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A TÖRÖK KOR MŐVÉSZETE A BALKÁNON 

A 15.–16. századi balkáni muszlim mővészet a szeldzsuk török hagyományokat és a bizánci 
keresztény eredményeket ötvözte. Az építészetet a négyzetes alaprajzú terek jellemezték, s 
ezeket változatos kupolatípusokkal fedték. A törökök a Balkánon gyakran dolgoztak 
szamárhátíves árkádokkal és ablakokkal. Az ottománok a vallási funkciójú épületek 
tervezését támogatták, hiszen ezek a muszlim hit és a saját életmódjuk terjesztésének, 
népszerősítésének a legfıbb eszközei voltak. Mindemellett a területek bégjei és pasái, 
valamint maga a szultán is a városok török kereskedelmének megfelelıen bazárokat és 
szálláshelyeket, karavánszerájokat rendelt, saját maguknak pedig síremlékhelyet, illetve 
palotákat építettek.  A társadalmi középületek közé sorolhatóak a törökfürdık, amelyeket 
szintén elıszeretettel emeltek. A Balkánon bizonyos országokban, például Bosznia- 
Hercegovinában a lakosság többsége muszlim, ezért az ottomán építészeti hagyományok a 
mai napig hatással vannak az új építkezésekre.  

A vallás gyakorlásához a funkcióban megfelelı épületekre volt szükség. A mecset, az 
ünnepi imaház a napi ötszöri imának színhelye. A dzsámi funkciójában magasabb rangú, 
mivel a pénteki ima, vagyis a fıima csak itt mondható el. A legtöbb településen csak egy 
templom töltheti be a dzsámi funkcióját, a többi mecsetként mőködik. A nagyobb városok 
önálló negyedekre, mahallékra oszlottak. Minden egyes mahalléhoz egy dzsámi és több 
mecset tartozik. A dzsámik és a mahallék általában azonos elnevezést kapnak, névadójuk az 
építtetı, aki egyben a város (rész) vezetıje, helyi pasa, vagy bég. A török templomok 
térszervezése a vallási liturgiának megfelelıen szervezıdött. Így az imákhoz a minaretbıl a 
müezzin szólítja meg a hívıket. A mecsetek a dzsámikhoz képest gyakran egyszerőbb 
építmények, nem minden esetben tartozik hozzájuk minaret. Az épület elıtt álló cseszme, 
vagyis csorgókút elısegíti a hívı számára az ima elıtti lelki és testi megtisztulást. A 
cseszmék gyakran világi célt is kielégítettek, városi díszkutak is lehettek. Ezt követıen a 
hívık megszabadulva a lábbelijüktıl érkeznek a templom elıcsarnokába.  Az elıcsarnokból 
nyíló bejárat felett gyakorta olvasható a Korán elsı fejezetének nyitómondata: „Allahnak, az 
irgalmasnak és a könyörületesnek nevében…” A dzsámik és a mecsetek többsége négyzetes 
alaprajzú és egyterő. A belsı terükben helyet kap a kibla fal, ebbe mélyed bele a mihrab, 
amely gyakran sztalaktitos díszítéső. A mihrab egy délkeleti irányba mutató fülke, amelynek 
tájolása a hívınek megmutatja Mekka irányát, mivel a vallás elıírása szerint imakor e felé 
kell borulnia. „Az ún. mihrab kissé emlékeztet a keresztény templom szentélyére.”  Az ima a 
szószékrıl, vagyis a mimbarrıl hangzik el. A szószék mindkét vége ajtóval zárul, a köztes 
szakaszt egy emelkedı lépcsısor köti össze. A Korán olvasásához a rahlét vagyis 
gyöngyház-berakásos könyvállványt használtak. A templom északnyugati sarkába kerül a 
mahfil, a nık számára fenntartott karzat. Mivel az iszlám tilalma szerint a Korán személyeit 
nem lehet ábrázolni, így arabeszk motívumok és végtelenszerőnek ható vonalak adják a 
díszítést. A belsı berendezés részei továbbá a szınyegek, a gyékények és a világítást nyújtó 
gyertyák.  

A török templomon túl a további vallási épület a türbe, amely temetkezési 
építményként funkcionál és nevesebb személy esetén felette mauzóleumot, vagyis 
síremlékhelyet emelnek. A dzsámik és mecsetek közvetlen közelében medreszék, vagyis 
kolostoriskolák állnak.  

A bizánci mővészet tendenciáihoz hasonlóan az Oszmán Birodalomban is a fıvárosi 
mővészet lett a mérvadó. Isztambulban a 15. század végétıl óriási építkezés vette kezdetét. 
A következı században az udvari fıépítész a törökkor legnagyobb mestere, Mimar Szinán 
volt. Szinán új építészeti vívmánya a speciális csigalépcsı volt. Magáévá tette a Hagia Sophia 
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eredményeit is és ennek megfelelıen alkalmazta a monumentális kupolás szerkezeteket. 
Szinánból és tanítványaiból egy igazi mőhely verbuválódott. A szináni iskola nemcsak a 
birodalom fıvárosában és környékén dolgozott, hanem a Balkánon és Budán is megfordult. 
A szináni mőhely építményeit harmonikus elrendezés, kıvel történı építkezés, isztambuli 
mértékrendszer használata és a monumentalitás jellemezte. A balkáni építészeti alkotásokat a 
mőhelyen kívül is csak fıvárosi mesterek tervezték, amelyeket azonban már helyi 
kımővesek építettek fel. A Balkánon mindenekelıtt a dzsámi-és mecsetépítés volt a 
legnépszerőbb. Az oszmánok a meghódított területeken az adott város legjelentısebb 
templomait mecsetté alakították, például Isztambulban a Hagia Sophiát és emellett építettek 
saját templomokat, szinte minden mahalléhoz tartozott egy templom.   

A Balkánon tetıszerkezet szerint a dzsámik és a mecsetek három alaptípusát 
különböztetjük meg: 1., a kupolás, 2., a sátortetıs kı minarettel ellátott, és 3., a sátortetıs 
faminarettel kiegészült templom. Hogy éppen melyik megoldást alkalmazták, az döntıen a 
megrendelı igényeitıl és a templom földrajzi fekvésétıl függött. A város központjától 
távolabb a mecset/dzsámi általában sátortetıs lett, mert ott nem töltött be olyan 
reprezentatív szerepet és ez olcsóbb megoldás is volt. A balkáni muszlim templomok 
általában három szakaszos elıcsarnokot és egygalériás minaretet kaptak. Alaprajz szerint 
egyhajósra tervezték ıket, csak néhány kivételt találunk, például a háromterő szarajevói Gázi 
Huszrev bég dzsámit. Ez a példa is bizonyítja, hogy a balkáni iszlám építészet fellegvárának 
Bosznia-Hercegovina tekinthetı, a centrum ezen belül a pasák uralma alatt virágzásnak 
induló Szarajevó volt. Az akkor még Brodac nevő faluban Isa bég elsı intézkedései révén 
bazár, törökfürdı, han (kereskedık szálláshelye) és kormányzói palota, vagyis saraj épült 
meg. Utóbbi adta a városnak a Szarajevó nevet. A település felvirágzása a 16. században 
Huszrev-bég, „a helyi Medici” alatt indult meg.  

Arabeszk: Az arabeszk kis-ázsiai eredető ornamentális díszítés, amely lehet növényi vagy 
absztrakt formájú. Az arabeszk motívumok leggyakrabban dzsámik falain, a bejáratok felett, 
a kútházakon köszönnek vissza. 
Cseszme: A cseszme csorgókút, amit városi díszkútként alkalmaztak vagy muszlim vallási 
épületek elıtt a hívık megtisztulására, mosakodására helyeztek el.  
Dzsámi: A dzsámi a muszlimok szent temploma, olyan vallásos imaház, ahol az összes heti 
ima elhangzik.  
Han: A han karavánszerájt jelent, és tekinthetjük muszlim panziónak, mivel mérete és 
funkciója miatt ebben az épületben fogadták a vendégeket, fıleg a kereskedıket.    
Kalligráfia: A kalligráfia rendezett, szabályos zsinórírás, a muszlimok a kalligrafikus írást 
használják.  
Khatib: A török templomokban a khutbét, a szentbeszédet a khatib mondja el a szószékrıl.  
Khutbé: A dzsámiban elhangzó pénteki ima, a szentbeszéd a khutbé, amit a khatib mond el.  
Kibla fal: A mecset vagy dzsámi bejáratával szembeni Mekka felé mutató fal a Kibla fal, ami 
kijelöli az imádkozás irányát.  
Mecset: A mecset olyan iszlám templom, ahol a pénteki khutbé kivételével mindennap 
elhangzik a kötelezı ima. A mecset szó jelentése arabul medzsid, ami meghajlást jelent, mely 
az imádkozás formájára utal. 
Medresze: A medresze olyan közép-, és felsıfokú oktatási intézmény, ahol az iszlám tanok 
oktatása zajlik, kolostoriskolának is nevezik. Leggyakrabban a török templom mellett kap 
helyet.  
Mekteb: A mekteb a muszlim ingyenkonyha, általában a szultán palotakomplexumának 
része, vagy a piac közelében lévı helyiség. 
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Mihrab: A mihrab a kibla fal közepén lévı fülkés mélyedés, ami a szent Mekka irányát jelöli 
ki, vagyis a Balkánon délkeletet, hogy a hívık afelé imádkozzanak.  
Mimbar: A mimbar a török imaházban a mihrabtól jobbra lévı szószék, gúlás jellegő, innen 
mondják el a pénteki fıimát, a khutbét. 
Muránói üveg: A muránói üveg a Velence közelében készülı nemes színes üvegeket jelöli. 
Szulejmán szultán a velenceikkel jó kapcsolatot épített ki, mely képzımővészeti 
kereskedelemben is megmutatkozott, így terjedt el a török uralom alatt álló országokban is a 
muránói üveg használata. 
Szamárhátív: A szamárhátív a kora gótikus és a muszlim építészet jellegzetes formai 
megoldása, hajlított csúcsív.  
Sztalaktit: A sztalaktit jelentése álló cseppkı, itt olyan formát jelent, mely nevébıl fakadóan 
a cseppkıhöz hasonló; általában a boltozatot és a mihrabot díszítette. 
Türbe: A türbe muszlim sírkápolna, ami a szultánok és neves muszlim vezetık sírját 
foglalta magában. 

Banja Luka, Ferhadija mecset: Ferhád pasa a boszniai pasák székhelyét a 16. század 
végén Banja Lukába helyezte át. 1579-ben megépítette a település új török templomát, a róla 

52. ábra: Banja Luka, Ferhadija mecset 
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elnevezett Ferhadiját.  
A mecset elıcsarnokát az iszlám építészet szabályai szerint mórívesre készítették. Az 

elıcsarnokot felül három alacsony kupola zárta. A templom alaprajza négyzetes volt, bal 
oldalán karcsú, egyerkélyes minarettel egészült ki. Ezen klasszikus ottomán stílusú templom 
centrális terét pendentívek határolták. A fıkupola különlegessége, hogy sokszöglető 
csegelyen nyugodott, amit félgömbkupola koronázott. Ez a megoldás a templomot 
hosszában megnyújtotta, és a térszervezést a piramis szerkezethez hasonlatossá tette. A 
szerkezete, a kupolás megoldása, az elıcsarnoka a szarajevói Gázi Huszrev bég hatalmas 
dzsámijával hozta rokonságba. Ahhoz hasonlóan nemcsak a templombelsıben, de az 
elıcsarnokban is helyet kapott a mihrab. Az épület azonos kıanyagából, megkomponált 
arányaiból és finom formaképzésébıl származó harmonikus egységességét a szináni iskola 
mesterei teremtették meg.    

A belsı tér délkeleti fekvéső mihrabjának anyaga márvány volt és hét hangsúlyos 
sztalaktit elem keretezte. Az épületet belül a boszniai mecsetek közül a legszebb, 
legnemesebb szınyegek borították.  

Sajnálatos tény, hogy a banja lukai épületet az 1993–1995-ös délvidéki háború során 
felrobbantották és pusztán az alapozása maradt meg. Ebben a pusztulásban nem az egyetlen 
korabeli klasszikus szináni hatásra épült dzsámi, amely véglegesen eltőnt a mővészet 
térképérıl. Érdemes itt megemlíteni a legfıbb hasonló sorsú, azonos mesterektıl származó 
stíluspárhuzamot a fočai Aladža mecsetet.  

Edirne, Szelim-mecset: Az 1575-ben felszentelt Szelim-mecset építését II. Szelim a ciprusi 
hadjárat zsákmányából fedezte. Mimar Szinán legfontosabb megbízása kétségkívül az 
isztambuli Szulejmán dzsámi volt, mégis ı az edirnei mecsetet tekintette a fımővének. 
Szulejmán mikor megbízta Szinánt az isztambuli építkezéssel, akkor a Hagia Sophia 
túlszárnyalása volt a célja. Szinán idıskorában kezdi a Szelim mecset tervezését, ez esetben 

53. ábra: Edirne, Szelim-mecset, fıkupola  
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viszont ı maga tőz ki olyan célokat, hogy az általa átépített, felújított Szent Bölcsesség 
templomnál épít dicsıbbet és hatalmasabbat. S valóban a tervezett kupolaméretek és 
monumentalitás-elképzelések meghaladják a példaképet.   

Az épület alapja egy hatalmas oktogonális tér, amelyet minden egyes átlója mentén 
fülkével zártak le. Az alsó részt újabb két keskenyedı szint követi, ezek szintén nyolcszög 
alaprajzúak. A felsı csúcs, már a tambúr, amelyet a magasra nyúló kupola koronáz meg. 
Kívül ezt a téregyüttest statikailag támívek, félgömbkupolák és nyolc tartópillér tartja. A 
többszintes megoldás, a fokozatos térképzés, a félgömbkupolák használata, az egységes 

kıanyag és a környezettel való harmónia mind a szináni stílus jegyeiként könyvelhetık el. 
Ha a felépítést alaposan megvizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy a tervezésben egy 
abszolút logikus, racionális elv érvényesült, vagyis, hogy minden elem a grandiózus kupola 
megtartását és kiemelését szolgálja. Amennyire az erıs a párhuzam az isztambuli Szulejmán 
dzsámival a szintén mérhetetlenül pontos szerkezeti tervezés miatt, annyira eltér az indok, 
vagyis, hogy itt mindez egy elem, a kupola és nem az egész, a teljes együttes érdekében 
történik.  

A muszlim templom négy háromerkélyes minarettel bír, amelyek a mai Törökország 
legmagasabb minaretjei hetven méteres hosszukkal. A dzsámit háromteres elıcsarnok és egy 
árkádokkal tagolt hatalmas átrium vezeti be, utóbbi közepén óriási kút áll. A fıkapu a 
balkáni iszlám mővészet helyett, a közel-keleti mővészet világához köthetı az arabeszk 
minták formai sajátságai miatt.  

A belsı tér egyes galériáira háromszáz, egymást nem érintı lépcsıbıl álló csigalépcsı 
vezet fel, ez Szinán egyik újítása. A kupola harmincegy méter átmérıjő, majdnem eléri a 
Hagia Sophia méretét és a tartópillérei belül porfírból készültek és négy márványberakásos 

 

54. ábra: Edirne, Szelim-mecset 
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pendentív illeszkedik hozzájuk a felsı szinten. A tágas és monumentális elrendezés oka, 
hogy a belsıben bármely szögbıl lehessen látni a kupola méretét és a mihrabot, utóbbit 
azért, hogy bármely pont alkalmas lehessen az ima elkezdésére. Az épület rendkívüli 
fényességét a legenda szerinti ezer (valójában 384) színes üvegablaka teremti meg. Az 
ablakokon beáradó fényözön így e két központi motívumot, a hatalmas kupolát és a 
sztalaktitos mihrabot hangsúlyozza.  

Elbasan, Bazár törökfürdı: Az albán Elbasan városában a török hódítás idején, a 16.  
század közepén két hamamot, vagyis törökfürdıt emeltek. A két hamam közül a Bazár 
törökfürdıt vizsgáljuk, amelynek alapformája egy szigorú téglalap alak, és ez a pontos 
geometria az épület más egységein is visszaköszön. Így különleges geometriai megoldások 
közé sorolható a boltozat kialakítása. A fıtér esetén több különbözı boltozási 
lehetıségekkel éltek egymás mellett, mintha az alapformát folyamatosan komplexebbé tették 
volna, így láncszerően kapcsolódnak össze a változó támasztású kúp alakú kupolák. A 
boltozat íveit az oszmán tradíciókhoz hően sztalaktit-díszítéssel dekorálták. A váltakozó 
boltozás és az elkülönített helyiségek a férfiak kényelmét és relaxációját szolgálták.  Az 
épület az albán törökfürdık hagyománya szerint a férfiak változó hımérséklető fürdıket 
próbálhattak ki, ezt szolgálta a ciszterna végén elhelyezett főtı- hőtırendszer. 

 
 
 
 

55. ábra: Elbasan, Bazár törökfürdı 
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Foča, Aladža („Színes”) mecset: A fočai Aladža mecset 1550/1551-ben3 épült. A mecset 
elnevezése, az Aladža „színességet” jelent, amely az arabeszk díszítésére utal, de a 
templomot Hasan Nazir mecsetként is jegyzik. Az épület a klasszikus ottomán stílus egyik 
legelsı alkotása volt Boszniában. Az Aladža mecset világos építészeti kompozíciója, 
egységes szerkezete és megfelelı arányai folytán a boszniai dzsámik mintaképévé vált.4 A 
mecset mestere Mimar Szinán egyik tanítványa Ramadan Aga lehetett. 

Ezen török templom négyzetes alaprajzú volt. Az alaptömeg meglehetısen magasra 
nyúlt és ezt fedte az oktogonális, tambúr, amelyen ólomkupola díszelgett. A tambúr minden 
oldalát egy-egy félköríves ablak tagolta.  

A fočai templomot valamikor háromszakaszos elıcsarnok vezette be. Az elıcsarnok 
szamárhátíves árkádsorát porfíroszlopok tartották. Minden egyes szakaszához azonos 
mérető, kecses, ólomból készült félgömbkupola tartozott. A belsı teret a sztalaktitos mihrab 
és kıbıl készült mimbar mellett a nık számára fenntartott mahfil egészítette ki. A mecset 
minaretének feljárója megegyezett a belsı mahfil feljáróval. 

                                                 
3 HUSEDZINOVIC, S. 1999: The influence of Mimar Sinan’s school on domed mosques in Bosnia Hercegovina, 
Istambul, In: KIEL, M.- LANDMAN, N. & THEUNISSEN H. (eds.), Proceeding of the 11th International Congess of 
Turkish Art, Utrecht – The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 60, p. 3. 
4 HUSEDZINOVIC, S. 1999: The influence of Mimar Sinan’s school on domed mosques in Bosnia Hercegovina, 
Istambul, In: KIEL, M.- LANDMAN, N. & THEUNISSEN H. (eds.), Proceeding of the 11th International Congess of 
Turkish Art, Utrecht – The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 60, p. 6. 

56. ábra: Foča, Aladža mecset 
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 A fočai mecset az 1993–95-ös délvidéki háborúban a banja lukai szináni mőhely 

alkotásához hasonlóan elpusztult. 
 
 

Isztambul, Kék mecset: Az isztambuli Kék mecset több mint húszezer kék és fehér 
növényi motívumot ábrázoló kerámialappal díszített belsı falairól kapta az elnevezését. A 
mecsetet I. Ahmed szultán építtette 1609 és 1616 között. Az építkezéseket még a nagyhírő 
Mimar Szinán tervei alapján kezdték meg, azonban a befejezés már a szináni iskolára, 
Mahmud és Mehmed Aga építészekre maradt. A tervezı személye leolvasható a lépcsızetes 
kupolasoros megoldásról, a térszerkezetbıl és a négy tartópillér valamint a fıkupola 
megformálásából. A mecsetet a Hagia Sophiával szembeni területre szánták, Szinánnak így a 
tervezésben itt is a dicsı bizánci elıdön kellett túllépnie.   

 
57. ábra: Isztambul, Kék-mecset, belsı tér 

 
A dzsámi sarokpontjaiban hat minaret áll, (a mekkai mecset ugyanekkor azért kapott 

hetedik tornyot, hogy a Kék mecsettel szembeni elsıbbségét megırizze). Két pár minaret a 
mecset fıterének sarkánál emelkedik és csipkézett hármas galériával rendelkezik, egy pár két 
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körerkélyes minaret pedig a bevezetı kupolasoros átrium mellett kapott helyet. A 
fıtömegnek olyan bonyolult a piramis szerkezete és a többszörös kupolasora (számokban 
mérve harminc kupola fedi) van, hogy ehhez viszonyítva nem túl ékes és grandiózus az 
ólom félgömbkupolája. A mecset impozáns, minden oldalán színes üvegablakkal 
rendelkezik, összesen kétszázhatvannal. Az épületbelsı kék és fehér fajanszcsempéi izniki 
munkák, és egy részük a Topkapi szeráj falaiból lett kibontva és áthozatva.    

Az épület fı kincsét, a szent Kába kı egyik drága darabját a fehér márványból készült 
imafülkében, a mihrabban helyezték el. A templom a mekkai zarándoklat egyik 
kiindulópontja. I. Ahmed, II. Osman és IV. Murat mauzóleuma is itt található. 

58. ábra: Isztambul, Szulejmán dzsámi 

 
Isztambul, Szulejmán dzsámi: Isztambul második legnagyobb dzsámija, a Szulejmán 
dzsámi, ami 1550 és 1557 között készített a híres török építész, Mimar Szinán. Szulejmán 
szultán a templomot saját grandiózus emlékmővének szánta és a Hagia Sophia 
túlszárnyalását tőzte ki célul. Az elkészült mővet tekinthetjük „a Hagia Sophia iszlámmá 
átfogalmazott párjának”.   
Az elsı közös vonás az építés ütemezése, mivel mindkét mővet hét esztendı alatt „húzták 
fel”. Az imahelyet itt is téglalap alakú, félig nyitott árkádsoros átrium vezeti be. A Szulejmán 
dzsámi átriumának azonban minden egyes szakasza felett egy kis kerek ólomkupola 
nyugszik, amely így anyagában és megoldásában is felvezeti a fıépületet. Az elıcsarnokhoz 
itt díszes kút tartozik, amely a terület közepén áll. Az átrium négy sarkán nyugszik a mecset 
minaretsora, a bejárathoz közelebb esık alacsonyabbak és két-két körerkéllyel rendelkeznek, 
a másik kettı magasabb s három csipkézett körerkéllyel bír. Az épület négy minaretje arra 
utal, hogy I. Szulejmán a negyedik isztambuli szultán, a tíz erkély pedig, hogy ı a tizedik 
birodalmi uralkodó az Oszmán dinasztiában.  A fıépület térkiképzése sem tagadhatja le az 
elıképét, a Hagia Sophiát. A méretek szinte azonosak, a középtérhez ugyancsak keleti és 
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nyugati oldalon félköríves, félgömbkupolával fedett egységek csatlakoznak, amelyeket 
átlósan két-két ugyancsak félgömbkupolás, de kisebb szakaszok egészítenek ki. A centrumot 
északon és délen „mellékhajószerő”egységek bıvítik, a Hagia Sophia esetében ez négy, itt 
ötszakaszos, a dzsáminál öt kisebb kupolát is kap. A központi téren itt is az északi és déli 
oldalt pendentíves falak alkotják, és négy pillér segíti a statikát.  

59. ábra: Isztambul, Szulejmán dzsámi, kupolaszerkezet 

 
 
Külsıleg szemlélve a dzsámit azonban máris feltőnik a bizánci „Bölcsesség” templommal 
szembeni elütés, amely az itteni kupolamegoldásokból, és térkapcsolódásokból ered. A 
Szulejmán dzsámi esetében másfajta harmónia születik meg a dómok arányos ismétlıdése, 
ritmikus jelenléte folytán, illetve egy pontosan kiszámított, fokozódó szerkezet tárul a nézı 
szeme elé. A kupola esetében itt is uralkodnak a bizánci példához mérten grandiózus 
méretek, mivel az ötvenhárom méter magas fıkupolát harminckét ablak töri át, a 
megformálásnál pedig azonos a külsı galambszürke fedés és a belsı márvány és porfír 
oszlophasználat. Az épület egész térkiképzése szerint azonban nem a mennyei 
magasságokba emelkedı dóm a központi motívum, s ez a tárgyalt mő másik jellegzetes 
elhatárolódó sajátossága.  Egyrészt a kupola nem olyan széles átmérıt ölel fel és nem olyan 
hatalmas, mint a konstantinápolyi példaképé. Másrészt itt a belsı tér felfedezésének éppúgy 
részei az oldalsó dómok és a magas falak is. Továbbá a díszítésben az egységesség, a 
fımotívum-mentesség uralkodik. Ezt szolgálja a fehér alapon látható, mindenütt futó 
azonos arabeszk mintázat, amelyet a 19. században újrafestettek. A teljesség érzetére ráerısít 
az újonnan alkalmazott szináni megoldás, vagyis, hogy a kupola alatti tereket fent galériával 
futatta körbe és ehhez csigalépcsı vezetett fel.   
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Isztambul, Topkapi szeráj: Az isztambuli világi építészet remeke, az 1456 és 1478 között 
létesült Topkapi szeráj. A szeráj az Aranyszarv-öblön túl fekszik, a város központjában és a 
birodalomalapító szultánok számára épült. A szeráj három részbıl áll: közigazgatási 

egységbıl, ceremóniai részbıl és hárembıl.   
A külsı falakba ékelt Üdvözlés-kapu két tornya a halálraítéltek egykori fogdája volt, 

míg az Orta-kapu környéke a kivégzések színhelyeként mőködött. Az Üdvözlés-kaput egy 
belsı udvar követi, a szeráj fıbejárata ezen udvarról nyílik. A Boldogság-kapu II. Mehmet 
idején épült, a városlakók itt fejezhették ki elsı ízben hódolatukat a szultánoknak. Az ezt 
követıen feltáruló palota kétszáznyolcvanöt szobából és negyvenhárom folyosóból és hat 
teraszból áll.  

A szultáni háremrész a Topkapi Szeráj nyugati oldalát foglalja el. A legkorábbi feliratok 
tanúsága szerint III. Murat 1578-ban létesítette, és egykor ez volt a szultán 
magánlakosztálya. A szobák kicsik és téglalap alakúak, oldalt hamamok, vagyis törökfürdık 
csatlakoznak hozzájuk, a tereket szők folyosók, oszlopos csarnokok kötik össze.  A hárem 
terei fajansszal borítottak. A nık elkülönített részéhez csatlakozik a szultán édesanyjának a 
lakosztálya. Ennek központi terme téglalap alakú, dongaboltozattal fedett és szintén 
fajanszlapok borítják. A szultáni rezidencia kisebb mérető, hasonlóan hatalmas terekbıl épül 
fel, itt találjuk a Hercegek szobáját és a Tróntermet. A Tróntermet arabeszk és növényi 
mintázatú csegelyes kupola fedte egészében. A csegely alatti alsó sávon kék alapon Koránból 
vett idézetek futna körbe. A szoba jobb oldalán áll a fabaldachinos trónpamlag. A hercegek a 
birodalom provinciáinak urai voltak, akik ikerszobát kaptak, ez volt a lakhelyük és a 
tanulóterük. A két szobát gyöngyház-berakásos tárlóajtókkal, szamárhátíves színes 
ablakokkal és egyenes záródású dísztelen ablakokkal fedték, a falak itt is fajansszal 
dekoráltak.  

A palota további szárnyai ceremoniális és közigazgatási egységként mőködtek. A 
második udvar sarkán állott a tanácskozási terem, amelyet galériásan alakítottak ki. A szultán 
a galérián ülve követte végig a nagyvezírek ülésezését. Ehhez a térhez kapcsolódik az a 
kupolás, hatalmas csarnok, amely az állami kancelláriának adott helyet. Az udvaron külön  

60. ábra: Isztambul, Topkapi szeráj, Trónterem 
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épületet kapott III. Ahmed könyvtára és két kioszk is. A Bagdad-kioszk a szeráj 
északnyugati pontján áll négyzetes terével, ólomkupolájával, elıreugró elıcsarnokával és 
annak gazdag díszítéső finom, karcsú oszlopaival. A kioszk a megrendelı, IV. Murád szultán 
gyızedelmes bagdadi hadjáratáról kapta a nevét és rögtön a diadalmenetet követıen 
megépült 1638 és 1639 között. A másik ilyen épület a Csempés-kioszk, amelyet II. Mehmet 
idején emeltek. Az épület egy kétszintes téglalap alakú tömeg, amely elıcsarnokán tizenkét 
móríves árkád és egy félköríves fıárkád vezet be.   

Az 1839. évi politikai reform után a szultánok áttették székhelyüket a Dolmanbahçe 
palotába az Aranyszarv-öböl túlsó felére, de felbecsülhetetlen értékő kincstáraik, könyvtáraik 
itt maradtak.  

Mostar, Karadžoz bég dzsámi és medresze: 1557-ben Karadžoz bég Mostar város 
egykori mecénásaként számos mektebet emelt, illetve a környezı településeken fürdıket és 
hidakat építetett. Mostar centrumában létesítette a róla elnevezett dzsámit és vallási 
központot. A dzsámit négyzetes alaprajzúra, és kupolával fedettre építette. Az épület stílusa 
szerint a korai ottomán körbe sorolható, de a helyi igényeknek megfelelıen az isztambuli 
elıképektıl eltér a szerkezetében és a jellegében is. A dzsámi már kívülrıl szemlélve is 
impozáns, mivel egységesen mindenütt fehérre festett. A templom elıcsarnoka 
egyszakaszos és sátortetıs. Az épülethez jobb oldalon karcsú, hatalmas minaret csatlakozik 
és sztalaktitgyőrő vesz körbe. A kocka alakú alaptömegen szabályos oktogonális magas 
tambúr nyugszik, amelyet kerek félgömbkupola zár. A fıtömeg elıtt nyolc oszloppal tagolt 
félköríves árkádokkal kialakított csorgókút fekszik 

61. ábra: Isztambul, Topkapi szeráj, Hercegek szobája 
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A templom ablakai törik meg a fehérre mázolt egységes oldalfalakat és sajátosan az 
üvegek muránói üvegbıl készültek. A belsı falakat festett arabeszk, és virágdíszes, valamint 
sztalaktit formák tarkítják. A nıi karzatot a minarethez vezetı feljáróval lehet megközelíteni. 

A dzsámihoz csatlakozik az 1570-ben épült medresze. A kolostoriskola már nem 
fehérre mázolt, megırizte eredeti kıborítását és ólom fedett kupoláját. A belsıben négy 
tanulószoba, egy könyvtár, és egy elıadóterem van.  

Sumen, Tombul dzsámi: Bulgária legnagyobb dzsámija, az ország leghatalmasabb 
muzulmán építészeti együttese a sumeni Tombul dzsámi. A mecsetet 1649-ben Sherif  pasa 
alapította, ezért az épület Sherif  Halili pasa dzsámiként is ismeretes. A 17. századi 
alapításhoz képest, majdnem egy századdal késıbb épült csak meg, 1744-ben. 

 A „tombul” bolgár kifejezés a telt, kerekded formára utal, amellyel ez esetben a 
kupolát és az épület felsı részét illették. Az épület alaprajza nyolcszögő formát ír le. Ez a 
nyolcszögő alakzat kisebb léptékben a tambúron is megismétlıdik és a tambúr kiugró 
félpilléreivel hangsúlyossá válik. A hosszúra nyújtott tambúr tartja valóban a „kerekded” 
ólomkupolát, amely formája miatt feloldja a tér geometrikus vonalait. A kupola végpontja 
huszonöt méter magasra vonzza a tekintetet.  

Az egygalériás, sztalaktitos minaret szintén monumentális negyven méteres 
hosszával. A dzsámihoz háromszakaszos, háromkupolás elıtér járul. A belsı tér festett, a 
természeti formák mellett a geometrikus és az arabeszk alakzatok az uralkodóak.    

 

62. ábra: Mostar, Karadžoz bég dzsámi  
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Az alkotáshoz további épületek csatlakoznak, így egy medresze és egy mekteb. A 
dzsámi elıtt egy hatalmas kút áll, amely a muszlim hit szerint szentelt vizet rejt.   

Szamokov, Bajrakli dzsámi: A 16. század második felébıl való szamokovi Bajrakli 
dzsáminál a török központi kultúrával való kapcsolat helyett a meghódított bolgár nép 
mővészetének hatása sugárzik. A templom a Rila- hegység lejtıinél található, ott fekszik, 
ahol már az iparmővészetnek és a faszobrászatnak, és az ikonfestészetnek is komoly 
hagyományai vannak.  

A dzsámi egyéni megoldásai közé tartozik, hogy a tere téglalap alakú, felette 
nyeregtetı, majd ebbıl kiugró, dobon fekvı lapos félgömbkupola emelkedik. Az elıcsarnok 
háromszakaszos és kupolás kialakítású volt. Az épület jobb oldalához a hagyományostól 
elérıen csavart oszlopú, egygalériás minaret csatlakozik. A dzsámi oldalfalait négy-négy 
félköríves ablakcsoport bontja meg.  

A 18. században az épület jelentıs átalakításon esett át. Ezt ırzi mai formája, így 
bejáratát két szinttel megtoldották, a kupolát kívül egy központi csillag körül burjánzó 
növényes dekorral látták el. A nemzeti újjászületés és az európai barokkal való 
stíluskapcsolat fedezhetı fel ezen freskókon.  

 

 

63. ábra: Sumen, Tombul dzsámi 
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64. ábra: Szamokov, Bajrakli dzsámi 

Szarajevó, Baščaršijska dzsámi: Havadze Durák alapította a szarajevói piactéren, a  
Baščaršijskán nyugvó templomot. A dzsámi így az elhelyezésérıl kapta a nevét. A 15. 

65. ábra: Szarajevó, Baščaršijska dzsámi 
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századi monumentális építmény olyan magas és szembetőnı, hogy Szarajevó központjától 
távolabb is észrevehetı a karcsú minaretje és a magas templomtere.  

A dzsámi alaprajza négyzetes, ugyanakkor mind a négy sarkánál vastag pillérek tagolják. 
Ez a pilléres megoldás felbontja, additívvá teszi a tér jellegét. A II. világháborúban elpusztult 
elıteret napjainkban helyreállították, és újra hangsúlyt kaphatott a dzsámi különleges 
elıcsarnoka, amely korábban a halottak ravatalozójaként funkcionált. Az elıtér 
háromszakaszos, amelyet három kis kupola fed. A csarnok szamárhátíves árkádsorát fehér 
oszlopokon nyugvó mahfil oszlopfık tartják. Ez az elıtér válik a szabályos, horizontális 
elrendezéső templom kecsesebb, lazább ellenpontjává.  
A belsı jelenleg fehér falait korábban festett ornamentikájú fajansz burkolat tarkította.  

 Szarajevó, Ferhadija dzsámi: 1562-ben épült Szarajevóban az azonos nevő mahalléban a 
Ferhadija dzsámi.  A dzsámi megrendelıje Ferhád bég volt, aki azonban nem azonos a 
banja-lukai pasával. A dzsámi szabályos négyzet alaprajzot követ, és minden egyes külsı 
homlokzatán (kivétel ez alól az északnyugati, a bejárati oldal) két-két szamárhátíves ablak 

tőnik fel. Az épület terét sokszögő, ablakokkal áttört, nem túl magas dob és ólomkupola 
zárja. A kupola viszont az épület tömegéhez képest nem lapos, hanem kissé kiugrik, így 
karcsúbbá teszi a török templom összképét. A fıkupola megformálása megegyezik az elıtér 
kupoláinak kialakításával. A dzsámihoz az északkeleti oldalon kıminaret kapcsolódik, 
amelynek egy körerkélye van.  

A dzsámi elıcsarnoka a tradicionális háromkupolás tér, melyet négy porfíroszlop tart. 
Az oszlopok közötti ívek szamárhátívet formálnak meg. Az épület irányába vezetı bejárat 
felett egyszerő, modern díszítéső kalligráfia olvasható, Korán idézettel. A kapu keretezése 
sztalaktitos, vörös és zöld színezető. A fıkupola megformálása megegyezik az elıtér 
kupoláinak kialakításával.  

66. ábra: Szarajevó, Ferhadija dzsámi 
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A belsı teret egyszerő, finom festett arabeszk és növényi ornamentika díszíti. Az 
épületet belül szerény kıelemekkel (mihrab, mimbar) látták el.  

Szarajevó, Gázi Huszrev bég dzsámi: A helyiek röviden Begova-dzsáminak, bég-
dzsáminak nevezik, Gázi Huszrev bég, Szarajevó egykori kormányzójának az építményét. 

Huszrev az 1500-as évek Szarajevójának egyik legkiemelkedıbb egyénisége volt, 
támogatásával lendületet vett a helyi muszlim építkezés.  

A dzsámi tervezésével és megalkotásával Hajrudin építımestert bízta meg. Az épület a 
korai oszmán fıvárosi stílust követi, például az isztambuli az Atlik pasa dzsámi mintáját. Az 
1531-ben épült alkotás a méretei alapján a legnagyobb muzulmán templom a Balkánon. A 

67.ábra: Szarajevó, Gázi Huszrev bég dzsámi, mimbar 

68. ábra: Szarajevó, Gázi huszrev bég dzsámi, cseszme 



 
 

81 

dzsámi udvarán egy nyolcszögő fatetıvel védett kút, cseszme áll.  
A dzsámi bejáratát móríves oszlopcsarnok díszíti. Az elıtér bejárati ajtaján piros 

szegélyő festett keret látható és ez két-két féloszloppárból és egyenes záródású párkányból 
áll. A kapu belsı díszítése kék alapon indás formák és két arany medalion. Az ajtó felett 
aranydísző idézet olvasható a muszlimok szent könyvébıl, a Koránból. A belsı tér 
háromhajós és tizenháromszor tizenhárom méter nagyságú. A bejárattal szemközti falon 
megtaláljuk a mihrabot és a kıbıl készült, szamárhátíves ablakokkal tagolt, finom 
ornamentikájú mimbart. A jobb sarokban mahfilt helyeztek el. A dzsámi igazán lenyőgözı 
látványt nyújt huszonhat méter magas kupolájáva, amelynek külsı, alsó részét keskeny erkély 
övezi. A középsı részhez három oldalszárny kapcsolódik, mindegyik egy-egy alacsonyabb 
kupolával fedve, a fıhomlokzatnál is további két félkupola növeli meg a belsı teret.  

A dzsámi fıbejáratától balra két türbe látható az egyik Gázi Husrevé, a másik az 
alvezéréé.  

Szófia, Banja Basi dzsámi: A szófiai Banja Basi dzsámi napjainkra a bolgár muszlimok 
egyetlen mőködı templomává vált. Az épület Mimar Szinán munkája, 1567-ben épült. A 
Banja Basi jelentése: „sok fürdı”, amely a közelben lévı neo-bizánci központi fürdıhelyre 
utal (ez már a rómaiak alatt is fürdı volt). Az épülethez a hagyományokhoz hően a lelki és 

testi tisztálkodást segítı kút is tartozik, amely felülrıl lefelé haladva fokozatosan növekvı 
térszerkezetével megismétli a dzsámi alakját, de egyben utal az imahely elnevezésére is.    

 
 
 
 
 

69. ábra: Szófia, Banja Basi dzsámi 
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A dzsámi az iszlám építészet alapvonásait követi, vagyis négyzet alakú fıterét kupola 
borítja és három oldalát ablaknyílások bontják meg. A török templom monumentalitását a 

háromszintes piramisszerően csökkenı térszerkezet teremti meg. Az egyszintes alsó sáv, az 
épület alaptömege felett egy újabb, kisebb, négyzetes alaprajzú szint emelkedik, amelyen a 
sokszögő tambúr és végül a lezáró, lapos ólomkupola nyugszik. A teljes felsı sávot, és magát 
a kupolát külsı támívek tartják meg. A középsı szintet egy-egy félköríves nyílás tagolja, míg 
a tambúr mindegyik oldalán ablak található, így belül az épület igazi fényárban úszik. Társai 
közül kiemelkedik áttekinthetı, egyszerő díszítése és téralakítása miatt.  

A bejárat elıtt a tipikus háromíves elıcsarnok fekszik, mely falát sztalaktitos díszítéső, 
Korán idézettel ellátott imafülkével díszítettek. A kívül már hangsúlyozott kupola belsı 
díszítését a kommunizmus bukása után restaurálták, ekkor eredeti kék burjánzó növényi 
ornamentikás festését nyerte vissza. 

Travnik, Šarena dzsámi: A travniki Šarena dzsámi a 16. században épült, de a 19. 
században tőzvész után felújították és átépítették. A dzsámi eredetileg is a bazár közepén állt 
és alsó szintjén üzletek sorakoztak, mellette pedig a város legnagyobb ivókútja nyugodott. 
Travnik a 16. században közigazgatási központ volt, ezért építettek monumentális, díszes 
dzsámit a település centrumában.  

A boszniai vidék földrajzi adottságai miatt olcsóbb és egyszerőbb volt a fatetıs 
mecsetek emelése a drágább, de impozánsabb kupolás, négyzetes épületekkel szemben. 
Azonban a travniki példa a bosnyák dzsámik legelegánsabb téglalap alakú, pilléres árkádsorú 
alapon nyugvó, kupola nélküli dzsámija.  

Az épület maga háromszintes, alsó szintje nyitott, árkádsorral tagolt. A körbefutó félig 
nyitott félköríves árkádokkal tagolt alsó szint támaszsorában egy vastag pillér és egy 
lábazattal, illetve széles oszlopfejezettel záruló oszlop váltakozik. Az árkádsor eredeti a 
környékrıl származó kıbıl készült és egyes pillérek mentén kıdíszítést is találunk.  

70. ábra: Szófia, Banja Basi dzsámi, kupola 
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A dzsámi téglalap alakú és sátortetıvel fedett, északi oldalához kıminaret csatlakozik. 
A török templomot alul négyszögletes, felül szamárhátas ablakok keretezik. Az épület 
egyedisége a külsı megfestésben rejlik, melynek fı mintái a festett álablak-keretezések és 
arabeszkek, illetve a növényi díszek, például a kecses, óriási ciprusfák. Az uralkodó színek a 
kék, a zöld, az okker és a barna. A gyönyörő külsı díszítés miatt lett a „tarka” vagyis 
„Šarena” a dzsámi hivatalos megnevezése. A belsı tér 19. századi díszítése a bábos formájú 
korlátok és a festett faragványokkal ellátott famennyezet európai klasszicista hatásokra 
utalnak.   

71. ábra: Travnik, Šarena dzsámi 
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