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Abstract 

The bird houses that emerged as a result of the love of the birds of the Turks 
are not usually for big birds such as storks, pigeons, doves, but also for small 
birds in need of protection such as goldfinch, sparrows and swallows. The 
Ottoman period is quite rich for such buildings and its history dates back to 
ancient times. During the Ottoman period, not only mosques, but also 
madrasah, imaret, barracks, inns, tombs, libraries, bridges, schools and 
houses, such as the outside of the buildings on the outside of anyone can not 
be reached. Bird houses, bird lodge, sparrow palace is also known by such 
names. Bird houses built in many species, especially in the late Ottoman 
period, seem to be processed like jewellery. Ayazma and Selimiye Mosques 
are not only the buildings that contain the characteristics of the late period, 
but they are also referred to as bird houses built in palace form. 
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Özet 

Türklerin kuş sevgisi sonucunda ortaya çıkmış olan kuş evleri genellikle 
leylek, güvercin, kumru gibi büyük kuşlar için olmayıp, saka, serçe, kırlangıç 
gibi korunmaya muhtaç küçük cüsseli kuşlar için yapılmış barınaklardır. 
Osmanlı dönemi bu tür yapılar için oldukça zengin olup, tarihi çok eskilere 
kadar dayanmaktadır. Osmanlı döneminde sadece camilerde değil aynı 
zamanda medrese, imaret, kışla, han, türbe, kütüphane, köprü, mektep ve ev 
gibi binaların dış yüzüne kimsenin erişemeyeceği kadar yüksek kesimlere 
yapılmıştır. Kuş evleri, kuş köşkü, serçe saray gibi isimlerle de anılmaktadır. 
Pek çok türde yapılan kuş evleri özellikle Osmanlı geç dönemde adeta 
mücevher gibi işlendiği görülmektedir. Ayazma ve Selimiye Camileri geç 
dönemin özelliklerini bünyesinde barındıran yapılar olmasının yanı sıra 
cephelerinde bulunana adeta saray şeklinde yapılmış kuş evleri ile de 
anılmaktadır. 
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1. Giriş 

“Geç Dönem” olarak adlandırılan yüzyıllar 18. ve 19. yüzyıl şeklindedir ve bu 
yüzyıllar Osmanlı İmparatorluğu’nda gerek askeri, gerek sosyo-kültürel gerekse 
mimari alanda kendini hissettirmiştir. Mimari alanda yaşanılan bu değişim ise 
İmparatorluğun her kentinde karşımıza çıkar. Özellikle payitaht olan İstanbul’da 
ise bu süreç diğer kentlere oranla daha baskın olarak yaşanmıştır. 

Geç dönem Osmanlı Tarihi ve yakın tarihimizde Batılılaşma adı verilen ve kökeni 
III. Selim dönemine kadar götürülmekle beraber esas olarak Tanzimat’la başlayan 
süreç ise Batı’dakinden farklı bir şekilde zuhur etmiştir. Reform hareketleri, 
modernleşme, laikleşme gibi kavramlarla da ifade edilen bu süreç, Batı’daki gibi 
kendiliğinden ve bağımsız bir gelişimin ürünü olmamıştır (Timur, 1985: 139).  
Osmanlı’nın özellikle de İstanbul’un batılılaşması önce tepeden gelen istekler, 
sonra sosyal yapı değişmeleri, ekonomik şartların zorlaşması ve bunların yanı sıra 
da kurumların yenileşmesi yoluyla gerçekleşmiş ve fiziksel çevresini de 
oluşturmuştur. İstanbul’un Tanzimat’la birlikte Batı’nın eksenine giren aydınların 
hatta sultanların etkisinden her yeniliğe açıldığı doğrudur (Kuban, 1988: 31). 
Bundaki etkenlerden biri; 18. yüzyılda biçimlenmeye başlayan yenidünya görüşü, 
özellikle III. Selim ve II. Mahmut gibi yeniliğe dönük padişahlar tarafından resmen 
onaylanmasıdır. Ancak, eski yöntem ve kurumların yerlerine yenileri konuldukça 
eskileri tamamen terkedilmemiş, İslami normların toplum ve siyaset hayatında 
devam edegelen etkilerden ötürü Batılılaşma kısmî olabilmiştir (Heper, 1985: 
245). 

Osmanlı mimarlığındaki kısmî de olsa gerçekleşen batılılaşmayı, Osmanlı 
yaşamındaki batılılaşma öğelerinden bağımsız düşünmek tümüyle olanaksızdır. 
Batılılaşma süreci başlangıçta yavaştı 1721’de Fransa’dan dönen Osmanlı elçisi 
birlikte saray çevrelerine, batılı öğelerini ve anlayışını getirmiş ve bu ilgiyle 
izlenmiştir. Başlayan bu değişim mimari alanda da kendini göstermiştir (Yavuz-
Özkan, 1985: 1078). Bu dönemdeki mimarlık alanında çalışan mimarların hemen 
hemen çoğu Osmanlı Gayri Müslim tebaadan olan ya da Batı ülkelerinde eğitim 
gören mimarlar ile yurt dışından getirilen yabancı mimarların yapı üretim 
alanındaki çabalarıyla, yeni mimarlık akımlarını somutlaştırmışlardır (Ural, 1974; 
10). Klasik dönemin sonrasında gelen ve batının etkisi ile alışılagelmişin dışında 
değişik görünümlü eserler, önceleri sadece Avrupa taklitçiliği olarak görülmüş, 
ancak zamanla eserlerin çoğalması sonucu halk bu türü alışarak sevmiştir (Aksoy, 
1977: 128). Ne var ki, 18. Yüzyıl’da bazı Türk mimarları kökeni batı olan bu 
üslupların ürünlerinin, yapılarının ortaya konulduğu ülkelere gidip incelemelerde 
bulunmamışlar, sadece Türkiye’ye gelmiş batılı mimarların uygulamalarını dikkate 
almışlar ya da batı kitaplarından yararlanmak suretiyle uygulamalarda 
bulunmuşlardır (Cezar, 1991: 480). Genellikle de yaptıkları bu uygulamaları 
yapıların planlarından ziyade süslemelerde görürüz. Dolayısıyla da batılılaşma 
hareketi ile birlikte Osmanlı mimarisine giren başta barok, rokoko, ampir olmak 
üzere eklektisizm, neo-klasik, art nouveau, art deco gibi batılı üslupların Osmanlıya 
girmesiyle beraber mimari farklı bir gelişim çizgisi göstermiştir. Aynı üslupların 
batıdaki uygulamaları ile Osmanlıda ki uygulamaları da farklılık gösterir. Örneğin; 
Avrupa baroğunda hiç görülmeyen palmetler ve doğal çiçekler Türk Baroğunun 
belirgin özellikleri arasına girmiş olup, klasik üsluptan farklı olarak abartılı olarak 
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yapılmasıdır. Buna dayanarak diyebiliriz ki; Osmanlı, bahsedilen bu üslupları 
aynen kopya etmemiş, kendi kültür potası içerisinde özümseyerek kendine has 
Türk Barok Üslubunu yaratmıştır.  Osmanlı’da İmparatorluğun emin gücü ile Batı 
sanatının üslup özelliklerinin birleşmesi sonucu, Osmanlı’nın geç dönemini 
sanatsal zenginlikleri arttırmaya yönelik bir ilişki olarak değerlendirmek gerekir. 
Diğer taraftan bu dönem Osmanlı’nın toprak kaybettiği yıllar olmasına rağmen, 
tüm yaşanılan olaylar sanat sentezi ile birleşmesi ve yorumlanması sonucu ortaya 
konulan başta İstanbul Camileri olmak üzere tüm yapılar bezeme sanatının nadide 
örnekleri olarak günümüze kadar gelmiştir. Bu da bize göstermektedir ki, barok, 
rokoko gibi batı kaynaklı üslupların uygulamasında bile geleneksel Türk motifleri 
ve yapı tiplerinden vazgeçilmediğidir. Klasik Osmanlı mimarisindeki plan tiplerinin 
uygulanması ve Osmanlı’ya özgü motiflerin kullanılmasında bir 18. yüzyıl yapısı 
olan Hekimoğlu Ali Paşa Camisi güze bir örnektir. Batılı öğelerin belirginleştiği 
yapı ise Nuruosmaniye Camisi’dir. Camilerin yanı sıra türbeler, çeşmeler, sebiller, 
konutlar, saraylar, kamu binaları ve mezar taşlarında da barok, rokoko, ampir ve 
daha pek çok batılı unsurların karşımıza çıktığı görülmektedir. Hekimoğlu, Yeni 
Valide Camisi gibi pek çok camide görülen, geleneksel mimari düzenler üzerine 
yeni bir bezeme anlayışının sadece motifler üzerine iliştirilmesiyken, 
Nuruosmaniye camisi ile başlayan batılı unsurların planlarda eğrisel çizgilerin 
denendiği görülür. Bu zamana kadar hemen hemen her zaman sivri biçimli olan 
taşıyıcı kemerler yerine yarım daire kemerler kullanılır. Geniş iç bükey profiller, 
ikili ve üçlü profiller arasında çok belirgin boyut farkları, kuvvetli gölgeli geçişlerde 
kendini belli eden bir silme düzeni artık yeni kent dokusunda yerini almıştır 
(Kuban, 1995: 289). Osmanlı mimarisini etkileyen ve nüfuz eden batı kültürü 
İstanbul yapılarında da hızlı bir değişime neden olduğu gibi, Osmanlı’nın her 
alanına ve diğer şehirlerindeki batılılaşma hareketine de bir ivme kazandırmıştır. 

2. Kuş Evleri 

Türk mimari sanatının güzel örneklerinden biri olan “Kuş Evleri” diğer adı ile “Kuş 
Köşkleri” yada “Serçesarayları” dır. Sanat değeri taşıyan büyük binaların saçak 
altlarına ve duvar köşelerine kuşların barınmaları için taştan yapılmış gayet zarif 
evciklerdir. Hatta bazı örnekleri basit bir ev olmaktan öte köşk hatta minyatür bir 
saraydır.  

Kuş evleri yapıların süsleri olup, en çok İstanbul yapılarında karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle ahşap evlerde bulunanlar gerçekleşen yangınlar neticesinde 
maalesef yanmıştır. Ancak kâgir olan yapılarda bulunanlar günümüzde taş tezyinat 
sanatının güzel birer örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Şapolyo, 1968: 12). 
En güzel ve muhteşem örneklerini İstanbul’daki abidelerin cephelerinde yer 
almasına rağmen bu kuş evlerinin sadece İstanbul ve çevresine ait olmayıp, Doğu 
Bayezıd, Tokat, Amasya, Kayseri, Niğde, Antakya, İzmir, Bolu, Bursa, Tekirdağ, 
Kırlareli, Edirne, Filibe, Tırnova gibi Anadolu ve Rumeli sokaklarında da binaların 
süslendiği görülmektedir (Önge, 1992: 54).  Eskiden duvarlarda görülen bu küçük 
kabartma yapıları büyük yapının küçük bir örneği, planı sanılırdı. Hâlbuki yapı ile 
ilgisi olmayan bu güzel motiflerin Türk sanatına özgü öğeler olduğu ortaya 
çıkmıştır (Aksel, 1968: 4722). Bu kuş evleri Türklerin sadece mimarlığımızın 
inceliklerinin kanıtı olmayıp, aynı zamanda başta kuşlar olmak üzere diğer 
hayvanlara da verdiği değeri ortaya koymaktadır. Bu kuş sevgisinin dinle alakalı 
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olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Cengiz Bektaş’ın Malik Aksel’den aktardığına göre 
“ Güvercinlerin, kumruların cami ve şadırvanlar etrafında, sundurmalarda Hu Hu 
diye dem çekip baş eğmeleri halk arasında Tanrı’nın adını zikretmeleri, anmaları 
manasına geldiğinden kutsallıklarına inanılır, bunların avlanmaları günah 
sayılırdı…” (Bektaş, 2003:23). 

Kuş evleri leylek, güvercin, kumru gibi büyük kuşlardan ziyade serçe, saka, 
kırlangıç gibi korunmaya muhtaç küçük cüsseli kuşlar için yapılmış barınaklardır. 
Anadolu’da hayvan sevgisinin de birer göstergesi olan bu yapıların tarihi oldukça 
erken tarihlere kadar uzanır. Osmanlı dönemi, bu tür yapılar açısından çok 
zengindir (Barışta, 2000: 133). 1375’lerden sonra inşa edilen cami, medrese, 
imaret, kışla, han, türbe, kütüphane, köprü, mektep ve ev gibi binaların dış yüzüne, 
kuşların can düşmanları ve insanların erişemeyeceği kadar yükseklikteki 
kesimlerine, örneğin; saçak kornişinin altlarına, kubbe ağırlık kulelerinin dış dikey 
yüzlerine bu kuş evlerini yapmışlardır. Bu mimari öğeler sadece kuşların yuvası 
olmayıp, bulundukları yerin de süsü oldular. Kuş evleri yapılış şekilleri ve mimari 
kompozisyonları bakımından taş veya almaşık duvar etine oyulan yuvalar, ya da 
duvar etine monte edilen yüksek kabartma niteliğinde farklı malzeme ve 
tekniklerle yapılmış küçük boyutlu mimari tasarımlar şeklinde iki grupta 
toplanabilir.  

Birinci grup kuş evleri; çeşitli yönlere oturtulmuş tuğlalarla oluşturulmuş hücreler 
veya taş duvar yüzeyine oyulmuş, girişi küçük kemerlerle sağlanan gözler 
halindedir. Yani, birinci grubu oluşturan türler, üzerinde bulundukları kâgir 
binanın cephe kaplaması arasında özel olarak bırakılmış tek veya yan yana birkaç 
küçük delikten ibarettir. Bazılarının önünde kuşların konması için konsol şeklinde 
sahanlıklar bulunur. 

İkinci grup kuş evlerine gelince; bu türler duvar eti arasına yerleştirilmiş bir 
konsol üzerine oturtulmuş ya da duvar içinden gelen demir çubuklarla bağlantılı 
mimari maketler olarak yapılmıştır. Bu tiplerin, konsollar üstünde cumba gibi 
ileriye doğru uzanan cepheleri, bazen kemerli kapılar ve kafesli pencerelerle 
süslenmiş, üstleri çatı veya kubbelerle örtülmüştür. Tek katlı köşk veya yalılara 
benzeyen kuş evlerinin yanı sıra, ön cepheleri sütunlar üzerinde yükselen revaklar 
ve birbiri üstünde balkonlarla süslenmiş çok katlı saray veya sahil saray benzeri 
harikulade güzel olanlar kadar, tek katlı ama çift gözlü ev köşkü benzeri 
yapılanlara da rastlanır (Özel, 1998: 64-65). 

İstanbul’un en zengin kuş evleri koleksiyonuna sahip eserlerden biri 1760 tarihli 
Ayazma Camisidir. Cami Üsküdar’da Şemsipaşa ile Salacak semtleri arasında 
Marmara’ya karşı bir tepede, kız kulesinin hemen karşısında yer alır. Cami, III. 
Mustafa tarafından 1732 yılında ölen annesi Mihrişah Emine Sultan ile büyük 
biraderi merhum Şehzade Süleyman adlarına yaptırılmış olup, mimari Mehmet 
Tahir Ağa’dır (Eyice, 1991: 230). Caminin Ayazma ismini alması inşaat sırasında 
burada bir Ayazma’ya (kutsal su) rastlanılmasından ileri gelmektedir ( Ülgen, 
1966: 22). Cami aslında sıbyan mektebi, hamam, imaret, çeşme ve 
muvakkithane’den oluşan bir külliye olarak düzenlenmesine rağmen, bugün 
sadece cami ve çeşmesi ayaktadır (Koçu, 1960: 1505). Barok üslubun en iyi 
izlendiği yapılardan birisi olan Nuruosmaniye Camisine en yakın üsluptaki cami de 
Ayazma camisidir. Aralarındaki fark ise, Ayazma camisinde korniş ve gömme 
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ayaklar çıkıntılı olmayıp, Nuruosmaniye camisideki kadar da abartılı değildir.  
Diğer bir fark ise Nuruosmaniye daha plastik bir etkiye sahip olup eğriseldir, 
Ayazma’da hatlar ise kırıktır. Barok ve Rokoko özellikleri olan S ve C kıvrımlar, 
akantus yaprakları, eğrisel hatlar, istiridye kabuğu, klasik Osmanlı hatta Selçuklu 
motifi olan palmetlerin barok üsluba uygun olarak abartılı yapılması gibi hususlar 
caminin kapısında, pencerelerinde, sütun başlıklarında, mükebbirelerinde, 
mihrabiyelerinde, minaresinde, kemerlerde, abdest musluklarında ve kuş 
evlerinde izlenmektedir. 

Kuş evi müzesi de diyebileceğimiz Ayazma camisinde her biri farklı konumda inşa 
edilen serçe saraylarından toplamda on yedi adet olduğu görülür. Kimisi kısmen iyi 
durumda olan bu kuş evlerinden bazısı da oldukça harap durumdadır. İçlerinden 
batı cephesine konumlanan kuş evi anıtsallığı ile diğerlerinden ayrılır. Bu köşk 
alttan üste doğru genişleyen, dört katlı, çıkmalı, dikdörtgen cepheli olup, adeta bir 
külliye niteliğindedir. Çok sayıda konsol bulunmaktadır. İleriye taşkın orta kısımda 
üç yuvarlak kemerli fakat daha büyük ölçüde pencereler vardır. Pencerelerin içleri 
baklava motifinin değişik şekilde dizilmesiyle doldurulmuştur.  Pencerelerin 
üzerinde bir korniş ve bunun da üzerinde üst katın balkonu vardır. Balkon yanlara 
doğru taşmış olup, üzerindeki mimari de buna uygundur. Burada yuvarlak kemerli 
küçük pencereler yer alır. Pencerelerin üzerinde yine bir korniş ve dışarı taşkın 
saçak vardır. Üst örtüsü tonozdur. Üzerine büyük bir hilal yerleştirilmiştir. Köşkün 
yan mekânları da aynı tarzda inşa edilmiştir. Bunlar dar mekanlar olup, kubbe ve 
alemleri de küçüktür (Fotoğraf-1). 

Diğer bir kuş evi de caminin güney duvarına, konsollara oturan iki kat olarak inşa 
edilen serçe sarayıdır. Orta mekân ileriye doğru cumba şeklinde taşkındır. Alt katta 
yuvarlak kemerli üç kapı vardır. Üst kısımları kademeli korniş şeklindedir ve 
üzerinde iki kısa sütuna oturan basık yuvarlak bir kemer yer alır. Kemerin 
sütunlara oturduğu yastık kısmı belirgindir. Alınlık şeklini almış olan kemerin iç 
yüzü baklava motifleri ile dolgulanmıştır. Alınlığın üzerinde ileriye doğru taşkın bir 
saçak vardır. Saçağın üzerinde ise basık, üstten kesilmiş bir soğan kubbe ve 
tepesinde de âlem vardır. Sağ ve sol mekânlar aynıdır. Sağ bölümdeki kemerin 
içinde baklava şemalı alınlık olduğu halde sol kemerin içi düzdür. Alt kat kemerleri 
yuvarlak, üst kattakiler ise sivridir.  Köşkün sol tarafında simetriyi bozan ayrı bir 
mimari vardır. Ortadaki düz konsoldan anlaşıldığına göre bu ayrı mimaride diğer 
bölümlere bağlanmaktadır  (Fotoğraf-2).  

Caminin güney duvarındaki bir diğer kuş evininde yuvarlak kemerli kapıları vardır. 
Kapıların üzerinde kalın bir korniş bulunur. Kornişin üstü, balkon şeklinde 
yapılmıştır. Sütunların başlık kısımları kademe kademe genişleyerek saçak 
hizasına kadar yükselmiştir. Geniş saçağın üzerinde de şekilleri pek anlaşılmayan 
ve üzerlerinde âlemleri bulunana kubbeler bulunur. Yan mekânlar geride kalmıştır. 
Köşkün iki yanında konsollara oturan bir balkon ve geride ikişer yuvarlak kemerli 
pencereleri olan bölümler vardır. Bunlarda simetrik olarak yerleştirilmişlerdir 
(Fotoğraf-3) 

Batı cephesinde bulunan hünkâr köşkünde pencerelerin üstündeki tahfif kemerleri 
içinde kalan boşluklar dahi kuş evi olarak kullanılmıştır (Önge, 1992: 54) 
(Fotoğraf-4). 
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Sonra caminin doğusunda yer alan hünkâr köşkünün altında Tulumbacılar sokakla 
Mehmet Paşa Değirmeni sokağa bakan köşede kûfeki taşından yapılmış ve bir 
konsol üzerine yerleştirilmiş konsolla iki katlı, âlemle taçlandırılmış, saçaklı, beşik 
çatılı çardak biçiminde bir kuş evi vardır. Yan tarafında bulunan yuvarlak kemer 
biçiminde bir gözden girilen bu evin ön cephesi ikiye ayrılarak yatay ve dikey 
olarak tasarlanmış dörder sıra ajur tekniğinde taştan baklava dilimi şebekelerle 
bezenmiştir. Yazlık bir mescit niteliğindeki evi taşıyan konsolun üç desteği arasına 
yuvarlak kemer biçiminde iki göz yuva yapılmıştır (Fotoğraf-6). 

Aynı cephede zemin kat penceresinin kemer alınlığı içine yuvarlak kemer 
biçiminde üç göz yapılmıştır.  Önündeki bir platformla birbirine bağlanan bu 
yuvanın yanı sıra, en solda tuğlaya bir yuvarlak kemer gözü oyularak yapılmış bir 
yuva daha vardır.  Bu kuş evi, tek gözlü, barok bir özellik olan ve genellikle geç 
dönem camilerinin mükebbire altlarında gördüğümüz, yuvarlak hatların aşağıya 
indikçe incelmesi şeklinde yapılan bir konsol ile tasarlanmıştır. Her iki kuş evinin 
arasındaki ev ise dikdörtgen bir göz biçimindedir (Fotoğraf-5).  

Caminin doğu ve batısında bulunan avluya giriş portalleri de çok sayıda kuş evi ile 
süslenmiştir. Bunlardan batı portalinin ön tarafında birer gözlü, önünde 
sundurması bulunan üstü tonozla örtülü iki kuş evi bulunmaktadır (Fotoğraf-7). 
Portalin camiye bakan yüzünde ise duvara oyulmuş bir çift kalkık kemer biçiminde 
yapılmış kuş evleri de basit ama kuşlar açısından oldukça kullanışlıdır (Fotoğraf-
8). Aynı portalin yan cephesinde; önünde tırnaklı konsol bulunan yuvarlak kemerli 
tek gözlü olarak tasarlanan kuş evi de oldukça sade kuşlar açısından da kullanışlı 
olarak tasarlanmıştır (Fotoğraf-9). Batı portalinde en dikkat çekici, detaylı olarak 
tasarlanış kuş evi kuzey yönünde bulunmaktadır. Ortada düşey çıkmalı, iki katlı ve 
on gözlü olarak yapılmıştır. İki destekli konsol üzerine oturtulmuş serçe saray, 
ortada yuvarlak yuvarlak kemer biçiminde bir portal ve yanlarda birer yuvarlak 
kemerle süslenmiştir. İkinci katta iki sütunu birbirine bağlayan sağır bir kemer 
gözü içine yuvarlak bir kemer daha oturtulmuştur. Hem birinci hem de ikinci 
kattaki benzer uygulamayı ortadaki çıkmaların her iki yanında da görmekteyiz. 
Tonoz ile örtülmüş bu evin ana mekânının yanı sıra birinci katın yanlarında üçer 
adet destekli konsollara oturan, önünde birer platform bulunan ikili yuvarlak 
kemer girişli yuvalar bulunmaktadır (Fotoğraf-10). 

Caminin doğu yönündeki portalde ise dört adet kuş evi bulunmaktadır. İkisi ön 
cephede bulunan bu kuş evlerinin diğer ikisinden biri camiye bakan cephededir 
diğeri de portalin yan tarafında bulunmaktadır.  Ön cephede bulunan iki kuş evi 
tarzı ve detayları ile diğer ikisinden ayrılmaktadır.  Bunlar birbirine çok 
benzemesine rağmen detaylarda birbirinden ayrılmaktadır. Her ikisi de kûfeki 
taşından yapılmış evin ön cephedekileri konsollara oturtulmuş iki katlı, saçaklı, 
tonoz ile örtülü köşkler biçimindedir. Beş kenarlı cephesi bulunan kuş evi; ön 
cephesinin ortasında yuvarlak bir kemer gözü içinde altta kalkık kemer gözü ile 
oluşturulmuş iki giriş, üstte bir rozet pencere yer alır. Yan cephelerinde ise altta 
birer kalkık kemerle onların üstünde de birer rozet pencere görülmektedir. 
Köşkün iki tarafında yapıya bitişik duvar etine oyulmuş altta birer kalkık kemer 
üstte ise birer rozet pencere bulunmaktadır (Fotoğraf-11). 

Aynı cephede simetrik olarak yapılmış diğer kuş evi de beş kenarlı cephesi olup, 
ortada bir yuvarlak kemer içinde k kalkık kemer üstte bir yuvarlak kemer vardır. 
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Yan taraflarda altta birer kalkık kemer üstte bir tarafta yuvarlak kemer, diğer 
tarafta rozet pencere görülmektedir. Bu kuş köşkünde de iki yönde yapıya bitişik 
duvar etine oyulmuş, altta birer kalkık kemer üstte birer yuvarlak kemer gözü 
yapılmış olup, her iki kuş evinin tonoz olan çatıları palmet motifi ile son bulur 
(Barışta, 2000: 80). (Fotoğraf-12). 

Doğu portalin yan cephesinde üstü dar saçaklı bir kubbe ile örtülü, tek katlı bir kuş 
evi bulunmaktadır. İki yuvarlak kemer gözüyle girilen evin önünde bir platform 
vardır. Diğer kuş evlerinden farklı biçim ve konumda tasarlanmış bu evin 
kubbesinde de âlem görülmektedir. Yapıdaki tüm kuş evleri kabartma tekniğinde 
yapılmıştır (Fotoğraf-13). 

İstanbul’da kuş evlerinin yoğun olduğu yapıların Ayazma Camisi gibi genellikle 
hanım sultanlar tarafından yaptırılmış veya onların adına yaptırılan eserlerde 
karşımıza çıktığı görülmektedir. Ayazma camisinin adeta bir kuş evi müzesi 
olmasının nedenlerinden birisi de III. Mustafa’nın ölen annesi Mihrişah Emine 
Sultan ile biraderi merhum şehzade Süleyman adına yaptırılmış olmasından 
kaynaklanabilir (Eyice, 1991: 230) 

Bir diğer göz alıcı kuş evlerinin olduğu yapı da Selimiye Camisidir. Üsküdar 
ilçesinde bulunan caminin bir kısmı Selimiye kışlası içerisinden yer aldığından belli 
bir bölümü halka kapalı idi. Yakın tarihe kadar Genelkurmay’dan alınan özel 
izinlerle caminin fotoğrafları çekilirken şimdi cami tamamen halka açık olarak 
hizmet vermektedir. Mimarının belli olmadığı ancak Nurettin Efendi’nin baş mimar 
olduğu döneme rastlamakla beraber, bu yapıyla ilgi derecesini belirtecek kesin bir 
belge bulunamamıştır (Batur, 1988: 376). III. Selim tarafından 1802-1805 yılları 
arasında yaptırılan cami yapı bakımından Nuruosmaniye ile başlayan akıma bağlı 
olarak inşa edilmiştir. Belirgin askı kemerleri, kasnak, gömme ayaklar ve bu 
ayakların kıvrımlı profili, korniş Nuruosmaniye’deki uygulamalar ile aynıdır. Esas 
kütlesi itibarı ile ayazma Camisin andırır ( Kuban, 1954: 33). 

Caminin güney cephesinde kemeri taşıyan karşılıklı iki ayağın iki silme kuşağı 
arasına birer kuş evi yerleştirilmiştir. Kûfeki taşına yapılmış bu evler yuvarlak 
konsollar üzerine oturtulmuştur. Biri saray biri mescit biçimindeki bu evlerin dışa 
doğru yarı yuvarlak taşıntılı birer köşk kasır biçiminde tasarlandığı görülür. 

Güneydoğu cephenin sol tarafındaki kuş evinin, iki tarafında revaklar bulunan, 
yuvarlak hatlı, taşıntılı cepheli, üstü hareketli saçaklı kubbeli, tek katlı bir yapıdır. 
Bu kuş evi altlı üstlü yerleştirilmiş on iki adet pencere ile aydınlatılmıştır. Burada 
dışa doğru taşıntılı orta kısımda gömme ayaklar arasında iki sıra olarak 
tasarlanmış yuvarlak kemerden oluşan dörder şebekeli pencere, yanlarda ise 
yuvarlak kemer biçiminde üst üste birer vitray pencere vardır. Yapının iki 
tarafında benzer dört pencere ile bezenmiş iki katlı birer ünite ve buna merdivenle 
çıkılan bir revak, revağın önünde ise sütunla revağa açılan bir kapı görülmektedir. 
Kuş evinin sağ tarafındaki merdiven ve önündeki sütun kırılmış olduğundan örtü 
sistemi ve saçak açıkça gözlenebilmektedir (Fotoğraf-14).  

Güneydoğu cephenin sağ tarafındaki kuş evinin yuvarlak hatlı, taşıntılı cepheli yapı 
ise hareketli gövde strüktürü ve kubbelerinin yanı sıra pencerelerindeki ince 
işçiliğiyle dikkat çekmektedir. Burada yirmi pencere ile aydınlatılmış hareketli 
saçak üstünde yükselen kubbeli âlemle taçlandırılmış mescit biçiminde bir yapı 
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vardır. İki tarafındaki merdiven kalıntıları bulunan bu yapı iki katlıdır ve girişi yan 
taraftadır. Bu kuş evinin orta ve yan kısımları yuvarlak kemerli pencerelerle 
yapıldığı görülür. Üst kattaki pencerelerin kalkık kemer biçiminde yapılmış olduğu 
izlenmektedir. İki katın pencereleri de şebekelidir. Mescidin yan cephelerinde 
benzer pencereler ve birer kapı bulunmaktadır. Bir kafes gibi tasarlanmış yapının 
üstünü taçlayan üç kubbe de yuvarlak kemer biçiminde pencerelerle 
aydınlatılmıştır (Barışta, 2000: 101). (Fotoğraf-15). 

Rokoko tarzında zarif kökleri andıran bu kuş evleri pencerelerin bir kısmı süs 
olarak yapılmış olup, bir kısmı da kuşlara barınak olmuştur. 

3. Sonuç 

İlk örneklerini Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başladığı zamandan itibaren 
yapımına başlayan kuş evleri, cami ve evlerin yanı sıra türbe, han, köprü, saray, 
medrese, imaret gibi pek çok yapıda kullanılması Osmanlı’da “İnsanı yaşat ki devlet 
yaşasın” değil “ alemi yaşat ki devlet yaşasın” felsefesini temel alındığının en büyük 
göstergelerinden birisidir.  Yüzyıllardır süregelerek zenginleşen bu gelenek, gerek 
biçim, gerek kullanılan malzeme, gerek yapıdaki konumları itibariyle tek düze 
olarak yapılmamış olup, her dönemin kendine has özelliklerinin de sadece cami ve 
müştemilatına değil en küçük detay olan kuş evlerine bile yansıdığını görmekteyiz. 
Bu kuş evleri tüm dünyada Japonya haricinde yalnızca Türk coğrafyasında yapılmış 
olması önemli bir detaydır. Ancak Türklerin kuş evlerini ayıran en temel özellik 
Anadolu’da yapılanların sadece birer oyuk değil adeta birer biblo zerafetinde 
yapılmış olmasıdır.  Ne var ki; Osmanlı mimarisinde yapılan bu yapı öğeleri 
günümüzde bakımsızlık, elverişsiz çevre koşullarına maruz kalmaları nedeni ile 
zamanla çatlama, kırılma ve dökülmeler olmuştur.  Söz konusu sadece kuş 
evlerinin tahribatı olmayıp, ayı zamanda özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren doğanın kuşlara sunduğu yaşama alanlarına müdahale edilerek 
kirletilmesi neticesinde kuşların hızla çevremizden uzaklaştığı görülür. Bununla 
birlikte, günümüze baktığımızda kuş beslenme ve kuş evleri geleneğinin başka bir 
boyutta kısmen az olsa bile halen sürdürülme çabasının devam ettiğini görürüz. 
Belediyeler, bazı kamu kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, okullar 
genelde ahşaptan ya da geri dönüşüm malzemelerinden (süt ve yoğurt kapları) 
yapılan ev mimarili kuş evleri park, bahçe, okul duvarlarına ve bazı ormanlık 
alanlara yerleştirildiği görülür. Hatta büyük şehirlerde tarihi mekânların büyük 
avlu ve bahçelerinde, meydanlarda güvercinleri besleme geleneği hâlâ devam 
etmektedir. 

 Ayazma, Selimiye ve pek çok tarihi mekânlarda görülen bu kuş evleri aynı 
zamanda Türk İslam medeniyetinin değişime açık, doğaya, hayvana sevgi ve saygılı 
olan dönük yüzünün mimaride taçlanması olarak da yorumlayabiliriz. 
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Ekler 

Fotoğraf-1 : Ayazma Camii, batı duvarındaki kuş evi 

 
 

Fotoğraf-2 : Ayazma Camii, güney duvarındaki köşk şeklindeki kuş evi 
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Fotoğraf-3 :Ayazma Camii, güney duvarındaki diğer kuş evi 

 
Fotoğraf-4 : Ayazma Camii, batı cephesindeki hünkâr köşkü pencerelerinin üstünde 

tahfif kemerleri içindeki kuş evi 
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Fotoğraf-5: Ayazma Camii, Hünkâr köşkünün zemin ve yanındaki kuş evleri 

 
 

Fotoğraf-6: Ayazma Camii, Hünkâr köşkü altındaki kuş evi 
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Fotoğraf-7: Ayazma Camii, Batı portalinin ön cephesindeki bir kuş evinden detay 

 
 

Fotoğraf-8: Ayazma Camii, Portalin arka tarafındaki kuşevi. 
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Fotoğraf-9: Ayazma Camii, batı portalinin yan cephesi 

 
 

Fotoğraf-10: Ayazma Camii, Portalin kuzey yönündeki yan cephesindeki serçesaray 
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Fotoğraf-11: Ayazma Camii, Doğu cephesi portalinin ön cephesinden detay 

 
 

Fotoğraf-12: Ayazma Camii, Doğu cephesi portalinin ön cephesinden detay 
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Fotoğraf-13: Ayazma Camii, Doğu portalinin yan cephesinden detay 

 
 

Fotoğraf-14: Selimiye Camii, güneydoğu Cephenin sol tarafındaki kuş evi (H.Ö.Barışta - 
Osmanlı İmparatorluğu Dönemi İstanbul’undan Kuş Evleri, s.100) 

 
 
 
 
 
 

  



Journal of Current Research on Social Sciences, 2019, 9 (4), 41-58.  57 
 

Fotoğraf-15: Selimiye Camii, güneydoğu Cephenin sağ tarafındaki kuş evi 
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