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Yazarın elde ettiği onur belgesi 
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Birinci dereceden İslam başkentleri ve şehirleri örgütünün plaketi 
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TÜRKÇE BASKISININ ÖNSÖZÜ  

 

Mimarlık, insani, toplumsal, ahlaki ve çevre boyutu olan bir bilgi alanıdır. Geleneksel mimari 
ise, bütün uygarlıkların sahip olduğu mühendislik sanatlarından biri olup, insan ile çevre 
etkileşimini yansıtan, çevrenin ihtiyaçlarına ve genellikle yerel yapı malzemesine dayanan bir 
sanattır. Yerel yapı, gelenekleri yansıtır ve yerel mimarların tasarım yeteneklerinin temelinde 
yükselir.   

Katar’da,  kültürün ikonu ve birimleri birçok alanda yansıtılır ve bu alanlardan biri kimliğini 
belirleyen geleneksel mimaridir. Bu mimari, diğer Basra Körfezi Arap ülkelerinin mimarisinde 
olduğu gibi, İslam felsefe sanatının ve estetiğinin değerleri ile gelenekleri ve göreneklerini yansıtır. 
Bunun yanında, kendi mimari ve motifsel üsluplarını geliştirip, bölgenin doğası ve sadeliği ile 
uygun yerel bir özellik verildi. Ondan dolayı insan ile çevre arasındaki reaksiyonun bir yansıması 
sayılır. Katar’daki geleneksel mimarinin alanları; evler, mescitler, kaleler, kuleler, çarşılar vs. gibi 
çeşitlilik arz eder.  

Dikkat edilmesi gereken husus, geleneksel mimari; zamanla ve çevrenin, kültürün, 
teknolojinin, ekonominin, iktisadın ve tarihin akışı içinde gelişir. Bu tür mimari, hâlâ mimarlık 
mühendisliğinde ve tasarımında rol oynamaktadır. Genelde Basra Körfezi şehirleri ve özelde Katar 
başkenti Doha, eşsiz bir mimari gelişimine şahit olmuştur. Katar devleti, çarşıların kültürel 
özelliğini muhafaza etmek için restorasyon yaparak, turizm, kültürel ve eğlence merkezleri haline 
dönüştürmektedir.  

Bu geleneksel mimari, eski yerler çerçevesinde kalmadı. İnsanlar, geleneksel mimarinin 
güzelliklerini sevdikleri için, yeni yerleşim bölgelerinde de onu vurgulamaya başladılar. Böylece 
kendi evlerini geleneksel üslupla tasarlamaya çalıştılar. Bu tarz, hem bireyler düzeyinde hem de 
hükümet olarak kullanılmaya başlandı.  

Türkiye ve Katar arasındaki kültürel değişimi pekiştirmek için 2015 Yılı, Türkiye-Katar Kültür 
yılı ilan edildi. Bu münasebetle, bazı kitaplar Türkçeye çevrildi. Bu kitaplardan biri, Katar’da 
geleneksel mimariyi tanıtan, bu mimarinin zenginliği ve çevre ile bağlılığını yansıtan, kültürün 
öğelerinden biri sayılan” Katar’da Geleneksel Mimari” kitabıdır.  

Ayrıca başka kültür alanlarında da birçok yayın yapıldı.  
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İLK SÖZ  
 

Katar'da Geleneksel Mimari, diğer Arap körfez ülkelerindeki mimari gibi, Arap İslam mimarisi 
üsluplarının bir parçası olup, tartışmasız, daha önceki uygarlıkların bıraktığı üsluplardan 
yararlanmıştır. Dönemin mimarları, yalnızca eski mimari eserlerden esinlenmekle kalmayıp, bazı 
mimari ve motifsel üslupları geliştirip,  bu mimariye bölgenin doğasına ve sadeliğine uygun bir tarz 
kazandırılmıştır.  

Katar, modern uygarlığa ayak uydurmaya çalışırken, Arap ve İslam mimari kültürünü 
muhafaza etmeyi ve bu mimarinin güzelliklerini hem bu kuşaklara, hem gelecek kuşaklara 
vurgulamanın gereğini unutmadı. "Geçmişinin güzelliğini ve asaletini bilmeyen geleceğini 
kaybeder," öğretisinin gereği olarak devlet, 1972 yılından itibaren, yok olmaya yüz tutan eski 
mimari eserlerin restorasyonu programını başlattı. Bu programla, eski ile yeninin iç içe muhafaza 
edilmesi sonucunda Katar, son yıllarda, 1982 yılının "Ağa Han mimarlık ödülü" ve 1984 yılının 
"Arap Şehirler Ö

(Önceden)

rgütü" ödülü gibi önemli ödüller elde etti. Kuşkusuz, Katar'daki eski binalar ve 
mimari, körfez bölgesinde var olan mimarinin bir parçasıdır. Asırların mirası , çevre şartlarına ve 
geleneklere uygun olarak yeniden tasarlanıp inşa edilmiştir.  

Kültür, Sanat ve Uygarlık Ulusa l Kurulu, "Katar'da Geleneksel Mimari" kitabının üçüncü 
baskısını yayımlamakla, Arap ve İslam geleneklerinden doğan Katar'daki mimari kültürü 
belgelemektedir. Bu kültürün, araştırmacılara, mimarlara ve öğrencilere kaynak olması umulmakta 
ve değerli atalarımızın bize bıraktığı bu mimari kültürün, Arap çevresindeki mimari kuralların ve 
temellerin idraki içinde oldukları bilinmektedir. Arap ve İslam dünyasının bu parçasındaki 
mimarinin kültürel alanda katkısının olması ümit edilmektedir.  

Üslup çeşitliğini, mimari ve motifsel öğeleri, K atar ve Körfez çevresinde yeşeren temeller 
bakımından Katar'daki geleneksel mimarinin ayrıntılarını,  bu bilimsel ve kültürel eserde anlatan 
yazar Muhammed Casem El Holeyfi 'yi (eski Arkeoloji ve müzeler genel müdürü) takdir ediyorum.  

Ülke E miri Ekselansları Şeyh Hamad bin Al Sani'nin ve Emin veliahdının reşit liderliği altında 
bu ülkenin ilerleyip yükselmesinin devamını Allah'tan dilerim.  

 

Her şey Allah rızası içindir…  

 

Suud bin Muhammed bin Ali Al Sani  
Kültür, Sanat ve Uygarlık Ulusal Kurul Başkanı  
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SÖZ  
 

"Katar'da Geleneksel Mimari" kitabı, başarılı bilimsel bir girişimdir. Yerel mimari kültürü 

belgelemeyi ve analiz etmeyi hedef alan bu eser, yalnızca tarih ve arkeoloji bilim adamlarının 

araştırmaları için değil, aynı zamanda, Arap üniversitelerindeki mimari araştırmaların metotlarını 

geliştirmek için de faydalanılacak kaynak bir kitaptır.  

Kitap, bu özellikleri ile genelde Arap ülkelerinde ve özelde Körfez ülkelerinde örnek alınacak 

mahiyettedir. Diğer taraftan kitap, İslami şehrin inşa edilmesinde, uygarlığın değerlerinin 

kökleşmesi için bir kaynaktır. Arap ülkelerindeki bilim ve kültür örgütlerinin hedefi bu kökleşmeyi 

gerçekleştirmektir.  

Kitap, bilimsel metodu ve sanat içeriği ile yazarın araştırma gücünü ve derinliğini ortaya 

koymakta ve Katar'ın İslam uygarlığı ile iç içe durumunu yansıtmaktadır.  

 

Doha 24-10-1989  

Dr. Abdulbaki İbrahim  

Ayn Şams Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi  

Kahire Planlama ve Mimari Araştırma Merkezi  

Aylık Mimari Bina Dünyası dergisi yayın genel müdürü  
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SÖZ  
 

Katar Arap İslami mimarisinin veya yazarın kullandığı adla, Geleneksel Mimari'nin 

araştırılmasına yönelik bu emek, alanında yapılan ilk Arap girişimi sayılır.  

Bu araştırma, fotoğraflarla, ayrıntılı tarihi içeriğiyle mimari mirası belgeleyerek analizini 

sundu. Ayrıca inşa etme etkenlerini, görevselliğin saptanmasını, unsurların analizine ve köklerine 

gidilmesini, estetiklerinin vurgulanarak öğelerin birbirinden ayrılmasını da ele aldı.  

Ciddi araştırmacı arkadaşımız Muhammed Casem El Holeyfi'nin (eski Arkeoloji ve Müzeler 

genel müdürü) bu eren ve yoğun görüşü; belirgin olağanüstü bir deneyim, bilimsel bir metot, tarihi 

verileri ve çevre etkenlerini bilmesinden ve mevkilerin restorasyon çalışmasından kaynaklanıyor.  

Körfez bölgesinin mimarisine vurgu yaparken bunu, İslami mimarinin bütünlüğü içinde ele 

alıyor. Böylece, araştırmacıya doğu uygarlıklarından gelen ve genel İslam uygarlığının bünyesine 

giren bağları ve etkenleri izleme imkânını veriyor.  

 

Doha 23.10.1989  

İbrahim Şabbuh  

Milli Eski Eserler ve Sanatlar Enstitüsü – Araştırma Müdürü – Tunus  

Milli Kütüphane Genel Müdürü  
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ÖNSÖZ  
 

İslam mimarisi, dünyanın tanıdığı en güzel ve önemli sanat dallarından biridir. İslam sanatı, 

birinci Hicri yüzyılda (7. yy. m.) ortaya çıkıp, gelişerek milattan sonra 13. ve 14. yüzyıllarda zirve 

çağına ulaştı, ancak 18. yüzyıldan itibaren, Müslümanların batıdan etkilenmeleri sebebi ile bu sanat 

zaafa uğradı.  

İslam mimari sanatı, dünyada en yaygın sanatlardan biri sayılır. İslam İmparatorluğu, doğuda 

Hindistan ve Orta Asya'dan batıda Endülüs'e kadar yayıldı. Geniş İslam coğrafyasında, asırlarca 

zirvede kalan İslam sanatında mimari üslupların çeşitlilik göstermesi doğaldır. Bu nedenle her 

bölgede ve zaman diliminde farklı özellikler gösterir. Bu sanat, mimari yapıtlarının, mimari 

materyallerinin ve motiflerinin çeşitliliğiyle farklık gösteriyor. İslam cemaatinin ilk çıkışında, 

hazreti peygamberin (S.A.V) ve ondan sonraki Hulefa-i Raşidin dönemindeki mimaride, sadelik, 

tevazu, konforsuz yaşam ve Allah'ın yolunda cihat egemen olduğu için, tuğla ve palmiye 

gövdelerinden yapılan ve sade bir biçimde planlanan, dört duvarla çevrilen yapılardan, yalnızca Hz. 

Peygamberin evi ve bazı mescitler tanınıyor. Bazen, Küfe ve Basra mescitlerinde olduğu gibi, 

çevresinde hendek kazılır. Çatı, genellikle palmiye gövdesi üzerinde veya Arapların fethettiği 

ülkelerde eski kiliseler ve tapınaklardan nakledilen taş sütunlar üzerinde taşınmaktaydı. Emeviler 

halifeliği ele geçirdiklerinde ve İslam devletinin başkentini Medine'den Şam'a taşıdıklarında, ilk 

İslam mimari sanat tarzı olarak kabul edilen Emevi üslubu ortaya çıkmıştır. Daha sonraki asırlarda, 

diğer İslam tarzları ortaya çıktı.  

Katar'da Geleneksel Mimari, diğer Arap Basra körfezi ülkelerindeki mimari gibi, Arap İslam 

mimarisi üsluplarının bir parçası olup, tartışmasız, daha önceki uygarlıkların miras bıraktığı 

üsluplardan yararlandı. Dönemin mimarları, yalnızca eski mimari eserlerden esinlenmekle 

kalmayıp, bazı mimari ve motifsel üslupları geliştirip, bu mimariyi bölgenin doğasına ve sadeliğine 

uygun bir tarz haline getirdiler.  

Katar ve Basra Körfezi ülkelerinin geleneksel mimarisi, İslami özellikleri, tasarımda sadeliği 

ve motifsizliği hâlâ taşımaktadır. Evlerde ise, kemerler, duvar girintileri, odaları süsleyen alçı 

kabartmalar, kemerli pencerelerin ve çıkıntıların süslediği duvarların ve kulelerin üst kısımları 

doğallığı yansıtan özelliklerdir.  
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Katar ve diğer Basra körfezi Arap ülkelerin geleneksel mimarisi, bu binaları inşa eden ve bu 

binalara yerleşen insanların zevkini yansıtır. Bu durum, insanların atalarından miras kalan ve 

onların yolundan sapmayarak gelenek ve göreneği, hava şartları ve yapı malzemesi gibi çevre 

koşulları inşa etme seyrini belirleyen faktörleri göz önünde bulundurmaya dayattı.  

Katar ve Basra körfezi Arap ülkelerindeki ev mühendisliğinde bu günkü bildiğimiz planlar ve 

çizimlerin aksine ev sahibinin zevki dikkate alınıyor ve var olan inşaat yöntemleri kullanılıyordu. 

Bu yöntemle eskiden miras kalan ve önceki kuşakların yaptıklarının aynısı yapılıyordu.  

Eski binaları, şehircilik sentezinin bir parçası olmaya devam ettikleri için, farklı özellikleri olan 

bir bütün olarak ele almak gerekir. Diğer bir ifadeyle; eski binanın çevresinden ayrı olarak restore 

edilmesi, binanın oluşumu ile ilişkilendirilmesinden mahrum kalması anlamına gelir.  

Ev, kale, saray ve mescit gibi tarihi binaları, geri kalmış eski binalar olarak değil, toplumsal 

hayatı yansıtan semboller ve yaşayan çevrenin bir parçası olarak görmek gerekir.  

Katar ve Basra körfezi bölgesinde, tarihi ve eski binaların, yanı sıra, yeni yapılaşmaya rağmen, 

hâlâ çeşitli türleri ve işlevleriyle yerel mimarinin bir parçası temsil eden birçok bina mevcuttur. 

Yerel mimarinin özelliklerini muhafaza etmek için bu binaları taramak, saymak, belgelemek ve 

irdelemek, gereklidir. Bölgenin geleneksel mimarisi hakkında yerli bir yazar tarafından kaleme 

alınan bir yazı bulunmazken yazılanların çoğu yabancılara ait. Mimari ve motifsel öğeler ve 

özellikler açısından ele aldığım Katar'daki geleneksel mimariyi anlatan bu mütevazı eserimin Arap 

kütüphanesinin önemli bir boşluğunu doldurulmasını ümit ederim.  

Son olarak, kitabın dil bakımından tashih edilmesinde emeği geçen Sayın Dr. Derviş Mustafa 

El Far'a (Katar ulusal müzede uzman), bazı tabloları çizen plastik sanatçıları Ahmet El Sbeyii'ye ve 

Hamis El Müreyhi'ye teşekkür ederim.  

 

Kitabın yazarı  

Doha 2003  
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BİRİNCİ BÖLÜM  
 

* Mimarlık Nedir  
* Mimarlık ve Çevre  
* Katar'da Arazi Özellikleri  
* Hava ve Çevrenin Katar Ve Körfez Bölgesindeki Mimariye Etkisi  
* Katar ve Körfez Bölgesindeki Yapının Çeşitliliği  
* Katar ve Körfez Bölgesindeki Geleneksel Yapı Malzemesi  
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BİRİNCİ BÖLÜM  
 

 

MİMARLIK NEDİR 

 

Mimarlığın sözlük anlamı, yapı sanatıdır. Analitik açıdan; hem sanat hem bilimdir, ama bir 
bütün olarak ele aldığımızda, sanat sayılır. Mimarlık; insanın -birey veya topluluk- doğumundan 
ölümüne kadar maddi ve manevi alanlardaki etkinliklerini içeren yapıya verilen addır. Böylece dini 
veya dünyevi, yerleşik veya göçebe, özel veya genel, kültürel veya ticari… vs. bütün yapıları içerir. 
Mimarlık, insanın arzularını dışa vurması ve plastiğe verdiği özeni kavmiyle birlikte hissetmesi için 
elinde bulunan en önemli araçlardan biridir. Bundan dolayı sanatların en üstünü ve kültürün en 
önemli türü sayılır1.  

Kültür, "insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını gerçekleştirirken, zekâsı ile yaşadığı doğal 
çevre arasındaki etkileşim," diye tanımlanır. Bu tanımın doğruluğu, genel olarak plastik 
sanatlarında ve özel olarak mimarlıkta kanıtlanır. Örneğin, resim sanatında sanatçı, gözünün önünde 
bulunan çevredeki hayvan, bitki ve eşyayı taklit ederek, etkilenmekte olan duyguları dışa vurur.  

Mimarlıkta ise, doğada taklit edilecek örnek yoktur, sadece hava koşulları ve mevcut yapı 
malzemesi göz önünde bulundurarak çevrenin ilham verdiği tasarım vardır2. Öte yandan, mimarın 
tasarlayacağı meskende, insanın fizyolojik özellikleri göz önünde bulundurur3.  

 

 

Mimarlık ve Çevre 

 

Çevre, hayatı ve gelişimi etkileyen şartlardandır. Bilindiği gibi, iki tür çevre vardır. Birincisi, 
doğal çevredir ki, yüce Allah'ın yaptığı ve yeryüzünde bulunan, doğa manzarası oluşturan dağları, 
vadileri, çölleri, ırmakları, gölleri… vs. içermektedir.  

 

 
                                                           

1 - Rahmetli M. Hasan Fethi, Mimarlık ve Çevre, s. 11.  
2 - Buna rağmen, Dr Faruk El Baz'ın (Boston üniversitesi) yıllar önce yayınladığı bir araştırmada, eski Mısırlılar, Mısır'ın 
güney batısında piramitleri ve sfenksi tasarlarken doğa şartlarının teşkil ettiği biçimlerden ilham aldıklarını yazdı.  
3 - M. Hasan Fethi, Mimarlık ve Çevre, s. 11.  



16
24

28 
 

 

 

 



1725
29 

 

(Şekil 1) Katar'ın kuzey doğusunda olan Cessasiye bölgesindeki kireç taşından tepecikler 

 

İkincisi ise, doğal çevrede insanın yaptığı binalar, apartmanlar, yolar, alanlar, parklar gibi 
medeni çevredir.  

Mimarın, yapı inşa ederken iki çevreye saygı göstermesi gerekir. Birincisine, yanı yüce 
Allah'ın yaptığına saygı göstermezse bir günah işlemiş sayılır. Diğerine saygı göstermezse, önceden 
gelenlere saygısızlık yapmış olur. Tabii, öncelikle Allah'ın yaptığı çevreye saygılı olması gerekir1.  

 

 

Katar'daki Arazi Özellikleri 
 

Katar, Basra körfezinin batı sahilinin ortasında bulunan bir yarımada olup, yüz ölçümü 
yaklaşık 11 bin kilometre karedir. Bazı tepecikler dışında2  arazisi dümdüz, yüksekliği çok az, 
belirgin doğal işaretleri olmayan, sade, çoğu kumsal ve kayalıktan oluşan (Şekil 2) bir düzlük olup, 
yerlerin çoğu deniz seviyesine yaklaşır 3 . Foyrıt, El Vekre, Nahış yükseltileri (Şekil 3) ve 
yarımadanın güney batısındaki yükseklikler 10,3 rakıma ulaşır (Şekil 1) ve bunların taşlarından yapı 
malzemesi olarak yararlanılır.  

 

 

Hava ve çevrenin Katar ve Körfez bölge  

Mimarisine Etkisi 

 

Katar ve Körfez bölgesindeki yapıların çeşitliliğine rağmen (evler, mescitler, kaleler, kuleler, 
çarşılar… vs.) ortak yönleri oluşturan dolaysız bazı etkenler vardır. Katar ve Körfez bölgesinin 
havası, kışın yağmur kıtlığı ve yazın yüksek sıcaklığı ve nemi sebebi ile çatıların eğimli 
yapılmamasını dayatır. Bu nedenle bölge yatay, dümdüz görünür. Ayrıca evlerin ve mescitlerin 
cephesine sıcaklığı hafifletmek için gölgelendirme vazifesi gören ve avlulu yönüne bakan 
pergolalar ve ışığın şiddetli olması nedeni ile dış duvara göre daha dar ışıklandırma delikleri yapılır. 
Katar ve Basra Körfezi ülkelerinde göze çarpan pencereleri dikey dikdörtgen biçimindedir, yerel 
şivede "derişeler"4 denir. Alt kattaki odaların pencereleri evin avlusuna, selamlık ve ikinci kattaki 
odalarınki ise hem avluya ham sokağa bakarlar.  

Bunun yanı sıra havalandırma ve ışıklandırma deliklerine "badger"5 adı verilir. Bunların çoğu 
selamlık ve yüksek odalarda bulunur, alt kattaki odalarda bulunmaz.  

                                                           
1 - Age, s. 9-10.  
2 - Canlı kireç taşından oluşan taş tepecikler.  
3 - Katar Coğrafyası, s. 11 
4 - Derişe, Farsça kökenli bir sözcük, rüzgâr penceresi anlamındadır.  
5 - Farsça kökenli bir sözcük, anlamı rüzgâr avcısıdır. Bazı Arap ülkelerinde "rüzgârı karşılayan" anlamında bir deyimle 
adlandırılır, ama genel biçiminde büyük fark arz eder.  
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(Şekil 2) Katar arazisinden bir örnek 
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Katar'daki Yapının Çeşitliliği 
 

Basra körfezi ve Arap yarımadası gibi Katar'da, 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar olan 
döneme ait yapılara sahiptir, ancak Abbasi döneminin başlarına ait bir tek eser vardır1. Katar'daki 
yapılar birkaç çeşide ayrılır. Bunlar:  

1- Dini yapılar: Mescitler,  
2- Sivil yapılar: Konutlar, çarşılar,  
3- Askeri yapılar: Kaleler, kuleler, hisarlar,  
Bu yapıların her çeşidinin, kendisine has bir görevi ve bir tasarımı vardır. Örneğin,  
 

Mescitler:  
Beş vakit namazın ve Cuma namazının kılındığı yerlerdir. Güzel motifsel ve yapısal 

dokunuşların yanında basitliği ile tanınır.  
 

Saraylar:  
Ülkenin valilerinin ikamet ettiği yerlerdir. Bu mekânlar görece lükslüğüyle bilinir ve bazen de 

kalelere benzeten kulelere sahiptirler.  

 

Evler ve konutlar:  
Sıradan ve seçkin insanların oturdukları yerlerdir. Genellikle çamur ve taşla inşa edilen bu 

evler, sıradan insanlara ait ise küçük, seçkinlere ait ise büyük olurdu.  
 

Çarşılar:  
Başlangıçta; sade ve dikey ahşap kalaslar üzerinde kumaş ya da çuval bezi örtüden 

oluşmaktaydı. Daha sonra geliştirilip, taş ve çamurdan karşılıklı iki dükkân sıralarından oluşmaya 
başlandı.  

 

Kaleler:  
Sınırlarda inşa edilen askeri yapılardır. Köşelerinde gözlemek için kuleler, dış duvarının içeri 

tarafında odalar ve revaklar bulunmaktadır.  
 

Surlar:  
İnsanlar, eskiden şehirleri çamur ve taşlardan inşa edilen devasa surlarla çeviriyorlardı. Bu 

surların güneş batımından sonra kapanan kapıları ve bazı surların çeşitli mesafelerle kuleleri vardı.  
 

                                                           
1 - Katar'ın kuzeybatısında olan Abbasi dönemine ait Mervep mevkiidir.  
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(Şekil 3) Geleneksel yapılara hava koşullarının etkisi 
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(Şekil 4) Çamur bloğuyla inşa edilen duvar – Katar'daki Ariyat Kalesi 
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Katar ve Körfez Bölgesinde Geleneksel Mimaride Yapı Malzemesi 

 

Basra körfezi bölgesinin doğası ve havasına uygun olarak, yerli mimar, yerin üzerindeki 

yükseltilerden seçilen veya deniz sahillerinden kesilen biçimsiz taşlarla duvarın sıralarını dizer1, 

bölgenin toprağından elde edilen çamurla hem birbirine bağlar, hem de taşlar arasındaki boşlukları 

kapatıp, iç ve dış satıhlarla tavanları sıvalayarak yapıyı inşa eder. Ayrıca, taşların bulunmadığı 

yerlerdeki yapıların bazılarının duvarları pişmemiş çamur bloklarla örtülür ki,  bu yöntem daha 

kolaydır (Şekil 4).  

Yerli mimar, inşa etmenin ilk aşamalarında bu yöntemleri kullanıyordu. Zamanla, duvar sıvası 

olarak kış şartlarına dayanıklı olmayan çamur yerine alçı2 (Şekil 3), ayrıca tavanlarda çeşitli ahşap 

kalasları da kullanmaya başladı.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1 - Bazı hallerde, yapıya yakın tepeciklerden kesilen kireçtaşlarıyla inşa ediyorlardı.  
2 - Alçı, duvarların dış sıvası olarak kış yağmurlarına dayanıklı olmayan çamurun yerine kullanılıyordu.  
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İKİNCİ BÖLÜM  
 
 

* Mescitler  
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İKİNCİ BÖLÜM  
 

 

Mescitler 
 

Mescitlerin asırlar boyunca dışına çıkmadığı bir biçimi vardır ki, bu biçim Medine'de Hazreti 

Peygamber’imizin (s.a.v) inşa ettiği mescitten esinlenmiş ve bu mescit örnek alınarak Küfe, Basra 

ve Fustat'taki mescitler inşa edilmiştir. Mısır ve diğer kuzey Afrika bölgesinde ve Levant'ta bu 

mescitlerin çoğunda avlu denilen açık bir alan bulunmakta, bu alanın dört yanında revaklar yer 

almaktadır. Kıble yönündeki en büyük revakın ortasında mihrabın kavisi ve mihrabın sağında ahşap 

minber bulunmaktadır. Ama Basra körfezi bölgesinde, 18. yüzyılın sonundan 20 yüzyıla kadar 

planlanan mescitlerde (Şekil 5) dikdörtgen veya kare biçimde bir avlu, çatılı kıble revakı (Şekil 6), 

kıble revakı duvarının ortasında Mihrap kavisi, sağında aynı duvarda Minberin girişi vardır (Şekil 

11). Minber ise içerden duvarın dışına çıkmaktadır. Avlu, genellikle deniz kabuklu sahillerde çokça 

bulunan bir çeşit kumla kapatılır. Avluya biri kıble revakının karşısında, ikisi ise sağında ve solunda 

bulunan üç kapıdan girilir, abdest yeri ise kıble revakının karşısındaki kapıdan girişte sağda, minare 

ise solda yer alır, bazen da tam tersi olur.  

 

Kıble revakının mimari vasfı:  

Kıble revakının ortasında yarım daire şeklinde bir mihrap kavisi bulunur. Bu kavisin üstünde 

tam veya yarım kubbe, bazen de biri mihrabın üzerinde, diğeri sağındaki minberin girişinde olmak 

üzere iki kubbe bulunur. Mihrap ve minber kavisleri, kıble duvarının düzeyinin biraz dışına 

çıkarılır. Mescit ile cami kıble revakları arasındaki fark yalnızca bölmelerin sayısındadır (Tablo 4, 

6). Mescitlerinki genellikle bir veya iki bölmeden oluşur ve mihrap yönündeki iki bölme, kışın 

namaz kılmak için kapıları ve pencereleri olan bir duvarla kapatılır. Bazen de, camiinin kendisi 

mescit olur. Kıble revakı, avluya, ya sivri uçlu kemerlerden, ya da dik köşelerinde helezoni yatay 

kirişlerden bakar (Şekil 10).  
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(Şekil 6) Hor şehrinde Bin Abdulvahap mescidindeki namaz revakı 

 

 

Kıble revakının tavanla kaplanması:  

 

Kıble revakının tavanla kaplanmasında basit bir yöntem uygulanırdı. Yerel dilde denşel adı 
verilen, mangrov ağacının gövdesinden elde edilen kereste (tablo 1) veya kalaslar, daha düzenli ve 
sağlam revak duvarıyla karşısındaki duvarın arasına dizilir. Tahtaların üzerine birbiriyle kesişen 
bambu çubukları yerleştirilir. Bu çubuklar hafiftir ve mimar bunları çoğu zaman siyah, nadiren de 
değişik renklerle boyadıktan sonra üçgen, kare ve dörtgen şekiller vererek dizer. Ardından, aradaki 
boşluklar kamış çubuklardan yapılan hasırlarla kapatılıp çamurla sıvanır. Bu çamur, daha güçlü 
olması ve çatlamaması için saman ya da ona benzeyen bir maddeyle karıştırılır. Bu tavan yapma 
tarzı yalınızca Katar'da değil, birçok körfez ülkesinde, Asya ve Afrika'daki Arap ülkelerinin 
mimarisinde de kullanılır. Ancak iki veya üç mescitte tavanlar yarım küre biçiminde kubbeyle 
örtülmüştür. Bu durumda kıble revakının tavanının yapımında taş ve alçı kullanılır ki bu üslup 
Doha'daki Abu Kubeyip (kubbeli) Mescidi’nde (Şekil 8, resim 2) ve eski Zubare kentinde iki 
mescitte (Şekil 7) kullanılmıştır.  
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 (Şekil 7) Katar'ın kuzeyinde Zubare bölgesinde yer alan ve bugün olmayan eski mescitlerin birinde 
kubbeleri taşıyan silindirik sütunlar üzerinde sivri uçlu kemerler 

 

Mihrabın kavisi:  

 

Katar ve Körfez ülkelerindeki mescit mihraplarının kavisleri yarım silindir biçiminde duvarın 

dışına doğru çıkma özelliğiyle, Mısır, Levant ve Batı Arap ülkelerinkinde olanlardan farklılık 

göstermektedir. Mihrap Mısır, Levant ve Batı Arap ülkelerinkinde duvarın içine gömülüdür. Mihrap 

kavisinin üzerinde bir veya iki kubbe bulunur. Tek kubbeli olanı, yalnızca mihrabın üzerinde olur, 

iki kubbesi varsa, ikincisi mihrabın sağında bulunan, hatibin hutbe okuduğu minberin girişi 

üzerinde olur. Mihrap girişinin cephesinde motifler yoktur, yalnızca Katar'ın bazı mescitlerinde 

olduğu gibi kuruluş ve yenileme ile ilgili kitabeleri vardır (Şekil 11).  

 

Sütunlar:  

 

Katar'da bulunan mescitlerin sütunlarının hepsi kare kesitlidir. Bazı eski fotoğraflarda ise 

Zubare'deki eski mescitlerin [örneğin cami mescidi ve Abu El-Kubeyip (Tablo 2)] silindirik 

sütunlara sahip olduğunu görmek mümkündür, fakat bu mescitler bugün yok olmuştur (Şekil 7).  

 

Pencereler:  

 

Kıble revakında ışıklandırma ve havalandırma için birkaç pencere bulunur. Bunların ebatları 

yaklaşık 1×1,5 m olup dikdörtgen biçimindedir. Bu pencerelerin dış taraflarında ahşap çerçeveler ve 

çerçevelerin ortasında demir çubuklar vardır. Pencereler genellikle iki kanatlıdır; ortasındaki demir 

çubuk yatay bir ahşapla bölünürse, ikisi üstten ve ikisi alttan olmak özere dört kanatlı olur.  

 

Lavabolar:  

 

Genellikle iki tarafından avluya açık olan lavabolar, iki duvarı mescidin dış duvarları içinde 

olmak üzere dikdörtgen planlıdır ve mescidin kuzeydoğu köşesinde bulunur. Kıble revakının tavanı 

olduğu gibi, abdestliğin tavanı yapılır. Abdestlikteki su ihtiyacını karşılamak için kazılan kuyu 
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denize yakın olduğu için buradaki su tuzludur. Eskiden abdestlik, bugün olduğu gibi farklı görevler 

görmüyor, yalnızca abdest almak için kullanılıyordu.  

 
(Şekil 8) 1969 yılında yıkılan Abu Kubeyip mescidi ve minaresi 
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(Şekil 9) 1965 yılında yıkılıp yok olmadan önce Zubare mevkisinde kıble revakının cephesi 

 

 

 
 (Şekil 10) Restorasyon öncesi Zahire mescidi 
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(Şekil 11) Zahire mescidinin mihrabı ve minberi 
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(Şekil 9) 1965 yılında yıkılıp yok olmadan önce Zubare mevkisinde kıble revakının cephesi 

 

 

 
 (Şekil 10) Restorasyon öncesi Zahire mescidi 
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(Tablo 1) Ahşap kereste, bambu, kamış ve çamurla tavan örtme yöntemi 

Kaynak: Katar Ulusal Müzesinin Kitabı 
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(Tablo 2) Abu El-Kubeyp Mescidinin maketi 

Kaynak: Mesurat El-Şabiye [Halk Eserleri], ikinci sayı, Nisan 1986 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
 

* Minareler  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
 

 

Minareler 

 

İslam'ın ilk döneminde minare kelimesinin yerine (savmaa) [kule] kelimesi kullanılıyordu. Hz. 
peygamberin (s.a.v) döneminde minare yoktu; müezzin, yapının tavanına çıkarak insanları namaza 
çağırırdı. Makrizi'ye göre, Emevi devletinin kurucusu Halife Muaviye bin Abu Süfyan, Mısır valisi 
Müslime'ye ezan okunması için Amr bin El-Âs Camisi’nde bir minare inşa etmesini emretmiştir. 
Böylece Fustat'taki bu minare 52 hicri (673 miladi) yapılmış, İslam tarihinin ilk minaresi olmuştur1. 
Dini hükümler gereği müminleri namaza çağırmak için İslam mescitlerinde minare inşa etme gereği 
oluştu. Bu minareler, ülkeden ülkeye, dönemden döneme köklü farklılıklar taşımaktadır. Fars 
ülkesinde minareler koni, Endülüs ve Afrika Arap ülkelerinde kare kesitlidir, Türkiye'de zirvesi 
kaleme benzeyen silindir biçiminde olup, Körfez Arap ülkelerinde ise çok çeşitlik gösterir.  

Katar ve Basra körfezi bölgesindeki minareler:  

Katar'da çeşitli biçimlerde minareler vardır. Bazıları Vakre, Reveys ve Doha mescitlerinde 
olduğu gibi koni, bazıları ise, penceresiz silindir, silindirik sütunlar üzerinde koni ve ahşap 
korkuluklu şerefeli şeklindedir.  

Minare, genellikle avlunun güneydoğu köşesinde, bazen kuzeydoğusunda olup, giriş, 
havalandırma ve ışıklandırma delikleri dışında her hangi bir açıklığı olmayan çoğunlukla kare, 
bazen sekizgen kesitli kaide üzerinde silindir biçimindedir. Minarenin zirvesinde çeşitli biçimleri 
alan bir bölüm vardır, buna miğfer (kubbe) adı verilir.  

Miğfer (kubbe), bazen yarım küre (Şekil 15, resim 1, 2, 3), bazen da koni biçimi (Şekil 13, 
resim 2) alır. Bu minare kubbeler, birbiriyle yarım çember kemerlerle bağlanan silindirik sütunlar 
üzerinde yaptığı zaman mimar, sütunların alt düzeyinde alçıyla kapalı ahşap yuvarlak şerefe ve 
korkuluk yapar (Şekil 15, resim 4). Bu korkuluklar genellikle ahşapla, bazen de taş ve alçıyla 
yapılırlar. Şerefenin görevi, üzerinde ezan okuyan müezzinin sesini en uzak yere ulaştırmaktır. 
Müezzin bu şerefeye, minarenin içinde yer alan helezoni bir merdivenle çıkılır. Bazı mescitlerde bu 
merdiven iki kere döner (Şekil 12).  

                                                           
1 - Mustafa, Salih Lemii, Mısır'da İslam Mimarisinin Kültürü.  
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(Tablo 3) Bugün yok olan, bölümlerin adları izah edilen Hor'da eski bir mescidin minaresi 
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(Şekil 12) Umu Sallal mescidinin minaresi 
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Sütunlar üzerinde, ama bu sütunlar minare bedeni üzerine değil, kare planlı bir kaidenin 

üzerinde inşa edilen başka çeşit kubbeler de vardır. Bu minare çeşidinde alttaki kaidenin içi ya boş 

olup, mescidin işlerine bakan görevlisinin odası olarak kullanılır, ya da dolu olup, müezzin ezanı 

okumak için üst kısmına avludan korkuluklu düz bir merdivenle çıkar (Şekil 14). Şerefesiz silindirik 

gövdeli, gövdeye dayanan birbirleriyle yarım çemberli veya sivri uçlu kemerlerle bağlanan kemerler 

üzerinde yarım küre biçiminde kubbe olan başka tür minareler de vardır (Şekil 16, resim 1 ve 4). 

Mimar, kubbenin üstünü düz bırakmayıp, 50 cm yüksekliğinde süs için kullanılan küçük bir çubuk 

yerleştirir ve bazen bu çubuğun üzerinde İslam’ın sembolü olan ay ile yıldız şekilleri takar.  

 

Katar'dan minare örnekleri:  

1- Umu Sallal Muhammed Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı bir kaide üzerine kurulmuş bu minare, içinde birçok sayıda ışıklandırma penceresi 

bulunan, yükseldikçe daralan silindirik bir gövdesi ve biri ortada, diğeri yüksek bir yerde olmak 

üzere alçıyla kapalı ahşap korkulukları olan iki şerefesi vardır. Minarenin tepsinde beş silindirik 

sütun üzerinde yarım çember biçiminde kemerler, bu kemerler üstünde koni biçiminde bir çeşit 

kubbe vardır. Merdiven, minare içinde helezoni biçimindedir (Şekil 12).  
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(1) El-Vakre'de El-Bu Aynyin Mescidi’nin minaresi           (2) Errveys Mescidi’nin minaresi  
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(1) El-Vakre'de El-Bu Aynyin Mescidi’nin minaresi           (2) Errveys Mescidi’nin minaresi  
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(3) El-Huvir köyünün mescidinin minaresi                    (4) El-Cümeyl köyün mescidinin minaresi  

(Şekil 13) Katar'dan çeşitli minare şekillerinin resimleri 

2- El-Vakre'de El-Bu Aynyin Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı bir kaidesi, yüksek bölümünde üst kısmı kemerli havalandırma ve ışıklandırma 

pencereleri olan bu minare, yükseldikçe daralan silindirik bir gövdesi ve zirvede gövdeyle bitişik 

olan küçük kubbesi vardır. Merdiveni ise, helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 13, resim 1).  

 

3- Errveys Mescidi’nin minaresi:  

İki düzeyden oluşan bir kaidesi vardır. Birinci düzey kare, ikincisi ise sekizgen planlıdır. Bu 
kaidenin üzerinde koni biçiminde, ışıklandırma ve havalandırma için küçük delikli bir gövde ile bu 
gövdeye bitişik olan koni biçiminde bir kubbeden oluşur. İçinde helezoni bir merdiven, ayrıca bu 
merdivene ulaşmak için avludan çıkan düz başka bir merdiven vardır (Şekil 13, resim 2).  

 

4- El-Huvir köyünün mescidinin minaresi:  

Sekizgen ve kare biçiminde iki düzeyli bir kaidesi, üst kısmında ışıklandırmak ve 
havalandırmak için dört dikey dikdörtgen deliği vardır ve kubbe, gövde ile bitişik yarım küre 
biçimindedir. Kubbenin tepesinde ucu sivri küçük bir çubuk vardır. Minarenin içindeki helezoni 
merdivene ulaşmak için avludan çıkan düz bir merdiven daha vardır (Şekil 13, resim 3).  
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(3) El-Huvir köyünün mescidinin minaresi                    (4) El-Cümeyl köyün mescidinin minaresi  

(Şekil 13) Katar'dan çeşitli minare şekillerinin resimleri 

2- El-Vakre'de El-Bu Aynyin Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı bir kaidesi, yüksek bölümünde üst kısmı kemerli havalandırma ve ışıklandırma 

pencereleri olan bu minare, yükseldikçe daralan silindirik bir gövdesi ve zirvede gövdeyle bitişik 

olan küçük kubbesi vardır. Merdiveni ise, helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 13, resim 1).  

 

3- Errveys Mescidi’nin minaresi:  

İki düzeyden oluşan bir kaidesi vardır. Birinci düzey kare, ikincisi ise sekizgen planlıdır. Bu 
kaidenin üzerinde koni biçiminde, ışıklandırma ve havalandırma için küçük delikli bir gövde ile bu 
gövdeye bitişik olan koni biçiminde bir kubbeden oluşur. İçinde helezoni bir merdiven, ayrıca bu 
merdivene ulaşmak için avludan çıkan düz başka bir merdiven vardır (Şekil 13, resim 2).  

 

4- El-Huvir köyünün mescidinin minaresi:  

Sekizgen ve kare biçiminde iki düzeyli bir kaidesi, üst kısmında ışıklandırmak ve 
havalandırmak için dört dikey dikdörtgen deliği vardır ve kubbe, gövde ile bitişik yarım küre 
biçimindedir. Kubbenin tepesinde ucu sivri küçük bir çubuk vardır. Minarenin içindeki helezoni 
merdivene ulaşmak için avludan çıkan düz bir merdiven daha vardır (Şekil 13, resim 3).  
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5- El-Cümeyl köyünün mescidinin minaresi:  

Batı duvarında helezoni bir merdivene açılan kemerli bir kapısı olan kare planlı bir kaidesi, bu 
kaide üzerinde silindirik bir gövdesi vardır. Gövde, yalnızca zirveye yakın, ışıklandırma ve 
havalandırma için farklı yönlere bakan dört penceresi olup, dikdörtgen biçimindeki bu pencerelerin 
üst kısımlarında küçük kavisli kemerler vardır. Miğfer ise, gövdeyle bitişik, yarım küre olup, 
tepesinde silindirik bir çubuk ve çubuğun üzerinde koni biçiminde bir başlık vardır (Şekil 13, resim 
4).  

 

 

6- Vakre'de Sbeyii Mescidi’nin minaresi:  

Abdestlik tavanının bir kısmı üzerine inşa edilen bir 

kaidesi olup, kaide üzerinde orta boy bir gövde, gövdede 

ışıklandırma ve havalandırma için üçgen biçiminde üç küçük 

pencere vardır. Minarenin üst kısmında gövdeyle bitişik olan 

yarım köre biçiminde bir kubbe vardır. Taş korkuluklu 

merdiveni, avludan çıkan düz bir şekilde çıkmaktadır (Şekil 

14).  

(Şekil 14) Vakre’de Sbii Camisi’nin minaresi 
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5- El-Cümeyl köyünün mescidinin minaresi:  

Batı duvarında helezoni bir merdivene açılan kemerli bir kapısı olan kare planlı bir kaidesi, bu 
kaide üzerinde silindirik bir gövdesi vardır. Gövde, yalnızca zirveye yakın, ışıklandırma ve 
havalandırma için farklı yönlere bakan dört penceresi olup, dikdörtgen biçimindeki bu pencerelerin 
üst kısımlarında küçük kavisli kemerler vardır. Miğfer ise, gövdeyle bitişik, yarım küre olup, 
tepesinde silindirik bir çubuk ve çubuğun üzerinde koni biçiminde bir başlık vardır (Şekil 13, resim 
4).  

 

 

6- Vakre'de Sbeyii Mescidi’nin minaresi:  

Abdestlik tavanının bir kısmı üzerine inşa edilen bir 

kaidesi olup, kaide üzerinde orta boy bir gövde, gövdede 

ışıklandırma ve havalandırma için üçgen biçiminde üç küçük 

pencere vardır. Minarenin üst kısmında gövdeyle bitişik olan 

yarım köre biçiminde bir kubbe vardır. Taş korkuluklu 

merdiveni, avludan çıkan düz bir şekilde çıkmaktadır (Şekil 

14).  

(Şekil 14) Vakre’de Sbii Camisi’nin minaresi 
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(1) Vakre'de Abdülrrahman bin Saıd Mescidi’nin minaresi         (2) Doha'da El-Asmah Mescidi’nin minaresi  

 
       (3) Ariş Mescidi’nin minaresi                         (4) Hor'de İbn-i Abdülvahap Mescidi’nin minaresi  

(Şekil 15) Katar'da çeşitli minarelerin resimleri 

 

7- Vakre'de Abdülrrahman bin Saıd Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı bir kaide üzerinde, ışıklandırma ve havalandırma için kare biçiminde birkaç 

penceresi olan minarenin, yükseldikçe hafif daralan bir gövdesi ve gövdenin üst kısmında, altı alçı, 

korkuluğu ahşap bir şerefesi vardır. Minarenin miğferi, silindirik sütunlar üzerindeki yarım çember 

biçiminde olup kemerlere dayandırılmaktadır (Şekil 15, resim 1).  

 

8- Doha'da El-Asmah mescidinin minaresi:  

 Kare planlı bir kaide üzerinde, iki düzeyli bir gövdesi olup, birinci düzeyde sekizgen bir gövde 

ve sekizgen beton korkuluklu bir şerefe yanı sıra ışıklandırma ve havalandırma için küçük kare 

pencereler bulunmaktadır. İkinci düzey, beton korkuluklu yuvarlak bir şerefeyle bitmektedir. Sekiz 

silindirik sütunun her ikisi arasında sivri uçlu kemer ve kemerler üzerinde sivri uçlu bir kubbe yer 

almaktadır. Minare merdiveni helezoni ve içindedir (Şekil 15, resim 2).  

 

9- Ariş Mescidi’nin minaresi:  
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       (3) Ariş Mescidi’nin minaresi                         (4) Hor'de İbn-i Abdülvahap Mescidi’nin minaresi  

(Şekil 15) Katar'da çeşitli minarelerin resimleri 

 

7- Vakre'de Abdülrrahman bin Saıd Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı bir kaide üzerinde, ışıklandırma ve havalandırma için kare biçiminde birkaç 

penceresi olan minarenin, yükseldikçe hafif daralan bir gövdesi ve gövdenin üst kısmında, altı alçı, 

korkuluğu ahşap bir şerefesi vardır. Minarenin miğferi, silindirik sütunlar üzerindeki yarım çember 

biçiminde olup kemerlere dayandırılmaktadır (Şekil 15, resim 1).  

 

8- Doha'da El-Asmah mescidinin minaresi:  

 Kare planlı bir kaide üzerinde, iki düzeyli bir gövdesi olup, birinci düzeyde sekizgen bir gövde 

ve sekizgen beton korkuluklu bir şerefe yanı sıra ışıklandırma ve havalandırma için küçük kare 

pencereler bulunmaktadır. İkinci düzey, beton korkuluklu yuvarlak bir şerefeyle bitmektedir. Sekiz 

silindirik sütunun her ikisi arasında sivri uçlu kemer ve kemerler üzerinde sivri uçlu bir kubbe yer 

almaktadır. Minare merdiveni helezoni ve içindedir (Şekil 15, resim 2).  

 

9- Ariş Mescidi’nin minaresi:  

57 
 

Kare planlı bir kaide üzerinde yer alan minarenin silindirik bir gövdesi ve gövdenin yukarı 

kısmında üstü kemerli dört dikdörtgen penceresi vardır. Kubbe, yarım küre biçiminde ve gövdeyle 

bitişiktir. Biri düz avludan düz çıkan, diğeri minarenin içinde helezoni olmak üzere iki tane 

merdiveni vardır (Şekil 15, resim 3).  

 

10- Hor'de İbni Abdülvahap Mescidi’nin minaresi.  

Kare planlı bir kaide üzerinde sekizgen bir düzeyi ve 

dikdörtgen iki pencereli, ahşap korkuluklu sekizgen 

şerefeyle biten, yükseldikçe daralan silindirik ikinci bir 

düzeyi vardır. Kubbe, koni biçiminde, altı silindirik sütunlar 

üzerinde inşa edilmektedir. Merdiveni, helezoni ve 

minarenin içindedir (Şekil 15, resim 4).  

 
  

 

 

(Resim 5) Hor'da El-Yami Mescidi’nin minaresi.  

 
(1) Şimdi yok olan Doha'da Bin Şbip minaresi.          (2) Doha'da El-Yusuf Mescidi’nin minaresi.  
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Kare planlı bir kaide üzerinde yer alan minarenin silindirik bir gövdesi ve gövdenin yukarı 

kısmında üstü kemerli dört dikdörtgen penceresi vardır. Kubbe, yarım küre biçiminde ve gövdeyle 

bitişiktir. Biri düz avludan düz çıkan, diğeri minarenin içinde helezoni olmak üzere iki tane 

merdiveni vardır (Şekil 15, resim 3).  

 

10- Hor'de İbni Abdülvahap Mescidi’nin minaresi.  

Kare planlı bir kaide üzerinde sekizgen bir düzeyi ve 

dikdörtgen iki pencereli, ahşap korkuluklu sekizgen 

şerefeyle biten, yükseldikçe daralan silindirik ikinci bir 

düzeyi vardır. Kubbe, koni biçiminde, altı silindirik sütunlar 

üzerinde inşa edilmektedir. Merdiveni, helezoni ve 

minarenin içindedir (Şekil 15, resim 4).  

 
  

 

 

(Resim 5) Hor'da El-Yami Mescidi’nin minaresi.  

 
(1) Şimdi yok olan Doha'da Bin Şbip minaresi.          (2) Doha'da El-Yusuf Mescidi’nin minaresi.  
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(3) Doha'da Bin Ubeyd Mescidi’nin minaresi.                      (4) Zehire Mescidi’nin minaresi.  

(Şekil 16) Katar'da çeşitli minarelerin resimleri. 

11- Hor'da El-Yami Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı bir kaide üzerinde, ahşap sekizgen bir şerefeyle biten minare, penceresiz ve 
silindirik gövdelidir. Kubbesi, zikzaklı sivri uçlu kemerlerle birbiriyle bağlanan silindirik sekiz 
direk üzerinde yarım küre biçimindedir. Merdiveni, helezoni ve minarenin içindedir (resim 5).  

 

12- Doha'da Bin Şbip minaresi:  

Kare planlı bir kaidenin üzerinde üst kısmı çıkıntılı silindirik bir gövde ve gövdeyle bitişik 
ışıklandırmaya ve havalandırmaya yarayan, birbiriyle yarım çember biçiminde kemerlerle bağlanan 
altı sütun üzerinde yarım küre biçiminde bir kubbeden oluşmaktadır. Merdiveni, helezoni ve 
minarenin içindedir (Şekil 16, resim 1).  

 

13- Eski Salata mahallesindeki El-Yusuf Mescidi’nin minaresi:  

Daire planlı bir kaidenin üzerinde, yükseldikçe daralan bir gövdesi vardır. Kubbe, yayvan ve 
birbiriyle yarım çember biçiminde kemerlerle bağlı olan sekiz sütun üzerine kondurulmaktadır. 
Merdiveni, helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 16, resim 3).  

 

14- Eski Salata mahallesindeki Bin Ubeyd Mescidi’nin minaresi:   
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(3) Doha'da Bin Ubeyd Mescidi’nin minaresi.                      (4) Zehire Mescidi’nin minaresi.  

(Şekil 16) Katar'da çeşitli minarelerin resimleri. 

11- Hor'da El-Yami Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı bir kaide üzerinde, ahşap sekizgen bir şerefeyle biten minare, penceresiz ve 
silindirik gövdelidir. Kubbesi, zikzaklı sivri uçlu kemerlerle birbiriyle bağlanan silindirik sekiz 
direk üzerinde yarım küre biçimindedir. Merdiveni, helezoni ve minarenin içindedir (resim 5).  

 

12- Doha'da Bin Şbip minaresi:  

Kare planlı bir kaidenin üzerinde üst kısmı çıkıntılı silindirik bir gövde ve gövdeyle bitişik 
ışıklandırmaya ve havalandırmaya yarayan, birbiriyle yarım çember biçiminde kemerlerle bağlanan 
altı sütun üzerinde yarım küre biçiminde bir kubbeden oluşmaktadır. Merdiveni, helezoni ve 
minarenin içindedir (Şekil 16, resim 1).  

 

13- Eski Salata mahallesindeki El-Yusuf Mescidi’nin minaresi:  

Daire planlı bir kaidenin üzerinde, yükseldikçe daralan bir gövdesi vardır. Kubbe, yayvan ve 
birbiriyle yarım çember biçiminde kemerlerle bağlı olan sekiz sütun üzerine kondurulmaktadır. 
Merdiveni, helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 16, resim 3).  

 

14- Eski Salata mahallesindeki Bin Ubeyd Mescidi’nin minaresi:   
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Daire planlı bir kaide üzerinde, yuvarlak çıkıntılı bir gövdesi vardır. Kubbe, birbiriyle yarım 
çember kemerlerle bağlanan altı sütuna dayandırılmaktadır. Merdiveni helezoni biçimindedir (Şekil 
16, resim 3).  

 

15- Zehire Mescidi’nin minaresi:  

Sekizgen bir kaidesi, üst kısmında yarım çember 
kemerli altı dikdörtgen penceresi olan bir gövdesi 
vardır. Tepesinde çevresi düz kenarlı üstünde ay ve 
yıldızla süsleri olan bir kubbesi vardır. Merdiven, 
helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 16, resim 4).  

 

16- El-Hıleyfat'taki Ali bin Ali Mescidi’nin 
minaresi:  

Gövdesi orta boylu sayılan minare, ışıklandırma 
ve havalandırma için üstü yarım çember dikey 
dikdörtgen üç delik ve dördüncüsü giriş olarak 
kullanılan silindir biçimindedir. Zirvesi, gövdeyle 
bitişik bir kubbedir. Avlunun içinden düz çıkan 
merdivenin sağ korkuluğu ahşap, sol korkuluğu ise 
alçıyla kaplı taş ve çamurdan yapılmıştır (Resim 5).  

(Resim 5) El-Hıleyfat'taki Ali bin Ali Mescidi’nin minaresi 

17- Smeysme'de eski bir mescidin minaresi:  

Kare planlı bir kaide, silindirik bir gövde ve altı taşıyıcı üzerinde, çevresi altıgen çerçeveli, 
sivri uçlu bir miğferden oluşmaktadır. Müezzin, ezanı okumak için bedenin içinde durur (Şekil 17, 
resim 1).  

 

18- Smeysme'de eski bir mescidin minaresi:  

Dört taşıyıcı üzerinde yer alan bir miğferi vardır. Taşıyıcıların üçü avlunun duvarlarının 
güneydoğu köşesinin üzerinde olup, dördüncüsü ise avlunun içindedir. Müezzin, ezanı okumak için 
bedenin içinde durur (Şekil 17, resim 2).  

 

19- Errveys'te eski bir mescidin minaresi:  

Kare planlı bir kaide üzerinde orta boylu, yükseldikçe daralan, ışıklandırma ve havalandırma 
için üç dikdörtgen penceresi olan silindirik bir gövdeden oluşur. Avludan, müezzinin durduğu 
gövdedeki dikdörtgen kapıya kadar düz bir merdiven çıkar. Minarenin zirvesi koni biçiminde ve 
gövdeyle bitişiktir (Şekil 17, resim 3).  
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Daire planlı bir kaide üzerinde, yuvarlak çıkıntılı bir gövdesi vardır. Kubbe, birbiriyle yarım 
çember kemerlerle bağlanan altı sütuna dayandırılmaktadır. Merdiveni helezoni biçimindedir (Şekil 
16, resim 3).  

 

15- Zehire Mescidi’nin minaresi:  

Sekizgen bir kaidesi, üst kısmında yarım çember 
kemerli altı dikdörtgen penceresi olan bir gövdesi 
vardır. Tepesinde çevresi düz kenarlı üstünde ay ve 
yıldızla süsleri olan bir kubbesi vardır. Merdiven, 
helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 16, resim 4).  

 

16- El-Hıleyfat'taki Ali bin Ali Mescidi’nin 
minaresi:  

Gövdesi orta boylu sayılan minare, ışıklandırma 
ve havalandırma için üstü yarım çember dikey 
dikdörtgen üç delik ve dördüncüsü giriş olarak 
kullanılan silindir biçimindedir. Zirvesi, gövdeyle 
bitişik bir kubbedir. Avlunun içinden düz çıkan 
merdivenin sağ korkuluğu ahşap, sol korkuluğu ise 
alçıyla kaplı taş ve çamurdan yapılmıştır (Resim 5).  

(Resim 5) El-Hıleyfat'taki Ali bin Ali Mescidi’nin minaresi 

17- Smeysme'de eski bir mescidin minaresi:  

Kare planlı bir kaide, silindirik bir gövde ve altı taşıyıcı üzerinde, çevresi altıgen çerçeveli, 
sivri uçlu bir miğferden oluşmaktadır. Müezzin, ezanı okumak için bedenin içinde durur (Şekil 17, 
resim 1).  

 

18- Smeysme'de eski bir mescidin minaresi:  

Dört taşıyıcı üzerinde yer alan bir miğferi vardır. Taşıyıcıların üçü avlunun duvarlarının 
güneydoğu köşesinin üzerinde olup, dördüncüsü ise avlunun içindedir. Müezzin, ezanı okumak için 
bedenin içinde durur (Şekil 17, resim 2).  

 

19- Errveys'te eski bir mescidin minaresi:  

Kare planlı bir kaide üzerinde orta boylu, yükseldikçe daralan, ışıklandırma ve havalandırma 
için üç dikdörtgen penceresi olan silindirik bir gövdeden oluşur. Avludan, müezzinin durduğu 
gövdedeki dikdörtgen kapıya kadar düz bir merdiven çıkar. Minarenin zirvesi koni biçiminde ve 
gövdeyle bitişiktir (Şekil 17, resim 3).  
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20- El-Mığıyr Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı kaide üzerinde yükseldikçe daralan silindirik bir gövdesi ve zirvesinde dört sütuna 
dayanan yayvan bir kubbesi vardır. Merdiveni, helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 17, resim 4).  

 

21- Smeysme'de Salih El-Kavari Mescidi’nin 
minaresi:  

Dört sütun üzerine yerleştirilen koni biçiminde 
bir miğferi vardır. Mescide tabi olan medrese 
odasının çatısına yerleştirilen minareye, kuzeyden 
güneye uzanan düz bir merdivenle çıkılır. Merdivenin 
tepesi medrese duvarının üstüne dayanmaktır. 
Miğferin zirvesi, koni bir biçimle süslüdür (Şekil 18).  

 

22- Katar'ın kuzeyinde eski bir mescidin 
minaresi:  

Kere planlı bir kaide, silindirik bir gövde ve altı 
taşıyıcı üzerinde yarım küre bir kubbeden oluşan 
minareye bir merdiven ve avlu yönünde tam olmayan 
kemerli bir kapıdan girilir (Resim 5).  

(resim 5) Katar'ın kuzeyinde eski bir mescidin minaresi. 
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20- El-Mığıyr Mescidi’nin minaresi:  

Kare planlı kaide üzerinde yükseldikçe daralan silindirik bir gövdesi ve zirvesinde dört sütuna 
dayanan yayvan bir kubbesi vardır. Merdiveni, helezoni ve minarenin içindedir (Şekil 17, resim 4).  

 

21- Smeysme'de Salih El-Kavari Mescidi’nin 
minaresi:  

Dört sütun üzerine yerleştirilen koni biçiminde 
bir miğferi vardır. Mescide tabi olan medrese 
odasının çatısına yerleştirilen minareye, kuzeyden 
güneye uzanan düz bir merdivenle çıkılır. Merdivenin 
tepesi medrese duvarının üstüne dayanmaktır. 
Miğferin zirvesi, koni bir biçimle süslüdür (Şekil 18).  

 

22- Katar'ın kuzeyinde eski bir mescidin 
minaresi:  

Kere planlı bir kaide, silindirik bir gövde ve altı 
taşıyıcı üzerinde yarım küre bir kubbeden oluşan 
minareye bir merdiven ve avlu yönünde tam olmayan 
kemerli bir kapıdan girilir (Resim 5).  

(resim 5) Katar'ın kuzeyinde eski bir mescidin minaresi. 
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(1) Smeysme'de eski bir mescidin minaresi.                 (2) Smeysme'de eski bir mescidin minaresi. 

 
(3) Errveys'te eski bir mescidin minaresi.                             (4) El-Mığıyr Mescidi’nin minaresi.  

(Şekil 17) Katar'da çeşitli minarelerin resimleri. 
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 (Şekil 18) Smeysme'de Salih El-Kavari Mescidi’nin minaresi. 
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(Tablo 5) Katar'da tek olan, dilimli kubbeli Abu Kubeyp Mescidi’nin kubbesi. 

Ahmet El-Sbeyii tablosu 
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23- El-Ahmet Mescidi’nin minaresi:  

Yukarıya çıkan helezoni merdivene 

açılan kapısı, geniş ve yüksek kaidesi vardır. 

Gövde ise, şerefeye kadar sekizgen kesitli, 

bazı kenarlar, üstü yarım çember kemerli 

dikdörtgen ışıklandırma pencerelidir. 

Gövdenin sonunda sekizgen, ahşap 

korkuluklu şerefe vardır. Şerefe betondan 

inşa edildiğinden, altındaki köşeler süs için 

yapılmıştır. Üst kısmında, yuvarlak kemerli 

sekiz sütun üzerinde sekizgen saçak ve 

yarım küre bir kubbe vardır (Şekil 19).  

 

 

 

(Şekil 19) Doha'da El-Ahmet Mescidi’nin 
minaresi. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 

KALELER VE HİSARLAR  
 

* Abbasi Mervep Kalesi  
* Arkiyyat Kalesi  
* Sağap Kalesi  
* El-Ğuveyir Hisarı  
* El-Vacbe Kalesi  
* El-Zübare Kalesi  
* El-Küt Kalesi  
* Umu Sallal Muhammed Kalesi  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
 

 

KALELER VE HİSARLAR 
Abbasi Mervep Kalesi 

 

Mervep:  

Araştırmalar, isminin köküne işaret eden herhangi bir kanıt bulamadı. Mevkideki kazılar 
başladığında, bu isim unutmaya yüz tutmuştu ve çok az kişi tarafından kullanılmaktaydı. Bu 
nedenle ismin çok eski olduğunu sanıyoruz. Mervep, “yoğurdun hazırlandığı kap” anlamına geliyor. 
Köy, alçak bir arazinin kenarında inşa edildiği için, muhtemelen ekonomisi hayvancılığa ve süt 
ürünlerine dayanmaktaydı.  

 

Mevki:  

Verimli alçak bir düzlük etrafında olan Mervep, kuzey sahilinden 4 kilometre, Duhan 
şehrinden 15 kilometre uzaklıkta ve Numan köyü ile Um El-Maı arasında bulunmaktadır.  

Bu mevkide, eski bir kale kalıntısının üzerine inşa edilen bir kale bulunmaktadır (Şekil 20). 
Kale çevresinde üç küme halinde yaklaşık 250 ev yer almaktadır. Kalenin kuzeyinde bulunan ev 
kümelerinin en büyüğü hilal biçiminde olup 170 evden oluşmaktadır. Küçük olan diğer kümelerden 
biri, kalenin bir kilometre batısında, kalenin ikincisi ise güneyindedir.  

Kazılarda, kalenin kuzeyindeki ev kümesinde iki mescidin kalıntıları keşfedilmiştir (Şekil 5). 
Kuzeydeki köyün civarında çeşitli boyutlarda mezarların yer aldığı bir mezar kümesi, kalenin ve 
alçak arazinin güneyinde de serpilmiş bazı mezarlar da bulunmuştur.  

 

İkinci kale:  

Abbasi Mervep köyünün en büyük kalıntıları, genel planı dikdörtgen bir kaledir. İçten ebatları: 
Güney duvarı 26 metre, kuzey duvarı 26 metre, doğu duvarı 28 metre, batı duvarı 29 metredir. 
Köşelerde bulunan, çapları 1,10 metre ve içi dolu olan dört silindirik kuleyle ve çapı 1-1,60 metre 
beş yarım silindirik kuleyle duvarları desteklenmiştir.  
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(Şekil 20) Abbasi Mervep Kalesi’nin havadan fotoğrafı. 

Kaynak: Arkeoloji ve Müzeler İdaresi, Arkeoloji Departmanı’nın arşivi. 

(Fransız araştırma ekibi) 
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Yarım silindirik kulelerin mevkileri şöyle:  

Doğu ve güney duvarlarının ortalarında birer kule, batı duvarında ise, üçüncü çalışma 

sezonunda keşfedilen uç kule vardır (Şekil 21). Kuzey duvarının ortasında 1,40 cm genişliğinde ana 

giriş ve ondan hemen sonra, kalenin iç avlusuna açılan dikdörtgen bir koridor vardır. Kale 

avlusunun kuzey ve batı yönlerinde yan yana dizilen, uzunlukları eşit olmayan on iki dikdörtgen 

planlı oda bulunmaktadır. Odaların en büyüğü güneybatıdaki oda olup, diğer her odanın 60-80 cm 

genişliğinde iç avluya açılan bir kapısı vardır.  

Kuzey girişi, kalenin tek girişi değildir. Güney duvarının batı kısmında, 1984 yılındaki üçüncü 

çalışma sezonunda keşfedilen 90 cm genişliğinde bir yan giriş vardı (Tablo 7).  

 

Kalenin duvarları:  

Ham taşlarla ve çamurla inşa edilen kale duvarlarının kalınlığı, güneydoğusunda 1,40 cm, 

(odalara destek olan doğu duvarın kalınlığı 40-60 cm), yüksekliği ise, yaklaşık bir metredir.  

 

Kuyu:  

İç avlunun güneydoğu köşesinde bir kuyu vardır. Ağız çapı 150 cm olan kuyu dibe doğru 

daralmaktadır. Bu kuyu, özellikle kuşatma durumlarında korunmak için kaleye sığınan halkın su 

ihtiyacını karşılardı.  

 

Birinci kale:  

İkinci kale, daha önce bulunan, dikdörtgen biçimindeki daha büyük bir kalenin temelleri 

üzerinde inşa edilmiş olabilir. Eski kaleden yalnızca uzunluğu 30,40 metre olan güney duvarı ve 

uzunluğu 21,40 metre olan doğu duvarı dışında, kuzey duvarının doğu yönünde küçük bir kısmı 

gözükmektedir (Şekil 22).  

Birinci kalenin köşe kulelerinden, birincisi kuzeydoğu, ikincisi güneydoğu, üçüncüsü 

güneybatı köşelerinde bulunan üç kule gözükmektedir. Ayrıca, biri doğu duvarının ortasında, diğeri 

güney duvarının ortasında olan iki kule daha vardı. Muhtemelen, geçmişte batı duvarının ortasında 

da yarım silindir biçiminde bir kule vardı (Tablo 7).  
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(Tablo 7) Abbasi Mervep Kalesi’nin planı. 

Çizim: Hasan El-Merihi 

 

İnşaat malzemesi:  

Her iki dönemdeki Mervep binaları da bölgeden toplanan ham kireç taşlarıyla yapılmıştır. 
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Büyük taşlar, binaları güçlendirmek için girişlere, kulelere ve binaların köşelerine tahsis edilmiştir. 

Harç malzemesi ise, civarındaki alçak yerlerde bol bulunan çamurdur. Çamur, hem taş sıraları 

tutturmak, hem duvarları içeriden ve dışarıdan sıvamak için kullanılmıştır.  

 

Mevkinin tarihi:  

Mevcut kaynaklarda Abbasi Mervep Kalesi zikredilmemiş olsa da Katar Yarımadası’nda 

bilinen en önemli İslami mevkilerinden biri sayılır. 1958-59 yıllarında kazılar yapan Danimarkalı 

ekibi, ya Abbasi dönemine ya da Emevilerin son dönemine ait bir mimari taza sahip olduğunu 

söylemektedir.  

Danimarkalı ekibin yayımlanmamış kısa raporu, kazılar esnasında, evlerin birinde bulunan, 

detayları belirgin olmayan bir bakır paraya dayanmaktadır. Temizlenen para üzerinde yapılan 

araştırmanın sonucunda, üstünde okuması zor Arapça yazıları olduğunu tespit edilmiştir. Ancak, 

Suriye'nin Rakka kentinde bulunan Abbasi dönemine ait başka bir parayla karşılaştırıldıktan sonra, 

Mervep'te bulunan paranın, yedinci ile dokuzuncu yüzyıllar arasına ait olduğu sonucuna varılmıştır. 

Fakat ayrıntısı gözükmeyen böyle bir para, tarih tespit için yeterli değildir.  

 

  
(Şekil 21) Kuzeybatı açısından kalenin genel görünümü 
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(Şekil 22) Genişleyen ikinci kalenin güney duvarı, sağında birinci kalenin güney duvarı 
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1979-81 yılarında kazıları yapan Fransız ekibi, özellikle kalenin güney duvarının bir kısmında 

ve ona yakın olan evlerde; 161 hicri, (778 miladi) senesine ait Irak'taki Atşan hanıyla karşılaştırma 

yapıldığında, her iki mevkide genel planları, kapılarının kuzey duvarlarında oluşu, köşe ve orta 

kulelerin bulunması büyük benzerlik olduğunu sonucuna vardı. Ayrıca, yeşile çalan mavi renkli iki 

vazo bulunmuştur. Bu tür vazoların, miladi dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısına (hicri üçüncü yüzyıl) 

ait olduğunu bilinmektedir. Mervep mevkisiyle ilgili ekibin raporuna göre Katar, Abbasi döneminde 

parlak durumda olan İhsaa bölgesi ve Uman ile iyi ilişki içindeydi.  

Hâlihazırda Fransız ekibinin görüşünü kabul etmek gerektiğini görüyoruz. Özellikle Katar 

ekibinin yaptığı kazılardan sonra kalenin tam planının çıkarılması; genel tasarımı, kulelerin 

dağılımı, 12. odada bulunan ve sabun taşından yapılan kayık biçimindeki meşaleler, kalenin Abbasi 

dönemine ait olduğunu kanıtlamaktadır.   

 

ARKİYYAT KALESİ 

Arkiyyat:  

Lisanül Arap sözlüğüne göre Arkiyyat, bir kuyu çeşidi olan Reki’nin çoğuludur; Bera'ın 

hadisinde yer alan "fe atyna ala rekin zimme" ifadesindeki Reki kuyu, Zimme ise, suyu az 

anlamındadır. Hz. Ali'nin (r.a) hadisinde, "kendini bir kuyuda soğutuyordu" demektedir. Cevheri ise 

"büyük bir dibek küçük bir havuz anlamına gelir," demektedir. 

Rekiye, kazılan kuyu, çoğulu reki ve rekaya’dır. Sıhah sözlüğüne göre rekve, su için kullanılan 

kap anlamına gelmekte, çoğulu rika'ı ve rekvat’tır.  

Muhit sözlüğüne göre de rekve, "içmek için deriden yapılan kap, küçük kova”; rekiyye, “taşla 

inşa edilmeyen kuyu” ve çoğulu rekaya’dır. Bu anlamlardan anlaşılacağı gibi, mevkide kuyu veya 

kuyular vardı ve ismi oradan gelmektedir. Bu konunun daha fazla araştırılması ve o kuyuların 

yerlerinin saptanması gerekir.   

 

Mevki:  

Rekiyyat mevkisi Doha'dan 10 km uzaklıkta1, Katar Yarımadası’nın kuzeydoğunda, Zubare'nin 

kuzeybatısının kuzeyinden beş mil, Sağap'tan 2 km uzaklıkta buluyor.  

 

                                                           
1- Enlem 30 9 510 ve paralel 30 4 269 .  
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(Şekil 23) Havadan Arkiyyat Kalesi - 1974 

Kaynak: Arkeoloji ve Müzeler İdaresi, Arkeoloji Departmanı’nın arşivi. 

 

Mevkinin doğasının vasfı:  

Mevkide bir köyün kalıntıları; Ruveys'e giden eski yoldan görülebilen, duvarlarının bazı 

kısımları ve kuleleri hava koşulları nedeniyle yıkılmaya yüz tutmuş, terk edilmiş bir kale (Şekil 23); 

beş metre derinliğinde tatlı su koyusu ve kalenin civarında Şeyh Muhammed bin Abdülaziz bin 

Casem Al Sani'nin sahip olduğu küçük bir çiftlik vardır.  
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 (Tablo 8) Arkiyyat Kalesi'nin planı 

Çizim: Kitabın yazarı 
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(Şekil 24) Restorasyon öncesi Arkiyyat kalesi – 1980 

 

 
 (Şekil 25) Restorasyondan sonra kale – 1988 
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Kalenin vasfı:  

Katar Yarımadası’nda yaygın olan çöl kalelerin biri olan kalenin genel planı dikdörtgendir. 

(Tablo 8).  

Kalenin, üçü dikdörtgen planlı (kuzeydoğu, kuzeybatı ve güneydoğuda), biri dairenin dörtte 

üçü planlı olmak üzere dört kulesi vardır. Girişi güney duvarında olan kalede, kuzey, doğu ve batı 

duvarları boyunca odalar bulunmaktadır. Kale duvarlarının güneybatı köşesinde, güneybatı 

kulesinin üst katına çıkan bir merdiven ile kalenin çatısına çıkan biri kuzeybatı köşesinde, diğeri 

kuzeydoğu köşesinde olmak üzere iki merdiven vardır. 1988 yılının Şubat ayında, bilimsel ve 

sanatsal kurallara göre restore edilen kale, enkaz halinden kurtularak, bugün görülecek bir esere 

dönüştürülmüştür (Şekil 24, 25).  

 

Kalenin tarihi:  

Katar tarihi üzerine yazılan yeni kaynaklar1, Arkiyyat Kalesi’nin tarihinin 17-19. yüzyıllar 

arasına gittiğini yazıyor. 1988 yılının Şubat ayında 2 , kale avlusunun ortasındaki bazı odaların 

tabanlarında ve özellikle kuzeybatı köşesindeki mutfak odasında (pekmez imalathanesinin kanalları 

önünde) yapılan kazılarda, paslanmış bakır para bulunmuştur. Para temizlendikten sonra, bir yüzüne 

(la ilaha illa Allah vahdahu la şerike lahu), diğer yüzünde ise (Muhammed resulullah), Abbasi 

devletinin birinci dönemine (132-232 hicri) ait olduğu anlaşılan bir Fils (Kuruş) bulunmuştur.  

Bu paranın bulunması, kalenin tarihi açısından yeni bir göstergeye işaret etmektedir. Çünkü 

sikkeler, tarihi binaların geçmişine işaret eden güvenilir kanıtlardan biridir. Ancak bunu, kalenin ilk 

Abbasi dönemine ait olduğuna dair bir kanıt olarak alması mümkün değildir. Kalenin doğu 

yönündeki evlerin temellerinde kazı yapıp, araştırılmadan böyle bir tespit yapılamaz. Diğer bir 

görüşe göre, bu parayı, on yedinci yüzyılda kale sakinleri daha sonra edinmiş olabilir ki bu görüş 

daha sağlamdır.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Şeybani, Muhammed, Katar Arap Emirliği. El-Mensur, Abdülaziz Muhammed, Katar Siyasal Tarihi, Cilt 1. G. G. 
Loymer, Körfezin Rehberi.  
2 - Bu tarihte kalenin restorasyonu tamamlandı.  
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Sağap Kalesi 

 

Sağap:  

Sağap, yağmurdan sonra vadi ortasında kalan su veya yerde kalan temiz su veya yukarıdan 

akan su anlamındadır.1 Başka bir rivayete göre sağap, dağın gölgesinde kalan, güneş görmediği için 

soğuk olan sudur. Elleys'e göre sağap, bir yerde durulan su; dağın yüksek yerlerinde durulan 

yağmur suyu; arazide veya kayanın bir yerinde biriken az miktardaki sudur. İbni İrabi'ye göre 

sağap, selin ardından bir yerde kalan su ve o suyun yerine verilen addır.  

 

Mevki:  

Doha'nın kuzey batısından 110 km uzaklıkta 2 , Katar Yarımadası’nın yakınlarında, Zobara 

Kalesi’nin kuzeydoğusundan 5 mil, Hasan kuytusunun güneybatısından 3 mil uzaklıkta, İbni 

Feyyaz çiftliğinin batısında, Ruveys'e giden eski yolun sağında bulunuyor.  

 

Mevkinin vasfı: 

Mevkide, Hasan kuytusunun sakinlerinin su ihtiyaçlarını karşıladıkları altı boy derinliğinde bir 

kuyu, ayrıca yağmur ve sel sularının biriktiği alçak araziye bakan eski bir kalenin kalıntıları vardır 

(Şekil 27, 28). Kalenin kuzeyinde, Şeyh Faysal bin Sani Al Sani'nin verimli bir çiftliği ve çiftliğin 

çevresinde taşlı bir düzlük bulunmaktadır.  

 

Kalenin vasfı:  

Planı dikdörtgen biçiminde olan kale, Katar Yarımadası’nın sahillerinde çokça bulunan çöl 

kalelerinin bir örneğidir. Üçü dairenin dörtte üçü planlı (kuzeybatı, güneybatı "en büyük", 

güneydoğu), kuzeydoğusunda biri dikdörtgen planlı olmak üzere dört kule bulunan kalenin (Tablo 

9), kuzey duvarında ana giriş, girişi kırmalı yapan önünde bir duvar vardır.  

                                                           
1 - Lisanül Arap, İbni Manzur.  
2 - Enlem 15 9 510, paralel 15 4 260.  
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(Tablo 9) Sağap Kalesi’nin planı 

Çizim: Kitabın yazarı 
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(Şekil 26) Güney tarafından Sağap Kalesi’nin genel görünümü - 1985. 

 

 
(Şekil 27) Batı tarafından ilkbaharda Sağap Kalesi’nin genel görünümü - 1988. 
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Ana girişin sağında, dikdörtgen planlı bitişik iki oda ve her odanın güney duvarının ortasında, 
kalenin duvarına bakan kapı, solunda ise dikdörtgen planlı tek oda vardır. Kalenin güneybatı 
köşesinde ve köşe kulesinin hemen arkasında dairemsi, muhtemelen sonradan eklenen başka bir oda 
daha vardır. Ayrıca her kuleye çıkan bir merdiven bulunmaktadır. Kalenin duvarları, kuleleri ve 
odaları kireç taşlarla ve çamurla, duvarlarının bazı kısımları kerpiçle inşa edilmiştir.  

Kalenin tarihi:  

Bazı yeni kaynaklar1, kalenin on yedinci ile on dokuzuncu yüzyıllar arasında inşa edildiğini 
söylemektedir.  

 

EL-ĞUVEYİR HİSARI 

El-Ğuveyir (Ğuveyir) 

Ğuveyir'in kelime anlamı küçük çiçeklik; (ğare): içine girdi; suyun torağın altına sızmasına 
Ğare denir.  

Ğavır ise alçak yere denir. Ayrıca Ğar, hayvanların sığındığı mağara ve dağda bulunan 
mağaradır.  

Mevki:  

Ğuveyr mevkisi, Katar Yarımadası’nın kuzeybatısında, Doha şehrinden 85 km uzaklıkta, 
Macide bahçesinin doğusunda ve Davaviyye bahçesinin kuzeyinde bulunuyor.  

Mevkinin vasfı:  

Kışın yağmur suyunun biriktiği alçak bir arazide bulunan mevki güney tarafından, muhtemelen 
yüz elli yıl önce inşa edilen bir hisar enkazına bakıyor. Mevkide, hisarın surları dışında, kuzey 
tarafında beş boy derinliğinde bir tatlı su kuyusu bulunuyor 2 . Bugüne kalan kuyuya hisarın 
içerisinden, yeraltından bir merdivenle iniliyor 3 . Kuyu, Hicri 1376 yılının Muharrem ayında 
onarıldı, ağzını çevreleyen taş ve çimentodan bir seki ve hayvanları içmek için yalaklar yapıldı.  

Hisarın vasfı:  

Dikdörtgen planlı inşa edilen hisarın, kuzeyden güneye uzunluğu yaklaşık 70 m, eni doğudan 
batıya 60 m’dir, duvarların kalınlığı ise 130 cm’ye ulaşmaktadır. Hisarın kuzey duvarı yıkık olup, 
batı ve güneybatı duvarının bazı kısımları halen ayaktadır4.  

                                                           
1 - Şeybani, Muhammed, Katar Arap Emirliği. El-Mensur, Abdülaziz Muhammed, Katar Siyasal Tarihi, Cilt 1. Dr. Abu 
Hakime, Ahmed, Arap Yarımadası Doğusunun Tarihi. G. G. Loymer, Körfezin Rehberi.  
2 - Şeybani, Muhammed Şerif, Katar Arap Emirliği, s. 236.  
3 - Age, s. 139. 
4 - Bazı yerlerinde 120 santimetreye ulaşır, muhtemelen hisarın yüksekliği yaklaşık üç metre.  
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(Tablo 10) Ğuveyir Hisarı’nın planı. 

Çizim: kitabın yazarı 
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 (Şekil 28) Ğuveyir Hisarı’nın kuzeybatı duvarı ve resmin ön planında kuyusu – 1986 

 

 
 (Şekil 20) Hisarın batı duvarındaki atış mazgalı – 1986 



70
78
84 

 

 

Batı duvarında altı tane atış mazgalı ve 20×15 cm ebatlarında dikdörtgen bir gözleme penceresi 

bulunmaktadır. Hisarın avlusunda herhangi bir binanın temeli bulunmadığı gibi köşe kuleleri de 

gözükmemektedir, ancak kalan duvarların temellerinde bir temizlik yapılır ve kalıntılar kaldırılsa, 

belki köşe kuleleri ve başka atış mazgalları bulunabilir. 

  

Hisarın özellikleri:  

Hisar, büyüklüğü, genişliği, duvarlarının kalınlığı ve çok sayıdaki atış mazgalıyla tanınır (Şekil 

29).  

 

Yapı malzemesi:  

 Mevkide bulunan iyi kalite kireçtaşlarıyla duvarın sıraları oluşturulmuş, küçük kireçtaşlarıyla 

da büyük taşların aralarındaki boşluklar doldurulmuştur. Bölgede bulunan çamur, taşları birbirine 

tutturarak duvarları içten ve dıştan sıvamak için kullanılmıştır.  

 

Hisarın bugünkü durumu:  

Hava sıcaklığındaki büyük farklar, yazın yüksek rutubet, mevsim yağmurları ve rüzgâr gibi 

doğa şartları yüzünden -ki bunlar hisarın aşındırılması için en önemli doğa faktörleridir- ve kasıtlı 

olmayan beşeri tahribattan dolayı hisarın ancak %35'i ayakta kalmıştır.  

 

 

El-Vacbe (El-Vakbe) 

 

Bir şey düşmesiyle çıkan boğuk sese vecbe denir. Develer için vecebe dendiğinde, henüz 

oturdukları veya kendilerini bırakıp çöktükleri ya da yoruldukları anlamına gelir. Ama vakbe -ki 

kalenin ismi olması yüksek ihtimal- bir kayada suyun biriktiği oyuk anlamına gelir. Ayrıca bir ila 

iki boy derinliğinde olan kuyu veya gölgelik bir yerdeki büyük girinti anlamlarına da gelmektedir.  

Vecbe, Doha'nın 15 km güneybatısında, çöl ağaçları ve yılın çoğu zamanı otlarla örtülü bir 

bahçedir. Bahçede yedi boy derinliğinde, suyu tatlı üç adet kuyu bulunmaktadır. Bahçeye de içinde 
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insanların yaşadığı bir kale bakmaktadır. İki Osmanlı subayı1, "Katar'ın batısında üç saat yürüme 

mesafesinde bulunduğunu, duvarların kalınlığının en az bir metre olduğunu ve dört yanlarında 

mazgallar ve çeşitli büyüklerde atış pencereleri bulunduğunu" yazmışlardır (Şekil 30).  

El-Vacbe Kalesi’nin önemi, hicri 1310 (1893) yılında, Katar halkının, o zamanki hâkimleri 

Şeyh Casim Bin Muhammed Al Sani komutanlığında, Osmanlı kuvvetlerine karşı zafer 

kazanmasından kaynaklanmaktadır.2  

İyi durumda olmayan kalenin surları içerisinde birçok bina ve oda inşa edilmiştir. Odaların 

damlarına konulan su depoları ağır geldiği için çökme tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca kale 

duvarlarının temellerine yakın şekilde kazılan kanalizasyon kanalları nedeniyle duvarların alt 

kesimlerinde oluşan tuz lekeleri, alçı sıvanın dökülmesine ve duvarların tahrip olmasına yol 

açmaktadır.  

Bugün, Kültür, Sanat ve Uygarlık Ulusal Kuruluna bağlı Arkeoloji ve Müzeler İdaresi 

denetimindeki yerel bir inşaat şirketi tarafından, askeri bir müze veya el zanaatları merkezi olarak 

kullanılmak üzere kurtarma ve restorasyon çalışmaları yürütülmektedir.  

                                                           
1 - Katar Tarihinin Belgeleri, cilt 2.  
2 Körfez Rehberinde Katar – Tarihi Bölüm, s. 110. Şaybani, Muhammed Şerif, Katar Arap Emirliği, s. 160.  
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(Tablo 11) Vecbe Kalesi’nin planı – 1990 

Kaynak: Eski Eserler Arşivi – Arkeoloji ve Müzeler İdaresi  

Çizim: Dr. Clair Hardy 
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 (Şekil 30) Vecbe Kalesi’nin kuzeydoğu kulesi – 1990 
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Kalenin planı dikdörtgen biçimindedir (Tablo 11). Kuzey-güney kenarının uzunluğu 34 metre, 

doğu-batı kenarının uzunluğu ise 19 metredir. Kuzeybatısında ve güneydoğusunda ikisi silindir, 

ikisi dikdörtgen biçiminde olmak üzere dört kulesi vardır. Silindir kuleler üstü sivri pencerelerle 

süslüdür. Diğer kulelerde ise pencere yoktur. Kale, yüksek ve kalın duvarlarıyla tanınır. Duvarların 

yüksek kesimlerinde gözleme ve atış mazgalları vardır. Ayrıca yağmur suyunu dışarı akıtmak için 

duvara bitişik oluklar vardır.  

 

Yapı malzemesi:  

Kale, sert kireçtaşları ve çamurla inşa edilmiştir. Duvarlar alçıyla sıvanmış, çatılar ise üzeri 

çamurla sıvanan ahşaptan (palmiye gövdelerinden elde edilen ahşap, kamış ve bambu) yapılmıştır.  

 

Kalenin genel düzeni:  

Kulelerin üst odalarından başka zemin katında on dokuz oda bulunmaktadır. Batı, güney ve 

doğu yönlerindeki odaların önünde kale avlusuna bakan köprülü sütunlu revaklar, kuzeybatısı 

köşesinde mescit ve kuzeydoğusunda oturma odası vardır. 

Biri batıda, diğeri doğuda olmak üzere kalenin üst kesimine çıkan iki merdiven bulunmaktadır. 

On iki yıl boyunca geçici olarak kalede yerleşen insanlar tarafından köklü tadilat, eklemeler ve 

değişiklikler yapılmışsa da Eski Eserler ve Müzeler İdaresi 1990 yılında kalede yapılan bütün 

eklentileri ve binaları kaldırarak gerekli yerleri restore etmiştir.  
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El-Zübare Kalesi1 

 

Katar Yarımadası’nın kuzeybatısında, Doha'dan yaklaşık 105 km uzaklıkta bulunan kale, 1938 

yılında, Şeyh Abdullah Bin Casem Al Sani döneminde yerli mimarlar tarafından inşa edilmiştir. 

Tasarımında yapım amacı olan Katar'ın batı sahilini gözlemesi göz önünde bulundurulmuştur. Uzun 

süre kalede yerleşik olan sınır güçleri Haziran 1986'da kaleden ayrılmıştır (Şekil 31).  

 

Kalenin vasfı:  

Kare planlı (Tablo 12) El-Zübare Kalesi’nin her kenarının içeriden uzunluğu yaklaşık 24 m’dir. 

Kalenin, üçü daire şeklinde, biri dikdörtgen olmak üzere dört kulesi vardır. Kuleler, zikzaklı 

pencerelerle süslüdür.  

Kalenin surları yüksektir. Duvarlarının kalınlığı yaklaşık bir metre olup, yukarı kısımlarında 

atış ve gözleme mazgallar vardır.2  

 (Şekil 31) Restorasyondan sonra El-Zübare Kalesi – 1986 

                                                           
1 - El-Zübare Müzesi olarak kullanılıyor.  
2 - Biçim ve genel düzen açılarından Küt Kalesi’yle çok benziyor.  
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Civar tepelerden kesilerek düzlenen taşlar ve çamurla inşa edilen kalenin duvarları alçıyla 

sıvalıdır. Zemin katında dört yöne dağılan sekiz oda, her yönde dikdörtgen biçiminde avluya bakan 

bir sütunlu revak, kuzeydoğu revakının köşesinde yüzme havuzu ve batı tarafından bitişiğinde 15 

metre derinliğinde bir kuyu vardır.  

Kuzeydoğu ve güneydoğu kulelerinin altında birer oda varken kuzeybatı ve güneybatı 

kulelerinin altında oda yoktur.  

Kalenin içerisinden, kulelerin üst odalarına ve çatıya çıkılan, biri kuzeydoğu, diğeri güneybatı 

köşelerinde iki merdiven vardır.  

 
(Tablo 12) El-Zübare Kalesi’nin planı. 

Çizim: Sanatçı Ahmet El Sbeyii 
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El-Küt Kalesi 
(Doha) 

 

Doha'da az sayıda kalan askeri kalelerden biri olan (Şekil 32) Küt Kalesi, yüksekçe bir yaylada 

cezaevi olarak, muhtemelen hicri 1343 (miladi 1925) yılında, rahmetli Şeyh Abdullah Bin Casem 

Al Sani döneminde inşa edilmiştir. Kalenin tasarımında yapılış amacı göz önünde 

bulundurulmuştur. Her bir kenarı 35 metre olan kare planlı kale yüksek surlarla çevrilidir ve 

köşelerinde üçünün planı daire, birinin dikdörtgen olan dört kulesi vardır (Tablo 13). Kalenin 

savunması için kulelere atış mazgalları yapılmıştır. Orta avlusu surlarla bitişik odalarla çevrilen 

kalenin tasarımı genel olarak diğer kalelerden farklı değildir.  

 
(Tablo 13) Küt Kalesi’nin zemin planı. 
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Kaynak: Doha belediyesinin kitapçığı (Mimari Geçmişi Muhafaza Etmek) 

 

 

Kalenin kullanımı:  

Kalenin normal odaları hafif suçlardan mahkûm olanlara tahsis edilirken, tehlikeli ve 

cinayetten suçlu mahkûmlar sağlam kilitli, penceresiz odalara atılırlardı. Yazın sıcaklık yükselince, 

suçluların açık revaklarda kalmalarına izin verilir, gardiyanlar ise yüksek kulelere çıkarlardı. Çünkü 

orada hem hava daha iyi olur, hem de suçluları gözlemeye daha elverişlidir.  

 

  
(Şekil 34) Yenilenmeden önce Küt Kalesi’nin batı tarafından görüntüsü. 

 

Kalenin tasarımı, suçluları gözleme ve sorumlu subaya memurlarını en iyi biçimde denetleme 

imkânı vermektedir. Çünkü gardiyanların odalarına ve ikinci kata çıkan merdivene ancak amirin 

odasından girilebilir. Ayrıca amirin odasındaki koridora bakan pencereden hem kalenin tek girişi, 

hem de mahkûmlar ve görev icra eden gardiyanlar gözlenebilir.  
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Hicri 1398 (miladi 1987) yılında Kamu İşleri Bakanlığına tabi olan Yapılar Önerme Şubesi 

tarafından yenilenen kaleye, aslında olmayan bazı alçı kabarma motifler eklenmiş, ayrıca doğu 

duvarında olan eski kapının yerine, caddeye bakan batı duvarında yeni kapı açılmıştır (Şekil 32). 

1985 yılında kalenin, el işleri ve güzel sanatlar için daimi bir fuar olarak resmi açılışı yapıldı.  

 
(Şekil 33) 1985 yılında yenileme işlemleri yapılmadan önce havadan Küt Kalesi’nin fotoğrafı. 
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Umu Sallal Muhammed Kalesi 

 

Mevki:  

Planı dikdörtgen olan (Tablo 13) Şeyh Muhammed bin Casem Bin Muhammed Bin Al Sani1 

Kalesi (evi)2 Umu Sallal bölgesinde bulunuyor ve kurucusuyla ilişkilendiriliyor.  

Şeyh Muhammed Bin Casem ve kardeşi Şeyh Abdullah kışın bu evde otururlar, yazı ise Berzan 

Kulesi’nde geçirirlerdi.3  

 

Kalenin özellikler:  

Kale, büyüklüğü, Basra Körfezi bölgesine göre ilginç tasarımı, zikzaklı pencereleri ile 

kulelerindeki atış mazgallarının ve odalarının çokluğuyla tanınır.  

 

Kalenin tarihi:  

Kale on dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başı arasında yapılmıştır.  

 

Yapı malzemesi:  

Bölgede bulunan kireçtaşları ve çamurla inşa edilen kalenin duvarları, yağmura ve rüzgâra 

dayanıklılığıyla bilinen yerli kireçle hem içerden hem dışarıdan sıvalıdır.  

                                                           
1 - Şeyh Muhammed bin Casem bin Sani 1881 doğumludur.  
2 - Tasarımı ve genel görünümü yüzünden eve kale sıfatı verdik.  
3 - Yazın, Şeyh Muhammed bin Casem ve kardeşi, yaz hastalıklarından korunmak için Berzan Kulesi ve müştemilatına 
intikal ederlerdi.  
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 (Şekil 24) Umu Sallal'da Muhammed bin Casem Kalesi’nin kuzeyden görüntüsü – 1986 

 

  
(Şekil 25) Umu Sallal'da Muhammed bin Casem Kalesi’nin güneyden görüntüsü – 1989 
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(Tablo 14) Muhammed bin Casem Kalesi’nin (evinin) güney cephesi. 

Kaynak: Arkeoloji Şubesi, Arkeoloji ve Müzeler İdaresi – Çizim: Clair Hardy 

 

Kale şu kısımlardan oluşuyor:  

1- Revak, 2- Depo, 3- Harem, 4- Pekmez yapma yeri, 5- Mutfak, 6- Depo odası, 7- Çanak çömleklerin 
temizleme ve saklama deposu, 8- Hasat deposu, 9- Yüzme havuzu, 10- Su havuzu, 11- Bir revak, 12- Banyo, 
13- Oda, 14- Oda, 15- Oda, 16- Doğu kulesinde yüksek bir oda (merdiven odası), 17- Batı kulesinde yüksek 

oda ve üzerinde başka bir oda (merdiven odası) 
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BEŞİNCİ BÖLÜM  
 

KULELER  
 

* Berzan Kulesi  
* El-Hor kuleleri  
* Doha kuleleri  
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BEŞİNCİ BÖLÜM  
 

 

KULELER 
Berzan Kulesi 

 

Umu Sallal Muhammed:  

Umu Sallal Muhammed kasabası1, Doha'ya yaklaşık 20 km. uzaklıktadır. Eski kuzey yolu 

üzerinde bulunan yüksek kulesiyle bilinir. Bugün kuzey otobandan yaklaşık 700 m mesafededir. 

Hala Umu Sallal Muhammed, bugün de taş sıraları ve çamurla inşa edilen çok katlı güzel kalesiyle 

tanınıyor (Şekil 34, 35).  

Yapımı yıllar süren, taş ve çamurdan inşa edilen, geniş surlarla çevrilen Umu Sallal 

Muhammed kasabasının Kurucusu Şeyh Muhammed bin Casem Bin Al Sani, 1910 yılında bugüne 

kadar kalan bir kale ve restorasyon isteyen bir gözleme kulesi yaptırmıştır 2 . Katar'ın güzel 

kasabalarında biri sayılan Umu Sallal kasabasının suyu güzeldir; nar, badem, barut ve palmiye 

ağaçlarının yanı sıra bol sebze yetişir. Ayrıca büyük bir taş havuzu vardır, bu havuzda sel ve 

yağmur suları yağmurdan sonra aylarca birikir. Günümüzde kuyularından aletlerle su çekilen 

kasaba, evler, saraylar ve kamu kuruluşlarla mamurdur.  

 

Batı kulesi:  

Planı T harfi biçimini alan batı kulesi3 üç kattan oluşmaktaydı (Tablo 15), ancak orta ve üst 

katları yıkılmıştır (Şekil 36, 37) ve (Tablo 16).  

                                                           
1 - Salal kelimesi, Sıladan gelir ve çoğulu Sallal, çok set taşlar demek. Katar ahalisi bu bölgeye, "Umu Sallal" adı 
vermişler, çünkü bol set taşlarıyla meşhurdur.  
2 - Bereze, bariz ve Berzen, yüksek, ondan uzağı görme olanağı veren mekân anlamına gelir. Rivayete göre kuleden eve 
dönen dalış gemileri uzaktan görülüyordu.  
3 - Bu kule, muhtemelen mesken olarak kullanılıyordu. Çünkü zemin ve birinci katta çok sayıda odası bulunmaktadır. 
Bunu ölümünden önce, 1987 yılının Temmuz ayında kişisel bir görüşme esnasında, rahmetli Su ve Elektrik bakanı Şeyh 
Casem bin Muhammed ifade etti.  
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(Şekil 36) Doğu ve batı kuleleri – 1969 

 

 
 (Şekil 37) Batı ve doğu kuleleri – 1986 
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Alt kat:  

Güneybatı yönündeki alt katın planı dikdörtgen şeklindedir. Biri (batı yönünde) diğerinden 

(doğu yönünde) daha küçük iki ve kuzeyde yine plan dikdörtgen biçiminde olmak üzere üç odası 

vardır. Odalar birbiriyle iki kapıyla açılmaktadır (Tablo 15).  

 

Kuzey odası:  

Kuzey odasının doğu duvarında 130 cm genişliğinde bir kapı ve kapının üstünde ışıklandırma 

penceresi vardır. Odanın boyutları 6,40×2,90 metredir. Odanın güney duvarında bulunan ve 

genişliği 120 cm. olan ortak kapıyla güney ve batı odalarıyla birleşmektedir (Tablo 15).  

Kuzey odasının batı duvarında, 50-60 cm genişliğinde dikdörtgen, üstü yarım çember 

biçiminde girintiler vardır. Doğu duvarının ortasında ise, bir girinti vardır. Bu odaya girişte sağ 

tarafta orta kata ve kuzey, güney ve batı odalarının çatılarına çıkan bir merdiven bulunmaktadır.  

 

Güney odası:  

Boyutları 4,70×2,60 metre olan güney odasının güney duvarında, kuzeydeki odayla ortak bir 

kapısı vardır. Doğu duvarında dikdörtgen biçiminde tek bir girintisi, güney duvarında, her birinin 

ortasında yuvarlak atış penceresi olan dikdörtgen biçiminde üç girintisi, kuzey duvarında kuzeydeki 

odayla ortak bir kapısı ve bu kapının üzerinde ışıklandırma penceresi bulunmaktadır. Batı 

duvarında, batı odasına çıkan bir kapısı ve bu kapının üstünde ışıklandırma penceresi vardır. 

Kuzeydoğu ve güneydoğu köşelerini, daire planlı bir kaidesi ve zirvesi koni biçiminde olan, içi dolu 

iki sütun desteklemektedir. Ayrıca, güney ve batı odalarının güney duvarları, dışarıdan paralel 

başka bir duvarla güçlendirilmektedir (Tablo 15).  

 

Batı odası:  

Boyutları 2,60 × 2 metre olan batı odasının doğu duvarında ortak bir kapı; batı duvarında üstü 

yarım daire dikdörtgen biçiminde olan ve ortasında yuvarlak atış penceresi olan iki girinti ve bu 

girintilerin ortasında ışıklandırma ve havalandırma için 15×20 cm bir pencere vardır. Kuzey 

duvarında güney duvarında olduğu gibi, biri ışıklandırma için dikdörtgen, diğeri atış için yuvarlak 

biçiminde iki penceresi, Kuzey ve güney köşelerini, daire planlı bir kaidesi ve zirvesi koni 

biçiminde olan, içi dolu iki sütunla desteklemektedir (Tablo 15).  
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Orta kat:  

Orta kat yıkılarak bugüne gelmemişse de batı duvarında küçük bir kısmı kalmıştır (Şekil 36, 

57, 38).  

 (Tablo 
15) Polonyalı mühendis ve ressam Thomas Berkel'in çizimiyle batı kulesi – 1986 
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 (Tablo 
16) Batı kulenin planı 

Çizim: Kitabın yazarı 
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 (Şekil 38) 1999 yılında kulenin durumunu açıklayan dört fotoğraf 
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(Tablo 17) Polonyalı ressam Thomas Berkel'in çizimiyle batı kulenin dört cephesinin krokisi – 1986 
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Doğu Kulesi 
 

Mimari vasfı:  

Kulenin planı dikdörtgendir (Tablo 18). Yıkılmadan önce, yerden zikzaklı pencerelerin 

zirvesine kadar yüksekliği yaklaşık 14 metreyi bulmaktadır (Tablo 18). Bu yükseklikten bugüne 

yaklaşık 6 metre kalmıştır. Kule üç kattan oluşmaktadır: 

  

* Alt kat:  

Günümüze kalan bu katın yüksekliği 7 metredir. 130 cm kalınlığında olan kuzey duvarı daha 

sonra dışarıdan 120 cm. kalınlığında başka bir duvarla desteklenmiştir. Bu duvar, alttan orta kata 

çıkan merdivenin dayandığı güney ve batı duvarlarına bitişik olan duvarlardan farklıdır. Bu dış 

duvarın alt düzeyi güçlü ve desteklidir. Bu katın tavanı, palmiye gövdelerinden elde edilen ahşap, 

kamış ve bambuyla, üzerine çamurla sıvanarak örtülmüştür. Dört duvarında birçok havalandırma, 

atış ve gözleme penceresi vardır (Şekil 39).  

* Orta kat:  

Eski fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla, alt katın tavanından üst katın tabanına kadar, orta 

katın yüksekliğinin yaklaşık 5 metre olduğu tahmin edilmektedir. Yükseldikçe daralan bu katın 

duvarlarının kalınlığı 125 santimetredir. Bu katın tavanı da palmiye gövdelerinden elde edilen 

ahşap, kamış ve bambuyla örtülüp çamurla sıvanmıştır. Dört duvarında birçok ışıklandırma ve 

gözleme penceresi olan bu kata, alt katın güney duvarının dışından bir merdivenle çıkılmaktaydı.  

* Üst kat:  

Yıkılmadan önceki fotoğraflardan (Şekil 39), yüksekliğinin iki metre olduğu tahmin 

edilmektedir. Tavanı olmayan bu katın dört duvarında birçok gözleme ve atış mazgalı 

bulunmaktaydı. Duvarlarında, güzellik katan zikzaklı pencereler olan kata, orta kattan, ahşap bir 

merdivenle çıkılmaktaydı.  
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(Şekil 39) 1986 yılındaki doğu yönünden doğu kulenin durumu 

 
(Şekil 40) 1986 yılındaki güney yönünden doğu kulenin durumu 
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(Tablo 18) Doğu kulenin perspektifli çizimi 

Plastik sanatçı: Ahmet Sbeyii 
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 (Şekil 41) 1968 yılında batı kulenin durumu 

 

 
(Şekil 42) 1968 yılında doğu kulenin durumu 
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Oturma Odası (Selamlık) 
 

Mevki:  

Mescitle doğu ve batı kulelerin arasında olan selamlığa güney yönünden girilir. 

  

Mimari vasfı:  

Genel planı L hafine benzeyen ve iki odadan oluşan selamlığın doğu duvarı 14,23 m, batı 

duvarı 5,5 m, kuzey duvarı 7,40 m, güney duvarı 14 m uzunluğundadır. 

 

Batı odası:  

Kuzeyden güneye uzunluğu 4,5 m, doğudan batıya eni 3,30 m. dikdörtgen biçimli odanın 

kuzey duvarında, üstü yarım çember, eni 50 cm. olan, ortasında gözleme ve atış pencereleri olan 

dikdörtgen biçiminde iki girinti, bu girintilerin altında (20×25 cm ebatlarında) ışıklandırma ve 

havalandırma pencereleri vardır. Batı duvarında ise soldaki daha uzun olmak üzere üç girinti vardır.  

 

 
 (Şekil 43) Selamlığın şimdiki hali 
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(Tablo 19) Selamlığın planı 
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Güney duvarında ise, doğu duvarında olduğu gibi tek girinti vardır. Odaya doğu duvarının 

ortasında yer alan 1,20 m genişliğindeki kapıdan girilir. Doğu duvarının kuzey kesiminde ve alt 

düzeyinde büyük odaya bakam dikdörtgen biçiminde bir pencere vardır.  

 

Doğu odası:  

Planı L harfi biçiminde olan bu odanın güneydoğusunun bir kısmı, güney duvarından çıkıntı 

yapmaktadır. Yaklaşık 4,5 m eninde ve 5,20 m uzunluğunda olan bu çıkıntı, 3,40×5,20 m 

ebatlarında bir duvarla ikiye bölünmektedir. Bu duvarın ortasında, biri solda, diğeri sağda olmak 

üzere 70 cm eninde iki girinti vardır.  

Odanın kuzey duvarında, içeriden üstü yarım çember, dikdörtgen beş girinti vardı. Bu yarım 

çemberler bugün yok olmuştur. Bu duvarda, çapı 10 cm daire biçimde olan gözleme ve atış 

pencereleri, bu pencerelerin altında, 15×20 cm ebatlarında ışıklandırma ve havalandırma pencereleri 

vardır. Doğu duvarının çoğu yıkıldığından üzerinde girintiler olup olmadığını anlaşılmamaktadır. 

Kapı, güney duvarının ortasındadır (Şekil 43). Selamlığın tavanından bugüne bir şey kalmamıştır.  

 

 

Mescit 

Mevki:  

Doğu ve batı kulelerinin kuzeybatısında, selamlığın hemen kuzeyinde bulunan ve artık tavansız 

olan mescidin batı, güney ve doğu yönündeki üç duvarı yıkıktır.  

 

Mimari Vasfi:  

Planı dikdörtgen biçiminde (3,10×6,16 m.) namaz yerinin çatısı vardı (Tablo 20). Batı 

duvarının ortasında, 1,15 m eninde, 1,50 m derinlinde bir mihrabın kavisi ve kavisin karşısında, 

yıkık olan doğu duvarında, yalnızca alt kısmı görünen bir kapı bulunmaktadır. Aynı durum, güney 

duvarının kapısı için de geçerlidir. Mescitten geriye yalnızca kuzey duvarının bazı kalıntıları (Şekil 

44), minarenin kaidesi ve ona çıkan merdiven ile batı, güney ve doğu duvarlarının temellerinin bazı 

bölümleri kalmıştır. Mescidin avlusunun kuzeybatı köşesinde bir ateş ocağı bulunmaktadır (Tablo 

20).  
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(Tablo 20) Mescidin planı 

Çizim: Kitabın yazarı 

 

 

 

 

 

Kuzey duvarının ayakta kalan kısmında, üstleri yarım daire biçiminde dikdörtgen iki girinti, bu 

girintilerin ortasında yuvarlak gözleme veya atış pencereleri, girintilerin altında 15×20 cm. 
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boyutlarında ışıklandırma ve havalandırma pencereleri bulunmaktadır. Ayrıca, mescidin kuzeydoğu 

köşesinde, doğu duvarının bazı kalıntıları durmaktadır. Göründüğü kadarıyla orada üstü yarım 

daire, dikdörtgen biçiminde bir girintinin bir bölümü ve girintinin sağında minarenin kaidesi 

bulunmaktadır.  

 

Minaresi:  

Minarenin dikdörtgen planlı kaidesine (50×150 cm.), mescidin dışından, doğu duvarının 

yanından bir merdivenle çıkılır (Tablo 20) 

 

 
(Şekil 44) Mescidin kuzey duvarı 
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El-Hor Kuleleri 
 

1900 yılı dolaylarında inşa edilen El-Hor1 Kuleleri’nin iki görevi vardı. Birincisi, keşiftir. 

Mimarlar, denize bakan, böylece gemileri gözleme imkânı veren, aynı zamanda karaya da bakan ve 

gelenleri görme imkânı veren yüksekçe bir yayla üzerinde, çok güzel bir mevki seçmişlerdi. İkinci 

görevi ise, savunmaydı. Güçlü bir savunma için duvarların 60 cm kalınlığında yapılmıştır.  

 

Kulenin mimari vasfı:  

Dört metre çapında, silindir biçimindeki kule, yakın taş ocaklarından kesilen kireçtaşları ve 

çamurla inşa edilmiştir. Sekiz metre yüksekliğinde olan kule, mızrak ucu biçimde bir kenarla 

bitmektedir.  

Kulenin üst kesiminde, saldırganı etkileyecek taş ve benzeri maddeleri atmak ve tüfekleri 

ateşlemek için küçük mazgallar vardır.  

Muhafızların durabilmeleri için binanın çatısı palmiye gövdeleri, çamur ve alçıyla yapılmıştır. 

El-Hor ahalisinin yaşlılarının anlatımlarına göre, yukarı çıkmak için halat merdivenleri 

kullanılıyordu.  

 

Restorasyonu:  

Doğa koşullarının sebebiyle, bu kulelerden yalnızca bir tanesinin iki metre yüksekliğinde ve 

çok kötü durumunda olan kalıntısı günümüze kalmıştır (Şekil 45). Diğeri ise, taş ve toprak kitlerden 

ibarettir.  

1980 yılında, Arkeoloji ve Turizm idaresi, Endüstri ve Genel İşleri Bakanlığına bağlı Bina 

Bakımı şubesi ve El-Hor belediyesiy ortaklaşa, iki kulenin restorasyonu yapıldı.  

                                                           
1 - El-Hor şehri, Doha'dan sonra, Katar'ın ikinci büyük şehri sayılır. Balıkçılıkla ve deniz sahilinde yeni kireçtaşlardan 
yapılan buhurdanlıklarıyla tanınıyor. Batısındaki tepeciklerinde, şimdiye kadar tanınan Katar'ın en eski eserleri 
keşfedildi (Milattan önce beşinci yüzyılının ortaları).  
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(Şekil 45) 1969 yılında, restorasyondan önce El-Hor kulelerinden biri 

 

El-Hor ahalisinin anlatımlarına göre çizilen şekil 46'da, şehrin kuzey etrafında eskiden var olan 

üç kuleden biri görülüyor. İki kulenin restorasyonu, aynı eski malzemeyle yapılmış, ancak kuleleri 

güçlendirmek için, duvarının içine kavisli kirişler eklenmiştir. On sekiz ay süren restorasyonda, 

kulelerin çevrelerinde, banklar ve ışıklarla süslenen, insanların gezebileceği bir bahçe yapılmıştır.  
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(Şekil 46) 1980 yılında, restorasyondan sonra El-Hor kulelerden biri 
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Doha Kuleleri 

 

20. yüzyılın başlarında inşa edilen, gözleme ve savunma kulelerinin, havadan çekilen 

fotoğraflara, Katar'ın yeni tarihini ele alan kitaplara ve yaşlıların anlattığı rivayetlere dayanarak, 

Bidaı bölgesindeki Sudan Mahallesi’nde1 bulunduğu tespit edilmiştir. Doha'nın başka kulesi yoktur. 

Bu kuleden dalgıçların gemileri ile doğudaki Abu Abbud Burnu’ndan Vesil Mahallesi’ne kadar 

uzanan sahil kesimi gözleniyormuş. Alçı taşı ve alçıyla inşa edilen kuleler ve üzerinde yer aldığı 

tepe 1960'lı yılların başlarında tamamen yok edilmiştir (Şekil 47).  

 

 
(Şekil 47) Doha (Bidaı) kulesi – 1952 

Çizim: Plastik sanatçısı Ahmet El-Sbeyii 

 

 

 

                                                           
1 Suveydi ailesine ilişkilendirilmiştir.  
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ALTINCI BÖLÜM  
 

* 1. Saraylar  
* 2. Evler  
* 3. Hamamlar (yüzme havuzları)  
* 4. Yollar  
* 6. Çarşılar  
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ALTINCI BÖLÜM  
 

 

1. Saraylar 
 
Eski Saray:  
Mevki:  
Eski saray1, Aslata Mahallesi’nin doğusunda, Doha çevre yolunun kenarında bulunmaktadır.  
 

İnşa tarihi:  
Saray, yirminci yüzyılın ilk yıllarında; oğulları Şeyh Hamad bin Abdullah ve Şeyh Ali bin 

Abdullah ile oturmak için, Abdullah bin Casem bin Muhammed Al Sani2 tarafından yaptırılmıştır. 
Bu saray, hem konut, hem yönetim merkezi olarak kullanılmaktaydı. 1932 yılında, Şeyh Abdullah 
bin Casem sarayı terk ederek Bidaı bölgesine taşınmıştır. Saray, o tarihten 1972 yılına kadar 
bakımsızlık ve hava şartları yüzünden yıkılmaya yüz tutmuş, bu yüzden evsizlerin barınağı 
olmuştur (Şekil 48, 49).  

1972 yılının sonlarına doğru, Eski Sarayın restorasyonuna başlandı. Kamu İşleri Bakanlığı 
Katar ve Arap Yarımadası’nın kültürünün yanı sıra kara ve deniz çevresini de kucaklayan, ulusal bir 
müzeye çevirmek özere sarayın restorasyonu başladığında, mimari tarzını muhafaza etmeyi 
boynuna borç saydı. Restorasyon işleminin ardından müze, hicri 14 Cemaziyelahir 1395 (23.6.1975 
miladi) Pazartesi günü açıldı.  

 

 

                                                           
1 - Eskiden, Şeyh Abdullah Bin Casim adıyla anılırdı.  
2 - Başka bir rivayete göre, Ali bin Casem (Cevaan) yaklaşık 1883 yılında yaptırmıştır.  
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(Şekil 48) Eski Saray’ın yenilenmeden önceki hali – 1970 

 

 

 
(Şekil 49) Restorasyondan öncesi Eski Saray’ın binası – 1958 
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(Şekil 48) Eski Saray’ın yenilenmeden önceki hali – 1970 

 

 

 
(Şekil 49) Restorasyondan öncesi Eski Saray’ın binası – 1958 
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(Tablo 21) Eski Saray’ın planı (Katar Ulusal Müzesi) 

1- Deniz müzesi ve su canlıların sergisi.  

2- Göl.  

3- Kahvehane.  

4- Su canlılarının sergisi hizmet sahası.  

5- Denizden kuzey girişi.  

6- Dar oturum salonu.  

7- İç oturum salonu.  

8- Rahmetli Şeyh Abdullah bin Casem 
meskeni.  

9- Rahmetli Şeyh Hamad bin Abdullah'ın 
meskeni.  

10- Rahmetli Şeyh Ali bin Abdullah'ın evi.  

11- Resmi oturum salonu.  

12- Doğu girişi.  

13- Hoca efendinin evi.  

14- Yeni bina.  

15- Ana giriş.  

16- Ziyaretçilerin araba parkı. 
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Mimari bünyesi:  

 

Planı dörtgen biçiminde olan, merkezi bir yapıdan ve çevresindeki hizmet alanlarından oluşan 

sarayın birkaç kısmı vardır. Bunlar:  

1- Şeyh Abdullah bin Casem'in evi: Dikdörtgen planlı dört oda, avluya bakan üç kemerli bir 

revak, mutfak, dışarıdan kule gibi görünen ikinci katta bir oda ve bu odaya evin içinden çıkılan bir 

merdivenden oluşmaktadır.  

2- Şeyh Hamad bin Abdullah'ın evi: Üç tane dikdörtgen planlı odası, güneydeki odadanın 

dikdörtgen planlı bir banyosu (yüzme havuzu) vardır. Ayrıca, evin avlusuna bakan üç sivri uçlu 

kemer ve dışarıdan kule gibi görünen ikinci katta bir odası da bulunmakta, bu odaya Şeyh Ali bin 

Abdullah ve Şeyh Hamad bin Abdullah’ın evlerinin içinden çıkılan bir merdivenle çıkılmaktadır.  

3- Şeyh Ali bin Abdullah'ın evi: İki tane dikdörtgen planlı odası, kuzeydeki odanın dikdörtgen 

planlı bir banyosu (yüzme havuzu) vardır. Ayrıca, evin avlusuna bakan üç sivri uçlu kemer ile evin 

ikinci katında; dışarıdan kule gibi görünen bir odası bulunmaktadır. Bu odaya evin kuzeydoğu 

köşesinde bulunan bir merdivenle çıkılır.  

4- İç oturma salonu (ortadaki): İki kattan oluşur. Zemin kat, dikdörtgen planlı üç odası ve biri 

kuzey tarafında üç kemerli, diğeri güney tarafında iki buçuk kemerli olmak üzere iki revaktan 

oluşmaktadır. Ayrıca biri kuzey revakının doğusunda, diğeri güney revakının batısında olmak özere, 

dikdörtgen planlı iki tane küçük depo vardır.  

Güney revakının batısından merdivenle çıkılan üst kat ise; dikdörtgen bir alanın ortasında 

dikdörtgen planlı büyük bir oda ve odanın dört yanlarında, küp biçiminde kaideler üstünde silindirik 

sütunlar ve bu sütunları birbirine bağlayan, yarım çemberli kemerleri olan, avluya bakan bir 

balkondan ibarettir. Yukarıdaki oda, yazın iyi havalandırması için çok pencerelidir (Şekil 50). Bu 

yerleşimi, tablo 22'de görmek mümkündür.  

5- Resmi oturum salonu: Sarayın kuzeydoğu köşesinde bulunan, dikdörtgen planlı, dört 

duvarlarında ahşap pencereleri olan büyükçe bir odadır.  

6- Dar oturum salonu: Kuzey girişinin arkasında bulunan, dikdörtgen planlı ve kuzey girişinin 

koridoruna bakan sivri uçlu iki kemerli bir revaktan oluşmaktadır.  

7- Okul: Kuzey girişi koridorunun doğu duvarına bitişiktir. Dikdörtgen planlı, güney duvarında 

penceresi olan bir odadır.  
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(Şekil 50) Yenilendikten sonra orta oturum salonu. 

 
 

 

 

(Tablo 22) Binanın iç dağılımı 
gösteren orta binanın maketi. 

Kaynak: Doha'da Körfez Arap 
Ülkeleri İş Birliği Konseyi’nin Halk 

Kültürünün Merkezi 
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(Şekil 51) 1975 yılında, yenileme işleri bitirildikten sonra Eski Sarayın (Katar Ulusal Müzesi) havadan 

fotoğrafı. 

 

8- Hoca efendinin odası: Kuzey girişinin hemen üzerinde olan bu odaya, saray surlarının 

içerisinden bir merdivenle çıkılmaktadır.  

9- Doğu girişi: Sarayın doğu duvarının ortasında olup, kırılan bir koridor biçimindedir1. Ucu 

sivri kemerli bir kapıdan sahile, ucu sivri başka bir kemerden sarayın avlusuna bakmaktadır.  

10- Kuzey girişi: Sarayın kuzey duvarının ortasında olup, dümdüz bir koridoru ve bu koridorun 

önünde, dikdörtgen biçiminde ucu sivri kemerli bir gölgelik vardır. Girişi, bitkisel ve geometrik 

motiflerle süslüdür. Ucu sivri kemerli bir kapıdan sahile, ucu sivri başka bir kemerden sarayın 

avlusuna bakmaktadır.  

                                                           
1 - Kırılan koridor (kırmalı giriş), evin içini dışarıdan görünmemesi için yapılan bir mimari ki, bu tarz Basra Körfezi’nde 
çok yaygındır. Görünmemenin başka bir yöntemi de, kapıya paralel bir duvar yapmaktır.  
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11- Bekçi evi: Sarayın güneybatısında olup, dikdörtgen planlı küçük bir odadır. Odaya batı 

duvarında bulunan bir kapıdan girilir.  

12- Güney girişi: Güney duvarının doğu tarafında bulunmaktadır. Ana cadde (Müze Caddesi) 

sarayın güneyinden geçtiği için; bu duvar, restorasyon sırasında eklenmiştir.  

 

Sarayın mimari ve motifsel özellikleri:  

a- Alanının büyüklüğüne rağmen, saray birimlerinin dağılımı, özel üslubu ve güzelliği olan bir 

tarzdır.  

b- Yapı yöntemi.  

c- Revakların cephelerinin süsleyen ucu sivri olan kemerler.  

d- Saray odalarını ve salonlarını süsleyen motifli alçı kabartmaları, bu odalara ve salonlara ayrı 

bir güzellik vermektedir.  

e- Duvar girintileri.  

f- Üst kat odaları.  

g- Kırmalı giriş (koridor).  

h- Sarayın duvarları ile yukarıdaki odalarının üst kesimlerini süsleyen teras kenarları ve bu 

süslemelerin zikzaklı biçimleri.  

i- Kamariyye (vitraylı pencere): Sarayın bazı odaları ile salonlarında görülen ve içi motifli 

şekillerle oyulan alçı levhalardan ibarettir.  

k- Çatılar: Basit maddelerden (mangrov, bambu, kamış) yapılmasına rağmen, geometrik 

şekiller ve renklerle mimarın elinde sanatsal tablolara dönüşmüştür.  

 

 

2. Evler 

 

Konaklar:  

Evin tarzı:  

O dönemin mimarları, evi yaparken, tasarımında ve genel görünümünde, hava şartları, 

ekonomik durum, toplumsal hayat ve bulunan yapı malzemesi gibi birçok etkeni göz önünde 
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bulundurdular. 

 

Ev tasarımı:  

Her evin bir avlusu vardır. Bu avlu, evin yaşam bölümlerine gerekli olan hava ve ışığın 

kaynağıdır. Ayrıca, odaların da, rüzgâr ve ışık için birçok deliği bulunmaktadır. Evler, yüzölçümü 

açısından birbirlerinden farklıdır. Misafir odası, harem, hizmetçi bölümü ve avlusu olan zengin 

evlerinin, yüzölçümü daha büyüktür. Aynı zamanda, yapı malzemesi, biçim ve süsleme bakımından 

daha özenlidir (Şekil 53).  

Bulaşık, çamaşır, avluya serpmek ve olursa ağaçları sulamak için eski evlerin çoğunda birer 

kuyu bulunmaktadır. Bu kuyuların suyu içilmezdi. İçme suyu kaynaklardan getirilirdi (Mşeyrip ve 

Nıyce kaynakları).  

 

Evin süslemesi:  

Katar ve genelde Basra Körfezi bölgesinde zenginlerin evleri, çoğu zaman geometrik, bazen de 

bitkisel motifli alçı kabartma levhalarıyla süslüdür. Aynı motifler, ahşap kapılarda ve pencerelerde, 

özellikle iki kanadı ayıran çıtada olur ve kuşkusuz ki sanatsal, harika eserlerdir. Pencereler, bazen 

renkli camlarla süslenir. Sahipleri evlerini hem dıştan, hem içten süslemek için, bütün 

yaratıcılıklarını kullanmışlardır. Evleri dışarıdan üst kesimleri, sivri ya de yarım çember biçiminde 

kemerleri olan dikey dikdörtgen girintiler ile süslenmişlerdir (Şekil 56). İçeriden ise, duvarları 

kaplayan alçının yüzüne kabartma motifler yapılmıştır. Duvarların belli bir yerlerine yapılan bu 

motifler, dikdörtgen, zikzaklı veya yarım daire biçimindedir (Şekil 53). Ayrıca, ahşap tavanın 

altında testere dişleri veya tekrarlanan üçgenler biçiminde bir bant yapılırdı. Odalarda, kandilleri, 

süs parçalarını, sürahileri ve vazoları koymak için 50×70 cm ebatlarında ve 25 cm derinliğinde 

küçük nişler bulunmaktadır. Katar ve Basra Körfezi ülkelerindeki evler iki türlüdür:  

 

Birinci tür:  

Taş ve çamurla inşa edilen, köylerde ve şehirlerde yaşayan sıradan insanların oturduğu basit 

yapılı evlerdir.  
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Mimari Bünyesi:  

İki odası olan bu tür evlerde1, her odaya bağlı banyo (iç yüzme havuzu). Banyo ile oda, tavana 

kadar ulaşmayan ve ortasında kapısı olan bir duvar ayırır. Tuvalet ise, genellikle avlunun bir 

köşesinde olur. Selamlık; odalardan ayrı, çoğunlukla ana girişe yakın olur. Bu tarzın basitliğine 

rağmen, şimdiki evlerden daha çok ışık ve hava alan bir avlusu vardır. Avlunun ortasındaki, 

palmiye gövdeleri ve yapraklarıyla yapılan çardak2 üstünde yaz geceleri yatılırdı. Ayrıca, avlunun 

bir kısmını, hayvanları beslemek için kullanılırdı; bu gelenek, Katar, Basra Körfezi ve diğer Arap 

ülkelerinde yaygındı.  

 

 
(Şekil 52) Eski Doha şehrinin bir bölümü. Fotoğrafın ön planında, bugün olmayan, geleneksel evlerin en 

önemlilerinden sayılan Manılar’ın evi gözüküyor. 

                                                           
1 - Basra Körfezi’nde, yerel halkın Küber dediği, insan boyu yüksekliğinde, taş ve çamurla inşa edilen bir çeşit oda biçimi 
tanıdı. Palmiye yaprakları ve ahşapla yapılan çatısı, iki taraftan eğimlidir.  
2 - Yerel şiveyle Bresti denen başka bir oda çeşidi var. Odanın planı dikdörtgen biçiminde olup dallardan ve palmiye 
yapraklarından yapılan çatısı, iki taraftan eğimlidir. 
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(Şekil 53) Vakra şehrinin günümüzde olmayan eski evlerinden birinde alçıya kazılan geometrik motifler. 

 

Odanın mimari vasfı:  

3×4 metre ebatlarında bir zemin üzerinde inşa edilen oda duvarlarının kalınlığı 45 santimetreye 

kadar ulaşır ve duvarlarında ışıklandırma ve havalandırma delikleri bulunur. Bu tür odalarda 

yağmur suyunun dışarıya akıtılması için, ahşap oluklar kullanılır. Fakat bazen bu oluklar dışardan 

duvarın bir parçası olarak yapılır. Bu yöntemi Körfez ülkelerindeki zengin evlerinde görmek 

mümkündür.  

 

İkinci tür:  

Vakre, Doha ve Hor şehirlerinde yaygın olan ve genellikle zenginlerin oturduğu bu tür evler iki 

katlıdır. Birinci katında birçok odası, ikinci katında ise yazın oturmak için bir veya daha çok odası 

vardır.  
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(Şekil 54) İkinci katında cumbaları olan ve şuanda yok olan geleneksel evlerden biri 

 

Bu türün mimari yapısı:  

Planı dikdörtgen olup, gündelik yaşantı için birçok odası bulunan ve bu odaları geniş bir avluya 

bakan bu tür evlerin, yerel şivede Penkele1 adı verilen ve üst katta bulunan bir odası daha vardır. Bu 

odaya avlunun içinden bir merdivenle çıkılır. Yukarıdaki bu odanın, genelde caddeye veya sokağa 

bakan köşesinde, avluya veya yukarıdaki revaka bakan, üzerinde güneşliğe benzeyen bir çıkıntısı 

olan birçok penceresi vardır (Şekil 55). Yukarıdaki odaya bağlı ve onda oturanının kullanımı için 

bir banyo olabilir. Üst kattaki odaların, dışarıdan dikdörtgen girintileri vardır ve bu girintiler bitkisel 

veya geometrik motifli alçı kabartmalarla süslenir. İkinci kattaki girintilerin üst kısımlarında yarım 

daire biçimi vardır. Bu tür odaların diğer güzelliği, dışarıdaki ve içerideki pencereler ile girintilerin 

iki düzeyde yapılmasıdır. Birinci düzeydeki pencerelerin yarım daire biçiminde kemerleri, ikinci 

düzeydekilerin girintileri ise ucu sivri veya zikzaklı kemerleri bulunmaktadır (Şekil 56).  

Mimar bu tür odaların üst kesimine, bakanın kale kulesine benzettiği kenarı dişli teras yapar 

(Şekil 87).  

 

                                                           
1 - Hintçeden giren bir sözcük, üst oda anlamındadır.  
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Oturma salonu (selamlık):  

Eski bir Arap geleneği muhafaza ederek, genelde Basra Körfezi ülkelerindeki, özelde 

Katar'daki evlerinde, ev sahibinin maddi durumu ne olursa olsun, misafirler için bir selamlık 

yaptırılır. Evin ana girişinin sağında veya solunda bulunan selamlık, misafirin evde yaşayan 

kadınları görmemesi için evden bir duvarla ayrılır.  

 

Selamlığın mimari vasfı:  

Selamlık, dikdörtgen planlı ve evin herhangi bir odasından daha büyüktür. Diğer odalardan 

farkı, üstünde ışıklandırma ve havalandırmaya yarayan dikdörtgen pencerelerin sayısının daha fazla 

olmasıdır. Dikdörtgen biçimindeki girintilerin bazıları, Kuranı Kerimi koymak için dolap olarak 

kullanılır. Duvarlar, özellikle havalandırma ve ışıklandırma deliklerinin üzeri, motifli alçı 

kabartmalarla süslenir. Süslü alanlara; ritmik biçimde, örneğin biri kare diğeri dikdörtgen şeklinde 

motifler yapılır. Bu süsler; bazen, daire, eşkenar dörtgen ve zikzaklı biçimler alır. Bazen de ahşap 

tavanları süslemek için, genellikle yağlı boya ile yapılan geometrik motiflerle süslenir (Şekil 58).  

 

 
(Şekil 55) 1995 yılında yıkılan ve birçok mimari ve motif unsuru olan Manılar'ın evi 
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 (Şekil 56) Duvarı girintili olan Vakre evlerinin üst odaları. Köşede, restorasyon işleri başlamak üzere 

desteklemeyi gösteren bir fotoğraf. 
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 (Şekil 57) Odanın dış duvarında bir oluk. 
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 (Şekil 58) Basra Körfezi ülkelerinde ve Katar'da Arap selamlığı. 
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Evin özellikleri:  

Genelde Basra Körfezi’ndeki Arap ülkelerinde ve özelde Katar'daki evler kış şartlarına uyumlu 

olmamakla birlikte -ki, bölümleri devamlı soğuk ve rüzgârlı olur- çok sıcak ve uzun yaz günlerinde, 

sakinlerine rahatlık sunmaktadır. Basra Körfezi’ndeki Arap ülkelerinin ve Katar'ın mimarları, sıcak 

ve rutubetli hava şartlarına uygun olmak üzere, sınırlı alan içerisinde, ev ahalisinin isteklerini, aile 

ve toplumsal gelenekleri dışına kesinlikle çıkmamak şartıyla yerine getirirlerdi. 

  

Ev özelliklerinin bazıları:  

* Kesiti daire, kare veya çokgen sütunların üzerinde kiriş, ucu sivri veya yarım çember 

biçiminde kemerler (Şekil 55) avluya bakan, ev ahalisinin günlük işlerini yaptıkları, yemek 

yedikleri, evlilik ve sünnet düğünlerini düzenledikleri revak ve girişleri revakın iki taraflarında olan 

iki oda.  

* Açılan kapıdan evin içinin görülmemesi doksan derecede kırmalı bir girişi bulunur.  

* Odaların içinin yazın soğuk ve kışın sıcak kalmaları için pencereler, genellikle küçüktür.  

* Odaların alçı motifleri, duvarlarının dört yanında küçük pencereleri ve evin avlusuna bakan, 

tavana yakın, motifleri oyma alçı levhalarıyla yapılan kare ve dikdörtgen biçiminde pencereleri 

vardır.  

* Üst tarafı yarım çember ve zikzaklı kemerleri olan evin dış cephelerdeki girintiler eve 

güzellik katardı (Şekil 56).  

* Ev ahalisinin yaz gecelerinde uyuduğu avlu, büyüktür.  

* Evin suya olan her ihtiyacını karşılayan kuyunun var olması.  

* Evin bazı odalarında havalandırma delikleri bulunmasıdır.  
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3. Katar gelenek mimarisinden seçilen bazı evler 

Abdullah bin Saıd El-Mutlak1 

 

Eski Vakra kentinin tipik evlerinden sayılan rahmetli Abdullah bin Saıd El-Mutlak'ın evi2, 

kentin güney tarafındadır. Bu ev, yirminci yüzyılın başlarında yapılmıştır. Beş oda, revak3 ve üst 

odadan oluşan evin tasarımı (Tablo 23), büyük ölçüde Basra Körfezi’ndeki evlerin tasarımıyla 

uyumlu olup, bütün odaları, evin avlusuna bakmaktadır (Tablo 24). Suyu, bulaşık ve banyo için 

kullanılan bir kuyusu vardı.  

Taş ve çamurla inşa edilen evin duvarları bir alçı tabakasıyla sıvalıdır. Alçı motiflerin ve duvar 

girintilerinin çokluğu ile karakterize olan evin yüksek odası, alçı motif kabartmaların güzelliği ve 

ucu sivri alınlığı motifli iki kemerli, avluya bakan revakıyla tanınır.  

Yıkmak ve Vakre kentini yeniden düzenlemek üzere bu ev ile başka evlerin mülkiyeti belediye 

istimlak etmiştir.  

1984 yılında, Arkeoloji ve Turizm Bakanlığı, Kamu İşleri Bakanlığı ile ortaklaşa; eski Varke 

kalıntılarını sergilemek amacıyla, evleri bölgesel müzeye dönüştürmek için restore etmeye karar 

verdi.  

24 Şubat 1988’da resmi olarak kamuya açılan müze, dalgıçların hayatı, kırsal hayat, gökbilimi, 

Varke'nin eski eserleri, alçı ve ahşap işleri ve doğal tarih bölümleri içeriyordu. 2000 yılında, 

müzenin bütün mevcudatı Katar Ulusal Müzesi'nin depoların taşındı.  

                                                           
1 - Artarda birçok kişinin mülkü olan bu evin son maliki Abdullah bin Saıd El-Mutlak’tır.  
2 - Günümüzde Vakre Müzesi.  
3 - İki kemerin ortasındaki sütuna belirlendiği gibi, bu revak, evin yapımında sonra eklenmiş ve tam olarak 1359 hicri 
yılının Zilkade ayında yapılmıştır.  
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(Şekil 59) Yenilendikten sonra Vakre'de Abdullah bin Saıd El-Mutlak'ın evi ve kesitleri 

Kaynak: Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinin Halk Kültürü Merkezi 

 
(Tablo 33) Vakre’deki Abdullah bin Saıd El-Mutlak’ın evinin maketi  

Kaynak: Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinin Halk Kültürü Merkezi – Doha   
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(Tablo 24) Abdullah bin Saıd El-Mutlak evinin ve yukarı odanın planı 
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Muhammed Sait Nasrullah'ın Evi1 

 

Muhammed Sait Nasrullah'ın evi, Doha'nın Cefiri mahallesindedir (şimdiki çarşı). Bu bölge, 

insanların günlük alışverişlerini yaptıkları bir çarşıydı.  

Hicri on dördüncü yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan evin mülkiyeti birçok kişiye intikal etmiştir. 

İlk mülkiyeti, Ahmed bin Muhammed El-İmadi'ye ailtti. Ahmed bin Muhammed El-İmadi evi 2000 

Hint Rupisi karşılığında, hicri 1341 yılının Rabiülevvel ayında satmış, Sayın Muhammed bin 

Zeynel Abidin, evin satış sözleşmesini yazmıştır. Ondan sonra, Muhammed bin Sait Nasrullah satın 

almıştır. 1978 yılında ev devlet tarafından satın alınmıştır. Ev, Folklor Müzesi’ne çevrilmek üzere, 

1979-1980 yıllarında Doha belediyesi Müzeler ve Arkeoloji idaresine teslim edildi (Şekil 60, 61). 

1980-1983 yılları arasında evin restorasyonu ve yenilenmesi yapıldı. 22 Şubat 1985’te, petrolden 

önce Katar'daki hayat manzaralarını sergilediği Folklor Müzesi olarak resmi açılışı yapıldı.  

 

Evin genel dağılımı:  

Planları dikdörtgen şeklinde, birinci katında 11, ikinci katında 2 oda olmak üzere toplam 13 

odası olan evin yalnızca bir odası –o da selamlık- önünde revak mevcuttur (Tablo 25). Evin tek ve 

ana girişi güneydoğu yönündeki selamlıktandır. Burası evin girenin sağında yer alır ve evin aileye 

ayrılan hiçbir odasına uğramadan doğrudan buraya girilir. Girişte sağ tarafta; biri güney yönünde, 

bitişinde rüzgâr kulesi ve önünde avluya bakan kirişli revak olan, diğeri doğu yönünde olmak üzere, 

iki odadan oluşan yukarıdaki kata çıkan bir merdivenle bulunur. Evin batı kesiminde başka bir 

merdiveni daha vardır.  

                                                           
1 - Şimdiki folklor evidir.  
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(Şekil 60) Dışarıdan Muhammed bin Sait Nasrullah'ın evi 

 

  
(Şekil 61) Evinin içeriden manzarası 
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(Tablo 25) Muhammed bin Said Nasrullah'ın evinin planı. 

Kaynak: Doha Belediyesinin broşürü (Mimari Kültüre Muhafaza Etmek) 

 

Evin özellikleri:  

Muhammed bin Sait Nasrullah'ın evi, aşağıda özetlediğimiz birçok mimari ve motifsel öğe ile 

tanınır:  

1- Rüzgâr avcısına (Badger'e) sahip olması.  

2- Duvar girintilerinin var olması.  

3- Duvarlarda havalandırma deliklerinin bulunması.  

4- Evin genel dağılımı.  
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5- Kapıların üzerinde güneşlikler olması.  

6- Bazı odaların önünde revak bulunması.  

 

Folklor evine çevrildikten sonar evin bölümleri:  
1- Selamlık.  
2- Selamlığın kısmı.  
3- Rüzgâr avcısının odası.  
4- Kızın yetişme yeri.  
5- Kuyu.  

6- Mutfak.  

7- Çocukların oyuncakları.  

8- Güvey ve gelin odası.  
9- Dış mutfak.  
10- Kahve köşesi.  
11- Depo.  

12- Yaz selamlığı.  
13- Oğlanın yetişme yeri.  

 
(Tablo 26) Muhammed bin Sait Nasrullah'ın evinin maketi. 

Kaynak: Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinin Halk Kültürü Merkezi 

 

 

 

 

 



130138
142 

 

 

Hacı Muhammed Ali El-Macit'in Evi 
 

Hicri 19 Zilkade 1353’te inşa edilen, Cefiri Çarşısının doğusunda bulunan, Muhammed Sait 

Nasrullah'ın evi ile Büyük Hamad'ın Caddesi’ni ayıran bu evin ilk sahibi Hacı Ali Muhammed El-

Macit’tir. Evin mimarları, meşhur Abdullah, Seyyid Hüseyin ve Sadık El-Mil’dir. Bu ev ile 

çevresinde bulunan geleneksel evler, uyumlu ve güzel bir çevre teşkil etmekteydi. Ancak 

günümüzde o binaları yıkıldı (1990 yılında bu ev de yıkıldı ve yerine işhanı yapıldı).  

 

Evin genel yapısı:  

Geleneksel yapı malzemeleri olan taş, çamur, alçı ve ahşapla inşa edilen ev ortasında avlu olan 

üç kattan oluşmaktadır. Birinci katında on bir oda vardır. Batı ve güneybatı yönündeki odaların 

önünde revak bulunurken kuzeydekilerin önünde bir şey yoktur. Dokuz odası olan ikinci katın batı 

ve güney odalarının önünde revak bulunmaktadır. Üçüncü katın güney köşesinde, kuzey duvarında 

kapısı olan büyük bir oda ve kuzeyinde banyo mevcuttur.  

 
(Şekil 62) Yenilenmeden önce Hacı Ali Muhammed El-Macit'in evi – 1980 
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Hacı Muhammed Ali El-Macit'in Evi 
 

Hicri 19 Zilkade 1353’te inşa edilen, Cefiri Çarşısının doğusunda bulunan, Muhammed Sait 

Nasrullah'ın evi ile Büyük Hamad'ın Caddesi’ni ayıran bu evin ilk sahibi Hacı Ali Muhammed El-

Macit’tir. Evin mimarları, meşhur Abdullah, Seyyid Hüseyin ve Sadık El-Mil’dir. Bu ev ile 

çevresinde bulunan geleneksel evler, uyumlu ve güzel bir çevre teşkil etmekteydi. Ancak 

günümüzde o binaları yıkıldı (1990 yılında bu ev de yıkıldı ve yerine işhanı yapıldı).  

 

Evin genel yapısı:  

Geleneksel yapı malzemeleri olan taş, çamur, alçı ve ahşapla inşa edilen ev ortasında avlu olan 

üç kattan oluşmaktadır. Birinci katında on bir oda vardır. Batı ve güneybatı yönündeki odaların 

önünde revak bulunurken kuzeydekilerin önünde bir şey yoktur. Dokuz odası olan ikinci katın batı 

ve güney odalarının önünde revak bulunmaktadır. Üçüncü katın güney köşesinde, kuzey duvarında 

kapısı olan büyük bir oda ve kuzeyinde banyo mevcuttur.  

 
(Şekil 62) Yenilenmeden önce Hacı Ali Muhammed El-Macit'in evi – 1980 
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 (Tablo 27) El-Macitlerin evinin zemin ve birinci katlarının planı. 

Kaynak: Doha belediyesinin broşürü (Mimari Kültüre Muhafaza Etmek) 
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(Şekil 53) Aynı ev yenilendikten sonra – 1983 

 

Evin özellikleri:  

1990 yılında yıkılan El-Macitlerin evi, birçok mimari ve motifsel özelliklerle tanınır. Bunlar:  

1- Ev bölümleri arasındaki uyum.  

2- Duvarların girintileri.  

3- Duvarlardaki havalandırma delikleri.  

4- Sütunlar ve kemerler.  

5- Katların ve odaların çokluğu.  

6- Dış görünümün güzelliği ve uyumu.  

Ev, yerel kültürü muhafaza etme planı çerçevesinde, Arkeoloji ve Turizm İdaresi talebi 

üzerine, 1984 yılında Kamu İşleri Bakanlığı tarafından yenilendi. Eve, onu deforme eden birçok 

eklenti yapıldı (Şekil 62). 1990 yılında yıkılan evin yerinde işhanı yapıldı.  
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Eski Doha ve Vakre Kentlerinde Kalan Evlerden 

* Celmudların evi:  

Cisre'de bulunan ev, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında ve yirminci yüzyılın başlarında 

yapılmıştır. Mimari ve motifsel unsurlarıyla tanınan ev, çevresindeki evlerle uyumlu olan mimari 

çevre teşkil etmekteydi. 1989 yılının Şubat ayında yıkılmıştır.  

* Şirkelerin Evi:  

Cisre bölgesinde bulunan ev, yirminci yüzyılın başlarında yapılmıştır. Mimari durumu iyi olup, 

restore edilmesi gerekmektedir.  

* Nasir bin Ahmed El-Ubeydan'ın evi:  

Cisre bölgesinde olan evin yapımı, yirminci yüzyılın başlarına gitmektedir. Girişindeki 

mukarnaslarla ünlü olan bu ev, özelliklerini 1986 yılında, yağmurların etkisinde kaybetti.  

* Manıların evi:  

 Cisre bölgesinde olan ev, 1900 yılında yapılmıştır. Büyüklüğü, mimari ve motifsel unsurları, 

kemerleri, duvar girintileri, koridorları, alçı kabartma motifleri ve iyi mevkisiyle benzersiz bir örnek 

teşkil eder. 1990 yılında yıkıldı (Şekil 55) ve (Tablo 2).  

İsmail Mendi'nin evi:  

1925 yılında yapılan, zikzaklı kemerleri ve alçı kabartma motifleriyle tanınan ev, El-Cefiri 

mahallesinde, Folklor Evi’nin güneyindedir. Durumu iyi olup, istimlâk edilmesi gerekmektedir.  

Şeyh Hamad bin Abdullah'ın evi (selamlık):  

1895 yılında yapılan, Doha'nın büyük evlerinden olan bu ev, mimari ve motifsel öğeleri ile 

tanınmaktadır. 1979 yılında restore edilen ev, Arap Şehirleri Ödülü’nün binası olarak 

kullanılmaktadır.  

Eski Vakre evlerden kalan kısım:  

Vakre'de kalan eski evlerin çoğu, on dokuzuncu yüzyılda yapılmıştır. Özgün bir mimari tarza 

sahip olan bu evlerin günümüzde yalınızca kalıntıları kalmıştır. Acil bir müdahaleyle o bölgenin bir 

surla çevrilip, restore edilmesi gerekmektedir.  

* Şeyh Ganim bin Abdulrahman'ın evi (iki odalı):  

Eski kent kısmında kalan ev, 1900 yılında yapılmıştır. Eski Varke kentinde, iki katlı evlerin 

son örneğidir (Şekil 56).  
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Manıların evinin batı cephesi 

 
(Tablo 28) Şimdi olmayan Doha'da Manıların evinin planı, hicri 1335, (1917) 

Kaynak: Eski Eserler Arşivi -  Arkeoloji ve Müzeler İdaresi – Çizim: Dr. Clair Hardy 

 
1- Avlu. 2- İşhanı. 3- Arabalar parkı. 4- Yeni livan. 5- Yeni bina. 6- Kahve odası. 7- Selamlık. 8- 

Oturma odası. 9. Misafir odası. 10- Koridor. 11- Banyo. 12- Livan. 13- Erkeklerin avlusu. 14- Kahve odası. 
15- Kadınların girişi. 16- Bekçinin yeri. 17- Hizmetçilerin odası. 18- Ek bina. 19- Araba girişi. 20- 
Kadınların avlusu. 21- Livan. 22- Oturma odası. 23- Su odası. 24- Oda. 25- Yeni bina. 26- Yeni revak. 27- 
Saklama deposu. 28- Hizmetçilerin odası. 29- Oda. 30- Livan. 31- Livan. 32- Oturma odası. 33- Oturma 
odası. 34- Oda. 35- Livan. 36- Oda. 37. Oturma odası. 38- Selamlık. 39- Kadınların girişi. 40. Mutfak.  
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4. Banyolar (Yüzme Havuzları) 
 

Genelde Basra Körfezi ülkelerinin, özelde Katar evlerinin banyoları, biçim ve büyüklük 
açısından çeşitlik arz etmektedir. Banyo, genellikle, odanın bir köşesinde ve üçte birlik dip 
kısmında yer alır (Şekil 64). Bazen de, revakın bir köşesinde yer alır ya da ender hallerde odanın bir 
köşesine eklenirdi (Tablo 30, resim 1).  

 
(Şekil 64) Eski Varkre evlerinin birinde, görmeği engelleyen duvarı olan, dikdörtgen planlı bir banyo 
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(Şekil 65) Katar'ın El-Hor kentindeki geleneksel evlerin birinde yarım küre biçiminde kubbeli bir banyo. 

 

 (Tablo 29) Bir odaya eklenen kubbeli bir 
banyo 
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 (Şekil 66) Odanın bir köşesinde yer alan banyo. 

  

 

 

 

(Tablo 30) Salon veya odadaki banyo. 
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(Şekil 67) Evin çatısında banyo. 

 

 

Gelenek mimaride yaygın çeşitler:  

1- Odaya eklenen, kare planlı ve duvarlarının üzerinde yarım küre bir kubbe olan banyonun 

(Yüzme havuzu) ışıklandırma ve havalandırma için iki küçük penceresi vardır (Şekil 65 ve Tablo 

29).  

2- Odanın dibinde üçte birlik bölümüne inşa edilen, dikdörtgen planlı bir banyo. Odanın 
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ortasında, enine ve tavana ulaşmayan, ortasında banyoya girmek için kapısı olan bir duvar vardır 

(Şekil 64 ve Tablo 29).  

3- Planı kare, livanın bir köşesinde yer alan, tabanı salonun tabanından biraz yüksek, ortasında 

suyun tahliyesi için bir delik bulunan, duvarı insan boyu yüksekliğinde, L harfi biçiminde bir banyo 

(Tablo 30). 

4- Odanın duvarının içinde yer alan küçük bir banyo1 (Tablo 30, resim 2).  

5- Livanın bir köşesinde, tabanı salonun tabanı düzeyinde, düz bir duvarı ve ortasında 

kanalizasyon deliği olan bir banyo (Tablo 30, resim 1).  

6- Evin çatısı üzerinde bir banyo (Şekil 67).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Duvarların kalınlığı mimara, içinde bir banyo yapma imkânı vermiştir.  
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5. Yollar 
 

Mahallelerin inşasında, yerden en iyi biçimde faydalanmak için evler, birbirine yakın ve bitişik 

yapılırdı1. Evleri ancak dar bir yol ayırırdı2. Bu durum, mahalle sakinleri arasında kaynaşma ve iyi 

komşuluk ilişkileri yaratırdı. Yerli şivede Duvays denen bu sokaklar, yollardan ayrılır ve duvarların 

birbirine yakınlaşması neticesinde bu sokaklar, hava akımı yolları olarak güneş ışınlarını hafifletir3, 

dolayısıyla insanlar, güneş ışınlarına maruz kalan yollardan değil, bu sokaklardan geçmeyi tercih 

ederlerdi (Şekil 68). Aynı sokağın sakinleri, sokaklarının temizliğini muhafaza etmek için 

birbirleriyle anlaşırlardı. Bu sokakların başka rolü de güvenlikti. Hırsızı kovuşturmak daha kolaydı, 

çünkü bu sokakların sonunu bilinirdi.  

                                                           
1 - Dar yollar, kıvrılan, aynı anda ancak iki kişinin geçmesine müsait olan daha dar yollara ayrılır.  
2 - Bakir, Ahmet, Folklor Dergisi, üçüncü sayı, birinci yıl, 1986.  
3 - Evlerin duvarlarının yaklaşması ve yüksek olması, gün boyunca gölge oluşturmaktadır. Sıcak rüzgâr, bu sokaklardan 
geçince, gölgenin etkisiyle sıcaklığı hafifler ve serinler.  
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(Şekil 68) 1947 yılında eski Doha şehri 

 

6. Çarşılar 
 

Dağılım ve biçim açılarından, genel olarak Basra Körfezi ülkelerindeki, özellikle de Katar'daki 

çarşılar, birbirlerini benzemektedirler. Çarşıların genel tasarımında, bir tarafta bitişik nizam 

dükkânlar1, karşısında başka bir dükkân sırası bulunmaktadır. Dükkânların önünde oturmak için 

peykler bulunur. Dükkân sıralarının arasındaki geçit, geçenleri güneşin sıcaklığından korumak için 

çuval bezi veya palmiye yapraklarıyla kapatılır (Tablo 31). Bazen de bu dükkânlar tek sıra halinde 

olurlar ve önlerine, satıcıları ve müşterileri altında toplamak için gölgelik yapılırdı. Bu örnek, Vakıf 

çarşısının kalan kısımda görülür (iç çarşı).  

Dükkânların yerleşimindeki basitlikten dolayı insanlar, buralarda isteklerini kolaylıkla ve 

dikkatle karşılarlar. Eski çarşılar yalnızca Doha'da değil, Hor'da da, günümüzde küçük bir kısmı 

kalan bir çarşı vardı (Şekil 69). Vakre kentinde, bugün olmayan bir çarşı vardı.  

                                                           
1 - Dükkân, hem satış yapmak, hem depolamak için kullanılan dikdörtgen planlı bir yerdir  
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Bu geleneksel çarşılardan başka, Amare (bina) denilen bir çarşı çeşidi vardı. Bu çarşı, her 

birinde hurma, ahşap, halatlar, denizcilik ve dalış araç gereçleri bulunan birçok odadan 

oluşmaktadır (Tablo 32).  

 
(Şekil 69) Eski Hor Çarşısı 
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(Tablo 32) Eski çarşı bölgesinde, Yusuf Ahmet binasının zemin katının planı. 

Kaynak: Arkeoloji ve Müzeler İdaresi, Arkeoloji Departmanı’nın arşivi. Çizim: Dr. Clair Hardy 
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YEDİNCİ BÖLÜM  
 

GELENEK MİMARİDE YAPISAL VE MOTİFSEL UNSURLARI  
 

* Kemerler, kubbeler ve tonozlar  
* Ahşap kirişleri  
* Kırmalı giriş  
* Rüzgâr avcısı  
* Mukarnaslar  
* Duvar girintileri  
* Kamariyye (vitraylı pencereler)  
* Çatı korkulukları  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146

154
157 

 

 

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM  
 

 

GELENEK MİMARİDE YAPISAL VE MOTİFSEL UNSURLARI 
Kemerler, kubbeler ve tonozlar 

 

* Kemerler:  

Geleneksel mimaride kemerler, iki görev için kullanılmaktaydı: birincisi: Yapısal görev: 

evlerin ve sarayların livanlarında (eyvanlarında), mescitlerin revaklarında ve minarelerin 

zirvelerinde görülür (Şekil 70, 71, 72, 73).  

İkinci görevi ise motifseldir: Hava avcısının (badger'in) deliği olan duvar girintilerinde görülür 

(Tablo 39). Kemerlerin birçok çeşidi vardır. Belli başlı çeşitleri:  

a- Sivri uçlu.  

b- Yarım çember.  

c- Zikzaklı.  

Geleneksel mimaride kemerlerin kullanımı çok eskilere gitmektedir. Kemerleri, İslam 

uygarlığından önceki Roma, Yunan, Sasani ve başka uygarlıklar da kullanmıştır.  

 

* Kubbeler:  

1960'li yıllarda yıkılmadan önce, Abu El-Kubap (kubbeli) Mescidi’nde olduğu gibi kubbeler, 

mescitlerin revaklarında tavan olarak kullanılmaktaydı. Ayrıca kubbeler, minarelerin ve mihrapların 

girintilerini örtmek için (Şekil 15, 16) ve yarım kubbeler de bazı ev girişlerinde tavan olarak 

kullanılmıştır (Şekil 78).  

Kubbeler tavan olarak kullanılma nedeni, o dönem ahşabın kıt olması veya yalnızca komşu 

ülkelerde kullanıldığı için bir özentiden de kaynaklanmış olabilir.  
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 (Şekil 70) Muhammed Sait Nasrullah'ın evinden, köşeleri motifli düz kirişler. 

 

  
(Şekil 71) Eski Sarayın bir binasında dört merkezli, ucu sivri kemerler. 
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(Şekil 72) Küt Kalesi’nde yarım çember biçiminde kemerler. 

 

  
(Şekil 73) Hacı Ali El-Macit'in evinde, bugün olmayan zikzaklı kemerler. 
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 (Şekil 74) Zübare kentinde bir selamlıkta, tonoz biçiminde bir tavan. 

 

 
(Tablo 33) Tonoz biçimini açıklayan bir çizim – Çizim: Dr. Muhammed Muin Şaban 
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Tonozlar:  

Uzun tonozlar, geleneksel mimarinin bazı yönlerinde kullanılır. Hurmaların depolandığı ya da 

bazı zengin evlerinde kahve hazırlama yerleri gibi, yüzölçümü küçük olan yerlerde kullanıldığını 

görürüz (Şekil 74).  

 

Kemerler, kubbeler ve tonozların yapımında kalıp yöntemi:  

Bu yöntemde kalıp, yapılması istenilen biçime göre alçı veya ahşaptan yapılır. Bu yöntem, 

kısaca şöyledir:  

Kemer veya kubbe için; kurması ve sökmesi kolay olsun diye iki parça halinde istenilen kalıp 

biçimi hazırlanır, Tonoz içinse, kalıp tek parça hazırlanır. Tonozlar, genellikle yarım daire 

biçiminde olur (Tablo 33).  

 

Kalıbın kullanma yöntemi:  

1- Kemer:  

Kemer yapmak için, önce istenilen biçimde kalıp yapılır. Yarım daire biçiminde bir kemer 

yapılmak isteniyorsa, mimar, yarım daire biçiminde iki kalıp yapıp, birini dış cepheden, diğerini 

içerden takar. Bunlar; kolaylıkla takılıp sökülmeleri için eşit ölçülerde yapılırlar. Mimar, sütunların 

üzerinde, tam bir kemer biçimi vererek, önceden hazırlanmış olan kalıbın iki parçasını takar. Daha 

sonra, iki kalıbın arasını taşlarla doldurup, harç olarak alçı kullanır. Bazen kalıp, kemerin bir parçası 

yerine geçer ve sökülmez. Bazen de kalıp ahşaptan yapılır.  

2- Kubbe:  

Kalıp yöntemiyle kubbe yapmak için, her biri daire çapının bir kısmı ebadında olmak üzere, 

kubbenin hacmine göre alçıdan dört veya sekiz ya da daha fazla kalıp parçası yapmak gerekir. Kalıp 

parçaları, kubbenin genel biçimini alır. Kalıpların arası taşlarla doldurulup harç olarak alçı 

kullanılır. Kubbe içten ve dıştan yine alçıyla sıvanır.  

3- Tonozlar:  

Kalıp yöntemiyle tonoz yapmak için, yarım daire biçiminde bir ya da daha fazla kalıp 

hazırlanır. Basra Körfezi bölgesinde bu yöntem yaygındır. İstenilen odanın duvarlarına bu kalıplar 

tespit edilir ve genel biçimini alması için her iki kalıp parçasının arası taş ve alçıyla doldurulur.  
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Ahşap kirişler 

 

Pencere ve kapı kirişleri, palmiye veya mangrov ağaçlarının gövdelerinden yapılırdı. Ayrıca bu 

yöntem, odaların köşelerini tutturmak için (Şekil 75, 76) ve duvarın her taş sırasının üstünde de 

kullanılırdı. Ahşap kirişler, günümüzde bildiğimiz beton kirişlerin yerine kullanılırdı. Taş sıraları 

arasında ahşap kirişler koymanın amacı, duvarların daha güçlü olmasıdır.  

Ahşap kirişlerinin yapma yöntemi:  

Palmiye ya da mangrov ağaçlarından elde edilen ahşaplardan üç veya dördü yan yana dizilir, 

taş sıraların ağırlığını taşıması için halatlarla birbirine sıkıca bağlandıktan sonra araları çakıllar ve 

alçıyla doldurulur (Tablo 34).  

 

 (Tablo 34) Ahşap kirişlerinin yapım yöntemi 

Çizim: Sanatçı Ahmet El Sbeyii 
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Ahşap kirişler 

 

Pencere ve kapı kirişleri, palmiye veya mangrov ağaçlarının gövdelerinden yapılırdı. Ayrıca bu 

yöntem, odaların köşelerini tutturmak için (Şekil 75, 76) ve duvarın her taş sırasının üstünde de 

kullanılırdı. Ahşap kirişler, günümüzde bildiğimiz beton kirişlerin yerine kullanılırdı. Taş sıraları 

arasında ahşap kirişler koymanın amacı, duvarların daha güçlü olmasıdır.  

Ahşap kirişlerinin yapma yöntemi:  

Palmiye ya da mangrov ağaçlarından elde edilen ahşaplardan üç veya dördü yan yana dizilir, 

taş sıraların ağırlığını taşıması için halatlarla birbirine sıkıca bağlandıktan sonra araları çakıllar ve 

alçıyla doldurulur (Tablo 34).  

 

 (Tablo 34) Ahşap kirişlerinin yapım yöntemi 

Çizim: Sanatçı Ahmet El Sbeyii 
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(Şekil 75) Geleneksel binada palmiye ve mangrov ağaçlarından kirişler 

 

 
(Şekil 76) Geleneksel binada duvarların taş sıraları arasında bağlayıcı kirişler. 
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Kırmalı giriş 

 

Kırmalı giriş, evlerin yapımında eskilerden miras kalan giriş üsluplardan biridir. Tarihçiler, 

bugün hiç biri kalmayan, Bağdat'ın dört tanı kırmalı girişi olduğunu söylerler1.  

Osmanlı döneminde de evler, dışardan geçenlerin, evlerin içerisini görmemeleri için yapılan 

kırmalı girişlerle meşhurdur. Bu yöntemi, İslami gelenekler dayatmıştır2.  

Genelde Basra Körfezi bölgesi ve özelde Katar; evin içerisini, dışarıdan geçenlerin görmesini 

perdelemek için, eski saraylarda ve evlerde yapılan kırmalı girişleri ile ünlüdür (Tablo 35)3. Kırmalı 

girişin başka bir görevi vardır. O da, binaya yapılan (korumalı saray veya kale) herhangi bir 

saldırıya karşı bir engelleme görevi. Eski Saray’ın (Katar Ulusal Müzesi) doğu kapısında "kırmalı 

giriş"i görmek mümkündür.  

 

 (Tablo 35) Kırmalı girişi gösteren bir resim – Çizim: Kitabın yazarı 

                                                           
1 - Şafii, Ferit, İslami Mısır'da Arap Mimarisi.  
2 - Necip, Muhammed Mustafa, Osmanlı Döneminde Mimari.  
3 - Perdelemek için başka bir yöntem vardır. O da, kapının duvarına paralel başka bir duvar yapmaktır.  
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  Rüzgâr Avcısı 

(Badger) 

 

Katar'da rüzgâr avcısının yegâne örneği Cefiri Mahallesi’ndeki Muhammed Sait Nasrullah'ın 

evindedir (folklor Evi) (Şekil 77), (Tablo 36). Basra Körfezi bölgesinde, rüzgâr avcılarının en çok 

bulunduğu yer Dubai'dir. Bunlar, çeşitli yerlerde ve en çok Bıstekiye Mahallesi’nde bulunmaktadır. 

Şarika Emirliğinde ise, mimarideki gelişimin sonucunda çok az rüzgâr avcısı bulunmakta olup, 

çoğu yıkılmıştır. Bahreyn'de hâlâ şehircilik planlamasına dâhil olan birçok rüzgâr avcıları 

bulunurken, Kuveyt'te, Kuveyt şehrinin yeni planlaması, rüzgâr avcısı olan geleneksel evlerin 

hiçbirini bırakmamıştır.  

 

Havalandırma yönteminin gelişimi:  

Geleneksel evlerdeki havalandırma yöntemi, eskiden ahşaptan yapılırdı (Tablo 37). Daha sonra 

rüzgâr kuleleri (rüzgâr avcıları) eklendi. Rüzgâr kulesinin yeri, evin en büyük odasının üzerinde 

olur (Şekil 77). Ana odalardan birinin çatısının son üçte birlik kısmına yapılır. Kulenin kesiti 

genellikle kare şeklindedir. Vantilatör ve klima gibi modern havalandırma cihazları girdikten sonra, 

insanlar, rüzgâr kulelerine ihtiyaç duymamaya başladılar.  

Rüzgâr kulesi üç düzeyden oluşmaktadır:  

Birinci düzey:  

Ortalama bir insan boyundan ya da dikdörtgen planlı bir odanın duvarının yarısından itibaren 

başlar.  

İkinci düzey:  

İkinci düzey (orta düzey) çatıdan, yaklaşık üç metre yüksekliğinden itibaren başlar ve deliksiz 

kapalı duvarlardan oluşur. Bu kısım, dikey dikdörtgen girintilerle ve bu girintilerin üst kısımları 

hem kuleye estetik kazandırmak hem de üçüncü kısma bağlamak için zikzaklı veya ucu sivri 

motiflerle süslenir.  
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(Şekil 77) Katar'ın Doha şehrinde kalan tek rüzgâr avcısı  

(Muhammed Sait Nasrullah'ın evi) 
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(Tablo 36) Rüzgâr kulesini (badger) gösteren resim 
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(Tablo 37) Ahşaptan hava avcıları 

Kaynak: Living With the Desert kitabı 

 

  
(Tablo 38) Çadırda havalandırma yırığı. 

Kaynak: Living With the Desert kitabı 
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Üçüncü düzey:  

Üçüncü düzey, ikinci düzeyin bitiminden itibaren başlar ve bu düzeyin, ikinci (orta) düzeyden, 

farkı, kulenin ortasında olan, birinci düzeyden (alttaki) üçüncü düzeye (en üstteki) kadar çıkan ve 

kesişen iki duvardan başka duvarın bulunmamasıdır. Bu düzeyin özelliği, farklı yönde üç, bazen 

dört veya beş dikey dikdörtgen girintilerin bulunmasıdır. Girintilerin köşeleri, zikzaklı ve ucu sivri 

motiflerle süslenir. Bu düzeydeki girintileri, ikinci düzeyindeki girintilerden farkı adet bakımından 

daha fazla olmasıdır. Girintilerin boşluğu sebebiyle, kesişen iki duvarın dört köşesinin arasında her 

yönde iki sütun bulunmaktadır. İnce sütunların güçlenmesi için, yapıya mangrov ağacından elde 

edilen ahşap bağlantılar eklenir (Tablo 36 ve Şekil 77).  

 

Tavan (kulenin tacı veya miğferi):  

Kuleyi yukarıdan örten, yağmurlardan koruyan dikdörtgen bir parçadır. Mimar, odaların 

tavanlarını yaptığı gibi palmiye gövdeleri, mangrov ve bambu ile çamur kullanarak yaptığı tavanı, 

buhurdanlık kapağı veya yaprak biçiminde kenarlarla süslemiştir (Şekil 77).  
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Mukarnaslar 

 

İslam mimarlarının yaptığı eşsiz sanatlardan biri olan mukarnaslar, kavisli girinti veya küçük 

mihrap biçiminde, birkaç motif sıralarından ibarettir. Mukarnaslar, yapı veya motif öğesi olarak 

kullanılmaktaydı. Yapı öğesi olarak, kubbe yapımında kullanılırdı; karenin köşelerine ve duvarların 

üst kesimlerine mukarnaslar takılarak daireye çevrilirdi1. Motif öğesi olarak ise İslami dönemlerin 

hepsinde cephelerde ve girişlerde kullanılmaktaydı2. Mukarnaslar ilk çıkışı, hicri 397 (miladi 1007) 

yılında, İran'ın Gürgan şehrinde, Kabus Anıtı’nın girişinin kirişinde kullanılmıştır3.  

 

Mukarnaslı giriş:  

Katar'da, bir tek mukarnaslı giriş vardır. Bu giriş, Cisre'de Nasır Ubeydan evindedir. Buradaki 

mukarnaslar, giriş koridorunun köşelerinde yer almakta ve o girişin yarım kubbesi taşımaktadır 

(Şekil 78).  

Bu örneği verilmesindeki amaç, daha eski olan Selçukların veya Memlûklerin yapılarında 

kullanılan mukarnaslarla karşılaştırmak olmayıp, yalnızca geç dönem mimarisinin öncekilerden 

esenlediğini vurgulamaktır.  

 

Mukarnasların mimari vasfı:  

Mimar, yapının girişine önem vererek cephenin bariz bir yerini tahsis eder. Girişi, derin bir 

girintidedir ve iki tarafına iki seki yapılır. Girişin derinliği üç metreye, genişliği iki metreye kadar 

ulaşır. Bu giriş koridorunun önünde, biri sağda diğeri solda olmak üzere duvara bitişik iki sütun 

vardır. Bu iki sütunun üzerinde sivri uçlu kemer bulunur. Koridorun iki duvarında, dikey dikdörtgen 

biçiminde derinliği az girintileri ve iç cephesinde iki kanatlı ahşap kapı mevcuttur. Koridorun 

üstünde, iki dayanağı olan eşkenar biçiminde köşe mukarnasları üzerinde yarım kubbe yapılmıştır.  

                                                           
1 - Merzuk, Muhammed Abdülaziz, Endülüs ve Arap Batı Ülkelerinde Motif Sanatı, s. 73.  
2 - Samih, Kemalüddin, Mısır'da İslam Mimarisi, s. 82.  
3 - Age.  
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 (Şekil 78) 1988 yılının Şubat ayında yağmurdan etkilenip yıkılmadan önce Doha'da mukarnaslı tek giriş. 

(Nasır Ubeydan'ın evi) 
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Duvar girintileri 
Genellikle, deniz sahilinden kesilen mercan taşlarının ince parçaları, yatay olarak ve birbirine 

alçıyla tutturularak duvardaki havalandırma ve ışıklandırma deliklerinin yapımında kullanılırdı 
(duvar rüzgâr avcısı). Bu yöntem kolay ve ekonomiktir.  

Duvar girintileri, eskilerin bildiği duvar süslemesidir. Bu tür duvar süslemesini kullanan eski 
uygarlıklarla Katar'ın ve diğer Basra Körfezi ülkelerinin geleneksel mimarisi arasında zaman farkı 
olmasına rağmen, buradaki iç ve dış dikey dikdörtgen girintilerde, öncekilerin devamını görürüz. 
Katar ve Basra Körfezi ülkelerindeki dış ve iç dikey dikdörtgen duvar girintileri ve pencereleri, 
özellikle selamlıklarda ve üst odalarda yapılır. Genellikle bu girintiler, kemerlerle taçlandırılır. Biri 
yapısal, diğeri estetik olmak üzere, bu girintilerin iki işlevi vardır. Yapısal işlevi, yapının ağırlığını 
hafifletmektir. Estetik işlevi ise, boş ve büyük duvarlardaki monotonluğu gidermektir1.  

Duvar girintilerinin dışardan vasfı:  
Dikey dikdörtgen biçiminde, içerden ve dışarıdan muntazam biçimde yapılan, daha çok 

selamlıkların ve üst odalarının duvarlarında olan girintilerdir. Her iki girinti arasında, kesiti 
dikdörtgen bir kısım vardır. Her girintinin üst tarafında, yarım daire, yarım daire biçiminde üç 
dilimli veya ucu sivri çok dilimli kemerler bulunur (Şekil 79). Duvar girintilerinin alt kısımlarında 
ise, ahşap pencerelerin girintileri olur.  

Duvar girintilerdeki havalandırma delikleri:  
Dikey dikdörtgen biçimindeki duvar girintilerin ortasında genellikle rüzgâr avcısı bulunur 

(Şekil 80). Bu orta girintilere, Farsça kökenli bir sözcük olan Badger adı verilir. Mimarın 
havalandırma delikleri yapması için, oda duvarlarında dikey girintilerin bulunması, ancak 
girintilerin duvarda derin olmaması gerekir. Girintilerin büyüklüğü, mimarın deniz taşları 
kullanmaya dayattı (Şekil 81).  

                                                           
1 - Merzuk, Muhammed Abdülaziz, age, s. 73.  
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(Şekil 79) Dışarıdan duvar girintileri ve ahşap pencereleri 
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(Şekil 80) Eski odaların birinde, iç duvar girintileriyle havalandırma ve ışıklandırma delikleri 
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Sahil taşlarının özelliği geniş olmasıdır. Mimar, kapatmak istediği yere göre bu taşları keser. 

Duvar girintilerinin kaplamasında bu taş türünü kullanılmasının üç avantajı vardır: Birincisi, duvar 

girintilerinin az taşla kaplaması; ikincisi, küçük taşlarla harcanan zamanın tasarruf edilmesi; 

üçüncüsü, duvar girintilerinin ortasına havalandırma ve ışıklandırma delikleri açmak için ince 

yapılmasıdır. 

  

Duvarın havalandırma deliklerinin vasfı:  

Pencereli duvarın karşısındaki duvarda dikdörtgen deliklerdir. Duvardaki her pencerenin 

karşısında, havalandırma deliği bulunur. Havalandırma deliğinde, girintinin üst yarısı, alt yarısından 

daha içeriye yapılır (Tablo 39). Bildiğimiz gibi, selamlık ve üst odalarda, aynı duvarın, hem 

içeriden hem dışarıdan girintileri vardır. Bundan dolayı, selamlıkların ve üst odaların dış ve iç 

duvarlarından kemerli motifler çıkar (Şekil 79).  

 

 
 

(Tablo 39) Basra Körfezinin bölgesindeki binalarında yaygın olan havalandırma delikleri 

Kaynak: Eski yönetim Sarayı’nın kitabı - Kuveyt ve Körfez Kuzeyinin geleneksel mimarisi 
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Duvar girintilerinin içerden vasfı:  
Duvarların dış girintileri hakkında söylediklerimiz, tek bir farkla içerdeki girintiler için de 

geçerlidir. Mimar, girintinin orta kesimine, yerel şivede Revşen denen küçük girintiler yapar (Tablo 

40). Bu girintilere, süs eşyası, kandiller, bazı çanak çömlekler konur. Girintilerin üst kısmında, çok 

az girintili dikdörtgen veya zikzaklı, bitkisel veya geometrik motifler olur (Tablo 40 ve Şekil 100).  

Alt kısmında ise, dikdörtgen girinti ve üzerinde havalandırma deliği vardır. Mimar, duvarın iç 

girintilerini yaparken sanatsallığı kullanır. Örneğin, penceresi olan duvarın karşısındaki, duvara 

havalandırma deliği yapar. Aynı şekilde, eşya konan bacalar ve alçı motifleri de karşı karşıya yapılır 

(Şekil 80).  

  
(Tablo 40) Pencere, duvar bacaları ve yatay kirişleri gösteren dikey kesit 
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Ahşap Kapıları 
 

Kuranı Kerim'de “kapı” yirmi yedi kere zikredilir ki, bu da bir yapının en önemli kısmının 

"kapı" olduğuna işaret eder. Kapı, binanın girişi olduğundan, içerdekilere hicap yapar ve kapatma 

rolü oynar. Oxford sözlüğüne göre kapı, "oyulan bitkisel ve geometrik motiflerle zengin ahşap 

levhalardan oluşmaktadır."1  

Tarihi kaynaklar, Abbasi dönemindeki kapıların, motiflerle süslenen yöresel ahşaptan 

yapılmakta olduğunu söylüyor. Kap yapımında en fazla tutulan ahşap türü, Hindistan tiki ağacıdır. 

Kapıya, halkalı bir spiral sürgü takılırdı2. Halka, kapıyı çalmak için kullanılırdı. Bu tür tokmaklar 

Katar'da ve Basra Körfezi bölgesinde yakın zamana kadar yaygındı (Şekil 81).  

Basra Körfezi bölgesi, bitkisel ve geometrik motifli ahşap kapılarıyla ünlüdür (Şekil 83 ve 

Tablo 41). Bu kapıların bir kısmı yerel olarak üretilirken, bir kısmı da, hazır olarak Hindistan, 

Afrika'nın doğu sahili, Basra ve Fars ülkesinden ithal edilirdi. 

  

Kapının genel bünyesi:  

Kapı tek veya çift kanatlı olur. Dış tarafından motifli bakır tokmak takılır. Kapıda, insan 

boyunda üstü düz veya yarım daire biçiminde, içeriye açılan başka bir kapı bulunur. Bütün kapı 

açılmadan, bu içindeki küçük kapı açılır. Bu tür kapıların, dışarıdan veya içeriden ya da hem 

içeriden hem dışarıdan bakır bir sürgüsü bulunur.  

Kapı, dışarıdan büyük başlı, güzel çivilerle süslenir. Bu çivilere kubbeli anlamına gelen Abu 

Kubbe adı verilir. Marangozun, kapının yapımında en fazla özen gösterdiği parçası çıtadır. Bu çıta, 

çeşitli motiflerle süslemesi için parçalara bölünür (Tablo 41). Dikkati çeken husus, bu bitkisel ve 

geometrik motiflerle alçı motifleri arasında büyük benzerlik olmasıdır. Marangoz, kapının 

pervazına da özen gösterir (Şekil 82). Kapı kanatlarından her biri, sert taşa sabitlenen bir demir 

parçası üzerine döner. Kanatları kapatmak için içeriden bir sürgüsü vardır.  

                                                           
1 - Gulf Times gazetesi, sayı 95, yıl 27, Eylül 1980.  
2 - Metz, Adem, İslam Uygarlığı, s. 221.  
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(Şekil 81) Doha'da güzel ahşap kapılardan biri 
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(Şekil 82) Doha'da, oyma yöntemiyle bitkisel ve geometrik motifler yapılan, güzel ahşap kapının çıtası 
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(Şekil 83) Bitkisel motifleri süsleyen ahşap kapının pervazı ve çıtası 
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(Tablo 41) Basra Körfezi bölgesinde, kapı çıtasını süsleyen bitkisel ve geometrik motifleri gösteren bir 

resim. 

Kaynak: Umman Araştırmaları, sayı 3, c. 2 (1977) 
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Kapıların türleri:  

Basra Körfezi ülkelerde ve Katar'da, ahşap kapılarının birçok çeşitleri vardır, bunlar;  

1- (Bu hoha) Kapının içinde küçük bir kapısı olan kapıya denir.   

2- (Bu sıfage veya sıfagten) bir kanatlı veya iki kanatlı (Şekil 81).  

3- (Bu rummane) Genellikle iç kapı olur.  

4- (Bu mizlac) Sürgülü ve sürgüsü elle kaldırılır.  

5- (Bu hışım menkuş) Süslü çıtalı (Şekil 82).  

 

Ahşap pencereleri:  

Ahşap pencereler, bir buçuk metre uzunluğunda, bir metre genişliğinde ve duvar kalınlığı olan 

kırık beş santimetre derinliğinde bir duvar deliğidir. Pencerenin genellikle bir pervazı ve pervazı iki 

eşit dikdörtgene bölen yatay bir ahşap parçası olur. Pervazdan ve yatay ahşap parçadan geçen demir 

çubukları vardır. Işığı engellemeyen demir çubuklarından başka, ışığı engelleyen iki ahşap kanat 

vardır.  

 

Renkli camlı ahşap pencereleri:  

Renkli camlı pencereler, evleri ve büyük 

selamlıkları süslemek için yapılırdı. En yaygın 

renkleri, mavi, yeşil, kırmızı ve sarıdır. Renkli 

camlar, genellikle pencerenin üst kısmında ve 

yarım daire biçiminde olur. Bilindiği gibi cam, ısıyı 

ve ışığı dışarıdan içeriye geçiren bir maddedir.  

 

 

 

 (Şekil 84) İki kanatlı, önünde demir çubukları ve 

üstten renkli camlı yarım dair biçiminde bir pencere 
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Kamariyye  
Vitraylı Pencereler 

 

Vitraylı pencerelere Arapçada, kamer (ay) ve şems (güneş) ışınları odalara geçirdiği için 

Kamariyye ve Şemsiyye adı verilir. Vitraylar, ilk olarak ışıklandırma ve havalandırma deliklerine 

konan, geometrik motifli alçı, taş veya mermer levhalardan ibaretti. Daha sonra yazılar ve bitkisel 

motifler kullanılmaya başlandı. Son olarak, güzelliği arttıran renkli camlar eklendi. Vitrayların en 

eski örneği Roma dönemine ait olan ve halen Emevi Camisi’nde kullanılandır. Bunlarda içi 

oyulmuş mermer levhaları ve renkli camları kullanılmıştır. Alçı levhalardan yapılan vitrayların bir 

örneği, Mısır'daki Ahmet bin Tolun Camisi’nde görülür 1 . Geleneksel tarzda olan binalarda, 

bölgemizde yeni olmasına rağmen, genelde Basra Körfezi ülkelerinde ve özelde Katar'da vitraylar 

kullanılmaktadır (Şekil 85). Eski Saray’da (şimdiki Katar Ulusal Müzesi), orta oturum salonunda 

(selamlığında), oda kapılarının üst delikleri ve duvarların üst kısımlarında avluya bakan 

pencerelerinde görürüz. Ayrıca, Folklor Evi’nde, El-Macitlerin evinde, Abdullah bin Saıd El-

Mutlak’ın evinde (şimdiki Vakre Müzesi), Doha'da Arap Şehirleri Ödülünün binasında (Eski Şeyh 

Abdullah bin Casem'in evi), Küt Kalesi’nde (şimdiki Doha) ve Doha’nın içinde ve dışındaki, bugün 

yok edilen birçok geleneksel evde vardır. Kuşkusuz ki, bu vitraylar, gelenek eve, basitliğine rağmen 

bir güzellik dokunuşu eklemektedir.  

                                                           
1 - Şafii, Ferit, İslami Mısır'da Arap Mimarisi.  



173181
184 

 

  
(Şekil 85) Vakre şehrinde, yenilenen evlerden birinde, cepheyi süsleyen vitraylar 
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Çatı korkulukları (Dişliler) 
 

İslamiyet’ten önce, çatı korkuluklarını, Asurlar ve Farslılar, binaların en üst cephelerini 

süslemek için kullanmışlardır. Romalılar da, hisarları ve kuleleri onlarla süslediler1. Daha sonra 

Müslümanlar, kalelerinde, mescitlerinde ve saraylarında kullandılar. Çatı korkulukları yalnızca 

İslam'ın ilk döneminde değil, geç dönemlerine kadar yapılmaya devam etmiştir. Genelde Basra 

Körfezi’nde ve özellikle Katar'daki çeşitli gelenek mimaride, kulelerin, surların, üst odaların ve 

minarelerin kenarlara korkuluk yapılmıştır (Tablo 42). Bu mimaride cephelerin üst kenarı boş 

olmayıp, ya ucu sivri (Örnek 1), ya ucu sivri basamaklı (Örnek 3), ya bitki yaprağı veya mızrak ucu 

biçiminde (örnek 4), ya da içinde yıldız olan bir ay (Örnek 5) biçiminde çeşitli korkuluklarla 

süslenmiştir2. Basra Körfezi ve Katar'da, askeri binalarda sivri uçlu (Örnek 1) ve konik (Örnek 2) 

biçiminde olmak üzere iki veya üç çeşit çatı korkulukları bulunmaktadır. Bu çatı korkulukları yeni 

olmasına rağmen, Mısır, Fars, Irak ve Orta Asya'daki eski uygarlıkların devamı sayılır. Çünkü dişli 

çatı kenarları, İslam mimarisine Sasani mimarisinden ve Palmira'daki büyük tapınakta olduğu gibi, 

Şam Rom Mimarisi’nden girdi3.  

 

  
(Şekil 86) Eski sarayın üst odaların birinde çatı korkuluğuyla süslü 

                                                           
1 - Mustafa, Salih Lamii, Mısır'da Mimari Kültürü, s. 50.  
2 - Necip, Muhammed Mustafa, Kahire'nin Sanatları ve Eserleri.  
3 - Şafii, Ferit, age.  
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(Şekil 87) Basra Körfezi bölgesinde ve Katar'da yaygın olarak kullanılan çatı korkulukları 
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(Tablo 42) Basra Körfezi bölgesinde ve Katar'da gelenek mimaride kullanılan çatı dişlerin çeşitleri 

 
 

Basra Körfezi bölgesinde ve Katar'da geleneksel mimaride kullanılan çatı korkuluklarının 

çeşitleri (Tablo 42):  

(Örnek 1) Ucu sivri korkuluklar.  

(Örnek 2) Koni biçimli korkuluklar.  

(Örnek 3) Basamaklı korkuluklar.  

(Örnek 4) Mızrak ucu biçiminde korkuluklar.  

(Örnek 5) Üçgen üzerinde yıldızlı ay korkuluklar.  

(Örnek 6) Ucu sivri korkuluklar.  

(Örnek 7) Buhurdanlık biçiminde korkuluklar.  

(Örnek 8) Üstü yarım daire kare biçiminde korkuluklar.  

(Örnek 9) Yarım daire bedenli ve kırmalı uçlu korkuluklar.  

(Örnek 10) Dilimli beden ve ucu sivri miğfer biçiminde korkuluklar.  

(Örnek 11) Üstten yarım daire ve iki tarafı çeyrek daire biçiminde korkuluklar.  
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SEKİZİNCİ BÖLÜM  
 

* Basra Körfezi ve Katar'da Tarihi Geleneksel Binaların Restorasyonu  
* Basra Körfezi ve Katar'da Geleneksel Binaların Yenilemesi  
* Modern Binalarda, Geleneksel Mimarinin Yapısal ve Motifsel Öğelerinden Esenleme  
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SEKİZİNCİ BÖLÜM  
 

 

Tarihi Geleneksel Binaların Restorasyonu 

 

Taş ve çamurla inşa edilen tarihi ve kültürel binaların bakımı için, kayıp olan parçalarını 

bulmak ve alışılmış geleneksel yöntemlerle duvarlarını sıvamak gerekir. Ayrıca, yağmura, gece ile 

gündüz ve mevsimsel ısı ve nem değişimine maruz kalan parçaların dayanaklığını arttıran, çatlama 

ve yıkılma ihtimalini azaltan maddeler çamura eklenmeli. Yıkık tarihi binanın dış görünümünün 

estetik ahengine ve orijinal parçalarla tamamlanan eksik parçalar arasında kolaylıkla fark 

edilmesinin göz önünde bulundurmak gerekir. Restorasyon esnasında, izlenmesi gereken sanatsal 

adımlar bunlardır:  

* Restorasyonu istenilen eksik duvarların taş sıralarını dizerken, mangrov ağaçlarının bağlayıcı 

kirişler olarak kullanılıp güçlendirilmesi;  

* Binadaki odaların kapı deliklerinin üst tarafına ahşap kirişlerin yapılması;  

* Yıkılan taşlarla veya aynı bölgeden alınan taşlarla eksik yerlerin dizilmesi; 

* Yıkılmaya yüz tutmuş kısımların yenilenmesi ve çürümüş parçaların değiştirilmesi; 

* Arkasına yağmur suyu birikip düşmesin diye, eski alçı tabakasındaki bütün çatlakların 

kapatılması; 

* Yenilenen çamur tabakası kuruduğu zaman çatlamasın diye, arada bir ıslak çuval beziyle 

örtülmesi; 

* Duvarlara, boşluklardan ve çatlaklardan yağmur suyu sızmasın diye, üst kısımların alçıyla 

karıştırılan çamurla sıvanması; 

* Homojen ve güçlü olması için, sıva maddelerinin iyice karıştırılması; 

* Taş sıraları birbirine daha güçlü şekilde tutturmak için, içlerine harç pompalanması;  

* Çamurla sıvama işinde işçinin yalnızca ellerini kullanması gerekir.  
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Restorasyon Önce Yapılması Gereken Adımlar 

1- Temizleme ve kalıntıları kaldırma işi bütün mimari temelleri otaya çıkardığı ve binanın 

genel planının çizilmesini kolaylaştırdığı için, restore edilecek binanın içindeki ve dışındaki bütün 

kayaların ve kalıntıların kaldırılması;  

2- Restorasyon esnasında kolay kullanılması için taşların hacimlerine göre tasnif edilip, yakın 

bir yerde toplanması;  

3- Yerde karıştırıldığında tuz çektiği için, harcın ya karıştırma makinesinde ya da 3×3 metre 

ebatlarında özel platolar üzerine karıştırılması; 

4- Binanın duvarlarının üst kısımlarının restore edilmesi için, demir veya ahşap iskelelerin 

hazırlaması;  

5- Binanın çevresinin, toprak veya kum yığınlarından temizlenmesi gerekir.  

 

Yapı Malzemesi 

Taş sıraların dizilmesi:  

Sert taşları bir sırada dizilmesinde, harç olarak ya doğal çamur ya da çamurla alçı karışımı 

kullanılır. Çamurla (tek başına veya çatlamaya ve bölgedeki yapıların maruz kaldığı yağmur suyu, 

rüzgâr gibi doğa şartlarının etkisine mani olması için) saman veya kuru otların karıştırılmasıyla elde 

edilen sıva, duvar için iyi bir iç ve dış sıva malzemesi sayılır. Bakımsız bırakılırsa, yağmur suyu, 

çamur sıvayı yıkar ve sonuçta binanın duvarlarında tahribat oluşur. Yapının kalan kısımları restore 

edilmeden ve güçlendirilmeden bırakılırsa, bu etki devam eder (Şekil 89).  
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(Şekil 89) Alçı, sönmüş kireç ve yıkanmış kumla karıştırılan çamurla taş sıraların inşa edilmesi 

(Katar'da Arkiyat Kalesi) 
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(Şekil 90) Tarihi kalelerden birinde çamur sıvayı açma yöntemi 
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 (Şekil 91) Eski renk ve şekilde yenilenen duvarın dış düzeyi 
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Tarihi binanın duvarlarının restore edilmesinde, çamur ve gerekirse az miktar sönmüş kireç ve 

yıkanmış kum gibi modern maddeler eklenerek geleneksel harç kullanılması önerilir (Şekil 90).  

Bina duvarlarını sıvalamak için, iyi madde doğal çamurdur. Fakat bu madde, yağmur ve rüzgâr 

gibi dağa şartlarına dayanıklı olmadığından, sürekli bakıma veya içine alçı karıştırılmasına ihtiyaç 

duyar.  

Taş ve çamurla yapılan binanın restorasyonunda aynı biçim ve renge muhafaza edilecekse, 

doğal çamurun kullanılması önerilir. Çamura, varsa saman gibi lifli malzemeler eklenir1, yoksa 

onun yerine cam elyafı ve yıkanan kum gibi modern malzemeler kullanılır (Şekil 91).  

 

Restorasyonun başlangıç tarihi:  

Katar'daki ilk restorasyon, Doha, Aslata bölgesinde, mimari tarzı, ahşap ve alçı motifleriyle 

öne çıkan Eski Saray’ın restorasyonudur. Katar'ın tarihi eserleri ve kültürünü kucaklaması, 

geçmişten günümüze kara ve deniz çevresini bilimsel olarak anlatması için Ulusal Müze’ye 

dönüştürülmesi çalışmaları 1972 yılında başladı. O tarihten beri Hamed bin Abdullah Al Sani'nin 

selamlığı (bugün Doha'da Arap şehirleri ödülü merkezi), Muhammed Sait Nasrullah'ın evi (Folklor 

Müzesi), Küt Kalesi (Doha'da), şimdi olmayan Hacı Ali El-Macit'in evi, Abdullah bin Saıd El-

Mutlak'ın evi (Vakre Müzesi), Zübare Kalesi (Zübare Kalesi’nin müzesi), Hor Polis Merkezi (Hor 

Müzesi), Arkiyyat Kalesi, Mervep Kalesi, El-Reyan'daki Şeyh Hamad Abdullah Al Sani Kalesi, 

Vakre Mescidi, Smeysme Mescidi, Hor mescidi ve Vacbe Kalesi gibi çeşitli tarihi yapıların 

restorasyonu yapılmaktadır.  

                                                           
1 - Bu deneme, 1987 yılında, altıncı sezonda, Arkiyyat Kalesi’nin restorasyonunda kullanıldı ve o mevsimde (1988) çok 
yağmur yağmasına rağmen başarısını ispatlandı.  
Karışım miktarları: İki el arabası yıkanmış kum, iki el arabası kırmızı çamur, 50 kilo alçı, 5 kilo saman ve sönmüş kireç 
torbası.  
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(Şekil 92) Yenileme işlerinden sonra eski saraylardan biri 

(Katar Ulusal Müzesi) 
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Restorasyon ve Yenileme 

 

Katar ve Basra Körfezi bölgesinde yapılan restorasyon ve yenileme faaliyetleri arasında bir 

ayrım yapılması gerekir. Örneğin, Eski Saray’a (Katar Ulusal Müzesi), Hacı Ali El-Macit'in evine, 

Muhammed Sait Nasrullah'ın evine (Folklor Müzesi), Küt Kalesi’ne (El Zanaatları ve Güzel 

Sanatlar Merkezi), Abdullah bin saıd El-Mutlak'ın evine (Vakre Müzesi) ve Hamed bin Abdullah 

Al Sani'nin selamlığına (bugün Doha'da Arap Şehirleri Ödülü Merkezi) yapılan işlemlere 

restorasyon denmez. Bakımdan sonra bu binaların genel görünümü, eski binayla ilgisi olmayan, 

eski tarzla yenilenen binalar izlemini verir (Şekil 63, 64). Bu binalara yapılan işlem, yenilemeden 

başka bir şey değildi. Restorasyon ile yenileme arasında büyük bir fark olup, her birinin yapımında 

izlenmesi gereken şartlar vardır. Geleneksel ve tarihi binaların restorasyonu yapmak istendiğinde 

temel şartları göz önünde bulundurmamız gerekir. Bunlar:  

1- Bakım ve restorasyon işlemlerinde, eski binanın mimari ve motifsel özelliklerinin 

korunması, deformasyona uğramaması ve bozulmaması1;  

2- Restorasyonda aşırıya gitmemesi;  

3- Restorasyon malzemesinin, binanın orijinal malzemesinden ayrıt edilmesi;  

4- Restorasyon malzemelerinin, gerektiğinde kaldırılabileceği türden seçilmesi;  

5- Restorasyon başlamadan önce, restore edilmesi gereken eserin iyi araştırılması, tahrbatın 

saptanması, restorasyon malzemeleri ile eserin orijinal malzemelerinin kimyasal etkileşiminin 

araştırılarak kullanma üslubunun seçilmesi gerekir.  

 

Restorasyon önceki başvurulacak kaynaklar: 

  

1- Eski fotoğraflar:  

Restorasyonu istenilen tarihi binanın gerçek şeklini bilmek için, fotoğraflar ve hava fotoğrafları 

en iyi yardımcıdır.  

2- Yazılı belgeler:  

Restorasyonu istenilen eser hakkında kimi bilgileri ve tarihi yönünü öğrenmek için, tarih ve 

                                                           
1 - Şahin, Abdulmuiz, Tarihi ve Eski Binaların Restorasyonu.  
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gezginlerin kitaplarına başvurulmalıdır.  

3- Sözlü rivayetler:  

Sözlü rivayetler, eserin orijinal şekline takribi bir resim çizmektedir.  

4- Eski haritalar:  

Eski haritaları, eserin hacmini ve genel dağılımını saptamaya yardım eder.  

5- Eserin kendisinden kalan parçalar:  

Restorasyonda bu parçaların büyük bir rolü vardır. Kalan her parça, ne kadar küçük olursa 

olsun, eski biçimin bilinmesinde yardımcı olur.  

6- Karşılaştırma yoluyla çözümleme:  

Restorasyonu istenilen eserin, restorasyon işleri başlamadan önce, resmin tamamlanması için 

aynı ülkede veya başka bir yerdeki benzer eserlerle karşılaştırılması.  

7- Eski sanat tabloları:  

Eski sanat tabloları, eski fotoğrafların rolünü oynar.  
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Basra Körfezi Bölgesinde Geleneksel Binaların Yenilemesi 

 

* Dubai'de Şeyh Sait Al Mektüm'ün evi  

Dubai'deki Şeyh Sait Al Mektüm'ün evinin yenilemesi1, Basra Körfezi bölgesindeki mimari 

kültürü muhafaza etme projelerinin en büyük projelerinden biridir. Yapısal özelliği olan ve yapının 

durumunu restorasyona olanak vermeyen yapılar için örnek alınacak teknik bir üslupla yapıldı. Evi 

yenileme projesi hazırlandığında, evin çevresi de göz önünde bulunduruldu. Ev, sahile yalnızca 25 

metre uzaklıkta ve bir buçuk metre yükseklikte oluğu için, yer altındaki tuzlu sudan ve diğer Basra 

Körfezi ülkelerinde olduğu gibi, Dubai'de yazın aşırı artan sıcaklık ve nem oranındın kaynaklanan 

problemler için binanın temellerinde özel maddeler kullanıldı (Şekil 83).  

 

Evin yenilemesinin yöntemi:  

Evin yenilenmesinde, evin temelleri ve genel biçimini veren beton bir iskelet yapıldı (Şekil 

94). Temeller, yer altı tuzlu suyundan etkilenmeyecek şekilde yapıldı. Daha sonra, beton iskelet, 

binanın olduğu bölgede bulunan eski taşlarla kapatıldı. Elektrik, su ve kanalizasyonun bütün 

tesisatları gizli yapıldı (Şekil 96).  

Şeyh Sait Al Mektüm'ün evinin yenilemesinde izlenen bu teknik, en az otuz yıla kadar bakım 

gerektirmez. Çünkü Şeyh Sait evinin yeniden yapılmasında, iyi araştırılmış bilimsel bir üslup 

kullanıldı.  

 

Evin mevkisi:  

Şeyh Sait Al Mektüm'ün evini, dikdörtgen büyükçe bir avlu ve avlunun dört yandan çeviren 

dikdörtgen odalar ve eyvanlardan meydana gelmektedir. Doğu, kuzey ve güney yönleri, denize 

bakan iki kattan oluşmaktadır (yukarı odalar). Evin güney duvarındaki ana girişinden başka kuzey 

duvarında da bir kapısı vardır. Evde, üç tane hava avcısı (Badger) bulunmaktadır.  

                                                           
1 - Basra Körfezi bölgesinde en modern yenileme örneğidir.  
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 (Şekil 83) Yenilenmeden sonra Şeyh Sait Al Mektüm'ün evinin ana cephesi 
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(Şekil 94) Beton iskelesinin sütunları eski taşlar ve beyaz çimentoyla kapatılması 

 



193201
202 

 

Yapı malzemesi:  

1- Evin iskeletinde beton.  

2- Alet kullanılmadan elle kaldırılan taş sıralarında deniz taşlar.  

3- Taşların harcı beyaz çimento.  

4- Duvarların dış yüzündeki pürüzlü sıva için alçı karışımı (Con mix), odaların içinde ince 

sıva.  

5- Dış sıva için hazır karışımlar (Premium products).  

6- Sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit).  

Ahşap kapıları:  

Aynı eski tarzda yapılması için, evde kullanılan bütün pencere ve kapıları toplanıp, 

Hindistan'dan ahşap oyma ustaları getirildi. Bütün pencere ve kapıları tik ağacından yapıldı.  

Tavan yapımı:  

Tavan, iskeletin bir parçası olarak betondan yapılmasına rağmen, estetik olması açısından 

kullanılan ahşap türünü kaplama olarak kullanıldı.  

 

  
(Şekil 95) Yenileme işlemlerinden sonra, içerden Şeyh Sait Mektüm'ün evi 
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(Şekil 96) Dubai'deki Şeyh Sait Mektüm'ün evinde klimaları takmakta kullanılan sanatsal üslup 

 

Tavan malzemeleri:  

a- Palmiye yaprakları.  

b- Mengrev  

c- Hasır (palmiye yapraklarından yapılma).  

d- Tik 

e- Kalaslar.  

Odaların parkeleri:  

Odaların parkelerinde, Hindistan'dan getirilen 30×30 cm ebadında ve 5 cm kalınlığında doğal 

taş kullanıldı.  

Elektrik tesisleri:  

Işıklandırma, klima ve yangın sündürme teçhizatı ve bütün tesisat görünmemeleri için duvarın 

içinde gizlendi.  

Sıva:  

Biçim ve renk açısından orijinale yakın bir dış sıva elde etmek için, birçok harç denemesi 

yapıldı. Sonunda, hiçbir alet kullanmadan, el işiyle ve Rasü'l-Hayme emirliğinden getirilen kırmızı 

kumla eski biçimi ve rengi elde edilebildi (Şekil 91). İç sıva için hiçbir sorun yoktu. Alçı, kum ve 

beyaz çimentodan oluşan ve Şarika emirliğinde üretilen "Con Mix" adında hazır harç kullanıldı.  

Klima sistemi:  

Evin klima sisteminde Split Unit klimalar kullanıldı. Herhangi bir anormal görüntü 

oluşmaması için, sanatsal bir yöntemle her odanın duvar girintilerine gizli biçimde takıldı (Şekil 

96).  
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(Şekil 97) Arap Şehirleri Örgütünün 1988 yılında mimari proje ödülünü alan Katar Kızılay binası 
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Modern Binalarda Geleneksel Mimarinin Yapısal ve Motifsel Öğelerinden 
Esenleme 

 

Katar'da ve Basra körfezi ülkelerindeki geleneksel mimarinin, yerel mimarinin koyduğu 
yapısal ve motifsel öğeleriyle bir ayrıcalığı vardır. Aynı zamanda, yapı malzemesinin çeşitliği 
olamamasına rağmen, bu öğeleri, binanın tasarımında en iyi biçimde faydalandı. Onun için ister 
Katar, ister Basra körfezi bölgesindeki geleneksel mimari, çeşidi ne olursa olsun, o dönemde 
insanların yaşadığı sade hayatı yansıması oldu. Kuşkusuz, o hayat zorluklarla duluydu.  
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(Şekil 98) Geleneksel mimarideki yapısal ve motifsel öğelerinden esenlenen yeni bir bina 

(Doha'da Körfez Mimari’sinin binası) 

 

Bugün, ülkedeki mimari hareket, geleneksel mimarinin özelliklerini vurgulamaya 
çalışılmaktadır. Bunun örnekleri, Doha Sarayı, Emirliğin divanı, Katar Kızılay'ı ve Körfez 
Mimari’sinin binalarında açıkça görülür (Şekil 97, 98).  



198



199207
208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM  
 

* Alçı Motifleri  
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DOKUZUNCU BÖLÜM  
 

 

Alçı Motifleri 

 

İnsanoğlu, mağaralarda yaşadığı dönemlerden beri, mağaraların duvarlarını süslemeye özen 

göstermiş1, motif üsluplarının değişmesine rağmen, bu uygulamayı tarihin diğer dönemlerinde de 

sürdürmüştür. Alçı, yalnızca motiflerde değil, evlerin ve konakların düz olmayan duvar taşlarını 

kapatmak için de kullanılmıştır. Katar'da ve diğer Basra Körfezi ülkelerindeki geleneksel mimaride 

gördüğümüz gibi, evlerin alçıyla sıvanması ve motiflerle süslenmesi, bugün ortaya çıkan bir şey 

değildir (Şekil 99); Sasani ve daha önceki dönemlere kadar gitmektedir. Sasanilerin, evlerinin 

duvarlarını alçıyla sıvamaları, duvarlar üzerine çeşitli motifler kazmaya imkân tanımıştır. Bu 

motiflerin bir kısmı Helen, bir kısmı yerel kökenli iken bazıları her iki özelliği de taşımaktadır. Bu 

iş, büyük alanları motiflerle kapatmayı kolaylaştırmak için, 2  motiflerin kalıplarını yapmakta 

ustalaştırmıştır.3  

 

Alçı üzerine oyma:  

Alçı üzerine oymanın kolaylığı yüzünden mimar, evlerin ve sarayların odalarını ve 

selamlıklarını içerden ve bazen dışarıdan işlenmiş alçı levhaları ile süslemiştir. Bu levhaları ya 

oyma ya da kalıp döküm üslubuyla yapılmaktaydı. Oyma ve kabartma olmak üzere levhaların iki 

çeşidi vardır. Oyma üslubunda motifler kazılır ve boşalır4. Kabartma motiflerin, hafif pürüzlü, 

bariz, eğimli ve doğaya yakın olmak üzere birkaç çeşidi vardır.  

                                                           
1 - Marzuk, Muhammed Abdülaziz, Osmanlı Döneminde Motifsel Sanatlar, s. 69.  
2 - Şafii, Ferit, age, s. 181.  
3 - Katar ve Basra Körfezi bölgesinde kullanılan yöntemde, bir kalıp dökülür ve alçı levhalara motif oyulur, ardından 
duvara tespit edilir.  
4 - Oyma ve boş olan üslup, Katar'da ve Basra Körfezi bölgesinde yaygın olan üsluptur.  
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(Şekil 99) Doha şehrinde, Katar evinin bir odasında alçı motifleri 

 

  
 

(Şekil 100) Şimdi olmayan eski evlerin birinde alçı üzerinde geometrik motifler 

(Doha şehrinde El-Manıların evi) 
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Mimarlar, eskiden bütün bu yöntemleri uygulayabiliyorlardı. Fakat en yaygını, oyma 

üslubudur1. Alçı oyması, yapıyla bağlandı. Girişleri, cepheleri, bariz kirişleri, kemerleri, vitrayları 

ve girintileri oyulmuş alçıyla süslendi. Oyma, ahşap kapılara da girdi. Alçı oymasının konusu 

genellikle soyuttu. Belki, Allah'ın yaratıklarını taklit etmemek için böyle yapılıyordu. İslam 

dönemlerinin en eski alçı motifi örnekleri, birinci Samarra ve ikinci Samarra olarak adlandırılan ve 

Irak'taki Samarra şehrinde yapılan kazılarda bulunanlardır2 . Bunların yanında, Mısır'da Ahmet 

Tolun ve İran'da Nain camilerinde de kullanılmıştır. Doha’daki bir evde, tarih farkı dikkate 

alınarak, Samarra üslubuna benzeyen alçı motifleri bulunmuştur (Şekil 102).  

 

* Alçı üzerinde geometrik motifler:  

İnsan, asırların en eski uygarlıklarında geometrik motifleri kullanmıştır. Kuşkusuz ki insanın 

geometrik motiflerine önem vermesinin iki sebebi vardır. Birincisi, daha önce, alçı üzerinde oyma 

konusunda söylediğimiz gibi, insanın fıtri olarak soyuta yönelmesi. İkincisi, üretimde, ihtiyaç ve 

kullanılan aletler. Böylece, geometrik motiflerin ortaya çıkışı, insanın iradesiyle değil, iradesinin 

dışında gelişmiştir3.  

 

                                                           
1 - El-Paşa, Hasan, İslami Eserlerine Giriş, s. 243.  
2 - Şafii, Ferit, age.  
3 - Faris, Beşir, İslami Motiflerin Sırrı, s. 16.  
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(Şekil 101) Vakre şehrinde eski evlerin birinde alçı üzerinde geometrik motifler 

 

Katar ve Basra Körfezi bölgesindeki mimarın yaptığı binalarda, özeni elden bırakmayarak, 

sağlıklı bir zevk sahibi olduğunu göstermiştir. Evin içine, evin dışından daha fazla özen göstererek 

motifleri seçmiş ve türlerine önem vermiştir. Onun için motiflerinin çoğu geometrikti1. Doha, Vakre 

ve özellikle Hor şehirlerinin evleri, geometrik alçı motifleriyle ünlüdür (Şekil 100, 101). Odaların 

içinde mükemmel bir estetikle dağılan bu motiflerin, Doha'da yalnızca bir veya iki örneği kalmıştır.  

Allah'ın iradesi ve hikmetinin ilham verdiği devlet sorumluları, ülkemizdeki yıkılmayan 

geleneksel yapıların muhafaza edilmesini emrettiler. Böylece, Katar'da geleneksel mimaride yaygın 

olan yapısal ve motifsel tarzları kurumak için, eski sarayının (Katar Ulusal Müzesi) restorasyonu ve 

bakımı için direktif verdiler.  

 

                                                           
1 - Katar'da yaygın olan geometrik motifler, dair içinde, iç içe geçmiş eşit kenarlılar, dairler, kareler ve üçgenlerdir.  
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(Şekil 102) Doha şehrinin geleneksel bir evinde olan, alçı üzerinde bitkisel ve geometrik motifler; 

Irak'ta, Samarra şehrinin üslubuna benzemektedir 
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(Şekil 103) Hor şehrinde, eski odalardan birini süsleyen güzel geometrik alçı motifleri 
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Katar Ulusal Müzesi, araştırmacıların genişçe ele alabileceği birçok alçı motifi çeşidini 

barandırırken, Muhammed Sait Nasrullah'ın evi (Folklor Evi), Küt Kalesi, Cesre'de büyük caminin 

yakınında olan Abdullah bin Casem'in selamlığı, Vakre'de Abdullah bin Saıd El-Mutlak'ın, Sait bin 

Salih El-Sleytı'nın ve Halit bin Ali El-Holeyfi'nin evleri de bu imkânı sunmaktadır.  

  

  
 

(Şekil 104) Oyma ve kalıpla çoğaltılan alçı üzerine geometrik motifler. 
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Kalıp yapma yöntemi:  

Alçı duvar motiflerinin yapımında iki yöntem vardır. Birincisi, istenilen bir konu, kesici bir 

alet ya da ahşap biçimlendirme aletiyle duvarın üzerindeki alçı levhalarını oyulur.  

İkinci yöntemde ise; alçı, ahşap bir kalıpta, kum üzerinde dökülür. Kalıp, genellikle, 

dikdörtgen, dilimli, yarım daire, köşeleri yuvarlanmış kare biçimlerinde olur. Oymaya başlamadan 

önce, istenilen motif kurşun kelemle veya ucu sivri bir aletle alçı üzerine çizilir. Oyma işlemi 

bittikten sonra, alçı levhası, duvarı süslemek için ona ayrılan yere takılır (Şekil 101, 102, 103, 104).  

Oyma alçıların bazı örnekleri ince değildir. Bunun nedeni, oyma yapan adam ya usta değildir, 

ya da çok büyük bir miktar üretmek istediği için yeterli özen göstermemiştir.  

 

Yapı Malzemesi 

Katar Yarımadası’nın arazisinin tamamında kireçtaşı bulunmaktadır. Alçak yerlerde, ülkede 

tarım toprağını teşkil eden ince kum tabakası, taş kırıntıları ve çamurdur 1 . Evlerin, kalelerin, 

kulelerin ve mescitlerin inşa edildiği dönemlerde, bu yapılarında kullanılan taşlar, kireç kayaların 

tepelerinden kesilmiştir. Bazı ovalarda, yeraltı kayalarının çakıl taşları bulunur. Bunları, eski 

jeolojik dönemlerde, seller ve nehirler taşımıştır.  

Katar'ın arazisini oluşturan kireçtaşları ile çakıl taşları, çeşitli inşaat işlemlerinde kullanılırdı 

(Şekil 105).  

 

                                                           
1 - El-Far, Derviş, Katar Jeolojisi.  
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(Şekil 105) Kaya tepelerinden kesilen kireç taşlarıyla inşa edilen bir duvar. 

 

* Taş sıraların dizilmesi:  

Katar ve genelde Basra Körfezi bölgesinde duvar ustaları, binanın taş sıralarını dizmekte yakın 

civarda bulunan birçok taş türü kullanmışlardır. Bunlardan;  

- Sert taş (Kireçtaşı – Lime stone)  

Yer üstünden toplanan, binada ham olarak kullanılabilen bir taş türüdür (Şekil 106). Ayrıca, 

daha az sert olan, kaya tepelerinden kesilen kireçtaşları da vardır (Şekil 105).  

- Mercan levhaları:  

Mercan resiflerinden, cezir esnasında kesilen, 50 cm genişliğinde, 70 cm uzunluğunda, 7 cm 

kalınlığında levhalardır. Sarayların ve evlerin duvar girintileri ve girintilerin arasındaki kirişleri 

yapmak için, en iyi türdür. Genellikle, odayı havalandırmak için, duvardaki rüzgâr avcısının 

deliğinde kullanılırdı.  
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(Şekil 106) Kireçtaşıyla yapılan bir duvar 

 

 

Bütün taş türleri, hava şartlarından kuruyan ve dış görünümünü güzelleştiren bir alçı tabakası 

olmadan iyi bir yapı malzemesi sayılmaz. Duvarların yüksek kısımlarında, çamur blokları 

kullanılırdı. Bunun sebebi, kaya tepelerden taş kesme zorluğu veya işi daha kısa zamanda 

tamamlama isteği ya da taşla inşa edilen duvarın üst kısmının fazla ağır olmasının istenmesi 

olabilir. (Şekil 107).  
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(Şekil 107) Restorasyonda kullanılmak üzere çamur blokların kurutulması 

 

 

* Harç ve sıva:  

- Çamur:  

Taş sıraları arasında, bazı alçak bölgelerde bulunan çamur, harç olarak kullanılmaktaydı. 

Ayrıca çamur, binaların dış duvarları sıvalamak için kullanıldı. Bilindiği gibi çamur, hava şartlarına 

ve özellikle de yağmura dayanıklı olmadığı için sürekli bakım isteyen bir malzemedir. Çamuru 

güçlendirmek için samanla karıştırılır, tuzlu yerden uzak bir yerde birkaç gün mayalanmaya 

bırakılır.  
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(Şekil 108) Mercan levhalarla yapılan bir duvar 

 

Ayrıca çamur, tavanlar için de kullanılmaktaydı. Kuruduğu zaman daha güçlü olması için 

çamura, bazen biraz kum katılırdı.  

İnsanlar, alçıyı kullanmayı öğrendikten sonra, yağmurun etkisini azaltmak ve taş sıraların 

arasına sızmasını önlemek için, duvarın dış yüzünü bu maddeyle sıvalamaya başladılar (Şekil 103).  

- Alçı (Calcium Sulfate – Ca504 + 2H20):  

Katar'da bol bulunan alçı1, evlerin, kalelerin, sarayların, kulelerin ve mescitlerin duvarlarını 

sıvalamak için kullanılırdı. Çünkü çamurdan daha güçlü ve hava şartlarına daha dayanıklıdır. Alçı 

eskiden, yerel olarak hazırlanırdı. Alçı damarları ve kristalleri topladıktan sonra, bir gün boyunca 

odun ateşinde yakılır. Yakma işlemi bittikten sonra, alçı kayaları toplanıp dövülür, ardından elekle 

elenir. Böylece duvarların sıvalamasında ve motiflerin oyulduğu kalıplarda kullanılan alçı tozu elde 

edilir.  

                                                           
1 - Ham alçı, Vıkeyr, Hor, Smeysme ve Fveyrıt bölgelerinde bulunur.  
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(Şekil 109) Alçıyla sıvanan bir duvar 

 

 

* Tavan yapımı:  

Evlerin, sarayların, mescitlerin ve kalelerin tavanlarında birçok ahşap türü kullanıldı 1 . 

Bunlardan:  

- Mangrov:  

Körfez halkı, sağlamlığı ve sertliğiyle tanınan bu ahşap türü, tavanlarda ve kapı kirişlerinde 

kullanmak üzere, Afrika'nın doğusundan ithal ederlerdi (Şekil 110). Eski evlerin yıkımından, büyük 

miktarda mangrov ahşabı çıkardı. Farslar, bu ahşapları, kendi evlerini yapmak veya yakıp 

kömürünü elde edip pişirmek ve tütsülemek için alırlardı.  

- Palmiye gövdeleri:  

Basra'dan ithal edilirdi. Uzunlamasına iki veya üç parçaya bölünür, kapıların kirişlerinde, 

duvardaki taş sıraları arasında ve bazen de tavan yapımında kullanılırdı. Ama palmiye gövdesi 

ağırlığa mangrov ahşabından daha az dayanklıdır (Şekil 111).  

                                                           
1 - Söğüt, dut, okaliptüs ağaçlarından elde edilen ahşapların en iyi çeşidi duttur.  
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(Şekil 110) Tavan yapımında kullanılan mangrov ahşabı 

 

 
 (Şekil 111) Tavanda kullanılmak üzere kesilen ve kurutmak için bırakılan palmiye gövdeleri 
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(Şekil 112) Tavanda kullanılan, örülen palmiye yapraklarının lifleri. 

 

  
(Şekil 113) Tavanda kullanmak üzere örülen kamış 
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(Şekil 114) Mangrov, renkli kamış ve bambudan yapılan bir tavan 
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- Palmiye yaprakları  

Palmiye yapraklarından elde edilen elyaf, büyük hasır yapmak üzere, bir araya toplanır. 

Mangrov ve bambuyu örtmek için kullanır. Palmiye elyaflarının hasırı, bazen kamış yerine kullanır 

(Şekil 112).  

- Kamış:  

Nehirlerin kenarında ve bataklıklarda yetişen kamış, olgunlaşıp, yaprakları sarardıktan sonra 

kesilir. Kamışın, biri Rabah adı verilen ucuz, diğeri Farisi adında sağlam ve Bahalı olan iki çeşidi 

vardır1. Birinci çeşidi tavan ve çitlerin yapımında kullanılır. Tavan yapımında daha önce bambu 

temel olarak kullanılır ve üzerine çamur tabakası sıvanırdı (Şekil 113 ve Tablo 43).  

- Basjil kamışı:  

Bir çeşit bitki çubuklarıdır. Mangrov üzerine sanatsal motifler oluşturarak konan bu çubukları 

(Şekil 114) bazen, çeşitli renklere boyanır ve güzel bir görünüm verilir.  

- Tik ağacı:  

Basra Körfezi’nin halkı, kapıları, sandıkları ve dolapları yapmak için Hindistan ve Doğu 

Afrika'dan tik ahşabı ithal ederdi. Basra Körfezi bölgesi ile o ülkeler arasındaki mesafe uzak 

olmasına rağmen, ahşap ucuz sayılırdı.  

  
(Tablo 42) Geleneksel malzemelerle bina yapılması 

                                                           
1 - Yusuf, Şerif, Irak Mimarisinin Tarihi.  
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Kaynak: Arkeoloji Departmanı’nın arşivi – Müzeler ve Arkeoloji İdaresi. Çizim: Clair Hardy 

 

Nem Sorunu 
 

Nem, dünyanın her yerinde, eski ve tarihi binaların en büyük sorunudur (Şekil 115). Gelişmiş 

bazı ülkeler, nem sorunu için uygun çözümler ve gerekli bilimsel ilaç yöntemleri bulmuşlardır. Nem 

sorununun çözümünde en uzman ülke, İtalya'dır.  

Katar'da, diğer Basra Körfezi ülkelerin çoğunda olduğu gibi, birkaç yıl önce restorasyonu 

yapılan eski binaların, geleneksel ve periyodik onarım işlemleri yapılmasına rağmen1, hâlâ nem 

sorunu vardır. Bu binalar, Katar Ulusal Müzesi, Folklor Evi, Küt Kalesi, Varke Müzesi, Hor Müzesi 

ve Arap Şehirleri Ödülü binalarıdır.  

 

  
                                                           

1 - Geleneksel onarımda, nemden etkilenen sıva tabaksı kaldırıp, nemin kaynağı bulunmadan beyaz ve siyah çimento 
ile kum karışımıyla yeni bir sıva tabakası yapılır. Bu yöntem sonuç vermez.  
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(Şekil 115) Sahile yakın yerde yenilenen duvar ve üzerinde nem izleri 

 

 

  
 

(Şekil 116) Nemin yukarıya çıkmaması için, binanın temelleri ile duvarlarını ayırma ve kauçuk maddesi 
koyma işlemi 
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(Katar Ulusal Müzesi) 

 

Katar Ulusal Müzesi’nin ana selamlığında denenen bir yöntem, binaların temellerinden 

duvarlara nem çıkmasını azaltılmak için izlenmesi gereken bir yöntemdir. Bu denemde, temeller ile 

duvarların arasına izolasyon için kauçuk tabakası (Rubber sheet) konur ve nemden mustarip olan 

yukarı duvarların altları, yapısal modern tekniklerle ilaçlanır (Şekil 116).  

Nemin nedenleri:  

Geleneksel binaların duvarlarındaki nemlenmenin birçok nedeni vardır. Bunlar genel olarak:  

1- İnsanların binalarda kullandıkları ham maddeler.  

2- Hava şartları (sıcaklık derecesi, hava rutubeti, yağmur, çiy ve sis).  

3- Yapının denize yakınlığı ve temellerine medcezir (Water Table) etkisi.  

4- Yapının yer altı su havzasına yakınlığı.  

5- Restorasyonda kullanılan taş ve kum, özellikle sahil ve tuz göllerinden alınmışsa, tuz taşımış 

olabilir.  

6- Kanalizasyon suyunun düzeyinin yükselmesi, kültürel yapılara zarar veren sebeplerden 

biridir.  

7- Yapının çevresindeki arazi, binanın inşa edildiği araziden daha yüksek ise, duvarların alttan 

yukarıya doğru ısı derecesi değişir ve bu, duvarlardaki nemi içeriden yükseltir.  

8- Gölgenin de etkisi vardır. Gölge, zemini soğutur, bu da duvarların nemini içeriden yükseltir.  

9- Geleneksel bazı yapıların çevresinde sekiler bulunması, duvarlarda ısı farkına yol açar. Dış 

ile iç ısı farkı, duvarın içten neminin yoğunlaşmasına sebep olur.  

10- Klimalardan ve bozuk su borulardan çıkan suyun etkisidir.  

11- Binaların içinde olan bahçelerin sulanması topraktaki suyu arttırır ve bu, zamanla duvarları 

etkiler.  

Görüldüğü gibi, bu sebeplerin bazılarının kontrol edilmesi mümkünken diğerleri insan 

iradesinin dışındadır. Onun için, insanın bertaraf edebildiği ve kontrol edebildiği sebeplerden 

başlanmalıdır.  

Nemden kurtulma:  

1- Duvarın önü ile arkasının ısı derecesinin aynı tutulması gerekir. Bunun için şu adımlar 

izlenir:  
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a- Duvarlara dışarıdan bitişik olan sekileri kaldırmak.  

b- Yapının çevresindeki arazi düzeyini, yapınınkiyle aynı düzeyde olması için alçaltmak.  

c- Nemden etkilenen oda parkelerini, modern tekniklerle yeniden yapmak.  

2- Yapının temellerini dışarıdan havalandırmak. Bu da, çevrelerinde kanal kazıp, küçük taşlarla 

doldurulmakla olur.  

3- Bitki yerlerin ve sulamanın azaltılması.  

4- Kanalizasyon suyunun toprak altına ve temellerin düzeyine sızmasına mani olmak.  

5- Klimalardan ve bozuk su borularından suyun kaçmasını engellemek.  

6- Odaları her gün havalandırmak.  
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TERİMLER  
 
ARAP VE İSLAM MİMARİ TERİMLERİ  
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TERİMLER 
 
 

ARAP VE İSLAM MİMARİ TERİMLERİ 
 

Arabesk  : İnce taş işleme sanatı. Genelde karmaşık bitkisel ve geometrik şekillerden oluşur.  
Kamariyye  : Havalandırma ve estetik için pencerelere konan, alçı levha özerinde oyulan 

geometrik motifler.  

Mukarnas  : Arı peteklerine benzeyen, yapısal veya motifsel kullanılan, köşelerde, kubbelerin 
veya yarım kubbelerin kaidelerine yapılan mimari bezeme.  

Revak  : İki kemer sırası arasındaki alan.  

Baike  : Mescitlerde veya saraylarda sütunlu sıra kemerler.  

Livan  : (Farsça kökenli bir sözcük) Avluya ve genelde kuzeye açılan üç duvarlı bir oda.  

Abdestlik  : Abdest alınan yerdir.  

Saçak  : Açık olan yerleri gölgeleyen ahşap çıkıntı.  
Avlu  : Mescidin veya evin açık alanı.  
Kemer  : Sütunları üstten birbirine bağlayan, ucu sivri, yarım daire, kırık, at nalı ve dilimli 

biçimlerinde bağlantı.  
Derve  : Bir bina kitlesini çevreleyen başka bir bina kitlesi. Çoğunlukla minarelerde ve 

evlerde görülür.  
Tırabzan  : Merdivenlerin kenarlarına yapılan çit.  
Miğfer  : Minarenin zirvesinde olur.  

Gövde  : Minarenin bedeni.  

Kaide  : Minarenin üzerinde inşa edilen temel.  
Dam dişliler  : Kulelerin, kalelerin veya surların zirvelerini süsleyen motifli korkuluklar. Bunlar, 

ucu sivri, dişli, yaprak ve başka biçimlerinde olur.  
Seki  : Yerden yüksek, planı dikdörtgen veya kare, sathı çoğunlukla temiz deniz kumuyla 

kaplanan set.  

Baca  : Duvarda dikdörtgen veya kare biçiminde bir girinti.  
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Kil  : Kapların yapımında kullanılan temiz çamurdur. Suyla karıştırıldığında güçlü olur.  
Saruj  : Farsça kökenli olan bu sözcük, su havuzlarının ve bazı binaların duvarlarını 

sıvalamak için karışılan, yakılan ve dövülen çamur anlamındadır. Bu madde 
güçlüdür ve suyu sızdırmama özelliği vardır.  

Badger  : Farsça kökenli olan bu sözcük, rüzgâr avcısı anlamındadır.  
Dreyşe  : Farsça kökenli olan bu sözcük, pencere anlamındadır.  
Sürgü  : Kapıyı içerden kilitlemek için kullanılan düzen.  

Fıkale  : Ahşap kapının dış anahtarı.  
Çardak  : Üzerine yazın yatmak için, dört direk üzerine yapılan ahşap bir dam.  

Sokak   : İki ev sırası arasındaki yol.  
Derweze  : Farsça kökenli olan bu sözcük, kapı anlamındadır.  
Da'us  : (Ayaklarla basılan) Dar sokaktır.  
Havi  : (Barındıran) Evin surları ve evin kendisi anlamında gelir.  

Huta  : (Çevrilen) Çitlerle çevrilen bir alan ve aynı zamanda ağıl anlamındadır.  
Fryej  : Birbirine yakın olan ev kümesi; mahalle.  

Oluk  : Ahşaptan, bazen de duvarın bir parçası olarak yapılan, Umman'da pişmiş topraktan 
yapılan ve binaların damlarına düşen yağmuru dışarıya atmak için kullanılan mecra.  

Denşel  : Tavan yapımında kullanılan, Hindistan ve Doğu Afrika'dan getirilen bir çeşit ağaç 
gövdesi.  

Bambu  : Tavan yapımında, Hindistan'ın ormanlarında yetişen bir tür kamış.  

Du'un  : Örülen palmiye yapraklarının elyafları.  
Kamış  : Basra ve İran'dan ithal edilen, örülmeye uygun olan çubuk türü.  

Varş  : Damı çeviren duvar.  
Korniş  : Binayı çeviren çıkıntı.  
Mihrap  : Mescidin kıble duvarının ortasında bulunan kavis.  

Musalla  : Açık havada namaz kılma yeri.  
Usta  : Bina ustası.  
Dehliz  : Farsça Dalic veya Daliz kelimelerinden gelmiş, koridor veya bölme anlamındadır.  
Melkaf  : Yapıya rüzgâr girmek için bir delik.  
Minare  : Ezan okunan kule.  

Minber  : Arapçada İntebere, yükseldi anlamında; hatibin oturduğu yüksek bir yer.  
Kakış  : Taş, alçı veya ahşap üzerine işlenen, bitkisel veya geometrik motifler ya da hattır.  
Parkeler  : Mescitlerde ve diğer yapılarda, revakların zeminleri kaplayan geniş taşlardır.  
Ruşen  : Farsça kökenli bir sözcük, duvardaki dikdörtgen biçiminde girinti, baca anlamına 

gelir.  

Kuyu  : Arapçada, Kuleyp veya Tavi de denir.  

Kavabil  : Silindirik yapılarının ve sütunların üst kısımlarda olan, yapısal bir kitlenin üzerine 
dayanan bir çıkıntı. 
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MİMARİ VE MOTİFSEL TERİMLERİ  
 

Arap ve İslam mimarisinin birçok mimari ve motifsel terimleri vardır. Arap ve İslam mimarisi 
konusunda uzman olanlara İngilizcede..  
Ablution Fountain  : Abdestlik  

Abstraction  : Soyutlama, tecrit  

Acanthus  : Kenger yaprağı biçiminde süs 

Aisle  : Revak  

Arabesque  : Arabesk  

Arcade  : Sütunlu sıra kemerler  

Attached arch  : Duvar kemeri  

Balustrade  : Tırabzan  

Basin  : Havuz  

Bead  : Küre biçiminde ufak cisim, habbe  

Beam  : Hatıl, putrel  

Bent Entrance  : Eğri giriş  

Border, Frame  : Kenar, çerçeve  

Bracket  : Destek  

Burnt Bricks  : Kiremit  

Buttress  : Payanda  

Canopy, shed  : Saçak  

Capita : Sütun başlığı   

Casting  : Döküm  

Centering  : Kemer kalıbı  

Ceramic  : Seramik  

Citadel  : kale  

Cobble  : Parke taşı  

Column  : Sütun, dikeç, kolon  

Cone  : Koni  

Convent  : Manastır   

Convention  : Konvansiyon, gelenek  
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Course  : Taş sırası  

Crest, cresting  : Oymalı pencere  

Cruciform  : Haç şeklinde  

Cylinder  : yuvak, silindir, üstüvane  

Dado  : İç duvarın süslü alt kısmı 

Decorate element motif : Motif öğesi  

Decoration   : Dekorasyon  

Dome  : Kubbe 

Dowels  : Takoz  

Dressed Stone  : Düzlenmiş taş  

Drm dome  : Kubbenin boynu  

Duct  : Mecra, akak  

Entablature : Saçaklık, direk üstü tabanı, sütun pervazı  

Flat arch  : Kiriş, düz kemer  

4 centered arch  : Dört merkezli kemer  

Frieze  : (Boydan boya şerit halinde) duvar nakşı, kenar süsü, saçak tezyinatı, süs kuşağı, friz 

Gable or pitched roof  : Üçgen çatının ön duvarı   

Guilloche  : Burma süs 

Helm   : Miğfer  

Hood  : Başlık  

Horseshoe arch  : At nalı biçiminde kemer  

Icon  : İkon  

Incense Burner  : Buhurluk  

Inlaying  : Gömme  

Intarsia  : Kakmacılık  

Intrados  : Kemer içi  

Ionic  : İyonik 

Lancet window  : Sivri pencere  

Lime  : Kireç  

Lintel  : Üst eşik, lento  

Lobed arch  : Dilimli kemer  

Loggia  : Sundurma  

Luster  : Aydınlatma  

Luster ceramic  : Parlak seramik  

Machicolate  : Mazgal açmak  

Minaret  : Minare  

Model  : Model  

Modeling  : Biçimlendirme  

Modillion  : Süslü korniş desteği  

Mortar  : Harç  

Monumental entrance  : Görkemli giriş  
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Molding  : Şekillenme  

Mud bricks  : Kerpiç  

Niche  : Kavli duvar girintisi, niş  

Nook shaft  : Köşe sütunu  

Nozzle  : Uç  

Ornament  : Tezyinat, motif  

Painting  : Resim  

Panel  : Ayna tahtası  

Parabolic  : Parabol biçiminde  

Parapet  : Dam kenarındaki alçak duvar, korkuluk  

Pattern  : Doku, motif dokusu  

Pavilion  : Cumba  

Pedestal  : Kaide  

Pendant  : Asılı, pandantif  

Petal : Taç yaprağı, çiçek yaprağı, petal  

Pier  : destek, kiriş, duvar vb.'nin düşey basıncını kaldıran yapı elemanı  

Plan, Planning  : Plan, izdüşümü  

Pointed arch  : Ucu sivri kemer  

Polygon  : Çokgen  

Portico  : Kemer altı  

Pulpit  : Minber  

Quarry  : Taş ocağı  

Recess  : Girinti  

Relief  : Rölyef  

Ring  : Helezonlar halinde/ dairesel yükselmek  

Screen ` : Tahta perde, Paravana  

Semi-circular arch  : Yarım daireli kemer  

Shaft  : Bayrak direği, sap  

Shallow dome  : Basık kubbe  

Slant carving  : Eğimli oyma  

Spiral  : Spiral  

Squinch : Köşe kemeri  

Stalactite  : Mukarnas 

Soffit  : Üst eşik  

Stone. St. Masonry  : Taş duvar  

Striped Masonry  : Ablaq, çizgili duvar  

Stucco window grill  : Pencere alçı kafesi  

Tamarisk  : Ilgın  

Tie beam  : Bağlayıcı kiriş  

Tower  : Kule, burç  

Transition zone  : Geçiş bölgesi  
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Trap Door  : Trap door, gizli kapı  

Vault  : Tonoz  

Vestibule : Dehliz  
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SON SÖZ  
 

Kuşkusuz, coğrafi komşuluk, din, dil, gelenek ve görenek, ister Katar'da ister Basra Körfezi 

bölgesinde, geleneksel mimarinin biçimlendirilmesinde büyük rol oynamıştır. Ayrıca yapısal ve 

motifsel öğeleri, yapı malzemesi, maruz kaldığı sorunları da birbirine benzetmiştir.  

Genel olarak Basra Körfezi bölgesinde ve özellikle Katar'da, ister doğa şartlarının etkisi, ister 

art niyet olmadan yapılan ihmal sebebiyle geleneksel evler yıkılmaya yüz tutmaktadır. Buna 

rağmen, bu bölgede yeni şehir planlaması içerisinde hâlâ birçok geleneksel bina mevcuttur. Bunlar, 

yok olmadan önce belgelenmeli ve özen göstermelidir.  

Basra körfezinde ve Katar'da geleneksel mimarların ve atalarımızı bize bıraktığı mirasın 

bilimsel hakkını vermek için bir kitaptan çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Bu işi, atalarımızın, 

Arap çevresinde yapı konusunda ne kadar dirayetli oldukları, araştırmacıları ve mimarları ona 

başvurmaları için gerekli.  

Katar'da ve Basra Körfezi bölgesindeki geleneksel mimari ve bu mimarinin yapısal ve motifsel 

öğelerinin hakkını verdiğimi ümit ediyorum. Hakkını verebildiysem, bu, Allah'ın yardımıyla 

olmuştur. Bazı kusurlarım olduğuysa, kemal, Allah'ındır.  
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