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ART NOUVEAU’NUN OSMANLI’DAKİ YANSIMASI
(ŞEYH ZAFİR TÜRBESİ ÖRNEĞİ) 

THE REFLECTION OF ART NOUVEAU IN THE OTTOMAN
(SHEIKH ZAFİR SEPULCHER EXAMPLE)

Dilşat Deniz ÖLEKLİ 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi  

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Özet: Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat Fermanı’nın 
ilanı ile başlayan yeni dönemin getirdiği değişimin 
ve gelişimin, mimarlık ve sanat alanında büyük yan-
sımaları olmuştur. Bu yansımalar, ithal mimarların 
elinden ithal üsluplarla yükselen yapılar şeklinde 
ortaya konmuştur. İthal mimar faaliyetlerinin etkisi 
II. Abdülhamid döneminde zirveye ulaşmış ve bu 
dönemde imparatorluk sınırları içerisine dahil olan 
İtalyan mimar Raimondo D’Aronco tasarımları ile 
bu faaliyete büyük katkılarda bulunmuştur. D’Aronco 
Avrupalı bir mimarlık üslubunu Osmanlı Mimarisi ile 
birleştirme işlemini aşama aşama gerçekleştirmiş, son 
dönem eserlerinde Art Nouveau üslubuna yoğunlaş-
mıştır. Bu dönemde II. Abdülhamid’in sadakatle bağlı 
olduğu şeyhi, Şeyh Muhammed Zafir için yapılacak 
türbeyi tasarlama görevi de “Sarayın Başmimarı”  
unvanına sahip D’Aronco’ya verilmiştir. Ki kendisinin 
başyapıtlarından kabul edilen Şeyh Zafir Türbesi bu 
aşamaların son halkası olmuş ve böylece Avrupa 
üslubu olan Art Nouveau’nun Osmanlı mimarisiyle 
buluşmasındaki en temel yapılarından biri haline 
gelmiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Art Nouveau, Türbe, 
Şeyh Zafir, Raimondo D’Aronco

Abstract: New period began with Tanzimat Fermanı 
at Ottoman Empire. The new period brought improve-
ment and change that registered on architectural and 
art. The effects was produced by imported architects’ 
hands with built with imported style buildings. Effect 
of imported architect activity climaxed at period of II. 
Abdulhamid and there has been a great contribution to 
this activty by Italian architect Raimondo D’Aronco 
who was in on line of Empire at this period. D’Aronco 
combined architectural style from Europe with Otto-
man style and D’Aronco did the process step by step. 
He concentrated syle of Art Nouveau for his works at 
last period. At the same period,  II. Abdülhamid was 
bond faithfully with Şeyh Muhammed Zafir died and 
Sultan II.  Abdulhamid assigned to design tomb for 
Şeyh Muhammed Zafir  to D’Aronco who gave cheif 
architect of palace title by II. Abdulhamid. D’Aronco’s 
Şeyh Zafir Tomb is accepted as masterpriece that is 
degrees of last ring. So the tomb became one of the 
most basic buildings at style of Art Nouveau from 
Europe combined Ottoman Architecture.

Key Words:  Osmanlı, Art Nouveau, Türbe, Şeyh 
Zafir, Raimondo D’Aronco
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ÇARKINDA UYGULAMARI 

 

Çiğdem Önder ER1, Ahmet Cüneyt ER2 

Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

GİRİŞ

Osmanlı İmparatoru Abdülmecid tarafından ilan 
edilen Tanzimat Fermanı ile imparatorluk yeni 
bir döneme adım atmıştır. Bu yeni dönemde idari 
yapılaşmada uygulanan bazı değişimler ve yeni-
likler, sanat, mimari ve hatta yapım tekniklerinde 
de varlığını hissettirmiştir. Tanzimat’la birlikte 
bazı kurumlar gereğini yerine getiremeyerek 
kapanmış, bazıları çeşitli değişimler yaşamış ve 
değişimi uygulayabilecek bazı yeni kurum ve ki-
şilere ihtiyaç açığa çıkmıştır. İmparatorluk sınırları 
içerisine adım atan yabancı mimarlar ve onların 
yabancı üslupları da bunlardan biri olarak Osmanlı 
mimarları ve mimarlığı repertuarına eklenmiştir. 
II. Abdülhamid döneminde ülke topraklarına ayak 
basan Raimondo D’Aronco ve Art Nouveau üs-
lubu bu repertuar içerisinde yerlerini almışlardır. 

Sanat ve mimarlık tarihçileri, Tanzimat’la birlikte 
gelen modern mimari, Osmanlı’da yabancı mi-
marlar ve mimarlık üzerine çeşitli çalışmalarda 
bulunmuşlar, fakat bu çalışmalar Osmanlı’da 
yoğun olarak karşımıza çıkan Osmanlı Barok’u, 
Barok’un mimarları ve onların eserleri üzerine 
odaklı olmuştur. Art Nouevau üzerinde yapılan 
ilk çalışmalarda, bu üsluba D’aronco’nun birkaç 
eserinden bahsedilerek değinilmiştir. D’Aronco ve 
onun Art Nouveau üslubu hakkındaki ilk çalışmayı 
gerçekleştiren ve konuyla ilgili birçok araştırması 
bulunan Prof. Dr. Afife Batur, bu araştırmalarda 
genel olarak Art Nouveau’nun inceliklerine ve 
D’Aronco’nun eserlerine değinmiştir. Batur, 
D’Aronco’nun eserlerini incelerken, “D’Aronco’nun 

en önemli yapıtı sıfatı”nı Şeyh Zafir Türbesi için 
kullanmayı uygun bulmuştur. Türbeye yönelik 
çalışmalarında, odak noktasını türbe üzerindeki 
Art Nouveau izlere yerleştirerek yapıyı mimari ve 
yapısal bir çerçeve içerisinde inceleyerek, maka-
leler yazmıştır. İlerleyen dönemlerde, D’aronco, 
Art Nouveau ve Şeyh Zafir Türbesi’ne daha 
geniş yer veren çalışmalar literatürde daha geniş 
yer bulmaya başlamıştır. Bu çalışmaların bazıları 
bu üç başlığı bir arada ele alırken, bazıları ise 
sadece biri üzerinde durmuştur. Bunların arasında 
Osmanlı’da yabancı üslupları, yabancı mimarları 
ve yabancı üslupların türbe mimarisi üzerindeki 
izlerini, II. Abdülhamid dönemi mimarisini ve 
hatta Art Nouveau üsluplu çinileri ve seramikleri 
inceleyen çalışmalara ulaşmak mümkündür. Bu 
çalışmalarda, D’Aronco’nun hayatına, Osmanlı’ya 
gelişine, Osmanlı’da uygulamaya koyulduğu Art 
Nouveau üslubuna, bu üslupla ortaya koyduğu 
eserlerinin mimari ve yapısal özelliklerine, ön-
cesinde farklı üsluplarla yaptığı yeni eserlere ve 
restorasyon çalışmalarına yer verilmiş ve yapı-
nın genel olarak yapısal ve mimari özelliklerini 
incelemekle yetinilmiştir. Yukarıda bahsedilen 
tüm başlıkları barındıran, en kapsamlı ve tek 
eserin “Osmanlı mimarı: D’Aronco, 1893-1909 
İstanbul Projeleri” adlı kitap olduğunu söylemek 
mümkündür. İkinci kapsamlı çalışma ise, Didem 
Gültaş’ın kendi rölöve çalışmaları ile desteklediği 
ve D’Aronco yapıları cephelerinde bir dil birliği 
bulma çabasıyla hazırladığı “Raimondo D’aronco: 
İstanbul’daki Yapılarında Cephe Biçimlenişi ve 
Detayları” adlı yüksek lisans tezidir. Bu tezde de 
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D’Aronco’nun hayatına yer verilmiş, İstanbul’daki 
ve öncesindeki çalışmaları incelenmiş, günümüze 
ulaşan yapıların cephelerinden oluşan bir katalog 
düzenlenmiştir. Bu katalog içerisinde Şeyh Zafir 
Türbesi de, Art Nouveau detayların rölöve çalış-
maları ile desteklendiği anlatımı ile yerini almıştır.

Bu makalede ise, D’Aronco’nun Osmanlı’ya dahil 
oluşundan başlayarak, yazıya örnek teşkil edecek 
Şeyh Zafir Türbesi üzerinden D’Aronco’nun Art 
Nouveau’sunun çizgilerinin ortaya çıkarılması 
hedeflenmiştir. Yapının mimari özelliklerini mercek 
altına alarak Art Nouveau’nun Osmanlı’ya nasıl 
yansıdığını, D’Aronco’nun Avrupalı bir üslubu, 
dini bir yapıya nasıl uyarladığını anlatma çabası 
güdülmüştür. Yapının yeni bir yapı türü olmaması, 
yapının, kendisinden önce veya aynı dönemde 
yapılmış türbeler ile bazı benzerlikleri taşıması-
na sebep olurken, Art Nouveau’nun Osmanlı’ya 
giren yeni bir üslup olması ve bu üsluba ait tek 
türbe olması da yapıya özgünlük kazandırmıştır. 
Bütün bu farklılıklar ve benzerlikler incelenerek 
yapının ortaya koyduğu geleneksellik ve Avrupa-
lılık üzerinden yapının özgünlüğünü sorgulamak 
amaçlanmıştır.

İmparatorluğa Mimar İthalatı ve İthal Bir 
Mimar: Raimondo Tomasso D’Aronco

Tanzimat’ın öngördüğü yeni yapılanma doğrul-
tusunda, Osmanlı kurumlarının büyük çoğunlu-
ğunun Avrupa modeli kurumlarla değiştirilme 
sürecine girmesi ve başkent İstanbul’da yaşayan 
Müslüman tebaanın bu tür bir uygulamaya yatkın-

lığının olmaması, tecrübeli gayrimüslimlerin ve 
yabancıların aranan isimler olması için bir fırsat 
doğurmuştur. Tanzimat taraftarlarının “Avrupa 
fizyonomisini ancak Avrupalıların ya da Avrupa’da 
eğitim görenler yapabilir” şeklindeki savunması 
yabancı mimarlara doğan fırsat kapılarını sonuna 
kadar açmıştır. Tanzimat dönemine kadar sarayın 
mimari faaliyetlerini gerçekleştiren Hassa Mimarlar 
Ocağı, Avrupa’daki değişim ve gelişimleri uygu-
lama konusunda yetersiz kalması kapatılmasına 
sebep olmuştır. Bu köklü kurumun kapanması 
ile açığa çıkan büyük ihtiyacın giderilmesi için 
Londra elçisi Mustafa Reşit Paşa, saraya “ülkeye 
yabancı mimar getirilmesi ve Avrupa tarzı modern 
inşa tekniklerine geçilmesi” teklifini sunmuştur. 
Yukarıda bahsi geçen diğer sebeplere, bir de bu 
teklifin uygulanması kararı eklenince, İstanbul XIV. 
yüzyılın ortalarından itibaren modern mimarlık 
eğitimi almış yabancı mimarın akınına uğrar hale 
gelmiştir (Can, 2010). Avrupa ile paralel olarak 
yapılması tasarlanan değişimler doğrultusunda, 
Avrupa’dan ülkeye ithal edilen bazı üslup, teknik, 
yeni malzemeler ve Osmanlı repertuarına dahil 
edilen banka, postane, büyük mağaza, iş hanı, pasaj, 
büro, dükkan, otel, pansiyon, lokanta, kışla, okul, 
elçilik binası, gösterişli yönetim yapıları, istasyon, 
apartman gibi yeni bina türleri bu mimarlar eliyle 
uygulanmış ve kısa sürede inanılmaz ölçülerde 
kabul görmüştür. 

Yabancı mimar faaliyetleri Sultan II. Abdülhamid 
döneminde etkisini daha çok hissettirmiştir. Bu 
dönemde etkinlik gösteren yabancı mimarlar 
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arasında 1730’lardan beri faal olan Balyan ailesinin 
tanınmış fertlerinden Sarkis Balyan’ın yanı sıra, 
Mimar Vesilaki, Mimar Yanko, Mimar Ohannes, 
Amasyan Efendi, Dikran kalfa, Başmühendis 
Bertier gibi isimler yer almıştır. Aynı dönemde 
göze çarpan yabancı mimarlar, Alexandre Vallaury, 
Philippe Bello, Guilio Mongeri, M. Rene Ducas, 
Jachmund, Otto Ritter ve Helmuth Cuno, Raimon-
do D’Aronco gibi isimlerdir (Nasır, 1991:403).  

Uluslar arası bir sergi görevini üstlenmesi için 
Osmanlı topraklarına davet edilen İtalyan mimar 
Raimondo Tommaso D’Aronco’nun İstanbul öncesi 
kariyerinden de söz etmekte yarar vardır.  D’Aronco, 
1881 yılında Massa Carrara Akademisi’ne öğretim 
üyesi olarak göreve başlamış ve bu yıldan itibaren 
mimari projeler üretmeye, yarışmalara katılmaya 
ve ödüller kazanmaya başlamıştır. İlk büyük 
başarısına, 1890’da Torino’daki Birinci İtalyan 
Mimarlık Sergisi’nin cephe tasarımı için açılan 
yarışmayı kazanarak ulaşmıştır. Bir yıl sonra İtalya 
için önemli bir organizasyon olan 1890 Torino 
Birinci Mimarlık Sergisi Projesi, D’Aronco’nun 
isminin duyulmasını sağlarken başarısına da 
önemli katkıda bulunmuştur. Ardından 1892 ve 
1893 yıllarında gerçekleştirilen sergiler, Raimondo 
D’Aronco’nun 1893 yılında I. Osmanlı Ulusal 
Tarım ve Sanayi Sergisi Projesi’ni hazırlaması 
için İstanbul’a davet edilmesine de yol açmıştır.

1851 Londra Evrensel Sergisi’nden başlayarak 
hemen hemen tüm uluslararası sergilere katılan 
Osmanlı İmparatorluğu, tarım, maden, sanat ve 
zanaat ürünleriyle ilgi toplamış, bunlarla birlikte 

pek çok madalya ve ödül kazanmıştır. Fakat 
kültürel alanda yapılan karşılaştırmada güncel bir 
sorun gün yüzüne vurmuş ve bu sorunu üstlenme 
görevi mimariye yüklenmiştir. Çünkü o güne 
kadar organize edilen bütün sergilerde, devletin 
kimliğini sergi pavyonları taşımıştır. Bu yüzden 
gerçekleştirilecek olan sergi için, dönemin Tarım, 
Orman ve Maadin Nazırı Selim Melheme Paşa 
başkanlığında ve içinde Osman Hamdi Bey, mimar 
Alexandre Vallaury, Saray başmühendisi Berthier’in 
de bulunduğu üst düzey yöneticilerden oluşan bir 
sergi düzenleme komisyonu kurulmuştur. Sergide 
yer alacak pavyonların projelendirilmesi konu-
sunda çeşitli görüşler ve isimler ortaya atılmıştır. 
Sonuçta, Avrupa’da bu alanda yapılmış çalışma-
lar üzerinde durulurken 1890 yılında Torino’da 
düzenlenen sergi gündeme gelmiş ve bu konuda 
İtalyan Elçisi Luigi Avorgadro Collobiano’dan 
bilgi ve destek istenmiştir(Sönmez,2006:341). 
İtalyan Elçisi de kendi başkentinden edindiği 
bilgi doğrultusunda, söz konusu serginin cephe 
düzenleme yarışmasını kazanmış olan mimar 
Raimondo D’Aronco’nun adını Selim Melheme 
Paşa’ya bildirmiştir. 11 Temmuz 1893 tarihli 
Journal de Moniteur Oriental’in yazdığına göre, 
Osmanlı Tarım ve Sanayi Ürünleri Sergisi’nin 
projelerini hazırlamak konusunda D’Aronco’yla 
anlaşma yapılmıştır (Evren,2008:248). D’Aronco, 
yirmi beş günde hazırladığı proje ile rakiplerini 
geride bırakarak söz konusu işi üstlenmeye hak 
kazanmıştır (Evren,2008:248). Fakat İstanbul’da 
büyük yıkıntılara neden olan 10 Temmuz 1894 
depreminin yaşanması nedeniyle söz konusu 
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ÇARKINDA UYGULAMARI 
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Anadolu Üniversitesi, Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Programı 
 

 

 

Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

sergi projesi gündemden kaldırılmış ve sergi 
için ayrılmış olan paralar da dahil devletin tüm 
olanakları harap olan İstanbul’un onarımına 
yönlendirilmiştir. Bu arada D’Aronco, devletin 
resmi mimarı sıfatını alarak, şehrin yeniden 
imarı için kurulan üç teknik komisyonun her 
üçünde de görevlendirilmiştir. Deprem felaketi 
bir bakıma D’Aronco’nun Osmanlı mimarisini 
ayrıntılı biçimde tanımasına olanak sağlamıştır. 
Zaten o tarihlerde başta Sultan II. Abdülhamid 
olmak üzere, devletin yönetim elitlerinin ciddi bir 
hedefi de Osmanlı mimarlığını içinde bulunduğu 
Eklektisizm çıkmazından kurtararak, muhteşem 
geçmişiyle birlikte yorumlayan bir modernite 
yaratmak olmuştur. Bu aşamada D’Aronco’nun 
1893-1901 yılları arasındaki proje ve uygulama-
larında “Neo-Ottoman/Yeni Osmanlı” yorumuyla 
bu görüşe katkıda bulunmuştur.

İstanbul öncesi çalışmaları genellikle yarışma 
projeleri olan, genellikle eski üslupları canlandıran, 
yarışmaların isteklerine bağlı olarak Neogotik, 
Neobarok vb. çizgiler taşıyan tasarımlara imza 
atmıştır. Egzersiz yaparcasına denediği stiller ara-
sında Çin kökenli canlandırmalar bile yer almıştır. 
Düzenli ve disiplinli bir akademik eğitiminin 
olmayışı kendine özgü kişisel bir dil geliştirme-
sine, stilistik kurallara fazla bağlanmayan, aksine 
onları yenilemeye çalışan bir tasarım anlayışına 
yol açmıştır. İstanbul ise hem eşsiz coğrafyası, 
hem de binlerce yıllık zengin mimari mirasıyla, 
kendini özgürce açık tuttuğu üslup çoğulluğuna 
yepyeni boyutlar eklemiştir (Evren,2008:248). 

D’Aronco’nun İstanbul dönemi çalışmalarında 
iki farklı evre görülmüştür. Başlangıçta “yeniden 
canlandırmacı”, sonrasında da “uzaklaşmacı” 
olarak tanımlanabilen yaklaşım evreleri, yaratıcı 
bir tasarımcının sürprizli buluşlarıyla kendi içinde 
çeşitlenmiştir. 

D’Aronco, İstanbul’da bulunduğu sürede yoğun 
çalışmalarının yanı sıra yarışmalara da katılmış 
ve Dekoratif Sanatlar Uluslararası Sergisi Proje 
yarışmasında birincilik kazanmıştır. 1902 yılında 
Torino’da açılan ve Art Nouveau’nun konsept 
olarak egemen olduğu sergi, D’Aronco’nun Avrupa 
çapında tanınmasına 20. yüzyıl başı mimarlığının 
saygın isimleri arasına girmesine ve İstanbul 
çalışmalarının da öğrenilmesine yol açmıştır. R. 
D’Aronco’nun İstanbul’daki çalışmalarının ikinci 
aşamasını oluşturan 1901-1909 yılları arasındaki 
dönemde ise,  Avrupa’nın gündeminde olan mo-
dern çağın getirdiği kesin ve düz çizgilere karşı, 
doğanın kıvrak devingen çizgilerini öneren Art 
Nouveau üslubunda proje ve uygulamaları ağırlık 
kazanmıştır (Evren,2008:248). Aynı zamanda 
“Stile Floreale”nin kadrosunun önde gelen ye-
nilikçi isimlerden olan İtalyan mimar Raimon-
do D’Aronco, İstanbul’un “Art Nouevau’nun 
Dünya’daki en çok eserlerini barındıran kent” 
(Nasır,1991:403) ünvanını kazanmasında en 
büyük katkıyı sağlamıştır.

İtalyan mimar, imparatorluğun başkentinde Nazi-
me Sultan Yalısı, Limonluk Serası, Huber Köşkü, 
İtalyan Sefareti, Botter Apartmanı ve yapıtlarından 
en önemlisi olarak kabul gören Şeyh Zafir Türbesi 
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gibi önemli birçok Art Nouveau yapıya imza 
atmıştır. Sultan II. Abdülhamid tarafından “Bey” 
ve “Sarayın Başmimarı” unvanlarıyla ödüllendi-
rilmiştir. Sultan Abdülhamid Han, sadakatle bağlı 
olduğu Şeyhi’nin naaşı için yaptıracağı türbeyi 
tasarlama ve inşa etme görevini de, İmparatorluğun 
Başmimarı olan D’Aronco’ya layık görmüştür. 

Şeyh Muhammed Zafir Türbesi Türbenin 
Hâmiliği: Şeyh Muhammed Zafir Efendi

Şazeli tarikatına bağlı Medeni kolu Şeyhlerinden 
Şeyh Zafir Efendi, 1828 yılında Trablusgarb’ın 
Derne yakınında Mısrata beldesinde dünyaya 
gelmiştir. Künyesi Şeyh Muhammed Zafir bin 
Muhammed Hasan bin Hamza Zafir el-Medeni 
et-Trablusi el-Mağribi eş-Şirazi’dir. Babası 
Muhammed Hasan Zafir el-Medeni ve annesi 
Kamer Hanım’dır. İlk tahsilini babası Muham-
med Hasan Zafir’den almıştır. On dokuz yirmi 
yaşlarına kadar Mısrata’da bulunup ilk tahsilinden 
sonra, Tunus ve Cezayir’e, oradan Mısır yoluyla 
Medine-i Münevvere’ye gitmiştir. Medine’de 
bulunduğu süre zarfında ilim erbabı ve irfan 
ehli insanlarla görüşüp tahsilini tamamlamıştır. 
Tahsilini tamamladıktan sonra 43 yaşına kadar 
Trablusgarb’tan ayrılmamıştır.

Osman Ergin,  Şeyh Zafir’in, cifir1 ve remil2 
ilimlerinde üstat olduğunu rivayet etmiş,  ola-

1 Cifir, harflere verilen sayılarla sözlerden anlam çıkarma 
ilmidir.

2 Geleceğin ve geçmişin olaylarını doğruya en yakın 
sonuçla bilinmesini sağlayan mucizevi bir kehanet 
ilmidir.

cak ve bitecek şeyleri önceden keşfetmekte 
büyük bir mahareti olduğundan söz etmiştir. 
Kamil Büyüker de Şeyh Zafir Hazretleri’nin 
alim, fazıl, arif, edib ve kamil bir kişi oldu-
ğunu yazmıştır. II. Abdülhamid ve Şey Zafir 
arasındaki ilişki için ise, II. Abdülhamid’in kızı 
Ayşe Osmanoğlu, “Şeyh Zafir pek muhterem bir 
zattı. Sarayda herkes tarafından saygı görürdü. 
Özellikle genç yaşta, henüz şeyhzadeyken Şazeli 
tarikatı müntesibi olan, babam Abdülhamid 
Han Şeyhi’ne büyük bir bağlılık ve saygı 
gösterirdi” şeklinde ifadelerde bulunmuştur 
(Osmanoğlu,1960:320). II. Abdülhamid’in bu 
denli bağlılığını ve güvenini kazanan Şeyh 
Zafir için, Unkapanı’ndaki Balmumcu Tekkesi 
yeniden inşa edilmiş ve Beşiktaş’ta Ertuğrul 
Tekkesi adıyla bilinen cami-tevhidhane, selam-
lık, harem ve misafirhane yaptırılmıştır. Sultan 
II. Abdülhamid şeyhe çok değer verdiği için 
bazı cuma selamlıklarında Ertuğrul Tekkesi’ne 
gitmiş ve bazı özel dini günlerde onu Yıldız 
Sarayı’na davet etmiştir. Ayrıca şeyhin İstan-
bul’daki aile mensupları çeşitli rütbelerle taltif 
edilmiş, resmi kurumlarda görevlendirilmiş 
ve masrafları devlet tarafından karşılanmıştır. 
Mısrate’deki tekkenin bakımı dahi Osmanlı 
tarafından yapılmış, şeyhin Trablusgarp’ta kalan 
aile fertlerinin ihtiyaçları giderilmiştir. Sultan 
II. Abdülhamid, 1903’te vefat eden şeyhi için 
son olarak sarayın baş mimarı D’Aronco’ya 
bir türbe siparişi vermiştir. 
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Art Nouveau’nun Osmanlı’daki Yansıması: 
Şeyh Zafir Türbesi Örneği

D’Aronco bu siparişe karşılık üç alternatif üret-
miştir. Bu alternatifler ile ilgili ulaşılabilir tek 
kaynak “Osmanlı mimarı: D’Aronco, 1893-1909 
İstanbul Projeleri” adlı kitapta yer alan birer cephe 
taslağıdır. Sadece bu taslaklardan yola çıkarak bir 
sentez yapmak zor olsa da, kendini gösteren bazı 
detaylar üzerinden yorum yapmak mümkündür. 
(Resim 1) Aşağıda yer alan cephe taslaklarından 
birincisi dikdörtgen pencereleri ile geleneksele 
yaklaşırken, köşelerden yükselen kuleler yapıya 
özgünlük kazandıran unsurlardan biri olmuştur. 
Aynı taslağa ait Osmanlı türbe mimarisinde 
benzerine pek sık rastlanmayan beşik çatı örtü 
sistemi ve diğer iki yönde uzanan sivri saçaklar, 
yapıya özgünlük katan unsurlar listesinde yer 
alabilir. Yapıyı pencere alt seviyesinden saran, 
tahminen üzeri yaldızlanmış kabartmalı süsleme 
kuşağı, yapının D’Aronco’nun Osmanlı Barok’uyla 
yoğurduğu çalışmalardan biri olabileceği ihtima-
lini akla getirmektedir. Üçüncü taslak ise, birinci 
taslak gibi Osmanlı Barok’unu andıran bir çalışma 
izlenimi yaratmaktadır. Sivri kemerli pencere nişi, 
onu saran söveler ve pencereyi koruyan dövme 
demirden imal edilmiş ızgara korkuluk gelenek-
sel türbelerden alınmış bir uygulama örneğidir. 
Pencere üzerinden kademeli olarak yükselen ve 
kalkan duvar fonksiyonuna geçiş yapan söveli 
yüzey içerisini dolduran kıvrımlı, yaldızlı beze-
meler ve korkuluklara takılmış olan tahminen 
üzeri yaldızlanmış metal motifler, yapıyı Osmanlı 

Barok’una yaklaştıran detayları oluşturmuştur. 
Kubbe çatı örtüsü, kalkan duvar üzerinde yer 
alan kitabesi ve kalkan duvarı sonlandıran bir 
sıra mukarnas ve bir sıra silme işlemesi yapıyı, 
geleneksel türbe yapılarında yer alan tasarımlara 
dahil eder niteliktedir. Bakırdan soğan kubbeler 
ile örtülen köşe kuleler ise yapının özgün detay-
larıdır. İkinci alternatif ise, Sultan II. Abdülhamid 
tarafından uygulanması için seçilmiştir. Aşağıda 
yer alan taslak üzerinden geliştirilen bu taslak 
Art Nouveau bir yapı olarak hayata geçirilmiştir. 

Resim 1: Şeyh Zafir Türbesi Taslak  
Çalışmaları (İstanbul Araştırmaları  

Enstitüsü, 2010)

1905-1906 yıllarında Ertuğrul Tekke arazisi 
içine, Serencebey Yokuşu’nun Mehmet Ali Bey 
Sokağı’na bakan cephesine, sıralı olarak çeşme, 
türbe ve kitaplıktan oluşan bir yapı grubu inşa 
edilmiştir.3 (Resim 2-3) D’Aronco Avrupalı bir 

3 Yapı taşlarının, II. Abdülhamid’in bugün Taşlık diye 
anılan yerde kendisine yaptırmak istediği saray için 
getirttiği fakat Şeyh Zafir’in vefatı üzerine, türbenin 
yapımı için bir kısmının buraya taşındığı ve sarayın 
siyasi sebeplerden dolayı yapılamadığı rivayetler 
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

mimarlık üslubunu Osmanlı Mimarisi ile birleş-
tirme işlemini aşama aşama gerçekleştirmiştir. 
D’Aronco’nun başyapıtlarından kabul edilen Şeyh 
Zafir Türbesi, bu aşamaların son halkası olmuş 
ve böylece Avrupa üslubu olan Art Nouveau’nun 
Osmanlı mimarisiyle buluşmasındaki en temel 
yapılarından biri haline gelmiştir. 

Resim 2: Kuzey Cephesi

arasındadır. (Temmuz 1964’de Zafir konaklarda kalan 
Kazım Zafir’den Afife Batur bu bilgiyi almış. Tamamı 
için bkz. BATUR Afife, a.g.m., s.113) 

Resim 3: Batı Cephesi ve Plan Taslağı

Yapının planına baktığımız zaman Osmanlı 
Mimarisi’ndeki çokgen planlı türbe geleneğinin 
yerini, 8.50 x 8.50 m. ölçülerine sahip kare bir 
planın aldığı görülmektedir. (Resim 3) Yapıda 
sadece plan değil yükseklikle ilgili düzenlemeler 
de yapılmış, daha alçak bir yükseklik ile yapıya 
kübik bir görünüm kazandırılmıştır. (Şekil 1) Kesme 
küfeki taşla inşa edilen türbenin üç cephesinde, 
ortada 80 cm. genişliğinde ve cephe boyunca 
yükselen, iki yanında ise 162x162 cm. ölçülerine 
sahip alçak kare pencereler yer alırken, tekkeye 
bakan doğu cephesi sağır olarak bırakılmıştır. 
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Şekil 1:Bronz pencere hattı (Gültaş, 2008)

Resim 4: Pencere hattı- Art Nouveau süsleu-
me motifi

Cephe ortalarında yer alan ve içlerinin damla şek-
linde boşaltıldığı paralel kenar formların birleşmesi 
ile oluşturulan ince uzun pencere hatları (dövme 
demirden imal edilen güney cephesi hariç) Art 
Nouveau’nun başlıca süsleme malzemelerinden 
olan bronzdan imal edilerek üzeri yaldızlanmıştır. 
(Resim 4) Bu pencere hatları üzerinde bırakılan 
iki büyük paralel kenar formlu açıklık, ucu aşağı 
dönük bir ok etrafında gelişen natüralist bitki dalları 
ve oka sarılan kurdeleler şeklinde oluşturulmuş 
Art Nouveau bir kompozisyonla süslenmiştir. 

Resim 5: Korkuluk Detayı 

Resim 6: Köşe Süsleme Motifi
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(Resim 5) Sağır bırakılan doğu cephesi hariç 
diğer üç cepheyi ikiye bölen pencere hattının 
iki yanında, Klasik Osmanlı türbelerindeki dik-
dörtgen pencerelerin aksine kare formlu pencere 
açıklıkları tercih edilmiş ve dövme demirden imal 
edilmiş, heterojen dikdörtgen ve dairelerinden 
oluşturulan geleneksel türbelerde de sıkça kulla-
nılan korkuluklar takılmıştır. (Resim 6) Yine sağır 
cephe haricinde yapının tüm köşelerinde yer alan, 
neredeyse kare pencerelerin hizasında ve aynı 
yüksekliğe sahip toplamda altı adet olmak üzere 
etrafı yivli silmelerle çevrili, içi Art Nouveau’nın 
organik kıvrımlarının, kare, dikdörtgen ve elips 
gibi geometrik şekiller ile kaynaştırılmasıyla 
oluşturulan, oyma ve kabartma şeklinde işlenen 
kare desenlerle bezenmiştir.

Geleneksel Osmanlı türbelerinde kuzey cephesi-
nin orta aksında yer alan giriş kapısı, Şeyh Zafir 
türbesinde gelenekselden sıyrılarak, 235x118 
cm. ölçüleriyle kuzey cephesinin doğu köşesin-
de yerini almıştır. Yapıya verilen kübik formun 
sadece ölçüler üzerinde değil, aynı zamanda 
cepheler üzerinde de uygulanmak istenmesinden 
kaynaklanacak ki, cephe ortalarında yer alan Art 
Nouvaeu pencere hattının kuzey cephesinde bo-
zulmaması için, giriş kapısı geleneksele aykırı bir 
biçimde yapının köşesine yerleştirilmiştir. Cephe 
benzerliği oluşturmak için yapılan bu aykırılık 
batı ve güney cephesinde uygulanan simetriyi 
bozarak, giriş cephesindeki iki alçak pencereden, 
sol pencereyi dikdörtgen olmaya mecbur etmiştir. 

Cephe ortalarında yer alan ve kemerle sonlandı-
rılmış ince uzun Art Nouveau pencere hattının 
üzeri yarım daire şeklindeki, oldukça geniş çıkma 
beyaz mermerden bir saçakla örtülmüştür. Pencere 
boylu boyunca yivli silmelerle sarılmış ve bu 
silmelerin üzerine ritmik bir düzen halinde küçük 
kare kabartmalar serpiştirilmiştir.  Silmelerin en 
dışına,  farklı boyutlarda kare kabartma dilimlerin 
bindirmeli yerleştirilmeleriyle oluşturulan üçgen 
bir kompozisyon işlenmiştir. D’Aronco’nun bu 
kompozisyonu oluşturmasında, Osmanlı’da en eski 
türbe örneklerinden bu yana geniş bir uygulama 
alanına sahip olan mukarnasın, bu yapıda da 
mutlak yerinin olması gerektiğine duyduğu inancı 
etkili olmuş olacak ki, mukarnası oluşturan sivri 
üçgenler yerine köşeleri yumuşatılmış farklı yüzey 
yükseklikli karelerle aynı etkiyi yaratmayı tercih 
etmiştir. Kemerle biten pencerenin üzerinde yer 
alan ve iki yanında bulunan yivli silmeler dokuz 
eşit parçadan meydana getirilen taş bir kemerle 
birbirine bağlanmıştır. Taş kemer, oyulmuş bir 
dizi daire ile süslenerek bitirilmiştir. 

Resim 7: Kemer Bezeme Hattı
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Resim 8:Kemer Bezeme Hattı

Mermer saçak ile taş kemer arasında kalan alan, 
dört eşit mermer parçası ile kaplanmış ve taş 
kemerin kenarı mermer alan üzerinde, üç ka-
renin ikisi yan yana ve diğer ikisinin ortasında 
üstte yer alacak şekilde düzenlenen kompozis-
yonun sekiz kez tekrar etmesiyle bezenmiştir. 
(Resim7) Türbenin en ufak detaylarından biri 
olan bu mermere oyma küçük karelerde dahi 
Art Nouveau’nun kıvrımsal çizgileri kendini 
göstermekten çekinmemiştir. (Resim 8) İslami 
Hat Sanatı’nın bilinen en eski yazı tarzı olan ve 
dini yapı cephelerinde gelenekselleşen Kufi yazı, 
bu yapıda Art Nouveau’nun kalemiyle, çizgisel 
ve köşeli bir süsleme şeridine bürünerek mermer 
kemeri bezeme görevi yüklenmiştir.

Şekil 2:Kule Üzerindeki Süsleme Motifi

Resim 9: Şeyh Zafir Türbesi Köşe Kuleleri

Sağır bırakılan doğu cephesi hariç geri kalan 
üç cephenin köşelerinde olmak üzere, yapının 
alt bölgesinden başlayarak kubbe eteği hizasına 
kadar yükselen ve birer örtü asılmış görünümü 
yansıtan dört adet üçgen köşe kulesi oluşturul-
muştur. Bu kuleler, dilimli kübik kuleciklerle 
sonlandırılmıştır. Üçgen köşe kulelerinin üze-
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rinde, birbirine kıvrımlı hatlarla bağlanan güller 
ve bu motifi bir daire aksı halinde dolanan kare 
kabartmalarla meydana getirilen bir kompozisyon 
ile süslenmiştir. Osmanlı türbelerinin yabancısı 
olmadığı bitkisel motiflere rağmen, dış cephede 
gül deseni bu yapıya özgü bir motiftir.

Şekil 3:Kasnak motif detayı

Resim 10:Kemer ve kasnak detayı

Kübik yapıyı örten kubbeye geçiş Osmanlı mimar-
lığında sıkça uygulanan bir yöntemle, mermer bir 
kasnakla sağlanmıştır. Kubbe kasnağı, dikdörtgen 
silme ve üçgen kabartma dizisi ile süslenmiştir. 

Üçgen kabartmanın iki alt köşesi üçgen şeklin-
de oyularak boşaltılmış ve geri kalan alan ise, 
Art Nouveau’nun hakimiyetindeki bitkisel bir 
motifle doldurulmuştur.  Osmanlı Sanatı’nda 
daha önce rastlanmamış kasnak üzerine oturan 
dilimli soğan kubbe, yapıya özgün tombak bir 
alemle son bulmuştur. Üzeri kurşun ile kaplanmış 
soğan kubbenin iç yüzeyleri, kalem işi bitkisel 
motiflerle doldurulmuştur. 

Resim 11: Kubbe, Kemer ve Niş Detayları
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Özet: Neolitik çağdan bu yana çeşitli ihtiyaçlar ve kaygılar sonucunda seramik kaplar 

yapmayı öğrenen insanoğlu, bu öğrenme ve üretme süreci içinde, estetik algılarının  

da gelişmesiyle hem kile şekil verip hem de farklı malzeme, renk ve doku arayışlarına 

girmiştir. Çamura şekil veren ustalar çok uzun süre tek renk çamur kullanmışlardır. 

Ancak kendini zamanla yenileyen ve beğenileri yükselen insan, renk arayışları 

sonucunda seramik kapların üzerlerini süsleme yoluna gitmişlerdir ki bu da ilk dekor 

örnekleridir. Yaptıkları bu süslemeler için ise; doğadaki farklı renkteki çamurlardan 

faydalanmışlardır. Farklı renkteki çamurların kullanılmaya başlanması ile seramikte 

renk uygulaması da görülmüş olur. Seramikte rengin ilk kullanımı bu şekilde 

başlamış, ancak seramik tarihine baktığımızda süreç içinde zenginleşmiş ve doğadaki 

renkleri taklit etme ile devam etmiştir. Bazen bir kaplumbağa kabuğu ya da renkli bir 

taş seramik yapan ustalara ilham vermiştir ve eserler üretmelerini sağlamıştır. Bu 

makalenin yazılma amacı olan, “agateware” seramiklerin esin kaynağı olan agat taşı,  

(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Resim 12:Kubbe Süsleme Detayı

Kubbenin göbeğinde yer alan daire madalyondan 
çıkan şeritler kubbeyi sekiz eşit parçaya bölerken, 
bu dilimlerin etekleri dairevi boşluklar içerisindeki 
pembe, kırmızı ve beyaz renklerin hakim olduğu 
gül demetleri ile bezenmiştir. Kubbe dilimleri 
kahverengi bordürlerle sarılmış ve dilimlerin içleri 
gri ve tonlarının kullanıldığı kıvrımsal çizgilerle 
donatılmıştır. Kubbeyi bölen sekizgen dilimlerden 
zemine sekiz kemer indirilmiştir. Üst bölgede 
sekizgenin köşelerde oluşturduğu boşluklar doldu-
rulmuş ve bu boşluklara nişler açılmıştır. Taşıyıcı 
kemerlere yüzeyden taşırılarak, duvar üzerinde 
konsollara oturtulmuş görünümü kazandırılmıştır 
(Ziyrek,2004:163). 

SONUÇ

XIX. yüzyılda Osmanlı mimarlığında yükselen 
Avrupalı mimarlık üslupları hemen her yapıda 
olduğu gibi türbe yapılarında da kendini göster-
mekte geri kalmamıştır. Bu listede olan Şeyh Zafir 
Türbesi de, XX. yüzyılın başında Osmanlı Art 
Nouevau’su denilebilecek bir üslupla üretilmiş-
tir. Böyle adlandırılmasının nedeni, XIX. yüzyıl 
sonunda İngiltere’de doğan Art Nouveau’nun 
bire bir taklidi olmamasından ve geleneklerinden 
vazgeçmeyen Klasik Osmanlı Mimarisi ile bütün-
leşmesinin sonucu gibi görünmektedir.  D’Aronco, 
Şeyh Zafir Türbesi’nde Osmanlı-İslam sanatını, 
Orta Avrupa mimarlık kültüründeki modern geliş-
melerle bütünleştirerek, türbeyi özgün bir tasarım 
haline getirmiştir. Yapının özgünlüğü, küfeki taşla 
inşa edilen kübik kütlenin, kubbe kasnağında ve 
cephede yer alan kemerlerde beyaz mermerin 
tercih edilmesi ile başlamıştır. Küfeki taşın ve 
mermerin tek başına kullanımı, türbe mimarisinde 
geniş bir alana sahipken, bu iki malzemeyi de 
barındıran tek yapı olması Şeyh Zafir Türbesi’ni 
özgün kılmıştır. Sağır bırakılan doğu cephesi hariç, 
diğer üç cephede yer alan kare pencereler ve yapı 
köşelerinde yer alan geometrik formları saran Art 
Nouveau kıvrımlarla oluşan kompozisyon yapının 
Avrupalı desenleridir. Ki kubbe kasnağında üçgen 
kabartma içini dolduran kıvrımlar ve üçgenler, 
köşe kulelere işlenmiş kıvrımlarla bağlanmış güller 
ve etrafında dolanan kareler, cephe ortalarındaki 
kemerler üzerindeki küçük kareler içerisindeki 
kıvrımlar yapının Avrupalı kimliğini çizen Art 
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(Akik) seramik dünyasını renkli çizgileri sayesinde kendine hayran bırakmış ve taklit 

edilmesine neden olmuştur. Bu çalışmada agateware denilen seramiklerin kısa 

tarihçesine yer verilecek ve çamur tornası üzerindeki farklı uygulamaları yapılarak 

örneklerle bu renkli teknik anlatılacaktır.  

 

Nouveau çizgilerdir. Üzeri yaldızlanmış bronz-
dan imal edilmiş, cepheyi ikiye bölen ince uzun 
pencere hatları ve üzerindeki ucu aşağı dönük bir 
ok etrafında gelişen natüralist bitki dalları ve oka 
sarılan kurdeleler şeklindeki Art Nouveau kom-
pozisyon yapının Avrupalı kimliğini tamamlar. 
Bu özgün pencere hattının iki yanında konum-
lanan alçak kare pencereler üzerindeki, dövme 
demirden üretilmiş, heterojen dağılımlı daire ve 
dörtgenlerden oluşturulmuş korkuluk yapının 
geleneksellik listesinin başında yer almaktadır. 
Geçmişten beri varoluşu ile neredeyse türbe yapısı-
nın bir geleneği haline gelen mukarnas, bu yapıda 
farklı yüzey yükseklikli dörtgenlerin bindirmeli 
yerleşimi ile gelenekseli referans alan özgün bir 
hale kavuşmuştur. Osmanlı türbelerinin başlıca 
çatı örtüsü olan kubbe, Şeyh Zafir Türbesi’nin 
de seçimi olmuş fakat soğan kubbe olması, yine 
yapıyı gelenekselden uzaklaştırarak Avrupalı 
form içerisine sokan unsurlardan biri olmuştur.

Sonuç olarak yapıdaki Avrupalı ve geleneksel 
unsurları karşılaştırdığımız zaman, yapıda bu-
lunan geleneksel öğelerin azlığı ve geleneksel 
unsurların farklı formlarla oluşturulması yapıya 
özgünlük etiketini kazandırmaktadır. 
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