat çeken bezemeler, merkezdeki dairesel alanda görülmektedir. 

Rumilerle zenginleştirilmiş dalların tanımladığı dışa doğru büyüyen mekiklerle ifade 

bulan bu bölüm göbeğe ana karakterini vermektedir. Bu mekiklerin içleri farklı ölçek 

ve karakterdeki stilize bitkisel motifler ile doldurulmuştur. Bu genişçe göbek son 

olarak iç ve dıştan helezonlu şeritlerle çerçevelenmiş bir diğer bitkisel bezemeyle 

sarılmıştır (Şekil 3.15). 

3.6 Forchentenstein ġatosu, Eisenstadt, Viyana’da Korunan Ġki Direkli Çadır 

 17. yüzyıl 

  

ġekil 3.16 : Eisenstadt, Viyana‟da korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Giriş ve girişin karşısında geniş açıyla yanyana yerleştirilmiş dörder parçanın, ortada 

bir  dikdörtgene eklemlendiği bir plan şeması görülmektedir (Şekil 3.16). Alt sırada 

girişe olanak sağlamak için açılı hazinelerden ikisi, sadece giriş açıklığı üstünde 

kemer biçimi sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. Duvarları oluşturan hazineler hafif 

eğimli olarak uygulanmıştır; üst sırada ise örtüyü oluşturan parçalar çatı işlevi 

gördüğü için oldukça eğimli yerleştirilmiştir. Girişte bağımsız bir parça kapı ya da 

gölgelik olarak kullanılmak üzere ana yapıya eklemlenmiştir. 

Çadırın doğrusal uzun kenarlarını oluşturan parçalar birbirine eş dikdörtgenler olarak 

tasarlanmıştır. Açılı bölümleri konik bir bitişle tanımlayan parçalardan üst sıradakiler 

üçgen, alt sıradakiler ise yukarı doğru daralan yamuk parçalar olarak hazırlanmıştır. 
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Çadır iki direklidir, her direk planda merkezdeki dikdörtgenin açılı parçalara bitiştiği 

kenarlarının ortasına konumlandırılmıştır. 

Dış yüzeyde jengari kirpas kumaş kullanılmıştır. Yine dışta alt ve üst sıraların 

eteğinde kırmızı ve jengari diyagonal şeritli bir sıra tüm yüzeyi çepeçevre 

sarmaktadır. İç mekanda ise kırmızı bogasi üzerine her hazinede tekrar eden bir 

bezeme programı uygulanmıştır.  

Alt sırada, mekanın revaklarla çevrili olduğu izlenimini yaratan bir düzenleme 

görülür. Her hazine kaş kemerli bir revak birimi gibi düzenlenmiştir. Her birimin 

yüzeyinde, genişçe bir sütun kaidesi üzerine bir sütun gövdesi ile bir sütun başlığı ve 

en üstte bunların taşıdığı  dilimli bir kaş kemer kompozisyonu işlenmiştir. Mimari 

elemanlar bezemede birbirinden kopuk parçalar olarak uygulanmamıştır. Bunun 

yerine içi bitkisel motiflerle bezenmiş ve kıvrımların mimari elemanlara karakter 

kazandırdığı bir uygulama görülmektedir. Revak kemerlerinin altında, çadır eteğinin 

en ucunda dış cephedekilere benzer diyagonal motifli bir şerit daha görülmektedir. 

Revak birimlerinin merkezlerinde serbest duran şemse motifleri vardır. Bunların 

altına daha küçük boyutlu yarım şemse motifleri iliştirilmiştir. Üstüne ise sırayla yine 

içleri bezemeli bir kartuş ile bunun da üstüne bezemeli bir palmet motifi 

yerleştirilmiştir. Örtüyü oluşturan üst sıradaki hazinelerde de benzer bir bezeme 

programı dikkat çeker; ancak, en üstte direkleri saran sürekli şerit, revak kemeri 

kompozisyonunun üzerini örtmektedir. Revak birimlerinin yüzeylerinde ise bu kalın 

şeritten sarkan ve duvarları oluşturan, alt sıradakilere nazaran daha küçük şemseler 

görülmektedir. Bu şemselerden de benzer boyutta palmetler sarkmaktadır. Bu 

programa ek olarak, örtüyü oluşturan hazinelerden, duvarları oluşturan hazinelerin 

üstüne doğru dökülen bezeli bir şerit daha görülmektedir.  

Çadırın, gerektiğinde sayeban ya da kapı olarak kullanılmak üzere tasarlanmış 

merkezi kompozisyonlu bir de gölgeliği bulunmaktadır. Bu parçanın merkezinde içi 

bezemeli büyük bir madalyon yer almaktadır. Sayebanın dört köşesi bu madalyonun 

dörtte biri ölçüsündeki parçalarla bezenmiştir. Sayeban dekorasyonunda bu parçalar 

dışında, gölgeliği çepeçevre saran bir de bordür görülmektedir (Şekil 3.17).       
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ġekil 3.17 : Forchtenstein Şatosu‟nda çadır (Atasoy, 2002b). 

3.7 Macar Milli Müzesi, BudapeĢte’de Korunan Ġki Direkli Çadır 

17. Yüzyıl 

  

ġekil 3.18 : Macar Milli Müzesi, Budapeşte‟de korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200.  

Çadırın planı, bir dikdörtgen alanın uzun kenarlarına giriş ve girişin karşısı yönlerde 

aralarında geniş açı olan dört kenarlı parçaların eklemlenmesiyle tanımlanmıştır 

(Şekil 3.18). Aralarında geniş açı bulunan dört kenarlı alanlardan giriş tarafındakinde 

iki hazine birimi girişi sağlamak için açık bırakılmıştır. Bunun yerine sadece kapı 

açıklığı üstünde kemer formu sağlamak üzere iki hazine birimi, kemerin yarım 

parçalarını oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Dikdörtgenin çadırın dışına gelen kısa 

kenarlarında her iki yönde ikişer hazine bulunmaktadır. Çadırın çatısını oluşturan üst 
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bölümde ise planda açılı alanlara denk gelen bölümler konik bir üst örtü oluşturur ve 

buradaki parçalar üçgen formdadır. Bu iki konik bölüm arasında ise, dikdörtgen 

formlu parçalarla eğimli bir çatı tanımlanmaktadır. 

Çadırın direkleri plan şemasında dikdörtgenin uzun kenarlarının ortasına 

konumlandırılmıştır.  

Kırmızı bogasi üzerine uygulanan bezeme programı, iç mekanda alt sırada bir revak 

imgesi yaratmaktadır. Sütun ve kemer ifadesinin izlenebildiği her birimde mimari 

elemanlar bir bütün olarak işlenmiştir. Bezemelerde işlenen kıvrımlar, aşağıdan 

yukarıya sırasıyla sütun kaidesi, sütun gövdesi, sütun başlığı ve son olarak dilimli bir 

kaş kemer tanımlamaktadır. Sütun kaidesinden kemer tepeliğine kadar süreklilik 

içinde yükselen bir dal üzerine stilize karanfiller, laleler ve bahar çiçekleri 

işlenmiştir. Hazine birimlerinin yüzeyinde, merkezde bir şemse motifi görülmektedir. 

Şemse motifine üstten bir palmet, alttan ise merkezdeki şemseden daha küçük başka 

bir şemse yarım olarak iliştirilmiştir. Her üç motif yüzeyi dallar ve stilize çiçeklerle 

değerlendirilerek tamamen doldurulmuştur. Bu bezemeler dikey simetri ekseni 

gözetilerek işlenmiştir. Ayrıca hazine birimlerinin altında çadırı çepeçevre saran 

diyagonal çizgili bir bordür de göze çaprar. 

Benzer bir program örtüyü oluşturan hazine birimlerinde de görülür. Ancak çadırın 

ana strüktürünü oluşturan direkleri ve direklerin arasında çatının mahyası olarak 

nitelendirilebilecek bölümü çepeçevre saran stilize bitki motifleriyle bezeli şerit, 

örtüdeki revak birimlerinin kemer kısımlarını örtmektedir. Bu şeritten sırasıyla 

aşağıya doğru dairesel bir şemse ile büyükçe bir palmet sarkmaktadır. Şemse ve 

palmetler de yine dikey simetrinin gözetildiği bir ifadeyle, tüm yüzeyin bezendiği bir 

programla değerlendirilmiştir. Her birimde kaş kemerlerin tepedeki şerit ile 

örtüldüğü revak dizilerinde yine duvarları oluşturan alt hazinelerdeki gibi kıvrımlarla 

tanımlanmış sütun kaideleri ve sütunlar görülmektedir. Bu mimari elemanlar da 

dallar ve stilize çiçekler ile bezenmiştir. Çatıyı oluşturan üst sıradan, alt sırada 

duvarları oluşturan hazinelerin üstüne doğru dökülen geometrik bezemeli kalınca bir 

şerit ise çadırı çepeçevre sarmaktadır (Şekil 3.19).   
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ġekil 3.19 : Macar Milli Müzesi‟nde korunan çadır (Atasoy, 2002b). 

3.8 Türckische Cammer, Staatliche Kunstsammlungen, Dresden’de Korunan 

Üç Direkli Çadır 

17. Yüzyıl 

Çadırın tüm parçaları eksiksiz biçimde günümüze ulaşamamış, kaç hazineli olduğu 

tespit edilememiştir. Ayrıca çadırın rekonstrüksyonunda kullanılan tüm parçaların da 

aynı çadıra ait olmadığı görülmektedir. Öyle olmakla beraber, birbirine eş ya da çok 

benzer çadırlara ait parçalardır. Genel hatlarıyla anlaşılabilen planında, ortada yer 

alan bir dikdörtgene giriş ve girişin karşısındaki yönlerde aralarında geniş açı 

bulunan hazinelerden tanımlı alanlar eklemlenmiştir (Şekil 3.20-3.21).  

Çadır üç direklidir. Direklerden ikisi aralarında geniş açı bulunan hazinelerin 

tanımladığı alanların merkezlerinde, diğer direk ise tam merkezde 

konumlandırılmıştır. 

Çadır yoğun şekilde bezelidir. Duvarları oluşturan alt sıranın eteğinde, palmetlerin 

altlı üstlü uygulandığı simetrik bir şerit, tüm kompozisyonu sınırlamaktadır. Bu şerit 

ile “revaklı” kompozisyon arasında, farklı stilize bitkisel motiflerin işlendiği bir kaç 
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bezeme şeridi daha görülmektedir. Revak birimlerini oluşturan mimari elemanların 

tümü tek bir konturla çervçevelendirilmiştir. Ancak bu çerçeve içinde sütun kaidesi, 

sütun gövdesi, sütun başlığı ile dilimli kaş kemerin ayrı ayrı tekrar çerçeve içine 

alındığı bir düzenleme görülür. Dış çerçevenin kıvrımlarıyla tanımlanmış sütun 

kaidesinde, en üstte bir lale ile sonlanan bir çiçek demeti görülmektedir. Kaideye 

oturan sütun gövdesinin içi ise bahar çiçekleri ile bezenmiş sarmal dallarla 

değerlendirilmiştir. Sütun başlığı ve dilimli kaş kemer ile revak kompozisyonunun 

üst sınırları arasında kalan bölüm birlikte bezenmiştir. Burada da hatai ve rumilerle 

ana hatları tanımlanmış kompozisyonda mimari elemanlar kısmen de olsa 

vurgulanmıştır. Geriye kalan alanlar ise stilize çiçek ve yapraklarla donatılmıştır.  

Revak birimlerinin merkezinde yayvanca bir vazodan çıkan kompozisyon 

görülmektedir. Vazonun ortasından sırasıyla daha dar ve yüksekçe bir vazo, daha 

sonra revak biriminin merkezini oluşturacak şekilde bir şemse ve bunların da üstünde 

bir kartuş ile son olarak bir palmet yer alır. Her hazine biriminde, bahsi geçen 

bezeme öğelerinin içleri ayrı karakterde değerlendirilmiştir. Ancak hepsinde ortak bir 

özellik olarak hatai ve rumiler yanında stilize bitkisel motiflerin de kendilerine yer 

bulduğu bir kompozisyon görülür. Ortası şemseli bu kompozisyon dışında, tüm 

hazinelerde tekrar eden bir yüzey bezemesi görülür. Buna göre, ikisi alttaki yayvanca 

vazoyu, diğer dördü ise bardaklı ve şemseli kompozisyonu iki yandan saracak 

şekilde altı stilize demet tüm hazinelere aynı şekilde uygulanmıştır. Revak 

birimlerinin üstünde, çatıyı oluşturan üst sıranın eteği kapattığı için fotoğrafta 

detayların tespit edilemediği bir kaç bezeme şeridi daha bulunur.  

Çadırın çatısını oluşturan üst sırada, duvarları oluşturan alt sıraya benzer bir revaklı 

kompozisyon görülmektedir. Alt sıraya sarkan örtü eteği bir kaç dizi şerit ile 

bezenmiştir. En altta rumili yapraklar ve dallarla oluşturulmuş sarmal bir şerit yer 

alır. Bu sıranın hemen üstünde alt ve üstten kırmızı ve mavi şeritlerle sınırlandırılmış 

kalınca bir şerit yer alır. Sırasıyla, şemse benzeri bir kaç kıvrımla tanımlı bir mekik 

ve daha sade, sadece iki eğrili bir başka mekikten oluşan bir dizi görülür. Mekiklerde 

stilize bahar çiçekleri, goncalar ve yapraklar yüzey bezemesinde uygulanmıştır. Bu 

alanlar arasında kalan bölümlerde ise boşlukların ortasından çıkan çiçekli demetler 

göze çarpmaktadır. Bu dizinin üstünde mekikli dizinin hemen altındaki uygulamaya 

bezeme öğeleri açısından eş ancak farklı renkli bir şerit yerleştirilmiştir. Revaklı 

kompozisyon ile bu şerit arasında ise hatai ve rumilerin karakter kazandırdığı şerit 
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dikkat çeker. Revak dizisi duvarları oluşturan alt sıraya eş bir uygulamayla 

şekillenmiştir. Planda yarım çokgenlere denk gelen ve konik bir çatı oluşturan 

alanlarda ise aşağıdan yukarıya doğru daralan birimler geometrik gereklilikten ötürü 

bu şekilde hazırlanmıştır. Revak birimleri ile direkleri çadırın tepesinde saran geniş 

bezeme kompozisyonu arasında, farklı renkte çiçekler ve bunları birbirine bağlayan 

rumili yaprakların oluşturduğu başka bir bezeme şeridi daha yer alır. En tepeyi 

oluşturan kompozisyonda birbirlerine eş ve her sırada şaşırtmalı olarak tekrar eden, 

ana hatları mekiklerle tanımlanmış tasarım görülür. Her biri bir kaç eğriyle 

tanımlanmış mekik şeklindeki, şaşırtmalı yerleştirilmiş alanlar her sırada farklı renk 

ve motifle değerlendirilmiştir. Farklı karakterdeki stilize çiçekler, rumili yapraklar ve 

hatailer bu kompozisyonun tasarımında kendilerine yer bulur (Şekil 3.20).  

Dışı jengari kirpas olan çadırın duvarları oluşturan alt sırası ile örtüyü oluşturan üst 

sırasının etekleri dışarıdan da bezenmiştir. Eteklerde yer alan geometrik bezeme, 

kırmızı altıgen alanlar ile bunların arasında kalan jengari üçgenden oluşmaktadır. Bu 

alanlar beyaz şeritlerle sınırlandırılmıştır. Altıgen alanların içlerine stilize çiçekler 

yerleştirilmiştir.  

Girişin üstünde, sayebanın yerleşeceği alana denk gelen ikinci etekte, duvarları 

oluşturan alt sıranın iç eteğine eş, altlı üstlü sıralanmış palmetlerle oluşturulmuş bir 

dizi görülmektedir.  

Çadıra bir de sayeban eklenmiştir. Ancak sayeban muhtemelen bu çadıra ait değildir. 

Çünkü sayeban etekleri ile çadırla sayebanın birleştiği düzlemdeki bezemeler 

birbirinden farklıdır. Sayebanın eteğinde hem içten hem de dıştan, eşkenar 

üçgenlerin tekrarının gözlendiği bezeme şeritleri yer alır. Üçgenlerin kenarları yerine 

stilize yapraklar yerleştirilmiştir. Genel motif düzeni birbiri içine geçmiş daireleri 

anımsatmaktadır. Sayeban yüzeyinin merkezinde bir madalyon yer almaktadır. Bu 

madalyonun yaklaşık dörtte bir boyutta dilimleri sayebanın bordürlerle 

sınırlandırılmış kırmızı bogasi yüzeyinin köşelerinde yer alır. Madalyonun 

merkezinde büyükçe stilize bir çiçek yer almaktadır. Bu çiçek dışarıya doğru 

büyüyen ve rumi yapraklı dallarla sınırlandırılmış mekikli bir kompozisyonla 

sarılmaktadır. Mekiklerin içleri farklı çiçek stilizasyonlarıyla değerlendirilmiştir. Bu 

genişçe alan yine bitkisel motifli iki ayrı şeritle daha sarmalanmaktadır. Madalyonlu 

alanı sarmalayan şeritlerin bezemeleri sırasıyla içeriden dışarıya doğru şöyledir; ilk 

şeritte sıra sıra dizilmiş çiçekler ile bunları birbirine bağlayan dallar ve yapraklarla 
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hazırlanmış bir kompozisyon görülür. Daha sonra, yine dal ve yaprakların eğrisel 

çizgilerle birbirine bağladığı lale, karanfil ve bahar çiçekleriyle oluşturulmuş daha 

kalınca bir şerit görülür. Bunu çevreleyen şerit, bir içteki ile aynı şekilde bezenmiştir. 

Sayeban eteğinde bordürden hemen önce yer alan dizide palmet ve lotusların 

sıralandığı bir dizi göze çarpar. Çiçek dizisinde çiçekler alttan ince dallarla, üstten 

rumili yapraklarla birbirine bağlanmaktadır. Aralarda serbest yapraklar ve başka 

stilize motifler kullanılmıştır (Şekil 3.22).  

 

ġekil 3.20 : „Türckische Cammer‟ koleksiyonundaki üç direkli çadır (Schuckelt, 

2010). 
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ġekil 3.21 :  Üç direkli çadır eksiksiz haliyle, 1942 (Staatliche Kunstsammlungen 

Dresden Tanıtım Katoloğu, 2010). 

 

ġekil 3.22 : Çadırın sayebanı (Schuckelt, 2010). 
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3.9 Friedrichstein ġatosu, Bad Wildungen’de Korunan Ġki Direkli Çadır  

17. Yüzyıl 

  

ġekil 3.23 : Friedrichstein Şatosu‟nda korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

 

Çadırın planında, ortadaki bir dikdörtgene, giriş ve girişin karşısındaki yönlerde 

aralarında geniş açıyla sıralanan dörder birim eklemlenmiştir (Şekil 3.23).  

Çadır iki direklidir. Her iki direk de plandaki dört kenarlı kısımların kısa kenar 

ortalaraına konumlandırılmıştır.  

Dikdörtgen alanın kenarlarını oluşturan hazineler dikdörtgen şeklinde, aralarında 

geniş açı olan kenarlardaki hazineler ise geometrik gereklilikten ötürü yukarı doğru 

daralacak biçimde hazırlanmıştır. Örtüyü oluşturan üst sırada da benzer bir durum 

görülür. Planda dikdörtgen alanı örten hazineler dikdörtgenlerden, açılı alanları örten 

ve örtüde konik bir geometri tanımlayan hazine parçaları üçgenlerden 

oluşturulmuştur. 

Dışı jengari kirpas, içi kırmızı bogasiden imal edilmiştir. Dışarıda, örtüyü oluşturan 

üst sıranın aşağıya sarkan eteklerinde ve duvarları oluşturan alt sıranın eteklerinde eş 

birer şerit görülür. Bu şeritlerde kırmızı ve mavi diyagonal parçaların sıralandığı bir 

dizi görülmektedir. Bu diziye benzer bir bezeme direklerin üstüne gelen alanlarda da 

uygulanmıştır (Şekil 3.24).  

İç mekanda ise duvarları oluşturan alt sırada tüm hazineleri alttan sınırlayan palmetli 

bir dizi görülür. Bu dizide palmetler altlı üstlü simetrik yerleştirilerek sürekli bir 

bezeme şeridi işlenmiştir. Bu bordürün üstünde yer alan hazine birimleri üçlü 

helezonlarla oluşturulmuş bezeme şeritleri ile birbirinden ayrılmıştır. Her hazine  

 



36 

birimi birer niş gibi işlenmiştir. Kompozisyonun üst kısmında kıvrımlarla 

tanımlanmış dilimli bir kaş kemer yer almaktadır. Kemerin altta sonlanıp bir sütun 

başlığına oturması gereken noktada kemer konturu genişleyerek yarım bir sütun 

başlığı tanımlamaktadır. Kemerin en üst noktasından hazine biriminin ortasında 

doğru beş adet mekikle oluşturulmuş kordondan bir kandil sarkmaktadır. Kandilin iç 

yüzeyi simetrik bir kompozisyonla stilize yaprak ve bahar çiçekleri ile 

doldurulmuştur. Kaş kemer ile niş çerçevesi arasındaki alanın üst köşelerinde altı 

yapraklı yıldız benzeri stilize birer çiçek ile kemer eğrisini takip edecek şekilde bu 

çiçeklere iki yönden iliştirilmiş ikişer rumili yaprak görülür. Aynı rumi ve çiçekli 

kompozisyon, yarım sütun başlığını oluşturan alanlarda daha küçük ölçüde bezeme 

programında yer alır. Yıldız benzeri çiçekler hazine yüzeyinde de görülmektedir. 

Çiçeklerden ikisi kandilin asıldığı kordonun iki yanında kordonun yarı hizasına 

yerleştirilmiştir. Bunlara ek olarak, kandilin iki yanında, yine kandilin yarısına denk 

düşen seviyede birer çiçek iliştirilmiştir. Son olarak tek bir çiçek de kandilin altına 

bezenmiştir.  

Örtüyü oluşturan üst sırada da benzer bir bezeme düzeni görülmektedir. Örtüden 

duvarları oluşturan alt sıraya sarkan etekte kalınca bir bezeme şeridi yer alır. Bu 

şeritte farklı renkte işlenmiş her sırada birbirini takip eden geometrik motifler 

kullanılmıştır. Etek kısmı, üst sıradaki niş imgesini alttan sınırlamaktadır. Üst sırada 

da her birim arasında helezonlu şeritler görülmektedir. Alt sıradan farklı olarak bir 

kaç detay dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki çadırı konik bir geometriyle örten 

üçgen birimlerde yer alır. Buna göre, dikdörtgen birimlerdeki kaş kemerlere nazaran 

daha dik ifadelendirilen kaş kemerlerin tepeleri diğer birimlere göre farklı 

bezenmiştir. Köşelerde yer alan yıldız benzeri çiçekler görülmez. Bunun yerine 

kemerin tepesinden yükselen bir demet ve bu demetin başladığı noktanın her iki 

yönünde birer küçük çiçek ile ikişer yaprak işlenmiştir. Bunun yanında kemerin en 

tepesinde, direklerin arasında yer alan bölümde yine helezonlu bir şerit niş 

birimlerini en tepede sınırlamaktadır (Şekil 3.25).  
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ġekil 3.24 : Friedrichstein Şatosu‟nda korunan çadır (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 3.25 : Friedrichstein Şatosu‟nda korunan çadırın iç mekanı (Atasoy, 2002b). 
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3.10 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Basık Kemerli Zokak  

17. - 18. yüzyıl  

Envanter no. 23706 

Zokak on hazinelidir.  

Hazinelerde küçük farklar dışında birbirini tekrarlayan bir bezeme programı görülür. 

Her hazine birimi birer sütun gövdesi ile birbirinden ayrılmaktadır. Sütunlar 

kaidesizdir. Sütun gövdeleri üzerinde yer alan sütun başlıkları yukarıya doğru 

genişlemektedir. Gövde ve başlıklar birlikte tek bir kontur içinde biçimlenmiştir. 

Başlıkları çevreleyen kordonlar sivri kıvrımlar yaparak başlığın geometrisini 

tanımlamakta ve başlığın yatay ifadesini güçlendirmektedir.  

Başlıkların üzerinde basık kemerler yer alır. Bu kemerler, birbirleri ardına sürekli 

olarak tek bir çerçeve içinde biçimlendirilmiştir. Kemer gövdeleri üzerinde, en üst 

noktada stilize bir motif görülür. Kemer gövdesi boyunca, ortadaki motifin iki 

yanında ikişer tane stilize bulut yer alır. Bunlar da en tepedeki motif gibi birkaç kat 

işlenmiştir.  

Kemer gövdesinin en üst noktasından revak yüzeyine doğru iki ince kordon 

sarkmaktadır. Bu kordonlar, birbirleri çevresinde dolanarak üç mekikli bir askı 

oluşturmaktadır. Askının ucunda yer alan kandil iki yatay hatta bölünmüştür. Alttaki 

yatay hatta kimi hazinelerde bir de birkaç katlı stilize bir motif göze çarpmaktadır 

(Şekil 3.26).  

 

ġekil 3.26 : Askeri Müze‟de korunan basık kemerli zokak (Yacan, 1995). 
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3.11 Topkapı Sarayı Müzesi, Ġstanbul’da Korunan Türk Üçgenli Zokak  

Muhtemelen 17. yüzyıl  

Etütlük 

Yukarıya doğru hafifçe daralan sütun gövdeleri hazineleri birbirinden ayırmaktadır. 

Sütun gövdeleri ile sütun başlıkları arasında sütun bileziği biçimi verilerek bezenmiş 

işleme parçaları görülmektedir. Sütunlar, prizmatik parçaların farklı renklerle ifade 

edildiği Türk üçgenli (baklavalı) başlıkları taşımaktadır. Başlıkların üstüne basık 

kemerler oturmaktadır. Bunlar iki farklı renkteki „taşlarla‟ hazırlanmıştır. Kilit 

taşından çıkan iki ince kordon birbirleri etrafında dolanarak dört boğumlu birer 

kandil askısı oluşturmuştur. Kandil, askıyla aynı renkte işlenmiştir ve içinde bezeme 

bulunmamaktadır. Ancak pek çok iç ve dış bükey eğriyle tanımlı bu kandil ayrıntılı 

bir görünüm sergilemektedir (Şekil 3.27). 

 

 

ġekil 3.27 : Topkapı Sarayı‟nda etütlük olarak saklanan zokak (Atasoy, 2002b). 
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3.12 Topkapı Sarayı Müzesi, Ġstanbul’da Korunan Dilimli KaĢ Kemerli Zokak 

Muhtemelen 17. - 18. yüzyıl  

Envanter no. 29/13 

On ve on beş hazineli iki parçadan meydana gelmektedir.  

Jengari kirpas üzerine kırmızı bogasi işlemelidir. Her hazine üzerinde birbirine eş 

revak birimleri dikkat çekmektedir. 

Revak birimlerinde sütun kaidesi işlenmemiştir. Uzun ince sütun gövdeleri sütun 

başlıklarından hemen önce hafifçe genişletilmiştir. Başlık dış bükey başlayıp iç 

bükey devam eden bir eğri ile tanımlanmıştır. Revak birimini dilimli bir kaş kemer 

tamamlamaktadır.  

Kemerin en üst noktasını oluşturan kıvrımlardan çıkan iki kordon birbirlerine 

sarmalanarak alt alta dizilen beş mekik görüntüsü oluşturmaktadır. En altta 

yüzeyinde birkaç stilize motif taşıyan kandiller asılıdır (Şekil 3.28). 

 

ġekil 3.28 :  Topkapı Sarayı Müzesi‟nde korunan dilimli kaş kemerli zokak (Atasoy, 

2002b). 
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3.13 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Sayeban/Çadır 

18. Yüzyıl 

Envanter no. 23750 

  

ġekil 3.29 : Askeri Müze, İstanbul‟da korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Örtü, dikdörtgen bir alanı kapatacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 3.29). Yan 

duvarların varlığı ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ancak yan duvarların varlığı, 

parçanın yapısı ve diğer çadırlar göz önüne alındığında çadırın orijinal tasarımında 

bulunduğu öne sürülebilir.  

Giriş yönündeki serbest iki direkle taşınmaktadır. Direklerin dışında bir de gergili ek 

bulunmaktadır.  

Çatıyı oluşturan örtü merkezi bir kompozisyonla tasarlanmıştır. Yüzeyin merkezini 

kaplayan göbek tam bir dairedir. Merkezde altı yapraklı bir çiçek yer alır. Çiçekten 

çıkan dallar stilize yaprak ve çiçeklerle bir madalyon meydana getirmektedir. Bu 

madalyon bir kaç sıra şerit ile sarılmıştır. Ortadaki dairesel bezemeyi saran şerit, 

dairesel dallar ile üzerindeki yaprak ve çiçeklerle bezenmiştir. Bu şeridin hemen 

dışındaki dizide, köşeleri yumuşatılmış zigzaglarla yüzeyi dolduran geometrik 

bezeme görülür. Bu şeridin hemen dışındaki bezemede ise farklı renkte, zayıf ifadeli 

lotuslar birbirleri ardına sıralanmıştır. Göbeğin en dış dizisini oluşturan bordürde 

zigzaglı geometrik bir bezeme görülür. Geriye kalan alanlarda ise üst üste farklı 

renkteki iki üçgen işlenerek altı köşeli yıldızlar oluşturulmuştur. Göbeğin alt ve 

üstünde üçer şemse sıralanmıştır; her birinin merkezinde altı yapraklı çiçekler yer 

alır. Üçlü şemse gruplarının arasında dış taraflarda her şemsenin arasında bir tane 

olmak üzere stilize palmetler görülmektedir. Göbeğin her iki yanında serbest motifler 

yer almaktadır. Tam ortada her iki yönde birer kartuş ve her iki yanında birer çiçek 

grubu yer alır. Göbekli kompozisyonun yer aldığı alan dört taraftan çerçeve içine 

alınmıştır. Her köşede birer üçgen parça bulunur. Merkezdeki kompozisyonu saran 
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bordür iki şerit halinde işlenmiştir. İçteki şeritte süreklilik içinde „S‟ler çizen bir 

işleme ve işleme üzerinde daire motiflleri görülmektedir. Kıvrımlar arasında kalan 

yerlerde ise ortalarında altı köşeli bir yıldızın yer aldığı altı yapraklı birer çiçek yer 

almaktadır. Dıştaki şeritte geometrik bir bezeme görülmektedir. Şerit karelemelerle 

ifade bulmaktadır. Diyagonal kare dizilerinin her birimi içine iki katlı birer daire 

işlenmiştir. Örtünün eteğinde kalınca bir şerit bezeme ve altlı üstlü palmetlerin 

simetrik olarak işlendiği bir dizi görülmektedir. Palmetlerin biçimi oldukça zayıf 

ifadelidir. Palmet içlerinde palmet geometrisine uyum sağlayan stilize bezemeler 

vardır  (Şekil 3.30-3.31). 

Örtünün arka yüzünde de bezemeler görülmektedir. Yüzeyin alt yarısının biraz 

üstüne kadar büyük yatay zigzaglar ve palmetlerle işlenmiş homojen bir 

kompozisyon yer alır. Üstteki alan ise iki eş parçaya bölünmüştür. Bu parçalardan 

her biri kaş kemerli bir çerçeveyle tanımlanmıştır. Bu dilimli iki kaş kemer oldukça 

basık işlenmiştir. Ancak kemer sivrisi vurguludur. Kaş kemerler örtünün çepere 

yakın taraflarında sırasıyla sütun başlığı ve sütun gövdesi üzerine oturmaktadır. İki 

kemerin buluştuğu orta noktada ise kemerler başlığı andıran genişçe bir alana 

oturmaktadır. Ancak başlık altında mimariyi destekleyecek bir sütun gövdesi 

bulunmaz. Bunun yerine bu alana bir kandil asılmıştır. Kemer yüzeyleri stilize 

bitkisel motiflerle bezenmiştir.  

Kaş kemerli çerçeveler içinde başka bir mimari imge daha görülmektedir. Her iki 

alanda da birbirine eş at nalı kemerli birer kompozisyon bulunur. Kısa bir sütun 

üzerine, kum saatini andıran bir sütun başlığı yerleştirilmiştir. Sütun başlığı üzerinde 

kemerin en üst noktasına kadar her iki yönde birbirini takip eden iki farklı renkte 

“taşların” sıralandığı bir düzenleme yer alır. Kemerin en üst noktasına birbirine sırt 

sırta yapıştırılmış zayıf karakterli iki palmet görülür. Buradan yüzeyin ortasında 

doğru bir kordon sarkmaktadır. Kordon, ortalarına dairelerin işlendiği alt alta 

sıralanmış altı mekikten oluşmaktadır ve altında, kaş kemerli yüzeyin merkezinde yer 

alan kandile eş bir kandil görülmektedir.  Bunların dışında yüzeyde bir kaç kat 

halinde işlenmiş stilize çiçekler ile mekik ve dairelerden meydana gelen geometrik 

bezemeler görülür (Şekil 3.32).  

Örtüyle birlikte işlenmiş gergi sayeban, örtünün yaklaşık yarısı kadardır. Uzun kenarı 

üst örtüye bitişik şekilde işlenmiştir. Sayebanın iki yanında üçgen tozluklar yer 

almaktadır. Sayebanın dekorasyonu örtünün dekorasyonuyla aynı karakterdedir. Örtü 
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ve sayebanın etekleri aynı bezeme programıyla işlenmiştir. Buradaki şeritlerde alt 

yaprakları aşağıya doğru kıvrılan lotuslar görülmektedir. Lotuslar altlı üstlü simetrik 

yerleştirilerek bir dizi tasarlanmış ve lotusların içine ve altlarına stilize çiçeklerin 

geometrilerine uygun bezemeler yerleştirilmiştir  (Şekil 3.30). 

 

ġekil 3.30 : Askeri Müze‟de korunan sayeban (Yacan, 1995). 

 

ġekil 3.31 : Askeri Müze‟de korunan sayeban (Yacan, 1995). 
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ġekil 3.32 : Askeri Müze‟de korunan sayeban (Yacan, 1995). 

3.14 Czartoryski Müzesi, Krakow’da Korunan Sayeban 

18. Yüzyılın Sonu 

  

ġekil 3.33 : Czartoryski Müzesi, Krakow‟da korunan sayebanın planı, Ölçek: 1/200.  

Çadır kareye yakın dikdörtgen planlıdır (Şekil 3.33). Giriş, dikdörtgenin kısa 

kenarlarından birinden sağlanmaktadır. Çadır bir eyvan gibi tasarlanmıştır, girişi 

kapatacak kapı ya da benzeri bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Köşelerdeki dört direkle taşınmaktadır, girişten arka duvara doğru örtü tek bir eğimle 

alçalmaktadır. Girişin önünde bir de sayeban yer almaktadır. 

Dışı jengari kirpas, içi mavi çuhadandır. Arkadaki en alçak duvar hizası diğer iki 

duvarda da korunmuş ve yüzeyler birbirine eş karakterde bezenmiştir. Yan duvarların 

bu alanların üstünde kalan üçgen kısımları, yan duvarların girişe doğru açılan üçgen 

tozluklar ile arka ve yan duvarlar arasında birleşim için değerlendirilen üçgen 

parçalar ise farklı karakterde bezemelerle değerlendirilmiştir. Tüm parçalar birbirine 
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eş üçlü bir bezeme şeridi ile alttan sınırlandırılmıştır. En alttaki bezeme şeridinde, 

üstünde goncalar bulunan bir dal „C‟ kıvrımları yaparak tüm yüzeyi doldurmaktadır. 

Aradaki boşluklara ise büyükçe çiçekler işlenmiştir. Bir üst bezeme şeridinde, alttan 

dallarla bağlanan lotus benzeri stilize çiçekler dizilmiştir. En üst şeritte de, en alt 

şerittekine benzer şekilde, üzerinde karanfiller yer alan bir dal diğer çiçekler ve 

yapraklarla kıvrımlar yaparak yüzeyi doldurmaktadır. Arka duvar bu şerit grubu 

üzerinde üç çerçeveye bölünmüştür. Çerçevelerin arasında dallarla sınırlanmış ve 

çiçeklerle değerlendirilmiş geometrik ifadeli iki farklı düşey şerit görülür. Çerçeveli 

alanlarda yaratılan mimaride tüm elemanlar ayrı ayrı fark edilebilmektedir. Sağ ve 

soldaki çerçeveler ortadaki çerçeveden farklıdır. Yanlarda yer alan çerçevelerdeki 

sütun kaideleri, profilleriyle birlikte bezenmiştir. Sütun kaidelerinin üstünde, yan 

sınırlara dayanan yivli sütun gövdeleri görülmektedir. Sütunların üstünde yukarıya 

doğru bir kıvrımla genişleyen sütun başlıkları ve yükseltilmiş kemerler yer alır.  

Kemerlerin iki yanından merkeze doğru birer çiçek sarkmaktadır. Çerçeve ile 

kemerler arasında kalan yüzeyler birer demet ile değerlendirilmiştir. Bu revak 

birimlerinin içlerinde, sütun kaideleri hizasına kadar yükselen geometrik 

kompozisyonlu bir alt kaide üzerine yerleştirilmiş bezemeler görülür. Her iki 

çerçevede de bu kaide üzerine işlenmiş selvi ağaçları ve binalar alt seviyede 

manzaralı bir kompozisyon oluşturmaktadır. Resimli alandan yüzeyin merkezine 

doğru içinde çiçeklerin olduğu büyükçe bir vazo yükselir. Her iki çerçevede benzer 

kompozisyonlar görülse de vazo ve çiçekler farklı motiflerle doldurulmuştur. 

Ortadaki birim ise diğer ikisinden tamamen farklıdır. Burada revak birimi arkadaki 

manzarayı çerçevelememektedir. Bunun yerine kır manzarası önünde serbest halde 

duran bir kemer izlenimi yaratır. Bu kemer yapısında sütun kaideleri ile kaidelere eş 

sütun başlıkları, yivli sütun gövdeleri ve yüksek kaideli sivri kemer gibi elemanlar 

bütüncül bir mimari ifade sunar.  Ancak bu kemer yapısı sütunların her iki yanında 

yer alan manzaraya ait elemanlar nedeniyle çerçeve içinde ikincil bir çerçeve olmak 

yerine çerçeve içindeki kompozisyonun izleyene daha yakın elemanlarından biri 

olarak algılanır. Kemer yapısı dışında bu çerçeve içinde yer alan bezeme programı 

diğer çerçevelerdekine benzer olarak uygulanmıştır. Bu üç çerçeve çatıyı oluşturan 

üst örtüden sarkan kalınca bir bezeme şeridi ile sınırlandırılmıştır.  

Yan duvarlarda dörder çerçeve görülmektedir. Bu çerçevelerin de içleri, arka 

duvarda yer alan üçlü grubun ortasındaki çerçeveye benzer ifadede bezenmiştir.  Bu 
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çerçeveler de üstten bitkisel motifllerle bezenmiş üç şeritle sınırlandırılmıştır. Yan 

duvarlardaki bu çerçeveli düzenlemenin üstündeki üçgen kısımlar ile girişin iki 

yanına açılan tozlukların bezeme karakterleri eştir. 

Çadırın iki yanında yer alan tozluklar tüm çadır yüksekliğinde ve yaklaşık bir metre 

genişliğinde dik üçgenlerdir. En altta tüm iç mekanı sınırlayan üçlü bezeme şeridi 

görülmektedir. Bu alanın üstünde kalınca bir şerit halinde alt ve üstten bezeme 

şeritleriyle sınırlandırılmış kartuşlar görülür. Kartuşlar iki yandan kıvrımlı çizgilerle 

sınırlıdır ve içlerinde merkezinde bir yıldız olan büyükçe bir çiçek ile bu çiçeğe 

bağlanarak yüzeyi dolduran, çiçek ve goncalarla zenginleştirilmiş dallı motifler yer 

alır. Bu kalınca şeridin üstünde dallar ile bu dalları, lale ve bahar çiçeklerinin 

süslediği başka bir bezeme şeridi yer alır. Daha sonra genişçe bir yüzey bezemesi 

görülür. Bezemenin merkezinde tabandan çıkan bir dal ve hemen üstünde 

merkezinde bir yıldızın yer aldığı sekiz yapraklı bir çiçek işlidir. Üstte, içinde 

karanfil ve lalelerin yer aldığı kıvrık iki yaprak yüzeyi iki yönde kaplamakta, bunları 

içi yine karanfil ve lalelerle bezenmiş bir selvi motifi izlemektedir. Alanın geri kalanı 

büyük ölçüde merkezdeki bu bezemeden çıkan dal ve çiçeklerle bezenmiştir. Alt 

hizalarda içi bitkisel motiflerle bezenmiş iki kartuş vardır. Üstteki bezeme şeridi ile 

tozluk kenarlarının oluşturduğu köşelerde, içleri lale ve karanfilli dallarla bezeli 

çeyrek madalyonlar görülmektedir. Bu kompozisyon üstte lale ve bahar çiçeklerinin 

sıralandığı bir bordürle sınırlandırılmıştır. Bunun da üstünde, ortasında bir yıldızın 

yer aldığı çiçek ve çevresindeki dallarla bezenmiş kartuşların sıralandığı dizi yer alır. 

Aynı dizi çadırın yan duvarlarında, kemerli çerçevelerin üst hızasında da devam 

etmektedir. Bunu izleyen lale ve karanfilli şeritten çadır örtüsüne kadar, çadırın yan 

duvarlarıyla bütünlük halinde, alt kademelerde görülen yüzey kompozisyonuna eş bir 

tasarım işlenmiştir.   

Çadırın örtüsünde merkezi bir kompozisyon görülür. Merkezde, ortasında bir çiçeğin 

bulunduğu göbek görülür. Merkezden göbeğin dış çeperlerine doğru genişleyen 

geometrik tasarımın ana karakteri dallarla tanımlanmıştır. Arada kalan boşluklar ise 

çeşitli stilize bitkisel motiflerle doldurulmuştur. Dairesel alan bir bordürle 

çevrelenmiştir. Göbeğin en dışında bir bordür daha yer alır. Daha büyükçe olan ve 

üzerindeki bahar çiçeklerinin tanımlanabildiği stilize bitkisel bir motif ile oldukça 

küçük bir motifin birbiri ardına sıralandığı kompozisyon bu dairesel şerit içinde yer 

alır. Motifler dıştan birbirlerine ince dallarla bağlanmıştır. Bu dallar, aynı zamanda 
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giriş ve girişin karşısında göbeğe eklemlenen palmetleri de kompozisyona bağlar. 

Örtü yüzeyinin dört köşesine, ortadaki göbeğin bezeme programına benzer motifler 

taşıyan çeyrek daireler yerleştirilmiştir. Ayrıca giriş eksenine göre göbeğin sağ ve 

solunda serbest geometrik birer motif daha görülmektedir. Madalyonların yer aldığı 

bu kompozisyon bitkisel bezemeli bir kaç bezeme şeridi ile çerçevelenmiştir. Çatıyı 

oluşturan üst örtüden duvarları oluşturan alt sıraya doğru bir şerit sarkmaktadır. Bu 

bezeme dizisi de alt ve üstten birbirine eş geometrik birer şerit ile sınırlandırılmıştır. 

Ortada yer alan kalınca bölümde yüzey, stilize dal, yaprak ve çiçeklerle bezenmiştir.  

Çadır sayebanının iç yüzeyinin bezemesi görülememektedir. Ancak sayeban 

eteklerinin dış bezemesi, altlı üstlü birbirini simetrik olarak izleyen zayıf ifadeli 

palmetlerin oluşturduğu bir diziden meydana gelmektedir (Şekil 3.34).  

 

 

ġekil 3.34 : Czartoryski Müzesi‟nde korunan sayeban (Atasoy, 2002b). 
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3.15 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Tek Direkli Çadır  

Sultan II. Mahmut dönemi 

Envanter no. 26537-26413 

  

ġekil 3.35 : Askeri Müze, İstanbul‟da korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Çadır merkezi planlı ve on sekiz kenarlıdır (Şekil 3.35). Cephede, tek bir giriş ve 

sekiz tane de pencere açıklığı vardır (Şekil 3.36).  

Dışı kırmızı çuha, içi güvezi atlastan imal edilmiştir. Çadırın iç yüzeyi ile çatısını 

oluşturan üst örtünün dış yüzeyi bezemelidir (Şekil 3.36).  

İç mekanda kenarları tanımlayan hazineler birer revak birimi olarak işlenmiştir. En 

altta kalınca bir şerit görülmektedir. Şerit, kıvrılarak yüzeyi dolduran bir dal üzerine 

işlenmiş karanfillerle bezenmiştir. Revak birimleri ile bu şerit arasında kalan alanda 

ise daha ince geometrik bir şerit yer alır. Revak birimlerinin üzerinde ise tek bir şerit 

yer alır. Küçük yaprak ve çiçekler tüm yüzeyi kıvrılarak dolduran bir dal üzerine 

işlenmiştir. Hazine birimlerinde dört farklı tip görülür. İkisini, üzerinde açıklık 

olmayan kapalı birimler oluşturmaktadır. Üçüncüsü, üzerinde kapı açıklığının yer 

aldığı birimdir ve dördüncüsü pencere açıklıklarıyla birlikte işlenmiştir.  

Kapalı birimleri oluşturan hazineler tüm yüzeyin işlendiği bir bezeme programı 

sunar. Konturları iki kat kordonla tanımlanmış revak birimlerinde sütun kaidesi ile 

sütun gövdesi birlikte işlenmiştir. Sütun başlıkları ile dilimli kaş kemerlerin de aynı 

çerçeve içinde bezendiği görülmektedir. Sütun kaidesi kıvrımlarla genişletilmiş bir 

yüzeyden oluşmaktadır. Kıvrımlar kaidenin tepesinde sonlanarak dikdörtgen sütun 

gövdesinin çevresini iki yönden tanımlamaktadır. Sütun gövdesi üzerinde de pek çok 

kıvrımla zenginleştirilmiş sütun başlığı ve dilimli kaş kemer görülmektedir. Kemerin 

en üst noktası sivriltilerek vurgulanmıştır. Revak birimini oluşturan, sütun kaidesi ve 

sütun gövdesinin birlikte işlendiği alan ile sütun başlığı ile kemerin birlikte bezensiği 
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her iki alanda da benzer bir bezeme programı uygulanmıştır. Buna göre alt grupta 

sütun kaidesine, üst grupta ise sütun başlığına birer vazo yerleştirilmiştir. Vazolardan 

çıkan dallar ile yaprak, gonca ve çiçekler tüm yüzeyi doldurmaktadır. Kapalı 

birimlerdeki iki tipin farklılığı, revak birimleri içinde kalan yüzeyin bezemesinden 

ötürüdür. Her ikisinde de revak zeminine toprağı ifade eden bir yüzey işlenmiştir. 

Topraktan çıkan tek bir dal, kollara ayrılarak tüm yüzeyi doldurmaktadır. 

Farklılaşma bu noktadan sonra gerçekleşmektedir. İlk düzenlemede; kollar üzerinde 

çeşitli renk ve ifadede yapraklar ve çiçekler yer alır. İkincisinde ise tüm yüzey sadece 

yapraklar ve goncalar kullanılarak bezenmiştir.  

Kapı açıklığının yer aldığı hazine birimi iki kat kumaşla işlenmiştir. İç kat yarım 

daire kemerli bir açıklık olarak şekillenmiştir. Bu kemer iç mekandaki revak kemeri 

kompozisyonunu bozmaktadır. Bu açıklığı örtmek için dışarıdan eklenen parçanın 

yüzeyinde kapalı hazinelerdekine benzer bir kompozisyon görülür. Kompozisyonda 

ikinci düzenlemede oldupu gibi dal ve goncalar yer alır.  

Dördüncü hazine düzenlemesinde pencere her bir pencere bir revak birimi içine 

işlenmiştir. Açıklıklar söveye benzer şekilde bitkisel bezeme şeritleriyle dört 

kenardan sarılmıştır. Dikdörtgen alanların alt ve üstünde de sövelerdekine benzer 

karakterde bezemeler görülür. Bu noktalarda bir kaç kıvrımla kenarları yumuşatılan 

üçgen alanlar yer alır. “Tepelik” olarak tanımlanabilecek bu alanın bitiş noktasına 

kemer sivrisine doğru yükselen bir palmet iliştirilmiştir. Revak birimleri ile pencere 

açıklığı arasında kalan alanlarda da iki yanda toprak tabandan revak kemerinin 

sivrisine doğru her iki yönden birer çiçekli ve yapraklı dal yükselmektedir. Bu dallar 

üzerindeki daha küçük kollar ve bunların üzerine yerleştirilmiş çeşitli çiçekler, 

goncalar ve yapraklar arada kalan bu alanı doldurmaktadır (Şekil 3.37).  

Çadır örtüsünün dış yüzeyinde merkezi bir kompozisyon yer alır. Direğin oturduğu 

alan bir daire şeklinde dışarıdan da güçlendirilmiş ve püsküllü bir etekle sarılmıştır. 

Etek, uçlarında palmetler yer alan bir şerit ile çevrilmiştir. Şeridin içinde palmetlerle 

ters yerleştirilmiş stilize çiçek dalları yer alır. Kompozisyon, dışa doğru genişleyen 

ve köşelerine birer palmet işlenmiş zigzag şeritlerle sarılmıştır (Şekil 3.36).  
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ġekil 3.36 : Askeri Müze‟de korunan Sultan II. Mahmut‟a ait tek direkli çadır 

(Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 3.37 : II. Mahmut‟a ait çadırın hazinelerinden görünüm (Atasoy, 2002b). 
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3.16 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Dört Direkli Çadır/Sayeban  

Sultan II. Mahmut dönemi 

Envanter no. 26379 

  

ġekil 3.38 : Askeri Müze, İstanbul‟da korunan çadırın planı, Ölçek: 1/200. 

Çadır kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Eyvan gibi tasarlanmıştır, üç tarafında 

duvarlar görülmektedir. Giriş dikdörtgenin kısa kenarından sağlanmaktadır. Önünde 

örtüye bitişik bir de dikdörtgen gölgelik yer alır (Şekil 3.38).  

Taşıyıcı direkler mekanın dört köşesinde yer almaktadır, öndeki gölgelik ise 

gerilerek taşınmaktadır.  

Dışı kırmızı çuha, içi sarı atlastan imal edilmiş ve yoğun bir şekilde bezenmiştir. 

Çadırın örtüsü, girişten girişin karşısına doğru eğimli şekilde alçalmaktadır. 

Dolayısıyla girişin karşısındaki parça en alçak duvar sırasını oluşturmaktadır. Bu 

alan dört revak birimine bölünerek işlenmiştir, iki yanında birer üçgen parça daha 

görülmektedir. Yan duvarlar ise, arka duvar yüksekliğine kadar beş revak birimi ile 

değerlendirilmiştir. Yan duvarlara da iç köşelerde birer üçgen parça eklenmiştir. Yan 

duvarların giriş taraflarında birer revak birimi ile değerlendirilmiş tozluklar yer alır. 

Eğimden dolayı yan duvarlarda revakların üstünde üçgen kısımlar ortaya çıkmıştır. 

Bu kısımlar da tamamen bezenmiştir. Çadırın örtüsü merkezi bir kompozisyonla 

bezenmiş dikdörtgen bir parçadan oluşmaktadır. Gölgelik de revak birimlerine 

bölünmüş bir kompozisyonla hazırlanmıştır.  

Tüm duvarlar en altta, farklı kalınlık ve ifadede bir kaç bezeme şeridi ile 

sınırlanmıştır. Şeritlerin bezemesinde bitkisel motifler kullanılmıştır. Duvarlarda 

görülen revak birimleri, bir kaç detay dışında birbirinin eşidir. Revak birimini 

oluşturan mimari elemanlar rahatlıkla tanımlanabilmektedir. Sütun kaidesi, sütun 
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gövdesi ve başlık ana bir çerçeve içinde işlenmiştir. Sütun başlığı gövdeden 

kopartılarak ayrı bir parça olarak tanımlanımştır. Keskin ve yumuşak kıvrımlarla 

sütun kaidesi genişçe bir birim olarak belirmiştir. Sütun gövdesi kaidenin devamı 

niteğindedir. Sütun başlığının üstü, kemere altlık oluşturacak şekilde düz işlenmiştir. 

Başlık her iki yönde bir kaç kıvrımla tanımlanmıştır. Kemerin yüzeyi en üst noktaya 

doğru genişlemektedir. Kemerlerin başlık üzerine oturan bölümleri oldukça incedir. 

Mimari elemanlar aynı karakterde işlenmiştir. Sütun başlığının merkezinde büyükçe 

bir çiçek yer alır. Kemerin en üst noktasında küçük bir çiçek sepeti, onun iki yanında 

da büyük birer çiçek yer almaktadır. İri çiçeklerle yapılan vurguların dışında eşdeğer 

bir bezeme dağılımı vardır. 

Revak birimlerinin ortasına her birimde benzer bir kompozisyon işlenmiştir. Buna 

göre en alt noktada yayvanca bir vazo ile üstünde bir şemse motifi görülmektedir. 

Şemseyi sırasıyla bir kartuş ile en tepede üst yarısı palmet benzeri, alt yarısı iç bükey 

kıvrımlarla tanımlanmış bir motif izler. Vazonun içinde merkezi bir kompozisyon 

görülür, çiçekler ve dallar tüm yüzeyi sarar. Şemse motifinde ise merkezde dairesel 

bir alan oluşturulmuş; bu alanlara bina betimleri işlenmiştir. Merkezdeki dairenin 

çevresi bitkisel bir kompozisyonla sarmalanmıştır. Farklı renk ve karakterde çiçekler 

tüm yüzeyi doldurmaktadır. Şemsenin üstünde yer alan kartuşun içinde, dalların 

geometrik bir ifade kazandığı bir kompozisyon yer alır. Kartuşun üstünde yer alan 

motifin içinde de tanımlanması zor, manzaralı kompozsiyonlar yer alır (Şekil 3.40). 

Revak kemerleri ile üstteki bordürler arasında kalan üçgen alanlarda da benzer 

biçimde birer motif bulunur. Motfilerin her biri içinde yer alan vazodan büyük bir 

çiçek ile diğer bitkisel bezemeler yükselmektedir. Revak birimlerinin üstünde bir kaç 

şerit bezeme görülmektedir. Duvarları oluşturan alt sıradaki parçaların birleştikleri 

noktalarda ve yan duvarlarda yer alan tozluklarda da benzer bir uygulama 

görülmektedir (Şekil 3.42). Buna göre, revak birimlerini oluşturan mimari öğeler 

üçgen kısmın geometrisine uygun biçimde diyagonal işlenmiştir. 

Örtünün etekleri ile yan duvarlarda revak birimlerinin üstünde kalan üçgen alanlar 

benzer şekilde hazırlanmıştır. Buralarda, şemselerin ortasında yer alan manzaralı 

kompozisyonlara benzer bir ifade görülmektedir. Gemiler, çeşmeler, köşkler, 

çadırlar, salkım söğütler, denizler, bahçeler vb. gerçekçi bir üslupla bezeme 

programında kendilerine yer bulur (Şekil 3.39-3.41).  
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Örtüde ortada bir göbekle değerlendirilmiş merkezi kompozisyon görülmektedir. 

Örtüyü oluşturan dikdörtgen parçanın yüzeyi de iki kat şerit ile sınırlıdır. Dıştaki 

bordürde birbirine eş birimlerden meydana gelen bir çerçeveleme görülmektedir. 

İçteki şeritte ise sürekli bir zigzag ile arta kalan alanların birer çiçekle 

değerlendirildiği tasarım görülmektedir.  Yüzeyin merkezinde göbek yer alır. 

Göbeğin ortasında bir kaç sıra daire iç içe işlenmiştir. Bunlar, genişçe bir madalyon 

oluşturacak şekilde bitkisel motiflerle sarılmıştır. Madalyon da bir kaç sıra bitkisel ve 

geometrik bezeme ile sarılmıştır. Göbeğin en dışında ışınsal olarak yerleşmiş 

birbirine eş on altı motif görülür. Örtünün çevresini saran şeritlerin oluşturduğu 

köşelerde, göbeğe benzer karakterde bezenmiş çeyrek madalyon dilimleri yer alır. 

Göbek ile örtü yüzeyini saran şeritler arasında giriş ve girişin karşısında, içlerinde 

birer yazıtın yer aldığı kartuşlar bulunur. Göbek ve bordürler arasında iki yan tarafta 

ise altı yapraklı dörder çiçek görülmektedir (Şekil 3.39). 

Çadırın önünde yer alan sayebanda da duvarlardaki revaklı tasarıma benzer bir 

uygulama görülmektedir. Bu alan da sıra sıra şeritlerle sınırlanmış ve sayeban iç 

yüzeyi revak birimlerine bölünmüştür. Sayeban pervazının dış yüzeyi de bir şerit ile 

bezenmiştir. Revak birimlerinin birbiri ardına sıralandığı tasarım bu şeridin bezeme 

kurgusunu oluşturmaktadır (Şekil 3.42). 

 

ġekil 3.39 : Sultan II. Mahmut‟a ait bir sayeban, Askeri  Müze (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 3.40 : II. Mahmut‟a ait sayebanın hazinelerinden detay (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 3.41 : II. Mahmut sayebanının bir hazine birimi (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 3.42 : II. Mahmut sayebanındaki tasvirlerden görünümler (Atasoy, 2002b). 
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3.17 Topkapı Sarayı Müzesi, Ġstanbul’da Korunan Dört Direkli Sayeban  

19. Yüzyıl 

Envanter no. 29/20 

  

ġekil 3.43 :  Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul‟da korunan sayebanın planı, Ölçek: 

1/200. 

Sayeban dikdörtgen bir alanı örtmektedir. Mekanı dört yandan saran duvarlardaki 

revak birimlerine bakılarak 4x5 birimlik bir dikdörtgen olarak planlandığı öne 

sürülebilir. Dikdörtgenin her köşesine birer direk yerleşmektedir (Şekil 3.43). 

Lacivert çuhadan imal edilmiştir. Bezeme dağılımında uzun kenarlara paralel, kısa 

kenarları tam ortadan kesen simetri ekseni esas alınmıştır. Madalyonların göze 

çarptığı bir bezeme kurgusu görülmektedir. Tüm yüzey uzun kenarlarda iki, kısa 

kenarlarda üç sıra şerit ile sınırlanmıştır. Kısa kenarlardaki ek şerit en içtekine eştir 

ve üzerinde dallarla birbirlerine bağlanan goncalar görülmektedir. Boş kalan alanlar 

yapraklarla değerlendirilmiştir. Ortadaki şerit daha kalıncadır, yüzeyinde birbirlerini 

ardına dikey bir şekilde sıralanmış vazolar görülür. İçinde bahar çiçekleri ve lotuslar 

yer alan vazoların üstleri de birer lotusla sonlandırılmıştır. Lotusların tepelerinden 

çıkan dallar üzerinde çeşitli çiçekler yer almaktadır.  

Örtü yüzeyinin tam ortasında merkezi vurgulu bir göbek görülmektedir. Merkezin 

dört yönünde üç çiçek dalı taşıyan vazolar görülmektedir. Boşluklar dallarla 

değerlendirilmiş ve merkezi kompozisyon sırasıyla lotus ve palmetlerin sıralandığı 

bir şerit ile sarılmıştır. Her çiçek kendi eşine bir dal ile bağlanmaktadır. Tüm 

kompozisyon, bir kaç sıra geometrik dizi ile sınırlanmıştır. Köşelerde, her biri göbeği 

oluşturan madalyonun dörrte biri ölçüsünde bezemeler işlenmiştir. Kısa kenarlarda 

çeyrek dilimler arasına birer tane de yarım madalyon eklenmiştir. Yarım madalyonlar 

ile çeyrek madalyonların oluşturduğu kurgu ile göbek arasında her iki yönde 

deiçlerinde çiçek dalları bulunan ikişer vazo yerleştirilmiştir. Ayrıca bu ikili vazo 

gruplarından biri arasında Fetih Suresi işli bir de kartuş yer alır (Atasoy, 2002b, 
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s.212). Göbek ile örtünün uzun kenarı arasında daireler ve birkaç çiçek dalıyla 

oluşturulmuş kartuş benzeri birer motif yer alır.   

Sayeban dört taraftan eteklerle sarılmıştır. Daha önce de belirtildiği üzere, 

dikdörtgenin kısa kenarlarında dört, uzun kenarlarında beş revak birimi 

bulunmaktadır. Dikdörtgenin iki uzun kenarına eklenmiş etekler birbirine eş şekilde 

bezenmiştir. Birbiri ardına sıralanmış goncalardan oluşan bir şerit eteklerin 

bordürünü oluşturur. Her revak birimi arasında dört çiçekli bir şerit yer alır. Arada 

sivri kemerli bir düzenleme yer alır. Kemer gövdeleri stilize çiçekli bir diziden 

meydana gelmiştir. Kemerlerin hemen altında içinde birer çiçeğin yer aldığı motif 

dikkat çeker. Çiçekler, alttan geometrik bezemelerle sarılmıştır. Geometrik 

bezemeler ile sivri kemerlerin gövdeleri birbirinin devamı olarak işlenmiştir. 

Kemerlerin üstünde kalan alanlarda, her iki tarafta da birer vazo ve içinden çıkan 

karanfil dalı dikkat çekmektedir. Kemerin en üst noktasından revak biriminin 

yüzeyine doğru kandil asılı bir kordon sarkar. Bu kandil ile yukarıda sözü edilen 

vazolar birbirine eştir. Kandilin iki yanında, zeminde iki büyük çiçek yer alır. Revak 

birimlerinin dışında, iki yanda yer alan dik üçgenlerde ise yine kandillerle aynı 

biçimde birer çiçekli vazo yer alır.  

Kısa kenarlara eklemlenen eteklerde iki farklı düzenleme görülür. Bu düzenleme, 

muhtemelen çadırın önü ve arkası göz önüne alınarak yapılmıştır. Arkadaki etekte, 

goncaların birbirini takip ettiği bordür uygulanmıştır. Burada oldukça sade bezenmiş 

dört revak birimi görülür. Kemer ile sütun başlığı tek bir bezeme ile biçimlenmiştir. 

Kemerlerin üstünde iki yanda vazolu birer motif görülür. Vazo, sütun başlığının 

bulunması beklenebilecek noktaya yerleştirilmiştir. Vazolardan çıkan birer dal, 

yüzeyi bezemektedir. Revak birimleri arasında kıvrımlarla ve stilize yapraklarla 

tanımlanmış şeritler yer alır. Revakların iki yanında yer alan üçgen alanlarda ise birer 

büyük çiçek işlenmiştir.  

Sayebanın ön tarafı olduğu düşünülen etek yoğun bir şekilde bezenmiştir. Ayrıca bu 

etek en dışta bir kat fazla şeritle sınırlanmıştır. Süreklilik gösteren şerit içinde 

kenarları bir kaç sıra kıvrımla tanımlanmış, yüzeylerine lotuslar işli üçgenler yer alır. 

Bu bordür içinde bir kat daha çerçeve yer alır. Diğer eteklerdeki goncaların birbiri 

ardına sıralandığı diziye eş şerit, revak birimlerini dört yönden sarmaktadır. Ön 

cephe eteğinde yer alan dörtlü revak birimi kompozsiyonu, diğer eteklerle 

karşılaştırıldığında daha özenlidir. Bir kaç kat işlenmiş ovaller üst üste sıralanarak 
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revak birimlerini yanlardan sınırlamaktadır. Sütun başlığı olması gereken yerlerde 

birer çiçek bezenmiştir. Kemerin üstünde her iki yanda vazolu birer düzenleme yer 

alır. Vazoların içinden çıkan üzerinde yaprakların yer aldığı dallar yüzeyi 

doldurmaktadır. Kemerin en üst noktasından aşağıya doğru, ucunda vazo asılı bir 

kordon sarkmaktadır. Vazonun uç noktası bir lotus ile sonlandırılmıştır. Bu vazonun 

altında ve yanlarında yer alan üçgen alanlarda birbirine eş vazolar görülür. Bunlar da, 

kemerlerin iki yanına yerleştirilen düzenlemeye benzer bir karakterde işlenmiştir. 

Köşelerdeki üçgenlerde yer alan vazoların üstünde, kemerlerin üst noktalarından 

sarkan lotuslu vazolardan yer almaktadır (Şekil 3.44-3.45).  

Giriş dışındaki diğer üç yönden sarkan pervazları saran birer şerit vardır. Bu şeritler 

farklı renkteki kumaş parçaların diyagonal bir dizi oluşturacak şekilde 

hazırlanmasıyla elde edilmiştir (Şekil 3.44).   

 

ġekil 3.44 : Topkapı Sarayı‟nda korunan dört direkli sayeban (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 3.45 :  Topkapı Sarayı‟nda korunan sayebanın hazinelerinden detay (Atasoy, 

2002b). 

3.18 Topkapı Sarayı Müzesi, Ġstanbul’da Korunan Dört Direkli Tozluklu 

Sayeban  

19. Yüzyılın başı 

Envanter no. 29/22 

  

ġekil 3.46 :  Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul‟da korunan sayebanın planı, Ölçek: 

1/200.  

Sayeban kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üç tarafı duvarlarla çevrili, bir tarafı açık 

eyvan şeklinde tasarlanmıştır. Dört köşeye yerleştirilen dört direkle taşınmakta; üst 

örtüsü girişten arkaya doğru alçalmaktadır (Şekil 3.46).  
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İç mekanda nohudi atlas kullanılmıştır. Girişin karşısında yer alan duvar, üç revak 

birimine bölünmüş; her iki yanına dik üçgen parçalar eklenmiştir. Revak birimleri alt 

ve üstten bir kaç sıra şerit ile sınırlanmıştır. Bu şeritlerden en alttaki dışındaki tümü 

bitkisel motiflerle bezelidir. En alttaki şeritte üzerinde yaprakların yer aldığı kayalar, 

bir altlık oluşturmaktadır. Kayaların biraz üzerinde serbest halde duran tek direkli 

çadırlar görülmektedir. Aralarda ağaçlar, arkada ise daha da stilize küçük çadırlar 

vardır (Şekil 3.48). Ana kompozisyonda yer alan revak birimlerini oluşturan mimari 

elemanlar kordonlarla sınırlandırılmıştır. Kıvrımlarla genişçe işlenmiş sütun kaidesi 

üzerinde dikdörtgen bir sütun görülür. Sütun başlığı, sütun gövdesinin devamı olarak 

kıvrımlarla tanımlanmıştır. Başlıklar üzerinde yer alan basık kemerlerin üçü de bir 

bütün halinde tek bir sınırlama içinde işlenmiştir.  Revak birimlerinin yüzeyinde 

tabandan yukarıya doğru sırasıyla yayvanca bir vazo, bir şemse, bir kartuş ve üst 

yarısı dışbükey, alt yarısı iç bükey kıvrımlarla tanımlanmış daha küçük bir şemse yer 

alır. Tüm bu motiflerin yüzeyleri bitkisel motfilerle bezenmiştir. Şemseli 

kompozisyon, revak birimlerinin yanında kalan üçgen alanlarda diyagonal bir 

duruşla daha küçük ölçekli olarak işlenmiştir. Basık kemerlerin aralarında, üst 

yarıları dış bükey kıvrımlarla, alt yarıları ise iki taraftan birer iç bükey kıvrımla 

tanımlanmış motifler yer alır. Yüzeyleri bezeli bu motifler, üçgen alanlarda şemseli 

kompozisyonlar gibi diyagonal bir şekilde sıkıştırılmıştır.  

Yan duvarlarda, girişin karşısındaki duvardakine benzer bir tasarım görülür. Arka 

duvarın hizasına kadar, yan duvarlarda da revak birimleri işlenmiştir. Beş adet revak 

biriminin üstünde, örtünün eğimli işlenmesinden ötürü üçgen birer parça yer alır. 

Arka duvarla yan duvarların birleştiği noktalarda da ek üçgen kısımlar görülür. 

Sayebanın açık kenarının iki tarafında da yan duvarların devamı olarak tozluklar 

eklenmiştir. Tozluğun geometrisinden ötürü en dıştaki birimin sütunu diyagonal 

işlenmiştir. Üstte kalan üçgen alanlar ise birer ağaç ile değerlendirilmiştir.  Arka 

duvar ile yan duvarların birleştiği noktalarda yer alan üçgenlerde ise serbest çiçek 

motifleri görülmektedir.  

Örtünün önünde yer alan güneşlikte de revak birimli kurgu uygulanmıştır. Ancak 

burada en alttaki çadırlı şerit kullanılmamıştır. Güneşlik, dört bir taraftan üzerinde 

büyük çiçekler taşıyan tek bir şerit ile çerçevelenmiştir (Şekil 3.47).  

Kısmen görülebildiği kadar, çadır örtüsünde merkezi bir kompozisyon izlenmektedir. 

Bu kompozisyon dört bir taraftan üzerinde bitkisel motiflerin yer aldığı şeritlerle 
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sarılıdır. Ortada bir göbek yer alır. Bordürlerle sarılmış orta yüzeyin köşelerinde ise 

bu göbeğin çeyrek dilimi ölçüsünde bezemeler görülür.  

Çadırın dışı jengari atlastan işlenmiştir.  

 

 

ġekil 3.47 : Topkapı Sarayı‟nda korunan sayebanın gölgeliği (Atasoy, 2002b). 

 

 

ġekil 3.48 : Topkapı Sarayı‟nda korunan sayebanın eteklerindeki çadırlı bordür 

(Atasoy, 2002b). 
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3.19 Topkapı Sarayı Müzesi, Ġstanbul’da Korunan Sayeban  

19. yüzyıl 

Envanter no. 29/12 

  

ġekil 3.49 :  Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul‟da korunan sayebanın planı, Ölçek: 

1/200. 

Sayeban, örtüyü meydana getiren kareye yakın bir dikdörtgen ile önünde yer alan 

parçadan meydana gelmektedir. İki kısım birlikte işlenmiştir. Girişin üstünde yer 

alan kısım örtünün yaklaşık yarısı kadardır. Ön kısımdaki dikdörtgen alana sağ ve 

soldan birer üçgen parça eklemlenmiştir (Şekil 3.49). 

Tüm alanlar bir kaç kat şeritle sınırlanmıştır. En dışta üzerinde iki renkli diyagonal 

karelemelerin olduğu bir şerit görülür. İç tarafta üçlü bir şerit grubu yer alır. Birinci 

ve üçüncü şeritlerdeki bezeme, üç helezonun birbirine dolandığı bir diziden meydana 

gelmiştir. Aradaki kalın şeritte ise yapraklı ve çiçekli bir tasarım görülür. Sayeban 

örtüsü ile öndeki parça arasında da üçlü bir şerit grubu yer alır. İlk ve son sıralarda 

helezonlu şeridin aynısı görülmektedir. Arada kalan daha kalın şeritte ise kıvrılarak 

yüzeyi dolduran bir dal üzerine çiçek ve yapraklar işlenmiştir.  

Üst örtüde büyük göbekli merkezi bir kompozisyon yer alır. Göbeğin merkezinde, 

ortasında bir çiçek ve çevresinde dalların yer aldığı şeritlerle sarılı bir madalyon 

görülür. İç ve dıştaki şeritler içinde kıvrılan bir dal üzerine yerleştirilmiş yaprak ve 

çiçek motifleri dikkat çekmektedir. Arada kalan daha kalınca şeritte de bitkisel 

motifler bulunmaktadır. Bu dairesel alanın çevresine ışınsal bir dizilişle on iki adet 

palmet yerleştirilmiştir. Dikdörtgen örtü yüzeyinin köşelerine, merkezdeki palmetli 

kompozisyonun çeyreği dilimler konumlandırılmıştır. Bunların arasında kalan 

alanlara ikişer küçük çarkıfelek yerleştirilmiştir.  

Örtüye giriş yönünde eklenmiş gergide revaklı bir tasarım görülmektedir. Ortada bir 

dikdörtgen ve bu dikdörtgene iki yandan eklemlenen dik üçgenlerle tanımlı bu alanın 
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ortadaki dikdörtgen kısmı üç eş alana bölünmüştür. Burada, mimari elemanların 

çevresinin iki kat kordonla tanımlandığı bir revak imgesi görülmektedir. Kıvrımlarla 

çizilen genişçe sütun kaidesi, üstünde yer alan sütun gövdesi ve görece gerçekçi 

olarak işlenmiş sütun başlığı tek bir çerçeve içinde işlenmiştir. Sütun başlıkları 

üzerine oturan kemerlerin üst çizgileri süreklilik içinde işlenmiştir. Kemerler, sütun 

başlığından en üst noktaya kadar hafifçe genişletilmiş; ayrıca tepede belli belirsiz bir 

sivrilik oluşturulmuştur. Her revak birimi içine birbirine eş, şemseli bir kompozisyon 

yerleştirilmiştir. En altta yayvanca bir vazo ve bunun üstünde bir şemse motifi 

görülür. Şemsenin üstünde yer alan kartuşu bir motif daha izlemektedir. Bu motif, alt 

yarısı iç bükey kıvrımlarla tanımlı bir şemse görünümündedir. Tüm motiflerin içleri 

benzer karakterde bitkisel motiflerle bezenmiştir. Kemer aralarında birer motif daha 

görülmektedir. Üçlü revak dizisinin her iki yanında boş kalan alanlar da üçer 

çarkıfelekle değerlendirilmiştir (Şekil 3.50). 

 

ġekil 3.50 :  Topkapı Sarayı‟nda korunan 19. yüzyıldan kalma bir sayeban (Atasoy, 

2002b). 
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3.20 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Sekiz ve Yedi Hazineli Çadır Etekleri  

19. Yüzyıl sonu 

Envanter no. 23629, 23693 

Çadırı oluşturan kısımlardan, yalnız duvarları meydana getiren çadır etekleri 

kalmıştır. Bu çadır etekleri sekiz ve yedi hazineli olmak üzere iki parçadır ve müzede 

farklı envanter numaraları ile kayıtlıdır. 

Her iki parçada da yanyana duran ikişer pencere açıklığı vardır. Bu pençere 

açııklıkları nedeniyle iki farklı hazine tipi görülmektedir. 

Revak birimleri olarak kurgulanan hazineler alt ve üstten bordürlenmiştir. Altta ince 

bantların kıvrımlar yaparak yüzeyi doldurduğu kalınca bir bezeme şeridi görülür. 

Kıvırmlardan arta kalan alanlarda bitkisel bezemeler işlenmiştir. Üstte ise birbirini 

tekrar eden iki şerit yer alır. Şeritlerin her birinde, birbirini takip eden mekiklerle 

oluşturulmuş iki şerit şaşırtmalı olarak üst üste yerleştirilmiştir. Mekiklerin iç 

yüzeylerinde kalan boş alanlar ise bitkisel motiflerle değerlendirilmiştir.   

Her hazine biriminde yarım daire kemerli birer revak birimi görülmektedir. Revak 

birimlerinde mimari elemanlar birer birer detaylıca işlenmiştir. Sütun kaideleri birkaç 

kat kat motif dizisi ile yukarı doğru daraltılarak işlenmiştir. Sütun kaidesinin hemen 

üstünde sütun kaidesinin devamı olarak ya da sütun bilezikleri olarak 

değerlendirilebilecek birbirine eş üst üste iki alan işlenmiştir. Sütun gövdeleri dikey 

üç şerit dizisi halinde işlenmiştir. Her biri içinde goncaların sıralandığı olduğu bu 

şeritlerden ortadaki biraz daha kalıncadır. Alttaki bilezik motifine eş iki katlı motif, 

sütun gövdelerinin sonlandığı noktalara da uygulanmıştır. Sütun başlığında ise korint 

başlığına benzer bir ifade gözlenmektedir. Başlık üzerinde aşağıdan yukarı doğru 

yükselen ince uzun yapraklar işlenerek tüm yüzey doldurulmuştur. Başlık ve 

kemerler arasında da diğer elemanlar arasında kullanılan iki katlı bilezik motifi 

bezenmiştir. Kemer gövdesi, alt ve üstten gonca dizileriyle bordürlenmiştir. Kemerin 

en üst noktasında, gövdenin üzerinde yer alan lotustan her iki yöne doğru birer dal 

çıkmaktadır. Dallar üzerinde yer alan ve gerçekçi üslupla işlenmiş yapraklar tüm 

kemer gövdesini doldurmaktadır.  

Revak birimlerinin iç yüzünde, zeminden başlayan simetrik bir kompozisyon 

görülmektedir. Pencere boşluğu olmayan hazinelerde en altta bir kaide 
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görülmektedir. Kaidenin üstünde ayaklı bir vazo görülür. Vazonun iki yanında 

serbest halde duran meanderlerden kaideye uzanan küçük perdeler iliştirilmiştir. 

Meanderlerin dışa doğru bakan üst köşelerinden çeşitli dal ve yapraklar çıkmaktadır. 

Farklı karakterlerde işlenmiş bu motifler revak yüzeylerinin alt yarısını 

doldurmaktadır. Ayaklı vazonun en geniş noktasından her iki yönde de birer gonca 

sarkmaktadır. Vazonun boynu bu noktadan sonra daralarak flüt şeklinde 

sonlanmaktadır. Vazodan çıkan demetin merkezinde lahana gibi açılan ancak uzun 

ince biçimlenmiş bir motif görülür. Motif üzerinden çıkan dallar üzerinde yapraklar, 

karanfiller ve diğer çiçekler natüralist bir üslupla bezenmiştir. Kemerin hemen 

altında, adeta kemere asılmış gibi görünen eğrisel bezeme şeritleri yer almaktadır. „S‟ 

kıvrımlarıyla asılan bu eğrisel şeritle üzerinde çeşitli yapraklar görülmektedir. 

Kemerlerin sonlandığı noktalarda, kendileri de asılan bu bezemelere iki yandan birer 

de üzüm salkımı asılmıştır. Salkımların da çeperlere bakan taraflarında, alt ve üstü 

birer çiçekle değerlendirilmiş yapraklı birer dal yer alır. Bu dallar meanderler 

üzerinden yükselen dallar ile kemere asılan eğrisel bezemeyi birleştirerek kemer 

yüzeyine bütünsel bir ifade kazandırmaktadır.  

Pencere açıklığı bulunun hazineler de benzer biçimde bezenmiştir. Ancak kaide ve 

üstünde yer alan ayaklı vazonun dışında kalan kompozisyonun merkezi büyük ölçüde 

kaybedilmiştir. Geriye kalan motiflerde çeperlere doğru itilerek deforme edilmiştir. 

Bunlar yanında diğer hazinelerde görülen üzüm salkımları ile alt ve üst 

kompozisyonu bütünleyen dallar bu hazinelerde yer almamaktadır. Pencere açıklığı 

dört yönden sürekli bir şerit ile bordürlenmiştir. Söveleri oluşturan bu şeritler 

üzerinde birbirini takip eden daireler ile içlerinde birer çiçek görülür. Sövelerin alt ve 

üstlerinde, çevreleri iç ve dış bükey kıvrımlarla tanımlı bezeme yüzeyleri 

oluşturulmuştur. Bu yüzeylerin orta noktaları bir sivri ile vurgulanmıştır. İç yüzeyleri 

çeşitli şekilde dilimlenmişlerdir. Boş alanlar geometrik ve bitkisel bezemelerle 

değerlendirilmiştir.   

Eğrisel kemer gövdeleri ile üst bordürlen arasında kalan eğrisel üçgen alanlarda da 

alt bordüre benzer karakterde bezemeler işlenmiştir (Şekil 3.51).  
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ġekil 3.51 : Askeri Müze‟de korunan çadır eteği parçasının hazinelerinden görünüm 

(Atasoy, 2002b). 

3.21 Askeri Müze, Ġstanbul’da Korunan Dokuz Hazineli Çadır Eteği  

19. Yüzyıl  

Envanter no. 23651 

Çadırdan günümüze sadece dokuz hazineli bu duvar birimi ulaşmıştır.  

Dokuz hazineden üçünde pencere açıklıkları işlenmiştir. Açıklıklar yanyana 

hazinelerde yer almaktadır.  

Bezeme programı oldukça sadedir. Çadır eteğinde hazineler arasında yer alan 

kazıkların üstüne gelen yüzeyler bezenmiştir. Yüzeylerin en altı birer sütun kaidesi 

gibi genişçe işlenmiştir. Kaidenin üstünde asma kökleri ile asmanın gövdesi 

görülmektedir. Bu bezeme en üst noktaya kadar kıvrılarak yüzeyi doldurmaktadır. 

Asma gövdesi üzerinde, yapraklar ve üzüm salkımları ile birlikte işlenmiş daha ince 

dallar çıkmaktadır. Tüm bu motifler bir kaç renkle işlenerek gölgelendirilmiş, sütun 

kaidesi ile gövdesi de mavi ve bej kordonlarla çerçevelenmiştir (Şekil 3.53).  
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Pencere açıklıkları dikey birer elips olarak tasarlanmıştır. Merkezde, açıklıkların 

yaklaşık dokuzda biri büyüklüğünde birer daire bulunmakta,  merkezden ışınsal 

şeritler dışarıya doğru genişlemektedir. Şeritler daireye tüm yüzeyleriyle 

eklemlenirken, elipsin çeperlerine sadece köşelerden bağlanmıştır. İki köşe arasında 

yarım daire bir alan, saire ve elipsi bağlayan bu şeriterden çıkartılmıştır (Şekil 3.52). 

 

ġekil 3.52 :  Askeri Müze‟de korunan II. Mahmut güneşli çadır eteği (Atasoy, 

2002b). 

 

ġekil 3.53 : Askeri Müze‟de korunan II. Mahmut güneşli çadır eteğinden detay 

(Atasoy, 2002b). 
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4.  MĠMARĠ ĠLE YAPISAL ORTAKLIKLAR 

4.1 Revak 

Günümüze ulaşmış çadırlar incelendiğinde kullanım ve işlevleri farklı üç çadır 

grubunda revak imgesinin bezeme programındaki ana eleman olduğu görülebilir. 

Temel işleviyle konaklamaya hizmet veren ve sadece çadır olarak isimlendirilen 

yapılar bu üç tipten ilkidir. İkincisi, gölgelik olarak da kullanılan ve kimi durumlarda 

hükümdara taht gibi diğer elemanlarla birlikte sahne yaratan sayebanlardır. Üçüncü 

tipi ise zokaklar oluşturur. Zokaklar, çadır yerleşkelerinde farklı karakter ve 

önemdeki çadırları birbirinden ayırmak ve bu taşınabilir saraylarda adeta sabit 

saraydaki avluları çepeçevre saran duvarlar ve revaklar gibi kullanılarak avlular 

yaratmak amacıyla  kullanılmıştır (Atasoy, 2002b, s.56).   

Sadece çadır olarak isimlendirilen ve çoğu klasik döneme tarihli günümüze ulaşan 

eserlerde revak imgesi hem duvarlara hem de örtüye işlenmiştir. Alt ve üstten birkaç 

sıra bezeme şeridi ile sınırlandırılan revakların her bir birimi bir hazine tanımlayacak 

şekilde bezenmiştir. Örtüyü oluşturan üst sırada da benzer bir durum görülür. 

Örneklerde alt sıradaki hazine birimlerinden her birinin üstüne üst sırada da bir tane 

revak birimi uygulanmıştır. Dairesel planlı çadırlarda üst sıradaki revak birimleri 

geometrik gereklilikten ötürü yukarı doğru daralarak işlenmiştir. Giriş ve karşısında 

açılı birimlerin yer aldığı çadırlarda ise sadece açılı bölümlerdeki revak birimleri 

yukarı doğru daralmaktadır. Örtüye işlenen revak birimleri de alttan bir ya da birkaç 

sıra bezeme şeridi ile sınırlandırılmışken üstte farklı bir uygulama görülür. Dairesel 

planlı çadırlarda, planın merkezinde yer alan direğin örtüyle birleştiği noktaya 

dairesel bir göbek işlenir. Giriş ve karşısındaki yönlerde açılı bölümlerin yer aldığı 

örneklerde ise direkler arasında çizgisel, açılı alanların üstüne gelen bölümlerde 

dairesel olarak işlenmiş birkaç kat şerit görülür. Sayebanlı çadırlarda, sayebanların 

tekil bir yüzey olarak ele alındığı merkezi bir tasarım görülmektedir.  

Yalnızca sayeban olarak işlev gösteren çadırlarda da benzer bir durum 

görülmektedir. Ancak sayebanlar arasında, sadece geç döneme ait eyvan benzeri 
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çadırlarda birbirini takip eden revak birimleri görülebilmektedir. Revak birimleri 

sadece duvarların bezeme programında işlenmiştir. Örtünün yüzey tasarımında ise 

merkez vurgusu korunmaktadır. Eyvan biçiminde hazırlanmış sayebanlarda, örtü 

arka duvara doğru alçalmaktadır. Bu sebeple yan duvarlar, arka duvara nazaran 

bezeme açısından daha zor bir geometriye sahiptir. Genel bezeme kurgusu arka 

duvara göre oluşturulur. Çadırlarda olduğu gibi arka duvar birkaç revak birimine 

bölünerek işlenir. Ancak bu bölümlendirme sadece görsel amaçlıdır, sayebanlar ile 

hazine birimleri arasında sayebanlar gerilerek taşınmadığı için taşıyıcılık noktasında 

bir ilişki bulunmaz. Arka duvarda yer alan revak birimleri yan duvarlara da aynı 

yükseklik ve boyutlarda işlenir. Bu nedenle revak birimleri ile örtü arasında çadırın 

genel bezeme karakterine uygun biçimde işlenen üçgen alanlar kalmaktadır.   

Revakların görüldüğü son tip ise zokaklardır. Avluları çevreleyen revaklar ile 

zokaklar arasındaki ilişkiyi, özellikle çok erken tarihli zokaklar günümüze 

ulaşmadığı için değerlendirmek zordur. Günümüze kalan örneklerde her bir zokak 

hazinesinde bir revak birimi yer alır. Bu nedenle, açık alanları revaklarla çevirme 

alışkanlığının revak birimi imgelerinden ötürü çadır yerleşkelerinde zokakların 

kullanımına yol açtığını düşünmek makul görünmektedir. Ancak genel gelişim 

çizgisini incelemek ve bu ilişkiyi çözümlemeye çalışmak daha detaylı bir araştırma 

gerektirir. Katalogda da yer alan örneklerde her bir zokak birimi farklı bezenmiştir. 

Ancak tüm örneklerde birbirini takip eden kemerli birer revak imgesi görülmektedir. 

Zokak örneklerinden birinde her bir birim dilimli bir kaş kemerle 

değerlendirilmişken, bir başkasında yer alan birimlerde klasik dönem sivri kemerleri 

görülmektedir. Sivri kemeri oluşturan yüzeyde mimarinin yansıması olarak taşlar 

birbirini takip eden iki farklı renkte işlenmiştir, ayrıca sütun başlığı da Türk üçgenli 

(baklavalı) başlık biçiminde uygulanmıştır.  

Çadırlar mimarinin yansıması olarak incelendiğinde birinci ve ikinci tipler hemen 

hemen aynı şekilde değerlendirilebilir. Ancak ilk tipte, tüm duvar yüzeylerinin aynı 

şekilde revaklarla tanımlanmış olması karşılaştırma konusunda kolaylık 

sağlamaktadır. Revaklarla çevrili bu iç mekanların mimarideki karşılıkları 

düşünüldüğünde, pek çok örnek hatırlanabilir. Örneklerin tümü, çadırlarda yaratılan 

mekan hissinin gerçek mimari elemanlar ve derinlik yerine bezemeyle sağlandığı 

akılda tutularak değerlendirilmiştir.  
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Karşılaştırma yapılan mekanlar, benzerlik derecesine göre serbest bir sıralamaya 

göre işlenmiştir. Osmanlı mimarlığındaki merkezi mekan geleneği pek çok yapı 

tipiyle çadırlar arasında benzerlik sergilemektedir. Yine hükümdar için yaratılmış 

hacimler olan sultan türbeleri benzerliği görmek açısından yararlı bir karşılaştırma 

alanı sunacaktır. Örneğin, ikisi de II. Selim döneminde Mimar Sinan‟a inşa ettirilen 

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi (1566) (Kuran, 1986, s.81) ile II. Selim Türbesi 

(1576) (Kuran, 1986, s.83) bu yönden değerlendirilebilir. Her iki türbenin planı da 

merkezdeki kubbe çevresinde kurgulanmıştır. Kubbeler her ikisinde de sekizgen 

birer çardak üzerine oturmaktadır. Çardağı oluşturan sütun ve sütun başlıkları dış 

duvardan bağımsız bir şekilde durmaktadır. Kanuni Türbesi‟nde sekizgen çardak ile 

yine bir sekizgen tanımlayan dış duvarlar arasında genişliği sabit bir koridor yer 

almaktadır (Şekil 4.1). II. Selim Türbesi‟nde ise serbest sütunlarla oluşturulmuş 

sekizgen çardak, kare planlı mekanın tam ortasına yerleştirilmiştir (Şekil 4.2). Her iki 

mekanda da, ancak özellikle dış duvarla iç mekandaki sütunların birbirine eş bir 

şema sunduğu II. Selim Türbesi‟nde durum, çadırlarda tekrar eden revak imgesiyle 

benzer bir düzeni yansıtmaktadır.  

Daha büyük ölçekli benzer bir yaklaşım camilerde de görülebilir. Yine her ikisi de 

Mimar Sinan eseri olan farklı ölçeklerde, farklı taşıyıcılık şemalarına sahip 

Süleymaniye Camisi (1557) (Kuran, 1986, s.65) ve Azapkapı‟daki Sokullu Camii 

(1578) (Kuran, 1986, s.144) bu bağlamda öne çıkmaktadır. 

Dört ayaklı çardak üzerinde yükselen kubbesiyle Süleymaniye Camisi‟nde (Şekil 

4.3) çadırlardaki gibi mekana hakim bütünsel bir revak kurgusundan söz edilemez. 

Ancak yan alanlarda, özellikle de ayaklar ile dış duvarlar arasında kalan alanlarda 

benzer bir kurulum görülmektedir. Çadırlardakine benzer bir ifadenin derinlikle 

birlikte hissedildiği mahfiller yanında caminin doğu bölümünde yer alan 

kütüphanede, kemer açıklıklarında yer alan metal şebekeler çadırlardakine benzer 

başka bir ifade sunmaktadır.  

Daha küçük ölçekli bir cami olan 1577‟de inşa edilmiş (Eyice, 1993d, s.30) 

Azapkapı‟daki Sokullu Camisi‟nde de revaklı bir kurgudan bahsedilebilir. Ana 

kubbenin sekizgen bir çardak üzerine yerleştirildiği (Şekil 4.4) caminin çardak 

sütunları ile taşıyıcı kemerlerin oluşturduğu bütünlük, pencereler ve bezeme 

elemanlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, çadırlarda bezemeyle birlikte 
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oluşturulmuş çevresel revak kurgusuna eş bir sahneden söz etmek mümkün 

olmaktadır. 

İncelenen mekanlarla yapılan karşılaştırmalarda klasik iç mekanlarda mimarinin 

yansıması olarak kimi noktalarda revak birimlerinin imgesel olarak çeşitli tekniklerle 

uygulandığı görülmektedir. Bu yüzden kimi durumlar inşa edilmiş mimari 

bağlamlarda farklı ilişkiler sonucu ortaya çıkmış olsa da benzerlik ve örtüşmelerin 

tipolojilere bağlı olmadan ortak bir mekan yaratma diliyle ilişkili olduğu 

görülmektedir. İç mekanda başka tekniklerle uygulanmış revak imgesine örnek 

olarak, Topkapı Sarayı‟nda, III. Murat Köşkü‟ne giden yol üzerinde eşiğin hemen 

yanında yer alan iki revak biriminin tasvir edildiği çini kompozisyona (Şekil 4.5) 

değinilebilir. Bu eserde de, çadırlarda olduğu gibi ikili revak birimi işlenmiştir. 

Ancak çini üzerine işlenen birimler, çadırlardakine kıyasla daha farklıdır. Kemer 

yüzeyindeki tersli düzlü palmetler, sütun başlıkları ve mimarinin yansıması olan 

malzemelerin yüzeyleri detaylıca işlenmiştir. Yalnız bu durum için çini tekniğinin 

gelişmişliği, motif zenginliği gibi detaylar göz önünde tutulmalıdır. Çiniler üzerine 

işlenmiş revak birimlerinde örnekler arttırılabilir. Revak birimleri, 1642‟de inşa 

edilen Topkapı Sarayı Sünnet Odası (Necipoğlu, 2007, s.243) çinilerinde görüldüğü 

üzere (Şekil 4.6) sivri kemerli basit bir birim gibi işlenebileceği gibi aynı zamanda 

yine Topkapı Sarayı‟ndaki Selvili Oda‟daki çok parçalı kaş kemerli revaklar (Şekil 

4.7) gibi de düzenlenmiş olabilir.  

Bunun yanında revak birimlerinin çadırlardaki gibi sabit mimaride de örtü 

bezemesinde kullanılması  karşılaşılabilen bir durumdur. 1719‟da inşası tamamlanan 

Topkapı Sarayı Enderun Kütüphanesi‟nde (Eyice, 1993a, s.115) dikdörtgen planlı 

tonozlar, çadırlarda olduğu gibi, ancak burada işleme yerine alçıyla oluşturulmuş 

alçak kabartmalar halinde kemer birimlerine bölünerek ve içleri çeşitli bitkisel 

motiflerle değerlendirilerek işlenmiştir. Ayrıca bunun yanında benzer bir durum da 

revak birimlerinin alt ve üstten birkaç kat bezeme şeridi ile sarılmış olmasıdır (Şekil 

4.8).   

Mimariyle birebir ilişkili çini, alçı kabartma gibi sanat dalları yanında, revak 

birimleri diğer sanat dallarında da görülebilir. Öncelikle çadırcılığın dokumayla 

ilişkili bir sanat birimi olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden çadır bezeme sözlüğünün 

halı ve kilimlerle benzerlik göstermesi beklenebilir bir durumdur. I. Ahmet‟in şahsi 

kullanımı için üretilmiş seccadede (Şekil 4.9) veya Bandırma (Şekil 4.10) ya da 
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Kula‟da (Şekil 4.11) imal edilen birçok örnekte genel hatlarıyla bezemeler bir revak 

birimi oluşturacak şekildedir. Ayrıca seccadeler söz konusu olduğunda Türk ve İslam 

Eserleri Müzesi‟nde yer alan bir saf seccade özellikle hatırlanmalıdır (Şekil 4.12). 

Birbirini tekrar eden revak birimlerinin işlendiği seccade adeta bir çadır eteği gibi 

düzenlenmiştir. Üzerinde namaz kılınması için üretilen seccadelerin mihrap nişini 

temsil eden bir bezeme bütünlüğü sunduğu ve bu nedenle bir revak birimi imgesini 

yansıtmadığı da akla gelebilir. Ancak mihrap nişi ile bir revak kemeri her durumda 

da mimari olarak ortak bir dil sunmaktadır. 

Kimi durumlarda kemerli tek bir birim olarak karşılaşılabilen düzenleme ile 

süreklilik gösteren kemer dizilerinden sonra, revak birimlerindeki kemer tasarımının 

genel hatlarını incelemek gerekmektedir. Her ne kadar çadır ve zokaklarda revak 

birimleri dekoratif  bir ifade ile işleniyor olsa da özellikle kemer biçimlerinin birebir 

mimari karşılıklarının bulunduğu dikkat çekmektedir. Çadırlarda karşılaşılan kemer 

biçimleri akla ilk gelen Osmanlı klasik dönem kemerlerinden farklıdır. Kemer gibi 

taşıyıcı elemanların genellikle açık bir şekilde göz önünde olduğu Osmanlı 

mimarisinde kemerler genellikle iki merkezli ve sivri olarak uygulanmıştır (Batur, 

1974, s.129). Çadırlarda sıklıkla görülen parçalı kaş kemerler ise mimaride nispeten 

daha az uygulanmıştır (Batur, 1974, s.131). Örneğin Osmanlı camilerinin giriş 

kapılarında iç cephede genellikle iç içe üç kademeli bir kemer grubu olarak 

karşılaşılan uygulamalarda dekorasyon odaklı bir yaklaşımla orta kemerin kaş kemer 

gibi sivri kemer dışında elemanlarla değerlendirildiği görülmektedir (Batur, 1974, 

s.143) (Şekil 4.13). Kaş kemer uygulamaları başka yerlerde de görülmektedir. 

Kadırga‟daki Şehit Mehmet Paşa Camisi‟nin avlu revak kemerleri (Şekil 4.14) ya da 

Sultan Selim Camisi‟ndeki büyük batı kemeri (Şekil 4.15) başka örnekler olarak 

sıralanabilir. 

Çalışma kapsamında karşılaştırma yapılan yapılar, genellikle bugüne ulaşan 

çadırlarla aynı dönemdendir. Ancak Osmanlı öncesinden, Selçuklu döneminden 

kalan bazı yapılar da mimari ve çadırların ifade ortaklıklarını açıklamakta yararlı 

olabilir. Çeşitli bölümlerde değinilen Osmanlı klasik çağ türbeleri yanında Selçuklu 

türbeleri de çadırlarla benzer revak imgesi sunar. Kayseri‟de 1279‟da yapılmış 

olduğu öne sürülen (Yetkin, 1965, s.118) Döner Kümbet (Şekil 4.16)  bu noktada 

değerlendirmeye alınabilir. Onikigen planlı türbenin cephesindeki taş dekorasyon, 

plandaki her bir kenarı vurgular nitelikte profillerle ifadesi güçlendirilmiş sivri 
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kemerli revak birimlerine bölünmüştür. Revak birimlerinin içleri bezenmiş olsa da 

bezemeler, çadırlardan farklı olarak revak geometrisinden kopuktur. Sivri kemerlerin 

üstünde ise kümbeti çepeçevre saran bezeme şeritleri dikkat çekmektedir. Silindirik 

gövdeyi örten külah üzerinde daha sade bir dekorasyon göze çarpar. Külah üzerinde 

de profillerle tanımlanmış revak birimleri çadırlarda da olduğu gibi alt hizadan külah 

teptesine doğru geometrik gereklilikten ötürü daralmaktadır. Benzer bir türbe 

mimarisiyle Erzurum‟da Çifte Minareli Medrese‟ye eklenen kümbette de 

karşılaşılmaktadır. Selçuklu döneminden bugüne ulaşan çadırlar olmadığından 

karşılaştırma yapmak doğal olarak olanaksızdır. Ancak çeşitli yazılı kaynaklardan 

daha 13. Yüzyıldan itibaren Avrupalılar‟ın Türk çadırlarına olan hayranlığı 

izlenebilmektedir (Redford, 2008, s.102), ki bu da geleneğin sürekliliğini hatırlamak 

açısından önemli bir noktadır. 1253 yılında Moğol sarayını ziyaret eden Friar 

Rubruquis tarafından çizilen ve çalışmanın Bergeron tarafından tekrar üretilen 

kopyasında görüldüğü üzere (Şekil 4.17) Moğol çadırları Selçuklu kümbetlerinin 

prototipleri olarak değerlendirilebilir (Rice, 1961, s.263). 

Türbelerle ilgili değerlendirmeler yaparken Selçuklu ve klasik  Osmanlı dönemleri 

arasında, 15. yüzyılda Çelebi Sultan Mehmet tarafından inşa edilen (Ünver, 1951, 

s.15) Yeşil Türbe mihrabıyla öne çıkmaktadır. Sekizgen planlı türbenin mihrap nişi 

çinilerle bezelidir. Niş, dilimli kaş kemerle tanımlı bir revak birimi olarak 

değerlendirilebilir. Kemerin dışı kıvrım dallarla sarmalanmıştır. Nişin merkezinde ise 

yazıtlı bir kandil asılıdır ve kandilin her iki yanında zeminden yükselen birer mum 

görülmektedir. geri kalan alanlar stilize bitkisel motiflerle bezelidir. Mihrap nişi 

dekorasyonu yanında türbede pencerelerin her iki yanında çadırlardaki revak 

birimlerinin içine de işlenen birer salbekli şemse motifi görülmektedir.  

Sabit mimari ile çadırlar arasındaki benzerliği göstermesi açısından revaklar önemli 

birer bezeme öğesi olarak değerlendirilebilir. Her ne kadar günümüze ulaşan en 

erken çadırlar klasik çağdan olduğu için çadır bezeme programına revak 

tasarımlarının ne zaman girdiği ve gelişme süreci gibi önemli noktalar 

çözümlenemiyorsa da, revaklar sabit mimari ve çadırlar arasındaki en belirgin ilişkiyi 

sunmaktadır. 
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ġekil 4.1 : Kanuni Türbesi (Kuran, 1986).   

 

ġekil 4.2 : II. Selim Türbesi (Kuran, 1986). 
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ġekil 4.3 : Süleymaniye Camisi (Kuran, 1986). 

 

ġekil 4.4 : Azapkapı Sokullu Mehmet Paşa Camisi (Eyice, 1993d). 
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ġekil 4.5 : III. Murat Köşkü‟ne giden sofadaki çini panolar. 

 

ġekil 4.6 : Topkapı Sarayı Sünnet Odası çinilerinden. 
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ġekil 4.7 : Topkapı Sarayı‟ndaki Selvili Oda‟dan çini pano. 

 

ġekil 4.8 : Topkapı Sarayı‟nda Enderun Kütüphanesi. 
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ġekil 4.9 :  I. Ahmet‟e ait seccade, Topkapı Sarayı Müzesi (Art Treasures of Turkey, 

1966). 

 

ġekil 4.10 : Bandırma üretimi bir seccade örneği, Türk ve İslam Eserleri Müzesi 

(Harris, 1977). 
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ġekil 4.11 :  Kula‟dan bir seccade örneği, Türk ve İslam Eserleri Müzesi (Harris, 

1977). 

 

ġekil 4.12 :  Türk ve İslam Eserleri Müzesi‟nden Osmanlı saf seccadesi (Atasoy, 

2002a). 
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ġekil 4.13 :  Rüstem Paşa Camisi giriş kapısının iç mekan kemer düzenleri (Batur, 

1974). 

 

ġekil 4.14 : Kadırga Sokullu Camisi avlu revak kemeri (Batur, 1974). 
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ġekil 4.15 : Sultan Selim Camisi, büyük batı kemeri (Batur, 1974). 

 

ġekil 4.16 : Kayseri‟de Döner Kümbet (Yetkin, 1965). 
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ġekil 4.17 : Bir Moğol yerleşkesi (Rice, 1961). 

4.2 Baldaken  

4.2.1 BitiĢik Baldakenler 

Yapı gövdesine bitişik sayebanlar serbest sayebanlarla benzer özellikler gösterse de, 

bu iki sayeban türü kimi noktalarda birbirlerinden farklı ifadelere sahiptir. Bu yazı 

kapsamında bu iki sayeban türünün farklılıkları açıklanacak ve aynı zamanda bitişik 

sayebanların kullanımları incelenmektedir. Değerlendirmeler yapılırken, günümüze 

kalan çadırların incelenmesinin yanında görsel kaynaklardan da yararlanılmaktadır. 

Ayrıca bitişik sayebanlar ile bunların mimarideki karşılığı olan durumlar da 

çözümlenmeye çalışılacaktır.  

Bitişik sayebanlar, serbest sayebaların aksine  tek başlarına kullanılamaz ve 

dolayısıyla da bir anlam ifade etmez. Temel işlevleri, pratik anlamda bitiştikleri çadır 

için gölgelik oluşturmaktır. Bunun yanında, kimi durumlarda önüne gerildikleri 

çadırda kapı olarak da işlev görürler. Ancak, mimariyle yapılacak karşılaştırmalarda 

da görülebileceği gibi bunlar ötesindeki amaçları, aslen bir hükümdar baldakeni gibi 

işlev görmektir.  

Günümüze kalan bitişik sayebanlar genellikle 17. yüzyıldandır. Görsel kaynaklar 

incelendiğinde, kitap resimlerinde karşılaşılan örneklerin de yine genellikle aynı 
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dönemden olduğu görülür (Şekil 4.18). Bunun yanında 18. yüzyıldan Vehbi 

Surnamesi‟ndeki kitap resimlerinde de aynı tür bitişik sayebanlar görülmektedir 

(Şekil 4.19-4.20).  

Özellikle 17. yüzyılda çadırlar birincil işlevleri olan konaklama için 

kullanılmaktaydı. Çadırlar ve önlerinde yer alan sayebanların görüldüğü kitap 

resimleri de genellikle savaş alanlarındaki yerleşkeleri konu almaktadır. Zaten önceki 

bölümlerde de değinildiği üzere bu dönemde çadırların tümü, avluları ve birincil 

yapılarıyla bir saray tanımlamak üzere kullanılmaktaydı. Bu nedenle bitişik 

sayebanlar, temsil ettikleri baldaken imgesinden önce somut işlevleri olan çadırlarla 

bütünleşik olarak düşünülmelidir. Ancak yine de unutulmamalıdır ki, sayebanlar 

hükümdara sahne oluşturma alışkanlığından ötürü bu şekilde hazırlanmıştır. 18. 

yüzyılda karşılaşılan kitap resimleri seferlerle ilişkili değilse de bitişik sayebanların 

görüldüğü durumlar, aynı şekilde çadırlarla oluşturulmuş saray yerleşkelerini 

gösteren tasvirlerdendir. 18. yüzyılda, özellikle de Lale Devri‟nde seferler yoğun 

değildir. Bundan ötürü tasvirlerde savaş alanları görülmüyorsa da Vehbi 

Surnamesi‟nde görülen çadır yerleşkeleri düğün ve şenlikler için oluşturulmuş 

alanları ifade etmektedir. 

Görsel kaynaklar, bu sayebanların nasıl kullanıldığını açıkça ifade etmektedir. 

Görüldüğü üzere, kullanım açısından serbest sayebanlardan büyük bir farklılık 

göstemezler.  Yazının ilerleyen bölümlerinde bitişik sayebanların mimarideki bitişik 

baldakenlerle olan benzerlikleri incelenecektir.  

Her ne kadar, Osmanlı mimarlığı planlama bazında oldukça katı kurallı  bir ifadeye 

sahip olsa da, küçük farklarla kimi alanlar mekansal bağlamda özelleşmiştir. Örneğin 

camiler düşünüldüğünde, avlularda kapıların yer aldığı aksların üstünü örten 

kubbeler genellikle vurgulanmıştır. Camiye ana girişin sağlandığı açıklığın önünde 

yer alan kubbe ise cami avlusundaki en özelleşmiş kubbedir. Kubbenin hemen 

altında yer alan zemin döşemesi de kubbenin özelleşmiş olduğu gibi porfir gibi farklı 

bir kaplamayla vurgulanır. Cami avlusundan, cami litürjisi açıdan en önemli alan 

olan iç mekana girilecek olması bu durumun açıklanmasına yardımcı olabilir (Smith, 

1956, s.202-205). Bu özel kubbe ile ana ibadet mekanının ilişkisi, bitişik baldaken ile 

çadır mekanı arasındaki hiyerarşik / simgesel ilişkiyi hatırlatmaktadır. 
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Aynı şekilde, özellikle de hükümdar çevresinde ve hükümdar için kurgulanan 

mimaride de benzer bir durum görülmektedir. Bu sefer camilerdeki gibi yönelimi 

sağlayan bir gereklilik  bulunmamaktadır ancak serbest baldakenlerde de açıklandığı 

üzere, izleyici için hazırlanmış mimari kurguda hükümdara berlirli bir sahne 

yaratılmaktadır. 

Serbest baldakenlerde olduğu üzere bitişik baldakenlerin mimarideki karşılıkları ilk 

olarak saraydaki örnekler üzerinden incelenebilir. Smith‟in de değindiği gibi cami 

avlularındaki aksların vurgulanması gibi Topkapı Sarayı‟nda da revakların üzerini 

örten kubbe ya da örtü sistemlerinden akslar üzerine denk gelenler vurgulanarak öne 

çıkarılmıştır. Bu Osmanlı mimarlığındaki alışkanlıkların bir devamı gibi 

görülebilecek olsa da Konstantin Kapıdağlı‟nın III. Selim‟i resmettiği tablo (Şekil 

4.21), törensel alışkanlıkları ya da daha doğru bir ifadeyle saray gelenekleriyle 

mimarinin bütünselliğini bitişik baldakenler bağlamında göstermektedir. Bab-ü 

Saade‟nin avluyu saran diğer revaklara kıyasla özelleşmiş bu bölümü, çadırların 

önünde yer alan bitişik sayebanlarla aynı amaçla kullanılmaktadır. Her ikisinde de 

bir tören sırasında kubbe gerçekten var olsun ya da sayebanlarda olduğu gibi yüzey 

bezemeleriyle temsil edilsin, hükümdar bir kurgu içine yerleştirilmektedir.  

Serbest sayebanlar kısmında değinilen İftariye Köşkü‟nün yer aldığı dördüncü 

avluda, bitişik sayebanların mimari kökenlerine örnek bir mekan yer almaktadır. 

Burada yer alan havuza doğru uzanan baldaken (Şekil 4.22), III. Ahmet‟in 

Surnamesi‟nde de görüldüğü gibi benzer bir amaçla kullanılmaktaydı. İzleyiciye 

yakın planda İftariye Köşkü‟nin de görüldüğü kitap resminde, baldaken altına 

yerleştirilmiş bir taht üzerinde III. Ahmet oturmaktadır (Şekil 4.23).   

Bitişik baldakenlere bir başka örnek de şahnişinlerdir. Özellikle de Surname-i 

Hümayun‟daki kitap resimleri akla getirilebilir. Şenlikleri İbrahim Paşa Sarayı‟nın 

bu balkonundan izleyen padişah, üstü örtülü bu mekan içine yerleştirilmiştir (Şekil 

4.24, 4.26, 4.27). Çadırlarda olduğu üzere bu şahnişin, bitişik sayebanlar gibi 

arkadaki kapı açıklığının bağlandığı sarayın uzantısı olarak düşünülebilir. Aynı 

şekilde 18. yüzyılda III. Ahmet‟in de, şenlikleri Okmeydanı‟nda kurulan çadır kentte 

yer alan ve baldaken imgesinin tekrar edildiği strüktürlerden izlenmektedir. Bu 

şahnişinlere Topkapı Sarayı‟ndan da örnek verilebilir. Fatih Köşkü‟nün Marmara‟ya 

bakan cephesinde yer alan şahnişinler de (Şekil 4.28) aynı şekilde kullanılmış 

olmalıdır. 
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Bunun yanında yine padişahın kullanımı için ayrılmış başka bir mekan daha aynı 

kategoride değerlendirilebilir. Sultan Ahmet Camisi‟nde Hünkar Kasrı‟nın dış avluya 

bakan dış sofasında da yine dış sofaların uzantısı gibi inşa edilmiş ama konsollar 

üzerinde genel kurgudan belirgin biçimde taşarak özelleşmiş bu alan (Şekil 4.25) da 

hatırlanmalıdır.  

Sonuç olarak, bitişik sayebanlar da serbest sayebanlarda olduğu üzere hem pratik 

anlamda gölgelik olarak hem de hükümdara bir sahne oluşturmak için hükümdar 

baldakeni imgesinin yansıması olarak varlık göstermektedir. Bitişik sayebanlar, 16.-

17. yüzyılda savaş alanlarındaki saray yerleşkelerinde yer alan çadırlarla birlikte 

tasarlanmıştır. 18. yüzyılda ise her ne kadar kurulum sebepleri seferler değilse de, 

şenlik ve düğün gibi nedenlerle oluşturulan çadır kentlerde yine aynı şekilde çadır 

mimarisinin ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha geç dönemlerde 

ise savaş alanlarındaki kurgunun ve genel yaşayış alışkanlıklarının değişmesi gibi 

nedenlerle çadırlar birincil işlevleri olan konaklama özelliklerini kaybetmiştir. 

Böylece çadırlar alışıldığı şekilde sadece hükümdara bir arkaplan yaratmak amacıyla 

hazırlanmaya devam etmiştir. 

 

ġekil 4.18 : III. Mehmet, Şehname-i Sultan Mehmet (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.19 : III. Ahmet Surname-i Vehbi ( Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 4.20 : III. Ahmet Surname-i Vehbi ( Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.21 :  III. Selim‟in cülus töreni, Konstantin Kapıdağlı, 1789, Topkapı Sarayı 

Müzesi (Atasoy, 2002a). 

 

 

ġekil 4.22 : Topkapı Sarayı IV. Avlu‟daki baldakenli havuz. 
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ġekil 4.23 :  Surname-i Vehbi‟de III. Ahmet‟in baldaken altında temsili (Eldem ve 

Akozan, 1981). 

 

ġekil 4.24 :  İbrahim Paşa Sarayı‟ndaki şahnişin ve tahnitçilerin geçişi (Atasoy, 

2002b). 
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ġekil 4.25 : Sultan Ahmet Camisi‟nde Hünkar Kasrı‟nın baldakenli balkonu.  

 

ġekil 4.26 : İbrahim Paşa Sarayı‟ndaki şahnişin (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.27 : İbrahim Paşa Sarayı ve balıkçılar loncasının geçişi (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 4.28 :  Topkapı Sarayı‟nda Farih Köşkü‟ndeki şahnişin (Eldem ve Akozan, 

1981). 
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4.2.2 Serbest Baldakenler 

Sayebanlar, yapısal özellikleri ve mimari kurgudaki yerlerine göre „serbest‟ ve 

„çadıra bitişik‟ sayebanlar olarak iki grupta incelenebilir. „Serbest‟ ve „bitişik‟ 

sayeban tiplerinde mimarinin yansıması olan ifade, çardak (baldaken) biçiminin veya 

imgesinin tekrarlanmasıdır. Yüzey bezemelerinde görülen kompozisyon özellikleri 

bu fikri destekler nitelikte olsa da, esas karşılaştırma ilişkisi kullanım ve mekansal 

ifade üzerindedir. 

Çadırlar ile sabit mimari karşılaştırılırken, özellikle klasik dönem çadırlarından 

günümüze örnekler ulaşmadığı için Batılı ve Osmanlı görsel kaynaklarını incelemek 

yararlı olmaktadır. 

Her iki sayeban tipinin örnekleri, dikdörtgen ya da dikdörtgene yakın bir geometriyi 

örtmektedir. „Serbest‟ sayebanlar, başka bir mekana ya da mimari kurguya ihtiyaç 

duymadan tek başlarına kullanılan ve temel amaçları örttükleri hacimde yer alan 

hükümdara tekil ve merkezi bir mekan sağlamak olan yapılardır. Sayebanlar yapısal 

olarak dört tarafları açık ya da eyvan biçiminde olabilmekte, örttükleri mekanın 

köşelerinde yer alan direklerle taşınmaktadır.  

Örnekler kronolojik olarak incelendiğinde, seferlerin gösterildiği 16.-17. yüzyıl kitap 

resimlerinde padişahın yer aldığı kompozisyonlarda çadırların, resmin arka planına 

yerleştirildiği görülmektedir. Bu kitap resimlerinde görülen serbest sayebanlar, kimi 

yerlerde örtü iç yüzey bezemesinin de görülebildiği şekilde diğer tüm yapılardan 

bağımsız bir şekilde  (Şekil 4.29-4.31), kimi yerlerde ise yurt tipi çadırın önünde yer 

alan padişahın üstünde, ancak yine de çadırdan ayrı bir şekilde resmedilmiştir (Şekil 

4.32-4.34).  Bunların yanında bir çadır yerleşkesinin resmedildiği örneklerde de 

serbest sayebanlar görülebilmektedir (Şekil 4.35-4.36). Klasik dönem çadırlarından 

günümüze ulaşan çokça örnek bulunmamaktadır. Ancak kitap resimlerinde görülen 

tasvirlere benzer mimari karşılıklara özellikle Topkapı Sarayı‟nda rastlanmaktadır.  

Topkapı Sarayı‟nda klasik dönemde inşa edilmiş, serbest baldaken veya çardak 

olarak nitelendirilebilecek strüktürler kimi yerlerde iç mekanda yer almaktadır. 

Elçilerin kabul edildiği Arz Odası‟nda yer alan baldaken bunlardan biridir. Taht, III. 

Mehmet döneminde 1597 yılında yapılmıştır (Necipoğlu, 2007, s.144-145). Tonozla 

örtülü mekanın içine hükümdar için yerleştirilmiş bu çardak, serbest sayebanlarla 

benzer özelliklere sahiptir. Benzer bir baldaken kullanımı, sultanın yatak odası olarak 
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kullanılırken zamanla kutsal emanetlerin saklandığı taht odasına dönüşen 

(Necipoğlu, 2007, s.190-192) Has Oda biriminde de görülür. Bu odanın güneybatı 

köşesinde de baldakenli bir taht yer almaktadır.  

Klasik dönem özellikleri gösteren baldakenli bu tahtlar yanında geç dönemde inşa 

edilmiş ancak klasik dönemde de yerlerinde benzerleri olduğu düşünülebilecek 

tahtlar yer almaktadır. Örneğin, Mimar Sinan tarafından 1578 yılında inşa edilen 

(Eldem, 1969, Cilt I, s.125-142) III. Murat Köşkü içine simetrik olarak yerleştirilen 

geç dönem eseri
1
 iki çardak da benzer bir anlayışla inşa edilmiştir. Hünkar 

Sofası‟nda yer alan çardak ise mekandaki bezeme programıyla ortak bir dil sunan 

tasarımıyla 18. yüzyıl özellikleri göstermektedir. Yine aynı şekilde padişah dışında 

sarayın ileri gelenlerinden Valide Sultan için de benzer bir mekan yaratılmıştır. 

Valide Sultan Dairesi‟nde yer alan baldakenli taht, tasarımıyla geç dönem üslubunu 

yansıtır. Padişah dışındaki saray erkanı için hazırlanmış baldakenli taht imgesiyle, 

Van Mour‟a ait bir tabloda da karşılaşılmaktadır (Şekil 4.49). Elçileri kabul eden 

sadrazam bir kaç basamakla yükseltilmiş bir tahtta, bir baldaken altında 

resmedilmiştir. 18. yüzyıla ait bu tablo ve diğer örnekler, mimari ve çadırlarda 

hükümdar ve çevresi için yaratılmış baldakenler bağlamında törensel geleneğin 

sürekliliğini göstermektedir.  

İç mekanlarda yer alan ve bir önceki paragrafta değinilen çardaklar düşünüldüğünde 

bu durum en basit şekilde, “kubbe altında kubbe” ya da “iki katlı baldaken” olarak 

tanımlanabilir. Bu durumun çadırlardaki yansımasına kitap resimlerinde de 

rastlanmaktadır
2
 (Şekil 4.37). Ancak resimde de görülen gergi sistemi ve örtüleriyle 

iki katlı baldakenli yurt tipi çadırlardan da günümüze ulaşan örnek yoktur. 

Saray bünyesinde yer alan klasik dönem serbest baldakenlerinden biri ise dış 

mekanda yer almaktadır. IV. Murat döneminde, 1635‟te inşa edilen (Eldem, 1969, 

Cilt I, s.286-297)  Revan Köşkü‟nün Lala Bahçesi‟ne bakan balkonu üzerinde yer 

alan küçük çardak (Şekil 4.39), mimari özellikleriyle serbest sayebanların mimari 

kökenleri hakkında fikir vermektedir. Buna ek olarak yine Topkapı Sarayı‟nın 

dördüncü avlusunda yer alan ve 1640‟ta inşa edilmiş (Eldem, 1969, Cilt I, s.331-334) 

                                                 

 
1
 Sayebanların dönemi hakkında hiçbir kaynağa ulaşılamamıştır. Ancak sayebanların tavanlarında 

barok kıvrımlı kartuşlarla oluşturulmuş göbek ile merkezinde meyveler, baldakenin basık kemerleri 

üzerinde yer alan kıvrım dal motifleriyle birlikte geç dönem olduğunu göstermektedir. 
2
 Yurt tipi bu çadır sayeban olarak değerlendirilmemiştir. Sadece hükümdar ve saray erkanına ait 

mekanlarla olan iki katlı mekan bağlamındaki benzerlik açısından tanıtılmıştır. 
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İftariye Köşkü (Şekil 4.38) de serbest sayebanların sabit mimarideki yansımalarına 

bir başka örnektir.  

Topkapı Sarayı‟nda korunan ve kullanım açısından çadır ile mimari arasında bir yere 

konumlandırılabilecek I. Ahmet tahtı
3
 (Şekil 4.42) yapısal ifadesiyle, padişahın 

bulunacağı alana bir baldakenin yerleştirilmesi alışkanlığına açıklayıcı bir örnektir. 

Serbest sayebanlarda ve dış mekan çardaklarındaki gibi üst örtüsünün sayeban -

gölgelik- olarak kullanılabilir olması açısından sayebanlarla yapısal yönden benzer 

tonoz biçimli örtüye sahip bu taht, aynı zamanda iç mekanlara yerleştirilen 

çardaklardaki temel düşünceyle de bağdaşmaktadır.  

Klasik dönem Osmanlı mimarlığında serbest sayebanlarla ilişkilendirilebilecek bir 

diğer mimari tip de açık türbelerdir. Eyüp‟teki Lala Hüseyin Paşa Türbesi gibi açık 

türbeler yapısal ve görsel ifade bağlamlarında çadırlarla, özellikle de serbest sayeban 

tipinde çadırlarla benzer özellikler gösterir. Ayrıca ölü çadırları hatırlanırsa işlevsel 

bir benzerlik de başka bir çadır tipiyle kurulabilir. 

Günümüze gelebilen serbest sayebanlardan en erken tarihli örnekler ancak 18. 

yüzyıla kadar gitmektedir. 19. yüzyıldan ise sadece bir üst örtü ile bu üst örtünün 

dört bir yanından sarkan eteklerden oluşan örnek dışında (Şekil 3.44-3.45) hepsi 

eyvan biçimindedir.  

Mimari dekorasyon detaylarında farklılaşmalar olsa da, açık sayebanların hükümdar 

baldakeni olarak kullanılmasına devam edilmiştir. Görsel kaynaklarda bu konuda 

fikir verebilecek bir sahne III. Ahmet Surnamesi‟nde görülmektedir (Şekil 4.43). 

Topkapı Sarayı‟ndaki Adalet Kulesi‟nin çadır olarak ifade bulduğu bu resimde
4
 

padişah bir baldaken altına yerleştirilmiştir. Bilinen örnekler arasında Adalet 

Kulesi‟ni temsil eden bu tip bir çadır örneği günümüze ulaşamamıştır.  

Eyvan formundaki sayebanlar da kitap resimlerinde görülebilmektedir. Tasvirlerde 

günümüze kadar gelebilen eyvan biçimli çadır örneklerinden daha stilize bir bezeme 

kompozisyonu işlenmiş olsa da, büyük olasılıkla yansıtılan mekan eyvan, 

formundadır (Şekil 4.44).  

                                                 

 
3
 Nurhan Atasoy, tahtın kökenini Bahçe Köşkü geleneğine bağlamaktaysa da konuyla ilgili detaylı bir 

çözümleme sunmamaktadır (Atasoy, 2004, s.17-18). 
4
 Adalet Kulesinin çadırlar özelinde çözümlenmesi için özellikle (Atasoy, 2002, s.96-97). 
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Serbest sayebanlardan eyvan biçiminde olanların üst örtüleri eğimli inşa edilmiştir. 

Sayebanların kullanım şekli ve en geniş cephelerin örtülmüyor olması gibi noktalar 

düşünüldüğünde, hava şartlarının bu duruma sebebiyet vermediği açıktır. Örtünün iç 

yüzeyindeki bezeme kompozisyonu -bezeme özellikleri başka bir bölümde 

incelenecektir, ancak kompozisyonun kubbeye referans verdiği hatırlanmalıdır- 

düşünüldüğünde, padişahın da içinde olduğu bu sahnenin izleyici tarafından 

kolaylıkla algılanabilmesi açısından bu şekilde hazırlandığı önerilebilir. Böylece 

padişah, saray dışındaki alanlarda da hükümdar baldakeni altında temsil 

edilebilmekte ve bu durum dekoratif öğelerle de güçlendirilerek dışarıdan 

algılanabilmektedir.  

Klasik dönem sonrası Osmanlı mimarlığında da serbest baldakenler görülmektedir. 

Saray yaşamının Topkapı Sarayı dışında yoğunluk kazanmasıyla, şehirdeki pek çok 

noktaya çeşitli bahçe kompleksleriyle birlikte küçük köşk ve kasırlar inşa edilmiştir. 

Bu binaların büyük bir kısmı serbest baldaken imgesinin yansımaları olarak 

nitelendirilebilir. Her ne kadar bu tür yapılar klasik dönemde de inşa edilmiş olsa da 

(Şekil 4.45), görsel kaynaklar geç dönem yapıları ile ilgili daha çok veri sunmaktadır. 

Pek çoğu çadırlar gibi kısa süreli kullanıma hizmet veren bu yapılar genellikle yalı 

köşkleri -her ne kadar diğerleri gibi geçici yapılar olmasa da kısa süreli kullanıma 

hizmet ederler- (Şekil 4.41), bahçe köşkleri (Şekil 4.46) ve kameriyelerdir (Şekil 

4.47). Bunlar arasında bir grup da çadır köşkleridir (Atasoy, 2004, s.17)  (Şekil 4.40). 

Temel amaçları çadırlarda da olduğu üzere hükümdara uygun bir ortam yaratmak 

olan bu strüktürler, yapısal olarak da benzer özelliklere sahiptir. Görsel kaynaklardan 

anlaşılabildiği üzere direkler üzerinde taşınan sabit bir üst örtüye sahip bu yapıların 

açık cepheleri gerektiğinde perde gibi çeşitli elemanlarla kapatılabilir nitelikteydi.  

Ayasofya‟nın 1847-1849 onarımları sırasında, Fossatiler tarafından inşa edilen 

hünkar mahfili, mekan içine yerleştirilen serbest baldakenlerden biridir (Hoffmann, 

2000, s.59). Her ne kadar kenarlarından biri büyük taşıyıcı ayaklardan birine bitişikse 

de, mekana hakim ifadesiyle serbest bir baldaken olarak nitelendirilebilir. Mermer 

sütunlar üzerine yerleştirilmiş bu yapının üst örtüsü basık bir kubbe olarak 

tasarlanmıştır.  

Mimari dışında bir örnek olan I. Ahmet‟e ait tahta benzer bir durum saltanat 

kayıklarında da görülmektedir. IV. Mehmet‟e ait bir kadırga (Kızıldeli, 1996, s.60-

75) (Şekil 4.49) klasik dönem örneği olarak günümüze ulaşmıştır. Diğer örnekler ise 
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genellikle geç dönem eserleridir. Kayıkların üzerinde, “köşk” adı verilen ve 

köşelerde direklerle taşınan strüktürler bulunmaktaydı. IV. Mehmet‟e ait bu 

kadırganın köşkünün üzerine küçük bir kubbe yerleştirilmiştir.  

Sonuç olarak çadır niteliğindeki serbest baldakenler yani sayebanlar ile sabit mimari 

eserler arasındaki görsel ve yapısal benzerlikler açıktır. Çadırlar ve benzerlikler 

olduğu düşünüldüğü için karşılaştırılan mimari mekanların tümü, özellikle hükümdar 

ve kimi durumlarda da çevresi için bir sahne yaratmak amacıyla tasarlanmıştır. 

İncelenen görsel kaynaklar da bu durumu desteklemektedir.  

 

 

ġekil 4.29 : Nüzhet-el Ahbar el-Esrar der Sefer-i Sigetvar, 1568 (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.30 : III. Mehmet, Şehname-i Sultan Mehmet III,  1609 (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 4.31 : Sultan II. Bayezid, Talikizade Şehnamesi (Atasoy, 2002b).  
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ġekil 4.32 :  Kanuni‟nin cülusu, Nüzhet-el Ahbar el-Esrar der Sefer-i  Sigetvar,  

1568 (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 4.33 :  Kanuni ve Macar İstefan, Nüzhet-el Ahbar el-Esrar der Sefer-i Sigetvar, 

1568, (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.34 : Lala Mustafa Paşa‟nın verdiği ziyafet, Nusretame,  1584 (Mahir, 2005). 

 

ġekil 4.35 :  Sigetvar kuşatmasında çadır yerleşkesi, Nüzhet-el Ahbar el-Esrar der 

Sefer-i Sigetvar, 1568 (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.36 :  Sigetvar kuşatmasında çadır yerleşkesinden detay, Nüzhet-el Ahbar el-

Esrar der Sefer-i Sigetvar, 1568 (Atasoy, 2002b). 

 

ġekil 4.37 : Maraşlı Mustafa Paşa, Nusretname, 1584 (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.38 : Topkapı Sarayı İftariye Köşkü. 

 

 

ġekil 4.39 : Revan Köşkü‟nde Lala Bahçesi‟ne bakan serbest baldaken. 
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ġekil 4.40 : Çadır Köşkü (Eldem, 1977). 

 

 

ġekil 4.41 :  Topkapı Sarayı‟nda Valide Sultan Dairesi‟nden duvar resmi (Renda, 

1980). 
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ġekil 4.42 : Topkapı Sarayı‟nda I. Ahmet‟e ait taht (Atasoy, 2002a). 

 

ġekil 4.43 : III. Ahmet Surnamesi, (Atasoy, 2002b). 
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ġekil 4.44 : III. Ahmet ve Sadrazam İbrahim Paşa, Surname-i Vehbi (Mahir, 2005). 

 

ġekil 4.45 : Topkapı Sarayı‟nda bir yalı köşkü, Şehinşahname. 
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ġekil 4.46 : Kağıthane‟de bahçe köşkleri, Zenanname, (Atasoy, 2002a). 

 

ġekil 4.47 : Topkapı Sarayı‟nda Melling‟e ait bir gravürde 18. yüzyıl kameriyesi 

(Işın, 2010). 
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ġekil 4.48 :  IV. Mehmet‟e ait kadırganın köşkü, İstanbul Deniz Müzesi (Atasoy, 

2002a). 

 

ġekil 4.49 :  Sadrazamın elçi kabulü, Jean Baptiste Van Mour, „Palazzo Venezia‟ 

koleksiyonu (Öndeş ve Makzume, 2000). 
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4.3 Kapı ve Pencere Açıklıkları 

Çadırlarda da sabit mimaride karşılaşıldığı üzere kapı ve pencereler bulunmaktadır. 

Ve düzenleme ilkeleri sabit mimarideki düzenlemelerle benzerlikler göstermektedir. 

Kapılar genellikle oldukça basit bir bezeme düzenine sahiptir ve iki kat işlenerek 

hazırlanır. İçerideki hazine biriminin üstü basık kemerli bir açıklık olarak işlenmiştir. 

Bu açıklığın yer aldığı içteki hazine biriminin üstüne, dıştan ikinci bir kat işlenerek 

gerektiğinde kapatılması sağlanmıştır. Her ne kadar mimaride sabit kanatlı kapılar 

görülse de camilerin girişinde kullanılan perde benzeri elemanlar bu noktada 

benzerlik olarak hatırlanabilir. Bu elemanlar da aynı çadırlarda olduğu gibi 

gerektiğinde açılır kapanır olarak hazırlanmıştır. Ayrıca yine benzer bir özellik 

olarak bunlar da rulo halinde yukarıya doğru toplanabilmektedir. Bu tür perdeleri pek 

çok camide görmek mümkündür. Farklı dönemlerden örnekler arasında 1561 yılında 

tamamlanan (Kuban, 1993b, s.371) Rüstem Paşa Camisi (Şekil 4.50), 1617 yılında 

ibadete açılan (Nayır, 1975, s.46) Sultanahmet Camisi (Şekil 4.51) ile 1826‟da 

bitirilen (Suner, 1993, s.105) Nusretiye Camisi (Şekil 4.52) sayılabilir. Şu an 

kullanılan perdelerin özgün dönemden olup olmadığı bilinmese de kapıların 

lentosuna iliştirilen ve perdeleri taşımaya yarayan kancalar, bu perdelerin en azından 

uzun zamandır var olduğunu göstermektedir. Çadırlara sabit kapılar 

eklenmemektedir. Camilerde ise bu perdeler hem açıldığında kolaylıkla kapanacak 

hem de iç mekanla dış mekanı birbirinden kolaylıkla ayıracak bu bir özellikte 

tasarlanmıştır.  

Çadır pencereleri ise daha zengin bir bezeme düzeni sunar. Üstelik bu pencereler 

mimariye benzer şekilde işlenmiştir. Pencerelerden her biri, bir hazine biriminin 

içinde yer alacak şekilde işlenir. Pencere açılıklarında iki farklı geometrik biçim 

görülür. İlk olarak Osmanlı mimarlığında da sıklıkla görülen dikdörtgen açıklıklarla 

karşılaşılmaktadır. Bunun yanında dönemin zevkine uygun şekilde örneğin oval 

biçimli pencere açıklıkları da görülmektedir. Pencere açıklıları genellikle söveye 

karşılık olarak düşünülebilecek bir çerçeve içinde yer alır. Çerçeve hazine 

birimlerindeki genel bezeme programına benzer şekilde bezenmiştir. Açıklıkları 

saran söve benzeri çerçeveye alt ve üstten bazı motifler eklenmiş olabilir. Motifler 

klasik döneme daha yakın tarihte hazırlanmış çadırlarda alt vte üste dilimli bir 

çerçeveyle hazırlanmış yarım daireye yakın içi bezeli bir alanla tanımlanmıştır. Kimi 
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örneklerde bu alanın üstüne -ve daha az örnekte aynı zamanda altına- çevresi yine 

kıvrımlarla tanımlanmış bir motif daha yerleştirilmiştir. Söve ve üstte yarım daireye 

yakın bir bezeme alanının varlığı birlikte ele alınırsa sabit mimariyle bir benzerlik 

daha ortaya çıkmaktadır. Osmanlı mimarlığında da pencereler pek çok durumda söve 

içine yerleştirilmiştir. Bu söve, kimi durumlarda homojen bir yüzey kurgusu içine 

oturtulabilirken kimi durumladrda söve üstüne bir alınlık yer alır. Bu alınlıklar kimi 

durumlarda, duvar içinde hafifletme işlevi de üstlenen sivri sağır kemerler 

biçimindedir. Alınlıklardaki sağır kemerli ifade ile çadırlarda yer alan pencerelerin 

üstündeki alan farklı bir görünüme sahiptir. Ancak bu durumda da her hazine 

biriminin bir revak birimi olarak değerlendirildiği ve revak kemerlerinin dilimli kaş 

kemerler olarak işlendiği hatırlanırsa, sövenin üstüne yerleştirilen sivri sağır 

kemerlerin çadır mimarisinde çok parçalı / dilimli işlenmesi de daha iyi 

anlaşılabilecektir. Osmanlı mimarlığının klasik döneminden itibaren benzerlikleri 

izlemek mümkündür. 1580-1581 yılları arasında tamamlanan (Eyice, 1993c, s.557) 

Tophane‟deki Kılıç Ali Paşa Camisi‟nin son cemaat yerindeki pencere sövelerinin 

üstünde yer alan sağır hafifletme kemerlerinin üstü sivri kemer biçimine bağlı 

kalınarak kaplanmıştır (Şekil 4.53).  Topkapı Sarayı‟nda, Has Oda birimlerinden en 

batıda yer alan Has Oda Oğlanları Koğuşu‟nda görülen çinilerde de benzer bir durum 

dikkat çeker. Odanın batı duvarında yer alan açıklıklardan en sağdakinin üzerinde 

homojen çini yüzey üzerinde sivri kemerli bir alan görülmektedir (Şekil 4.55). Bu 

çiniler III. Mehmet döneminde yenilenmiştir (Necipoğlu, 2007, s.191). Daha geç 

dönemden bir eser olan III. Ahmet Çeşmesi de başka türlü bir benzerlik sunar. 1728-

29 yıllarına tarihli (Ödekan, 1993, s.117) çeşmenin Ayasofya Meydanı tarafına bakan 

cephesindeki çeşme aynasının üstü ile aynanın bulunduğu nişin kemeri arasında 

kalan yüzeyde yer alan bezemeler, çadırlarda söve üstünde yer alan bezemelere 

biçimsel yönden benzer özellikler sunmaktadır. Yarım daireye yakın, bitkisel 

formlarla tanımlı bu bezeme alanı da  çadırlardaki gibi en üstte -ve ayrıca burada iki 

yanda- yaprak benzeri motifle tamamlanmıştır (Şekil 4.54) 

Osmanlı mimarlığında pencerelerin içine şebeke yerleştirilmesi sıkça karşılaşılan bir 

durumdur. Bunlar sabit mimarlıkta binaya ve döneme göre farklı biçimlerde 

hazırlanmıştır. Benzer bir durumla çadırlarlarda da karşılaşılmaktadır. Çadırlardaki 

şebekeler ipek, gümüş ve altın ipliklerle hazırlanmış kordonlarla oluşturulur, birleşim 
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yerlerindeki lokmalar da kendilerine mimarideki gibi yer bulur (Atasoy, 2002b, 

s.91).  

Çadırlardaki şebekelerin dört ayrı şekilde hazırlandığı dikkat çekmektedir. Bunlardan 

ilki en ilkel olanıdır. Açıklıklar kordonlarla birbirine eş ve çadır hazinelerine paralel 

karelere bölünmüştür. Mimaride de pek çok benzer durum hatırlanabilir. İkinci 

örnekte ise şebekeler diyagonal bir ifadeyle hazırlanmaktadır. Bu tür şebekeyi  sabit 

mimaride göstermek zordur, ancak bu durum dönem zevkine göre farklılaşan 

parmaklık / şebeke tasarımlarından biri olarak düşünülebilir. Üçüncü örnekte ise 

şebekeler, kordonlar yerine kumaş parçalarıyla hazırlanmıştır. Buna göre dikey 

ovaller şeklinde açılan pencerelerin merkezinde dairesel bir parça yer alır. Bu 

daireden dış oval çerçeveye doğru genişleyen dilimler, “II. Mahmut güneşi” 

oluşturacak şekilde daireyle oval çerçeve arasında bir dolu bir boş düzende yer alır. 

Dilimlerin ovalle birleştiği noktalarda dilimlerin uçlarında yarım daire parçalar 

eksiltilmiştir ve dilimlerin en geniş olduğu yüzeylerin kenarlarında yer alan 

noktalardan parçalar ovale eklemlendirilmiştir. Benzer bir durumla Topkapı 

Sarayı‟ndaki Alay Köşkü‟nün pencere ve parmaklık dekorasyonunda karşılaşılabilir. 

1810 yılında II. Mahmut tarafından gerçekleştirilen (Necipoğlu, 2007, s.61) tadilatla 

ulaşılan bu kompozisyonda oval şekilde benzer bir pencere açılığı ile ampir 

çağrışımlı güneş motifleri görülmektedir (Şekil 4.56). Dördüncü durumda ise gerçek 

bir şebeke yerine bir “şebeke imgesi” görülmektedir. Askeri Müze‟de yer alan ve 

etütlük olarak saklanan hela çadırında (Atasoy, 2002b, s.221) kumaş zemin üzerine 

işli bir pencere dikkat çeker (Şekil 4.58). Kırmızı çuka ile daha açık renkli bir 

kumaşla işlenen bu örnekte yer alan şebekede birbirini tamamlayan dikey mekikler 

görülmektedir. Mekiklerin birbirine dokunduğu noktalarda lokmalar da işlenmiş 

böylece bütünsel bir şebeke imgesi yaratılmıştır. Benzer mekikli tasarımlara Osmanlı 

mimarlığı bezeme programlarında sıkça rastlanmaktadır. Yine pencere özelinde bir 

örnek olarak 1763‟te tamamlanan (Koç, 1993, s.297-298) Ragıp Paşa 

Kütüphanesi‟nin pencere alınlığı hatırlanabilir (Şekil 4.59). Burada görülebileceği 

üzere aynı dekorasyon farklı bir bağlamda değerlendirilmiştir. Ancak yine de bu 

örnek tarihleme açısından önemlidir.  
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ġekil 4.50 : Rüstem Paşa Camisi giriş kapısındaki perde. 

 

ġekil 4.51 : Sultan Ahmet Camisi giriş kapısındaki perde. 
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ġekil 4.52 : Nusretiye Camisi giriş kapısındaki perde. 

 

ġekil 4.53 : Kılıç Ali Paşa Camisi son cemaat yeri penceresi. 
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ġekil 4.54 : III. Ahmet Çeşmesi niş dekorasyonu. 

 

ġekil 4.55 : Has Oda Oğlanları koğuşundaki yalancı sivri kemer dekorasyonu.  
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ġekil 4.56 : Topkapı Sarayı‟ndaki Alay Köşkü. 

 

ġekil 4.57 : Askeri Müze‟de etütlük olarak korunan hela çadırı.  
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ġekil 4.58 : Ragıp Paşa Kütüphanesi‟nde pencere alınlığı. 
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5.  MĠMARĠ ĠLE DEKORATĠF ORTAKLIKLAR  

5.1 Genel Dekorasyon AnlayıĢı 

Osmanlı mimarlığında belirli tipolojilerde belirli dekorasyon ve tasarım 

alışkanlıklarıyla karşılaşılmaktadır. Bunun ötesinde açıklıkla takip edilen motif 

süreklilikleri de bulunmaktadır. Bu bölüm kapsamında sabit mimariyle 

karşılaştırmalar yapılarak çadırlarda mimariyle ortak dil bütünlüğünün izlenebildiği 

dekorasyon ve tasarım alışkanlıkları irdelenmektedir. Bunun için ilk olarak genel bir 

şema çizilecek daha sonra uygulamaların pek çok noktada paralel olduğu düşünülen 

türbelerle karşılaştırmalar yapılacaktır.  

İlk olarak iç ve dış cephe dekorasyon alışkanlıklarından bahsetmek gereklidir. Genel 

olarak, Osmanlı klasik mimarisinde dış cephe her zaman sade tutulmuş, örneğin fazla 

miktarda çini yoğun taş bezeme kullanılmamış bunun yerine taş yüzeylerle genel bir 

cephe ifadesi yaratılmıştır.  Bu nedenle iç ve dış cephe tasarımları bir ölçüde 

birbirlerine karşıt bir tasarım  alışkanlığı sunmaktadır.  Aslında bu durum Osmanlı 

mimarlığını sadece İslam mimarlıklarından değil, aynı zamanda Avrupa 

mimarlıklardan da  ayrı tutmaktadır. Osmanlı mimarlığında duvar, diğer 

mimarlıklarla karşılaştırmalı olarak incelendiğinde hiçbir dönemde dekoratif bir araç 

olarak kullanılmamıştır (Kuban, 2007, s.455).  

Bu konuda az sayıda istisna vardır. İstanbul‟da örneğin, 1464-1474 yılları arasında 

yapımı tamamlanan Mahmud Paşa Külliyesi bünyesinde yer alan türbenin cephesi, 

lacivet ve turkuaz çinilerle yaratılan geometrik cephe bezemesi ile fetih öncesi 

geleneğin devamı niteliğindedir (Kuban, 1993a, s.271). 1472‟de Fatih Sultan 

Mehmet tarafından inşa edilen (Eyice, 1993b, s.518) Çinili Köşk de türbeyle benzer 

bir dış cephe ifadesi sunmaktadır. Ancak bu yapı zaten Osmanlı yapı üretim 

sürekliliği dışında tutulmaktadır (Necipoğlu, 2007, s.269-274). 

Klasik dönem dışında 18. yüzyıl yapıları da -özellikle çeşmeler ve sebiller- genellikle 

kısmen renkli ve yüzeysel bir bezeme programını cephelerinde taşımaktadır. 
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Bu noktada çadırlarda benzer bir ifadeyle karşılaşılmaktadır. Ancak öncelikle 

çadırların yapısal farklılıklarını hatırlamak yararlı olacaktır. Sabit mimaride 

genellikle taş duvarlar ve kurşun kaplı bir kubbe, anıtsal mimaride genel tasarım 

şeması olarak görülse de çadırlarda bu durum biraz daha farklıdır. Çadırlar, 

taşınabilir olmaları ve belirli bir süre için kurulmaları sebebiyle dokuma esaslı 

malzemelerden hazırlanmaktadır. Ayrıca mimaride silmeler, pencere sıraları ve 

volümetrik kompozisyonlarla tanımlanmış bir dış cephe ifadesi olsa da çadırlarda 

yine yapısal nedenlerden ötürü daha yüzeysel, her bir hazine biriminin tekrar 

etmesiyle kurulan bir bütünlük görülür. Çadırlar, genellikle duvarları oluşturan alt 

sıra ile örtüyü oluşturan üst sıra olmak üzere iki yatay hattan oluşmaktadır. 

Genellikle alt ve üst sıraların etekleri ile çadırı taşıyan direklerin üstündeki yüzeyler 

benzer şekilde bezenmiştir. Genellikle bu bezemeler, farklı renklerdeki diyagonal 

parçaların birbirine eklenmesiyle ifade bulan şeritlerle oluşturulmuşturYine de genel 

kurulum pratik sebeplerden ötürü farklı elemanlar ve ifadeyle oluşturulsa da 

yaklaşım noktasında bir benzerlik kurulabilir. Duvarlar ve kubbeler gibi farklı yatay 

seviyelerde yer alan ve kimi durumda silmeler ve yatay hatlarla birbirinden ayrılan 

Osmanlı sabit mimarisindeki yapısal elemanlar gibi çadırlarda da, ister istemez daha 

ilkel ancak yapısal kurulumun rahatlıkla okunabildiği bir ifade görülebilmektedir.  

Arada kalan asıl yüzeyler ise sabit mimarideki sade ifadeli duvar örgüsüne benzer 

şekilde pastel renkli -genellikle jengari- kumaşlar kullanılarak hazırlanmıştır. Kimi 

durumlarda çadır örtüsünün dış yüzeyinin bezendiği görülse de bu bezemeler iç 

cepheden farklı olarak geometrik ve olabildiğine sade bir ifade sunar. Ayrıca iç 

cephede görülen bezeme programı hazine birimlerine bağlı bir oluşum gösterse de 

örtü dış yüzey bezemeleri bir bütünsellik içinde işlenmiştir. 

Plan geometrisiyle girişi belli olan çadırlarda giriş açıklığının daha özel işlendiği 

görülmektedir. Ancak pencereler için aynı şeyi söylemek zordur. Genellikle pencere 

düzenlerinde mimaride karşılaşılan ritmik yerleştirmeler görülmez. Bunun yerine 

kendi içinde kısmi bir sürekliliği olsa da genellikle ihtiyaca gröe dağınık bir 

yerleştirme izlenmektedir. Ayrıca pencere açıklıkları dışarıdan algılanacak şekilde 

bezenmemiştir. İç mekanda sabit mimarinin tekrarı olarak bezenmiş olsalar da 

dışarıda sadece iki kat işlenmiş olarak görülür, öne çıkan bir özellikleri yoktur. 

Genel olarak bakıldığında iç cephe ve dış cephe arasındaki dekorasyon yoğunluğuna 

bağlı karşıtlık sabit mimaride olduğu gibi çadırlarda da görülmektedir. Çalışmanın 
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diğer bölümlerde karşılaştırılan iç mekan bezeme özelliklerinin benzeşmesi gibi dış 

cephede de görsel ifade noktasında benzerlik kurulması uygundur. Ayrıca yine daha 

önce bahsedilen giriş saçağı gibi sabit mimaride sürekli karşılaşılan dış cephe 

öğelerinin çadırlarda da görülmesi bu geçici mimarinin genel dış cephe kurgusuyla 

da mimariyi tekrar ettiğini göstermektedir. Ancak çadırlarda ritmik düzenlemeler 

yerine birbirini tekrar eden hazine kompozisyonları görülmektedir. Hazine birimleri 

bütünsel bir cephe ifadesi sunmaz, ancak hazine birimleri tek tek karşılaştırıldığında 

kompozisyon sürekliliği izlenmektedir. 

Sabit mimaride iç cephelerin alanlara bölünerek birbirini takip eden bir karakterde 

düzenlenmesi çadırlarda da görülmektedir. Bina iç cephelerinde cephe açıklıkları, 

sağır kemerler, hafifletme kemerleri ve dekore edilmiş yüzeylerle birlikte bütünsel 

bir ifade sunan bir bölümlendirmesi söz konusudur. Çadırlarda ise benzer bir durum 

malzeme ve tekniğin el verdiği biçimde tekrar edilmiştir. Örtüyü oluşturan üst sıra ile 

duvarları oluşturan alt sıra hazine adı verilen yüzeylere bölünerek işlenmiştir. Aynı 

sabit mimarideki gibi dikdörtgenlere bölünen tüm bu yüzeyler çoğu zaman alt ve 

üstten şerit bezemelerle sınırlandırılmıştır. Ayrıca çadır kapıları ve pencereleri de bu 

ritmik düzenlemeye uyum sağlar biçimde -hazine dekorasyonuyla bütünleştirilerek- 

işlenirken çadır strüktürü de bu kurulumla bir bütünlük içindedir. Camiler 

düşünüldüğünde payanda duvar sistemleri iç/dış cephe ifadesiyle birlikte 

algılanabiliyorsa gergi ve çadır alt sıra kurguları da aynı şekilde açık bir ifade sunar.  

Dekorasyon hususunda hem sabit mimaride hem çadırlarda en çok karşılaşılan 

motifler çiçeklerle bütünleşmiş bitkisel motiflerdir. Özellikle klasik dönemde mimari 

bezeme sözlüğündeki ana öğelerden biri geometrik figürlerlerle birlikte çiçekler 

olmuştur. Çadırlarda da benzer bir durum görülür. Özellikle klasik dönem 

çadırlarında genellikle tek bir noktadan başlayan çiçekli dallar ön plandadır. Dallar 

üzerinde farklı renk ve karakterde çiçekler yapraklarla birlikte işlenmiştir. Mimaride 

de özellikle çini üzerinde benzer ifadelerle sıklıkla karşılaşılmaktadır (Şekil 5.1). 

1603 yılında tahta çıkan (Sakaoğlu, 1993, s.105) I. Ahmed‟in Topkapı Sarayı‟nda III. 

Murat Köşkü‟ne bitişik olarak inşa ettirdiği odası (Şekil 5.2) ile III. Murat Köşkü‟ne 

doğru giden koridorda yer alan nişler (Şekil 5.3)  bu noktada dikkate değerdir. İlk 

örnekte nişlerin çerçeveleri mermerden oyularak hazırlanmıştır. Çerçeveler çadır 

hazinelerinde görülen dilimli kaş kemerlere benzer şekilde biçimlendirilmiştir. Niş 

girintilerinin arkasındaki duvara ise bitkisel motifli çiniler yerleştirilmiştir. Bu kurgu 
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nişin derinliği bir yana çadır hazinelerinde görülen dekorasyon kurgusunun aynısıdır. 

Çadırlarda nişler yaratmak doğal olarak mümkün olamamıştır. Sabit mimaride 

görülen bu örneği çadırlarla karşılaştırmak yerine aynı bağlamda değerlendirmek 

daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Çünkü bu örnekte görülen durum birincil derecede 

mimari bir kurulum değildir, ancak çadırlarda olduğu gibi mimarinin yansıması 

olarak değerlendirilebilir.  

18. yüzyıl çadırlarında ise farklı bir yaklaşım dikkat çeker. Bu devirde de yine yaprak 

ve çiçeklerle bezenmiş dallarla oluşturulan buketler görülmektedir. Ancak dallar 

klasik dönemde olduğu gibi soyut bir anlatımla serbest şekilde yerleştirilmek yerine 

vazolardan ya da toprak benzeri zeminlerden yükselerek yüzeyi doldurmaktadır. 

Ayrıca kimi çadırlarda gerçek çiçeklere yakın renkler kullanılarak gölgelendirmelere 

de gidilmiştir. 1705 yılında inşa edilen (Sezer, 1992, s.26) III. Ahmet‟in Yemiş 

Odası‟ndaki buketler (Şekil 5.4) ya da aynı dönemden çeşmelerdeki 

kompozisyonlarda -örneğin I. Mahmut tarafından 1732 yılında inşa edilen 

(Pilehvarian, 2000, s.102) Tophane Çeşmesi- (Şekil 5.5) hatırlanırsa buketlerin genel 

işlenişindeki benzerlikler görülmektedir.  

19. yüzyıl çadırları ise mimarlıktan kimi noktalarda kopuk bir ifade sunar. Çünkü 

diğer bölümlerde değinildiği üzere duvar resmi gibi Avrupa kökenli öğeler 

mimarlıkta 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başlansa da özellikle 19. yüzyılda ve 

devamında Osmanlı mimarisi, büyük ölçüde dönemin Avrupa mimarisinin sunduğu 

görsel ifadeye yaklaşmıştır. Ancak çadırlarda aynı durumdan bahsedilemez. Çadır 

geleneğinde dekoratif açıdan bitkisel motiflerin işlenmesi ya da gölgelendirme gibi 

tekniklerle daha gerçekçi bir ifade kazanılmışsa da mimarlıkta görülen kalem işleri 

ya da diğer dekorasyon tekniklerinden farklı bir ifade izlenmektedir. Bu noktada 

çadırları kendi gelişim çizgisi içinde görmek daha doğru olacaktır. Çadır geleneği 

sürdürülmüş, kimi noktalarda Avrupa görsel kültürüyle desteklenmiştir. Ancak yine 

de klasik dönem çadırlarından dekorasyon sözlüğü ya da teknikleri gibi hususlarda 

tam bir kopma görülmemektedir.  

Genel tasarım yaklaşımları açısından çadırlar ve sabit mimariyi karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmek için örneğin Ayasofya‟daki padişah türbeleri uygun bir yapılar 

grubudur. Bu yapılar Osmanlı mimarlığının klasik çağına ait olmaları sebebiyle 

mimarinin kurallaşmış tasarım yaklaşımlarını sunmalarının yanında boyut ve plan 

açılarından da çadırlarla benzeşir. 
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Motifler açısından 1576-77 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen (Sezer, 2001, 

s.69)  II. Selim Türbesi incelenebilir. Daha önce de değinilen çiçekli bitkisel motifler 

türbe dekorasyonunda sıklıkla kullanılmıştır. Giriş revağının iki yanında yer alan çini 

panolar (Şekil 5.6) ile iç mekanda sürekli bir yüzey bezemesi tanımlayan şemseler 

(Şekil 5.7) karşılaştırma olanağı veren karakteristik öğelerdir. Giriş saçağını 

oluşturan üç örtülü birimin yan birimlerinde duvar yüzeyinde kullanılan şemseli 

kompozisyon da genel karakteriyle çadır hazinelerine benzemektedir. Panonun 

çevresi bulutlarla tanımlı bir bordürle sarılıdır. Panonun üstü pek çok kıvrımın 

tanımladığı bir kaş kemerle sınırlıdır. Panonun merkezinde içinde bahar çiçekleri ile 

yapraklı dalların görüldüğü bir şemse motifi göze çarpar. Şemsenin üstündeyse 

benzer karakterli daha küçük bir alan daha görülmektedir. Panonun geri kalanı ise 

ince dallarla birbirine bağlanmış farklı renk ve karakterdeki yaprak ve çiçeklerle 

bezenmiştir. Benzer bir kompozisyonla (Şekil 5.8) Mimar Davut Ağa tarafından 

yapımına başlanan ve Dalgıç Ahmet Ağa tarafından 1600 tarihinde inşası 

tamamlanan (Sezer, 2001, s.69) III. Murat Türbesi‟nde de karşılaşılabilir. Burada 

benzer bir dille bezenen yüzeyler daha uzun dikdörtgenler şeklindedir. İç mekandaki 

çini dekorasyonda yine şemseler kullanılmıştır. II. Selim Türbesi‟nde pencere 

açıklıkları arasına konumlandırılmış, yüksekçe dikdörtgenler halinde tanımlanmış bu 

alanlarda birbirini dikeyde şaşırtmalı olarak takip eden salbekli şemseler 

görülmektedir. İki tür şemse kullanılmıştır. İlkinde şemselerin merkezinde alt 

noktadan şemsenin tüm yüzeyini kaplayacak şekilde uçlarında karanfil ve lalelerin 

görüldüğü dallar bulunurken ikinci örnekte bahar çiçekleri ile laleler dikkat 

çekmektedir. Çadırlarda olduğu üzere çinilerde de şemseler kullanılmakla kalmamış 

ayrıca şemse yüzeyleri farklı kompozisyonlarla değerlendirilmiştir.  

Türbelerdeki genel iç cephe organizasyonunda yatay hatlar halinde oluşturulan bir 

yüzey kurgusu egemendir (Şekil 5.9-5.10). Her iki türbede de en alt hatta pencere 

açıklıkları ile aralarında dikdörtgenler alanlar görülmektedir. Açıklıklar ile 

dikdörtgen yüzeyler bir şerit halinde tüm iç cepheyi saran bir hatla sınırlandırılmıştır. 

Hat şeridi üzerinde ise üst örtü olan çift cidarlı kubbe ve plan arasındaki geçişi 

düzenleyen öğeler üzerinde yine pencere açıklıkları ve dikdörtgen alanlar (II. Selim 

Türbesi‟nde ise mukarnaslar) görülmektedir. Görüldüğü gibi genel yüzey kurgusu da 

çadırlarla benzeşmektedir. Ancak çadırlarda kütle kompozisyonunun sınırları 

malzemeyle çizildiği için daha az hareketli bir hacim kurulumu söz konusudur.  
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Ancak genel olarak türbelerde üst örtü, örtü ve duvarlar arasında yer alan kornişler, 

iç ve dış cephenin düzenlenmesi sırasında dekoratif yoğunluk bazında görülen 

karşıtlık ve bunların yanında türbelerin en üst noktasının bir alemle taçlandırılması 

ile giriş saçağının varlığı gibi hususlar, türbeler özelinde de çadırlarda ve sabit 

mimarinin benzerliği konusunda ikna edici gözlemler sunmaktadır. 

 

ġekil 5.1 : Topkapı Sarayı, III. Murat Köşkü‟ne giden sofadaki çini panolar.  

 

ġekil 5.2 :  Topkapı Sarayı, I. Ahmet‟in odası‟ndaki çini ve niş kurgusu.  
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ġekil 5.3 : Topkapı Sarayı, Çeşmeli Sofa‟daki çini ve niş kurgusu. 

 

ġekil 5.4 : Topkapı Sarayı, III. Ahmet‟e ait yemiş odası (Kuban, 2007). 
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ġekil 5.5 : Tophane Çeşmesi (Pilehvarian, 2000). 

 

ġekil 5.6 : II. Selim Türbesi giriş revağındakı çini pano.  
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ġekil 5.7 : II. Selim Türbesi‟ndeki şemse motifli  çiniler.  

 

ġekil 5.8 : III. Murat Türbesi‟ndeki çini panolar.  
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ġekil 5.9 : II. Selim Türbesi‟nin içinden görünüş. 

 

ġekil 5.10 : III. Murat Türbesi‟nin içinden görünüş.  

5.2 Örtü Ġç yüzeyi 

Çadır ve sabit mimarinin bezeme sözlükleri arasında eleman bazındaki benzerlik ve 

ortak kullanımlar açıktır. Bazı durumlarda ortak kullanım ve benzerlikler, çadır ve 

sabit mimaride aynı yerlerde de görülebilmektedir. Özellikle örtü bezemesi 
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noktasında bu durumun daha kolay izlenebilir olduğu görülmüş ve karşılıklı 

etkileşimleri tahlil etmenin yararlı olacağı düşünülmüştür.  

Çadırların örtü bezemelerinde temel olarak iki farklı tipte bezeme programı dikkat 

çeker. Bunlardan ilki genellikle sayebanların yüzeylerinde görülen merkezi göbek 

çevresinde kurgulanmış tiptir. İkincisi ise çadırların duvar bezemesinde de kullanılan 

revak imgesinin örtü yüzeyinde de değerlendirilmesinden oluşur.  

İlk tipte merkezde yer alan göbek çevresinde kurgulanan tasarım genel olarak 

sayeban yüzeylerinde görülmektedir. Sayebanların merkezinde bu göbek yer alırken 

dikdörtgen yüzeyin çevresi kubbe kasnağını oluşturan kornişlere benzer şekilde 

birkaç kat bezeme şeridi ile sarılmıştır.  Şeritlerin oluşturduğu çerçevrenin dört 

köşesinde, ortadaki göbeğe benzer karakterde bezenmiş çeyrek madalyonlar yer alır. 

Çeyrek madalyonlar kimi durumlarda göbeğe birebir benzer biçimde işlenirken, kimi 

durumlarda daha küçük ölçekli ve kısmen farklı hazırlanmıştır. Ortada yer alan 

dairesel bir alan ve bunu saran bezeme şeritleriyle hazırlanan göbek ve madalyonlar 

kimi durumlarda bu şekilde bırakılmış ya da çevresine palmetler veya benzeri 

motifler sıralanmıştır. Ancak giriş ve karşısı yönlerde ortadaki madalyona birer 

palmetin eklendiği ve böylece ortadaki motifin duvarlarda yer alan salbekli 

şemselere benzediği örnekler de yer almaktadır. Merkezi kompozisyonun işlendiği 

bu sayebanların düz yüzeyler olarak işlendiği görülmüştür.  

Ortadaki göbek ve köşelerdeki madalyonlar yanında bazı durumlarda sayeban 

yüzeyinde başka madalyonlar da görülebilmektedir. Bu madalyonlar kimi 

durumlarda tam bir madalyon gibi işlenirken bazı örneklerde yarım madalyonlar 

olarak dikket çeker. Yüzeyin geri kalanı sabit mimarinin dekorasyonunda da görülen 

rozetler, bulutlar ve bitkisel motiflerle bezenmiştir.  

Sabit mimarideki kubbeli ve çardaklı örnekler genel hatlarıyla incelenirse sayeban 

yüzeylerindeki bezeme kurgusunun kubbe imgesini yansıttığı görülebilir. Osmanlı 

mimarlığındaki kubbeli yapı sistemlerinde görülen örtülerin büyük bir çoğunluğu 

çardak üzerine yerleştirilen kubbelerden meydana gelmektedir. Her ne kadar genel 

olarak tüm bu kubbeler, planı kare olan bir çardak üzerine yerleştiriliyor olsa da 

genellikle dikdörtgen olarak hazırlanmış sayeban yüzeylerindeki temel bezeme 

öğeleri mimari ile örtüşmektedir. Sayebanların merkezinde yer alan ve kubbe 

mimarlığı ile birebir ilişkili bezeme öğesi göbeklerdir. Osmanlı mimarlığında 
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görülen bezenmiş kubbelerin hemen hemen tümünde bir göbek yer alır. Cami 

mimarlığı ve sivil mimaride farklı bezeme programlarıyla işlenseler de tüm bu 

göbeklerde görülen ortak karakter, kubbenin merkezi karakterini öne çıkarması ve 

daireyle tanımlanmış geometrik ifadeyi güçlendirmesidir. Göbekler, sabit mimaride 

de çadır mimarisinde olduğu üzere palmetler ya da benzer motiflerle 

sarılabilmektedir.  

Göbekler her ne kadar dekoratif bir ortaklığı işaret ediyorsa da çadırlar ve sabit 

mimari arasında imgesel ortaklıkları strüktür noktasında da izlemek mümkündür. 

Daha önce de belirtildiği üzere Osmanlı kubbeli yapılarında kubbe, kare veya çokgen 

planlı bir çardak üzerine yerleştirilmektedir. Geometrik gereklilikten ötürü, çardağın 

tanımladığı geometri ile kubbenin dairesel formu arasında geçiş öğelerine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  Üçgen benzeri yüzeyi olan ve eğrisel bir kesit sunan pandantifler ya 

da tromplar geçiş elemanları olarak mimaride kullanılmıştır. Malzemenin sağladığı 

olanaklardan ötürü çadırlarda kubbeyle biçimsel olarak hiçbir zaman birebir 

karşılaşılmaz. Geçiş öğelerine ihtiyaç yoktur. Ancak çadır mimarisinde örtünün 

kubbe imgesini temsil ettiği hatırlanırsa, örtü sistemindeki öğelerden olan pandantif 

ya da tromplara ihtiyaç olacaktır. Bu geçiş elemanlarıyla sayeban yüzeylerinde 

köşelerde görülen çeyrek madalyonlar beraber düşünüldüğünde ortaklıklar 

görülmektedir. Her ne kadar plan düzleminde izdüşümler birbirinden farklıysa da 

genel biçimleniş noktasında göbek ve geçiş elemanları kurgusu sabit mimariyle ortak 

bir yaklaşım sunmaktadır. Ancak tabii ki, aslında strüktürel öğeler olan pandantif ve 

tromplar, çadırlarda temel bezeme elemanlarından biri olarak dekorasyon içinde 

kullanılmıştır.  

İkinci durum, örtü yüzeyinde de çadır duvarlarında olduğu gibi revakların 

bezenmesidir. Çadır örtü yüzeyinde revak imgesinin kullanılışının mimarideki 

karşılığını tek bir anıtsal örnek üzerinden izlemek dahi yeterli olacaktır. 1620 yılında 

tamamlanan (Nayır, 1975, s.46) Sultan Ahmet Camisi‟nin ana kubbe dekorasyonu bu 

anlamda irdelenmelidir (Şekil 5.11).  

Sultan Ahmet Camisi kubbesinin dekorasyonu incelendiğinde; kubbenin merkezinde 

daireyle tanımlanmış bir göbek yer alır. İçi hat sanatı öğeleriyle bezeli bu dairesel 

alan çepeçevre on altı revak birimi ile sarılmıştır. Revak birimlerinden her birinin 

genişlği kubbe eteğine doğru artmaktadır. Revak birimleri, kubbenin merkezindeki 

göbek ile pencere dizisini üstten sınırlayan, kubbedeki göbeğe benzer şekilde 



127 

bezenmiş dairesel bezeme şeridi arasında yer alır. Revak birimleri birbirini tekrar 

eden bir programla bezenmiştir. Çevresi kıvrımlarla tanımlanmış geniş sürun 

kaideleri üstünde yükselen dikdörtgen sütun gövdeleri yer amaktadır. Sütunun üstte 

sonlandığı noktada yine kıvrımların biçimini belirlediği bir sütun başlığı yer alır. 

Başlığın üstünde yer alan kemer bu alanın çok dar olması sebebiyle oldukça küçük 

işlenmiştir. Kemerin çadırlarda da görülen dilimli kaş kemer biçimi, başlığın 

çevresindeki kıvrımlarla birlikte algılanmaktadır.  

Çadırlardakine bu kadar benzer bir revak imgesiyle karşılaşmak şaşırtıcıdır. Her ne 

kadar çadır planları genellikle, bir dikdörtgene giriş ve karşısı yönlerde yarım 

çokgenlerin eklemlendiği bir şekilden tanımlıysa da -ki dairesel planlı çadırlar da 

bulunmaktadır- çadır örtüleri de revak birimleriyle sarmalanmıştır. Üstelik plan 

düzleminde yarım çokgen alanlara izdüşen örtü bölümlerinde Sultan Ahmet 

Camisi‟ne benzer şekilde revak birimlerinin tepesinde yer alan dilimli kaş kemerlere 

doğru birimler daralmaktadır.  

Bu benzerlik nedeniyle aynı dönemde inşa edilmiş ve İstanbul‟da yer alan belli başlı 

külliyeler incelenmiştir ancak revaklı bezeme programıyla başka bir yerde 

karşılaşılmamıştır.  

Ancak bu tür bir uygulamanın sadece tek bir kubbe üzerinde uygulanmadığını 

görmek için Topkapı Sarayı‟ndaki Bâbü‟s-selam yani Orta ya da İkinci kapı 

hatırlanabilir. Fatih döneminde yapılmış ve mimari olarak çok değişiklik geçirmemiş 

(Necipoğlu, 2007, s.79) kapı yapısının dekorasyonu daha sonraki yüzyıllardandır. 

Kapı yapısının İkinci Avlu‟ya bakan kısmında yer alan dekoratif kubbelerden biri 

çadırlarla benzer şekilde bezenmiştir. Basık kubbe yüzeyi ortadaki göbek çevresinde 

sekiz dilime bölünerek dekore edilmiştir. Revak birimlerinde tüm mimari elemanlar 

dönemin zevkini yansıtan kıvrımlarla tanımlanmıştır. Revak birimlerinin ortasına 

doğru zeminden, klasik dönem çadırlarında şemse, geç dönem çadırlarında ise bir 

demet ya da manzara resmi olması beklenecek yere doğru içinde çiçek demeti 

bulunan eliptik bir kartuş yükselmektedir (Şekil 5.12). 

Bu iki tip yanında karşılaşılan başka bir örneğe değinmek yararlı olacaktır. Çadırların 

bazılarında özellikle de çadır dış cephelerinin kiminde zigzaglı bezeme şeritleriyle 

karşılaşılmaktadır. Sabit mimari örnekler ve bezeme programları 

değerlendirildiğinde bu tür bezemelerin çokça kullanıldığı savunulamaz. Ancak yine 



128 

Sultan Ahmet Külliyesi içinde yer alan başka bir binanın ana kubbesi bu konuda bir 

bir benzerlik sunmaktadır. Külliyenin Ayasofya‟ya bakan tarafında yer alan Sultan I. 

Ahmet‟in türbe yapısının ana kubbesinde, çadır bezeme programında olduğu üzere 

zigzaglı bezeme şeritleriyle ifade bulan bir program görülmektedir. Kubbenin 

merkezinde dairesel bir göbek yer alır. İçinde kaligrafik bezeme öğelerinin yer aldığı 

bu göbeğin çevresi on altı tane palmet benzeri motifle sarılmıştır. Kubbe eteğinde de 

benzer motifler aynı sayıda ancak daha büyük boyutlu olarak işlenmiştir. Tepeleri 

birbirine yönelmiş bu iki palmet dizisi arasında ise kubbeye ana karakterini veren 

zigzaglardan oluşan üç sıra bezeme şeridi yer alır. Zigzag şeridinin köşelerinin her 

biri bir palmete denk gelecek şekilde bezenmiştir (Şekil 5.13). Hem çadırlarda hem 

de sabit mimaride çok karşılaşılmayan bir bezeme motifinin ortak bir kullanım 

sunması ilgi çekicidir.  

Çadırların ve özellikle de sayebanların hükümdar baldakeni olarak kullanılmasına 

değinilmişti. İncelenen örnekler sonucunda bu amacın pekiştirilmesi için sayeban 

yüzeyinin taşıyıcılık kurgusunu da yansıtıldığı kubbe imgesiyle birlikte işlendiği 

görülmüştür. Ayrıca kimi durumlarda Sultan Ahmet Camisi‟nde olduğu üzere 

çadırlarda genellikle görülen bir bezeme alışkanlığıyla sabit mimaride de 

karşılaşılabilmektedir. Ya da çok az görülen bir bezeme motifi, sadece birkaç çadır 

ile I. Ahmet Türbesi‟nde işlenmiş olabilir. Sabit mimari ile çadırlarda görülen ortak 

dil ve yaklaşımlar, bu iki yapı biçiminin yakınlığını açık biçimde göstermek 

açısından önemlidir.  

 

ġekil 5.11 : Sultan Ahmet Camisi ana kubbesi. 
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ġekil 5.12 : Topkapı Sarayı Orta Kapı, Bâb-üs Selam. 

 

ġekil 5.13 : I. Ahmet Türbesi ana kubbesi. 
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5.3 Manzara Resimleri 

Müzelerde korunan çadırlardan özellikle geç tarihli olanların üzerinde tasvirler 

görülmektedir. Tasvirlerin çadırlardaki varlığı üç şekilde değerlendirilebilir. İlk 

olarak çadırlarda tasvirler ortaya çıktıktan sonra da, bunların genel bezeme 

kurgusuna dahil edilmesi noktasında önceki örneklere göre çok farklı bir uygulama 

görülmez. İkinci olarak çadırlar, malzeme ve bezemelerin uygulanması açılarından 

aslında birer el işlemesidir. Ancak kullanım şekli, ifade ve ölçek gibi noktalar 

düşünülürse çadırlar mimarinin devamı niteliğindedir. Bunlardan ötürü çadırlara 

işlenmiş tasvirlerin her üç durum da gözetilerek irdelenmesi uygundur. Son olarak da 

bölüm kapsamında çadırlar, birer motif olarak  izlenecek ve bu üç durumun 

bütünselliğine dikkat çekilecektir. 

Osmanlı sanatında gerçekçi üslupta doğa gösterimlerine ve figürlü tasvirlerle çok 

fazla tasvirle karşılaşılmamaktadır. Özellikle figürlü bezeme Selçuklu sanatı 

sonrasında artık kamuya açık, mimari gibi sanat dallarında kendine yer bulamamışsa 

da özellikle kitap resmi, çiniler ve el işlemelerinde figürler uygulanmaya devam 

etmiştir.  

Avrupalı ressamlar II. Mehmet döneminde İstanbul sarayını ziyaret etmiş ve eserler 

vermiştir (Necipoğlu, 2010, s.262-277). Yine de Osmanlı sarayında stilize figürlerin 

yanında daha sonra Türk sanatına da girecek Batılı, gerçekçi figürlerin 

uygulanmasını 15. yüzyıla kadar izleme olanağı vardır.    

Osmanlı sanatları içinde dinsel kısıtlamalar karşısında figürlerle “en barışık” sanat 

dalı kitap resmi sanatıdır. Genelde saray nakkaşhanelerinde hazırlanan bu tasvirler 

temel olarak saray çevresi içindi. Kitap resimlerini nakşeden ustalar da 18. yüzyıldan 

itibaren Batılılaşma olgusundan etkilenerek klasik Osmanlı resim sanatıyla Batılı 

ifadeler arasında üretim yapıyordu (Renda, 1980, s.32). 18. yüzyıldan itibaren 

Batılılaşma süresince matbaaların kurulması ile el yazması kitaplara ihtiyaç azalmış 

bunun sonucunda da artık kitap resmi sanatı etkinliğini yitirmeye başlamıştır. Tüm 

bu gelişmeler sonucunda da Osmanlı sanatları arasında duvar resmi sanatı de kendini 

göstermeye başlamıştır (Renda, 1980, s.49).  

Bu çalışmada değerlendirilen üç çadırda tasvirler görülmektedir.  Kronolojik sıra 

içinde bu çadırlardan 18. yüzyıla ait olan (Atasoy, 2002b, s.243-244) ilki Polonya 

Krakow‟da Czartoyski Müzesi‟nde korunmaktadır. Bu çadır serbest sayeban olarak 
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kullanılmak üzere hazırlanmıştır ve serbest sayebanların hemen hemen tümünde 

görüldüğü üzere eyvan özellikleri göstermektedir. Arka duvarı daha alçaktır, yan 

duvarları ise giriş kısmına doğru yükselmektedir. Arka duvar üç revak birimine 

bölünerek işlenmiş, yan duvarların herbirinde de bu revak birimlerine eş yükseklik 

ve karakterde dörder revak birimi yerleştirilmiştir. Revak birimlerinin her birinin 

içinde içinde mimari betimlemeler içeren manzara resimleri yer almaktadır. 

İkinci örnek yine serbest bir sayebandır. Topkapı Sarayı Müzesi‟nde korunan bu eser 

19. yüzyıl başına aittir (Atasoy, 2002b, s.213). Çadırda yer alan tasvirler bir önceki 

sayebana göre daha azdır. Tasvirler sayebanı oluşturan duvarlar üzerinde en alt 

hizada, bir şerit halinde sürekli olarak işlenmiştir. Temel öğe çadırlardır. Çadırlar 

aralarına ağaçlar serpiştirilerek işlenmiş, öndekiler arkadakilere kıyasla oldukça 

büyük ölçekli olmak üzere iki hat halinde kurgulanmıştır.  

Son örnek ise II. Mahmut‟a ait (Atasoy, 2002b, s.203-205; Yacan, 1995, s.29-30) 

serbest bir sayebandır. İstanbul‟daki Askeri Müze‟de korunan bu eserde yer alan 

tasvirler birkaç farklı noktada görülmektedir. İlk olarak Krakow‟daki çadıra benzer 

biçimde revak birimleri içindeki tasvirler vardır. Sayebanda revak birimleri içinde 

klasik dönem çadırlarında görüldüğü üzere bir vazo üstünde salbekli şemseler 

bulunur. Şemselerin merkezinde yer alan daireler içinde ve üzerlerinde yazıtlı bir 

kartuş bulunan şemselerle oluşturulmuş kompozisyonların en üstündeki çerçevelerin 

içinde hayali mimari tasvirler görülmektedir.  Bunun yanında sayebanın üst örtüsü ve 

gölgeliğini oluşturan parçanın etekleri üzerinde de tasvirler dikkat çekmektedir. 

Girişe doğru yükselen yan duvarlardaki revak birimlerinin üstünde kalan üçgen 

parçalar da tasvirlerle bezenmiştir.  

Tasvirli bezemeler, bezeme programının organizasyonu konusunda bir yenilik 

sunmamaktadır. Revak birimleri içine işlenen kompozisyonlar ya da revak birimleri 

içindeki şemseler üzerine yapılan uygulamalar değerlendirilirse, klasik dönem 

çadırlarında karşılaşılan uygulamalarla olan yakın benzerlik kolaylıkla 

görülebilmektedir. Klasik dönem çadırlarına göre tasvirler, mimari ve kır manzaralı 

kompozisyonlar bezeme sözlüğünde esas öğeler olarak yer almaya başlasa da, genel 

kompozisyon kuralları tekrar etmektedir. Aynı durum duvar ya da örtü eteklerindeki 

şeritler ile duvarlardaki yüzey bezemeleri için geçerlidir. Genel bezeme kurgusunu 

destekler niteliklteki figürler stilize öğelerle bütünlük içinde görülmektedir.  
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Günümüze ulaşan ve tasvirli bezemelerle işlenmiş çadırların sayısı azdır. Bu yüzden 

çadırları kronolojik olarak ele almak ve genellemelere ulaşmak mümkün 

gözükmemektedir. Her ne kadar çalışma kapsamında çadırlar mimari yönleriyle ele 

alınıyorsa da özellikle üretim yöntemi konusunda bu eserlerin el işlemeleri olduğu 

unutulmamalıdır. Tasvirli el işlemelerinin Türk sanatları içindeki üretim sürekliliği 

değerlendirildiğinde bunların Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemlerinde 

yoğun şekilde, Osmanlı‟da ise özellikle de Batılı sanat yaklaşımlarının Osmanlı 

dünyasını etkilediği 18. yüzyıl sonrasında üretildiği görülmüştür (Eruz, 1994, Cilt I, 

s.262). Çadırlarda yer alan mimari ve kır manzaralı kompozisyonlar, çadır tasvirleri 

18. ve 19. yüzyıldan kalan el işlemelerinde de sıklıkla görülmektedir (Şekil 5.14-

5.15, 5.25-5.28).  

Ancak el işlemelerinde farklı bir uygulama dikkat çekmektedir. Kompozisyonların 

büyük bir çoğunluğu eserlerin çeperlerini çerçeveleyecek şekilde işlenmiştir. Bu 

nedenle de her ne kadar benzer motifler ve tasvirler dikkat çekse de aslında her iki 

uygulama da kendi sanat üretim sürekliliği içinde değerlendirilmelidir.  

Aynı dönemde mimaride görülen motifler ele alınırsa, çadırlarla olan benzerlik 

rahatlıkla farkedilebilmektedir. Karşılaştırmalı olarak incelendiğinde duvar 

resimlerinin çadırlara işlenmiş tasvirlere nazaran çok daha gerçekçi olduğu dikkat 

çekmektedir. Buna sebep olarak fırçanın işlemelerde kullanılan iğneye göre daha 

serbest hareket olanağı sunması ve resim tekniğinin gölgeleme gibi konularda daha 

gelişmiş olduğu öne sürülebilir.  

Karşılaştırmalı olarak ele alırken çadırlarda yer alan tasvirlerin konumları da göz 

önünde tutulmalıdır. Çadırlarda yer alan tasvirli bezemelerden ilk grup şerit halinde 

işlenmiştir. İkinci olarak ise salbekli şemse kompozisyonu içerisinde bir çerçeve 

içinde resmedilen tasvirler hatırlanabilir. Son olarak ise mimari bir elemanla tanımlı 

geometriyi doldurmak üzere belirli bir yüzeyin tasvirlerle bezendiği görülmektedir.  

Şerit şeklinde mimari ve kır manzaralı kompozisyonların işlendiği örnekler mimaride 

duvar resimlerinde  ilk karşılaşılan örneklerdir (Renda, 1980, s.53-54). Dar şeritler 

halinde tavan eteklerine resmedilen bu kompozisyonlardan 1780 tarihli (Renda, 

1980, s.49) I. Abdülhamit Odası (Şekil 5.16) ile III. Selim‟e ait (Renda, 1980, s.51) 

Meşk Odası (Şekil 5.17) bezemeleri örnek olarak hatırlanabilir. Ölçek ve genel 

bezeme kurgusunda konumlandırıldıkları yerler konusunda benzerlikler görülse de 
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sabit mimaride daha az tekrar eden bir motiflerle -çadırlarda tasvirler tekrar tekrar 

işlenmiştir- önceden de belirtildiği üzere daha gerçekçi bir yaklaşım izlenmektedir. 

Duvar resimlerinin görülmeye başlandığı 18. yüzyıldan itibaren dönemin zevkine 

uygun kıvrımlarla zenginleştirilmiş kartuş ve çerçevelemeler sıklıkla uygulanmıştır. 

Kentsel alanlardaki cephelerde alanlar boş bırakılmış ya da yazıtlarla 

değerlendirilmiştir. İç mekanlarda ise çevresi rokoko kıvımlarla tanımlanmış 

alanların bir kısmında mimari ve kır manzaralı kompozisyonlar görülmektedir. 

Benzer bir kurgu Askeri Müze‟de korunan II. Mahmut‟a ait sayebanda da yer 

almaktadır. Şemselerin göbeğinde dairesel bir alan içine yerleştirilmiş mimari 

tasvirler bulunur. Sabit mimaride farklı olarak daha serbest, kolaylıkla algılanabilen 

ve birbirini tekrar etmeyen konu ve üslup seçimleri görülürken çadırlarda daha tek 

düze bir ifade izlenmektedir. Topkapı Sarayı‟ndaki Orta Kapı‟nın üçüncü avluya 

bakan tarafındaki, muhtemelen III. Mustafa döneminde eklenen (Davis, 1970, s.44) 

kartuşlar içindeki manzaralar (Şekil 5.18-5.19) ya da I. Abdülhamit Yatak Odası 

yanındaki karanlık odada yer alan ve 19. yüzyılın ikinci yarısında tarihlenen (Renda, 

1980, s.53) manzara (Şekil 5.20) II. Mahmut sayebanı ile karşılaştırılırsa ifade 

edilmek istenen, konu seçimlerinde çeşitlilik ya da tekrar kolaylıkla anlaşılacaktır.  

Bunların yanında çadırlarda belirli bir alanın tasvirli bezemelerle tamamen 

doldurulduğu durum yine II. Mahmut sayebanında görülmektedir. Yan duvarları 

oluşturan parçaların revak birimleri üzerinde kalan üçgen kısımları da mimari 

imgeler ve kırsal manzaralarla doldurulmuştur. Bu duruma benzer örnekleri de 

Topkapı Sarayı‟da bulmak mümkündür. Tasvirler kimi durumlarda kartuşların içine 

yerleştirilirken aynı zamanda mimariyle tanımlı bir alanda tüm yüzeyi kaplar 

nitelikte de olabilmektedir. Örneğin III. Selim döneminden (Renda, 1980, s.50) 

kalma duvar resimlerinin (Şekil 5.21) görüldüğü Topkapı Sarayı Valide Sultan Odası 

bu durumu yansıtmaktadır. Çadırlarda ve bu örnekte yaratılan imgeler mimarinin 

tanımladığı yüzeyi doldurmaktadır. Sabit mimaride gösterilen örnekler her ne kadar 

bütünsel bir kompozisyon sunsa da sayebanda revak birimleri üzerinde kalan üçgen 

bölümler birbirini takip eden bölümlere ayrılmış ve madalyon benzeri alanlar 

birbirini takip eden mimari imgelerin kullanıldığı bir ifadeyle bezenmiştir. 

Son olarak çadırlar Osmanlı sanatlarında yer alan birer imge ya da bezeme öğesi 

olarak ele alınırsa bölüm kapsamında ayrı başlıklar altında değerlendirilen bu sanat 
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üretimlerinin aslında bezeme programı noktasında birbirlerinin devamı olduğu 

görülecektir.  

İlk olarak Topkapı Sarayı‟nda “Cinlerin Meşveret Yeri” olarak adlandırılan geçitteki 

bir çini pano (Şekil 5.22) değerlendirilecektir. Harem‟de Gözdeler Dairesi ile Çifte 

Kasırlar arasındaki revakta yer alan çini panoyu çevreleyen çiniler III. Murat 

Köşkü‟ndekilerin devamı niteliğinde olduklarından 16. yüzyıldan kaldıkları 

düşünülebilir ancak muhtemelen bu pano 17. yüzyıla aittir. Benzer karakterli başka 

bir panoya  III. Selim döneminde son halini alan Valide Sultan Dairesi‟ndeki namaz 

yerinde rastlamak mümkündür (Şekil 5.23-5.24). Genel tezyinat III. Selim devri 

özellikleri gösterse de odada kullanılan çiniler Turhan Valide Sultan ve Gülnuş 

Valide Sultan döneminden, 17. yüzyıldandır (Anhegger-Eyüboğlu, 1986, s.39).  

Bu panoda bir çadır yerleşkesi görülmektedir. Panonun alt ve yanları sıra sıra 

çadırlarla oluşturulmuş bordürlerle sınırlanmıştır. Merkezi kompozisyon yatay 

hatlarla tanımlanmış ve temel motif olarak çadırlar kullanılmıştır.  Çadırlar dışında 

serbest tasvirler, binalar, çadırların yanında tuğlar ve kandiller dikkat çekmektedir. 

Çadırların tümü farklı yatay hatlarda farklı ölçeklerde, ancak benzer karakterde 

işlenmiştir. Tümü tek direklidir. Yapısal kurulumu vurgular nitelikte çadırların gergi 

ipleri ve direkler abartılı biçimde çok uzun ifade edilmiştir. Çadırların her biri de 

kendi içlerinde örtü ve duvarların yanında bu parçaların eteklerinin de 

algılanabileceği şekilde yatay hatlara bölünerek tasvir edilmiştir. 

Daha önce değinildiği üzere el işlemelerinde de çadırlar motif olarak 

değerlendirilmiş, tekrar eden dekorasyon kurgusu içinde diğer yapılar, bitkisel 

motifler ve ağaçlar ya da çiçek motifleriyle birlikte işlenmiştir (Şekil 5.25-5.26). El 

işlemelerinde de tek direkli olarak, olabildiğine stilize bir tavırla işlenmiş ancak bu 

stilizasyon içinde yine de mekansal ifade yansıtılmıştır. 

Son olarak Topkapı Sarayı‟nda korunan ve üzerinde çadır  tasvirlerinin yer aldığı 

sayeban da bu ortaklığın devamı niteliğinde değerlendirilebilir. Sayeban eteğinde 

şerit oluşturacak şekilde işlenmiş çadır ve ağaç kompozsiyonu görülmektedir. 

Kompozsiyondaki çadırlar, hem çini pano üzerine resmedilmiş olanlara hem de el 

işlemelerinde görülenlere benzer bir ifade sunmaktadır. Çadırlar diğer eserlerdeki 

çadır motiflerine eş bir karakterle tek direkli olarak işlenmiştir. Örtü ve duvarlar 

etekleriyle birlikte, kendi içlerinde özgün farklı yatay hatlarla tasvir edilmiştir. Şerit 
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üzerinde yer alan çadırlar genel ifadede basit stilize figürlerin yapısal ve mekansal 

kurgunun okunabildiği bir bütünlükle nakşedilmiştir. 

Bu örnekler dışında farklı sanat dallarının ürünü olan ve üzerlerinde çadır 

tasvirlerinin yer aldığı daha başka eserler de sıralanabilir. Örneğin Üsküdar Karaca 

Ahmet Mezarlığı‟nda bulunan bir yeniçeri mezar taşı  üzerindeki çadır kabartması da 

el işlemelerindekine benzer bir karakter sunar (Eruz, 1994, Cilt I, s.251). Dolayısıyla 

bu durum da görülen motif ortaklığının devamı niteliğindedir.  

Sabit mimari ve çadırlar arasında ortak motif kullanımları ve tasvir benzerliklerinin 

tarif ettiği ortaklık aslında ikisi dışındaki diğer sanat dallarında da görülmektedir. Bu 

sebepten ötürü kimi durumlarda bu ortak dilin varlığı daha gerçekçi gözükürken kimi 

durumlar, Osmanlı‟daki tüm sanatlardaki sürekliliğin sonucu olarak 

değerlendirilebilir. Ancak her halükarda çadırları birkaç farklı sanat dalının ortak 

ürünü olarak ele almanın daha uygun olduğu görülmektedir. 

 

 

ġekil 5.14 : Sedir eteği detayı, TSM Env. No:31/6 (Eruz, 1994, Cilt II). 
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ġekil 5.15 : Havlu detayı, TSM Env. No:31/1179 (Eruz, 1994, Cilt II). 

 

 

ġekil 5.16 : I. Abdülhamit Odası, Topkapı Sarayı (Renda, 1980). 
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ġekil 5.17 : III. Selim Meşk Odası, Topkapı Sarayı (Renda, 1980). 

 

 

ġekil 5.18 : Topkapı Sarayı‟nda Orta Kapı‟da kartuş içi manzara. 
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ġekil 5.19 : Topkapı Sarayı‟nda Orta Kapı‟da kartuş içi manzara. 

 

 

ġekil 5.20 : I. Abdülhamit Odası yanındaki karanlık oda (Renda, 1980). 
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ġekil 5.21 : Topkapı Sarayı‟nda Valide Sultan Odası (Renda, 1980). 

 

 

ġekil 5.22 : 17. Yüzyıl çini pano, Harem, Topkapı Sarayı. 
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ġekil 5.23 : Valide Sultan Namaz Odası, Topkapı Sarayı (Eyice, 1985). 

 

ġekil 5.24 :  Valide Sultan Namaz Odası, Topkapı Sarayı (Anhegger-Eyüboğlu, 

1986). 
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ġekil 5.25 : Havlu detayı, TSM, Env. No: 31/132 (Eruz, 1994, Cilt II). 

 

 

ġekil 5.26 : Çevre detayı, SHM, İ.192/2179 (Eruz, 1994, Cilt II). 
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ġekil 5.27 : Yağlık, Yapı Kredi Kol. Env. No: 1/441(Eruz, 1994, Cilt II). 

 

 

ġekil 5.28 : Ayna Örtüsü, Yapı Kredi Kol. Env. No: 1/128 (Eruz, 1994, Cilt II).      
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6.  DEĞERLENDĠRME VE SONUÇ 

Osmanlı imparatorluk çadırlarında görülen mimari ifade üzerine yoğunlaşan bu 

çalışmada, Türk ve Avrupa müzelerinde korunarak bugüne ulaşan çadırlardan 

konuyu aydınlatmak bağlamında daha çok malzeme sunan örnekler değerlendirmeye 

alınmıştır.  

Çadır kullanımı ve çadır kültürünün, Türkler‟in Orta Asya‟dan Avrupa içlerine kadar 

genişleyen egemenlik alanında varlığını sürdürdüğü bilinen bir olgudur. Ancak 

bugüne ulaşan çadırlardan en erken tarihli olanları, birkaç istisna hariç, 17. yüzyıldan 

kalmadır. Müze ve kurumların çadır koleksiyonları bu yüzyıldan 20. yüzyılın başına 

kadar olan çadırları kapsamaktadır.  

Üretimlerindeki temel amaç konaklama olan çadırlar, göçebe ve yarı göçebe Türk 

boyları için yerleşik hayata geçene kadar önemini koruyan yapılardı. Yerleşik hayata 

geçen Osmanlılar ise çadır kullanımını başka bağlamlarda devam ettirmiştir. Kitap 

resimlerinden izlenebildiği üzere ya da Avrupa müze ve kurumlarında yer alan 

çadırların koleksiyonlara nasıl girdiği araştırıldığında „mobil‟ bir saray gibi hareket 

eden Osmanlı ordusunun çadırları seferler sırasında, sürekli bir gelenek çerçevesinde 

kullandığı görülür. 

Osmanlı İmparatorluğu‟nun duraklama ve gerileme evrelerinde, ordu sefere çıkmayı 

neredeyse tamamen bırakmıştır. Ancak yine kitap resimlerinden takip edildiği üzere 

çadırlar 18. yüzyılın başında, başka bir amaçla kullanılmaya başlanmıştır. III. 

Ahmet‟in şehzadeleri için Okmeydanı‟nda yoğunlaşan ve İstanbul‟un diğer 

bölgelerine de aktarılan sünnet düğününü resmeden Surname-i Vehbi bu konuda 

aydınlatıcı bir görsel kaynaktır. Şenliklerin yapıldığı Okmeydanı‟nda şehzadelerin 

düğünü için adeta gezici bir Topkapı Sarayı kurulmuştur. Bu noktada göçebe Türk 

topluluklarıyla çadırlar arasında olduğu öngörülebilecek esnek ve organik kullanım 

alışkanlıklarının yerleşik hayata geçen Osmanlılar‟da da devam ettiği öne sürülebilir.   

Erken dönemden çadırlar bugüne ulaşmadığından dolayı bunların yapısal ve 

dekoratif özellikleri bilinmemektedir.  
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Çalışmanın esasını oluşturan karşılaştırmalar, en erken örnekleri 16. yüzyıla kadar 

izlenebilen çadır mimarisinin sabit mimariyle olan yapısal ve dekoratif ortaklıklarına 

göre yapılmıştır.  

Mimari ile yapısal ortaklıklar konusu, revaklar, bitişik ve serbest baldakenler ile kapı 

ve pencere açıklıklarını irdeleyen altbaşlıklarda derinleştirilmiştir. 

Bugüne ulaşan çadırların hemen hemen tümünde revaklar iç mekanda temsil 

edilmiştir. Çadırlara has bezeme dilinin en önemli öğelerinden biri olarak 

nitelendirilebilecek revaklar yüzyıllar boyunca değişen sanatsal alışkanlıklara 

rağmen önemini kaybetmemiştir. Çadırlarda da Osmanlı mimarlığında avluları 

çevreleyen ya da iç mekanlarda dış duvarlarla birlikte ikinci bir „cidar‟ oluşturan 

revaklar, imgesel olarak sabit mimariyi tekrar eder nitelikte hazine birimlerine 

işlenmiştir. Özellikle dış cephelerde katı bir yalınlığa sahip Osmanlı mimarisi ile 

hareketli bir bütünlük gösteren çadır işlemeleri farklı alışkanlıklar sunsa da yapı 

elemanı ölçeğinden genel ifade noktasına kadar revaklar, her iki mimaride de eş bir 

önem sergilemektedir. 

Baldakenler, kubbeyi mimari tasarımın merkezine konumlandıran Osmanlı mimarisi 

için en az revaklar kadar önemli yapı öğeleridir. Çalışmada detaylıca ifade bulmasa 

da, Osmanlı öncesi Türk mimarisi için de aynı şekilde önem arz eden merkezi mekan 

yaratma alışkanlığının kökeni zaten öncelikle çadır mimarisinde aranabilir. Yerleşik 

hayata geçildikten sonra ise merkezi mekan vurgusu, yapı teknolojisiyle birlikte daha 

da görünür hale gelmiştir. Yalnızca mekansal kurgu hususunda değil işlevsel 

bağlamda da merkezi kubbeler / baldakenler en önemli mimari elemanlardan biri 

olarak değerlendirilmiştir. Baldakenler kitap resimlerinden de takip edilebildiği üzere 

hem inşa edilmiş mimaride hem de çadır mimarisinde ortak kullanım özellikleri 

sunmaktadır. Özellikle hükümdar baldakeni olarak çadırlar, mimariyle birlikte 

imparatora bir arkaplan yaratmak amacıyla özellikle de saray dışında sıklıkla 

kullanılmıştır. 

Mimarinin yapısal kurgusunu ilgilendiren kapı ve pencere açıklıkları gibi öğeler 

çadırlarda da yapısal bir bütünlükle, mimariyi malzeme dışındaki hemen hemen tüm 

özellikleriyle tekrar etmektedir. Mimaride olduğu gibi çadırlarda da açıklıklar 

işlevsel gerekliliklerin ötesinde genel kurgunun bileşenleri olarak ifade bulmuş, çadır 
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bezeme sözlüğünün genel yapısından kopmadan yapısal ve dekoratif detaylarla 

birlikte işlenmiştir.  

Mimari ile dekoratif ortaklıklar hususunda ise ilk olarak sabit mimari ile çadır 

mimarisinin genel dekorasyon anlayışları karşılaştırılmıştır. Topkapı Sarayı ve yakın 

çevresinde yer alan imparatorluk binaları ile çadırlar, çeşitli motiflerden iç mekan 

dekorasyonunun genel hatlarına kadar değişen ölçeklerde karşılaştırılarak 

incelenmiştir. Böylelikle, çadır mimarisinin sabit mimarideki karşılıkları farklı 

ölçeklerde izlenebilmiştir. 

Yapısal ortaklıklar başlığı altında incelenen baldakenlerin sabit mimari ile çadır 

mimarisinin en önemli ortaklıklarından biri olduğunu destekleyecek başka bir durum 

da örtü iç yüzey dekorasyonudur. Çalışma kapsamında örneklerle pekiştirildiği üzere 

örtüler, yalnızca yapısal, işlevsel ve anlamsal olarak çadırlar ve sabit mimaride 

ortaklıklar sergilememektedir, bunların ötesinde ortak bir bezeme dilini de 

paylaşmaktadır.   

Osmanlı mimarlığını ilgilendiren dekoratif hususlarda bazı genel yaklaşımlar ve  

„kanonik‟ uygulamalar çadırlarda da, mimariyle birebir benzer ve bütünsel olarak 

değerlendirilebilecek uygulama örnekleri sunmaktadır. Dekoratif ortaklıklar başlığı 

altında incelenen manzara resimleri konusu, çadırlarda ve mimaride yer alan ortak 

imgelerin de dahil edildiği biçimde ayrıca değerlendirilmiştir. Örneklerden de takip 

edilebildiği gibi çadır mimarisinde ve sabit mimaride dekorasyonu şekillendiren 

dönemsel yaklaşımlar paralellik göstermektedir. 

Çalışma kapsamında incelenen ortaklık ve benzerlikler yanında çadır mimarisi ile 

sabit mimarinin farklı özellikler sunduğu durumlar da görülür. Mekansal ve bezeme 

düzeni gibi noktalar ortak bir üretim alışkanlığının varlığını işaret etse de özellikle de 

yapısal anlamda pratik zorunlulukların pekiştirdiği farklılıklar çadır mimarisi ve sabit 

mimarinin ayrı üretim kolları olmasından kaynaklanmaktadır. Sonuçta her ikisi de 

kendi içinde bütünsel özellikler göstererek evrilmiştir. Hatta sabit mimari, 

“Batılılaşma” olarak adlandırılan ve 18. yüzyıldan itibaren izlenebilen olguyla daha 

kolay bütünleşerek farklılaşırken çadır mimarisinde farklı bir durum söz konusudur. 

Çadırlarda yalnızca bezeme detaylarında bu olgu ifade bulmuştur ancak genel ve 

yalın yapısal özellikleriyle çadır çok değişmemiştir.  
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Çalışma kapsamında el işlemelerine de değinilmiştir. Çadırlar yapısal gereklilikleri 

yerine getirmek amacıyla mimariyle ortak sorunlar içermektedir. Bu durumda 

mimariyle kimi ortaklıklar doğmaktadır. Ancak bu sorunlar sabit mimariyle birebir 

benzerlikler göstermez çünkü malzeme kullanımı ve üretim yöntemleri birbirinden 

farklıdır. Bu nedenle çadır motifi takip edilerek çadırlarla el işlemeleri 

karşılaştırılarak çadırlarla el işlemelerinde üretim ve motif ortaklıkları da gösterilmiş, 

böylece çadırlar mimarinin yansıması olma özelliğinin ötesine de taşınmıştır.  

Çadırlar ve mimari farklı gelişim süreçleri geçirmiştir bu yüzden bu iki farklı 

„mimarlık‟ı kendi bağlamlarında değerlendirmek mümkündür. Daha ikna edici 

sonuçlar elde etmek için sabit mimari ile çadır mimarisinin kökenleri ve gelişim 

süreçleri karşılaştırmalı olarak incelenmelidir. Ancak çalışma kapsamında 

çözümlenen yapısal ve dekoratif ortaklıkların da desteklediği gibi, ortak bir mekan 

yaratma alışkanlığının ürünü olarak dikkat çeken sabit mimari eserler ile çadırları bir 

bütün halinde değerlendirmek yerinde bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.  

  



147 

 

7.  KAYNAKLAR 

Ahunbay, Z. (2005). Decorative Coatings on Some Eighteenth Century Buildings, 

Afife Batur’a Armağan, İstanbul: Literatür Yayınları, 205-211. 

Annhegger-Eyüboğlu, M. (1986). Topkapı Sarayı‟nda Padişah Evi (Harem), 

Türkiye: Sandoz Kültür Yayınları. 

Arseven, C. E. (1950). Çadır, Sanat Ansiklopedisi (Cilt I), İstanbul: Milli Eğitim 

Basımevi, 352-359. 

Artan, T. (1993).  İbrahim Paşa Sarayı, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Cilt 

IV), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 128-130. 

Atasoy, N. (2002). Hasbahçe: Osmanlı Kültüründe Bahçe ve Çiçek, İstanbul: Aygaz. 

Atasoy, N. (2002). Otağ-ı Hümayun: Osmanlı Çadırları, İstanbul: Aygaz. 

Atasoy, N. (2004). Ottoman Pavillons and Tents, Muqarnas Vol. 21 (Essays in 

Honor of J. M. Rogers), Leiden: Brill, 15-19. 

Batur, A. (1974). Osmanlı Camilerinde Kemer: Strüktür-Biçim İlişkisi Üzerine Bir 

Deneme, İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi. 

Bozkurt, N. (1988).  Çadır, İslam Ansiklopedisi (Cilt VIII), İstanbul: Türk Diyanet 

Vakfı, 158-162. 

Çürük, C. (1988).  Çadır Mehterleri, İslam Ansiklopedisi (Cilt VIII), İstanbul: Türk 

Diyanet Vakfı, 165-166. 

Çürük, C. (1988).  Osmanlılar‟da Çadır, İslam Ansiklopedisi (Cilt VIII), İstanbul: 

Türk Diyanet Vakfı, 162-164. 

Davis, F. (1970). The Palace of Topkapi in Istanbul, New York: Charles Scribner‟s. 

Eldem, S.H. (1969). Köşkler ve Kasırlar, İstanbul: Devlet Güzel Sanatlar 

Akademisi. 

Eldem, S.H. (1977). Sa‟dabad, Ankara: Kültür Bakanlığı 

Eldem, S.H. ve Akozan, F. (1981). Topkapı Sarayı: Bir Mimari Araştırma. 

Eruz, A. F. (1994). Osmanlı El İşlemeleri ve Mimari Motifleri, İstanbul: İTÜ Sosyal 

Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).   

Eyice, S. (1985).  Topkapı Sarayı, İstanbul:Epoch. 

Eyice, S. (1993).  Ahmed III Kütüphanesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 

(Cilt I), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 115-116. 

Eyice, S. (1993). Çinili Köşk, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Cilt II), 

İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 517-519. 

Eyice, S. (1993).  Kılıç Ali Paşa Külliyesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 

(Cilt IV), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 557-559. 



148 

Eyice, S. (1993).  Sokollu Mehmed Paşa Camii, Dünden Bugüne İstanbul 

Ansiklopedisi (Cilt VII), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 

30-31. 

Harris, N. (1977). Rugs and Carpets of the Orient / Persia, Turkey,  Armenia, 

Afghanistan, Turkestan; Indıa, Pakistan, Spain: Hamlyn. 

Hoffmann, V. (2000). İstanbul‟daki Ayasofya‟nın 1453-1934 Yılları Arasında 

İslamlaştırılması, 600 Yıllık Ayasofya Görünümleri ve 1847-49 Fossati 

Restorasyonu içinde, İstanbul: T.C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve 

Müzeşler Genel Müdürlüğü, 37-43. 

IĢın, E. (2010). Uzun Öyküler: Melling ve Dunn‟un Panoramalarında İstanbul= 

Long Stories: Istanbul in the Panoramas of Melling and Dunn, 

İstanbul: Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü. 

Mahir, B. (2005). Osmanlı Minyatür Sanato, İstanbul:Kabalcı. 

Nayır, Z. (1975). Osmanlı Mimarlığında Sultan Ahmet Külliyesi ve Sonrası (1609-

1690), İstanbul: İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi. 

Necipoğlu, G. (2007) 15. ve 16. Yüzyılda Topkapı Sarayı Mimarî, Tören ve İktidar, 

İstanbul: Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık. 

Necipoğlu, G. (2010). Konstantinopolis‟ten Konstantiniyye‟ye: II. Mehmed 

Döneminde Yaratılan Kozmopolit Payitaht ve Görsel Kültür, 

Bizantion’dan İstanbul’a Bir Başkentin 8000 Yılı içinde, İstanbul: 

Sakıp Sabancı Müzesi, 262-277. 

Kızıldeli, M. (1996). Osmanlı‟da Saltanat Kayıkları, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

Koç, H. (1993). Ragıp Paşa Kütüphanesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 

(Cilt VI), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 297-298. 

Kuban, D. (1993). Mahmud Paşa Külliyesi, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi 

(Cilt V), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 268-271. 

Kuban, D. (1993).  Rüstem Paşa Camii, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Cilt 

VI), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 371-373. 

Kuban, D. (2007). Osmanlı Mimarisi, İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi. 

Kuran, A. (1986). Mimar Sinan, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları. 

Ödekan, A. (1993).  Ahmed III Sebili ve Çeşmesi, Dünden Bugüne İstanbul 

Ansiklopedisi (Cilt I), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 116-

117. 

ÖndeĢ, O. ve Makzume, E. (2000). Lale Devri Ressamı Jean Baptiste Van Mour, 

İstanbul: Aksoy. 

Pilehvarian, N. K. (2000). Osmanlı Başkenti İstanbul‟da Çeşmeler, İstanbul: Yapı 

Endüstri Merkezi. 

Redford, S. (2008). Anadolu Selçuklu Bahçeleri, İstanbul: Eren.  

Renda, G. (1980). Başlangıcından Bugüne Türk Resim Sanatı Tarihi, İstanbul: 

Tiglat Basımevi. 

Rice, T. T. (1961). The Seljuks in Asia Minor, London: Thames and Hudson.  



149 

Sakaoğlu, N. (1993). Ahmed I, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Cilt I), 

İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 105-108. 

Schuckelt, H. (2010). Türckische Cammer, Berlin: Deutscher Kunstverlag; Dresden: 

Staatliche Kunstsammlungen.  

Sezer, S. (1992). Topkapı Sarayı‟nın Batılılaşma Süreci, İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri 

Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

Sezer, G. (2001). İstanbul‟daki Hanedan ve Rical Türbeleri, İstanbul: İTÜ Fen 

Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). 

Smith, E. B. (1956). Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle 

Ages, New York: Hacker Art Books. 

Smithsonian Institution, (1966). Art Treasures of Turkey, Washington: 

Smithsonian Institution. 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden (2010). Türckische Cammer Tanıtım 

Kataloğu.  

Suner, Y. (1993).  Nusretiye Camii, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (Cilt 

VI), İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı, 105-107. 

Ünsal, B. (1959). Turkish Islamic Architecture, London: Alec Tiranti.  

Ünver, A. S. (1951). Yeşil Türbesi Mihrâbı, İstanbul: Tege Laboratuvarı.  

Yacan, S. (1995). Türklerde Çadır, İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi 

Komutanlığı.  

Yetkin, S. K. (1965). İslam Mimarisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.  

 

  



150 

  



151 

a 

EK: ÇADIRLARLA ĠLĠġKĠLĠ TERĠMLER SÖZLÜĞÜ 

Bogasi: Tokat, Karaman ve Hamid-eli‟nde dokunan çeşitli renk ve kaliteleride 

dokunan astarlık, pamuklu bir çeşit bez. Ortaçağ İtalyası‟nda „bocassino‟ olarak 

tanınır (Atasoy, 2002b). 

Canfes: Bir tür ince tafta olarak nitelendirilebilecek, ince, düz renkli ve mat bir 

ipekli (Atasoy, 2002b). 

Çadır bezi: Kenevir ipliğinden çok sık dokunarak su geçirmez hale getirilen kalın 

bir tür bez (Atasoy, 2002b). 

Çuha: Farsça‟daki „çuka‟ sözcüğünden devşirilmiştir. Avrupa‟dan ithal edilen ve 

yünlü bir tür kumaş olan çuhalar, devlet denetiminde dağıtılırdı (Atasoy, 2002b). 

Hayme: Farsça küçük çadır anlamına gelmektedir. Genellikle ordu ve saray çevresi 

tarafından kullanılan ve 10-12 kişilik çadırlara verilen addır (Atasoy, 2002b). 

Hazine:  Birbiri ardına eklenerek çadırları oluşturan çadır birimleri ile zokak 

birimleridir (Atasoy, 2002b). 

Jengâri: Osmanlı çadırlarında sıkça kullanılan bir renk olan jengâri, Farsça‟da pas 

anlamına gelen „jenk‟ sözcüğünden devşirilerek uyarlanmıştır. Bakır pası rengine 

verilen addır. Kimi durumlarda jengâri kirpasa sadece jengâri de denmiştir (Atasoy, 

2002b). 

Kemha: Çözgüsü ve atkısı ipekten, üzerindeki desenlerin altın ve gümüş tellerle 

dokunduğu, sık dokunmuş bir kumaş türü (Atasoy, 2002b). 

Kirpas: Kirpaslar, keten ve kenevir kullanılarak dokunmuştur (Atasoy, 2002b). 

Zokak: Günümüzde kullanılan sokak kelimesiyle bağlantılı olarak, çadır 

yerleşkelerinde iki tarafa gerilerek ortada yol yapacak şekilde oluşturulan çit ya da 

duvarlardır (Atasoy, 2002b). 

 



152 

 

 

  



153 

ÖZGEÇMĠġ  

Ad Soyad: Ümit Mesci  

Doğum Yeri ve Tarihi: Sultandağı, 23.05.1987  

E-Posta: umesci@gmail.com  

Lisans: ĠTÜ Mimarlık  

 


